
УДК 821.161.3
312.4
ББК 84,4.УКР
44

Б 18

Серію засновано у 2003 р.

© Н. Байдаченко, 2006
ISBN 966
359
085
8 © Дизайн, макет
ISBN 966
8408
87
X (серія) «Факт», 2006

Він був надзвичайно хитрою,
підступною та підозріли-

вою людиною, що ні до кого не
мала довіри, через те він завжди
носив панцир під убранням та
важку зброю.

Бургундський хроніст
про Жана без Страху.



Світ ніколи ще не бачив такої негарної дитини.
Справжнісіньке мавпеня: лупате, зморщене

й темношкіре. Герцог Бургундський завмер над
колискою, якось двозначно розтягнувши вуста
в посмішці. Потім він озирнувся до своєї блідої,
втомленої дружини й зрозумів, що дитині нема
в кого вдатися гарною. Зрештою, герцогиня при

несла йому посаг, удвічі більший за його володіння,
а тому в герцога було достатньо причин, аби із на

тягнутою посмішкою удавати подружню приязнь.
Герцог наплодив цілу зграю байстрюків, усіх він
зі звичною чоловічою гордістю визнавав і тримав
при своєму дворі. Проте жоден із них не викликав
у нього такої огиди, як цей малесенький хлопчик,
котрий стане його спадкоємцем, коли на те буде
воля Божа. Герцог іще раз подякував знесиленій,
на диво мовчазній герцогині й поквапився втамува

ти цікавість придворних, які заповзято пліткували,
що його кульгава дружина народила йому бісеня.
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У герцогині Маргарити це була перша дитина,
а тому немовля видавалося їй найвродливішим у світі.
Вона була владною, злостивою і на диво негарною
жінкою, служниці ніколи б не відважилися повторити
в її присутності те, що насмілювалися казати про неї
вголос двірні. Колись давно її хотіли віддати заміж
за дофіна, проте ані величезне придане, ані вмов

ляння куплених радників не змусили Його високість
віддати їй перевагу. Відтоді Маргарита почувалась
ображеною королевою і трималася відповідно. Особ

ливо важко їй давались уклінні реверанси перед
дружиною її невдалого нареченого, дурнуватою бур

бонською принцесою, бо бачивши на її голові корону,
Маргарита почувалася безсоромно обікраденою.
«Коли б тоді вийшла заміж за дофіна, це б дитя ус

падкувало французьке королівство», — подумалося
герцогині, її негарне обличчя скривив безсилий, роз

пачливий гнів. Сьогодні вона страшенно втомилася,
проте думки про корону, що зрадливо випала з її рук,
про вибрики чоловіка, про новонароджену дитину
не відпускали герцогиню, заважаючи заснути. Мар

гарита лежала, примруживши очі, крізь легку дрімоту
вона чула незадоволений писк дитини й тому була
спокійна.

Немовля тим часом почали готувати до хрещення,
няньки по совісті намастили його всього медом і на

терли сіллю. Дитя згорнулося в комочок і злісно
скавчало, час від часу обсмоктуючи свої солодкі
відмеду стиснуті кулачки. Нянька, що підняла йому
ручку, аби гарно пересипати сіллю всі складочки,
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задоволено подумала: «Якщо помре, буде менше ро

боти бальзамувальникам. Первістки довго не жи

вуть, а це таке синє, аж плюнути гидко!» Друга
служниця відімкнула різьблену шафу із посудом і по

чала витягати срібні чарки, бо після хрестин гостей
потрібно було частувати вином і солодощами. Через
неуважність, таку зрозумілу після безсонної доби
коло пологового ліжка, вона впустила посуд. Чеканне
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срібло дзвінко грякнулось, роздратована герцогиня
розплющила злі очі, а налякане дитя істерично й го

лосно заверещало. Від того ображеного крику навіть
ті, хто не вірив, що ця зморшкувата синя істота пере

живе сьогоднішній день, зрозуміли, що дитина над

звичайно сильна. Запрошена до герцогського спад

коємця годувальниця нарешті всміхнулася, вперше
за цю добу, і, не приховуючи задоволення, потерла
широкі, майже чоловічі, руки: якщо дитина не помре,
у неї цілий рік буде гарантований прибуток, а після
того — чимала пожиттєва пенсія. В іншому ж випад

ку за звичаєм їй належала лише невеличка винагоро

да без права ще раз бути запрошеною до герцогських
дітей.

Зневажаючи млосну травневу спекоту, дитину
загорнули в чотири пелюшки та хутрову ковдру.
Від важкості та багатошаровості тканин зопріле дитя
верещало, не зупиняючись ані на мить. Коли дитину
розгорнули перед купіллю, вона вже не мала голосу,
лише істерично сипіла, наче задихалася. Від прохо

лодного дотику святої води немовля завмерло всім
до країв стиснутим, суцільно зжатим тільцем, рот за

стиг великою посинілою щілиною, з якої лилися
лише незрозумілі судомні схлипи. Єпископ поква

пився в ім’я Господа охрестити дитя Жаном і переда

ти назад хрещеним, які у свою чергу позбавилися
його, віддавши цілій армії няньок. Герцог Бургунд

ський озирнувся до своїх придворних, принаймні всі
бачили його дитину голою. Навряд хтось тепер відва

житься поширювати плітки про те, що його син —
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одноногий, горбатий чи з копитами, навіть зважаючи
на те, що за злісність вдачі його дружину за очі на

зивали відьмою. Коли дитину забирали із церкви,
від утоми та голоду вона мовчала, сиротливо об

смоктуючи згорнуті кулачки. Дитину із поквапом по

вернули в обтягнуті зеленим шовком породільні по

кої, лише побачивши, що дитя живе і з ним все
гаразд, герцогиня відпружилась і знову закрила очі.
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Двірні квапливо зникли, як велика різнобарвна хви

ля, їх забули пригостити вином, а герцог до розпачу
своєї дружини навіть і не зайшов удруге. Герцогиня
знала, що там, внизу, у великій залі, дадуть урочи

стий бенкет на честь її маленького Жана, а вона зму

шена сорок днів не залишати породільних покоїв, не

рухомо лежати в ліжку, терпіти майже шість тижнів
ізоляції та тиші. Що там робитиме герцог без її пиль

ного ока, чи не посвариться з її запальним батьком,
чи не вигадає чергову війну, а скільком коханкам да

руватиме прикраси з її посагу? Герцог ніколи не вика

зував уголос чи прилюдно своєї прихильності іншим
дамам, проте вони самі завжди із жіночою зловтіхою
користалися з нагоди пройтися перед герцогинею
в коштовностях, подарованих коханцем. Маргарита
зазвичай уміло вдавала байдужість, хоч їй розривало
серце на тисячі шматків. Та коли вона думала про
це сьогодні, у своїй тілесній слабкості й нікчемності,
стомленій бляклій негарності, їй на очі наверталися
гіркі сльози. Вона розплакалась. Герцогиня була над

то пихатою жінкою, аби ридати вголос. Вона мовчки
кусала тремтливі губи й квапливо витирала очі довгим
рукавом сорочки, аби, не дай Боже, не побачила
котрась служниця, якій спаде на думку заглянути
до своєї панни. Від сліз та нестачі свіжого повітря
(бо ж у покої не можна було відкривати вікон) у неї
розболілася голова, герцогиня роздратовано, видрав

ши рудувате волосся, стягнула з голови важку золоту
корону й розгнівано жбурнула її на паркет, наче той
обруч був винуватцем усіх її нещасть. Від дзвінкого
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металевого звуку немовля прокинулось і заверещало
як скажене. Двірні дами, що заснули в передпокої,
усі разом кинулися до герцогині, але вона розгнівано
вигнала їх геть. Няньки ж марно намагалися заспо

коїти дитину. Немовля майже не спало вночі: засина

ло лише на короткий час і прокидалося з істеричним
переляканим криком, нервово ковтаючи повітря,
наче в задусі. І хоча герцогську дитину доглядали
з усією уважністю й обережністю, у Жана на все
життя залишився незрозумілий страх води й метале

вого дзвону.
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Він мав достатньо причин, аби її ненавидіти.
Ненавидіти шалено й пронизливо, як крижа


ний гірський вітер. До нутрового болю ненавидіти цю
нестерпно бундючну Марго, що вперто називала себе
на німецький лад Гретхен. Мав ненавидіти також
батька й матір, усіх, хто вигадав цей глузливий,
образливий для нього шлюб. Сміхотворний союз со

ром’язливого чотирнадцятилітнього підлітка та пере

зрілої двадцятидвохлітньої дівчини, якій уже сім ро

ків уперто прочили монастир та одвічне дівоцтво.
Шлюб мав стати вінцем важких дипломатичних пе

реговорів і перекроювання земель, він мав плоттю
і кров’ю поєднати на ложі те, що було безглуздо
й марно єднати на папері.

Дочка Баварського герцога, як на німкеню, була
на диво гарною. Тому Жан наївно закохався, вперше
побачивши її. Чи йому здалося, що закохався, але ж
така ненависть, як у нього, ніколи не родиться на по

рожньому місці.

Був квітневий теплий ранок, золотаво
зелений
від весняного сонця та першого листя. Світло солод

ко, як цукрові льодяники, линуло крізь кольорові
вітражі Камбрезького собору на опущені голови мо

лодих, що стояли на колінах перед вівтарем. Марга

рита молилася беззвучно, але старанно й чітко, Жан
міг би зірвати з її вуст кожне латинське слово. Він,
трохи повернувши голову набік, спостерігав за наре

ченою. На ній була яскраво
зелена сукня з брокату,
того радісного свіжого кольору, з якого шиють
убрання для перших весняних прогулянок верхи.
І хоча Маргарита не мала тієї приголомшливої різкої
вроди, якою зачаровували визнані двірські красуні,
Жанові вона здавалася найгарнішою ув світі дамою.
Відтоді як єпископ поєднав їхні руки, вона цілковито
й назавжди належатиме йому, від усвідомлення цього
в Жана щасливо паморочилося в голові і щось обри

валосяь всередині, наче надривно бриніла якась
внутрішня струна. Маргарита молилася так само не

чутно і, здавалось, безкінечно, її тонкі ладні вуста
презирливо піджималисяь кожного разу, коли Жан
стискав її м’яку рожеву долоню своєю. У нього були
холодні руки, спітнілі та ковзкі як слимаки чи то
від хвилювання, чи то від страху. А від самої думки,
що він увесь такий вологий і холодний, як труп втоп

леного, Маргариту нудило. Звичайно вона помічала,
що Жан не спускає з неї очей, запопадливо намагає

ться піймати її погляд, але в цій щирій увазі Маргари

та бачила лише набридливість непотрібного цуценя

ти. Коли вінчання закінчилось і єпископ дозволив їм
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підвестись, Маргарита впевнилась, що її чоловік ще
й на голову нижчий за неї, такої невеличкої на зріст,
бо ж першим непевним цілунком він потрапив десь
у презирливо підняте підборіддя. Цілунок був холод

ним та мокрим, що остаточно зіпсувало настрій наре

ченій, яка змирилася з тим, що чекати чогось путньо

го від цієї затії марно.
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У Камбре того солодкого квітневого дня святку

вали подвійний шлюб, герцог Бургундський видавав
свою доньку за сина герцога Баварського та одру

жував старшого сина із його дочкою. Молоді сиділи
на почесному місці, на довгій лаві під золотим балда

хіном: дві Маргарити — в центрі, а Жан та його но

воспечений шуряк Гійом — по боках. Дружина
Жана, старша Маргарита, сиділа мовчки й нічого
не їла, понуро впершись очима у велику позолочену
тарілку із бургундськими гербами, що поставили
між нею та її чоловіком. Коли звичай і гості спонука

ли її з Жаном пити з одного келиха, Маргарита лиш
пригублювала вино. Напій щедро здобрили східни

ми спеціями і травами, тому від нього пекли губи,
наче їх присипали сіллю. Жан, яким оволоділа звич

на для нього тривожна непевність, весь час пив ве

ликими ковтками. Пряне вино ще дужче роздмуху

вало в ньому спрагу. Спрага ятрила голод. Тому він
жадібно кидався до кожної страви, що підносили.
Його руки, товсті й короткопальці, стали брудними
від жирного м’яса й соусів. Жир білими крапелька

ми застиг на кінчиках великих опущених уст. Час
від часу він хапався своїми немитими пальцями за
руки Маргарити, але рухи його вже стали непевни

ми, тому він заляпав їй манжети із коштовного
брюссельського мережива. Вкрай охайна Маргари

та втратила рештки витримки й трохи посунулася
на лаві. Герцог Бургундський на відміну від сво

го захмелілого синочка цей маневр невістки помі

тив і нахмурився. Проте в посаг за баварською
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принцесою давали триста тисяч, у той час коли він
за свою доньку дав лише сто п’ятдесят. Тому герцог
промовчав, бо ж свою дочку (як не зважати на цей
банкет, для якого безсоромно позичили золотий по

суд і ще багато чого із королівської скарбниці) він
віддавав заміж без жодних затрат. Його розрядже

ній у золото доньці, молодшій Маргариті, було
лише одинадцять, поряд із стрункою баварською
принцесою гладка, схожа на бюргершу, бургундка
виглядала набагато старшою за свій вік. Вона безпе

рестанку про щось тріщала. Вино вдарило їй у голо

ву, тому вона несла якісь нісенітниці про веселий ко

ролівський двір, левів своєї матері у звіринці та
як важко було підібрати однакові перли їй на шлюб

ну сукню. Від її безкінечних і дурних теревенів
у старшої Маргарити розболілася голова, а в її брата
Гійома на обличчі застигла незадоволена гримаса.
Лише Жан не зважав на свою сестру і не тому,
що звик до її балаканини, а тому, що надлишок вина
обпік йому голову хмільною хвилею, що розлилася
по всьому тілу, зробивши руки й ноги м’якими й не

слухняними. Раптом ця хвиля знову піднялася зни

зу, як розчавлена п’ятою гадюка, і скрутила йому
шлунок, Жан ледве встиг схилитися по другий бік
лави, його знудило просто на гаптований золотом
і синім шовком балдахін із гербами Баварії та Бур

гундії. Баварська Маргарита сиділа ні жива ні
мертва, не знаючи куди себе подіти від сорому й оги

ди. Тепер їй видалося нічого не вартою дрібницею
те, що вона вважала найбільшою ганьбою свого
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життя: безсоромність коханок її підстаркуватого
батька, яких він саджав коло себе за столом і цілував
перед усіма своїми дітьми, у той час як їхня змучена
невідомим болем матір роками не полишала свого
ліжка. Пречудове весілля! Кращого й не вигадаєш,
її недорослий наречений перебрав вина й обблював її
герб, що надзвичайно й незрозуміло чому потішило
гостей. Шамбелан герцога Бургундського підніс
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Жанові срібний таз із прохолодною водою. Той так
і сидів, опустивши голову чи не до землі, і шамбелан
подумав, що йому досі зле, тому, преклонивши колі

но, вірний слуга черпнув води й хлюпнув герцог

ському нащадку в обличчя. Жан оскаженіло скре

готнув зубами, розгнівано жбурнув срібний таз на
синьо
білу паркетну підлогу й відштовхнув шамбе

лана. Посудина дзвінко грюкнула. Жанові здалося,
що в нього голова розколюється навпіл. Коли він
нарешті сів на своє місце, обличчя в нього було чер

воне
пречервоне від сорому, з
під важкого тюрбана
із невеличкою сапфіровою застібкою вилізло корот

ке темне пасмо волосся, що тоненькими гілочками
прилипало до мокрого спітнілого лоба. Маргариті
він здався страшенно схожим на червонопику мав

пу, яку вона бачила на міському святі в Гаазі.
Справжнісіньке мавпеня: із широкими вилицями,
маленьким підборіддям, вирлатими темними очима,
підозрілими та злими, двома великими зморшками
на щоках, бо ж через надлишкову схильність до
солодощів костоправ герцога Бургундського був
змушений видалити йому кілька зубів. На цьому
огидному мавпячому обличчі лише ніс нагадував
підстаркуватого хижого птаха, великий і натягнутий
донизу й трохи вліво ніс із зламаною перетинкою,
від чого його подих був важким, а вимова — непри

ємна, наче Жан увесь час щось жував. Помітивши,
що його невістка вже ледь стримується, а її брата
надзвичайно дратує сидіти під зіпсованим балдахі

ном, герцог Бургундський звелів забрати молодих
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із
за столу. Під гучний регіт і непристойні жарти,
які переповідали голосним п’яним шепотом, дами
на чолі із герцогинею Бургундською забрали обох
Маргарит, а шевальє — під жартівливо
неприс

тойним проводом юного короля — Жана й Гійома.

Жан ніяковів від того, що його прилюдно знуди

ло, від пильної уважності батька, від якого він чекав
добрячого прочухана, від сороміцьких жартів короля,
що попри юний вік мав репутацію вірного прислуж

ника Венери, від того, що з нього стягнули одяг, і він
стоїть голий перед чи не всім двором, від того, що
двірні безсоромно розглядають його неладне сухопа

ре підліткове тіло, якого він сам пронизливо стидався.
Від цього ніяковіння, від прохолодного доторку квіт

невого вечора, від кам’яного холоду плит підлоги
Жан остаточно протверезів. Разом із хмелем його за

лишила п’яна безстрашність, поступившись місцем
звичній непевності, від якої тряслися руки й тіло взя

лося гусячою шкірою. Зрозумівши, що його недо

лугий кузен зараз знепритомніє чи принаймні розри

дається, Його величність милосердно поквапився
заштовхнути Жана в подружню ліжницю, звідки із
удавано ображеними криками вибігли дами, наче їм
під ноги випустили голодних щурів.

Жан так і зупинився біля дверей. Маргарита сиді

ла на високому ліжку під червоним оксамитним по

логом. Холодна й недосяжна, якою здавалася Жа

ну кожна дама, яка припала йому до серця, його
дружина була сповнена красою коштовної мілансь

кої хортиці, незаперечної шляхетної породи. Якоюсь
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незрозумілою кригою віяло від її очей ясного кольору
лісового горіха, світло
рудого волосся, золотавої шкі

ри, як від черниці в чорній монастирській робі та кло

буку. Але ж Маргарита вбрана в прозору голубувату
сорочку, яка більше підкреслює, ніж ховає! Вона на

решті вдала, що зауважила присутність чоловіка. Ба

варська принцеса не була настільки невинною, яким
щиросердно вважала свого чоловіка. Нічні застілля
в Гаазькому замку її батька нерідко переходили
в гучні оргії до самісінької заутрені, а герцогські доч

ки, що зазвичай були присутні при цьому непотребі,
нікому не заважали. Хіба хтось зауважував, чи вони
досі за столом, чи вже під? Маргарита ще раз кри

тично огляділа чоловіка. Геть нічого привабливого.
Чесно кажучи, майже нічого чоловічого, так собі, не

доросле хлоп’я, у якого ледь прорізалася темна стріч

ка над верхньою губою. А їй доведеться з ним спати,
якщо він узагалі має уявлення про те, що відбуваєть

ся в ліжку! Господь інколи жартує зі шлюбами. Мар

гарита ображено піджала губи.

Жан не був таким уже цнотливим і недосвідче

ним, як могло здатися з першого погляду з його не

певної манери триматися із жінками. Кілька служ

ниць із Неверського замку, де він провів зиму, могли
похвастатися його недолугою увагою, пристрасністю
та подарунками. Але служницям така прихильність
герцогського нащадка лестила, вони не звикли скар

житись чи виказувати своє незадоволення. Дама, яка
чекала на нього в ліжку, була геть іншою. Вона була
старшою на вісім років, вона була надто гарною
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для нього й вона була явно незадоволена тим, що тра

пилося на весіллі. Щоб опанувати себе й причавити
гадюку остраху, Жан підійшов до столу й налив собі
вина. Та перш ніж ковток обпік йому горлянку, Жан
почув:

— Вам не варто пити, монсеньйоре.
Жан скам’янів. Але не від змісту її слів, а від сухої

німецької інтонації, що просвистіла ву її доволі непо

ганій французькій вимові. Так само проглядала німе

цька в наказах його матері, жінки надто владної,
Жана досі сковував ковзкий дитячий страх у її при

сутності. Жан слухняно відставив чарку й важко про

ковтнув слину. «Якого біса! — подумав він, на самих
п’ятках повернувшись до Маргарити. — Вона моя
дружина, вона мусить мені коритися». Від усвідомл

ення цього до Жана знову повернулася впевненість,
вона цю впевненість аж шкірою відчула, а тому на

ступні слова застрягли у неї в горлянці. Він квапливо
застрибнув у ліжко, під цілу купу гаптованих шовком
ковдр. Маргарита аж скривилася від його поспішно

сті, вуста їй закрили мокрим квапливим цілунком,
від якого так само як і вранці нудило. Зчепивши зуби,
вона вперлася поглядом у вирізьблену дерев’яну сте

лю й почала рахувати золотоволосих янголят на го

белені. Раптом щось пішло не так, Жан обм’як, ви

сварився й відкотився набік. Їй захотілося голосно
розсміятися. Істерично, дико й задоволено, як рего

чуть відьми на шабаші, щоб навіть її свекруха почула
цей сміх у своїй ліжниці, щоб із жахом прокину

лась і не заснула до ранку через перелякане колоття
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в грудях. Але Маргарита лише презирливо розтягну

ла вуста:

— Нікчема... — прошипіла вона дуже тихо, але
Жан розчув цей німецький говір своєї матері.

