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Розділ І

ПОСЛАНЕЦЬ
ітер Блад, бакалавр медицини, запалив люльку
і заходився поратися коло вазонів герані, що
цвіла на підвіконні його кімнати, яка вікнами
виходила на вулицю Уотер Лейн. Він не помічав,
що з вікна навпроти за ним із докором стежать чиїсь
суворі очі. Пораючись коло герані, Пітер прислухався
до гомону людського натовпу там, унизу, у вузькій вуличці, натовпу, що вже вдруге того дня плинув до плацу
перед замком, де перед цим капелан герцога Фергюсон
виголосив проповідь радше бунтарського, ніж божественного змісту.
Цей безладний, збуджений натовп складався переважно з чоловіків із зеленими гілочками на капелюхах,
з кумедною зброєю в руках. У декого, щоправда, за плечима погойдувалися мисливські рушниці, виблискували подекуди й мечі, але значна частина повстанців
була озброєна лише киями, а більшість тягла за собою
величезні списи, зроблені з кіс, страшні на вигляд і незручні в бою. Серед цих імпровізованих військових з містечка Бріджуотер були ткачі, броварі, теслі, ковалі, муляри, каменярі, шевці та представники інших мирних
професій. Бріджуотер, як і Тонтон, не вагаючись, послав своїх чоловіків служити незаконнонародженому
герцогові Монмуту. Людина, яка за віком і здоров’ям
могла носити зброю, а сьогодні залишилася б вдома,
вважалася боягузом або католиком.
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Проте Пітер Блад, який не тільки був здатний носити зброю, але й майстерно володів нею, аж ніяк не
вважався боягузом, а католиком був хіба що тоді, коли
це йому було вигідно, — так от, цей Пітер Блад порався
того теплого липневого вечора коло своїх квітів і палив люльку з таким байдужим виглядом, ніби навколо
нічого й не відбувалося. Більше того, він час від часу
кидав услід охопленим воєнною гарячкою ентузіастам
рядок з Горація, якого здавна дуже любив: «Куди, куди
мчите ви, навіжені?».
Тепер ви, мабуть, здогадуєтеся, чому Блад, у жилах
якого текла гаряча, безстрашна кров морських бродяг
Сомерсетшіру, предків його матері, залишався спокійним у той час, коли навколо запалала страшна фанатична пожежа повстання, чому бунтівлива душа його,
що свого часу не примирилася з наміром батька зробити
з нього вченого, залишалася байдужою у самому розпалі
заворушення. Ви вже збагнули, як він розцінював людей,
що збиралися під знамена свободи, знамена, гаптовані
4

непорочними дівами Тонтона, вихованками пансіонів
міс Блейк і місіс Масгров. Діви, як співається у баладі, порвали свої шовкові спідниці на прапори для армії Мон
мута. Рядок із Горація, зневажливо кинутий услід тим,
хто галасливо біг вулицею, розкриває тодішній настрій
Блада. Для нього це були охоплені шалом безумства
дурні, що поспішають назустріч власній загибелі.
Справа в тому, що він надто багато знав про цього
горезвісного Монмута і ту вродливу смагляву жінку, яка
породила його, щоб повірити в законність посягань герцога на королівський престол. Блад читав безглузду прокламацію, розклеєну в Бріджуотері, Тонтоні та інших
містах, у якій твердилося, що «…після смерті нашого
монарха Карла II право на престол Англії, Шотландії,
Франції та Ірландії з усіма володіннями і підвладними
територіями переходить у спадщину уславленому і благородному Джеймсу, герцогу Монмутському, синові
і законному спадкоємцеві Карла ІІ».
Прокламація насмішила його, як й інше повідомлення про те, що герцог Йоркський Яків1 наказав отруїти покійного короля, а потім захопив престол.
Блад не знав, яка з цих двох фальшивок була брехливішою. Третину свого віку він прожив у Нідерландах,
де народився тридцять шість років тому оцей самий
Джеймс Скотт, який тепер милістю Божою оголосив себе
королем Яковом II і т. д. Були відомі Бладу й чутки про
справжніх батьків цього типа. Герцог Монмут не тільки
не був сином Карла Стюарта і Люсі Уолтер, з якою нібито
був таємно повінчаний король, а сумнівно, щоб він був
навіть незаконною дитиною покійного монарха. До чого,
крім нещастя та розрухи, могло призвести це безглузде
домагання? Хіба можна сподіватися, що Англія колись
1 Йдеться про короля Якова II, який зайняв престол Англії після смерті
Карла II.
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повірить такій нісенітниці? А саме іменем герцога, саме
для підтримки його фантастичних претензій кілька визначних вігів1 втягли в боротьбу цих західних2 дурнів.
