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ОСОБИ.
Професор Арнольд Рубек, різбяр.
Мая Рубек.
Управитель купелевого закладу.
Ірена.
Ульфгайм.
Монахиня.

Слуги, купільні гост! і діти.
ІІоді'і першого акту розіграють ея в купілъній місцевости на побережу, другого і третьего в околиці
лічничого закладу в горах.

Як ми мертві воскреснемо.
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Перший акт.
Перед готелем, якого головний будинок видно в частині’1
на право. Вільна площа щось в род! парку з водогравм
великими, старими деревами і корчами. На л'іво неве
ликий павільон майже вкритий зеленю і диким виногра
дом. Перед ним стіл і крісла. В задній частині розстелюеть ся вид на повне море, що переходить у залив, на
якім видні'ють далеко кусні землі і невеличкі остро ви.
Тихе, соняшне літпе передполудне.
Професор Рубек і Мая сидять у плетених кріслах, при
застеленім столі, на левад! перед готелем. Вони окончи
ли як-раз лише що снідати. Тепер попивають ш шпана
з сельцерською водою і кожде з них тримав часопись
у руках. Професор — се старший дистинРований мущи
на, в чорнім аксамітнім сурдуті, зрештою загорнений по
літньому. Мая дуже ще молода; XI риси живі, а очи веселі, збиточні, розсі'ла ся однак у них якась скука. Загорнена в гарний подорожний стрій.

МАЯ
сидитъ хвилину, немое вижидаючи, гуо скаже професор. Потім опускав часописъ і зітхае.
Ах так, так!...

ПРОФЕСОР РУБЕК
глядитъ на нег з поза свові часописи.
Ну, що-ж Майо? Що тобі такого?
МАЯ.
Слухам лише, як тут тихо.

ПРОФЕСОР РУБЕК
съмівтъ ся добродушно.
I ти можеш чути се?
МАЯ.
Що?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Тишину ?
МАЯ.
Розуміеть ся, що можу.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Зрештою, твоя навіть правда, дитино. Діисно можна чути тишину.
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МАЯ.
Бог сьвідок, що можна. Особливо коли во
на иригноблюе — так як тут! —
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Думает, в сіи купільній місцевости?

МАЯ.
Думаю, всюди тут у ріднім краю. Там у
місті було богато гам ору і крику. А все-ж та
ки — для мене в тім гаморі та крику було щось
мертвого.
ПРОФЕСОР РУБЕК
глядитъ на нег уважно.
Вже не т’ішиш ся Майо, що ти знов на рідній земл’і?

МАЯ
глядитъ на нъого.
А ти радий з того?
ПРОФЕСОР РУБЕК
викручувтъ ся.

Я? —

МАЯ.
Так. Ти. Таж ти був так богато, богато
довше за границею н'іж я. Чи ти справді вдоволений, що сидит в ріднім краю ?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Коли говорити би прямо і щиро,
дуже не ѳ я вдоволений.

то так
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МАЯ
живо.
Бачиш! Я-ж знала се зараз!

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Може я жив за довго за границею. Відчужив ся цТлком від усього тут — від тих відносин в ріднім краю.
МАЯ
присувае ся близше до нъого зі свог'м кріслолг,
живо.
Бачиш Рубеку. Тож від’ідьмо геть відси, по
змозі найшвидше!
ПРОФЕСОР РУБЕК
трохи нетерпеливо.
Розуміеть ся, така-ж була наша гадка, лю
ба Майо. Знаеш се добре.

МАЯ.
Але чому не зараз? Подумай собі лише, як
мило і весело було би нам у нашім новім гарнім мешканю.
ПРОФЕСОР РУБЕК
съмгвтъ ся добродушно.
Властиво повинні ми говорите: в нашій
новій, гарній хат'і.

МАЯ
коротко.
Я кажу радше в мешканю.
ся так.

I най лишить
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ПРОФЕСОР РУБЕК
спинюв на ній свій зір.
В самій річи дивна ти людинка.

МАЯ.
Я така дивна?
ПРОФЕСОР РУБЕК

Д'ійсно.

МАЯ.
Але чомуж се так? Може тому, що не маю
велико!' охоти дерти ся тут ці'лий час по горах.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
А хто-ж з нас хот'ів того, аби пережити
се л'іто на півночи?
МАЯ.

Ну так, я.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так, бо я справді н'і.

МАЯ.
Але-ж Боже, хто-ж міг гадати, що всьо
змінило ся тут так страшно! Ще до того
в такім короткій час!! Коли подумаю, що не
минуло білыпе як чотири роки, від коли я ви'іхала відси —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
— як замужна жінка, так.
МАЯ.
— замужна жінка? А що-ж се мае до
річи ?...
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ПРОФЕСОР РУБЕК
говоритъ дам
— і як жінка професора дістала гарну ха
ту — прости — я хотів сказати чудову, і віллю
над тавніцьким озером, де всьо було устроене
як найкраще. — Так, можу сказати Майо, що
за красно і за богато. I місця кілько там було!
Ми не потрібували доптати собі по пятах.
МАЯ
байдужно.
Ні, н'і, ні, — місця було там богато —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
А дал'і увійшла ти взагалі в кращі і ширіпі відносини. В білыпе образоване окружене,
ніж те, до якого ти привикла дома.
МАЯ
дивитъ ся на нъого.
Ну так, то після тебе я змінила ся?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Таки справді, Майо.

Лише я?

МАЯ.
А тутешні люди ні?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
О так, вони також, — щось троха. Ввічливійшими вони не стали цілком. Сього не хочу
заперечити.

МАЯ.
I я так думаю.
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Знаеш, що нагадуеть ся мені, коли придивлюю ся яштю тутешніх мешканці'в?

МАЯ.

Не знаю. Що?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Нагадуеть ся мені та ніч, коли ми і’хали
сюди зелі'зницею —

МАЯ.
Але-ж ти спав у поізд’і.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Не так ц'ілком. Я запримічував, як було
тихо на тих численних малих стациях. Я чу в
тишину, — як ти те:іер, Майо —.

МАЯ.

Гм, — як, знаю.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
I я догадав ся, що ми минули вже границю. 1 ми були справд'і дома. Бо на вс'іх тих
малих стациях спинісвав ся поізд, хоч руху не
було ніякого.
МАЯ.
А чому-ж він снинював ся, коли не було
нікого ?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Не знаю. Ан'і один подорожний не всі'в,
ані висів. Але по'ізд стояв мимо того довго,
без кінця. I я чув, як на кождій стаци’і ходило
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двох людий сюди й туди по перон!, — один
з них тримав л'іхтарню в руці, і вони розмавляли зі собою в ночи про ніщо, придавленим,
беззвучним голосом.
МАЯ.
Розуміеть ся. Все ходить там двох людий
сюди то туди і розмавляють зі собою —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
— про ніщо.
Иого голос оживляетъ ся.
Але підожди-но до завтра. Мати мемо тут
у пристан! великий, вигідний парохід. Підемо
на поклад і по'ідемо докола побережа, все дал'!
на північ, — аж до ледяного моря.
МАЯ.
Але тоді не будет бачити землі і житя.
А ти хот'ів як-раз сього.

ПРОФЕСОР РУБЕК
коротко, нерадо.
Я вже бачив більше, як треба.

МАЯ.
Гадает, що подорож по морю вплине кориснійше ?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
В кождім раз! се буде зміпа.

МАЯ.
Так, так, коли лише т о б і се зробить до
бре —
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Мені? Добре? Але-ж, проб!’, мені ніщо не
бракуе.
МАЯ
встав і йде до нъого.
Навпаки, тобі бракуе щось, Рубеку. Ти сам
мусиш відчувати се найл'іпше.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Але-ж люба Майо, — що-ж знов?
МАЯ
позад нъого, нахилявтъ ся через поручв крісла.
Так, мусиш сказати мені' се. Від якогось
часу не мает спокою ан'і відпочинку. Не затримаеш ся н'іде. Ані в хат'і, ан'і поза хатою. Дал'і
ставит вже дикуном.

ПРОФЕСОР РУБЕК
троха глумливо.
Справді, — що навіть ти запримітила се!
МАЯ.
Хто тебе лише знав, мусів запримітити се.
А дал'і після моет гадки дуже сумно, що ти
стратив охоту до праці'.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Я стратив п справді?

МАЯ.
Подумай собі, що ти міг працювати давнійше без відпочинку, — від досьвіта до ночи.
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ПРОФЕСОР РУБЕК
сумно.
Так, давн'ійше —

МАЯ.
Але від коли удав ся тобі щасливо твій
великий архитвір —

ПРОФЕСОР РУБЕК
хитав задуманий головою.
«День Відродженя».
МАЯ.
— що обійшов цілий сьвіт і зробив тебе
таким славним.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Може як-раз, се вещаете, Майо.
МАЯ.
Чому ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Коли я сотворив сей свій архитвір
вимахуе пристрасно рукою
— бо «День Відродженя» е архитвором! Радше
був ним первіено. Ні, ще тепер е. Мусить
мусить, мусить бути архитвором!
МАЯ
дивитъ ся на нъого здивована.
Так — та-ж се знае, Рубеку, цілий сьвіт.

ПРОФЕСОР РУБЕК
коротко і гостро.
Цілий сьвіт не знае шщо. Ніщо не розуміе!

МАЯ.
То бодай відгадують щось троха —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
— те, чого там цілком нема, так. ТТТо не
прийшло мен! н'іколи на гадку. Бачиш, вони одушевляють ся тим.
Бурмотить гцосъ пгд носом.
Шкода праці мучити ся для юрби, для
»ц'ілого сьвіта«.

МАЯ.
Чи гадаеш, що се ліпше, — або скажім,
відповіднійше для тебе зробити тут та там в
переход! якесь погруде?
ПРОФЕСОР РУБЕК
усьміхавтъ ся.
А я кажу тобі Майо, що се властиво не
погрудя, що я роблю.

МАЯ.
Але що ? Бог знае, — за останні'х два, три
роки — від коли ти скінчив і вислав свою ве
лику г'рупу —
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Кажу тобі однак, що се не лише самі по
грудя.
МАЯ.
А що-ж такого?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
6 там у тих погрудях щось загадочного,
щось затаеного, — щось укритого, чого люди
не можуть бачити —
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МАЯ.

Так?
ПРОФЕСОР РУБЕК
затурбований.
Лише я можу се бачити. I тішу ся по тій
причин! цілим серцем. — На око се така »зводнича подоба«, як кажуть звичайно, що приневолюе людий приставати з отворешіми устами і
дивувати ся —
говоритъ тихшим голосом,
— але в самій річи се чесні, уцтиві кінські лоби, уперті ослячі головы, песячі черепи з
низькими чолами і обвислыми ухами, та товсгі,
свинячі голови — а між ними іюрозливані брутальні волов! контерфекта —
МАЯ
байдуясно.
— отже вс! наш! любі домашні звірята.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Аякже, Майо. Ті любі звірята, що !х чоловік зіпсував на свою подобу. I що знов навпаки зіпсували чоловіка зі свойого боку.
Випорожнюе шклянку імампана і съмгвтъ ся.
I ті загадочні твори штуки замовлюють у
мене добродушні богачі. I купують !х в добрій
вірі і то за високі ц!ни. На вагу золота, як то ка
жуть звичаино.
МАЯ
наливав йому.
Тьфу Рубеку! Ходи, пий і будь веселий!
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ПРОФЕСОР РУБЕК
тре собъ кілъка разів чоло та клонитъ ея в крісло.
Я веселий, Майо. Справді веселий. Бодай
на свій спосіб.
Мовчитъ хвилину.
Бо се будь-що-будь щасте чути себе на вс’і
боки свобідним, незалежним. Мати до вол’і усього, чого лише душа забагне. Бодай на око. А тобі не здаеть ся так само, Майо ?

МАЯ.
О так, розуміеть ся. Се вже навіть дуже
богато.
Дивитъ ся на нъого.
Але чи ти забув, що прирік мен’і в тім дни,
коли ми згодили ся на — на той тяжкий
крок —
ПРОФЕСОР РУБЕК
притакув.
— на наше подруже, хочет сказати. СправдТ той крок був трохи за тяжкий для тебе,
Майо.
МАЯ
говоритъ дам, невгаваючи.
— і я мала ви’іхати з тобою заграница) і
замешкати там постійно — і мати всього до
волі. Тямиш ще, що ти обіцяв мен’і тод'і?

ПРОФЕСОР РУБЕК
потрясав головою.
Н’і, справді не тямлю. Щож я обіцяв тобі?

17

%
МАЯ.

Ти сказав, що заберет мене зі собою на
високу гору і покажет мені вс'і пари сьвіта.

ПРОФЕСОР РУБЕК
здивований.
Чи справд'і обіцяв я й тобі се?
МАЯ

дивитъ ся на нъого.
Мені також ? Кому-ж іще ?

ПРОФЕСОР РУБЕК
байдужно.
Ні, ні, я хотів скатати, чи я обіцяв тобі
се — ?
МАЯ

— вс’і пари сьвіта ти обіцяв мені показати.
I казав, що всьо те, вс'і ті чари Мали належати
до мене і до тебе.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Се була фраза, яка вилітала мені давнійше нераз із уст.
МАЯ.

Лише фраза?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так, ще зі шкільних часів. Нею принаджував я сус'ідні д’іти, коли хот'ів бавити ся з ними
в лісі, або на горах.
Як ми мертві воскреснемо.

2
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МАЯ
дивить ся йому гостро в очи.
Ти хотів може і мене привадити лише, аби
добавити ся зі мною ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
жоче обернути в жарт и слова.
Ну і іцо-ж Майо, забава не була приемка?

МАЯ
жолодмо.
Я не виіхала з тобою, аби лише бавити ся.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
НТ, н'і, я-ж знаю.
МАЯ'.
А ти не взяв мене ніколи зі собою на високу гору і не показав мен'і —

ПРОФЕСОР РУБЕК
роздражнений.
— вс'іх чудів сьвіта? Н'і, справд'і н’і. Але
мусиш знати, Майо: ти не сотворена цілком до
того, аби ходити по горах.
МАЯ
налагаетъ ся запанувати над собою.
Однак ти гадав, бачить ся, колись інакше.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так перед чотирма, пятьма роками, справд'і.
Витягаетъ ся в крісл'і.
Чотири, пять років, — се довгий, довгий
час, Майо.

шшяшян
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МАЯ
глядитъ на нъого огірчена.
Чи той час став тобі так страшно довгим,
Рубеку ?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Раз-у-раз починав видавати ся мен'і довшим.
Позіхае.
Так хвилинами.
МАЯ
вертае на свое місце.
Не буду нудити тебе вже більше.
С'ідав на кріслі, бере часописъ і листуе и.
Мовчатъ обое.
ПРОФЕСОР РУБЕК
спираетъ ся лгктями на столъ проти неі та гля
дитъ на неі злобно.
Пан'і професорова обидила ся ?