Він різко повернувся до дружини, підвівся на
лікті та відміряв їй дзвінкого поличника.

— Притримайте язика, мадам!
Маргарита зойкнула і дійсно замовкла. В її очах

блимнула ненависть, страшна у своїй невивисловлен

ості, у своїй глибокій німоті. Вона жодного разу біль

ше не насмілилася робити йому зауваження. Вона
взагалі мовчала в його присутності. Коли Жан звер

тався до дружини й питав про щось, вона відповідала
дуже коротко, опустивши очі, наче соромилася. Вона
насправді стидалася цього ляпасу й пам’ятала про цю
образу все життя. Так вони провели шлюбну ніч в од

ному ліжку, розвернувшись у різні боки, Жан —
розчарований і присоромлений, Маргарита — обра

жена, придушена німими сльозами. Жан утік вранці
наступного дня, залишивши дружину під наглядом
матері. Проте він полишав Маргариту не без розча

рування. Бо вона була гарною і він її хотів.

Жан повернувся за рік, змужнілий, раптом вищий
за Маргариту й безкінечно, нестерпно зухвалий. Він
увірвався до неї в ліжницю, скинув плащ і, геть не об

тяжуючи себе подальшим роздяганням, впав на Мар

гариту. Вона ніколи Жану не пробачить того поква

пу, тієї суцільної неголеності, запаху кінського поту,
що пройняв його довгою дорогою, і винного духу,
бо ж тільки вино робило його сміливим, і гострих
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пластин кольчуги, якої він у своєму вічному страху
не зняв, наче вона тримала ножа в ліжку, аби прибити
його. Не пробачить того хриплого імені Марго їй
на вухо, такого огидного, чужого й гладкого імені, так
не схожого на ніжне Гретхен, до якого вона призви

чаїлась із дитинства. О скільки ж у неї причин не

навидіти його! Вистачить, аби досхочу перебирати
в пам’яті й не померти від нудьги в товаристві її не

стерпної свекрухи. Жан повернув Маргариту облич

чям до себе, він щиросердно хотів бути із нею ласка

вим. Вона мовчала, презирливо стиснувши вуста
в тонку червону стрічку. Але в німоті тих ясних світ

ло
горіхових очей він знову прочитав образливе для
себе «нікчема». Наче заволодівши її тілом, він не все

лив у неї покірність. Жан підвівся й пішов геть.
У нього теж було достатньо причин, аби ненавидіти
її. Ненавидіти цю бісову Марго.

·



Франція досі марила хрестовими походами.
Юний розбещений двір заповзято мріяв,

дзвенів уявними мечами та щедро ділив коштовну
здобич. Герцог Бургундський напевно знав, що геть
не лаври визволителів Святої землі та Гроба Гос

поднього заважають спати цим пустотливим шева

льє. Східні багатства, чужинська розкіш, пройнята
духом амбри й лимонів, та напівоголені невірні жін

ки хвилювали їхню гарячкову уяву набагато сильні

ше за завчені християнські цінності. Сам герцог
Бургундський прийняв хреста ще в юності разом
із батьком, королем Франції. Відтоді він набрався
розуму, аби лише вести розмови про хрестові похо

ди. Проте політична ситуація та полум’яні заклики
Папи Римського Бенедикта й угорського короля
Сигізмунда виступити проти навали турків
османів
змусили герцога серйозно замислитися над участю
Франції в такому поході. На біду король Франції
вже чотири роки був у полоні божевілля, у години
прояснення жодна душа не наважилася б турбувати
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його такою марнотою, як хрестові походи, адже в ці
миті жадібні родичі Його величності намагались от

римати якомога більше дарунків, земель і титулів
для себе чи своїх родин. Герцог Бургундський, по

радившись із банкірами та дружиною, зрештою від

важився оголосити про участь свого сина в поході.

Жанові Бургундському, що носив титул графа
де Невер, йшов двадцять четвертий рік. У його вдачі
мало що змінилося від негарного, непривітного й пе

реполоханого підлітка. Потворність переросла в су

цільне ощирення, наче він увесь час чекав нападу
чи насмішок, непривітність виродилась у відлюдкува

тість, а переполоханість — у вічний страх. З нього
вголос глузували при дворі, і Жан не мав успіху
в дам. Герцог Бургундський, що був хитрим як ли

сиця і славився своїми дипломатичними увертюра

ми, намагався привити синові бодай якусь гнучкість
і звичку прораховувати хоч на два кроки вперед.
Марно, Жан завжди тримався похмуро й відлюдку

вато, коли справи батька змушували його бувати
при дворі, ніколи ні з ким не спілкувався більше
за потрібне в справах, не залишався на бал чи маскар

ад і не мав друзів чи навіть спільників, окрім двох
чи трьох шевальє, з якими виріс та разом з якими
його висвятили в лицарі сім років тому. Герцог Бур

гундський вбачав причиною такої поведінки вродже

ні вади характеру, навіть не здогадуючись, що сам
доклав до цього рук. У свої двадцять чотири роки
Жан був цілковито залежним від батька, це в той
час як його ненависний кузен, герцог Орлеанський,
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ні в кого не питаючи дозволу, а часто проти інтересів
корони, вів італійські війни. Жан був частиною двору
його батька, як челядник, шамбелан чи стільник гер

цога, його дружина Маргарита була під контролем
владної герцогині Бургундської і радше почувалася
однією з двірних дам, яким не соромляться виказати
поганий настрій чи незадоволення, до того ж виказа

ти в найбрутальніший спосіб. Дітей відразу за нака

зом герцога забирали від батьків і виховували в Сен

Полі разом із королівськими нащадками, як замане

ться їхній бабці герцогині Бургундській. Графство
Неверське, яке Жан отримав відразу по смерті діда,
належало йому лише номінально, герцог отримував
за сина всі доходи із цього володіння, так само як і
не соромився привласнювати дарунки Його велично

сті, зроблені особисто для Жана. Часто навіть новий
одяг Жану замовляли лише після здивованої згадки
герцога, що його син вбраний гірше за його слуг. Жан
не скаржився, він мовчав і вичікував. Так само мов

чала Маргарита на всі довшкуляння свекрухи, дурні
жарти герцога, який вважав себе дотепником, звичну
в’їдливість дратівливої королеви до неї, як і кожної
гарної дами, та нестерпну вдачу чоловіка.

Герцог Бургундський не без остраху довірив очо

лити хрестовий похід своєму синові. Він оточив його
радниками із числа своїх найближчих і найвідданіших
прихильників. І настрій Жана, який на мить повірив,
що нарешті йому дозволять діяти самостійно, від та

кого плину подій був відверто кепським. Надвечір
квітневого дня, коли Жан із військом мав залишити

· 26 ·

Настя Байдаченко · Жан без Страху

синьоверхий Діжон, герцог, герцогиня та найближчі
двірні відстояли прощальну месу в абатській церкві
Сен
Бенінь. Жан намагався молитися, але думав чо

мусь про свою дружину. Він бачив усіх своїх сорат

ників, братів по зброї, які, схиливши голови, палко
молилися, а поруч із ними були вбрані в жалобу дру

жини. Бліді, заплакані й засмучені. Щиросердно за

смучені. Жан не бачив свою дружину три чи чотири
місяці, відтоді як наказ батька змусив його провести
Різдво при дворі в Парижі. Потім він був надто за

клопотаний приготуваннями, а Маргарита залиши

лась із Її величністю, яка мала ось
ось народити.
Принц Луї народився в січні, але Маргарита досі
була при королеві. Стара герцогиня Бургундська на

віть і не думала кликати її до себе, щоб графиня
де Невер могла провести чоловіка. Герцогиня мисли

ла політичними одиницями: коли вже вона сама зму

шена покинути свій піст біля королеви, аби збирати
кошти на похід і відсилати військо, то нехай вже її не

вістка виконує при Її величності роль наглядачки.
Подружнє життя Жана було геть не гладким, проте
відсутність дружини дала йому зрозуміти, що на

справді у Франції ніхто на нього не чекає. Навіть
Маргарита, така ненависна й досі така бажана, бо ж
він її не впокорив.

Коли лицарі, розряджені в коштовні міланські об

ладунки та шовкові плащі із кольоровим пір’ям плю

мажів під різнобарв’ям знамен, залишили Діжон, за

брало шолому графа де Невер було опущено, аби
приховати сльози розпачу.
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Похід радше нагадував прогулянку до турніру,
ніж війну. Лицарі рухалися вздовж Дунаю, обоз пе

реправляли рікою. Та й який обоз! Двадцять чотири
коштовні намети зеленого шовку, запасна зброя,
срібний посуд, дорогоцінності, переносна каплиця.
Чотири найбільші знамена виготовив найкращий па

ризький майстер Колар Лаон. Прапори із золотово

лосою Пресвятою Дівою в оточенні золотих лілей,
три прапори із гербом та девізом Жана Неверського.
Уся свита до останнього пажа вбрана в однакові ко

лети, яскраво
зелені, неймовірно дорогі, рясно гапто

вані золотом — у найповажніших та сріблом —
у тих, хто простіше. У графа Неверського — шість
найближчих радників і в кожного такий самий, обши

тий золотом і сріблом почет. Ледь не вириваючись
поперед графа, стримуючи коней, гарцюють бастарди
його діда — ось хто вже прагне слави або шляхетної
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смерті. Жан так само прагне слави, усім своїм невдо

воленим честолюбством, усім своїм до кісток владним
єством, успадкованим від матері. Він хоче поверну

тися героєм у Париж, аби всі ті розряджені двірні,
що глузували з його невміння триматися, навіки за

мовкли, щоб почути слова щирого задоволення і та

ємного здивування від батька, щоб побачити усмішку
й захоплення Маргарити, щоб вона раптом стала ла

гідною, закоханою і ніжною до нього... Так граф ма

рив дорогою, його похмура мовчазність була звичною
для супроводу, а стриманість із жінками, коли вій

сько десь зупинялось, — відверто незрозумілою.
Хоча графиня Маргарита зазвичай більше мовчала,
ніж говорила, щасливою у шлюбі жінкою вона не
виглядала. Так само як і граф. Отож особливих при

чин, аби берегти подружню вірність, у Жана начебто
не було.
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Наприкінці вересня хрестоносці без зайвих зу

силь і виснаження захопили Відан і Рахов. Перше
місто здалося без супротиву, а друге — відчинило
браму лише після п’яти днів облоги. Наступна цита

дель Нікополіс протримався шістнадцять днів і не ви

казував наміру здаватися. У той час на допомогу оса

дженим вирушив сам султан Баязид. У Нікополісі
це стало відомо, що додало захисникам міста сил
і впертості.

Султан став табором у кількох льє від хресто

носців. Християнське військо поєднувало францу

зів, угорців, трансильванців, англійців та німецьких
найманців. Усі розмовляли різними мовами, та не
мали наміру віддавати славу перемоги іншим. Поба

чивши, що вранці турки зайняли оборонну позицію,
хрестоносці галасливо зібралися на термінову війсь

кову раду. Угорський король Сигізмунд, з легкої
руки якого вся ця війна й почалася, за правом заво

дія висловився першим:

— Я пропоную, аби спочатку виступила в бій моя
піхота, її важче дістати лучникам, яких у султана
як сарани. Коли вони підберуться до османських
флангів, у бій вступить французька кіннота.

— Французька кіннота? — скривився Жан Не

верський, стукнувши кулаками в коліна. — А навіщо
вже? Щоб потовктися по трупах? Хіба для того ми
проїхали всю Європу, аби Ваша величність позбави

ла нас слави перемоги?
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— Графе, — почав було Сигізмунд, але його за

певнення безпорадно потонули в голосних заперечен

нях та гніві французів і бургундців.

— Бачу, що король хоче позбавити нас честі на

нести перший удар, бо ж приберіг це для себе, — оз

вався конетабль Франції Філіпп д’Е і, схилившись
до Жана Неверського, що сидів у кріслі, прошепотів
йому на вухо: — Чого ж ми чекаємо, монсеньйоре?

Жан квапливо піднявся, за ним підхопилися
з місць його радники й решта французів.

— На щастя, Ваша величносте, у нас достатн

ьо сил, аби почати наступ самотужки, — промовив
граф, залишаючи намет.

Бургундці та французи, надзвичайно швидко
перевіривши обладунки, позалазили на коней і, не
пам’ятаючи себе від хмільного захвату й азарту,
ринулися на султанське військо. Перш ніж вони
встигли доїхати до турецьких позицій, османські
лучники зняли половину самовпевнених вершників
із коней. Коли ж французька кіннота хотіла врі

затися в ряди османів, невірні відступили, оголив

ши вбиті в землю списи та коли. З неймовірними
зусиллями долаючи цю перешкоду (дехто навіть зі

рвав шкіру на долонях у намаганні вирвати коли го

лими руками), хрестоносці нарешті дісталися туре

цьких флангів, але побудова війська була цілковито
порушена, що додало французам уразливості. Сул

тан Баязид кинув у бій вірних яничар, такий притік
свіжих сил мав убивчий ефект на настрій утомлених
лицарів. Король Сигізмунд, побачивши, що коні
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вертаються без вершників, відразу ж скомандував
у бій та вдарив по турецькій піхоті. Хтось побачив,
що накренилося та впало знамено Сигізмунда, і по

чалася панічна втеча.

Жан Неверський досі бився. Треба визнати, бив

ся добре, бо султану весь час доповідали про загибель
його найкращих воїнів. Французи були на пагорбі,
тому вони легко помітили атаку короля Сигізмунда
й подальшу втечу своїх союзників, хтось розпачливо
кинув зброю та здався в полон. За ним послідували
інші. Жан бився в оточенні чотирьох охоронців, тому
він не бачив, що його люди здалися на милість пере

можця. Лише коли, турки зі своїми кривими шаблю

ками оточили охоронців, ті знаками спробували пока

зати, що їх сеньйор — дуже знатна людина й за нього
дадуть великий викуп. Відрубавши голови охоронцям
Жана просто на місці, графа скрутили, жбурнули об

личчям у землю та за ноги потягли до султана.

Баязид обійшов поле бою, плекаючи надію знайти
тіло свого затятого ворога, короля Сигізмунда, і по

глумитись із нього. Проте він знайшов труп сіра
В’єнського, який так і загинув, вчепившись рукою
в прапор, який мав захищати до останнього подиху.
За султаном вели найважливіших полонених, босих,
у самих сорочках, із непокритими головами. Видови

ще колосальності власних утрат, більших за христи

янські, та загибель найкращих вояків, яких султан
знав за іменами, розлютили його:

— Аллах мені свідок, я не залишу їхню кров
без жахливої помсти. Аллах мені свідок...
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Наступного ж ранку Баязид наказав привести
полонених. Кілька найшляхетніших султан залишив
живими для викупу, тих, кому було менше двадцяти
років, за звичаєм навернули в мусульманство й відда

ли в яничари. Решту, зв’язаних по троє або четверо,
голими провели перед султаном і його в’язнями. Не

вер, Кусі, Бар, д’Е, Тремуй, ла Марш — вся верхів

ка бургундського війська стояла праворуч від султа

на, босі, у самих сорочках та без натільних хрестиків
чи ладанок. Баязид оглянув полонених не без цікаво

сті й наказав розпочати страту. Султанські кати осо

бливої вигадливості не проявили, тим, хто мовчав,
вони відрубали голови, а тим, хто молився, — но

ги по коліна, залишаючи їх кілька годин помирати
у страшних муках. Помітивши серед полонених, при

речених на смерть, маршала Франції Бусіко, Жан
кинувся на коліна перед султаном, бо ж Бусіко був
його братом по зброї, разом з яким його висвятили
в лицарі:

— Ваша величносте, змилуйтесь над ним. Це
маршал Франції. Він мені як брат. Король дасть
за нього такий самий викуп як за мене.

Султан, примруживши і без того вузькі очі, ди

вився на розпластаного чоловіка, який божевільно
намагався щось пояснити чужинською мовою. Яни

чари стояли за ним, піднявши ятагани, чекаючи на
найменший знак свого володаря прибити його. Тоді
французький лицар Жан д’Еллі, який був при осман

ському дворі в посольстві за султана Мюрада, впав

ши на коліна поруч із Невером, переказав його слова
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турецькою. Султан скривився, висварився й сплюнув
йому під ноги. Потім завмер у кріслі, замислено пост

укуючи унизаним трьома каблучками пальцем по кін

чику носа. Зрештою він погодився подарувати життя
Бусіко. Втомившись від видовища страти, невдовзі
після обіду султан пішов відпочивати у той час, як
його кати, шаровари яких були червоні від крові, пра

ва на перепочинок не мали. Лише після вмовлянь сво

го дивану, султан наказав зупинити страти наступно

го дня, але до того часу було вбито близько трьох
тисяч полонених. Жана д’Еллі відправили у Фран

цію, аби привезти звістку про страхітливу поразку,
загиблих, страчених та повідомити про призначений
викуп. Той дістався Парижа на самісіньке Різдво,
і святкова учта в королівському палаці Сен
Поль пе

ретворилася на жалобне ридання, бо ж тих, хто втра

тив рідних, було набагато більше, ніж тих, хто отри

мав найхимернішу надію.

Герцог Бургундський поквапився відправити
до султана послів із щедрими подарунками й безкі

нечними хабарами для його чиновників, які б могли
якось вплинути на ситуацію. Посланцям за кош

товний дарунок семи мисливських соколів мило

стиво дозволили зустрітися із графом де Невер.
Це було перше побачення із християнами для ньо

го від самого розгрому. В’язнів тримали окремо,
в усамітненні. Три місяці він жив у суцільному
страху, що ніхто не дізнається про його долю,
що батько не знайде того шаленого викупу,
про який він чув краєм вуха, що він збожеволіє
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від суцільного мовчання, чи з ним зрештою покви

таються як із більшістю полонених: відсічуть голо

ву, якщо він мовчатиме, або ж ноги по коліна,
якщо він насмілиться славити Христа. Той страх
заволодів ним суцільно, наче та сміливість, з якою
він бився та вимолив у султана життя Бусіко, пов

ністю полишила графа. Він прокидався вночі від
найменшого шереху, боявся щось їсти, відсилав на

зад напівоголених, увішаних шовком і золотом ода

лісок, яких підкладали йому в ліжко. Вина, його
звичної розради, тут не було. Так само як і сповід

ника, церкви чи бодай хреста. Потім він призвичаї

вся і до дивної їжі, і до відсутності вина, і до дурма

ну в жаровнях, і до пестощів, якими його по троє
розважали пишнотілі одаліски, гірші за всіх вави

лонських блудниць разом.

Жан Бургундський, граф де Невер, повернувся
у Францію лише через рік. Його зустрічали як героя,
бо він їздив визволяти Святу землю. Бургундські
міста прикрасили так, наче вітали самого короля.
Люди щиросердно раділи, хоча неймовірний викуп
у двісті тисяч золотих дукатів рано чи пізно ляже по

датковим тягарем саме на їхні плечі. Відвідавши во

лодіння свого батька, Жан поїхав до Парижа, аби ви

казати свою шану королю Франції. У Сен
Полі він
зустрів свою матір і дружину, вперше після повернен

ня. Маргарита схилилась у низькому реверансі. Така
тонка у своїй чорній сукні й гостроносому енен. Жод

ного ласкавого погляду, жодної усмішки. Він подав їй
руку, допоміг піднятися та жадібно поцілував у губи.
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Коли граф її відпустив, Маргарита поквапилася від

вернутись і витерти губи. За знаком своєї панни
нянька принесла дитину, білявенького хлопчика пів

тора року, вбраного в чорний оксамит.