— «Куди, куди мчите ви, навіжені?»
Блад засміявся і водночас зітхнув, сміх заглушив
зітхання. Як і більшість людей із самостійними поглядами, Блад не співчував заколотникам. Суворе життя
навчило його мати власну думку. Людина з лагіднішою
вдачею, з його далекоглядністю і знаннями, можливо,
й знайшла б підстави для смутку, спостерігаючи, як біжать на бойню ці наївно запальні вівці-протестанти. Захоплені ілюзією, що вони стають на захист права, волі
й віри, вони йшли до плацу перед замком зі своїми дружинами, дочками, матерями та коханими. Блад, як і всі
у місті, знав, що Монмут мав намір дати бій цієї ж ночі.
Герцог збирався особисто керувати несподіваним нападом на очолювану Февершемом королівську армію,
яка стояла табором коло Седжмура. Блад вважав, що
лорд Февершем знає про всі ці наміри не гірше від самого герцога, та якби лікар і помилився у своєму припущенні, то йому можна було б пробачити — не міг же він
припустити, що командувач королівської армії погано
знає свою справу.
Блад струсив попіл з люльки, відхилився од вікна,
щоб зачинити його, і саме в цей час погляд його, перетнувши вулицю, зустрівся з поглядом двох пар ворожих
очей, які стежили за ним. Це були очі двох гарненьких
сентиментальних сестриць Пітт — найпалкіших і найніжніших у Бріджуотері прихильниць красеня Монмута.
Блад посміхнувся і привітно кивнув їм головою, бо
був у дружніх стосунках з цими дівчатами, а одну з них
навіть лікував деякий час. Однак його привітання зали1 В і г и — політична партія в Англії (XVII–XIX ст.), попередниця англійської ліберальної партії.

2 Південно-західна частина Англії була охоплена повстанням.
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шилося без відповіді. Навіть холодне презирство прочитав він у очах сестер. Усмішка на тонких губах Блада
втратила привітність. Він ураз збагнув, звідки йде ця ворожість. Вона загострювалася з кожним днем, відколи
Монмут приїхав і закрутив голови молодим і старим
жінкам у місті. Блад зрозумів, що сестри Пітт зневажають його за те, що він, хоча ще й не старий і дужий чоловік з військовим досвідом, воїн, який міг би принести
користь загальній справі, стоїть осторонь подій, спокійно палить люльку і порається коло герані в цей вирішальний вечір, коли мужні люди збираються навколо
захисника протестантської церкви, готові пролити свою
кров, аби тільки той зайняв законне місце на престолі.
Якби Блад захотів обговорити це питання зі сестрами Пітт, він, напевне, спробував би переконати їх,
що, доволі помандрувавши свого часу і зазнавши багатьох пригод, він збирається, нарешті, зайнятися своєю
спеціальністю. Блад сказав би, що він лікар, а не воїн;
цілитель, а не вбивця. Однак він знав наперед їхню відповідь: у такій справі, мовляв, кожний, хто вважає себе
чоловіком, повинен узяти в руки зброю. Вони, мабуть,
нагадали б йому, що їхній племінник Джеремі, шкіпер
торговельного судна, яке, на лихо хлопця, стояло в цей
час на якорі у бухті Бріджуотер, — замінив штурвал
корабля на мушкет, щоб захищати справедливість. Та
Блад не належав до тих, хто любить переконувати. Як
я вже сказав, він був самостійною людиною.
Зачинивши вікно і зсунувши фіранки, Пітер повернувся до затишної, освітленої свічками кімнати, де місіс
Барлоу, його економка, якраз готувала вечерю. Їй він
висловив свою думку вголос:
— Я викликав незадоволення у тих плаксивих дівчат,
які живуть навпроти.
У його приємному й чистому голосі звучали металічні
нотки, які пом’якшувалися і приглушувалися ірланд7

ським акцентом, що зберігся, незважаючи на довгі роки
мандрів. Увесь характер Блада проявлявся в цьому голосі, який, залежно від потреби, міг або звабливо й ласкаво умовляти, або командувати, змушуючи підлеглих
підкоритися. Щодо зовнішності Блада, то він був високий на зріст, худорлявий і смаглявий, як циган, але з-під
рівних чорних брів дивились ясні блакитні очі, що якось
дивно контрастували зі смаглявим обличчям. У погляді
тих очей світилися надзвичайна проникливість і спокійна гордовитість, яку ще більше підкреслював рівний
ніс і рішучо стиснуті губи. Одягався Блад у все чорне, як
і належить людині його професії, проте з елегантністю
і смаком, властивими радше шукачеві пригод, яким він
був колись, аніж поважному медикові, яким став тепер.