МАЯ
холодно, не підводячи очий.
Ні, ц’ілком НІ.
.Купілъні гост'і, по білъшгй части жінки пере
ходятъ поодиноко і гуртками через парк з правого
і лгвого боку.
Келънери приносятъ морожене з готелю і щезаютъ з ним за павілъоном.
Купглъний управитель з рукавичками і паличкою в руцг вертае обійшовши парк, здоровкаетъ
ся з гістъми, іцо гх стрічае і перекидаетъ ся із
ними кілъкома словами.
*

і
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УПРАВИТЕЛЬ
підходитъ до стола профессора Рубека г здоймав
чемно капелюх.
Мое поважане пані професоровій. — Добрийдень пане професор.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Добрий-день, добрий-день, пане управителюУПРАВИТЕЛЬ
до Маг.
Можу поспитати, чи спали панство спокійно ?
МАЯ.
Дякую; дуже добре — бодай я. Я сплю
в ночи все як камінь.

УПРАВИТЕЛЬ.
Дуже мене се тішить. Перша ніч в чужім
місци бувае все прикра. А ви, пане професор—?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ах, в моім сном лихо. Особливо в останніх часах.

УПРАВИТЕЛЬ
з жалъом.
О, се мен'і дуже прикро. Але, як побудете
тут в купілях кілька неділь, то всьо буде ліпше.
ПРОФЕСОР РУБЕК
глядитъ на нъого.
Скажіть мелі', пане управителю, чи е тут
який гість, що купаетъ ся в ночи?
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УПРАВИТЕЛЬ
здивованнй.
В ночи? Про се не знаю ні'що.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
НТ?
УПРАВИТЕЛЬ.
НТ, не знаю, аби хто був такий хорий, що
аж сього мус'ів би потрібувати.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ну, то може е у вас хто, що проходжуеть
ся в ночи по парку?
УПРАВИТЕЛЬ
съмівтъ ся і перечитъ головою.
НТ, пане професор — се було би проти приписів.
МАЯ
нетерпеливитъ ся.
Боже сьвятий, — Рубеку, я-ж казала тобі
®же нині рано, що тобі спило ся.

ПРОФЕСОР РУБЕК
сухо.
Так? СправдТ? Сняло ся?
Д'о управителя.
Я встав як-раз нин'і в ночи, бо не міг
уснути і хот'ів подивити ся, чи буде погода.

УПРАВИТЕЛЬ
уважно.
Так, добре пане професоре. Щож дал'і?
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Дивлю ся через вікно, — бачу: ходить
якась ясна постать номіж деревами.

МАЯ
усъміхавтъ ся до управителя.
I професор каже, що ся постать була в купільнім одяз’і.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
— або в чимсь подібвім. Я не міг так до
бре розпізнати. В кождім раз'і мала на собі щось
білого.

Се дуже
жінка?

УПРАВИТЕЛЬ.
цікаве. А був се мущина, чи

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Я майже певний, що се мус'іла бути жінка,
А зараз за нею йшла друга постать. I ся була
цілком темна, як тінь...
УПРАВИТЕЛЬ
здивований.
Темна? Може цілком чорна?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так. Бодай мені так здавало ся.

УПРАВИТЕЛЬ
якби починав доглупувати ся.
1 зараз за білою ? Таки зараз за нею ?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так, В невеличкім віддаленю.
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УПРАВИТЕЛЬ.
Ага! Здаеть ея, що зможу пояснити вам
се, пане професор.

і
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ну, так що-ж ее було?
МАЯ
ргвночасно.
То справд'і професорови не снило ся ?

і

УПРАВИТЕЛЬ
нараз 'шепотом, вказуючи в глубину на право.
Цить, папство! Гляньте там. Прошу, не го
ворить тепер голосно про сю тему.
Струнка жінка, в тонкій, кремовій кашміровій сукнг в товариств! монахинг, в чорній сукн/і зі
срібним крестом на грудях вказуютъ ся за углом
готелю і прямуютъ парком до павілъону на ліво
з переду. Лице біло'і гк'інкк блгде,риси немое закостенглі, повіки прижмурен!, очи якби не мали сиди
дивити ся. Іг довга сукня спливав, обіймаючи простими, подовжними складами т’іло. Докола голови,
шиг, грудий, рамен і рук обвинений великий, білий
креповий шалъ. Руки зложені в хрест. Хід простий,
рівномірний. Рухи монахинг також рівномірні —
вона йде якби служниця. Слгдить товаришку безупинно брунявими, гострими очима. Кельнери зі
серветами в руках стаютъ у дверех готелю і дивлятъ ся цгкаво на об! незнайомі. Вони не зважаютъ на ні-на-ир) і иіезаютъ в павілъот, не обзираючи ся нікуди.
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ПРОФЕСОР РУБЕК
встав нараз мимохітъ г вдивив ся у зачинені
двері павильону.
Хто се стен жінка?
УПРАВИТЕЛЬ.
Якась чужиниця, то винаймила сей павільон.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Чужиниця ?

УПРАВИТЕЛЬ.
Здаеть ся. В кождім раз'і приіхали обі з
заграницТ. Якось перед тижнем. Давн'ійше не було Тх тут ніколи.
ПРОФЕСОР РУБЕК
.глядитъ на нього; рігиучо.
І'і саме я бачив пин'і в ночи в парку.

УПРАВИТЕЛЬ.
Так, так, рішучо. Я погадав собі сейчас.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Як ся жінка навиваетъ ся, пане управи
телю ?
УПРАВИТЕЛЬ.
Записала ся як: де Сатов з товаришкою.
Більше не знаемо ніщо.

ПРОФЕСОР РУБЕК
нагадуе собі.
Сатов ? Сатов — ?
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МАЯ
съміетъ ся злобно.
Знает може кого, шо називаеть ся так,
Рубеку ? Що ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
перечитъ головою.
Ні, цілком нТ. — Сатов? Звучать як росийеьке. В кождім раз! словяпеьке.
До управителя.
Якою мовою говорить ?

УПРАВИТЕЛЬ.
Коли обі сТ жінкп розмавляють зі собою,
то говорятъ якоюсь незрозумілою мовою. Але
зрештою говорятъ дуже добре по норвежськи.
ПРОФЕСОР РУБЕК
чудувтъ ся.
По норвежськи? Але в и не о шибаете ся ?

УПРАВИТЕЛЬ.
НТ, не можу ошибати ся.

ПРОФЕСОР РУБЕК
глядитъ на нъого уважно.
Ви чули самі ?
УПРАВИТЕЛЬ.
Так. Я говорив сам із нею. Богато разів.
Хоч|правда лише но кілька слів. Вона дуже ску
па на слова. Але —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
По норвежськи ?
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УПРАВИТЕЛЬ.
Чисто, добре по норвежськи. Можна сказа
ти в легонькою закраскою північно-норвежського акценту.

ПРОФЕСОР РУБЕК
дивитъ ся зворушений перед себе; шепче.
I се також.
МАЯ
здивована трохи і тронута немило.
Може ся жінка було коли твоим модельом,
Рубеку? Нагадай собі!
ПРОФЕСОР РУБЕК
глядитъ на нег востро.
Модельом!
МАЯ
зі злобною усьмішкою.
Нѵ, так, в молодих .твоіх роках. Бо ти мус'ів мати таку безліч модел’ів. Давнійше, розуміеть ся.
ПРОФЕСОР РУБЕК
тим. самим голосом.
Ах, нТ, мол люба Майо. По правд! я мав
лише один-одинокий модель. Один-одинокий —
до всього, що я сотворив.

УПРАВИТЕЛЬ
що відвернув ся і дивив ся на л'іво.
Так, на жаль мушу повращати тепер пан
ство. Бо стріча з тим добродійом, що його там
бачу, не належитъ до найприемшйшпх. Особли
во в жіночім товаристві.
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ПРОФЕСОР РУБЕК
дивитъ ся також на л'іво.
Ви говорите про того стрільця.
там ? Хто се такий?

гцо йде

УПРАВИТЕЛЬ.
ДТдич Ульфгайм —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так, ді'дич Ульфгайм.
УПРАВИТЕЛЬ.
— Медведюк, як його называютъ.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Знаю його.
УПРАВИТЕЛЬ.
Ба, хто-ж його не знае?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Зрештою дуже мало. Пи він завлаб нарештТ також?
УПРАВИТЕЛЬ.
НТ, якось на причуд досі те нТ. Заходить
сюди лише раз у рік, — коли йде в гори на
польованб.
Спрямовувтъ ся до готелю.

ГОЛОС УЛЬФГАЙМА
із з а парку.
ПідождТть но хвилину! ПідождТть но до сто
чортів! Чого тікаете вічно передімною?
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УПРАВИТЕЛЬ

лишаетъ ея.
Алеж я не ті'каю, пане дТдичу.
ДЦич Ульфгайм входитъ з лгвого боку,, за ним
веде слуга банду псів до полъованя. Улъфгайм загорнений в стрілецъкий стрій, у високих чоботах і
пілъцовім капелюсг з пером. 6 се худа, струнка,
жиласта постатъ із розбуреною чуприною і боро
дою; говоритъ голосно; непевного на око віку, але
еже немолодий.
УЛЬФГАЙМ

йде прямо до управителя.
Чи се так приймаеть ся гостий ? Що ? Хо
ваете хвіст поміж ноги і ті'каете, якби за вами
ЧОрТ ГОНИВ.
УПРАВИТЕЛЬ

спокійно, не відповідаючи на його слова.
Чи д’ідич приіхав пароходом?
УЛЬФГАЙМ

бурмотитъ.
Я не мав чести бачити парохода.
Беретъ ся по під боки.
Не знаете, що я ’ізджу на сво'ій бричці?
До парубка.
Заопікуй ся Лярсе сво'іми товарищами. Але
уважай но, аби не пообжирали ся. Сьвіжі кости,
лише аби не було на них дуже богато мяса,
розумів! I то сире мусить бути, аби ще кров
курила ся. А потім напакуй і свій живіт.
Робитъ крок до нього.
Так, — а тепер забирай ся до чорта!
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УПРАВИТЕЛЬ.
Може д'ідич зайдуть поки-що до ідальні?
УЛЬФГАЙМ.
Між ті на пів мертві мухи і людий?
красно дякую за се, пане управителю.

Н’і,

УПРАВИТЕЛЬ.
Добре, добре, як ваша воля.
УЛЬФГАЙМ.
Але скажіть д’івчині приладити для мене
іду, як звичайно. Всього богато, аби було що
істи. I доброго вина! А скажіть, що я або
Лярс добре справимо ся з нею, якби не —
УПРАВИТЕЛЬ
перебивав йому.
Ми знаемо се від давна вже.
Відвертавтъ ся.
Чи маю приказати що кельнерови, пане
професор? А може що для добродійки?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
НТ, дякую, мені не треба нічого.

МАЯ.
I мені також нічого.
Управитель йде до готелю.
УЛЬФГАЙМ
глядитъ на оббіх хвилину; потім здоймав капелюх..
А най мене лихо візьме! Простий селюх замішав ся між таке добірне товариство!
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ПРОФЕСОР РУБЕК
дивить ся на нъого.
Як се розуміете добродію ?
УЛЬФГАЙМ
чемно, але збентежений.
Здавть ся мен'і, що я попав ся на самого
артиста різбяра Рубека.
ПРОФЕСОР РУБЕК
притакув.
Ми здибали ея кілька разів у товаристві.
Останньоі осени, яку я пережив у ріднім краю.

УЛЬФГАЙМ.
Так, перед богатьома роками. I т о д і то
ваше імя не було ще таке славне як тепер.
I тоді міг навіть такий простий Медведюк
зближити ся до вас.

ПРОФЕСОР РУБЕК
усъміхавтъ ся.
Я й тепер не кусаю ще.
МАЯ
дивитъ ся цгкаво на Улъфгайма.
Чи ви дійсно справжній Медведюк?
УЛЬФГАЙМ
сідав при сусіднім столг, що стогтъ блище готелю
Найрадше полюю на медвед’ів. Зрештою
беру на стріл кождого рода зьвірину, яка лише
навинеть ся меш. Так орла, як вовка, або жін-
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ку, і лося, чи рена. Аби були лише сьвіжі, здорові і аби було в них богато крови.
Пв зі стуілецъко'і фляшки.

МАЯ
Не вводить з нього очий.
Але найрадше стріляете до медведів?

УЛЬФГАЙМ.
Так, найрадше. Во як чоловік стрінеть ся
в його обіймах, то можна покористати ся гарно
ножем. — Ми оба, доброд'ійко, маемо до д’іла
з твердим материалом, оба кажу, себ то я й ваш
чоловік. Він оброблюе, коли не ошибаю ся, мармор. Я гнету судорожно напружені жили медве
дя. I оба кидаемо собі нарешті той материял
під ноги. Стаемо його панами, мистцями. I не
піддаемо ся, доки не поборемо того, що опи
рало ся нам так завзято.
ПРОФЕСОР РУБЕК
задуманий.
Чиста правда те, що ви сказали.

УЛЬФГАЙМ.
Так, бо і камінь буде знати, чому він мае
боронити ся. Він е мертвий і не хоче, аби його
на силу приведено до житя. Ц'ілком як медвідь,
коли хто дразнить його в його лежі.
МАЯ.
Так ви Тдете теііер у ліси полювати?
УЛЬФГАЙМ.
Іду геть у гори. — Ви не були мабуть ніколи в горах, доброд’ійко ?
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МАЯ,

Н'і, н'іколи.
УЛЬФГАЙМ.
До лиха! То виберіть ся тепер у л'іті. Мо
жете прилучити ся до мене — ви і ваш чоловік. Се було би гарно!

МАЯ.
Дуже радо. Але Рубек вибираеть ся сього
л'іта в подорож по морю.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Здовж побережа, іюміж острови.

УЛЬФГАЙМ.
Тьфу, — чого ви хочете там у тих прокля
тых смердячих каналах. Що за гадка! — Сид'іти і застрягнути в сблодкій вод'і. Бо лише
солодкою водою можна назвати се!

МАЯ.

Чуеш, Рубеку?
УЛЬФГАЙМ.
Н'і, Тдьте радше зі мною в гори. Там так
свобідно, нема там людий! Не повірите, що се
значить для мене. Але така дрібна жіночка —
спинювтъ ся. Монахиня виходитъ з павілъону
г йде до готелю.
УЛЬФГАЙМ
проводитъ и очима.
Гляньте но панство на онту! На чорного
птаха! — Кого-ж то мають ховати?
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Що?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Я не знаю н'ічого...