— Ваш син, монсеньйоре. З ласки Божої, Фі

ліпп, — тихо промовила Маргарита, так само не під

німаючи очей.

Якійсь подив і шал заблищали в темному погляді
графа. Він узяв дитину на витягнуті руки, якось не

довірливо розглядаючи її, як прикре непорозуміння.
Жан озирнувся до своєї матері питальним поглядом,
але герцогиня із байдужим обличчям щось поясню

вала мадам де Беррі. Граф із
під лоба спостерігав
за двірними. Ті про щось змовницьки зашепотілись.
«Невже знову про мене? Невже знову глузують?
Звідки ця дитина? А якщо це не мій син? Вона так
довго була сама... Як по
дурному... Невже вони всі
теж це зрозуміли?» — подумав Жан, віддаючи
хлопчика няньці в прагненні позбутися його якнай

швидше.

Увечері того дня, ледве залишившись із дружи

ною наодинці, він схопив її за плечі, змушуючи поди

витися йому у вічі.

— Мадам, я хочу знати, це справді мій син?
І чому Ви нічого не сказали мені, коли я їхав? Ви б
уже мали знати.

Маргарита поблякла обличчям чи то від гніву
на його припущення, чи то від природного переляку
за свою дитину.
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— Мадам, я запитав Вас! — повторив Жан по

синілими безсилими вустами, його короткі гладкі
пальці до болю стисли її вузькі ніжні плечі.

І графиня зрозуміла, що той, кого за сміливість
у бою прозвали Жаном без Страху, безтямно боїться
того, що вона може відповісти.



Маргарита наплодила йому п’ять дівок та
сина й знову була вагітна. Спершу в них

п’ять років по весіллі взагалі не було дітей. Герцог
і герцогиня Бургундські не стидалися викликати їх
до себе та відчитувати в присутності двору. Марга

рита мовчала, Жан злостився. На шостий рік Мар

гарита нарешті народила сина. Синє немовля, кіль

ка разів обвите пуповиною, померло відразу, так
і не закричавши. Дитя було таке страшне, що гер

цогиня наказала загорнути його в рушник, винести
з палацу якнайшвидше й не показувати Маргариті
чи Жану. Лише під загрозою всіх ймовірних тортур
пупорізка наважилася розповісти графині де Невер
правду про її дитину, що в хлопчика було по шість
пальців на руках, короткі ніжки, як у блазнів, та не

людське обличчя. Маргарита занадто добре знала
причину цієї потворності, Жан, у полоні вічних
страхів перед нею, рідко ділив із дружиною ложе
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тверезим. Та ще й кольчугу не знімав, одягав її
між сорочкою та упландом, наче вона могла не по

мітити. Наче, коли він засинав, їй було важко вли

ти йому отруту у вухо... Потім одна за одною гра

финя народила трьох дочок: Маргариту, Катрін
і Марі, потворних лупатих маленьких мавпочок,
зачатих в огидному для неї п’яному зляганні, бо ж
тверезим граф боявся стати мішенню насмішок
власної дружини і в її ліжниці не з’являвся. О, тут
граф ніколи не сумнівався у своєму батьківстві,
у кого це ще могли піти такі страшненькі дівчатка?
За рік народився Філіпп — дивна й бажана зупин

ка в безкінечній череді дівчат, потім Ізабелла та
Жанна. Графиня знову була при надії, але мало
хто не сумнівався, що й цього разу в неї народиться
чергове потворне дівчисько, маленька мавпочка.
При дворі всю цю кипу дітей графа де Невер нази

вали не інакше ніж бургундськими виродками.

Герцог Бургундський, як і зазвичай, з’явився
в ліжниці сина без доповіді, паж, що спав на поро

зі, розгублено потер очі та поквапився вклонитись.
Жан із ревом заховав обличчя в подушках. Пере

лякана розпатлана дівка, помітивши герцога, квап

ливо вискочила з ліжка Жана, блимнувши голим
задом.

— Якого біса? — закричав Жан, роздратував

шись від металевого дзвону підошов пуленів герцога.

— Прокидайтесь, сину. Прокидайтесь, — спо

кійно наказав герцог, кидаючи Жану сорочку і зна

ком показуючи дівці залишити їх.
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— Що сталося, монсеньйоре?
— Поки нічого. І якщо ми поквапимось, дасть

Бог, і нічого й не станеться.
— Куди ми підемо, монсеньйоре? — запитав

Жан, аби дати розпорядження щодо одягу своєму
шамбелану, що із поштивим уклоном завмер
у дверях.
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— До короля, — коротко відповів герцог, полі

руючи коротко підстрижені нігті об оксамит свого
пурпуена.

— До короля? Я чув, йому стало гірше. Невже
нас пустять?

— У тому то й справа, йому стало гірше. А зна

чить, самий час змусити його відмінити своє рішення
щодо шлюбу королівських дітей, — тихо додав гер

цог. — Бо ж як тільки Його величності краще, він
увесь час обіцяє одружити своїх нащадків із вилупка

ми герцога Орлеанського.

У королівських покоях стояв важкий дух немито

го тіла й прокислої їжі. Його величність у котре
за кілька днів відмовлявся вмиватися, голитися та
змінити одяг. Королева давно вже не мала наміру ді

лити з ним ложе й не стежила за порядком у цих по

коях, вона приставила до свого чоловіка бургундську
дівчину Одетт де Шандівер, що мала бути при боже

вільному королі й коханкою, і нянькою. Не пустити
герцога Бургундського до короля Одетт не насміли

лась. Король Шарль деякий час стояв мовчки, не піз

наючи свого дядька та кузена. Потім він почухав по

тилицю й присів на край ліжка. Герцог і його син
низько вклонилися.

— Вітаю Вас, — нарешті промовив король, го

лос його тремтів, як завжди, коли до нього поверта

лася тінь божевілля.

Він простягнув гостям руку. Герцог припав до неї
вірнопідданським цілунком. Його приклад насліду

вав Жан, не пам’ятаючи себе від огиди, він приклався
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до королівської руки. Страшної висохлої жовтої
руки, із брудними довгими нігтями, як у трупа, що
відкопали.

— Що Ви хотіли? — напружено запитав король,
наче прагнув позбутися непроханих гостей якнай

швидше, поки хмара безумства не заволоділа ним
остаточно.

— Ваша величносте, ми уклінно благаємо
Вас. — Герцог штовхнув сина в спину й вони обидва
впали на коліна перед королем. — Ми благаємо Вас
відмінити Ваше рішення щодо одруження дофіна...

— Я щось обіцяв? — король знову почухав по

тилицю, марно намагаючись згадати. — То чого Ви
хочете?

— Як буде на те Ваша воля одружити дофіна Луї
з принцесою Маргаритою, моєю онукою... — обе

режно промовив герцог Бургундський.

— Де підписати? — втомлено спитав король,
і не намагаючись чинити супротив.

Герцог підсунув йому завчасно заготовлений пер

гамент. Його величність вивів тремтливою неслухня

ною рукою своє ім’я, перемазавши пальці чорнилом,
як школяр, який тільки вчиться писати, але бургун

дець відразу ж підсунув королю наступний.

— А це що? — байдуже спитав він наче про по

году за вікном.

— Ще, як буде на те Ваша воля, сір, принцесу
Мішель — із моїм онуком Філіппом, принца
Жана — із мадемуазель Катрін, а Жаклін Бавар

ську — із принцом Шарлем...
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Король квапливо нашкрябав свій підпис.
— Це все, що Ви від мене хотіли? Дайте мені

спокій... — Раптом він помітив королеву, яка стояла
у дверях, аби впевнитись, що її чоловік усе підпи

ше. — Хто це? На Бога, хто ця жінка? Дайте їй те,
що вона попросить, та виведіть геть... У мене болить
голова від самого її вигляду!

Бургундці, низько вклонившись, поп’ятилися до
дверей королівської ліжниці. Його величність, незва

жаючи на відвідувачів, пальцем підкликав до себе
Одетт і з дурнуватим сміхом штовхнув її в ліжко.

Жан вибіг із королівської ліжниці, ледве стри

муючи нудоту. Він зупинився біля списовидного вік

на й відчинив його. Кілька ковтків зимового свіжого
повітря повернули йому спокій, аж тут Жан помітив,
що його батько ледь устигає за ним. Герцог повільно
йшов коридором, величний і раптом старий у своєму
червоному упланді на кунячому хутрі. Довгий хвіст
його вбрання підмітав підлогу, як королівська мантія.
Але у величі рухів і ходи було більше втоми ніж спо

кою. Коли герцог порівнявся із сином, він мусив ви

рівняти подих перш ніж щось сказати, і Жан помітив,
що батькові блакитні очі стали геть прозорими, як
тала вода.

— Тримайтеся, тримайтеся, мій сину, цього зо

бов’язання, — нарешті вимовив герцог, постукуючи
згорнутим у трубочку пергаментом по плечу Жана. —
Наша влада тоді буде повною, коли моя онука Мар

гарита стане королевою Франції. Впливати через

· 43 ·



королеву набагато простіше. Тут мій триклятий орле

анський племінник нам не завадить.

— Але ж коли королю поліпшає, він може
знову...

— Знаю, тому ми мусимо прискорити хід подій.
Я вже відправив послів до Папи за дозволом на шлюб.
Маргариті наступного року буде дванадцять. Самий
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вік. — Герцог раптом закашлявся, наче ковзкий слиз
затягнув йому горло.

— Монсеньйоре, чи не варто мені покликати Ва

шого лікаря? — з тривогою запитав Жан. Обличчя
герцога вкрилося дрібними червоними плямами.

— Не дочекаєтесь, не дочекаєтесь, — промовив
герцог кудись у бік, наче погрожуючи якомусь неви

димому ворогу.

Наступного дня королю Шарлю стало зле, він уза

галі нікого не пізнавав, кричав, що його ім’я Жорж,
щиросердно вважав себе скляним і забороняв набли

жатися до своєї особи. Жан подякував Богу за батько

ву передбачливість. Тепер невідомо, чи буде Його ве

личності краще цього року, та чи взагалі буде йому
коли
небудь краще? А старші бургундські виродки
вже пристроєні.

Жанову коханку теж звали Маргаритою. Марга

ритою ван Борселен. Втративши надію отримати від
графині де Невер ніжність у ліжку, приємне спілку

вання чи бодай порозуміння, Жан завів собі постійну
коханку та облаштував для неї будинок у Парижі. Він
називав її Марго, і вона не ображалася. Вона була
справжньою фламандкою: білявою, світлоокою, та

кою білошкірою, що найменший вітерець чи теплий
сонячний промінь розпікали її до червоності. Вона
одне за одним народила йому трьох на диво міцних
байстрюків, таких саме білоголових, червонолицих
і непосидючих. Вона ніколи ні про що не просила, ні

чого не вимагала й нічим не дорікала. Завжди привіт

на, усміхнена й дурненька. Ладна кохатися кожного
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разу, як Жана охопить хіть. Графу навіть здавалося,
що у своїй дурноверхості вона щиросердно його ко

хає. Жан поселив її в кам’яній вежі, неприступній
і міцній, як донжон замку. Споруді, яку назвуть ве

жею Жана без Страху. У тій цитаделі, єдино там,
Жан почувався в безпеці. У ліжниці коханки, що
мала подвійні стіни, які не проб’є ані кулеврина,
ані гармата, Жан знімав свою кольчугу, лише на ніч
і лише із нею. Він ніколи не говорив із Маргаритою
про справи, вона все одно мало що в цьому тямила.
Жан навіть жартома (а жартував граф украй рідко)
називав її фламандською бюргершею, бо ж її більше
цікавило, чи добре зігріли йому ліжко, чи пропікся гу

сак, чи теплий у графа плащ, коли він йшов у негоду.
З нею було зручно й затишно, з нею Жан на одну ко

ротесеньку мить не шукав своїх страхів, не перебирав
їх у голові, як чернець у молитві — чотки. Маргарита
ніколи не просила його влаштувати долю своїх байст

рюків, бо вона напевно на хотіла для них звичної долі:
церковної кар’єри. Хоча Жан добре знав, що без
його визнання та допомоги в цих дітей немає майбут

нього. Він міг би з легкістю визнати їх перед королем
і двором, зробити хлопців єпископами, а дівчинку —
пріоресою, чи відписати кожному по якомусь неве

личкому баронству, а дочку вигідно віддати заміж
за котрогось свого двірного. Так він і зробить. Ко

лись. Коли не треба буде щось пояснювати батьку.
Маргарита розмов про ті уявні єпископства й пріор

ства не любила.
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— На Бога, монсеньйоре, їм краще зі мною.
Хай так усе й залишиться.

— Марго, але ж коли хлопцям виповниться сім,
тобі доведеться віддати їх на виховання. Я визнаю їх,
зроблю синів єпископами.

— Не треба, — зойкнула вона, піднявши свої ро

жеві беззахисні долоні.

— Та що з Вами? — здивувався Жан.
В очах Маргарити блиснули сльози, вона квапли


во відвернулася, аби Жан їх не помітив. Запізно. Він
обійняв своїми короткопалими долонями її обличчя,
шукаючи пояснення. Він знав, що Маргарита не вміє
брехати, а надто йому.

— Вона була тут, — нарешті зітхнула молода
жінка.

— Хто?
— Графиня де Невер.
— Якого біса?
— Вона сказала, що допоки ніхто не знатиме про

мене й моїх дітей, вона дасть нам спокій. Якщо ж Ви,
монсеньйоре, визнаєте їх, і вони з’являться при дворі,
чи навіть успадкують якісь Ваші володіння... — Мар

гарита розридалась.

— Вона насмілилася погрожувати? Клята відь

ма... Я придушу її... Придушу власними руками. —
Очі його спалахнули таким пекельним шалом, що
Маргарита злякалась. — Заспокойтесь, Марго!
Я визнаю своїх дітей перед двором, я подарую їм
маєтки, хай графиня зжовкне від злості. Вона так
боїться, що я відпишу землі нашим дітям, то я так
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і вчиню... Вона не така дурна, аби заподіяти їм шко

ду. Вам нема чого боятись, я залишу Вам охорону.
Мої солдати захистять Вас навіть від графині.

Маргарита припала вдячним цілунком до руки,
що ніжно обіймала її обличчя.

Жан залишив її пізно ввечері, ніби заспокоєну,
але із млосним блиском сліз в очах. Маргарита
проводила поглядом його темну фігуру верхи та ці

лий загін охорони, без якої граф де Невер, прозва

ний Жаном без Страху, не робив жодного кроку.
Коли на вулиці Паве стихли всі звуки, на її вустах
засвітилася посмішка. Так за допомогою однієї ма

ленької брехні дурненька Маргарита ван Борселен
отримала для своїх байстрюків усе, що хотіла.

Настя Байдаченко · Жан без Страху

Герцог Бургундський помер дощовим квітневим
ранком. Жан і його молодший брат Антуан

увесь час були з ним. На смертному одрі старий гер

цог узяв із синів присягу бути вірними королю Шар

лю. Наче нічого дивного й незрозумілого в тій вимозі
й не було, але Жан знав, що саме хотів сказати бать

ко, коли голос і сили його зрадили, і лише скам’янілий
скручений палець смикав графа за плече. Триматися
до останнього, хоч зубами й нігтями, триматися за ко

ролівську обіцянку одружити своїх дітей із бургунд

ськими виродками.

Тіло покійного герцога за звичаєм і привілеєм
принців крові відразу ж розітнули. Нутрощі склали
в срібний горщик, залили гарячим воском і поховали
у церкві Пресвятої Діви в Галі. Набальзамоване сер

це відвезли до королівської усипальниці, абатства
Сен
Дені, а розшматоване тіло, убране в рясу карту

зіанського ченця, зверху загорнули в провощене по

лотно й три волячі шкіри та у свинцевій труні відпра

вили в Бургундію. Коли тіло герцога опинилося
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на північних кордонах його володінь, Жан поїхав
до Арраса, де його мати, герцогиня Бургундська,
не пам’ятаючи себе від бездіяльності й безсилля, від

сиджувала в закритому покої перші сорок днів свого
вдовування.

До безкінечно чорних жалобних покоїв вдови мали
доступ лише жінки та кровні родичі. Герцогиню від

верто гнітило це нескінченне церемонне скиглення на
завішеному чорним балдахіном ліжку. Її пишна жалоб

на сукня із коміром
стійкою змушувала сидіти весь час
прямо, а герцогиня була вже геть немолодою жінкою,
її це відверто втомлювало. Та й все це сорокаденне за

творництво вона вважала зайвим. Адже жінку трима

ли сорок днів у ізоляції лише для того, аби впевнитись,
що вона не вагітна. Герцогині було п’ятдесят чотири
роки, у шлюбі із герцогом вона народила одинадцять
дітей, тіло її було розбите пологами, а серце — втом

лене шістьма дитячими смертями. Останнього сина
вона народила ще п’ятнадцять років тому, марно й
безглуздо було чекати, що вона при надії. Приїзд сина
подарував їй щиру радість, він міг дозволити вдові за

лишити свої покої, своє чорне поховальне ліжко. Але
Жан навіть не думав про це. Він забрав із собою Мар

гариту, яка весь час мовчки сиділа зі свекрухою в цьо

му завішеному чорним склепі. Двері за ними зачини

лись. І у своїй темній чорній могилі вдова почула, що їх
вітають, радо вітають нових герцога йа герцогиню
Бургундських. Там, за закритими для неї двери

ма, у яскраво освітленому смолоскипами покої бу

ло життя, яке для неї скінчилось. Стара герцогиня
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із нутровим глибоким болем утрачала найдорожче,
що мала, — владу.

За три дні новий герцог Бургундський мав поїха

ти. З чемності він розповів матері, що забирає до
Бургундії Маргариту й молодших дочок. Стара гер

цогиня, що завжди розпоряджалася долею онуків та
їхнім вихованням, спробувала заперечувати, аби дів

чат залишили із нею. Жан розлютився. Невже ця
жінка досі вірить, що він дитина, що він буде кам’я

ніти від страху, щоразу почувши її владний голос
із сухою німецькою інтонацією? Він озирнувся до ма

тері, ладний кричати до хрипоти, що відтепер він сам
усе вирішуватиме, але побачив перед собою стару,
безсилу, розбиту жінку, що ледве має сили, аби сиді

ти прямо на своєму жалобному ліжку. Тому він про

мовив лише:

— Герцог Бургундський тепер я, мадам.
Але тон його, тремтливий та істеричний, без


жально виказав те, що він насправді хотів їй сказати.
Те, що відтепер ця стара жінка не має влади, що її час
скінчився, що вона більше нічого не вирішує. І герцо

гиня це зрозуміла. Її жовтувате обличчя побіліло так,
що бліді безбарвні очі здалися темними. Маргарита,
що мовчки сиділа у кріслі в кутку, раптом зареготала.
Голосно й непристойно, а надто в тому жалобному
покої. Жан налякано озирнувся до неї, а вона все ре

готала, істерично і страшно, наче хотіла подати голос,
який душила мовчанням усі ці роки. Стара герцогиня
знала, що Маргарита сміялася з неї. Але тепер саме
вона мусила терпляче мовчати.
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Від батька Жан успадкував страшенні борги
та спадкових ворогів. Коли він уперше з’явився при
дворі в якості нового герцога Бургундського, йому
це добре дали зрозуміти. Колись із нього сміялися
вголос, тепер — пошепки, але від цього навряд щось
змінилося. Двір королеви роз’їжджав по замках,
шукаючи втіхи, розваг і любовних пригод, і герцог
Бургундський знав, що влада була саме там, у розпе

щених, гладких, унизаних коштовностями, руках Її
величності. А владу свою вона використовувала так,
як хотів її дівер, герцог Орлеанський, бо ж тільки він
міг гідно розважити Її величність. Ще ж кілька міся

ців тому королева була вірною захисницею бургунд

ських інтересів. Хіба ж не вона рік тому переймалася
шлюбами бургундських виродків? Король Франції,
самотній та покинутий, примарою блукав коридорами
Сен
Поля. Королівські діти, наречені бургундських
виродків, були без нагляду й належного виховання.
Герцог Бургундський з’явився в Парижі на чолі ти

сячної свити, озброєної та зухвалої, більше схожої
на армію, ніж на почет вельможі. При божевільному
королі й присутності юного дофіна в Парижі, герцог
міг робити все що йому заманеться, тому королева
відправила свого брата, Людвіга Баварського, забра

ти спадкоємця престолу зі столиці та привезти в Ме

люн. Рано
вранці, коли ледь відчинили міські брами,
баварець вивіз свого племінника з Парижа. Герцог
Бургундський оскаженів, випускаючи дофіна, він на

певне втрачав обіцяного нареченого для своєї дочки.
Разом зі своїм тисячним почтом, озброєним до зубів,
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із кольчугами під оксамитними плащами з гербами
володаря, він проскакав вулицями Парижа, почу

ваючись завойовником у захопленому місті. На диво
його парад, показне грюкотіння зброєю не викликало
ані найменшого незадоволення місцевого люду, коро

леву й герцога Орлеанського ненавиділи через пост

ійне збільшення податків.