Його камзол з тонкого камлоту1 був обшитий срібним
позументом, а манжети сорочки і жабо прикрашало мереживо. Розкішна чорна перука була завита не гірше,
ніж у якого-небудь вельможі з Уайт-холлу2.
Придивившись уважніше до Пітера Блада і розгадавши його вдачу, яка так чітко проступала крізь зовнішність юнака, ви б мимоволі замислилися над тим,
чи довго проживе такий чоловік у цій тихій зáводі, куди
випадок привів його близько шести місяців тому; чи
довго він займатиметься справою, яка стала його професією ще перед тим, як він почав жити самостійно.
Хоча вам і важко буде повірити, та коли ви довідаєтеся
про його життя, не тільки минуле, а й майбутнє, то зрозумієте, що Блад міг би й далі мирнісінько собі жити,
задовольняючись становищем лікаря у тихому Сомерсетшірі. Мабуть, так воно й було б, коли б не злий жарт,
який доля готувала для нього.
1 К а м л о т — тонке сукно з шерсті верблюда.
2 У а й т - х о л л — резиденція англійського уряду.
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Пітер Блад був сином ірландського лікаря та уродженки Сомерсетшірського графства. В жилах матері
текла гаряча кров морських бродяг, чим, мабуть, і пояснюється ранній прояв невгамовності у вдачі сина. Ця
невгамовність глибоко тривожила його батька, котрий,
як на ірландця, мав надзвичайно миролюбний характер.
Батько зразу вирішив, що хлопець повинен успадкувати
його почесну професію, і Пітер Блад, здібний до навчання й надзвичайно охочий до знань, задовольнив його
бажання, здобувши у двадцять років звання бакалавра
медицини в Дублінському коледжі. Батько пережив цю
радісну подію лише на три місяці, а мати померла ще за
кілька років перед тим. У спадщину Пітерові залишилося
кілька сот фунтів, з якими він і вирушив подивитися світ
і дати на якийсь час волю своїй жадібній до пригод душі.
Дивний збіг обставин привів його на військову службу
до голландців, які саме воювали з французами, а любов
до моря завела на флот. Заслуживши офіцерський чин
у славнозвісного де Рітера1, він брав участь у тій битві на
Середземному морі, в якій загинув цей видатний флотоводець.
Даних про життя Блада після підписання Наймегенського миру майже немає. Проте ми знаємо, що Пітер
пробув два роки в іспанській тюрмі, хоча й досі не зрозуміло, як він примудрився туди потрапити. Можливо,
завдяки цій обставині він узяв після звільнення меч
у руки і перейшов на службу до французів, що саме воювали з іспанцями на території іспанських Нідерландів.
У тридцять два роки, коли він втратив смак до пригод
і коли його здоров’я теж похитнулося внаслідок занедбаної рани, Блада охопила туга за батьківщиною. Сівши
на корабель у Нанті, він мав намір дістатися до Ірландії.
Однак здоров’я за час подорожі погіршало, і він, коли
1 Д е Р і т е р М . А. — голландський адмірал XVII ст.
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негода загнала судно в Бріджуотерську бухту, вирішив
зійти на берег; це була все-таки батьківщина його матері.
Так у січні 1685 року Блад прибув до Бріджуотера,
маючи при собі приблизно таке ж багатство, як і одинадцять років тому, коли він подався з Дубліна у світи.
Місто йому сподобалося, та й здоров’я тут одразу
ж поліпшилося. Зрозумівши нарешті, що він пережив
на своєму віку досить пригод, яких інший не побачить
і за все життя, Блад вирішив оселитися в цьому місті
й повернутися до професії лікаря, з якою він не дуже
розважливо колись порвав.
Оце й уся його біографія, принаймні та її частина,
яка мала закінчитися в ніч Седжмурської битви, через
шість місяців після приїзду Блада у Бріджуотер.
Вважаючи, що наступний бій зовсім його не обходить — так воно й було — і байдужий до збудження,
яке охопило тієї ночі місто, Блад вирішив ні на що не
звертати уваги і рано ліг спати. Спокійний сон огорнув
його ще задовго до одинадцятої години, а об одинадцятій, як відомо, Монмут вирушив зі своїми повстанцями
Брістольським шляхом, щоб обійти кружною дорогою
болотисту місцевість між ним та королівською армією.
Відомо також, що свою кількісну перевагу, яку могла
ліквідувати хіба що стійкість регулярних військ противника, і перевагу несподіваного нападу на сонну армію Монмут через грубі помилки й погане командування втратив задовго до рукопашного бою.