УЛЬФГАЙМ.
Ну, так хтось мусить лежати тут у якімсь
куті та загибати. Хорі і слабі повинни найрадше казати гюховати себе — і то ним скорше,
тим ліпше.
МАЯ.
Ви не хорували н'іколи, д'ідичу?

УЛЬФГАЙМ.
Ні. Бо інакше я не сидів би тут —. Але
мо'і найблищі приятелі хорували еараки дуже
часто.

МАЯ.
I що-ж ви робили з ними в такім випадку ?
УЛЬФГАЙМ.
Стріляв ’іх, розуміеть ся.
ПРОФЕСОР РУБЕК
глядитъ на нъого.

Стріляв ?
МАЯ
посувавтъ ся в зад. з кріслом.
Стріляв на смерть ?

УЛЬФГАЙМ.
Я не хиблю н'іколи, доброд'ійко.
МАЯ
Але якже-ж ви можете стріляти людий?
Як ми мертві воскреснемо.

3
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УЛЬФГАЙМ.
Я-ж не говорю про людий.

МАЯ.
Ви сказали своіх найблищих приятел'ів.
УЛЬФГАЙМ.
Алеж найблищі мо'і приятелі, то мо'і пси.

МАЯ.
Ваші пси?

УЛЬФГАЙМ.
Не маю блищих, н'іж мо'і чесні, вірні, щирі
до дна душі товариші польовань. Коли який
з них захоруе, або ослабне, тод'і — паф! I вже при
ятель висланий — на той сьвіт.
Монахиня виходитъ з готелю з тацою на якій в молоко і хліб, кладе гг на столг перед пави
льоном і входить там зараз.

УЛЬФГАЙМ
з погрозою.
I отсе мае бути людська пожива! Водяне
молоко і мягкий, губчастий хліб. НТ, коби ви
бачили панство, як і'дять моі приятелі. Маете
охоту подивити ся?
МАЯ
усъміхавтъ ся до чоловіка і встав.
Добре, чомуж би ні.
УЛЬФГАЙМ
встав також.
Ви справді гожа жіночка, доброд'ійко. Ну,
так ходім. Ті драби пролиі'ують великі гру-
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бі кости. Виплювують іх і знов лиГають. Кажу
вам, се справжня роскіш дивити ся на них. Хо
дить, та поговоримо також що-дещо про прогульку в гори.
Щезав за рогом готелю. Мая йде за ним.
Майже рівночасно выходитъ чужиниця з пави
льону і сідав при столг.
Чужиниця підно ситъ шклянку до уст, хоче
пити, але в половит спинюетъ ся і дивитъ ся на
Рубека мертвим зором.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Сидитъ при свогм столг і вдивлявтъ ся в неі
уважно. Нарешт'і встав, йде кілъка кроків, спиню
етъ ся перед нею і говоритъ здавленим голосом.
Я пізнаю тебе, Ірено.

ІРЕНА
кладе шклянку назад і говоритъ беззвучным голосом.
Ти відгадав мене Арнольде ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
не відповідав прямо.
Якто і ти, пізнаеш мене також?

ІРЕНА
3 тобою, то цілком інакше.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Чому зі мною ?
ІРЕНА.
Бо ти жибіп іще.
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ПРОФЕСОР РУБЕК
не розумів п.
Жию ?

ІРЕНА
майже рівночасно.
Хто то ся друга? Що сид'іла при тобі. Там
при столі.
ПРОФЕСОР РУБЕК
вагавтъ ся троха.
Вона? Се була моя — моя жінка.
ІРЕНА
клонитъ поволи голову.
Так. То добре Арнольде. Себ то хтось, що
не обходить мене ц'ілком.

ПРОФЕСОР РУБЕК
неяевно.

Н'і, розуміеть ся.
ІРЕНА.
— хтось, кого ти взяв собі по моій смерти.

ПРОФЕСОР РУБЕК
дивить . ся на неі остовпілий.
По твоій? Як розуміеш се, Ірено?

ІРЕНА
не відповідаючи на питано.
А дитина? Також щаслива. Наша дитипа
жие по моій смерти. В славі і пошані.
ПРОФЕСОР РУБЕК
усъміхавтъ ся немое би до далекого спомину.
Наша дитина, правда, ми називали п так
тод'і...
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ІРЕНА.
За мого ще житя, так.

ПРОФЕСОР РУБЕК
стираетъ ся прибрати веселий тон.
Так, так, Ірено, — >наша дитина« славна
тепер у ц’ілім сьвіті. Ти читала мабуть про се
що ?...
ІРЕНА
притакув.
I зробила також славним свойого батька.
Ти марив про се ?

ПРОФЕСОР РУБЕК
тихо, зворушений.
Тобі лише, Ірено, винен я всьо, всьо. Дяка
тобі за се.
ІРЕНА
задумала ся.
А коли би я зробила тод’і те, до чого ма
ла право, Арнольде —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ну, що такого ?
ІРЕНА.
I убила дитину?

ПРОФЕСОР РУБЕК.

Убила!
ІРЕНА
шепотом.
Убила, — заки покинула тебе.
ла. Потерла в порох.

Поторощи-
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ПРОФЕСОР РУБЕК
потрясав з декором головою.
Ти не могла би зробити сього, Ірено. Ти
не мала би сердя.
ІРЕНА.
Справд’і я не мала тоді сердя до
такого.

чогось

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Але потім ? ПізнТйше ?
ІРЕНА.
Пізн'ійше я убила д безл'іч разів. У яснім
дни і темній ночи. Убила з ненависти — і ме
сти і болю.
ПРОФЕСОР РУБЕК
підходгітъ близъко до стола і питаетъ ся тихо.
Ірено, ■— скажи-ж мен'і тепер нарештТ, по
тільки роках — чому ти покинула мене тод'і
і щезла так без сл'іду, що я не міг тебе ніяк
віднайти ?
ІРЕНА
потрясав поволи головою.
Ах, Арнольде, пощо тобі се казати — те
пер, коли я вже на тім сьвітТ.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти влюбила ся може в кого иньшого?
ІРЕНА.
Лише в одного, а він не потрібував мое'!
любви. Він не потрібував білыпе мойого житя
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ПРОФЕСОР РУБЕК
завертав в инъший бік.
Гм, не говорім про минуле.

ІРЕНА.
Так, так, не говорім лише про те, що лежить на тім сьвітТ. Що називаеть ся для мен е мертвим.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Деж ти заховала ся тодТ, Ірено? Кілько
я не нашукав ся за тобою, — дарма. Ти щезла
немов під землею.
ІРЕНА.
Я заховала ся в т'іни — коли дитина стя
нула в сьвітл'і слави.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти обіхала богато сьвіта?

ІРЕНА.
Так. Я була в богатьох державах і краях.
ПРОФЕСОР РУБЕК
глядитъ на нег співчуваючи.
I щож ти робила, Ірено?

ІРЕНА
підводитъ очи на нъого.
Пожди; най собі нагадаю. — Так, тепер
вже знаю. Я показувала ся в театрах ріжнородностий — стояла як гола статуя в живих обра
зах. I зібрала богато гроший. До сього я не на-

40

викла у тебе, бо ти не мав і'х ці'лком. А потім
жила з мущинами, яким змогла закрутити го
лову. I до сього я не навикла у тебе, Арнольде.
Ти був сильніиший.
ПРОФЕСОР РУБЕК
питаетъ ся нараз.
А нарешті віддала ся?

ІРЕНА.
Так; за одного з них.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Хто е тво'ім чоловіком ?
ІРЕНА.
Він був мешканцем полуднево'і Америки.
Славний дипльомат.
Дивитъ ся перед себе із скаменілою усъмішкою.
Він то здурів, цілком ошал’ів нарешті при
мен'і, — неулі'чимо, безвихідно здурів. Слухай,
се було страшно сьмішне в перших початках.
Я могла би сьміяти ся в душі безвпинно. Коли
я би ще мала щось у серці.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
А деж він тепер ?

ІРЕНА.
Десь на кладовищи. Мае над собою високий, красний памятник, а в черепі оловяну кулю.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Сам застрілив ся?
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ІРЕНА.
Подобало ся кому випередити мене.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Не жалует за ним, Ірено ?

ІРЕНА
не розуміючи.
За ним ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ну, за доброд'ійом Сатов.

ІРЕНА.
Він не називав ся Сатовом.
ПРОФЕСОР РУБЕК

Ні?
ІРЕНА.
Мій другий чоловік називав ся Сатов. Він
е Росиянином.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
А деж він е?
ІРЕНА.
Далеко відси, в Уралю. У сво'іх копальнях
золота.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так він жие ще?

ІРЕНА
здвигав раменами.
Жие? жие? По правд! я забила його.
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ПРОФЕСОР РУБЕК
стрепенув ся.
Забила — ?
ІРЕНА.
Так, малим, гострим кинжалом, який маю
все при собі в ліжку. —
ПРОФЕСОР РУБЕК
пристрасно.
Не вірю тобі, Ірено!

ІРЕНА
съмівть ся лагідно.
Может повірити спокійно, Арнольде.
ПРОФЕСОР РУБЕК
глядитъ на неі зі співчутвм.
Ти не мала ніколи дТтий ?

ІРЕНА
Мала, навіть богато.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Деж вони тепер ?
ІРЕНА,

Я повбивала іх.

ПРОФЕСОР РУБЕК
суворо.
Тепер брешеш знов.
ІРЕНА.
Я повбивала іх. Коли кажу тобі! — Повби
вала 'іх зі справжньою радістю. Як лише прий-

шли на сьвіт. Або навіть вже, швидше, богато
швидше. Одно по одвім.

ПРОФЕСОР РУБЕК
понуро, поважно.
Щось загадочного, криеть ся в тім, що ти
говорит.
ІРЕНА.
Щож я винна? Кожде слово, що говорю
до тебе, підшептуе мені хтось до уха.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Мен'і бачить ся, що я один лише розумію
іх значіне.
ІРЕНА.
I лишиш ся, здаеть ся, одиноким.

ПРОФЕСОР РУБЕК
впираетъ ся руками до стола і глядитъ ш глубо
ко в очи.
В тобі порвали ся струни, Ірено.
ІРЕНА
нгжно.
Все то так д’івть ся, коли умирае молода,
з горячою кровю жінка.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Алеж Ірено, прожени від себе геть ті дивні привиди —1 Ти-ж жнет: жиеш — живш!

ІРЕНА
підводитъ ся поволи і каже дрожачи.
Я була мертва, цТлі роки. Вони прийшли і
звязали мене. Зішнурували мені до купи руки
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на плечех. — А потім вкинули мене в яму, замкнену зел'ізними засувами, яко! сті'ни були виложені — так, що в горі на землі ніхто не міг
чути крику похоронено!. — Але тепер починаю
ним дал! воскресити із мертвих.
ПРОФЕСОР РУБЕК
по. хвилг.
Чи гадаеш, що я провинив ся ?

ІРЕНА.

Так.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
провинив ся в тім, що ти називаеш
своею смертю ?

ІРЕНА.
провинив ся в тім, ЩО я мусі'ла умерти.
Переходить у байдужний тон.
Чому не сідает, Арнольде?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Чи можу ?

ІРЕНА.
Так. — Не змерзнеш — не бій ся. Бо не
здаеть ся мені, аби я вже так ц’ілком зледоваті’ла.
ПРОФЕСОР РУБЕК
присувае собі крісло до стола і сгдав.
От так Ірено. Сидимо тепер обое як за
давних часів.
ІРЕНА.
I в деякім віддалепю від себе. Також як за
давних часів.
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ПРОФЕСОР РУБЕК
присувавтъ ся блище.
Тод! мус’іло так бути.
ІРЕНА.
Мус!л о ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
рішучо.
Так, мус’іло бути деяке віддаленв між
нами.

ІРЕНА.
Чи справд’і, Арнольде?

ПРОФЕСОР РУБЕК
говоритъ долг.
Тямиш, що ти відповіла мені, коли я пи
тав ся тебе, чи не хот’іла би ти мені товаришити в далекі краі?
ІРЕНА.
Я піднесла три пальці до неба і присягла
піти за тобою на край сьвіта і до кінця житя.
I служити тобі у вс'ім —
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Як модель до мойого твору —
ІРЕНА.
— в свобідній, в’ічим незакритій нагости —
ПРОФЕСОР РУБЕК.
зворушений.
I служила ти мені, Ірено, — так охочо, —
так радо, і без застережень!
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РЕНА.
Так, усею розбурханою кровю серця своіх
молодых літ служила я тобі —
ПРОФЕСОР РУБЕК
притакуе головою і дивитъ ся на неі вдячно.
Сьміло может сказати се.

ІРЕНА.
— і припала до твоі'х ніг і служила тобі
Арнольде.
Параз простягае руку до нъого з погрозою.
Але ти, ти, — ти------ПРОФЕСОР РУБЕК.
боронитъ ся.
Я не провинив ся н'іколи проти тебе!
коли, Ірено!

Ні-

ІРЕНА.
А однак ти зробив се. Провинив ся проти
того, що мені вроджене.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
подаетъ ся взад.

Я — ?
ІРЕНА.
Так, ти! Я позволила тобі подивляти себе,
о скілико лише можна —
тихше.
— а ти не доторкнув ся мене ані один одн'і ський раз.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ірено, чи-ж не розуміеш сього, що я тра
тив хвилями розум, ошоломлений твоею красою?
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ІРЕНА
говорить далъ не перериваючи собі.
А однак, — коли би ти був доторкнув ся
мене, я певна, що була би убила тебе на місци.
Бо я мала гостру шпильку при собі — укриту
у волосю —
тре собі в задумъ чоло.
НТ, але проте —- проте — ти міг —
ПРОФЕСОР РУБЕК.
дивитъ ся сильно на нёі.
Я був артистом, Ірено.

ІРЕНА.
Як-раз тому.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Перед ус'ім артистом. Як хорий блукав ся
я і хот'ів сотворити великий твір свойого житя.
Потапае в споминах.
Він мав називати ся «днем відродженя».
I відроджене мало бути з’ображене в постаті
молодо!' жінки, що прокидаетъ ся зі смертель
ного сну —

ІРЕНА.
Так, наша дитина —

ПРОФЕСОР РУБЕК
говорите далъ.
Жінка, що мала відродити ся, повинна бу
ла бути найчеснійшою, найчистТйшою, найідеальніишою з поміж жінок землі. I я найшов
тебе. Ти підходила кождим сво'ім рисом під

мій ідеал. I ти, ти згодила ся так охочо, так
радо. I покинула родину і рідну стріху — і пішла за мною.
ІРЕНА.