Герцог наздогнав дофіна під Корбеєм, на півдо

розі до Мелюна, де його чекали до обіду матір та гер

цог Орлеанський, його дядько. Побачивши бургунд

ську армію, обережний і несхильний до відкритих
конфліктів, Людвіг Баварський вирішив зупинитись.
Герцог підійшов до нош принца й преклонив коліно.
Його дочка Маргарита й принцеса Мішель повисо

вували у віконце нош свої перелякані бліді личка.

— Ваша високосте, заклинаю Вас повернутися
до Вашого доброго міста Парижа. Там Ви будете
в більшій безпеці ніж у будь
якому іншому місті
королівства.

— Герцогу, — втрутився Людвіг Баварський,
намагаючись відтіснити бургундця від нош своїм
гладким тілом, — королева, моя вельможна сестра,
кличе свого сина до себе, а Його величність дав
на це дозвіл.

— Зараз Його величність у тому стані, коли от

римати дозвіл найлегше, — відповів Жан і знову
звернувся до розгубленого дофіна. — Ваша високо

сте, зараз король, Ваш батько, потребує Вашої при

сутності більше, ніж Ваша матір.
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Дофіну виповнилося сім років. Він майже весь час
жив у Сен
Полі й часто спостерігав, як батько в пері

оди тихого помутніння мовчки блукає палацом. Його
ніхто не зачіпав, але Луї бачив, що жодна душа
не квапиться виказувати знаки пошани. Коли ж бо

жевілля хапало розпеченим обручем його голову, і ко

роль кидався на людей, його замикали в темних поко

ях, і принц часто чув нелюдський вий і дзвін битого
скла, бо Його величність трощив вікна, вириваючи
списи у своїх охоронців. Тоді в палаці з’являлися
люди в чорних страшних масках, вбрані так, аби на

лякати короля й знову зробити його божевілля тихим,
як зім’ята трава, щоб змусити його вимитися чи до

зволити змінити постіль. Інколи дофін бачив із бать

ком якусь привітну молоду жінку, їй усюди раділи
та бажали здоров’я. Коли король із дітьми слухав
месу, принц чув, що ту жінку називають маленькою
королевою. Побачивши її, придворні згадували, що
їхній володар досі король, і низько вклонялися. І це
було для принца найдивніше, бо ж та жінка була дуже
лагідною, а не такою грізною як королева, але зміна
в поведінці придворних була однаковою. Час від часу
та жінка приходила до вихователів королівських дітей
і забирала їх до батька. Дофін майже ніколи не бачив
батька при тямі, він народився після того, як король
збожеволів, а тому був прив’язаний до нього навіть
у тій безпорадності, у якій він перебував більшість
часу. У години просвітлення він отримував від батька
більше любові, ніж від вічно зайнятої іншими справа

ми, обвішаної золотом матері. Тому слова герцога
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Бургундського зачепили його до сліз попри вмовлян

ня Людвіга Баварського, він звелів повернути ноші.
Герцогу Жану було начхати на короля, але відпускат

и таке цінне надбання, як дофін, з рук він не мав намі

ру. Присутність дофіна надасть його владі ілюзію за

конності. А присутність тестя при малолітньому зяті
така шляхетна, така природна й така вигідна. Майже
вся свита дофіна повернулася з ним, окрім кількох
прибічників герцога Орлеанського, які пришпорили
своїх коней, аби швидше розповісти своєму пану
про обхідний маневр його бургундського кузена.

Париж привітав герцога Бургундського як ге

роя, визволителя дофіна, рятівника королівських ді

тей від згубного впливу безсоромної королеви та
розпусного герцога Орлеанського. Натовп парижан
щільно оточив охорону навколо Жана та нош дофі

на. Радість була такою шаленою, що герцога ладні
були нести на руках разом із конем. Наступного дня
герцог приймав подяки від Паризького універси

тету, королівських родичів та самого безтямного ко

роля. Його величність, розгублено поколупавшись
у носі, пробуркотів щось герцогу, потріпав дофіна
по голові і з вереском почав кликати Одетт, без якої
завжди почувався ніяково. Жан, спостерігаючи
спідлоба за королем, зрозумів, що кращої нагоди
не трапиться. Наприкінці жовтня він поквапився
повінчати свою дочку Маргариту із дофіном, наві

ки узаконюючи свою присутність у королівському
палаці.
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Повернення дофіна з півдороги в Мелюн та його
пробургундський шлюб герцог Орлеанський спри

йняв як особисту образу та безсоромне втручання
в справи, які герцога Бургундського жодним чином
не стосуються. Королівські дядьки, підстаркуваті по

дагричні герцоги Беррі та Бурбон, за допомогою не

далекої королеви й заради спокою в королівстві, на

магалися примирити противників. Примирення були
нічого не варті, порожній звук, пустоцвіт, хоч мири

лися кожного разу в церкві, прослухавши урочисту
недільну месу, і в присутності свідків підписуючи
даремні угоди. Ніхто й не думав розпускати армії
своїх прибічників чи знімати свої геть не миролюбні
емблеми. Палицю із написом «викликаю» та вовка
в герцога Орлеанського, й рубанок із написом «ви

клик приймаю» та лева у герцога Бургундського.

Тепер у тривожному передгрозовому затишші,
у змушеній бездіяльності перемир’я герцог Бургунд

ський знову почав задихатися від страху. Йому вви

жалися наймані вбивці та підіслані отруювачі. Жан
чекав нападу свого ворога щодня, щогодини, щохви

лини, чекав у вічному страху за своє життя. Він по

троїв свою особисту охорону, завжди тримав ножа
під подушкою та наказував пробувати навіть вино
для причастя. Страх не полишав його навіть у Пари

жі, де герцог більше обіцянками, ніж конкретними
діями, завоював безперечну прихильність городян.
Він боявся навіть у своїй вежі, товстостінній і ні

би безпечній цитаделі, де можна було місяцями
тримати облогу. Жан боявся в ліжку з коханкою,
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бо тепер навіть залишаючись із своєю любою Марга

ритою ван Борселен, він не знімав кольчуги. Йдучи
до сповіді, герцог не наважувався розповідати про
страхіття, які мучили його, та про задуми, які заважа

ли мирно заснути вночі.

І в тому страху не було для нього ані спокою,
ані відпочинку, ані забуття. У тому страху він боже

волів. Цей страх і був його головним спадком, пода

рунком від батька.



Кузени ненавиділи одне одного з тією щирістю,
яка можлива лише серед кревних родичів.

Хтось із придворних дотепників пустив плітки, що
велелюбний герцог Орлеанський звабив герцогиню
Бургундську, закрутивши її в танці у глухий куточок
палацу, до того ж у покої, де марнославний герцог
тримає портрети усіх своїх коханок, хтось напевно
бачив медальйон із дружиною Жана. У глибині душі
бургундець знав, що все це вигадки, його дружина
вже років десять узагалі не танцює на балах, відтоді
як він поїхав у хрестовий похід, а вона вдягла жалобу.
Жан напевно знав, що яким би бабієм не був його ор

леанський кузен, його сорокатрирічна старіюча дру

жина занадто мала принада навіть для задоволення
його ненависті. Та попри це, від самої думки, що так
могло бути, Жана охоплював сказ. Навіть коли він
думав про ймовірні аванси своєї дружини, засинаючи
в обіймах Маргарити ван Борселен.

Справи йшли гірше нема куди, хоча кузени
підтримували видимість взаємної згоди. На весіллі
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старшого сина герцога Орлеанського вони навіть уб

ралися в емблеми одне одного, аби прилюдно виказа

ти обопільну пошану. Але попри все це, обидва за

надто добре розуміли, що державну скарбницю та
контроль над божевільним королем їм не поділити,
бо ж прагнули вони завжди протилежного.

Відтоді як на Водохреща Її величність відвідала
ліжницю свого чоловіка, король впав у глибшу прірву
божевілля ніж коли
небудь. Побачивши, що Одетт
завагітніла, королева відіслала її подалі від двору,
і тепер жодна душа не могла полегшити страждання
короля, а надто із щирістю та сердечністю. Двір
уже не цікавився станом здоров’я Його величності.
Він розділився на прибічників і противників обох гер

цогів, дихав ненавистю й жив одвічною суперечкою.
Герцог Беррі, що доводився рідним дядьком одному
й другому, мав шістдесят сім років, він хотів мирно
дожити свій вік, не турбуючись про щось інше окрім
своїх улюблених розкішних манускриптів. Тому він
увесь час набридав Її величності та членам королів

ської ради черговими і, здавалось, безкінечними про

позиціями в той чи інший спосіб примирити суперни

ків. Його на диво знову послухались, хоча дехто
вважав, що старий герцог уже геть ні на що не здат

ний, хіба що лежачи гортати свої золочені книжки
та розсмоктувати розмочене в молоці печиво. Герцог
Орлеанський погодився першим, для того, щоб ви

бити англійців із кордонів його південних володінь,
він мав не переживати за столичні справи. Герцог
Бургундський дозволив себе вмовляти, слухаючи
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посланців із нахмуреним обличчям і лоскочучи корот

кими пальцями кольчугу під упландом.

Стоячи на недільній месі в церкві Сент
Катрін

дез
Валь, герцог Беррійський задоволено потирав
замерзлі, покручені подагрою руки: попереду пліч

о
пліч молились обидва його племінники. Такі різ

ні за вдачею, зовнішністю та манерами і водно

час по
родинному схожі чимось незрозумілим, чи то
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вигином носа, чи
то формою вуст, чи ще чимось не

вловимим. Герцог Орлеанський був середнього зро

сту, але поруч із низьким, коротконогим Жаном ви

давався велетнем, обличчя в нього було привабливе
й привітне, для кожного, хто до нього звертався,
герцог знаходив кілька теплих слів, а вже красно го

ворити він був майстер. Орлеанський був вбраний
у чорне, бо ж два тижні тому помер відразу ж після
хрестин молодший син короля. Темний колір убрання
підкреслював його лице, світлооке, світлошкіре, світ

ловолосе, якоюсь аурою трагічної меланхолійності.
Навіть герцог Беррійський у своїй байдужості помі

чав, що легковажні дами двору дивляться на його ор

леанського племінника більше, ніж слухають свяще

ника. Жан Бургундський, маленький, смаглявий аж
чорний, навіть у своєму червоному вбранні, не міг
похвастати ані успіхом у дам, ані красномовством,
ані привабливістю, а тому всі ці якості його кузена
природно викликали глибоку нутрову заздрість. За

здрість не була причиною їхньої ненависті, але вона
із дошкульною регулярністю підпитувала її, як суха
деревина вогонь. Коли священик почав причастя, ку

зени підійшли разом без заминок, бо сповідалися ще
до світанку. Герцог Орлеанський довго розповідав
своєму сповіднику із селестинського монастиря про
свої гріхи, серед яких гординя, жадоба та розпуста
допікали його сумлінню якнайбільше. Досхочу й чи
не до сліз накаявшись та отримавши відпущення грі

хів, герцог повернувся в тепле ліжко своєї чергової
коханки, звідки в гарному настрої і пішов на недільну

· 61 ·



месу. Герцог Бургундський того ранку чи ночі теж
сповідувався довго, але чернець
картузіанець, що
був при його світлості сповідником, ще три дні не міг
утямити, у чому ж каявся принц. Той чернець спові

дував Жана із семи років, зазвичай його сповіді були
дріб’язково нудними й ретельними. Жан завчасно за

писував довгий список гріхів, у яких мав намір покая

тись. Все починалося з битих вікон, лайки та м’яса
в пісні дні, закінчувалося розпустою із безсоромними
жінками з такими приголомшливими подробицями,
які сповідник вважав зайвими, хоч і слухав не без
природної цікавості. Цього разу Жан прийшов без
паперів, він страшенно хвилювався, ковтаючи слова,
казав про якийсь будинок на вулиці Барбетт, якихось
найманців та благо королівства. Подумавши, що бур

гундець смертельно втомився і не тямить, що каже,
картузіанець, єдиною турботою якого був порятунок
душі герцога, простив йому гріхи й відпустив із ми

ром. А тому й Жан стояв на месі із чистою совістю
та наче легким серцем. Єпископ підняв над головою
позолочену чашу з вином, потім обмокнув облатку та,
розламавши її навпіл, причастив герцогів. Після чого,
поклавши руку на Євангеліє, герцоги заприсяглися
в довічній дружбі та братерстві на благо Франції.

Того дня на урочистій вечері в палаці герцога
Беррійського кузени сиділи поряд і невтомно, аж
до набридливості, виказували один одному безкінечні
знаки взаємної пошани. На радощах герцог Орлеан

ський висвятив свого кузена кавалером свого ордена
Дикобраза. Той орденський знак важким золотим
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коміром висів на шиї бургундця, та здавався йому мо

тузкою на шиї шибеника. Герцоги сиділи поруч під
одним балдахіном і на знак братерства та відданості
пили з однієї чаші.

— Милий кузене, чи не погодитесь Ви відвідати
бенкет, що я дам із ласки Божої в неділю у своєму
Отелі Бегань? — запитав герцог Орлеанський, по

придворному лагідно посміхнувшись.

— Із радістю, любий кузене, із радістю... — від

повів бургундець, непомітно для інших натискуючи
пальцями на кільця кольчуги, що він носив під уп

ландом.

Орлеанець запропонував тост за здоров’я коро

ля, вони знову випили з одного кубка по черзі.
«Хоч отрути не підсипле, — подумав Жан, чомусь
звівши брови: — Хоча буває, що намащують тру

тизною тільки півчаші...» Він ніби випадком пере

ставив кубок.

У середу день видався похмурий та холодний, на

віть злегка накрапував мокрий сніг, незвичний для
Парижа наприкінці листопада. Заклопотаний підго

товкою недільного бенкету, герцог Орлеанський пі

сля вечірньої служби в церкві відвідав королеву в її
палаці Барбетт. Її величність досі не оговталася після
останніх пологів ані тілом, ані серцем, бо її син помер.
Та він не встиг ані висловити свої співчуття, ані
розрадити королеву, бо ж із королівського палацу
прибув верхи посланець, який передав, що Його
величність хоче негайно бачити герцога, свого бра

та. Думаючи, що королю стало краще й він знову
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при пам’яті, герцог поквапився загорнутись у плащ
та сісти верхи: у нього було багато справ, які мав вирі

шити король. Коли герцог виїхав із двору палацу ко

ролеви, він помітив, що вийшов місяць, вітер затих,
а сніг перестав падати. Він не квапив коня, неспішно
проїжджаючи стару вулицю Барбетт. У руці герцог
тримав чорну оксамитову рукавичку, яку повільно
підкидав угору та ловив. Це була його стара дурна
звичка, він робив так навіть на засіданні королівської
ради, чим нестерпно дратував своїх дядьків. Біля
брами Барбетт, де починалася темна й вузька В’є

Рю
дю
Тампль, частина супроводу герцога, юні
джури, що сиділи на своїх мулах по двоє, у молодому
запалі вирішили проїхатися наввипередки. Герцог хо

тів наказати, аби запалили ще смолоскипи, бо хмари
знову затягнули місяць, і засвистів вітер, але хлопці
так весело реготали один з одного, що принц махнув
рукою і тихо заспівав собі під ніс баладу Фруассара.
Герцогу чомусь стало спекотно, він стягнув свій чор

ний тюрбан та хитнув головою, ніби проганяв якусь
примару. Коли він знову подивився вперед, принц
побачив кам’яне зображення Пресвятої Діви, що
прикрашало будинок. За звичаєм герцог мав прочи

тати молитву, але того разу він проїхав повз, так само
наспівуючи свою легковажну пісеньку, якою при

дворні шевальє розважали дам, що прийшлися їм
до серця. Раптом він почув голосні крики:

— Смерть йому, смерть!
Вуста герцога скривились у щирому здивуванні

такій зухвалості.
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— Як Ви насмілились? Я — герцог Орлеан

ський! — скрикнув він, піднявши руку, наче хотів зу

пинити їх самим жестом.

— Як вчасно!
Хтось вибив його із сідельника глухим, але точ


ним ударом палиці в спину. Герцог упав на коліна,
марно намагаючись захиститися голими руками.
Джура герцога кинувся, аби тілом прикрити свого
пана, але відразу ж був оглушений. На нього посипа

лись удари п’ятнадцяти вбивць: ножами, бойовими
сокирами, кованими залізом палицями, якими селяни
підганяють свиней. Він ще якусь мить стояв на колі

нах, божевільно вирячивши очі, а потім упав облич

чям униз. Із хливким мокрим звуком йому розтрощи

ли голову навпіл.

— Руку, рубай ліву руку, щоб не встиг покликати
диявола на допомогу...

Сокира перебила кістку лише з третього разу.
Розпластана довгопала долоня відскочила від тіла,
вдарилась об стіну будинку із зображенням Пресвя

тої Діви та загубилась у бруді вулиці. Високий чоло

вік у масці підійшов ближче, якусь мить він дивився
на порешечене ранами тіло, потім, гидливо штурхнув

ши його ногою, сухо наказав:

— Він мертвий, хвала Богу. Гасіть смолоскипи.
Забираймося звідси.

Повторювати наказ потреби не було. Вбивці по

кидали кульки з гострого залізного дроту, аби затри

мати переслідування верхи. Тим часом поранений
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та оглушений джура герцога прийшов до тями й під

повз до тіла свого пана:

— Монсеньйоре...Мій сердешний сеньйор...
Його скиглення почули мешканці сусідніх будин


ків. Тіло герцога Орлеанського знайшли, зібрали
до купи та перенесли до Отелю маршала Р’є, а по

тім — у найближчу церкву Блан
Манто за рогом.
Тіло герцога поклали у свинцеву труну, де воно під
пильною і вже марною охороною його заплаканої
свити пролежало до світанку. Наступного ранку, ко

ли паризький прево почав своє розслідування, усе
місто вже знало, що підступно вбито молодшого бра

та короля, ненависного парижанам герцога Орлеан

ського. Городяни розмовляли про це в щирому зди

вуванні зухвалості вбивць, тихо благословляючи їх.
Зі світанком до церкви Блан
Манто потягнулися ко

ролівські родичі, двірні та просто цікаві.

Герцог Бургундський із розпачливими сльозами
на очах кричав, що світ не бачив підступнішого вбив

ства. Ніхто не насмілювався стояти біля тіла довго.
Ледве кинувши погляд, двірні квапилися відійти,
надто чутливі дами із зойками непритомніли. Навіть
ті, хто бачив мертвих на полі бою, чи тіла страхітливо
покатованих, із жахом і сльозами відвертали погляди.
Коли Жан Бургундський підійшов упритул до труни,
він зрозумів чому. Упланд чорного дамаску на покій

ному був мокрий, бо труп лежав у суцільній калюжі
крові. Голова була рознесена навпіл, від вуха до вуха,
розбивши одне око до чорної страшної діри. Друге
так і завмерло відкритим у своєму останньому подиві.
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Мозок витік геть, другу половину голови знайшли
лише ранком, після світанку, так само як і відрубану
розкриту долоню. Праву руку було зламано, розі

рвавши рукав, стирчала біла ліктьова кістка. Судячи
з розрізів на упланді, на тілі не було живого місця.
Будь
кого можна було вбити і чвертю із цих ран.
Весь двір, що молився, із подивом витріщився на гер

цога Бургундського, який не вірячи завмер над тілом.
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Раптом рани померлого відкрилися й закровили.
Жан перехрестився та відійшов геть.

Після відправи труну із тілом принца понесли
до Орлеанської каплиці Селестинського монастиря,
де за волею покійного його мали поховати в чернечо

му вбранні. Що й було із поквапом зроблено в п’ят

ницю того ж тижня. Вірного джуру поховали в ногах
герцога.