Армії зіткнулися близько другої години ночі. Проте
далекий гуркіт гармат не порушив мирного сну Блада.
І лише о четвертій годині, коли вже почало сходити
сонце, розганяючи рештки туману над полем битви,
його безтурботний сон перервався.
Сидячи в ліжку, Блад протирав заспані очі, намагаючись зрозуміти, що сталося. Хтось безперервно гатив
у двері його будинку і безладно кричав. Саме цей голос
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і розбудив його. Гадаючи, що йдеться про якусь невідкладну допомогу породіллі, Блад надів халат, пантофлі
й зійшов униз. На сходах він мало не наскочив на перелякану місіс Барлоу, яка теж схопилась, але не знала, що
робити. Блад заспокоїв економку і пішов відчиняти двері.
За дверима, у золотому промінні сонця, що саме
сходило, стояв захеканий юнак, брудний і запилений,
у подертому одязі (замість лівого рукава його камзола
теліпалося лахміття). Він стояв коло загнаного коня і,
вирячивши очі, довго не міг вимовити й слова.
Блад одразу ж упізнав молодого шкіпера Джеремі
Пітта, племінника дівчат, які жили навпроти. Це був
один із тих, кого загальний ентузіазм втягнув у вир воєнних дій. Вулиця, розбуджена приїздом моряка, прокидалася: відчинялися двері, відсувалися жалюзі на вікнах,
і звідти визирали стурбовані, зацікавлені обличчя сусідів.
— Спокійніше, спокійніше, — сказав Блад. — Гарячковість ніколи не приводила до добра.
Але мало не божевільний юнак не звернув уваги на
його застереження, і, задихаючись, нарешті заговорив:
— Лорд Гілдой… тяжко поранений… у маєтку Оглторп… біля річки, я відніс його туди… і… він послав
мене до вас… Ідіть! Швидше!
Він простягнув руку і намагався силоміць потягти лікаря за собою, хоча той був у халаті й пантофлях. Але
Блад ухилився від надто нетерплячої руки.
— Звичайно, я поїду, — просто сказав він.
Звістка схвилювала Блада. Гілдой був по-дружньому
прихильний до лікаря, відколи той оселився в цих краях.
Бладу щиро хотілося зробити що-небудь на подяку за
добре ставлення до нього, і його дуже засмутило, що ця
нагода трапилася за таких сумних обставин, адже Пітер
добре знав, що нерозважний молодий лорд був палким
прихильником герцога Монмута.
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— Я поїду, але спочатку дозвольте мені одягнутись
і прихопити деякі речі, що можуть там знадобитися.
— Ми марнуємо час!
— Заспокойтеся, не змарнуємо ні хвилини. Кажу
вам ще раз: поволі їдеш — далеко будеш. Заходьте… сідайте… — і він відчинив перед юнаком двері вітальні.
Молодий Пітт нетерплячим рухом руки відхилив запрошення:
— Я чекаю тут. Заради Бога, поспішайте!
Блад пішов, щоб одягнутися і взяти сумку з інструментами.
Дізнатися про характер поранення лорда Гілдоя
можна буде і пізніше, коли вони вирушать у дорогу. Натягаючи чоботи, Блад давав розпорядження місіс Барлоу; вказівки ці стосувалися й обіду, який, однак, йому
не судилося з’їсти.
Коли лікар, нарешті, вийшов (місіс Барлоу квоктала
позад нього, як справжня квочка), він застав молодого
Пітта в оточенні наполоханих, напіводягнених городян — переважно жінок, — які прибігли, щоб довідатися, чим скінчився бій. Неважко було здогадатись, яку
новину приніс їм Пітт, бо ранкове повітря відразу сповнилося гірким плачем і голосінням.
Побачивши одягненого лікаря, зі сумкою для інструментів під пахвою, посланець пробився крізь настирливу юрбу, струсив утому і вирвався з рук своїх заплаканих тіток, які в розпачі чіплялися за нього. Схопивши
коня за вуздечку, він скочив у сідло.
— Їдьмо, сер! — вигукнув він. — Сідайте позад мене!
Блад без зайвих слів сів, і Пітт пришпорив коня. Натовп розступився. Пітер Блад, сидячи на крупі коня
і тримаючись за пояс супутника, почав свою одіссею. Як
виявилося потім, Пітт, у якому Блад вбачав лише посланця пораненого заколотника, був насправді посланцем самої долі.

Розділ ІІ

ДРАГУНИ КІРКА
адиба Оглторп розкинулася на правому березі
річки десь за милю на південь від Бріджуотера.