Мо’і дитинячі роки відрОдили ся, КОЛИ я
пішла за тобою.
ПРОФЕСОР РУБЕК.

I як-раз ти надавала ся для мене як ні’хто
иньший. Ти стала ся для мене .сьвятістю, яко'і
не можна доторкнути ся, хиба лише думкою
повною обожаня. Я-ж був тоді ще молодий, Ірено. I жив у тім забобоні, що коли би доторкнув
ся тебе, кол, би пожадав тебе змислами, то
обезсьвятив би сво'і думки і не міг би довести
до кінця те, що сотворити я так тужно бажав.
■— I вірю ще нин'і, що була в тім якась правда.
ІРЕНА

усъміхавтъ ся в глумливою відт'іню.
Наперед твір штуки — потім живий плід.
ПРОФЕСОР РУБЕК.

Можеш собі судити про се, як хочеш. Я
однак віддав ся був тоді виключно сво'ій задачі.
I почував себе при тім так невисказано щасливим.
ІРЕНА.

I ти сповнив свою задачу, Арнольде?
ПРОФЕСОР РУБЕК.

При твоій помочи сповнив я Гі — і за се
тобі дяка. Я хотів сотворити чисту жінку, таку,
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яка після мое! гадки повинна була воскреснути
в дні відродженя. Яка не дивувала би ся чомусь новому, незваному, перечуваному. Але що
переняла би ся сьвят'ою радістю по причин! то
го, що найшла себе незмінену, — себе, земську
жінку, — у вищих, евобіднійпіих, весел’іщих око
лицах по довгім, безмірнім, смертельнім сні.
Тихше.
Такою я сотворив іі. Я сотворив Г! після
твойого образу, Ірено!
ІРЕНА
кладе руку на столг та опирав ся
о поруче крісла.
I так ти справив ся зі мною!

ПРОФЕСОР РУБЕК
з декором.

Ірено!
ІРЕНА.
— і не потрібував уже мене довше —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
I ти можеш говорити се ?
ІРЕНА.
— почав роззирати ся за иныпими ідеалами. —
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Я не найтов ніякого, ніякого більше по

тобі.
ІРЕНА.
Ан! ніякого иньшого моделю, Арнольде ?
Як ми мертві воскреснемо.

4
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти не була мо’ім моделем. Ти була провідною думкою мойого твору.

ІРЕНА
мовчитъ хвилину.
Що-ж ти сотворив потім? 3 мармору, ду
маю. Від того дня, коли я від’іхала від тебе.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Н'ічого більше не сотворив я від того дня.
Лише блукав ся і моде'лював.
ІРЕНА.
А жінка, з якою жиеш тепер?

ПРОФЕСОР РУБЕК
перебивав гй напрасно.
Не говори тепер про неі. Се запирав у мен’і
віддих.
ІРЕНА.
Куди гадаеш іхати з нею ?

ПРОФЕСОР РУБЕК
змучений і задуманий.
Буду мусіти, здавть ся, відбути довгу і нудну прогульку здовж побережа на північ.

ІРЕНА
глядитъ на нъого, усъміхавтъ ся майже неза
метно і шепче.
Ідь радше высоко в гори. Як високо лише
зможеш: вище, все вище, Арнольде.
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ПРОФЕСОР РУБЕК
вижидаючи напружено.
Ти хочеш і'хати в гори?

ІРЕНА.
А ти мав би відвагу зійти ся ще раз зі
мною ?

ПРОФЕСОР РУБЕК
боретъ ся зі собою; непевно.
Коби ми могли се, — коби ми могли!
ІРЕНА.
Чому-ж ми не могли би того, що хочемо?
Глядитъ на нъого і проситъ шепотом,
складаючи руки.
Ходи, ходи, Арнольде! Ходи в гору до мене!
Мая вказувтъ ся за рогом готелю, весела
з розрадованими лицями і біжитъ до стола, де
сидгла передніе.
МАЯ
ще на рѳз'і не роззираючи ся.
Ти говори собі, що хочеш Рубеку, але —

побачивши Ірену став.
О, перепрашаю, ти завязав знакомство, як '
бачу...
ПРОФЕСОР РУБЕК
коротко.
Відновив знакомство.
встав.
Чого хочеш від мене ?
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МАЯ.
Я хот'іла тобі сказати лише те, що может
робити зі собою, що хочеш, але я не поіду тим
осоружним пароходом.
ПРОФЕСОР РУБЕК.

Чому ні ?
МАЯ.
Бо я хочу йти в гори, л'іси, — так, хочу.
Леститъ ся.
Ах, ти мусиш позволити мен'і се, Рубеку.
А потім буду тебе так любити, любити!
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Хто підсунув тобі сю гадку ?

МАЯ.
Той страшний Ме две дюк. Н'і, ти не можеш
уявити собі, які він чуда розказуе про гори, про
жите в них. Погана, страшна неімовірна, осоружна е білыпа частина того, що він навидумуе,
Я майже певна, що він м у с и т ь видумувати се.
Але при тім се таке на причуд принадне. Можу
іхати з ним? Лише, аби побачити, чи правда се
що він говорить, знаеш ? Можу Рубеку?

ПРОФЕСОР РУБЕК
Про мене. Ідь в гори — так далеко і на
так довго, як сама схочеш. Я виберу ся може
тою самою дорогою.
МАЯ
швидко.
Ні, ні, ні, сього не треба справді, із за ме
не ні!
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Я хочу в гори. Я надумав ся так.

МАЯ.
О дякую, дякую! Чи можу сказати про се
Медведюкови ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
Кажи собі Медведюкови, кілько лише хочеш!

МАЯ.
О дякую, дякую!
хоче устиснути його руку, але він не дав.
Акий ти нин’і солодкий і милий Рубеку!
Відходитъ швидко до готелю.
Рівночасно відчиняють ся двері павглъону по
боли і тихо. Монахиня став в них на сторожі
Н'йсто не бачитъ и.
ПРОФЕСОР РУБЕК
рішучо до Ірени.
Так ми здибаемо ся в горах ?
ІРЕНА
встав поволи.
Так. — Я тужила так довго за тобою.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Від коли ти почала тужити знов за мною
Ірено ?

ІРЕНА
з відтіню гіркбі іронгі.
Від коли я пізнала, Арнольде, що дала тобі щось безсмертного. Майно, з яким не повин
но розлучати ся ніколи.
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ПРОФЕСОР РУБЕК
Склонюв голову.
Так, се гірка правда. Ти дала мені три, чотири роки свое! молодости.
ІРЕНА.
Більше, богато більше як те, дала я тобі,
марнотравниця, якою я була тоді.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так, ти була марнотраввицею, Ірено.
дала мені цілу свою вагу красу —

Ти

ІРЕНА.
— аби ти оглядав —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
— і звеличав.
ІРЕНА.
Так, аби ти звеличав себе самого і дитину.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
I тебе також, Ірено!
ІРЕНА.
Але ти забув про наибільший дар.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Наибільший? Який?

ІРЕНА.
Я дала тобі свою молоду живу душу і ли
шила ся з порожною грудю; без душі.
Дивитъ ся на нього остовпілими очима.
I тому я умерла, Арнольде.
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Монахиня відчинюв на стежгр двері і робитъ
ій місце.
Вона входитъ до павілъону.
ПРОФЕСОР РУБЕК
глядитъ огиоломлений в сл'ід за нею, потім гнете.
Ірено!

Другим акт.
Лічничий заклад у горах. На краевиді простягаеть
ся безмежна рівнина без дерев аж до довгого гірського
озера. По тім боц'і озера піднимаеть ся в гору богато
високих вершків гір зі син'ім сшгом у прогалинах. 3 пе
реду на ліво журчить потік, розділений стіною скали на
два рамена, плине потім у рівнім бігу на право через
рівнину. Корчі, рослини і каміне здовж русла потока.
3 переду на право горбок, з камяною лавкою на вершку.
Лігне пополудне, зараз перед заходом сонця.
У невеликім віддаленю на рівнині по тім боці по
тока сьпівае, бавить ся і гуляв гурток малих дітии, у міських і сільських одягах. В час! слідуючоі сцени чути
веселий придавлений сьміх.
Професор Рубек сидитъ на горі на лавцТ, з пла
щей перекпненим через рамена і призираетъ ся забаві
дітии.
Небаром потім виринав Мая поміж корчами на то
лоці, на ліво д’ середин! і роззираеть ся, прислонюючи
собі очи рукою. Мае на собі плоску шапочку туристів,
коротку підіпняту спідничку, що дістае ій лише до половини кістки, і високі сильно зішнуровані черевики. В руці
тримае довгу гірську палицю.

МАЯ.
побачила нарештг Рубека і кричитъ:
Гоп-гоп!
Йде наперед по толоцг, перескакув при по
мочи палицг потік і входитъ на горбок.
МАЯ
задихана.
Ах, як я набігала ся докола і нашукала ся
за тобою!
ПРОФЕСОР РУБЕК.
хитав байдужно головою г питаетъ ся.
Йдеш зі закладу?
МАЯ.
Так, вертаю з то'і комірчини.

ПРОФЕСОР РУБЕК
дивитъ ся на неі хвилину.
Ти не була при обіді, о скілько я се запримітив.
МАЯ.
Ні, ми обідали під голим небом, обое.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
«Обое»? Хто: обое?
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МАЯ.
Я — і той* страшиий Медведюк.
би иньший.

А хто-ж

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ах так, він.

МАЯ.
Так, а завтра рано хочемо знов забрати ся.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Полювати на медведі'в ?

МАЯ.
Розуміеть ся, на «вуйка».

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ви впали може на слі'д якого?
МАЯ
гордим тоном.
Прошу я тебе, тут на горі, на голім хребті’
нема преці' медведів.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
А де-ж ?

МАЯ.
Далеко низше. На спадах гір; там, де ліс
найгустійший, і де взагалі нема приступу для
звичайних міських людий.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
I ви вибираете ся там обое завтра?
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МАЯ
кидаетъ ся на леваду.
Ми умовили ся так. Але може вийдемо
вже нин'і у вечері, як ти не будет противити
ся тому.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Я ? Ані гадки не маю —
МАЯ
швидко.
Зрештою Лярс товаришить нам, розуміеть
ся — з псами.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Я не питав ся цілком ані про доброд'ія
Лярса, ані про його псів.
Урывав.
Але може ти сіла би прилично тут на лавці?

МАЯ.
змучена,
Ні, дякую. Так мені мило тут у мягкій
траві.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти змучена, як бачу.
МАЯ.
віддихав глубоко.
Здаеть ся мені, що зачинаю бути змучена.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Се приходить аж пізн’ійше, як мине напружене.

МАЯ
заспаним голосом.
Так. Полежу трохи із зажмуренный очима.
Хвиля мовчаня.
МАЯ
нараз нетерпеливо.
Страх Рубеку, — як ти можеш витримати,
<лухати вічно крик дітий! I дивити ся на ті і'х
переверти.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
С в деяких хвилях щось гармон'ійного, ніби музика — в і'х рухах. При вс'ій Тх непровор
ности. А мені мило сидіти тут і ждати, на ті
поодинокі хвилі.
МАЯ
съміетъ ся троги глумливо.
Так, справді ти все і вічно артист.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
I я хотів би лишити ся ним на все.

МАЯ
обертавтъ ся в бік звертаючисъ до нъого плечима.
У нім нема ан'і сл'іду артизму.
ПРОФЕСОР РУБЕК
уважно.
Хто не е артистом ?

МАЯ
зное заспаним голосом.
А хто-ж би — той другий.
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Думает про Медведюка?

МАЯ.
Так. Ан'і сліду нема в н'ім артиста. — Ані
сліду.

ПРОФЕСОР РУБЕК
усъміхавть ся.
Ні, знает, сим разом твоя правда.

МАЯ
сильно, нс рушаючи ся.
А який він поганий.
Вырывав пригорщ травы і кидав и далеко від себе.
Такий поганий, такий поганий! Страх!
ПРОФЕСОР РУБЕК.
А прец'і ти ходит із ним так радо всюди
— на лови.
МАЯ
коротко.

Або я знаю.
Звертавтъ ся до нъого.
Ти також поганий, Рубеку.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти аж тепер відкриваеш се ?

МАЯ.
Ні, я банила се давно.
ПРОФЕСОР РУБЕК
вдвигав раменами.
Старіемо ся, Майо. Старіемо ся.
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МАЯ.
Я не думаю сього. Але твоі очи такі змучені, знеохочені. Коли зволиш часом глянути на
мене з боку.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти замітииа се?

МАЯ
притакуе головою.
Поволи набрали твоі очи сього поганого
виразу; як би ти задумував що проти мене.

ПРОФЕСОР РУБЕК

Так ?

приязно, але поважно.
Ходи і присядь ся до мене, Майо. Поговоримо собі трохи разом.
МАЯ
підводитъ ся дрібку.
Чи можу сі’сти на твоіх колінах ? Як упер
ших роках ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ні, годі. Могли би побачити’ нас із готелю.
Посувавтъ ся трохи.
Але тут на лавці можеш сид’іти при мен’і.
МАЯ.
Ні, дякую; радше вже буду лежати. I відси
чую дуже добре.
Дивитъ ся питаючим вором на нъого.
Ну, так про що хочеш говорити?

65

ПРОФЕСОР РУБЕК
починав повали.
Як ти думает, чому я рішив ся на сю подорож?

МАЯ.
Ну, — ти говорив вправд'і між иньшим, що
се буде незвичайно корисне для мене. Але
ПРОФЕСОР РУБЕК.

Але? —
МАЯ.
Але тепер, Бог сьвідок, не вірю, аби се було причиною.

ПРОФЕСОР РУБЕК.

Лише ?
МАЯ.
Тепер гадаю, що се стало ся ізза то! бл’ідоі жінки.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Добродійки Сатов?

МАЯ.
Так, ізза то! доброд'ійки, що ступае нам по
запятках. Вчера вечер виринула і тут також.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Але що-ж ти плетеш!
МАЯ.
Ну, ти-ж знав !! так дуже добре. Довго, заки ти ще мене пізнав.
Як ми мертві воскреснемо.
5
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
I забув іі також знов — давно, заки ще
нізнав тебе.
МАЯ
сідае випростовуючи ся.
Ти можеш так легко забувати, Рубеку ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
коротко.
Незвичайно легко.
докидав грубо.
Коли хочу забути.