Надвечір зібралася термінова королівська рада.
Перелякана королева зачинилась у себе в покоях,
король знову був у полоні божевілля. Королівські
дядьки, принци лілей слухали звіт про розслідуван

ня вбивства від месіра прево. Той поскаржився, що
лише герцог Бургундський не пустив його слідчих
у свій палац, коли прево наказав допитати всю че

лядь кожного принца. Раптом месьє прево привез

ли терміновий лист, він вийшов, аби переговорити
із посланцем. Герцог Бургундський підкликав до
себе герцога Беррійського та, ледь перемагаючи ша

лене колоття в грудях, зізнався йому, бо той гріх
розривав йому груди і не давав дихати:

— Диявол мене підбив... Це я наказав. Що ж
мені тепер робити, дядьку?

— На Бога! — зойкнув старий, замахавши без

силими тремтливими руками, наче проганяв набрид

ливу муху, по його щоках покотилися безпорадні
сльози.

У мертвій тиші покою кожен із присутніх почув
його слова. Бачачи лише скам’янілий жах в очах своїх
родичів, Жан поквапився залишити Сен
Поль.
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Герцог Беррійський, безсилий та розбитий, впав
у крісло, весь час повторюючи:

— Не може бути, не може бути цього... При

частя... Причастя... Тіло Христове... Клятви... Він
плакав, він так плакав на похороні... Я втратив, їх
обох сьогодні втратив.

— А Ви пам’ятаєте, рани покійного принца від

крилися та закровили, вказуючи на вбивцю, ко

ли Бургундський підійшов до труни... — згадав
хтось.

Наступного дня герцога Бургундського на раду
не пустили. Старий Беррійський затулив собою двері
та сказав:

— Ви не зайдете, племіннику. Рада пройде без
Вас. Ваша присутність тут украй небажана.

Жан повернувся до своєї товстостінної вежі: руки
його тряслися, а серце налякано колотилося. Перепо

лохана Маргарита, його дурненька коханка Марга

рита, ковтаючи сльози в поцілунках, порадила йому
тікати якнайшвидше до своїх володінь. У своєму пе

реляку герцог мало що тямив, та її порада була такою
щирою, що він, зібравши охоронців та невеличку сви

ту, залишив Париж. По дорозі герцог звелів роз

бирати всі мости, які вони проїжджали, бо ж його
переслідувало більше сотні озброєних прихильників
покійного кузена. У селищі Еклюзьє на нього чекав
паж, завчасно висланий його турботливою коханкою,
свіжі коні, вечеря та сухе вбрання. Маргарита ван
Борселен, як і завжди, переживала, аби її любий
Жан був убраний у сухе та смачно нагодований.
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Недільного ранку, опинившись у містечку Бапом
в Артуа, герцог поквапився відвідати урочисту месу,
аби подякувати Пресвятій Діві та святому Жану
за свій порятунок. Та навіть тут, в Артуа, у серці
своїх володінь, таких віддалених від Парижа, у нього,
прозваного Жаном без Страху, досі тремтіли руки.

Герцог Бургундський наказав, аби довіку в той
день, у ту саму годину, коли він опинився за мурами
свого замку, у міській церкві били в усі дзвони, благо

словляючи бургундського лева, що перегриз горлян

ку орлеанському вовку.

Настя Байдаченко · Жан без Страху

Жан Бургундський не вмів промовляти.
А надто говорити довго й красиво. Перед

великим скупченням людей у нього пропадав голос,
тряслися руки, і він геть забував, про що мав сказати,
навіть безкінечно повторюючи свою промову в голо

ві. Лише верхи, захищений важкістю воєнного обла

дунка, із опущеним забралом, аби ніхто не бачив його
очей, герцог міг сказати щось путнє. Лише так. Здій

маючись над людьми із піднятими вгору уважними
обличчями, що покірливо та запопадливо попадали
на коліна, вітаючи його як сюзерена чи визволителя.

Жан почав із маленької брехні, яку рознесли
на кінцях своїх списів із прапорцями його джури.
Спочатку у всіх володіннях герцога Бургундського,
зібравши міський люд на майданах, герольди зачи

тували одну й ту саму новину, відшліфоване послан

ня герцогського секретаря:

— Єдино герцог Орлеанський винен у хворобі
короля, бо ж він мав намір злочинно отримати коро

ну. Він усіма силами противився припиненню схизми
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та обранню єдино законного Папи Римського. Він
виснажив підданих короля Франції несправедливими
й безкінечними поборами. Він кривдив удів та сиріт,
погрозами та силою схиляв до гріху жінок, дів та
черниць...

Спершу люди кам’яніли в мовчанні, потім хтось
перехрестився.

— Прокляття йому, вічне прокляття! Кровопив

ця! Хай благословить Господь Бог та Пресвята Діва
нашого доброго герцога Жана!

Тишу зимового ранку розірвали на тисячі парких
шматків гучні крики прославляння справедливого
герцога Бургундського, визволителя королівства та
захисника знедолених. Зачинившись в Аррасі, пос

лідовний герцог найняв нормандського теолога Жа

на Петі, аби той написав виправдання вбивства,
яке б мали зачитати перед королем та двором, бо ж
вдова справедливо вимагала правосуддя. І Його ве

личність, істерично розридавшись та поцілувавши
невістку в губи, їй його пообіцяв.

Радість парижан не знала меж, коли справа сто

сувалася висловлення своєї підтримки герцогу Бур

гундському. А приїхав він звичайно в оточенні армії.
Шал парижан, що в сподіванні позбавлення їх від
податкових кайданів, до смерті налякав полохливих
королівських родичів, навіть тих, хто не мав наміру
виказувати бургундцю привітність. Навіть старий
Беррійський запросив свого племінника на вечерю,
нічим не виказуючи найменшого гніву чи бодай неза

доволення. Король знову був у полоні божевілля,
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а про вбивство королівського брата воліли не згаду

вати вголос, а надто в місті, мешканці якого ладні
були шкіру із себе живцем зняти за здоров’я герцога
Жана. Герцог Бургундський не бачив для себе жод

ної реальної загрози, ані його підстаркуваті дядьки,
ані юні племінники та кузени, ані істерична герцогиня
Орлеанська зі своїм тринадцятилітнім сином не
становили для Жана скільки
небудь серйозної не

безпеки.

Березневим ранком, таким холодним, що замер

зало чорнило над кожним словом, у королівській ре

зиденції Сен
Поль зібралися всі дворяни, присутні
на той момент у Парижі. Герцог Бургундський зая

вив, що нарешті його буде звільнено від найменшого
звинувачення та підозри стосовно справи герцога
Орлеанського. Прихильники бургундця зібрались
у страшенний натовп, коли чільники зайшли до брами
Сен
Поля, хвіст був біля Отелю д’Артуа, резиденції
герцога. Місця для слухачів було замало, хтось ви

дерся на дахи будинків поблизу, з кожного вікна
стирчало по п’ять
шість облич, а вікна тоді були ву

зькі й маленькі. Герцог Бургундський, вбраний у свій
улюблений яскраво
червоний оксамит, розшитий зо

лотом, з’явився останнім, навіть після юного дофіна,
що мав головувати на зібранні з причини чергової
слабкості батька. Для принців було відведено довгу
лаву, Жан, не знайшовши для себе крісла біля свого
зятя, поглядом запитав свого дядька, де йому сісти.
Старий Беррі показав йому на порожнє місце між со

бою та герцогом Бретонським, який відразу ж після
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того, як Бургундець сів, поквапився від нього по

сунутись, усім своїм виразом обличчя виказуючи
незадоволення. Лише після цього Жан помітив, що
з іншого боку від трону під чорним балдахіном у кріс

лах сидять заплакана герцогиня Орлеанська, її син,
трохи не від світу сього, та бліда невістка, сестра до

фіна. Від самого вигляду Жана, розрядженого, об

вішаного золотом та зброєю, як на лицарських уро

чистостях, герцогиня знову істерично розридалася.
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Бургундський незадоволено гмикнув, жіночі сльози,
та ще такі голосні й марні, його відверто дратували.

Тим часом дофін, підкликавши сіра де Савуазі,
тихо запитав:

— Мій дядько Орлеанський і справді хотів убити
короля?

Той не знайшов, що відповісти. Дофін ще раз, шу

каючи пояснення, озирнувся на розрядженого герцога
Жана, а потім на заплакану герцогиню Орлеанську.
«Не я, не я маю це вислуховувати. Не я маю щось тут
вирішувати. Я геть нічого не можу второпати. Тут
усюди моя кров. Усі вони — моя кров. Як же мені су

дити справедливо?» — подумав принц. Та від нього
ніхто не чекав справедливого суду, ані королева, що
прикрилась сином як щитом, бо ж незадоволення па

рижан щодо герцога Орлеанського було незадоволен

ням і проти неї самої, ані герцог Бургундський, для
якого присутність зятя мала лише додати видимості
законності цьому виправданню. Герцог
то і виправ

данням його не вважав, так, роз’яснення для тих недо

лугих і недалеких, котрі ще не усвідомили, яку послугу
зробив Жан королю та королівству.

Тричі перепросивши за свою нікчемність у про

мові перед такою шляхетною публікою, метр Петі по

чав із силогізму:

— Дозволено та навіть похвально вбити тирана
чи зрадника, винного в найвищій зраді. Орлеанський
був зрадником і тираном, отже, вбити його було до

зволено та похвально. Зрада зрадника не гріх.
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Герцогиня Орлеанська голосно схлипнула та зно

ву розридалась, припавши до своєї невістки, як по

ранений птах. Присутні незадоволено до неї озирну

лися, її нескінченні сльози вже почали дратувати.
Зіпсує всю виставу! Перша частина виправдання
була наскрізь всипана цитатами з Арістотеля, Цице

рона, Томи Аквінського та Святого Письма. Юний
герцог Орлеанський, добре освічений та начитаний,
спершу навіть устигав слідкувати за ходом думки
та оцінювати точність цитат. Усе це словоблуддя зво

дилося до єдиного висновку, що повторювався із ре

гулярністю, гідною кращого застосування: вбивати
зрадника — не гріх, а добродійство. Герцогиня Ор

леанська, що вже не мала сил плакати, скам’яніло
слухала метра, безтямно блукаючи самим поглядом
безкінечними золотими лілеями на блакитній мантії
дофіна.

Тим часом метр Петі перейшов до другої частини,
що складалася з ганебного переліку злочинів, вчине

них покійним герцогом.

— Цей названий герцог хотів для себе та своєї
родини отримати всі королівські привілеї та корону
Франції. Він мав недозволену та злочинну схильність
до чорнокнижництва та магії, що привила йому дру

жина, дочка Міланського герцога, володаря Ломбар

дії. Усім відомо, що Ломбардія — колиска чорної ма

гії. Проводжаючи свою дочку до Франції, володар
Ломбардії казав: «Щасливої дороги, мила донечка,
повертайтеся королевою». Герцог за допомогою чор

ної магії та диявольських прибічників мав на меті
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—

знищити короля, нашого володаря, та його дітей.
За допомогою ченця
розстриги герцог викликав двох
демонів Ермаса та Астрамена, яким віддав меч, кин

джал і перстень. Демони заштовхнули меч і кинджал
у тіло повішеного на шибениці Монфокон, а перстень
поклали йому під язика, аби через три дні повернути
ці зачакловані речі названому герцогу разом із по

рошком із кісток, який герцог носив у чорному мішеч

ку між сорочкою і тілом.

Герцогиня Орлеанська, яка напевно знала, що
в тому мішечку її чоловік носив частину Істинного
Хреста, тепер усвідомила, що брехня не знатиме
меж, і жодна людина не матиме наміру чи бажання її
заперечувати. Її ж голос для них давно вже став не

чутним, наче вона померла.

Петі продовжував так само монотонно, не відри

ваючи очей від щільно списаного згортка пергаменту:

— Цей же чернець
розстрига віддав герцогу па

личку, просякнуту кров’ю червоного півня та білої
курки. Цей амулет мав принести герцогу кохання
будь
якої жінки, якої він забажав.

Герцогиня ніколи не приписувала успіх її чоловіка
в жінок дії якоїсь залитої кров’ю палички, так само,
як і деякі дами двору, що при оголошенні цього
пункту звинувачення, злегка зашарілися та із зойком
шкодування опустили гарнесенькі голівки.

— І все це було зроблено на Великий тиждень.
Коли всі християни мають забути радощі, постити
й молитися, бо ж за них наш Господь Ісус Христос
зазнав смерті на хресті, та Сатані таке дійство в ці
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святі дні принесе лише радість, більшу ніж у інший
час. Хвороба нашого володаря короля, така гірка
для серця кожного його підданця, викликана нічим
іншим, як злими чарами названого герцога. Усі ми
чули, як Його величність кричав: «Заради Господа,
заберіть цього меча, що роздирає мені серце: це спра

ва рук мого брата Орлеанського».

Шалений зойк вирвався з тисяч горлянок. Навіть
тих, хто напевно знав, що король ніколи такого не ка

зав. Петі продовжував так само монотонно, безжаль

но й брехливо товктися по пам’яті померлого.

— Навіть втративши нагоду вбити короля підпа

лом на весіллі фрейліни королеви (хвала Богу нашого
володаря врятувала герцогиня Беррійська), герцог
спробував отруїти його за вечерею, бо ж сидів поруч.
О хтось може сказати, що герцог щиро покаявся
та на спокуту звелів побудувати Орлеанську капли

цю в Селестинському монастирі, аби замолити свій
гріх. Та хіба ніхто не бачив, як уночі горять свічки
в монастирі, бо ж герцог Орлеанський плете там без

кінечні змови із чорнокнижником Мезьєром, п’є
вино, грає в кості та злягається зі шльондрами? Гер

цог змусив Її величність, нашу добру королеву, поки

нути свого чоловіка та забрати королівських дітей
у Люксембург, бо ж там герцогу буде легше із ними
розправитись. Він прислав дофіну отруєне яблуко,
яке з’їв його власний син і помер від того в страшних
муках. Герцог підтримував схизматика Бенедикта,
отримавши від нього визнання короля недієздатним,
неспроможним правити, а самого герцога єдино
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можливим регентом, а потім і королем. Задля свого
збагачення та розваг герцог підняв податки: талью
та ед до чотирьохсот тисяч франків.

Відповіддю на останню заяву був задоволений
гул простого люду, що піднявся біля стін королівської
резиденції та голосною хвилею сколихнув Париж.

— Ясно й очевидно, що монсеньйор герцог Бур

гундський повинен не лише бути позбавлений усіх
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звинувачень щодо згаданого злочинця Орлеансько

го, а й нагороджений королем за свої вчинки, такі вір

нопідданські по відношенню до короля та королівст

ва. Ця історія має бути донесена до кожного міста,
до всіх іноземних дворів, так само ясно і чітко, як її
почув кожен парижанин. З волі Господа Бога все
сталося. Єдино так. Амінь.

У суцільній тиші було чутно лише шелест віяла,
яким принцеса Ізабелла намагалась повернути до
тями свою свекруху, герцогиню Орлеанську. Герцог
Бургундський підвівся, підняв руку і промовив після
паузи:

— Схвалюю.
Його голос добре розчули у всіх кінцях зали,

відповіддю було лише задоволене виття натовпу.
Лише від цього вию прокинувся дофін, одинадцят

ирічний хлопець, якого це чотиригодинне вишука

не знущання над пам’яттю померлого дядька від

верто втомило. Він налякано стинувся на своєму
троні, марно намагаючись зрозуміти що й до чого.
Наступного дня, не пам’ятаючи себе від сорому
та безсилля, дофін був присутній на аудієнції гер

цога Бургундського у короля. Через силу прекло

нивши одне коліно та не схиливши голови, герцог
формально попросив королівського прощення, яке
йому було з ідіотською посмішкою на безтямному
обличчі негайно даровано, та ще й у формі манірно

го тексту, дбайливо підготовленого королівськими
радниками. Дофін у своїй наївності насмілився по

дивитись у вічі своїм родичам, що стояли німими
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свідками біля трону. Та жоден з них не відважився
підняти голови, аби щиросердно підтримати це
прощення, у якому божевільний король Франції
пробачав бургундському кузену нелюдське вбивст

во свого єдиного брата. Підвівшись із колін, герцог
Бургундський занадто добре роздивився всі ці опу

щені голови своїх родичів. Жоден із них відтепер
не насмілиться суперечити його волі. Жоден із них.



М онсеньйоре, герцогиня Орлеанська по

мерла, — з уклоном доповів герцогу

Жану його секретар сір де Неель.
— Здохла, здохла
таки. Чортова відьма, — про


буркотів у відповідь герцог, все ж перехрестившись.
Нарешті Бог позбавив його цього прикрого непо


розуміння в жіночій подобі, що викарбувало собі
на лобі слово помста й цим животіло останній рік.
Навіжена герцогиня вимагала, аби він, всемогутній
герцог Бургундський, пер королівства, прилюдно і на
колінах просив вибачення за вбивство її чоловіка
в Луврі, у Сен
Полі, і на місці злочину, та залишався
на колінах поки священики не прочитають месу за
упокій, усі споруди в Парижі, що належать герцогу,
мають бути зрівняні з землею, а по столиці має бути
понаставлено хрестів та капличок, де б тільки й роби

ли, що молилися за покійного герцога Орлеанського.
До того ж дві каплиці мають бути збудовані у святих
містах: Римі та Єрусалимі, на дверях має бути зазна

чено, що ці споруди встановлено коштом підлого

· 82 ·

вбивці Жана Бургундського, все майно якого конфі

сковано, а його самого вигнано за межі Франції при

наймні на двадцять років. Після свого повернення на

званий Жан не матиме права наближатися ближче
ніж на сто кроків до королеви чи синів герцога Орле

анського. Коли герцогу Бургундському переповідали
вимоги герцогині Орлеанської, він реготав як навіже

ний. Він звичайно знав, що жінки великим розумом
не визначаються, але щоб вимагати такого безглуз

дя? Ще й насмілилася найняти дурнуватого абатика,
що написав спростування на його виправдання. Таке
влучне, що король, королева й усі принци, розчулено
розридавшись, відразу ж підтримали його та поква

пились анулювати королівське пробачення. Та що їм
із того? Втекли з Парижа, як переполохані пацюки,
бо ж він наближався до столиці із армією. Тепер —
він володар Парижа, а король та двір шукають при

тулку деінде, весь час підсилаючи йому посланців
для мирних перемовин із недорослими орлеанськими
принцами. Жан Монтегю, шепочуть, байстрюк по

мерлого короля, вже тиждень чекає, поки герцог
змилосердиться його прийняти. Тепер наче ніщо й
не заважає, коли та орлеанська відьма віддала Богу
душу. Тепер герцог диктуватиме умови, лише він,
бо ні в кого не стане сміливості заперечувати, про

тестувати чи вимагати від нього дурних вибачень
за те, про що шкодувати нема сенсу.

Після виснажливих перемовин із прискіпливим
Монтегю, було домовлено, що герцог Бургунд

ський залишить столицю королівства разом зі своїм
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військом до початку лютого, а в березні в супроводі
свити, серед яких лише сотня може носити зброю,
з’явиться в Шартрському соборі для примирення
із орлеанцями. Діти покійного герцога Орлеансь

кого можуть бути в супроводі лише п’ятдесяти оз

броєних, а за дотримання безпеки та порядку відпо

відатиме герцог Баварський, родич королеви та
бургундця. Герцог Бургундський знав, що в інший
спосіб він навряд заманить королівську родину до
Парижа, а значить, під свій контроль. Але тієї умо

ви, що він сам спершу мусить виїхати зі столиці, та

кої вірної та відданої йому, сіру де Монтегю бургун

дець не пробачить.

Коли березневим ранком, засніженим і холодним,
Жан Бургундський увійшов до Шартрського собору,
він через силу і з дзвоном схилив коліна перед об

разом Пресвятої Діви, і всі зрозуміли, що герцог
озброєний та в обладунку, хоча своїх охоронців він
залишив біля входу. Біля вівтаря під балдахіном із лі

леями сиділо королівське подружжя, праворуч стоял

и дофін та герцогова дочка Маргарита, якої він уже
півроку не бачив. Герцог привітав короля й королеву,
та відповідь Його величності запевнила Жана в ціл

ковитому помутнінні пам’яті, поки що тихому. Герцог
криво посміхнувся, за таких обставин справи йтимуть
значно легше.