Серед барвистої зелені стояв сірий присадкуватий будинок у стилі епохи Тюдорів, нижню частину його густо обвивав плющ. Під’їжджаючи через
запашні сади до маєтку, який, здавалося, безтурботно
дрімав на березі Паррета, що іскрився в промінні ранкового сонця, Блад ніяк не вірив, що він у країні, охопленій
кровопролитною боротьбою.
Та на околицях Бріджуотера вони зустріли на мосту
авангард втомлених, змучених утікачів з поля бою. Серед них було багато поранених. Напружуючи останні
сили, охоплені смертельним жахом, ці люди поспішали
до міста, марно сподіваючись знайти там захист і притулок. Їхні очі, сповнені втоми і страху, жалібно дивились на Блада та його супутника; кілька хриплих голосів застерегли Пітта, що погоня вже близько. Але той,
не звертаючи уваги на застереження, безстрашно мчав
курним шляхом, на якому кількість бідолашних утікачів з-під Седжмура дедалі збільшувалася. Незабаром
вершники звернули з битого шляху на стежку, що перетинала росяні луки. Навіть тут вони зустрічали окремі
групи цих кинутих напризволяще бідолах, які розбіглися в усі боки. Пробираючись крізь високі трави, втікачі перелякано озиралися, чекаючи щомиті, що осьось з’являться червоні камзоли королівських драгунів.
Але Пітт і його супутник, просуваючись на південь,
уже наближалися до штаб-квартири Февершема, і незабаром зникли з очей усі сліди недавнього бою. Вершники проїжджали повз мирні фруктові сади, дерева
яких обважніли під вагою дозріваючих плодів — надходив час виготовлення сидру.
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Нарешті вони зіскочили з коня на вимощене плитами подвір’я, де їх зустрів засмучений і схвильований
власник садиби Бейнс.
У просторій кімнаті з кам’яною підлогою лікар побачив лорда Гілдоя — високого, чорнявого молодого чоловіка з масивним підборіддям і чималеньким носом.
Лорд лежав на плетеній кушетці біля великого, завішеного серпанком вікна. Щоки його були землисто-сірого
відтінку, очі заплющені, а з посинілих губів із кожним
подихом злітав ледве чутний стогін. Пораненого доглядали дружина Бейнса та її гарненька дочка.
Блад якусь мить постояв, мовчки розглядаючи свого
пацієнта. Йому було щиро жаль, що цей аристократ з таким блискучим майбутнім ризикував усім, можливо навіть життям, заради честолюбства нікчемного авантюриста. Потім лікар опустився на коліна перед пораненим,
розірвав камзол та білизну, щоб оглянути рану лорда, і наказав принести воду, полотно та все інше для перев’язки.
Коли через півгодини до садиби вдерлися драгуни,
він ще возився з пораненим і зовсім не звертав уваги
на стук підків та грубі вигуки солдатів. Його взагалі
нелегко було вивести з рівноваги, а зараз він до того
ж цілком поринув у свою роботу. Але лорд, який щойно
опритомнів, занепокоївся, а Джеремі Пітт, зовнішній
вигляд якого свідчив про участь у бою, спритно сховався в шафі для одягу. Бейнс теж помітно хвилювався.
Його дружина і дочка тремтіли від страху, і Бладу довелося їх усіх заспокоювати.
— Ну чого вам боятися? — казав він. — Хіба ми живемо не в християнській країні? А християни ж не воюють з пораненими і з тими, хто дав їм притулок.
Блад, як бачите, ще не втратив віри в християн. Потім він підніс до губ пораненого склянку з ліками, виготовленими за його вказівками.
— Заспокойтеся, мілорде. Найгірше вже позаду.
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Але саме в цю мить з грюкотом і брязкотом у кімнату
вдерлося з дванадцятеро солдатів Танжерського полку
в ботфортах і червоних мундирах. Командував ними
кремезний похмурий офіцер, мундир якого був пишно
розшитий золотими позументами.
Бейнс закам’янів на місці в якійсь дивній позі, що
свідчила одночасно і про його переляк, і про виклик
карателям, у той час як його дружина і дочка злякано
відступили. Блад, що стояв у головах лорда, поглянув
через плече на непроханих гостей.
Офіцер різким голосом наказав солдатам зупинитися. Після цього він, побрязкуючи острогами і тримаючи руку в рукавичці на ефесі шпаги, бундючно пройшов уперед і звернувся до господаря:
— Я капітан Гобарт з драгунів полковника Кірка. Ви
тут переховуєте бунтівників?
Наляканий різким і зухвалим тоном військового, господар промимрив тремтячим голосом:
— Я… я не переховую бунтівників, сер. Цей джентльмен поранений…
— Сам бачу! — гримнув капітан і важкою ходою рушив
до кушетки. Насупившись, він похмуро глянув на сіре обличчя змученого лорда. — Нема потреби допитуватися, де
він був поранений. З мене досить того, що це проклятий
бунтівник! Візьміть його, хлопці! — кинув він драгунам.