МАЯ.
Навіть жінку, що була тво’ім модельом ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
нерадо.
Коли не потрібую Гі вже більше —

МАЯ.
Хоч навіть розбирала ся ц’ілком перед то
бою ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Се не значить нічого. Бодай для нас арти-

стів.
говоритъ зміненим голосом.
А — коли можу поспитати ся — як я міг
знати, що вона е в сій околиці ?
МАЯ.
О, ти міг вичитати іі імя в якій лі'сті купільних гостий. У якійсь часопис'і.
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Алеж я не знав цТлком теперішнього ТТ
імени. Я не чув ніколи про ніякого добродія
Сатов.
МАЯ
удав змучему.
Ах, мій Боже, ну то ти хотТв як-раз з якоісь
иньшо'і причини подорожувати сюди.

ПРОФЕСОР РУБЕК
поважно.
Так Майо, — б ул а иньша причина, цТлком
иныпа причина. I про не'і мусимо вже раз нарештТ поговорити.
МАЯ
давитъ сьміх у собі.
Боже ' який твій вигляд сьвяточний ’

ПРОФЕСОР РУБЕК
слгдитъ гі недовірчиво.
Правда, може сьвяточн'ійший
треба.

троха,

як

МАЯ.
Що?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
А потрібний повинен би бути для нас обо'іх.

МАЯ.
Зачинаепі зацікавлювати мене, Рубеку.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Лише зацікавлювати. Ан'і дрібки непокоіти ?
*
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перечитъ головою.

Ан'і раз.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Добре. То слухай. — Ти сказала там, у купілях, що я видаю ся тобі в остатн'іх часах та
ким нервовим.

МАЯ.
Правда, бо ти був такий.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
А яка сьому після тебе причина?

МАЯ.
Відки я можу знати?
хутко.
Може тобі навтямило ся вже вічне пожите
зі мною ?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Вічне? Скажи може радше: вічне і нерозлучне.

МАЯ.
То скажім: щоденне пожите. Ми двое безд'ітних людий жили зі собою цілих чотири, пять
років і не розлучували ся ан'і на хвилину. —
Ми жили все цілком для себе.

ПРОФЕСОР РУБЕК
за^жавленадй.
Ну, і - ?
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МАЯ
трохи пригноблена.
А ти не е як-раз товариським чоловіком,
Рубеку. Ти йдеш найрадше своею власною до
рогою і займаеш ся своіми власними справами.
А я не можу ані раз поговорити як сл'ід з то
бою про т в о і справи, про ті малярські питаня і т. п.
Махав рукою.
I Бог сьвідком, що се не ц'Ікавить мене
ц’ілком.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ну, як-раз; тому сидимо по білыпій части
при комин’і і плетемо про твоі справи.
МАЯ.
Алеж милий Боже — щож се мали би
бути за справи!
ПРОФЕСОР РУБЕК.
А хоч би се були навіть дрібнички. Але час
минае нам у кождім раз! навіть так, Майо.
МАЯ.
Твоя правда. Минае. Зачинае щезати перед
тобою, Рубеку. — I се, здаеть ся, безпокоіть
так тебе.

ПРОФЕСОР РУБЕК
притакуе живо.
I так безмірно.
Ввть ся на лавці.
Не можу внести довіпе сього нужденного
Житя.
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МАЯ
встав і дивитъ ся хвилину на нъого.
Хочеш позбути ся мене, то кажи отверто.

ПРОФЕСОР РУБЕК
Щож се за бес'іда? Позбути ся тебе?
МАЯ.
Як хочеш увільнити ся від мене, то мо
жет говорити цТлком отверто. А я спакую ся
зараз.
ПРОФЕСОР РУБЕК
съмівтъ ся лсдви замітно.
Се звучитъ щось як погроза, Майо ?

МАЯ.
Для , тебе се не може бути
грозою.

рішучо по-

ПРОФЕСОР РУБЕК
встав.
НТ, справд'і нТ.
Докидав по хвилі.
Ми обое не можемо жити так далі разом.
МАЯ

Ну так —!
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Прошу, не так.
з натиском.
Не можемо жити вправдТ обое разом, —
але не потрібуемо ще длятого розходити ся.
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МАЯ
сьмівтъ ся згірдливо.
Лише трохи осторонь жити, так ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
I то ні.
МАЯ.
Ну, то кажи-ж швидше, що хочеш зробити
зі мною?
ПРОФЕСОР РУБЕК
трохи непевно.
Чую се тепер живо і болючо, що недостав
мен’і чоловіка, що був би мені справді близчким —

МАЯ
перебивав йому в напруженю.
А я не е н и м, Рубеку ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
бурмотить.
Ти не хочеш мене зрозуміти. Я мусів би
жити з кимсь, що зілляв би ся зі мною, — доповняв мене, — становив зі мною цілість у всій
моій творчости.

МАЯ
поволи.
Правда, таким високим вимогам, розуміеть
ся, я не відповім.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Се було би навіть прикро для тебе, Майо
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пристрасно.
I я не мала би, Бог сьвідок, охоти до сього.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Знаю се дуже добре. — I я не думав навіть про таку поміч, коли вязав ея з тобою.

МАЯ
призираетъ ся йому.
Можу вичитати в твоіх очех, що думает
тепер про иньшу.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так? Я не знав тебе ще з того боку, аби
ти уміла читати гадки. Так ти бачиш се ?

МАЯ.
Чи бачу ? О, я знаю тебе так добре, Рубеку,
так добре!
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти знает також нарешт’і, про кого я ду
маю?
МАЯ.
Так, у кождім разі'.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ну? Прошу?
МАЯ.
Думает про той — про той модель, яким
ти раз послугував ся —
не кінчитъ розпочатоі гадки.
Знает, люди в готёли уважаютъ й шаленою ?

73

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так? А щож то можуть думати собі лю
ди в готели про тебе і про Медведюка?
МАЯ.
Се не належить сюди.
Говоритъ дам, де перестала.
Але в кождім раз'і ти думав про згадану
бл'іду жінку.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Про неі і про н'ікого иньшого. — Коли я не
потрібував іі вже більше, — а як вона покинула
мене при тім, — і щезла без сл’іду —
МАЯ.
Тод'і ти взяв мене від біди, що ?

ПРОФЕСОР РУБЕК
безпощадно.
Коли правду сказати, то щось так, моя
Майо. Щось рік, чи півтора року ходив я самітний і кінчив-викінчував свій твір. »День відродженя< пішов у сьвіт і прин'іс мені славу
і иныпі почести.
Щирійше.
Але я не любив уже більше свойого твору.
Змучений і зроспучений був би я уті'к найрадше від людських вінц'ів і кадил у найтемшйші
л'іси.
Дивитъ ся на неі.
Ну, ти читает людські думки, — чи мо
жет відгадати, що стрілило мені тод'і до голови ?
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МАЯ
нерадо.
Так, — робити погрудя мущин і жінок.

ПРОФЕСОР РУБЕК
притакув.
На замовленя, так. Зі зьвірячими пащека
ми під маскою. Се діставали даром ; як додаток, розуміеш ?
Съмівтъ ся.
Але се властиво не те, що я думав.
МАЯ.

Лише ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
зное поважно.
Той ц’ілий фах артиста і та ц'іла артисти
чна д'іяльність — і все, що стоіть у звязи
із сим, — починали видавати ся мені в сути
річи такими пустими, порожними, такими лишні'ми.
МАЯ.
А щож ти хот’ів би замісь еього ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ж и т я, Майо.
МАЯ.
Житя?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Чиж се не ціннійше без порівнаня жити
в блиску сонця і красі, як замучувати ся на
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смерть до останн'іх днів житя у вохкій норі над
грудами глини і скалами каміня ?

МАЯ
зітхаючи легко.
Ц'ілком так, як і я думала.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
А потім став я також міг богатим, дуже
жити в достатку, а навіть у безжурнім спокою.
Я міг вибудувати собі віллю над Тавницьким
озером і палату в столищ. Про решту замовчу

МАЯ
пгдходить пгд його тон.
А вкінці ти спроміг ся купити собі мене,
і ділив ся зі мною усі'ми своіми скарбами.

ПРОФЕСОР РУБЕК
звертаючи жартом у иныиий бік.
Чи я не хотів узяти тебе зі собою на високу гору і показати тобі усі' краси сьвіта ?
МАЯ
лагідно.
Може бути, що се була висока гора, на яку
ти взяв мене, Рубеку, — але всьоТ краси сьвіта
ти не показав мен'і.

ПРОФЕСОР РУБЕК
съміетъ ся подражнений.
Ти ненасичена, Майо ! Така ненасичена!
Пристрасно.
Але знаеш, що е найсумнійше? Догадувш
ся сього ?
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МАЯ
із тихим упором.
Що ти взяв мене на ці’ле жите, се хоті'в
ти сказати.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Я не ужив би таких слів без серця.
МАЯ.
Але гадка була би така сама без серця.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти не мавш ясного погляду на се, як виглядае у нутрі натура артиста.

МАЯ
съмівтъ ся і потрясав головою.
Ах мій Боже, я не знаю навіть, як я сама
виглядаю у нутрі.
ПРОФЕСОР РУБЕК
не зважав на се.
Я жию так швидко, Майо. Се діетъ ся ли
ше у нас артистів так. Що-до себе, пережив я
у сих кількох роках, від коли знаемо ся, ц'іле
жите. Такі люди як я не находятъ щастя у нудних роскошах, про се я пересьвідчив ся до
бре. Таке буденне жите не е для мене, ан'і для
подібних мені. Я мунгу працювати безупинно —
творити ді'ло за д'ілом — аж до останньоі днини
житя...
Із надмірною силою.
Тому я не можу витримати з тобою, Майо.
Не можу бути з тобою сам на сам.
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МАЯ
спотйно.
Чи се мае значити иныпими словами, що
я знудила ся тобі?

ПРОФЕСОР РУБЕК
вибухав.
Так! Знудило мене се пожите з тобою, невисказано змучило і знудило! Тепер знаеш!
Панув над собою.
Погані, огидні се слова. Я чую се сам дуже добре. I ти не винна сьому — я признаю се
цТлком. Я, і лише я, нажив зміни —
якби сам до себе.
- пробудив ся знов до свойого справжнього житя.
МАЯ
складав мимоволг руки.
Але чому-ж пробР не можемо розійти ся
своіми дорогами ?

ПРОФЕСОР РУБЕК
дивитъ ся здивований на неі.
Ти хоті'ла би ?
МАЯ
вдвигав раменами.
Так, коли се мусить бути.

ПРОФЕСОР РУБЕК
живо.
Алеж се не мусить бути. С ще вихід іа
сього.
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МАЯ.
Тепер думает знов про ту бл’іду даму!

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так, правду кажучи, я мушу думати про
не! безупинно. Від то! хвил!, коли побачив !!
знов.
Нгдходить крок у перед.
Бо тепер я хочу звірити ся із чимсь пе
ред тобою, Майо!

МАЯ.

Ну?
ПРОФЕСОР РУБЕК
бетъ ся у груди.
Бачиш, тут у середин! — маю маленьку,
добре замкнену скриночку. I в тій скриночці
криють ся ус! мо! поет чні сни. А коли вона
щезла без сл'іду, зачинило ся віко скриночки.
I вона мала ключ — і взяла його зі собою. —
Ти моя мала Майо не мала жадних ключів. То
му то всьо лежитъ у середин! невикористане. —
А роки минають! I я не можу і не можу дістати ся до скарбів.
,

МАЯ
здержув злобний усъміх.
То кажи, най вона відчинить тобі знов п —
ПРОФЕСОР РУБЕК
не порозумівши від разу.
Майо — ?
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МАЯ.
Вона-ж е прец'і тепер тут. I здаеть ся, прийшла сюди задля твое! скриночки.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ан'і словечком я не згадав ій про се.
МАЯ
глядитъ на нъого наівно.
Але-ж, любий Рубеку — чиж для такоі
звичайноі справи як с я варто робити тілько
крику і заходів ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Вона здаеть ся тобі такою звичайною ?
МАЯ.
Дійсно так. Получи ся лише з тим, кого
потрібуеш найбілыпе.
Кивав головою.
Я найду все ще місце і для себе.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Де?

МАЯ
безжурно, викручуючм ся.
Ну, я могла би перенести ся до віллі, коли
би треба було сього. Але сього не буде треба.
Бо в містТ, у нашім великім домі найдетъ ся —
здаеть ся меш — при добрій вол'і, місце на
трое.
ПРОФЕСОР РУБЕК
нтевно.
I ти думает, що так могло би все бути?
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МАЯ
свобідно.
Милий Боже, — не могло би бути, то не
могло би бути. Не будемо ломити собі тепер
над сим голови.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ну, а як незможе бути, Майо, — щож

тод'і ?

МАЯ
байдужно.
То зійдемо собі просто з дороги. Цілком
зійдемо. Я найду собі все ще місце в сьвіті. Я
свобідна, свобідна, свобідна! Тим нема що жу
рити ся, пане професор.
Показуе нараз у правый бік.
Там! Там отсе вона.

ПРОФЕСОР РУБЕК
повергав голову.
Де?

МАЯ.
Там у долин’і. Ступае як марморна статуя.
Иде сюди.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
дивить ся прислонюючи собі очи рукою.
Чиж не е вона вт’іленим відродженем ?
До себе.
I я міг іі затерти — відсунути в т'інь —
перетворити. — Ах дурний, дурний!

МАЯ.
До чого се ти піеш?
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ПРОФЕСОР РУБЕК
викручувтъ ся.
До н’ічого. Бодай нТ до чого, що ти могла
би порозуміти.
Трена вказувтъ ся на рівнині з правого боку.
Дѵти, що грали ся, добачили « еже передше іповибігали проти нег. Тетр окружили Ті; одні показуютъ радістъ г довірв, одлі страх і несъмілістъ.
Вона говоритъ із ними тихо, відсилаючи гх до
лгчничого закладу; салю. хоче припочити троха
над потоком. Дгти збігаютъ у серединг з горбка.
Трена підясодитъ до скалистоі ст'іни і холодитъ собі руки струями води.

МАЯ
притишеним голосом.
Иди до іте'і, Рубеку, і. поговори з нею в чотири очи.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
А деж ти підеіп па той час ?
МАЯ
дивить ся на нъого значучо.
Від нині ходити му своими власпими доро
гами.

Вона сходитъ до потока і перескакув його при
‘помочи гірсъко'і палиу'і. Коло Трети пристав.
МАЯ.
Рубек жде на вас, пан'і, на горі.
ІРЕНА.
Чогож він хоче ?
Як ми мертві воскреспемо.

6
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МАЯ.
Хоче, аби ви помогли йому відчинити скри
ночку, котроі віко зачинило ся.

ІРЕНА.
Чиж я можу йому доиомочи ?
МАЯ.
Він думав, що ви одинокі лише можете.