З іншого боку собору з’явився молодий герцог
Орлеанський з одним із своїх братів та кількома
прихильниками. Усі вбрані в глуху жалобу та із від

повідним виразом обличчя, як на похороні. Герцог
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Бургундський мав чи не першу нагоду оцінити свого
ворога. Блідий, тонкий у своїй жалобі, напевно,
вже тричі втомлений тим тягарем помсти та ненавис

ті, що він отримав у спадок від батьків. Слабке, без

силе щеня, ніби й безпечне, та коли дивиться, у нього
в очах блимає такий шал, наче хоче перегризти гор

лянку. Герцог Бургундський знову криво посміхну

вся: правий куточок уст натягнувся вниз, а лівий —
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вгору. «І тебе я розчавлю. І тебе... Ще й швидше
за твого чортового батька. І пискнути не встигнеш.
Виродок», — подумав Жан.

Тим часом його секретар Жан де Неель, схилив

ши коліна перед Його величністю, промовив:

— Сір, ось герцог Бургундський, Ваш підданець
і кузен, представ перед Вами, бо ж йому сказали,
що Ви хочете його відповіді в справі монсеньйора
Орлеанського, що було вчинено задля блага Вашої
особи та королівства. Мій герцог заявив про це, і мій
король це схвалив. Саме тому мій сеньйор герцог бла

гає Вас, сір, так уклінно як це тільки можливо, аби Ви
звільнили Ваше серце від гніву та зла та подовжили
свої милості до герцога.

— Так, сір, я уклінно молю Вас, — сказав Бур

гундський, ледве переборюючи серцеве калатання.

«А коли вони всі тут, всі принци змовились
і тримають зброю під плащами, аби вбити мене?» —
подумав Жан, вчепившись неслухняними пальцями
в держак кинджала.

Тоді усі принци крові, заколоту яких так боявся
герцог, ступили крок до трону, а герцог Беррійський,
як найстарший серед них, на колінах звернувся до ко

роля, свого племінника:

— Ми всі благаємо Вас, сір, прихильно постав

итися до прохання нашого бургундського племінника.

Король кивнув головою та відповів на диво ясно:
— Ми вчинимо так задля нашої любові до

кожного з вас. Милий кузене, — озирнувся король
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до герцога Жана, — ми задовольняємо Ваше про

хання та пробачаємо Вам усе, про що Ви просили.

Обличчя присутніх залилися невимовною раді

стю, і герцог Бургундський почувався би задоволе

ним, коли б не два заплаканих хлопця в чорному,
що стояли справа від короля. Без їхнього прощення
це інсценування миру нічого не варте. Тому секретар
герцога так само на колінах звернувся і до синів гер

цога Орлеанського:

— Месіри, герцог Бургундський, присутній тут,
благає звільнити ваші серця від ненависті та гніву,
що ви мали, та залишитися добрими друзями.

— І я вас про це прошу, — промовив Жан не
без зусиль та остраху.

Діти герцога Орлеанського мовчали. Мовчали,
навіть коли герцог Бургундський відважився пов

торити свої слова трохи інакшим тоном, у якому
блимнула непевність, запопадливість і страх розчару

вання. Бургундець кресонув зненависнілим поглядом
Монтегю, це він так по
дурному все підготував. Аж
раптом король підскочив зі свого місця та заверещав,
тупнувши ногою, як дитина, якої позбавили іграшки:

— Примиріться, примиріться! Негайно!
Я наказую.

— Якщо це задовольнить Вас, сір, — крізь
сльози відповів молодий герцог Орлеанський. —
Тільки з Вашої волі й Вашого наказу, сір, ми про

бачимо герцогу Бургундському все те зло, що ми
пережили з його ласки.
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З волі короля кардинал відкрив Євангеліє, та во

роги за давньою звичкою присягнули залишатися до

брими друзями та бути вірними королю Франції.
Примирення завершилося юдиним цілунком, а на до

дачу молодший брат герцога Орлеанського отримав
одну дівку з бургундського виводка собі в наречені.

У неділю за два тижні герцог Бургундський уро

чисто повернувся із королем у Париж. Безтямна ра

дість городян була така велика й щира, що герцог,
який увесь час боявся отруєння, випив вина та пообі

дав на вулиці, а феєрверки було дозволено палити
в місті від заходу сонця до заутрені наступного дня,
зухвало зневажаючи небезпеку можливих пожеж.

Наступного ранку, а ніч герцог провів у Маргари

ти ван Борселен, Жан з’явився на засіданні королів

ської ради, що так довго проходила без його участі.
При денному світлі й без хмелю свята Жанові здалося,
що він помічає підступний докір в очах деяких королів

ських радників. Хвороблива уява герцога вмить поба

чила змову з єдиною метою знищити його. Тільки ж
хто тут головний? Орлеанські принци, давно відсторо

нені від справ, гниють у своїх луарських володіннях,
старий дурень Беррійський ледве кістки разом тримає,
Бурбон ображено сховався у своїх маєтках... Хто ж
як не клятий Монтегю, який увесь час хотів виставити
його з Парижа? Марно, що зведений брат короля, ой
як уже допекли йому ці королівські брати!

У годину весперса месір Жан де Монтегю, лицар
та шамбелан короля, колишній секретар Його велич

ності і, як пліткують, байстрюк покійного короля, був
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заарештований біля церкви святого Віктора, де мав
звичку молитися, як казали одні, та зустрічатися
з однією заміжньою дамою, своєю коханкою, як пе

реповідали інші. Король не виходив на люди вже
більше місяця, і жодна розумна людина не сумніва

лась, що він не при собі, коли дозволив таке неподоб

ство щодо месіра Монтегю, до якого зазвичай був
прихильний. Проте парижани, не без нашіптування
найнятих бургундцем людей, люто ненавиділи Мон

тегю, бо, обіймаючи таку високу посаду при дворі, він
на всі хлібні місця понасаджав своїх братів і родичів,
брав безбожні хабарі та, як кажуть, у своєму зухваль

стві не знімав капелюха навіть перед самим королем.

Монтегю спершу, як і годиться в такій справі,
піддали тортурам і ретельному допиту, аби отримати
зізнання за всі справжні та вигадані злочини, а потім
прирекли до прилюдної страти. На місце страти
Монтегю везли на високій дерев’яній повозці, аби ко

жен міг досхочу надивитися на приниження колись
усемогутнього королівського радника, затятого воро

га герцога Бургундського. Засуджений був убраний
в атласну ліврею королівського дому — біло
черво

них кольорів, на ногах залишили золоті лицарські
остроги. На своїй повозці Монтегю стояв на колінах,
тримаючи перед собою зв’язаними руками дере

в’яний хрест. Попереду йшли два герольди та сурми

ли в сурми, аби зібрати побільше глядачів. Монтегю
стратили через відтинання голови. Безголове тіло
за пахви повісили на шибениці Монфокон, де воно,
біліючи кістьми та виблискуючи золотом острогів,
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провисіло ще півроку. Голову на списі виставили
біля брами одного з паризьких ринків. Люди зупиня

лись, аби досхочу надивитися на почорнілу, покльо

вану птахами голову. Хто по
простіше — реготали,
хто розумніше — думали про втечу з Парижа, бо
цією стратою герцог Бургундський відкрив велике
полювання на своїх ворогів, байдуже якої крові і яко

го роду вони були.

Отримавши опіку над дофіном, герцог Бургунд

ський розпоряджався в Сен
Полі як у себе вдома.
Навіть відважився привезти туди свою коханку, яку
навіть не було представлено двору. Жан знав, що за

конність його теперішньої влади залежить від здо

ров’я хворобливого дофіна, а тому він прагнув отри

мати від нього спадкоємця якомога швидше. Дофіну
йшов чотирнадцятий рік, його мати королева Ізабо,
аби напевно знати, через які важелі ним керувати,
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оточила сина розпусними жінками та безмірною роз

кішшю. Зморений вином і коханням, принц лягав
спати на світанку, просинався надвечір, дні він про

водив у снах, а ночі — із коханками. Марно герцог
Бургундський заганяв зятя до ліжниці своєї дочки,
якби не боявся дофін свого грізного тестя, із дружи

ною він спав нарізно, хоч і в одному ліжку. Після чо

тирьох років шлюбу дочка герцога досі була незайма

ною. Дофін вперто уникав дружини. Нащо йому
здалася ця бургундська мавпа, коли у світі повно гар

неньких жінок? Дофінові припала до серця придвор

на дама королеви, італійка Б’єтта де Кассінель, він
начепив її емблеми та, не ховаючись серед дня, кли

кав до своєї ліжниці. Вона приходила, не соромляч

ись, бо так наказала королева, і дофін прийшовся їй
до серця. Її величність знала, що впливати на сина
через гарненьку й недурну Б’єтту буде значно про

стіше, ніж через вперту бургундку, віддану своєму
батькові. Не знаючи як підступитися до дочки в тако

му делікатному питанні, герцог вирішив доручити це
своїй дружині, герцогині Маргариті. Не виказуючи
здивування чи цікавості, хоч герцог не згадував про
неї вже півроку, герцогиня привітала чоловіка стри

маним реверансом.

— Мадам, Ви, напевно, знаєте, що монсеньйор
дофін уникає подружнього ліжка, і наша дочка досі
береже цноту... Попри мої вмовляння та накази,
Його високість віддає перевагу коханкам...

— Кому ж йому віддавати перевагу, монсень

йоре? Юним пажам королеви? Чого ж Ви хочете,
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коли самі даєте нашому зятю такий приклад, — іро

нічно посміхнувшись, промовила герцогиня, ткнувши
пальцем у бік Маргарити ван Борселен, що гаптувала
біля вікна.

Герцог із подивом підняв погляд на герцогиню.
У її голосі дзвеніли неприховані нотки ревнощів,
що нагадали йому давно забуті почуття і прагнення,
взаємні образи й кохання, від яких гадюкою смокт

ало всередині й п’янко паморочилось у голові. По

чуття, які назавжди минули, минули дуже давно,
і до яких ніколи не буде вороття. Бо ж він уже не
хоче цієї постарілої, побляклої жінки, цього втомл

еного зів’ялого цвіту. Тепер він не хоче її так само,
як вона не хотіла його, коли ледь терпіла його
в ліжку, не вміла приховати відразу, називала його
нікчемою та наказувала негайно міняти постіль,
ледь він залишав її ліжницю. «Бісова Марго... Бі

сівка... — герцог із жовчною гіркотою згадав, як
називав її колись. — Якби ж ти знала, якби ж ти
тільки знала, що я хотів лише тебе. Що я кохав
тебе, навіть дужче ніж потім ненавидів. Якби ж ти
мала до мене хоч крихту ніжності, хіба ж шу

кав я утіхи в коханок?» Герцог настільки поринув
у спогади, що навіть не звелів своїй занадто дотеп

ній дружині замовкнути. Раптом до покою влетів
герцогський секретар, переполоханий і розчервоні

лий, впав на коліно, не чекаючи дозволу свого пана
говорити, він протріщав на одному подиху:

— Герцоги Орлеанський, Беррійський та Бре

тонський порушили Шартрський мир та утворили

· 92 ·

Настя Байдаченко · Жан без Страху

альянс із графом Арманьяком. І... вийшли проти Вас
війною, монсеньйоре.

«Тим краще, тим краще, — подумав герцог, до
хрусту стискаючи руки. — Мир, схожий на війну,
втричі за неї небезпечніший. На війні можна вбивати,
не вигадуючи дурних виправдань».



Від самого Великодня в Парижі верховодили
м’ясники. Кабошеве кодло. Вони осадили Ба


стилію, вигнали паризького прево та розгромили палац
дофіна, бо ж навколо спадкоємця трону в’ється повно
підлих зрадників. Викритих зрадників прилюдно стра

тили з усією вибагливістю та видовищністю. Тих,
хто не встиг утекти, звісно. Герцог Бургундський,
фактичний король столиці, не чинив м’ясникам супро

тиву, а навіть потай їх спонукав. Бо ж кабош’єни,
як іменували себе повсталі, добивали всіх, хто мав при

хильність до ворогів герцога, яких уже чотири роки ні

хто не називав інакше ніж арманьяками. Часи були не

врожайні та голодні, а герцог не мав хліба, аби купити
прихильність городян. Парижани вимагали крові,
і герцог не забороняв убивати, а пускати кров красиво
м’ясників учити не було потреби. Щодня натовп зша

ленілих людей, яких нудило від голоду, сп’янілих від
видовища крові, вдирався до королівського палацу,
вимагаючи від переляканого короля назвати нових
жертв із арманьяків та видати реформістські укази.
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Король дозволив начепити на себе білий кабош’єн

ський ковпак, запопадливо кивав головою та по
ідіот

ськи весь час гикав. Королева стояла за ним бліда,
гнівна й весь час мовчала. Повсталі захопили в полон її
любого брата Людвіга, Її величності було не до жартів.
Дофін, злий на весь світ за це повстання, що так нев

часно перервало йому низку звичних розваг, не со

ромлячись, вголос сварив на свого свекра, бачачи його
єдиним винуватцем свого приниження. Бо ж його дру

зів та радників повбивали чи змусили тікати, його ко

ханок ганебно вигнали з палацу, його кухню та винний
погріб розтрощили, а кухаря та виночерпія повісили
на брамі, троянди та віолетки в саду витоптали, а за

морських папуг ці волоцюги підсмажили на вогнищі.
«Краще б уже її прибили», — подумав принц, не при

ховуючи ненависті до своєї дружини. З палацу почали
виводити фрейлін королеви.

— Шльондри! Дивіться, кляті шльондри! Під

ложниці дофіна... — закричали повсталі, штовхаючи
їх гострими списами під зад.

— На вогнище! Спалити! — закричали жінки,
що вважали себе занадто чесними.

Ось повели Б’єтту де Кассінель. Годі, цього до

фін не пробачить. Він кинувся до герцога Бургундсь

кого з кулаками:

— Це Ви, Ви винні. Заберіть їх звідси. Я нака

зую Вам.

— Я не можу, монсеньйоре. Ви помиляєтесь,
коли думаєте, що вони мені підвладні. Ваша думка
зміниться, коли кров охолоне.
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— Але з Вашої ласки вони збунтувались.
Чернь... Підлий люд... — прошипів дофін, тривожно
проводжаючи поглядом свою любу Б’єтту.

Розправившись із хвойдами королеви, повсталі
повернулися до двірних дофіна, що зв’язаними сиділи
на сходах палацу. Вирішивши, що вбивати їх на очах
у королівської родини не варто, полонених поштовха

ми палиць погнали до в’язниці Консьєржері. Одного
із цих нещасних мадам дофіна намагалася врятувати,
схопившись за нього руками й не відпускаючи від
себе. Її брутально відштовхнули, полоненого Міше

лета де Вітрі оглушили ударом по голові та на мотузці
потягнули за рештою. Принцеса Маргарита, гірко
ридаючи, так і сиділа на східцях. Дофін розлютився,
та геть не від приниження своєї дружини. Де Вітрі
був йому близьким другом, допущеним до того ву

зького кола, яке відвідувало нічні оргії в покоях прин

ца й ділило з ним жінок.

— Це все через Вас, монсеньйоре, — сказав він
герцогу Жану, від гніву його повне лице стало густ

о
червоним, як гіпокрас. — Все через Вас... Ви вби

ли мого дядька лише із жаги влади, Ви бавитесь во

лею мого батька, як Вам заманеться, Ви лякаєте мою
матір, Ви дозволили ці безчинства в місті, Ви дозво

лили вбивати моїх друзів. Я Вам цього не подарую.
Я покличу своїх орлеанських кузенів та віддам Па

риж арманьякам, бо Ваше опікунство мені вже попе

рек горла.

— Дякую за попередження, мій невдячний
зятю, — процідив крізь зуби герцог.
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Натовп повсталих відкотився від королівського
палацу, як штормова хвиля, залишаючи по собі мертві
тіла, зламані меблі та приголомшливу тишу. Навіть
дружина дофіна вже не мала голосу, аби ридати. До

фін, стягнувши важкий золотий ланцюг зі своєї шиї,
віддав його своєму шамбелану:

— Знайди мені мадемуазель де Кассінель і вику

пи її з в’язниці.
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Герцог Бургундський занадто добре розчув його
слова, шлюб, який він вважав чи не найбільшою
дипломатичною перемогою свого батька, що мала до

вічно берегти його владу над королем, обертався ни

щівною поразкою. Його дочка Маргарита досі біль

шість ночей проводила на самоті, а дітей у подружжя
не було.

Дофін, вірний своєму слову, відразу, не ховаючись,
направив посланців до арманьяків. Відчуваючи своє
безсилля, герцог Жан кинувся до Сен
Поля, аби у від

чайдушній спробі врятувати свою владу, забрати з Па

рижа короля. Він їхав верхи від Отеля Артуа до ко

ролівської резиденції, повільно й гордовито, як тоді,
коли п’ять років тому читали виправдання вбивства його
ворога. Тоді вітали й благословляли, бо герцог хотів
зменшити податки. Хіба не кляті арманьяки винні в то

му, що це не вдалося? Тепер у парижан голодно блища

ли очі, а місто було завалено трупами ворогів герцога.
Ворогів стає менше, а одвічний страх за своє життя
не проходить, лише дужче затягує навколо шиї холод

ний комкуватий вузол. Задзвонили дзвони, герцог по

сміхнувся, кожна недільна служба Божа починалася
з відлучення клятих арманьяків від церкви. Ось потяг

нулася жалобна процесія, усі плакальники — босі, геть
усі: від радників парламенту — до найбідніших горо

дян. Люди несли запалені свічки та смолоскипи. З ве

ликим плачем, з найсмиреннішою скорботою та надзви

чайною побожністю люди просили в Бога милості для
королівства. Помітивши герцога, плакальники почали
вголос молитися за його здоров’я.

· 98 ·

Настя Байдаченко · Жан без Страху

У Сен
Полі вибито браму, зовсім немає охорон

ців, деякі спритні городяни здирають позолочені лілеї
з голубих дахів палацу. Герцог поквапився ввійти
до покоїв Його величності. Короля він знайшов бо

жевільнішим ніж коли
небудь, він сидів на підлозі
у самій сорочці та гриз нігті.

— Ваша величносте, у місті стало небезпечно, Ви
мусите їхати. Мій королю...

— Тут є король? — здивувався сердешний мо

нарх, розгублено озираючись. — Я мушу встати.
Не можна сидіти в присутності короля. Не можна...

Король підвівся. Брудна сорочка зачепилася за
довгий ланцюжок на шиї, задерлася вгору, оголивши
тонкі босі ноги. Король виглядав настільки жалюгід

но, що на нього не можна було дивитися без щирих
сліз. Геть нічого не нагадувало палкого дванадцяти

річного хлопця, якого коронували в Реймсі багато ро

ків тому, чи жартівника, що заштовхував його в под

ружню ліжницю. Худий, змучений, старезний,
неголений, із рідкими довгими волосинами, що ото

чують круглу лисину й тягнуться до плечей брудними
жирними пасмами. Ноги не слухаються, руки тря

суться. «Як же його везти? Треба хоч мантією при

крити...» — з прикрістю подумав бургундець.

— Сір, нам уже час їхати, — повторив герцог. —
Нас чекають в Аррасі. Потім приїдуть Ваші діти
й дружина.

— У мене немає дітей, у мене немає дружи

ни... — якось ображено пробуркотів король, знову
розсмоктуючи бруд на нігтях.
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— Сір!
Король раптом підняв свій світлий погляд до зна


хабнілого кузена. І герцог злякався, бо він давно
вже не бачив у свого володаря такого ясного погляду,
такого прозорого і наче свідомого.

— У мене був брат. Та Ви його вбили. — сказав
король і знову зайнявся нігтями.

І якби герцог не бачив перед собою цього жа

люгідного видовища, йому би здалося, що він чує
колишнього Шарля. Палкого юного короля, невтом

ного кумира жінок, щирого захисника знедолених,
короля, любого всім і прозваного Благословенним.
Герцог не встиг злякатися, король підійшов ближче
й штовхнув його вказівним пальцем у плащ:

— У Вас тут лілеї. Зніміть. Я їх ненавиджу.
Навіщо тут усе в лілеях? Нащо так наді мною
знущатися?

Король підійшов до ліжка та почав обривати свій
блакитний полог з оксамиту, рясно гаптований коро

лівською емблемою. Коли йому це нарешті вдалося,
Його величність заскочив на купу тканини та почав
по ній качатися на спині. «Годі цих забавок! Треба
забрати його силою», — подумав герцог, та коли він
на один
єдиний крок наблизився до короля, той за

стрибнув на підвіконня, підібгав голі ноги та завере

щав не своїм голосом:

— Не підходьте. Я зі скла, Ви мене можете роз

бити. Не підходьте!