Але Блад заступив собою пораненого.
— В ім’я гуманності, сер! — сказав він з ноткою гніву
в голосі. — Ми живемо в Англії, а не в Танжері. Цей чоловік тяжко поранений. Його не можна чіпати, бо це
небезпечно для його життя.
Слова Блада розсмішили капітана:
— О, я маю ще й піклуватися про здоров’я бунтівників!
Хай йому чорт! Ви думаєте, що ми беремо його для лікування? Уздовж усього шляху від Уестона до Бріджуотера
споруджують шибениці, й він згодиться для будь-якої
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з них. Полковник Кірк навчить цих дурнів-протестантів
дечого такого, про що пам’ятатимуть усі нащадки!
— Ви вішаєте людей без суду? Клянуся честю, я помилився. Схоже на те, що ми зараз у Танжері, де колись
стояв ваш полк.
В очах капітана блиснув недобрий вогник. Змірявши
поглядом Блада з ніг до голови, він звернув увагу на його
сухорляву, мускулисту будову тіла, згорда підняту голову,
на весь його владний вигляд — і солдат упізнав солдата.
Очі капітана звузилися. Він почав дещо пригадувати
і зненацька вибухнув гнівом.
— Хто ж ви в біса такий?
— Мене звуть Блад, сер. Пітер Блад. До ваших послуг.
— А-а… так, так, пригадую ваше прізвище. Ви служили у французів, а?
Якщо Блад і був здивований, то не виказав цього.
— Так, служив.
— Тоді пам’ятаю… Років п’ять тому чи, може, трохи
більше ви були в Танжері?
— Був і знав вашого полковника.
— Клянуся честю, вам, напевно, доведеться відновити це знайомство, — капітан неприємно засміявся. —
Як ви тут опинилися, сер?
— Мене покликали допомогти пораненому. Я лікар.
— Ви — лікар?
У хвалькуватому тоні Гобарта прозвучала зневага до
брехні, якою йому здалися слова Блада.
— Medicinae baccalaureus1, — відповів Блад.
— Не тикайте мені під ніс вашу французьку мову, чоловіче! — грубо обрізав Гобарт. — Говоріть англійською.
Поспішка Блада дратувала його.
— Я лікар і маю практику в містечку Бріджуотері.
Капітан глузливо посміхнувся:
1 Бакалавр медицини (лат.).

16

— А сюди ви приїхали з Лаймської затоки1, супроводжуючи вашого приблудного герцога?
Блад відповів йому тим самим тоном:
— Якби ваш розум був такий же гострий, як голос,
мій любий, ви вже давно були б великою людиною.
На мить у драгуна відібрало мову. Кров ударила йому
в обличчя.
— Ви матимете нагоду переконатися, що я й так досить великий, щоб повісити вас.
— Не сумніваюся, що це так. У вас і вигляд, і манери
вішателя. Але якщо ви застосуєте своє ремесло до мого
пацієнта, то затягнете зашморг на власній шиї. Він не
з тих, кого ви можете безкарно повісити. Він має право
на суд перів.
— Право на суд перів?
Капітана приголомшили ці останні слова, які з особливим притиском вимовив Блад.
— Безумовно. Кожен, якщо він не дурень і не дикун,
запитав би ім’я людини, перш ніж послати її на шибеницю. Цей джентльмен — лорд Гілдой.
І тоді кволим голосом заговорив лорд:
— Я не приховую свого зв’язку з герцогом Монмутським і готовий відповісти за це. Проте, з вашого дозволу, відповідатиму тільки перед судом, судом перів,
як уже сказав лікар.
Він замовк, і на мить запала тиша. Як це часто трапляється з хвалькуватими людьми, у глибині душі Гобарт був неабияким боягузом. Повідомлення про титул
пораненого зачепило його слабку струну. Підлесливий
та догідливий Гобарт благоговів і тремтів перед титулами. Тремтів він і перед своїм полковником, бо Персі
Кірк не гладив по голівці тих, які помиляються.
1 Л а й м с ь к а з а т о к а — місце висадки Монмута.
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Жестом руки Гобарт зупинив своїх підлеглих. Тут
слід подумати. Блад, помітивши його нерішучість, вніс
уточнення, над яким було не зайвим і помізкувати.
— Пам’ятайте, капітане, що в лорда Гілдоя є друзі
і родичі серед торі1, і вони неодмінно донесуть полковникові Кірку, якщо з його світлістю поводитимуться,
як зі звичайним кримінальним злочинцем. Будьте
обережні, капітане, або, як я вже казав, цього ранку ви
зів’єте мотузок для власної шиї.