ІРЕНА.
Спробую. —

МАЯ.
Гак, ви мусите зробити се, пані.
Відходитъ дорогою, що веде до лгчничого за
кладу.
Зараз потім сходить професор Рубек до Ірени, але так, що перегороджув гх потік.
ІРЕНА
по хвилг мовчаня.
Вона сказала, що ти ждеш на мене.

ГІРОФЕСОР РУБЕК.
Я ждав на твое рік за роком — не знаючи
навіть про се.

ІРЕНА.
Я не могла прийти до тебе, Арнольде. Я
лежала там долів і спала довгим, глубоким
сном, повним сонник привидів.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Але тепер ти проснула ся, Ірено !
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ІРЕНА
перечитъ головою.
Все ще лежитъ мені той тяжкий глубокий
сон у очех.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Побачиш, що для нас обоіх буде ще смеркати і свитати.
ІРЕНА.

Не вір у се.
ПРОФЕСОР РУБЕК
пристрасно.
Я вірю в се! I знаю се! Тепер, коли я відвайшов тебе знов —
ІРЕНА.
— відроджену —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
— і роз’яснену!
ІРЕНА.
Лише відроджену, Арнольде. Не роз’яснену.
Він перескакув до неі по камінях потокѣ.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Де ти була ц'ілу длину, Ірено ?

ІРЕНА
вказуе в далеч.
Гень далеко, на великих полях смерти.
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ПРОФЕСОР РУБЕК
зміняв тему розмови.
Ти не маеш, як бачу, нин'і зі собою свое!
приятельки.

ІРЕНА
усъмгхаетъ ея.
Моя приятелька дозирае мене однак мимо
сього добре.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Справд'і ?

ІРЕНА
роззираетъ ея трівожно докола себе.
Будь певний про се. Де я лише иду і стою.
Н'іколи мене не спускав з очий, —
шепче
— а я убю і'і колись гарним ранком.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти мала би охоту?

ІРЕНА.
3 ц'ілого серця. Якби
нагоду.

я найшла лише

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ізза якоі се причини ?
ІРЕНА.

Бо вона відьма.
Подумай собі, Арнольде, — вона змінила
ся в мою т'інь!
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ПРОФЕСОР РУБЕК
стираетъ ся успокоити гі.
Ну, ну, — тінь мусимо прецінь всі мати.

ІРЕНА.
Я е своею власною ті'ню.
сильно.
Не розуміеш мене ?

ПРОФЕСОР РУБЕК
пригноблений.
Так, так, Ірено, розумію тебе.
С'ідав на камени над потоком. Вона стоитъ
За ним, оперта на стіну екали.
ІРЕНА
по хвилг.
Ному сидиш і відвертаеш від мене своі
ОЧИ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
тихо, потрясав головою.
Я не сьмію — не сьмію дивити ся на тебе.

ІРЕНА.
Чомуж нараз не сьміеш?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Іебе мучить тінь. Мене гризе сумліне.

ІРЕНА
крикнула весело з пілъгою.
Нарешті!
ПРОФЕСОР РУБЕК
схоплювтъ ся.
Ірено — що се значить?
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ІРЕНА
спинюе його.
Лише тихо, тихо, тихо!
Віддихав глубоко і говоритъ якби увілънена
від важкого тягару.
Так. Тепер покинули мене, на сей раз. —
Тепер можемо с’істи і розмовляти як передніе
за житя.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ах, коби то ми могли знов так!
ІРЕНА.
С'ідай на сво’ім давнім місци, а я присяду
ся сюди до тебе.
Він сгдав знов на камени, вона на другім
коло нъого.
ІРЕНА
по хвилинг мовчаня.
Тепер вернула я знов до тебе Арнольде
з далеких, далеких кра'ів.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так, справді з подорожи, що трівала без
кінця.
ІРЕНА.
Назад до свойого пана і володаря.
До хати,
Ірено!...

ПРОФЕСОР РУБЕК.
що е н а ш о ю власною

хатою,

ІРЕНА.
Чи ти вижидав мене як день, так ніч?
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Якжеж я міг.
ІРЕНА
дивитъ ся в бік.
Ні, якжеж ти міг ? Ти-ж не знав н'ічого.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
іи справді не по причин! кого иньшого
щезла тоді?
ІРЕНА.
Чиж не могло се стати ся
Арнольде!

ізза тебе, —

ПРОФЕСОР РУБЕК
глядитъ на нег непевно.
Я не розумію тебе.

ІРЕНА.
Коли я служила тобі т'ілом і душею —
і статуя була викінчена, — наша дитина, як ти
навивав Гі, — тоді я зложила тобі у стіп найдорощу жертву, щезаючи сама на віки.
ПРОФЕСОР РУБЕК
клонитъ голову.
I сим ти зломила мое жите.
ІРЕНА
запалювтъ ся нараз.
Як-раз сього я хот'іла! Тобі не повинно
було удати ся пі'чого білыпе, — коли ти сотво
рив ту одну нашу дитипу.
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Чи ти бул а тоді заздрісна?
ІРЕНА
холодно.
Радше ненавиділа.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ненавиділа ? Мене ?
ІРЕНА
зное пристрасно.
Так, тебе, — артиста, що взяв так брзжурно, не надумуючи ея, ті'ло в горячею кровю, мс>лоде людське жите, вирвав із иного душу, то
му лише, що з того мав вийти твір штуки.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
I я мушу від тебе слухати сього —? Чиж
ти не брала участи в моіи робот! з горячим,
сьвятим запалом? У тій робот!, до яко! ми
йщли що раня як на молебенъ.
ІРЕНА
холодно, як передше.
Скажу тобі щось, Арнольде.

ПРОФЕСОР РУБЕК
Що?

ІРЕНА.
Я не любила н'іколи твое! штуки, заки пізнала тебе. — I потім також ні.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
А артиста, Ірено.
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ІРЕНА.
Артиста пенавиджу.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Артиста в мен'і також?
ІРЕНА.
Як-раз того. Коли я стояла перед тобою
ці'лком розгорнена, ненавид'іла я тебе, Арнольде.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
сильно.
Ні, Ірено! Се брехня!
ІРЕНА.
Я ненавид'іла тебе за те,
таким незворушеним —

що ти міг бути

ПРОФЕСОР РУБЕК.
съмівтъ ся.
Незворушеним? Так думает?

ІРЕНА.
— або бодай міг так побороти себе. I тому,
що ти був артистом, лише артистом — не чоловіком!
Говоритъ теплим, сердечним тоном.
Але статую з ховсько'і, живо'і глини, лю
била я, — в міру того, як із то'і сиро'і, безфоремноі маси вилонювала с я повна духа людська
дитина, — бо се був наш твір, наша дитина.
Моя і твоя.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
пригноблен ий.
I була нею иід кождим зглядом.
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ІРЕНА.
Бачиш, Арнольде, ізза то! дитини відбула
я сю довгу подорож.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
слуха,в нараз уважно.
Ізза то! марморно! стату'і?

ІРЕНА.
Називай !і, як хочет.
дитиною.

Я кличу !! ватою

ПРОФЕСОР РУБЕК.
неспокійно.
I тепер хочет Сачити !!? Скінчену? В «холоднім» марморі, як ти все казала?
живо.
Чиж не знает, що вона находить ся у
якімсь великім музею ?

ІРЕНА.
Я чула про се.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
А музе! були тобі все осоружні. Ти нави
вала !х гробами. —

ІРЕНА.
Я хочу навідати ся до того місця, де по
хоронено мою душу і дитину мое! душі.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
збентежемий і затрівожений.
Іи не сьміеш бачити сього твору ніколи!
Чуеш, Ірено. Молю тебе —! Ніколи, ніколи!
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ІРЕНА.
Думает може, що я умерла би тоді ще

раз?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
ломитъ руки.
Сам не знаю, то думаю. — Але якже-ж я
міг догадувати ся, що ти привяжет ся так
сильно до сього твору? Коли ти покинула мене
заки він був іще викінчений?
ІРЕНА.
Він був викінчений. Тому я могла відійти
спокійно — і лишити тебе самого.

ПРОФЕСОР РУБЕК
опирав лікті на колгна, хитае головою, тримаючи
руки перед очима.
Не був іще тим, чим став ся опісля.
ІРЕНА
висував миттю тихо тонкий, гострий ніж із під
сукн'і на грудях і питаетъ ся гострим шепотом.
Арнольде, — чи не запод'іяв ти чого ли
хого нашій дитип’і?

ПРОФЕСОР РУБЕК
викручувтъ ся.
Лихого? — Не можу рішити точно, що ти
розуміеш під сим?

ІРЕНА
без духу.
Скажи мені сейчас, що ти запод’іяв дитин'і?
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Скажу, як сид'іти меш спокійно і слухати
мене.

ІРЕНА
ховав ніж.
Буду — так спокійно слухати, як мати,
■коли —
ПРОФЕСОР РУБЕК
перебивав ’ій.
I не диви ся на мене, як я оповідаю.

ІРЕНА
сідав на камени за гіого плечима.
Сідаю тут за тобою. — А тепер кажи.
ПРОФЕСОР РУБЕК
відривав руки від очий г дивитъ ся далеко перед
себе.
Коли я побачив тебе, прояснило ся мен'і
від разу в одній хвилині, як з тебе мае повста
ти твір мойого житя.
ІРЕНА.
«Днем відродженя« іи називав свій твір
житя. — Я кличу йото «нашею дитиною«.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Я був тоді ще молодий і без досьвіду жи
тя. Здавало ся меш, що відродженз зможу
змалювати найкрасше і найчудовійше, як молоду чисту жінку — незахолибану бурями і
пригодами житя, — вільну від усяких плям і рисів — що будить ся до сьвітла і краси.
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ІРЕНА
швидко.
Так, — і такою я я прец! в нашім творі.

ПРОФЕСОР РУБЕК
вагаеть ся.
По правд! не цТлком такою, Ірено.
ІРЕНА
із зрастаючим напруженвм.
Не цТлком? — Не такою, якою я стояла
перед тобою ?

ПРОФЕСОР РУБЕК
не відповідаючи просто.
У слі'дуючих роках я набрав житевого досьвіду, Ірено. «День відродженя* став ся у моім
з’ображеню чимсь білыпе обвмистим, чимсь
всестороннійшим. Мала округла підстава, з яко!
стріляла в гору ся твоя постать, струнка, самітна, — не вистарчала на все те, що я хот'ів
дотворити тепер. —
ІРЕНА
шукав ножа, а ле гамувтъ ся зараз.
Щож ти дотворнв іще? кажи !

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Те, що я бачив докола себе у сьвіті на
власні очи. Я мус'Тв вывести се в стату'і. Не міг
інакше, Ірено. Я розширив підставу, — вона
стала більшою і просторійшою. Умістив на
ній кусник сфильованоі, іютрісканоі землі. А
з прогалин сновидають ся тепер люди із лицами
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сфінксів, — чоловіки і жінки, — яких я пізнав
у житю.
ІРЕНА
без духу, вижидаючи.
Але в середин! тоТ юрби стоіть молода
жінка, ясніюча надземською радістю ? Так, Ар
нольде ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
викручуетъ ея.
Не в самій серединъ Я мус'ів на жаль пбсунути статую трохи в зад, — для л'ішного вражіня цілости, знаеш. Інакше вибивала ся-б за

сильно.

ІРЕНА.
Але блиск ясно’! .радости тріскае
з мойого лиця?

й дал'і

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Розуміеть ся, Ірено. Бодай у певніи мірі.
Може трохи притемнений. Гак, як вимагала то
го моя нова ідея.
ІРЕНА
підводитъ ся мовчки.
Та картина з’ображае жите таким, яким ти
бачиш його тепер, Арнольде.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так, мабуть.
ІРЕНА.
I в тій картиш ти притемнив мене трохи —
вставивши у Трупу — як другорядну постать.
Виймав ніж.
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Не як другорядну — скажім, як середню —
або щось подібного.

ІРЕНА
шепчв гострійше :
Тепер ти засудив себе сам.
Хоче. ударити йога.
ПРОФЕСОР РУБЕК
обертавтъ ся і дивить ея на нёі.
Засудив себе?

ІРЕНА
ховав швидко ніж і говоритъ здавлвним голосом,
як би із болем.
Моя ці'ла душа, — ти і я, — ми, ми, ми
і наша дитина були в тій самій постат'і.
ПРОФЕСОР РУБЕК
живо, здоймае капелюх з голови і обтирав
собі каплг поту в чола.
Але слухай тепер, як я змалював себе у тій
і*руш. Над жерелом, як ось тут, сидить обладований провинами чрловік, що не може увільнити ся ц'ілком від земськоі' шкаралущі. Шсля мене він покутуе за згайноване жите. Нуряе своі пальці у бистру воду, аби іх обмити
і журить ся і мучить ся гадкою, що се не
удасть 'ся йому ніколи. Не увільнить ся во віки,
не буде жити і не воскресив. Сидіти ме все, вічно у своём пеклЁ.
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ІРЕНА
твердо і холодно.

Поет!
ПРОФЕСОР РУБЕК
Чому поет ?
ІРЕНА.
Бо нема у тебе ат гили, ан'і вол’і, — ти
оправдуеш ус'і своі' д'іла і думки. Наперед убив
ти мою душу — а потім з’ображуеш себе в постат'і жалю, покути і самообжалованя —
съмівтъ ея
— і думает що ти вирівнав сим своі рахунки ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
уперто.
Я артист, Ірено, — і не соромлю ся сла
босильности, якій піддаю ся може. Бо я уро
див с я, бачиш, артистом. 1 не буду також ніколи нічим иньшим, як лише артистом.
ІРЕНА
глядитъ на нъого із затаеною, злобною усъмішкою
і говоритъ ніжно і лагідно.
Ти поет, Арнольде!
гладить його по волосю.
I що ти люба, велика, старіюча дитино не
может бачити сього!

ПРОФЕСОР РУБЕК;
невдоволений.
Чому-ж ти навивает мене все поетом ?
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ІРЕНА
з мрачными очима.
Бо в сих словах звучитъ рід оправдали, мій
приятелю. Прощане, то розпостирае свій плащ
над усіми хибами.
Назад зміненим тоном.

Але я була тодТ людиною! I я мала жи
ти житвм і сповнити свою людську задачу. Бачиш, все те я залишила, все те покинула, аби
стати твоею невілі.лицею. О, се було самоубій
ство; смертний і’ріх проти само! себе.
На пів шепотом.

I того смертного гріха не зможу відіюкутувати ніколи.
Сгдав блище нъого над потоком, стріляв за
ним незамітно очима і врывав механгчно цъвіти
хащів, іцо ростутъ докола.
ІРЕНА
на око пануючи над собою.
Я повинна була привести на сьвіт богато,
богато дТтий. СправжнТх д’ітий. Не таких, що 'іх
ховаеть ся у гробах. Така була моя судьба. Я
не повинна була ніколи служити тобі - поете.