— Сір, на Бога, ми повинні їхати з міста...
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— Забирайтесь, негайно забирайтесь, я Вас бо

юсь. Ви можете мене розбити. Мені буде боляче.
Я не люблю, коли боляче.

На його крики збіглися слуги, що досі залишалися
в палаці. Герцог Бургундський, не пам’ятаючи себе
від безсилля й розпачу, залишив королівський палац
та, забравши свого сина, графа де Шароле, покинув
Париж і свою безмежну владу.

З першим днем осені в столицю королівства в’їха

ли арманьяки на чолі з молодим герцогом Орлеан

ським. На божевільного короля одягнули упланд із
білим арманьяцьким хрестом. Він зустрів своїх
племінників із великою радістю, а королева, що вто

милася від убивств і страху, попросила прислати їй
менестрелів, дофін на знак дружби подарував своїм
кузенам таке саме вбрання, яке було на ньому. У па

м’ять убитого герцога Орлеанського замовили три
відправи, а одіозне виправдання Жана Петі визнали
єрессю та прилюдно спалили.



Герцог Бургундський погано спав останнім ча

сом. Чи то від важких дум і політичної ізоля


ції, чи то від самотності: вже не було колишньої сили
кликати собі щоночі коханку в ліжницю. Тепер по
восьми роках після вбивства чи не щоночі до Жана
приходив його кузен. Він підходив легкою леткою
ходою, прозорий і безтілесний, шарудів темно
чер

воним пологом, грайливо перекидав золоті китиці на
подушках. Герцог зрозумів, що приречений до
смерті бачити свого ворога вічно молодим, вічно
сильним, бачити, що він бляклою тінню в’ється ко

ло ліжка, і не мати більше сил і можливості розчави

ти його як гадюку. Та коли Орлеанський підходив
до його ліжка та відсував полог, герцог Бургунд

ський знову бачив те розкремсане тіло, яке кров’ю
мокло в труні. Інколи кузен сідав на краєчок ліжка
та, граючи, підкидав і ловив свою відрубану розкри

ту долоню із безсилим шкодуванням, що він не може
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покликати диявола на допомогу. Спочатку Жан ля

кався до холодного поту, хрестився, гнав його геть,
навіть покликав священика, аби посвятити ліжко.
Орлеанський тихо посміхався йому. Інколи широко
білозубо, трохи іронічно, як за життя, інколи — на

піврозкладеним зогнилим ротом, чорним, наче наби

тим сирою землею. Від того не було порятунку, хіба
що ночувати не самому. Більшість ночей герцог
Бургундський мовчки сидів з одного краю ліжка,
а його кузен — з іншого, так само безмовно граюч

ись відрубаною посинілою рукою. Ранком Жан рап

тово приходив до тями з криком та здриганням,
наче прокидався від страшного сну. Марно обмацу

вав руками постіль: все чисто, жодної плями крові,
що полишав після себе його кузен, розкидаючи вночі
свої закривавлені пошматовані кінцівки. Може,
і справді лише сниться? Ранком герцог ішов до спо

віді, та жодного разу за вісім років він не сповідався
за те вбивство, наче не з його ласки й вини те
сталося.

Удень було простіше: вороги, справи, війна, час
від часу жінки — відволікали. Герцог не вмів упа

дати коло жінок, славити ім’я дами на турнірах,
чи присилати подарунки зіз символічними натяка

ми. Він не робив цього ані для своєї дружини,
ані для Маргарити ван Борселен, ані для інших ко

ханок. Дружина й так належала йому, дурненька
ван Борселен кохала його до нестями, а решта хо

тіли від нього отримати золото, маєтності чи мило

сті для родини — тому вони були квити. Жанна
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де Найлак, мадам де Розімбо, здавалось, нічого
не хотіла від герцога Бургундського, а наймен

ше — уваги. Його незграбні надто коштовні пода

рунки повертали назад, з листів навіть не знімали
печатки, а зі своїх покоїв Жанна виходила ли

ше в супроводі двох чи трьох інших двірних дам
герцогині Бургундської. Сам Жан прекрасно розу

мів причину такої стриманості — Жанна була пів

року одружена із його стольником сіром де Розі

мбо, а ревнива вдача чоловіка напевно наводить
на неї такий же жах, як і на кожну жінку. П’єр
де Розімбо певною мірою мав успіх серед дам,
та зрештою він всього
на
всього — стольник, а не
всемогутній герцог Бургундський. Жанні було
ледь п’ятнадцять, герцогу — сорок чотири, він
вступив у той вік, коли лише юна коханка змушує
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швидше бігти кров, почуватися молодим і всесиль

ним. Герцог переслідував її всюди, де міг зустріти:
у церкві, на прогулянці, на полюванні. Жанна тіка

ла. Але вона не могла тікати вічно, це герцог розу

мів дуже добре. Колись вона залишиться на ніч
у його ліжниці, і він спатиме, бо Орлеанський при

ходить, лише коли він самотній.

Англійський король висадився із військом у Нор

мандії. Герцог уголос проклинав за це арманьяків.
Та він сам першим покликав англійців на допомогу
у війні з арманьяками чотири роки тому. Тоді він
не вбачав англійців загрозою ані своїм володінням,
ані своїй владі, лише інструментом боротьби з воро

гами. Англійці приходили на поміч кілька разів то
бургіньйонам, то арманьякам. На свою радість країну
вони знайшли досі людною, плідною та багатою. Без

кінечні відкупи, за які вони погоджувалися поверта

тися на свій туманний острів, ніколи по
справжньому
не вдовольняли англійських амбіцій. У Франції досі
було що грабувати, та й англійський король усе ще
називав себе законним спадкоємцем Капетінгів. Ко

роль Англії настільки осмілів, що викликав на двобій
дофіна, назвавши його недолугою дитиною, що знає
лише забавки. Провчити цього зухвальця зібрався
весь цвіт дворянства. Герцог Бургундський, хоч
і вважав себе французом, в арманьяцькі війни, такі
загрозливі для всього королівства, втручатися не мав
наміру. Його менші брати, герцог Брабантський та
граф де Невер, із молодим запалом, таким знайомим
і вже неприйнятним для нього самого, завзято
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збирали війська у своїх володіннях, але спершу муси

ли отримати дозвіл Жана.

— Коли вам уже нема куди дівати гроші та лю

дей — їдьте. Та на мою поміч не розраховуйте.

— Брате, ми йдемо битися не під арманьяць

кими прапорами, а під королівською орифламою.
Невже Ви, пер королівства, не відчуваєте потреби
бути представленим у війську бодай найменшим
загоном? — не заспокоювався молодий граф
Неверський.

— Хай так, — із хитруватою посмішкою пого

дився герцог. — Я виставлю дві сотні солдат під про

водом месьє де Розімбо. Хай їде під вашою рукою.

Той за звичаєм вийшов уперед і прихилив коліно.
Його дружина, двірна дама герцогині, тужливо зойк

нула та знепритомніла.

— Батьку мій, — з уклоном звернувся до гер

цога його син Філіпп. — Його величність уже три

чі надсилав до мене посланців, аби я приєднався
до війська...

— Посидиш удома, — сухо відрізав герцог.
Філіпп сполотнів, відступив крок назад до своєї

дружини, мадам Мішель, і розпачливо розридався.
«Тільки і вміє, що лити сльози й ластитися до жі

нок... Дев’ятнадцять років, а таке пустоголове», —
подумав Бургундський не без гніву. Пишне й шля

хетне зібрання розійшлося не без розпачливого шко

дування й ледь стримуваної злості. Багато хто з при

сутніх хотів битися з англійцями, та ще й коли все
пророкує перемогу французькій зброї. Щасливці,
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що стали під знамена герцога Брабанта чи графа
де Невера, та кількадесят безумців, що зневажили
заборону свого герцога, приєдналися до французь

кої армії. Їх проводжали як на турнір, дами при

в’язували різнокольорові шарфи на списи, аби при

несли вдачу. Передчуваючи легку й неуникну
перемогу, дами навіть не повбирались у звичну для
таких випадків жалобу, аби їхня врода нагадувала
воїнам про те, що вдома на них чекають.

Минуло три тижні, на землю впав холодний до

щовий день листопада. На такому саме пишному зі

бранні в герцогському палаці так само грала музика,
співали менестрелі, розносили пряний гіпокрас, чо

ловіки сперечалися про політику та кохання, жінки
пліткували про шевальє, чи обговорювали модне
вбрання. Герцог Бургундський, ліниво розкинувшись
у кріслі, повчав свого сина. Той слухав, ледве стри

муючи позіхання, куртуазні розмови з дамами були
для нього безперечно приємнішими. Раптом до цієї
зали, обвішаної синім оксамитом та золотом, пропах

лої парфумами й теплим вином, влетів брудний, аж
чорний, чоловік. Він кинувся на коліна до трону,
де сидів герцог, той налякано підібгав тремтливі ноги
в гостроносих пуленах.

— Що це? Що це таке? — заверещав герцог,
вказуючи неслухняними руками.

— Монсеньйоре, нас розбито. Нас розбито під
Азенкуром, — через силу промовив посланець і зне

притомнів, хрестом розтягнувшись біля ніг герцога
Бургундського.
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До нього відразу ж кинулося кілька чоловік, дами
наввипередки почали пропонувати свої золоті фла

кончики із солями. Нещасному полегшало, він роз

плющив очі, хтось турботливо підніс йому теплого
вина, аби повернути сили.

— Ви можете говорити? — спитав нахмурений
герцог. — Хто загинув?

— Ваші вельможні брати. Обидва.
Усі присутні перехрестилися.
— А решта?
— І решта, майже всі бургундці. Майже всі

французи. Суцільна катівня, давка, англійський ко

роль звелів повбивати полонених...

— Ви можете сказати, хто вижив?
— Так, мій володарю.
Герцог напружено намагався вслухатися в імена

щасливчиків. Сіра де Розімбо серед них не було. Гер

цог Бургундський подумки зауважив, що ця новина
його страшенно тішить. Коли посланець закінчив,
дами розридались. Герцогиня Маргарита зустрілася
напруженим поглядом із герцогом. Він її зрозумів,
герцогиня зі всією своєю німецькою практичністю
не могла не радіти тому, що її син нікуди не поїхав.
Проте сам Філіпп скоріше шкодував, ніж радів своїй
щасливій зірці.

— Це Ви не пустили мене, батьку, Ви... Я мав
бути під тим клятим Азенкуром. Битися з усіма та за

гинути, коли на те воля Божа. Я ніколи собі не про

бачу, що просидів удома такий славний бій, що не
захистив французького прапоря... Я... я накажу,
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аби мої люди поховали загиблих і затягнули савани
гострим дротом, щоб вовки не розтягли тіла... — Фі

ліпп знову розридався, послідувавши прикладу надто
чутливих дам.

«Боже мій, — подумав герцог, — невже це
й справді мій син? Так і нічому не навчився...» Аж
раптом він побачив білу як крейда мадам де Розімбо.
Хтось намагався висловити їй своє співчуття, хтось
пропонував води чи пляшечку із солями, а вона ска

м’яніло дивилася в одну точку. Хіба що сидячи, бо по

при заборону за етикетом їй люб’язно запропонували
стілець. Герцогиня Маргарита, така прискіплива
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й уважна в питаннях протоколу, цього разу милосерд

но промовчала.

Минуло лише три тижні жалоби, а Жанна
де Нейлак, мадам де Розімбо, вдовиця герцогського
стольника, що відважно зустрів свою смерть під
Азенкуром, з’явилася при дворі в яскраво
блакитній
сукні, набілена та з нафарбованими вустами. Відра

зу ж якийсь дотепник зауважив, що такий вигляд
більше личить міській хвойді ніж удові лицаря. На її
шиї висіло таке коштовне намисто, що жодна людина,
і герцогиня Маргарита серед них, не сумнівалася,
що мадам де Розімбо — нова коханка герцога. Сам
Жан ніколи не замислювався над тим, що саме кину

ло Жанну в його обійми: беззахисність, бідність,
страх чи бажання помсти. Чергової ночі, коли в три

вожному передчутті він на самоті чекав свого закри

вавленого кузена, шамбелан із власного розсуду від

важився впустити в герцогську ліжницю мадам
де Розімбо. Вона на мить зупинилася біля дверей, по

тім повільно скинула каптур плаща й дивилася на
Жана, чекаючи на гнів чи радість. Герцог щиро зра

дів, він так утомився від свого покійного кузена,
що зрадів би навіть герцогині Маргариті, якщо б вона
вирішила розділити його самотність. Він поманив
Жанну пальцем, вона грайливо хитнула світлою голо

вою і розсміялася. Та перш ніж перший прояв гніву
зірвався з його вуст, Жанна рвучко підбігла до герцо

га й поцілувала його в губи. Легко, оманливо й солод

ко. Ледь торкаючись його своїми м’якими вустами,
темними, як переспіла вишня. Він хотів її обійняти,
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та Жанна вивернулася, лиш дозволивши його руці
вгадати всю звабу вигинів тіла, наче хотіла розпалити
пекло, що горіло в герцогу, ще сильніше. Вона весь
час із ним бавилась, ніколи не дозволяючи робити те,
що їй не до вподоби, герцог слухався як собака, висо

лопивши язика, слухається свого хазяїна. Мадам
де Розімбо отримала владу, більшу, ніж колись мала
будь
яка жінка в житті Жана. Притиснувшись до
його втомленого тіла, смаглявого й суцільно вкритого
волоссям, як у біса, вона могла просити про все
що завгодно. Крізь сон герцог обіцяв задовольнити її
прохання, бо це юне тіло, розпластане на ньому біло

шкірим хрестом, проганяло його страхітливого кузе

на, і Жан міг спокійно спати.



Париж знову лежав біля його ніг як зрадлива
жінка. І герцогу Бургундському було байду


же, що Париж він повернув підлою зрадою городян,
які вночі відкрили браму перед його капітаном. Гер

цогу захоплення столиці коштувало маршальства
для капітана, але він із радістю зазначив, що це зама

ла ціна для знищення чи приниження його ворогів.
Дофін Шарль, п’ятий спадкоємець на пам’яті герцо

га, спершу сховався від різні в цитаделі Бастилії,
звідки втік при першій нагоді. Герцог Орлеанський,
хвала Богу, сохне в англійському полоні. Конетабль
Франції, безжальний Бернар д’Арманьяк, ганебно
вбитий, тіло його після знущань досі не знає ані від

співування, ані останнього притулку. Герцог їхав зна

йомою дорогою до королівської резиденції, інколи
трупи арманьяків так щільно обліпляли вузьку вулич

ку, що свиті герцога доводилося розкидати мертві
тіла зі шляху бургундця. Над липневим Парижем
стояв важкий дух зопрілої крові та гнилої плоті, проте
герцогу Бургундському цей запах був до вподоби.
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У внутрішньому дворику Сен
Поля на сходах, що
вели до центрального входу, хрестом лежало три тіла:
конетабля Арманьяка, паризького прево та канцлера
Франції. Герцог Бургундський зупинився біля них
не спішуючись і смачно сплюнув. Усіх трьох було
вбито місяць тому, обличчя в них були чорні, роздер

ті, розгризані собаками чи подзьобані воронням,
у кожного на грудях і на спині було вирізано по два
широкі ремені хрест
навхрест. Чорно
червоні стріч

ки з плоті, криваві андріївські хрести Бургундії.

— Гарна робота, — нарешті промовив герцог. —
Кат чи знову м’ясники постарались?

— М’ясники, Ваша світлосте, м’ясники.
— А де поділи ремені? — поцікавився герцог

із кривою посмішкою.
— Повісили на списах, — відповів хтось, вка


зуючи пальцями на висохлі, схожі на пергамент,
стрічки, що розвивалися над головами померлих.

— То візьміть конетаблеву шкіру та відправте
його сину. У коробці з бургундськими гербами, зви

чайно, — наказав герцог.

Тим часом з’явився король. Беззубий, лисий,
безпорадний. Слабший ніж коли
небудь. Може,
герцогу так здалося, бо він не бачив короля п’ять ро

ків. Присутні впали на коліна, а герцог Жан поква

пився спішитись і стягнути капелюха. Попри боже

вілля та політичні вакханалії святість коронованого
в Реймсі короля була досі визнаною. А до короля
божевільного ставилися із побожним тріпотінням
як до блаженного.
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— А, це Ви... — розчаровано промовив король
і голосно зітхнув, наче чекав на когось іншого.

— Ваша величносте, ми позбавили Вас згубної
влади арманьяків... Королева завтра буде в Парижі.

— Ізабо? Я ж відіслав її в Тур. Вона... — Його
величність понизив голос до тремтливого шепотін

ня. — Вона знайшла собі коханця. А я наказав його
стратити. Ні, спершу катувати, дуже довго катувати.
А потім стратити, втопити, як безрідне щеня... —
не без задоволення розсміявся король, розтираючи
руки.

— Сір, це облуда, яку нашепотіли Вам зрадники

арманьяки.

— Правда? Хто б міг подумати... А де мій брат?
Покличте його. Я так давно його не бачив.

— Сір! — розгубився герцог.
Раптом король заверещав як скажений, вказуючи

брудним пальцем на трупи, що валялися на сходах.
Він перелякано заскочив на крісло, що йому виніс
шамбелан, і підібгав ноги, як жінка, що побачила
щура.

— Заберіть це! Негайно заберіть це! Я боюсь.
Я боюсь мертвих...

Повторювати наказ не довелось. Парижани з ра

дістю зв’язали ноги трупів мотузкою та потягнули
на міське звалище. Тіла провалялисяь там кілька
днів, а потім їх почали закидати сміттям, помиями
й трупами хворих тварин.

Королева Ізабо дійсно повернулася до столиці.
На відміну від герцога Бургундського її вітала мертва
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тиша. За нею на відкритих ношах їхала герцогиня
Бургундська із цілим виводком своїх негарних дочок.

— Сова, стара сова із совенятами... Потворні
сови...

— Бургундські виродки!
— Герцогське страхіттячко! Чому ж вас ніхто

не бере заміж?
Бургундки їхали мовчки, гордо задравши свої

довгі криві носи, розряджені в золоту парчу й усипані
перлами. Ще потворніші ніж коли
небудь через ней

мовірну розкіш вбрання. Герцогиня Маргарита на

віть голови не повернула до цих зухвальців. Так само,
як і її старша дочка, вдовиця дофіна. Друга дочка гер

цогині, Катрін, прилюдно розридалася, так само ска

м’яніло дивлячись уперед та не опускаючи присо

ромленого обличчя. Невдала наречена молодшого
брата герцога Орлеанського знеславилася тим, що її
повернув з усім неймовірним приданим другий наре

чений, син герцога Анжуйського. Відтоді анжуйці
зайняли почесне місце серед затятих ворогів герцога
Бургундського. Герцог Бургундський стверджував,
що його дочка досі незаймана, та її все одно ніхто
не сватав. Молодші бургундські виродки, принце

си Анна та Аньєс, налякано вчепившись пальцями
в спинку нош, весь час озиралися назад, до Сен
Ан

туанскої брами, якою в’їхали в місто.

— Мавпи! Мавпи! Королівський звіринець роз

губив своїх мавп!

Королева потай зраділа дошкулянням городян
до бургундок, так вони дали спокій їй самій.
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А вже причин ненавидіти й проклинати зрадливу ко

ролеву в парижан було достатньо. Наче знущаючись
з Її величності та виказуючи свою силу, з її шляху ні

хто не збирався прибирати трупи арманьяків і ніхто
не соромився викидати з вікон тіла нових жертв бой

ні. Кати невтомно вдосконалювали свою майстер

ність. Коли процесія досягла Селестинського мона

стиря, вона не могла рухатисяь далі через щільний
натовп. Тоді королева побачила герцога Бургундсь

кого, він щось казав, стоячи на високому постаменті.
Її величність не могла його чути, проте люди переда

вали один одному його слова. Нарешті герцог відмі

нив ненависні податки. «Бовдур, він не знає, скільки
обходиться утримання двору! На які кошти я три

матиму всіх своїх дам? А мої сукні, коштовності, ко

ханці, звіринець... Йолоп!» — розлютилась Ізабо,
стиснувши кулаки до посиніння. Тим часом герцог,
захлинаючись у радісних криках парижан, за звич

кою почав тиснути руки тим, хто був поруч. Так він
виказував своє прихильне ставлення до простого лю

ду. Дії герцога викликали природне пожвавлення се

ред його прибічників. Коли до нього підійшов роз

кішно вбраний чоловік у червоному оксамиті, і герцог
потис йому руку, королева смертельно поблідла й
озирнулася до герцогині Бургундської.