На таку пересторогу капітан Гобарт відповів хвалькуватим презирством, проте, як видно, врахував її.
— Візьміть кушетку, — розпорядився він, — і відправте на ній пораненого в Бріджуотер. Помістіть його
у в’язницю до нових розпоряджень.
— Він не витримає такої подорожі, — запротестував
Блад. — Йому потрібен абсолютний спокій.
— Тим гірше для нього. Моя справа — арештовувати
бунтівників! — і рухом руки він підтвердив свій наказ.
Двоє солдатів узяли кушетку і рушили до дверей. Гілдой зробив ледь помітну спробу простягти Бладу руку.
— Сер, — сказав він, — я залишаюся вашим боржником і, якщо виживу, постараюся заплатити цей борг.
У відповідь Блад уклонився і звернувся до солдатів:
— Несіть обережно. Від цього залежить його життя.
Коли лорда винесли, капітан пожвавішав і, повернувшись до господаря, спитав:
— Кого ще з проклятих бунтівників ви переховуєте?
— Більше нікого, сер. Його світлість…
— З його світлістю вже покінчено. А за хвилину, коли
обшукаємо будинок, візьмемося й за вас. І, клянуся Богом, якщо ви мені збрехали…
1 Т о р і — політична партія, що виражала інтереси значної аристократії
і вищого духовенства. В середині XIX ст. була перетворена на партію
консерваторів.
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Він різко обірвав мову, щоб віддати наказ солдатам.
Драгуни вийшли. За мить почулось, як вони з грюкотом
нишпорять у сусідній кімнаті. Капітан тим часом обшукав
кімнату, простукуючи панелі рукояткою пістолета.
Блад зрозумів, що йому не можна гаятися.
— З вашого дозволу я побажаю вам усього найкращого, — сказав він.
— З мого дозволу ви трохи затримаєтеся, — наказав
йому капітан.
Блад знизав плечима і сів.
— Ви страшенно нудна людина, — сказав він. — Цікаво, як це ваш полковник досі не помітив цього.
Але капітан не звертав на нього уваги. Він нахилився,
щоб підняти чийсь брудний і запорошений капелюх, до
якого була приколота дубова гілочка. Капелюх лежав
біля шафи, в якій сховався бідолашний Пітт. Капітан
зловтішно посміхнувся, обвів глузливим поглядом кімнату, зупинившись на господареві, потім на двох жінках, котрі стояли позаду, і, нарешті, на Бладові, який
сидів, заклавши ногу за ногу, з байдужим виглядом, що
далеко не пасувало до його думок і настрою.
Ось капітан підійшов до шафи і, шарпнувши, розчинив одну з половинок масивних дубових дверей. Перед
ним, зігнувшись у три погибелі, стояв молодий Пітт.
Схопивши заколотника за комір камзола, капітан витягнув його зі шафи.
— А це що за птиця? — спитав він. — Ще якийсь пер?
Перед очима Блада яскраво постали шибениці, про
які говорив капітан, бідолашний молодий шкіпер, кот
рий має прикрасити одну з них, повішений без суду
замість іншої жертви, що не справдила сподівань капітана, і Пітер блискавично вигадав не тільки титул,
а й родовід для молодого повстанця.
— Клянуся честю, ви вгадали, капітане. Це віконт
Пітт, двоюрідний брат сера Томса Вернена, одруженого
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з красунею Моллі Кірк — сестрою вашого полковника.
Колись вона була фрейліною дружини короля Якова.
І в капітана, і в його полоненого перехопило подих
від подиву. Але в той час, як молодий Пітт розсудливо
промовчав, капітан вибухнув брутальною лайкою,
пильно розглядаючи свою жертву.
— Він бреше, правда ж? — закричав він, схопивши
юнака за плечі та люто дивлячись йому в обличчя. —
Клянуся Богом, він знущається з мене.
— Якщо ви такі певні цього, — сказав Блад, — повісьте його і тоді побачите, що станеться з вами.
Драгун зиркнув на лікаря, потім на свого бранця.
— Взяти його! — і він штовхнув юнака в руки солдатам. — Відведіть у Бріджуотер, а цього зв’яжіть, — показав капітан на Бейнса. — Хай знає, як переховувати
бунтівників.