ПРОФЕСОР РУБЕК
потапав у споминах.
Все-ж таки були се красні часи, Ірено. Чудові часи, — як згадаю ’іх —
Як ми мертві воскреснем©.

7
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ІРЕНА
дивитъ ся на нъого нгжно.
Чи пригадуеш собі, якого ти ужив слова, —
коли упорав ся —- упорав ся зі мною і з нашою
дитиною ?
Кивнула до нъого головою.
Чи пригадуеш собі те дрібоньке слівце,
Арнольде ?
ПРОФЕСОР РУБЕК.
глядитъ на нег питаючим вором.
Я сказав тоді таке слівце, що ти тямиш
його ще до нині?
Так.

ІРЕНА.
Не пригадуеш собі ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
перечитъ головою.
НІ, справді' н'і. Бодай у сій хвилин'і н'і.
ІРЕНА.
Ти зловив мене за обі руки і устиснув іх
горячо. А я стояла перед тобою вижидаючи без
духу. I потім ти сказав: Дякую тобі з цілого
серця, Ірено. Се був найщасливійший для мене
епізод.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
сумніваючи ся.
Я сказав: епізод? Не уживаю зрештою н'іколи сього слова.
ГРЕНА
Ти сказав: епізод.
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
з уданою веселістю.
Ну так, у самій річи се був справді епізод.

ІРЕНА
коротко.
По с'ім слові я покинула тебе.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти береш собі всьо так дуже до серця,
Ірено.
ІРЕНА
тре чоло.
Може й твоя правда. Скиньмо зі себе всьо,
що нас дурить і давить.
Зривае листе з полевт рожі і розкидае його
по потоцг.
Диви Арнольде! Отсе нливають наші птахи.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Які птахи?
ІРЕНА.
ФлямінГи — не бачиш? Рожеві флямінГи.

ПРОФЕСОР РУБЕК
ФлямінГи не нливають. Лише бродятъ.
ІРЕНА.
Так се не флямінГи, йно меви.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Меви з червоними клювами, так, — се вже
скорше.
Зривае широкі, зелені листки і кидав ’іх до потока.
А тепер я висилаю за ними своі кораблі.
*
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ІРЕНА.
Але не повинно там бути людий, що виловлквали би і'х.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
НТ, нТ, не буде.
Съмгвтъ ся до неі.
Пригадуеш собі те лТто, коли ми сид’іли
перед сільською хатчиною над Тавницьким озе
ром ?
ІРЕНА
притакув.
СуботнТшніми вечерами, коли ми покінчили
свою тижневу роботу —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
— і виіздили там зелізницею і лишали ся
там цТлу недТлю —
ІРЕНА
з ненависним виразом в очах.
Се був епізод, Арнольдо

ПРОФЕСОР РУБЕК
якби не чув нгчого.
I тоді ти пускала на воду птахи.

Водяні

лелГі.
ІРЕНА.
То були білі лебедь

ПРОФЕСО РРУБЕК.
Я хотТв сказати лебедь I пригадую собі,
що я привязав до одного із лебед'ів великий
рапавий листок. Листок щавника. —
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ІРЕНА.
I се був новей Льогені'ріна — з лебедем
на перед!’.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Як весело ти бавила ея, Ірено.
ІРЕНА.
Ми бавили ся части так.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Що суботи, здаеть ся мен’і; — ц’іле л’іто.
ІРЕНА.
Ти говорив, що я лебедь, який везе твій
човен.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так? Так, так справдѴ.
Занятий забавою.
Диви' ся лише, як меви плинуть із рікою!
ІРЕНА
съмівтъ ся.
А вс! твоі кораблі розбивають ся.

ПРОФЕСОР РУБЕК
кидав зное листе до потока.
Я маю ще кораблі на склад!.
Гонитъ очима за листом, кидав зное кілъка листків і говоритъ по хвилг мовчаня.
Знаеш, Ірено, — я купив ту сільську хатчину над Тавницьким озером.
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ІРЕНА.
Так? Ти купив і'і теп ер? Ти говорив часто,
що купиш і'і, як лише будеш мати на се
гроші.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Пізн'ійше я мае і'х богато. I купив Гі. —
ІРЕНА
дивитъ ея на нъого боком.
Мешкаеш тепер там :— у нашім старім до-

мі ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ні, я казав давно вже розвалити його. —
Я вибудував собі велику, чудову, вигідну віллю
— з парком докола. Там пересиджуемо звичайно —
уривае г поправляетъ ся
— там пересиджую звичайно в літ'і.
ІРЕНА
поборюе себе.
Так, ти і — та друга пересиджуете
все в л'іті.

там

ПРОФЕСОР РУБЕК
трохи гордо.
Так. Коли не подорожуемо із жінкою — як
ось сього року.
ІРЕНА
розпускае зір на манівці.
Гарне, гарне то було жите над тавницьким
озером.
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ПРОФЕСОР РУБЕК
потапае у споминах.
А все-ж таки, Ірено —
ІРЕНА
кінчитъ його гадку.
— а все-ж таки покинули ми обое се гарне жите.

ПРОФЕСОР РУБЕК
тихо, горячо.
Жаль приходить за п і з и о ?
ІРЕНА.
Не відповідав, лише сидитъ хвилину тихо;
потім дивитъ ся в далеч.
Диви, Арнольде. Тепер спускаете ся сонце
за шпилТ. Глянь, якою червовою фарбою закрашують його останні преміи! узгіря.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Давно вже я не бачив заходу сонця в го
рах.

ІРЕНА.
Ані сходу сонця.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Сходу с< нця, здаеть ся мен!, я не бачив
ніколи.
ІРЕНА
усъміхавтъ ся, як би до евогх спомингв.
Я бачила раз у жнтю чудовий схід сонця.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Так? Де?
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ІРЕНА.
Высоко, высоко на стрімкім шлилю. Ти
приманив мене там і обіцяв показати мені всі
пари сьвіта, коли —
уривав нараз. 1

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Коли —? Ну?

ІРЕНА.
Я зробила те, чого ти хот'ів — і пішла за
тобою до гори. I там я упала на колТна і моли
ла ся до тебе — і служила тобі.
Ловчитъ хвилину, потім говоритъ тихо.
Тоді я бачила схід сонця.
ПРОФЕСОР РУБЕК
зміненим голосом.
Чи не мала би ти охоти по'іхати з нами
і замешкати в нашій вілл'і?
ІРЕНА
дивитъ ся на нъого з пог'рливою усъмішкою.
Разом із тобою — і тою другою дамою ?

ПРОФЕСОР РУБЕК
напрасно.
Разом зі мною — як за давних дн'ів
творчости. I відчивити ті вс’і брами, що позачинювали ся у мо'ім нутрі. Не зробила би ти
сього, Ірено ?

ІРЕНА
перечить головою.
Не маю вже ключа до тебе. Арнольде.
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Маеш ключ! Ти одна лише маеш!
Проситъ г молить.
Поможи мен'і, аби я почав іще раз жити.

ІРЕНА
незворушена як передніе.
Пусті мрі'і. Даремні мертві они. Наше гюЖИТ6 не возкресне ніколи.
ПРОФЕСОР РУБЕК
уривае коротко.
То бавмо ся бодай далТ.

ІРЕНА
Так бавити ся, бавити ся, лише бавити ся.
Сидятъ і кидаютъ листе і цъвіти до потока,
пускаючи ’іх з водою.
Із стрімкого берега з л'івогѳ боку надходитъ
дідич Улъфгайм і Мая. за ними слуга із псами,
які веде далъ на право.
ПРОФЕСОР РУБЕК
побачив іх.
Ах, йде мала Мая з Медведюком.
ІРЕНА.

Твоя Мая ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.

Або його.
МАЯ
роззиравтъ ся докола, побачила, що вони сидятъ
обое над потоком і кличе.
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Добраніч, Рубеку. Спи про мене. Я иду тепер шукати привод!
ПРОФЕСОР РУБЕК
відкликув 'ій.
Шож то буде з тих пригод?
МАЯ
наближаетъ ся.
Житем хочу заступити всьо иньше.

ПРОФЕСОР РУБЕК
глумитъ ся.
Так, ти також, маііа Майо?
МАЯ.
Вже-ж! Я зложила також слі’дуючу віршу:
Съпівав врадувана.
Я свобідна, я евобідна людина!
Вже минула неволі година,
Я свобідна, як пташка, людина!
Так мені здаеть ся, що я проснула ся нарешт'і...
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Здаеть с я.
МАЯ
віддихав повною грудю.
Ах, яке то щасте проснути ся і почувати ся
таким легким!
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Добраніч, Майо — щастя желаю.

107

УЛЬФГАЙМ
кричитъ озлоблений.
Здорові були! До чорта там із вашими же
ланіями! Хочете загікати нас! Не бачите що вибираемо ся на польоване.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Щб ти принесет мен'і з іюльованя, Майо?
МАЯ.
Дістанеш хижу ктицю до модельованя. —
Я пострілю в для тебе.

ПРОФЕСОР РУБЕК
сьміетъ ся із гірким глумом.
Так, построити через недогляд — до сього
ти все стреміла.
МАЯ
метнула головою.
Ах, дайно ти мен'і епокій тепер!
кивав головою і усъміхавтъ ся хитро.
Бувай здоров! — Щасливоі, спокійноі, літньо'і ночи!

ПРОФЕСОР РУБЕК
весело.
Дякувати. А всього лиха в сьвіті на вашу
голову і на ваше польоване!
УЛЬФГАЙМ.
вибухав съміхом.
Славно, с е як раз желане як повинно бути..
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МАЯ.
съмівтъ ся.
Дякувати, Рубеку, красно дякувати!
Переходятъ обое через видну частину долины і ще
паютъ на правім бои/і за корчами.

ПРОФЕСОР РУБЕК
по хвилг мовчаня.
Л'ітня ніч у горах. Так, се було би жите.
ІРЕНА.
нараз із диким, виразом очий.
X о ч е ш пережити таку л’ітню ніч — зі
мною ?
ПРОФЕСОР РУБЕК
розкладае рамена.
Так! Так! — Ходи!
ІРЕНА.
Коханий мій пане і доброді’ю.
ПРОФЕСОР РУБЕК.

Ірено!
ІРЕНА.
усъміхавть ся і ловитъ ся за груди. Хрипливо.
Се Суде лише епізод —швидко, шепотом:
Цить! Не обертай ся, Арнольде!

ПРОФЕСОР РУБЕК.
так само тихо.
Що такого?
ІРЕНА.
Ті очи не відривають ся від мене.
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
обертавть ся мимовом.

Які?

Задубілий:
Ах!
Голова монахині вказувтъ ся до половики із поміж
хащів на лгво. Гі очи впялені уперто в Ірену.
ІРЕНА.
встав і говорить придавленим голосом.
Ми мусимо розстати ея. Ні, ти сиди, чуеш,
— не иди за мною.
ІІохилявтъ ся над ним і гиепче.
До побаченя, нині' в ночи, тут у долин’і.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
А ти прийдепі, Ірено?

Прийду рішучо.

ІРЕНА.
Вижидай мене тут.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
говоритъ розмріяний.
Л'ітня ніч у горах. Із тобою. 3 тобою.
Іх очи стрічаютъ ся.
Ах, Ірено, — се було би жите. А ми згайнували його — обое.
ІРЕНА.
ТПо воно не дастъ ся вернути, иобачимс
аж тод'і, як —
уривае коротко.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
глядитъ на не'і питаючим вором.
Як?
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ІРЕНА.
Як ми мертві воскреснем о.

ПРОФЕСОР РУБЕК
хитав задуманий головою.
Так, — щож ми бачимо властиво?
ІРЕНА.
Бачимо, що ми не жили щколи.
Відходитъ дорогою, що веде до лгчничого закладу.
Монахиня пускав п г йде за нею. Професор Рубек
сидитъ непорушно над потоком. Із скель залітав
веселий съміх і съпів Маг:
Я свобідна, свобідна людина!
Вже минула неволТ година!
Я свобідна, як пташка, людина!

Третій акт.
Дикі урвища зі страшними зворами в глубин!.
Снігом покриті вершки гір знимають ся горі на право
і щезають високо у мраці. На лі'во серед звалищ стоіть
стара, на пів розвалена хата. Ранній ранок. Свитае; сонце не зійпіло ще.
Мая входить червона і розігріта на урвище з л'івого боку. Ульфгайм йде за нею на пів лихий, на пів
усьміхнений і три мак іі сильно за рамя.

МАЯ
намагавсь вирвати ся.
Пуст’іть мене! Пуст'іть мене, кажу!
УЛЬФГАЙМ.
Ну, ну, — того лише не доставало, аби ви
кусали. Алеж ви лихі як гадина.

МАЯ
бе його по руцг.
Пустите мене вжѳ раз, кажу. I чи дасте
спокій ?
УЛЬФГАЙМ.
Алеж се —
МАЯ.
То я не иду ан'і кроном дальше з вами!
Чуете — навіть ан’і кроком —!

УЛЬФГАЙМ.
Го! го! Якже ви будете
сих диких скалах без мене?

повертати ся в

МАЯ.
Збіжу, коли так мусить бути, онтам просто
по тім стрімкім берез'і.
Як ми мертві воскреснемо.

$
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УЛЬФГАЙМ.
I поторощу ся, порву ся в кусні — а тепла
кров буде лити ся.
Пускав и.
Прошу. Збіжіть тепер із сього берега, як
маете охоту. Гляньте як стрімко він спускаеть
ся у пропасть. Лише вузонька стежочка веть ся
в долину, по якій ледви чи можна зійти.

МАЯ
обтріпув рукою сукню і дивитъ ся на нъого з гнгвом.
I з таким чоловіком ходити на польоване!

УЛЬФГАЙМ.
Скажіть радше — бавити ся.

МАЯ.
Ах так, ви називаете се забавою ?
УЛЬФГАЙМ.
Маю честь бути так сьмілим.
забаву люблю найліпше.

Сього рода

МАЯ
мече в зад головою.
Ну — але на се я мушу сказати —!
По хвилг мовчаня; глядитъ на нъого допит-

ливо.
Пощо ви розпустили пси?
УЛЬФГАЙМ
моргав очима г усъмгхавть ся.
Аби і вони могли заполювати собі на власну руку, знаете.
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МАЯ.
Се просто брехня! Тому ви не розпустили 'іх.
УЛЬФГАЙМ
усъміхавтъ ся все ще.
Ну, а чомуж ? Прошу, я слухаю —

МАЯ.
Во ви не хотТли мати при собі Лярса. Він
мав полетіти за ними і довити іх одного по
однім. А тимчасом —. Гарна ви собі людина!
УЛЬФГАЙМ.
— а тимчасом —?
МАЯ
уривае коротко.
Вже добре.