— Ваш чоловік збожеволів, мадам. Він щойно
потис руку міському кату.

І сам герцог, що славився доброю пам’яттю і осо

бисто знав в обличчя всіх найбагатших городян, не міг
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згадати цього добродія. Він запитав, не відпускаючи
руки:

— Нагадайте мені Ваше ім’я та звання.
— Метр Капелюш. Паризький кат.
— Кат? — герцог вирвав руку, наче її припеча


тали розпеченим залізом.
Гіршого бути не могло. Він, онук короля Франції,

пер королівства, славетний герцог Бургундський, по

тис руку, яка з легкістю відправляє на той світ зло

чинців, волоцюг та іншу наволоч. Він наказав своєму
джурі подати коня.

— Куди Ви, батьку? — запитав його граф
де Шароле, що досі не отямився від жаху.

— В Отель д’Артуа, — відповів герцог і тихо
крізь зуби додав: — Накажіть убити цього Капелю

ша. Інакше мене збезчещено. Або я втрачу руку, або
він голову.

Герцог переживав недовго. Капелюша було стра

чено на очах усього мовчазного Парижа. Їхній обож

нюваний герцог, що видавався таким близьким до
сердець простого люду, впав у єресь шляхетних забо

бонів. Аби втішити городян, герцог знову дозволив
убивати арманьяків і грабувати їхні оселі, чим пари

жани і втішились. А герцог у черговий раз заспокоїв
сумління на сповіді.

Зачепившись у столиці, герцог, здавалось, від

найшов рівновагу в державному управлінні: безтям

ний король підписував усе, що йому підсунуть, ста

ру розбещену королеву задовольняли гроші, а мадам
де Розімбо у своїй ненажерливості обходилася йому
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дорожче за королеву. Жанна ретельно відміряла
свої ласки згідно із цінністю герцогських подарун

ків. І Жан увесь час був заклопотаний вибором кош

товностей, суконь та книг для своєї коханки, бо ли

ше вона дарувала втіху його тілу й спокійний сон
уночі. Жанна була неймовірно зухвалою. Вона від

верто сперечалась із герцогом, жбурляла в обличчя
коштовності, що не прийшлися до смаку, зачиняла
перед його носом дверцята своєї ліжниці, але від
того він ще більше її хотів. Коли б вона забажала,
могла тягнути з нього жили на мотузки, герцог,
навіть роздратований її поведінкою і після тисяч
присяг покинути невдячну, повертався до її ліжка
втихомиреним та лагідним рабом її тіла. Інколи,
вередлива і колюча як шипшина, Жанна ставала
м’якою, ніжною та солодкою наче мед. Вона легко
й полохливо припадала до його грудей і шепотіла
якесь лагідне безглуздя своїми темно
червоними,
як вишня, вустами. Її вуста легко торкалися його
вуха, солодкий подих, пройнятий гвоздикою, яку
вона весь час жувала, ніжно хвилював йому посивіле
волосся на скронях. Вона про щось тихо, ніби со

ромлячись, просила, і герцог неодмінно обіцяв, бо ж
її вуста нестерпно повільно опускались нижче, обі

цяючи йому витончену втіху. Так герцогині Марга

риті довелося повернутися до володінь у Фландрії,
молодому графу де Шароле — до Артуа, а безсо

ромна мадам де Розімбо стала фактичною госпо

динею паризької садиби герцога. Марно сповід

ник герцога спробував йому докоряти, Жанна
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залишалася при ньому коханкою, що не заважало
Його світлості щосуботи в цьому щиросердно кая

тися перед причастям. Насправді для Жанни весь
цей перелюб був сумнівною втіхою. Так, у неї були
найдорожчі прикраси у Франції, красивіші за коро

лівські, найгарніші сукні, та хіба ж хтось її в них ба

чить? Навіть на прогулянку вона їде під надійною
охороною, бо ж парижани досі швидкі на розправу.
Сам герцог давно вже не давав утіхи її тілу й викли

кав огиду, приховувати яку їй було дедалі важче.
Вона була молодою і гарною, довкола було повно
придворних короля, так само молодих, гарних і при

страсних, ладних кохати її, і яких вона сама могла
щиро покохати. А вона, всевладна коханка герцога
Бургундського, ув’язнена в золотій клітці, роз’ят

рена своїм безсиллям, роздратована рабською за

лежністю герцога й водночас його ревнивою вдачею.
Та навіть у своїй завішеній шовком та золотом нево

лі Жанна мала дозвіл відвідувати церкву, бо ж
слухати месу в капличці Отель Артуа для неї було
нестерпно. Капелан, скорившись наказу герцога,
покірливо чекав на Жанну як на господиню, не по

чинаючи без неї служби, вона не квапилася, дра

туючи священика, від чого той із ще більшим запо

взяттям проповідував про смертні гріхи, кидаючи
на коханку бургундця багатозначні гнівні погляди.
Жанна, нещиро розплакавшись, поскаржилася на
нього герцогу й отримала дозвіл слухати месу деінде
в Парижі.
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Молоді люди рідко ходили в церкву, аби слухати
відправу, священики про це знали й кожну службу
починали із нагадування, що храм Божий — не буди

нок розпусти. Їх слухали, опустивши голови та не
стираючи безсоромних посмішок з уст. Призначати
побачення в церкві давно ввійшло у звичку. Про все

владну мадам де Розімбо в Парижі не чув хіба що
глухий, проте мало хто її бачив, тому, коли вона при

йшла до Сен
Жевре, у модно вбраній молодій дамі
ніхто не розпізнав коханку герцога Бургундського.
Проте поява такої гарної жінки не могла залишитися
непомітною. Паж поклав оксамитну подушку, вона
опустилася на коліна, поклала перед собою роззоло

чений молитовник та відпустила пажа. Той із радістю
зник, бо теж шукав собі пригоду на месі.

— Мадам, моє ім’я П’єр де Жіак, чи міг я бачити
Вас при дворі? — почувся тихий голос позаду.

Жанна повільно озирнулася. З її обличчя не зни

кав зарозумілий вираз вискочки, що відверто псував
її тонку вроду. П’єр де Жіак був привабливим чоло

віком, тому вона змилосердилася та хитнула головою
на знак заперечення. Все це було вкрай непристойно.
Жіак, мабуть, прийняв її за повію. Він шепотів якесь
безглуздя про її незрівнянну вроду й настирливо про

сив побачення. Жанна мовчала із слабкою задово

леною посмішкою, дивлячись лише вперед на роз

п’яття. Герцог Бургундський не був схильний до
квітчастих освічень, тому компліменти Жіака її над

звичайно тішили. Коли якийсь шевальє на хвилинку
відволік його увагу, Жанна тихо підхопилася з колін
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й збиралася йти. Та П’єр де Жіак помітив її маневр
і схопив її біля самого виходу. Він був високого зро

сту, гарний обличчям і після страшного, як мавпа,
герцога видавався Жанні нестерпно молодим і зваб

ливим. Від його дотику, поривчастого й пристрасно

го, повного молодої сили, у Жанни задзвеніло все
тіло і зводило солодкою судомою низ живота. Колись
давно її чоловік із легкістю давав їй насолоду, вона
вже й забула, як то було.

— Де я зможу Вас побачити, мадам? — не за

спокоювався де Жіак, притискаючи її до кам’яної
колони.

Жанна була маленького зросту, навіть ставши на

вшпиньки, вона ледь доставала до плечей П’єра.
Його вуста були на рівні її очей. Жадібні повні вуста,
що легко сиплють красиві слова та вміло дурять голо

ву цілунками.

— Ви надмірно наполегливі, месьє, — посміхну

лася вона краєм уст, удаючи незадоволення та
ображеність.

Хіба ж це не те чого вона хотіла? Привабливий
молодий чоловік, якого прагне її тіло, її серце й розум.
А від думки, що вона зрадить герцога, у Жанни по

чинало страшенно калататися все всередині, завми

рати від остраху та солодкого очікування.

— Я не відпущу Вас, допоки Ви не призначите
мені побачення...

— А якщо в мене ревнивий чоловік?
— У вас немає чоловіка, мадам де Розімбо.
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— То Ви знаєте, хто я? — Жанна знизала пле

чима й тихо запитала: — Ви не боїтеся герцога?

На мить її охопив природний жах від того, що мо

жуть зробити із цим гарним молодим тілом кати гер

цога. Зробити, перш ніж вона встигне ним досхочу
натішитися.

— Які дурниці! — відмахнувся де Жіак, хоч він
віднедавна був у свиті герцога й мав уявлення про
його вдачу.

— Він — підступна й жорстока людина. Колись
давно він послав на смерть мого чоловіка...

— Хіба це не додасть нашій із Вами помсті пі

кантності? — не заспокоювався П’єр.

Жанна зітхнула. Помсті? Зраді? Яка тепер різ

ниця? Хіба ж гріх зрадити зрадника? Хіба це вона
вигадала?

— Я зустрінусь із Вами. Тримайте мою каблуч

ку. Покажете її охоронцю в будинку з трьома вікнами
на вулиці Бетізі, там іншого такого немає.

Коли герцог не ночував в Отелі Артуа, Жанна
легко залишала помешкання, помінявшись плащем
зі своєю служницею. Жанна шукала розваги й розра

ди своєму тілу, а знайшла спершу п’янку закоханість,
а потім і приголомшливе кохання, якого боялась і яко

го не прагнула. Жіак, який теж спочатку не сподівав

ся на щось інше окрім кількох ночей задоволення,
раптом зрозумів, що відпускає Жанну назад кожного
ранку через силу із нестерпною думкою, що вона
ляже в одне ліжко з герцогом, якого він починав не

навидіти. Та й самій Жанні обійми герцога ще ніколи
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не здавалися такими огидними. Повернувшись до
Отелю Артуа, він посилав за нею, як за улюбленою
підложницею. Інколи вона вигадувала дурні причини,
аби не йти, але час від часу вона мусила спати із гер

цогом, аби не роздмухувати його ревниві підозри.
Зрідка вона бачила де Жіака в Отелі Артуа, він ра

зом з іншими дворянами приходив до герцога. По

збавившись товариства служниць, Жанна замріяно
спостерігала за ним із вікна своєї ліжниці.

Паризьке життя, якого вона колись так прагнула,
подобалося мадам де Розімбо все менше й менше.
Вона віддала б перевагу поверненню в спокійну Флан

дрію чи Бургундію, а політичні справи затримали б
герцога в Парижі. Жіак міг би вигадати якісь невід

кладні справи у своїх володіннях, і вони б зустрічалися
без перешкод і тривоги, яка вже набридла й псувала
задоволення. У Парижі мадам де Розімбо ненавидять.
Надто ревні ченці кидають їй у садок здохлих щурів
і вбитих птахів, вона добре чує, що в місті кажуть,
ніби шльондра Розімбо згубила герцога, опоївши його
любовним зіллям, і навернула його до ворогів корони.
Та це було неправдою, герцог Жан був щиро заклопо

таний нападом англійців, яких тепер вважав ворогами.
Англійці захопили Руан, а слідом і всю Нормандію.
Руанці просили помочі в герцога Бургундського, спра

ведливо вважаючи його справжнім володарем Фран

ції. Герцог, стурбований лише захистом своїх володінь,
порадив їм обходитися власними силами. Англійський
наступ на столицю видавався скорим і неминучим.
За англійців марно було сподіватися відігравати
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таку ж важливу роль у королівстві й так глибоко засо

вувати руки в скарбницю, як і за божевільного короля.
Герцог був настільки стурбований війною, що, не по

мітивши як, розповів про все Жанні. Це не було його
звичкою. Ніколи не варто довірятись у серйозних
справах жінкам, розум у них короткий, язик довгий,
а вдача марнославна та злостива. Жанна м’яко обвила
його шию своїми тонкими білими руками та з солод

кою посмішкою, такою незвичною для неї останнім ча

сом, прошепотіла на вухо, обіймаючи п’янким арома

том гвоздики:

— То примиріться з дофіном Шарлем, мій сень

йоре. Удвох ви гідно виступите проти англійців. До

фін безсилий у своєму засланні, коли Ви повернете
йому хоч крихту влади, Ви залишитесь фактичним
королем Франції, монсеньйоре.

— Хай так, — прошепотів герцог у відповідь,
прикривши стомлені розчервонілі очі.

«Хай так, — подумки повторила Жанна. — На
війні так легко загинути... І легко зрадити... Зрадника...»

Герцог знову відчув дивне хвилювання у своєму
тілі і з радістю забув про англійців.

Зрадити зрадника. Їй це сподобалося.

Настя Байдаченко · Жан без Страху

З ранку випав град завбільшки з лісовий горіх.
Тепер подряпане жовте листя на землі нагаду


вало поле бою. Молодий дофін Шарль утомлено клі

пав вирлатими різнобарвними очами й позіхав, він
не виспався. Принц, попри свою легковажність та
безвідповідальність, ніколи не обманювався щодо на

мірів герцога Бургундського. Спадкоємець престолу
знав, що бургундець не соромлячись пропонував
англійському королю руку його сестри Катрін Валуа,
і лише непомірні земельні зазіхання англійця, через
які не було місця амбіціям самого Жана, змусили гер

цога шукати союз із опальним принцом. Коли дофін
із нудьги перебирав у голові всі політичні кроки свого
двоюрідного дядька, то навіть він у свої шістнадцять
років бачив у них більше шкоди ніж користі. Принц
добре розумів, що, якби бургундець не наказав убити
його дядька, герцога Орлеанського дванадцять років
тому, англієць ніколи б не насмілився підняти голову,
а просунутися в глиб країни й поготів. Та й саму
Францію він, напевно, успадкував би багатшою
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й люднішою. Дофіна виховувала теща, герцогиня
Анжуйська, тому справа арманьяків була його серцю
набагато ближчою. Шарль мовчав, він сперся руками
об бильця мосту та, трохи нахиливши голову, рахував
жабенят, що стрибали з кам’яної основи мосту Мон

теро в Йонну. Свита дофіна була більш балакучою.
Треба сказати, розмови велися дивні як на пере

мир’я. Усі вони занадто добре пам’ятали й труну
в Селестинському монастирі з понівеченим герцогом
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Орлеанським, і два червоних ремені, вирізані зі спи

ни конетабля, які прислали з бунтівного Парижа бур

гіньйони, і короля, невиннішого за немовля, і зрадни

цьку втечу королеви Ізабо до Бургундії... Пам’ятали
пекло Азенкура чотири роки тому. Їх було тридцять
тисяч. Тридцять тисяч французьких лицарів проти
жалюгідних шести тисяч англійців, які тікали на пів

ніч і були готові вести перемовини... Йшов дощ, коні
зав’язали у грязюці, а важкотілі, закуті в залізо, ли

царі ставали чудовою мішенню для англійських стріл.
Ззаду підганяли свої, чавили конями тих, хто був по

переду. Вони падали з сідельників, падали в грязюку,
нездатні підвестися, бо зверху знову хтось падав,
причавлюючи до брудної осінньої землі, заливаючи
кров’ю... А герцога Бургундського, пера королівства,
під Азенкуром
то не було...

Дофін утомився, він покинув своїх жабенят
і пройшовся вздовж моста, щоб розім’яти ноги. Тон

кий білявий підліток, криві худі ноги, вузькі плечі,
згорблена спина, опущена голова трохи набік — геть
не королівський вигляд. Спадкоємець престолу. Ос

танній син своїх батьків, єдина надія Франції. Два
з половиною роки тому холодним квітневим ранком
помер його старший брат Жан. Помер молодим, як
і інші брати до нього. Чотирнадцятирічний Шарль
став дофіном. Батько у виняткові моменти просвіт

лення намагався щось йому розказати. Він уважно
слухав... Та хіба щось запам’ятав? З матір’ю були
одні лише суперечки: вона привласнила державну
печатку й хотіла розпоряджатися скарбницею,
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проголосила себе регенткою «з волі Божої», але геть
нічого не тямила в політиці. Англійці впевнено просу

валися на схід, впритул до володінь Бургундського
дому, та на південь, на королівський домен, а короле

ва ладна була їх привітати й віддати свою дочку.
Шарль механічно піддівав гострим носом пулену ли

стя й підкидав вгору. Воно повільно падало застиг

лою сухою кров’ю: червоне, пурпурове, багряне...

— Ваша високосте! Ваша високосте! — дофіна
покликали. — Їдуть! Бургундці!

До мосту під’їхала яскрава кавалькада. Попере

ду — низькорослий дворянин, кривоногий, зсутуле

ний, страшний обличчям. Він зіскочив із коня та,
підмітаючи листя своїм пурпуровим упландом із собо

линим хутром, зробив три кроки до почту дофіна, але,
наче згадавши про щось, озирнувся до своїх. Коротко

зорий дофін пізнав герцога Бургундського.

До герцога підійшли обрані з його почту. Присут

ніх на переговорах було визначено заздалегідь. Жан
ступив на міст, за ним, недовірливо озираючись і під

німаючи дороге вбрання (не дай Боже забруднити
коштовні хутра в осінній грязюці!), ішли його люди.
За ними, як і було умовлено, опустили спеціальну
ґратку. Герцог глянув на дофіна, його тонка, майже
дитяча, фігурка в блакитному із золотим різко виді

лялася на темному тлі свити принца. Жан прихилив
коліно якось через силу. Вихователь принца, Тангі
дю Шатель, нахмурився.

— Вітаю Вас, дядьку! — промовив дофін собі
під ніс.
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— Хай дасть Господь Вам довгих літ, пле

міннику.

Жан намагався посміхнутись. Посмішка бургунд

ця, хижа й двозначна, скоріше лякала. Шарль від

разу ж згадав попередження своїх радників. Він по

винен пам’ятати: той пихатий герцог Бургундії, що
перед ним, спадкоємець престолу. Дофін продовжу

вав певніше:
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— Мій герцогу, Ви не виконали нашу домовле

ність про спільні воєнні дії проти англійців. Де ж
Ваші обіцяні солдати? Ви лишили Понтуаз майже
без гарнізону, відкривши цим прямий шлях на Па

риж. Самі ж втекли до своїх володінь...

Жан Бургундський аж поперхнувся його тоном.
Зухвале хлопчисько!

— Втік? Я мусив вирішити справи у власних
землях. А щодо гарнізону, хіба Ви передали мені обі

цяні двадцять тисяч ліврів? — герцог продовжував
як обвинувач, а не обвинувачений.

Від тиради й самого тону Бургундського дофін знія

ковів, як дитина, яка вчинила погано. Робер ле Масон,
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що стояв за дофіном, нахилився до принца та прошепо

тів щось йому на вухо.

— Прошу мені пробачити, дядьку, я повинен пе

реговорити зі своїми людьми.

Герцог кивнув, погоджуючись, і почав поправл

яти меч у піхвах, бо держак зачепився за золоте шит

тя таперта. Свиті дофіна такий рух здався небезпеч

ним. Віконт Нарбонський із почту принца крикнув,
піднявши оголений меч на бургундця де Фуа, що сто

яв поруч:

— Якщо хтось ворухнеться, Ви помрете тої ж
миті!

— Що? — розлютився герцог Жан, підводячись
із колін.

— Вбий! Вбий його! Помсти, мій принце! — за

вили арманьяки.

Тангі дю Шатель ударив герцога по голові соки

рою. Шарль істерично закричав, безсило розкида

ючи в повітрі руки... Робер ле Масон міцно схопив
принца та, закриваючи йому очі, відтягнув геть. Зне

шкодивши супровід бургундця, арманьяки кинулися
на герцога Жана:

— Вбий! Вбий! Вбий!
— Ти відтяв моєму пану руку, то і я тобі

відрубаю!
Герцог Бургундський лежав на землі, криваве мі


сиво, не людина. П’єр де Жіак, якого останнім вклю

чили до списку присутніх на перемовинах, встромив
у його серце великий кинджал із гербом сеньйорів
де Розімбо на держаку та зі схлипом прокрутив його
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в тілі. Юний дофін безсило ридав на руках ле Масо�
на. Супровід герцога, що залишався за ґраткою, втік,
бо подумав, що їхнього володаря захопили в полон.
Не побачивши жодної загрози, арманьяки верхи по�
квапилися залишити Монтеро. На мосту в калюжі
крові безпорадно розпласталося безруке тіло того,
кого називали Жаном без Страху.

Грудень 2005—січень 2006,
Київ

Настя Байдаченко · Жан без Страху
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