За якусь мить зчинилася колотнеча. Протестуючи
проти насильства, Бейнс пручався в руках солдатів. Перелякано кричали жінки. Та коли до них підійшов капітан,
вони охоплені ще більшим жахом, враз замовкли. Гобарт
схопив дочку господаря за плечі. Ніжні блакитні очі чарівної дівчини із золотавим волоссям благально дивилися в обличчя драгунові. А той, хвацько повівши бровою, вп’явся в неї очима, що враз спалахнули недобрим
вогником. Потім узяв її за підборіддя і грубо цмокнув
у губи, примусивши бідолашну здригнутися від огиди.
— Це — завдаток, — сказав капітан. — Хай він заспокоїть тебе, маленька бунтівнице, поки я покінчу з цими
шахраями.
Капітан з кислою посмішкою відійшов, залишивши напівпритомну дівчину на руках на смерть переляканої матері. А солдати, міцно зв’язавши руки обом бранцям, стояли
тепер посміхаючись і чекаючи подальших розпоряджень.
— Ведіть їх! Корнете Дрейк, ви відповідаєте за арештованих.
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І Гобарт знову втупився пожадливим поглядом у перелякану дівчину.
— Я тут трохи затримаюсь і обшукаю садибу, — сказав він драгунам. — Може десь ховаються ще й інші бунтівники. — І, наче опам’ятавшись, додав, вказуючи на
Блада: — І цього заберіть із собою. Та скоріше!
Останні слова вивели Блада з глибоких роздумів. Він
саме думав про те, що в його сумці є ланцет, яким над
капітаном Гобартом можна було б вчинити благодійну
для людства операцію: драгун, очевидно, був не в міру
повнокровним, і кровопускання пішло б йому тільки на
користь. Проте нелегко дочекатися слушного моменту.
Блад уже обмірковував, чи не можна заманити капітана
вбік якоюсь вигадкою про сховані скарби, але невчасне
втручання Гобарта зруйнувало його цікавий план. Блад
усе ж спробував виграти час.
— Повірте, це мене цілком влаштовує, — сказав
він. — Я саме збирався йти в Бріджуотер, і якби ви не
затримали мене, зараз я був би вже в дорозі.
— От ви й підете туди. У тюрму.
— Ба! Ви, напевне, жартуєте?
— Там знайдеться шибениця й для вас, якщо ви вважаєте це за краще. Питання тільки в тому — зараз вас
повісять чи пізніше.
Грубі руки схопили Блада, а його чудовий ланцет залишився в сумці з інструментами на столі. Лікар вивернувся з рук драгунів, бо мав неабияку силу і спритність,
але ті знову накинулися на нього, звалили його на підлогу, зв’язали руки і грубо поставили на ноги.
— Заберіть його! — коротко відрубав Гобарт і повернувся до решти драгунів, які чекали нових розпоряджень: — Обшукати будинок від горища до льоху і доповісти мені. Я буду тут.
Солдати розбіглися по всій садибі. Конвоїри виштовхнули Блада на подвір’я, де Бейнс і Пітт уже чекали від21

правлення в тюрму. З порога Блад оглянувся на капітана
Гобарта, і блакитні очі лікаря спалахнули вогнем. Із його
тремтячих губ ладна була злетіти погроза, що він зробить
з капітаном, якщо йому пощастить виплутатися з цієї
історії. Проте він вчасно згадав, що висловити погрозу
означало б остаточно втратити шанси на збереження
життя та здійснення свого наміру. Сьогодні підлеглі короля були господарями Заходу1, де вони поводились, як
у завойованій країні. І звичайний кавалерійський капітан розпоряджався тут життям та смертю людей.
Блад і його товариші по нещастю стояли під яблунями у саду, прив’язані до стремен сідел. Пролунала
різка команда корнета, і маленький загін вирушив
у Бріджуотер. І саме в цей час остаточно підтвердилося
страшне припущення Блада, що для драгунів Захід став
завойованою ворожою країною. З будинку долинули
тріск і гуркіт від падіння меблів, регіт та горлання брутальних вояків, для яких полювання на бунтівників
було тільки приводом для грабунків і насильства. Цей
шум пронизав розпачливий крик жінки.
Бейнс зупинився і повернув спотворене жахом, бліде,
як смерть, обличчя до маєтку. Але в ту ж мить мотузок, яким він був прив’язаний до стремена, шарпнувся
і звалив його з ніг. Полоненого кілька ярдів волокли по
землі, поки солдат не зупинив коня, обливаючи нещасного брутального лайкою та б’ючи його плазом шаблі.
Того чудового і запашного ранку полонений Блад,
ідучи між деревами, на яких рясніли яблука, раптом
подумав, що людина, як йому вже давненько почало
здаватися, найпідліша з усіх Божих створінь і що тільки
дурень може вибирати собі професію цілителя істот, які
заслуговують на винищення.
1 Автор має на увазі південно-західну частину Англії, охоплену повстанням.