УЛЬФГАЙМ.
Лярс не найде іх 'гак швидко. Можете бу
ти спокійні. Він не верпе перед часом.
МАЯ
глянула на нъого з гнівом.
Можу догадати ся того.
УЛЬФГАЙМ
ловитъ 'іг рамя.
Во Лярс, бачите, знае моі звича'і.

МАЯ
виривавтъ ся і міритъ його очима.
Знаете, до кого ви подібні, пане Ульфгайм ?
*
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УЛЬФГАЙМ.
В кождім разТ найбільше до себе самого.

МАЯ.
Так, ваша правда. Бо ви подібні дуже до
фавна.
УЛЬФГАЙМ.
До фавна -?

МАЯ.
Аякже, як-раз до фавна.
УЛЬФГАЙМ.
Фавн — то що<ъ в род'і потвори, що ? Чи
може лТсовий чорт, ш ?

МАЯ.
Так, так, як-раз такий як ви. 3 цапячою
борідкою, з козячими ногами. I роги мае також.
УЛЬФГАЙМ.
Ой, ой — і роги також?

МАЯ.
Пару поганих рогів як ви, аякже.
УЛЬФГАЙМ.
Ви можете добачити мо'і ріжки?

МАЯ.
Мені здаеть ся, що бачу ’іх дуже добре.
УЛЬФГАЙМ
виймае з кишенг шнурок на пси.
То буде найлТпше, коли привяжу вас.
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МАЯ.
Ви здуріли, чи що ? Хочете привязати ме
не —?
УЛЬФГАЙМ.
Коли вже маю бути чортом, то пай буду
ним ц'ілком. А диви! То ви бачите роги, що?
МАЯ
успокоюе його.
Ну, — тепер будьте чемний, пане ді'дичу.
Уривав.
Але деж е властиво ваша стрілецька па
лата, про яку ви наоповідали мен! так богато.
Вона повинна бути десь у сій сторон!.

УЛЬФГАЙМ
вказуе на хатчину.
Ось тут просто ваших очий.
МАЯ
дивмть ся на нъого.
Ся стара куча?

УЛЬФГАЙМ
усь-шжавгь ся під вусами.
У нТй перебувала вже и е о д н а корол'івна
МАЯ.
I сюди заходив до корол'івни, як ви ка
зали, той осоружний сваток в постаті медведя?

УЛЬФГАЙМ.
Так, товаришу польованя, — як-раз сюди —
запрошуючи жестом руки.
Коли зволите ласкаво увійти. —
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МАЯ.
Брр! Моя нога не стане там —! Брр!
УЛЬФГАЙМ.
О, пара людий може добре переспати там
літню ніч. Навіть і ц'іле лі'то — якби вже прийшло на се.

МАЯ.
Дякую красненько. До сього треба би мати
особливше уподобане.
Знетерпемівлена.
Але тепер уже за богато мен'і вас і ваше
го польованя. Хочу вернути до г.отелю — заки
ще люди повстаютъ.
УЛЬФГАЙМ.
Якжеж ви думаете' зійти із відси ?

Се вже ваша
якась стежочка.

МАЯ.
річ. Найдетъ

ся десь чей

УЛЬФГАЙМ
показув в пропасть.
А розуміеть ся; е там рід стежки — стрімголов по сті'ні. —

МАЯ.
Ну, отже. — Трохи добро’і воль
УЛЬФГАЙМ.
Але спробуйте лише спустити ся тою стеж
кою.
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МАЯ
непевно.
Думаете, що се неможливе?

УЛЬФГАЙМ.
Ніколи в сьвіті. Як я не поможу вам.
МАЯ
неспокойна.
Ну, то ходіть і поможіть мені.
зрештою е тут?

Пощож ви

УЛЬФГАЙМ.
Хочете, аби я взяв вас на плечі?
МАЯ.

От не плетіть!
УЛЬФГАЙМ.
Чи радше на руки ?
МАЯ.
Сховайте ся вже раз із тими нісен’ітницями.

УЛЬФГАЙМ
давитъ у соб'і гнгв.
Я підніс раз молоду д'івчину із вулиці
і взяв Ті на своі руки. На руках я н'іс Гі. I хотів
нести Ті ц'іле жите, — аби Ті нога не спотикнула
ся на камени. Бо вона мала сильно зношені
черевички тоді, як я найпюв Ті. —

МАЯ.
Ну, і ви піднесли Ті і несли на руках?
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УЛЬФГАЙМ.
Я витяг П з багна і тримав високо понад
землею — так обережно, як лише міг.
Съміеть ся голосно.
I знаете яка була за се дяка ?

МАЯ.
Ні. Яка?
УЛЬФГАЙМ
глядитъ на неі і притакув усъміхаючи ся.
Роги дістав я. Роги, які ви бачите дуже
добре. Не забавнаж се істория Медведючко?

МАЯ.
О так, дуже. Але я знаю ще забавнійшу.
УЛЬФГАЙМ.
Щож се за істория ?

МАЯ.
Ось і вона: Була собі раз дурненька дівчинка, що жила при родичах — але в досить
великій нужді. Нараз принтов до не’і великий
пай, взяв д'івчину на руки — щось так як ви
і поі'хав із нею далеко, далеко.
УЛЬФГАЙМ.
Ну, і радо вона жила із ним.

МАЯ.
Розуміеть ся, бо бачите, вона була дурна.
УЛЬФГАЙМ.
А він був може справді гарний мущина.
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МАЯ.
Ах ш, він не був цілком гарний. Але умів
вмовити в неі, що заведе Гі, Бог зна, на яку високу гору, де е без міры сонця і сьвітла.
УЛЬФГАЙМ.
Так він любив дерти ся по шпилях ?

МАЯ.
Так, на свій спосіб.
УЛЬФГАЙМ.
I взяв дівчинку із собою на гору?
МАЯ
метнула головою взад.
Так, справді гарно взяв і'і. — Ах н'і, принадив іі до зимноі, т'існоі клітки, де не було ан'і
сонця ані сьвіжого повітря, — бодай після іі
гадки — лише всьо позолочене і великі скамен'ілі людські мари докола ст’ін.

УЛЬФГАЙМ.
Ах, най мене чорти возьмутъ, се було якраз для не'і.

МАЯ.
Ну, ие забавна се істория?
УЛЬФГАЙМ
глядитъ на неі хвилину.
Послухайте мене, мій любий товарищу. —

МАЯ.
Ну, щож знов такого?

шкдимшг

ш л г' ж
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УЛЬФГАЙМ.
Чи не могли би ми злучити наших поторганих істот ?

МАЯ.
Доброд'ій д’ідич маютъ охоту латати

лах-

міте ?
УЛЬФГАЙМ.
А чомуж би нТ. Чиж не могли би ми пробувати полатати тут та там наші лахи, аби нарештТ вийшло з того щось у род'і людського
житя?
МАЯ.
А як сі кусш порвали ея вже ц'ілком, щож
тод’і ?
УЛЬФГАЙМ
махнув енер^ічно рукою.
То ми будемо тод’і горд! і свобідні, як ті
що лишили ея самі собою.
МАЯ
съмівтъ ся.
Ви зі сво’іми цапячими ногами, так!

УЛЬФГАЙМ.
А ви зі сво’іми. Ег лишім се!
МАЯ.
Так, ход'іть — ході'м.

УЛЬФГАЙМ.
Стійте! Куди товарищу ?

МАЯ.
Розумівть ся, до готелю.
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УЛЬФГАЙМ.
А потім?

МАЯ.
Потім попращаемо ся гарно і подякуемо
собі за товариство.
УЛЬФГАЙМ.
Чи м о ж е м о розійти ся обое ?
що м о ж е м о ?

Думаете,

МАЯ.
Розуміеть ся, преці о скільки знаю,ви-жне
привязали мене ще.
УЛЬФГАЙМ.
Маю для вас палату.
МАЯ
вказув на хатчину.
Може таку як- ся ?

УЛЬФГАЙМ.
НТ, вона е ще в ліпшім стані.

МАЯ.
I може в додатку також усТ чуда сьвіта?
УЛЬФГАЙМ.
Палату, кажу ■—

МАЯ.
Дякую. Маю вже досить тих палат.
УЛЬФГАЙМ.
— із чудовими нивами до польованя, що
простягають ся на ці'лі милТ.
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МАЯ.
6 там у тій палат! також твори штуки?

УЛЬФГАЙМ
повали.
Ні — творів штуки як-раз нема, але... —
МАЯ.
Ну, дякувати Богу.

УЛЬФГАЙМ.
Тож підете зі мною, як довго і як далеко
я схочу ?

МАЯ.
Якби не пантрувала мене
птиця.

освоена

хижа

УЛЬФГАЙМ
дико.
Всадимо іи кулю в крило, Майо ?
МАЯ
глядитъ на нъого хвилину і каже рішучо.
То ход'іть і знесіть мене на долину — понад пропасть.
УЛЬФГАЙМ
закидав рамена докола и т'іла.
Найвисший вже час! Геть докола нас мра
ка — !

МАЯ.
Дорога в долину е, здаеть ся, дуже небез
печна ?
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УЛЬФГАЙМ.
Гірська мрака ще небезнечнійша.
Лая виривавтъ ся бѣжитъ над беріг пропасти, ди
витъ ся в долину, але швидко відскакув.
УЛЬФГАЙМ
йде до нег усъміхаючи ся.
Чи не дістали ви завороту голови?

МАЯ.
тихо.
Так і с е також. Але гляньте но в до ливу
хто там йде —
УЛЬФГАЙМ
йде над пропастъ і вихилявтъ ся через край.
Таж то лише ваш хижий птах — і його
чужиниця.
МАЯ.
Чи не могли би ми пересунути ся попри
них, •— аби вони не добавили нас ?

УЛЬФГАЙМ.
Годъ Стежка за вузка, а иньшо'і дороги
в долину нема.
МАЯ
додав собі відваги.
Добре, — то станьмо тут сьміло проти них.

УЛЬФГАЙМ.
Так може сказати лише спражній Медведюк, товаришко!
Професор Рубек і Ірена вказуютъ ся на краю про
пасти. Він загорнений у свій плащ, вона переки-
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нулѣ собі через білу сукню легонький плащ, на
головъ мае шапочку із лебединого пуху.
ПРОФЕСОР РУБЕК
що його видно лише до половитъ із поза хребта
екали.
Щож Майо! Здибавмо ся ще раз обое?
МАЯ
з уданою певністю себе.
Служу. Прошу, ходи б.-шще.
Лрофесор Рубек входитъ цілком на гору і подав
руку Іренг, що діставтъ ся таком на хребет.

ПРОФЕСОР РУБЕК
холодно до Маі.
Ти була також ц’ілу ніч на горах, — щось
так як і ми?
МАЯ.
Так, я була на польованю. Ти дав мен'і
дозвіл.
УЛЬФГАЙМ
вказуе в сторону пропасти.
Ви вийшли сею стежкою?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ви-ж бачили.
УЛЬФГАЙМ.
I ся пані також?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Розуміеть ся.
глядитъ на Маю.
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Ся панТ і я думаемо від тепер не розходити ся ніколи у своіх дорогах.

УЛЬФГАЙМ.
Знаете, що ви могли переплатити житем
сю дорогу, якою ви вийшли.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ми спробували однак мимо того, бо зразу
вона не виглядала так погано.
УЛЬФГАЙМ.
НТ, зразу жадна річ не е погана. Але нараз доходить чоловік до місця, відки не може
рушити ся анТ вперед, анТ взад.
ТодТ треба
тримати ся сильно, пане професор! Сильно як
скала, як ми стрільц'і кажемо.

ПРОФЕСОР РУБЕК
дивитъ ся на нъого з усьміхом.
Се мае бути учений виклад, пане дТдичу ?
УЛЬФГАЙМ.
Боже борони мене!
Напрасно, вказуе в гору.
Але не бачите, що буря вже над нами! Не
чуете заверюхи?

ПРОФЕСОР РУБЕК
наслухув.
Чути якби прелюдию до воскресеня.
УЛЬФГАЙМ.
Се буря надходить зі шпилі'в, чоловіче!
Гляньте-но, як хмари бовванять ся докола нас
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і опадаютъ.
кном.

Небавом обвіють нас смертним су

ІРЕНА.
стрепенула ся.
Знаю се сукно.
МАЯ.
тягне Улъфгайма.
Ході'м, ході'м швидше.
УЛЬФГАЙМ
до професора Рубека.
Більше як одну особу не можу взяти зі
собою. Затримайте ся панство там у хатчині',
доки буря не перешаліе. Я пришлю потім людий і скажу вас забрати.
ІРЕНА
Забрати! Н'і! НТ —!
УЛЬФГАЙМ
буркнув.
Люди ужиють у потребі сили. Бо тут йде
про жите і смерть. Знаете тепер?
До Маг.
Ходіть — і віддайте ся з довірем у руки
свойого товарища.

МАЯ
тулгітъ ся до того.
Якже я буду сыіівати і радувати ся, коли
зійду з ці’лою шкурою на долину!
УЛЬФГАЙМ
починав сходити і кличе до тих, гцо лишили ся..
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А ви зажд'іть у стрілецькій хатТ, аж прийдуть люди зі шнурами і заберутъ вас!
Дг'диѵ Улъфгайм спускаетъ ся швидко, але осто
рожно з гори тримаючи Маю на руках.
ІРЕНА
дивитъ ся хвилину перепудженими очима на
Рубека.
Ти чув, Арнольде ? — Прийдуть люди і за
берутъ мене! Богато людий —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Будь спокійпа, Ірено!

ІРЕНА
із ростучим переляком.
I та чорно одягнена прийде також. Бо вона
мусі'ла замітити вже мою неприсутність. I вона
забере мене і зашив в кафтан. Так — вона мае
його у скрині. Я бачила його сама —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ніхто не сьмів доторкнути ся тебе!

ІРЕНА
съмівтъ ся дико.
Н'і, н'і, — на се я маю спосіб.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Який спосіб?
ІРЕНА
виймае ніж.

А ось!
Як ми мертві воскреснемо.

9
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ПРОФЕСОР РУБЕК
простягав по нъого руку.
Ти маеш ніж при собі ?
ІРЕНА.
Вічно. Як день, так ніч. Навіть у ліжку.

ПРОФЕСОР РУБЕК
Дай мені той ніж, Ірено!

ІРЕНА
ховае його.
Не дам. Я можу сама потрібувати його.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
На щож тобі його треба?
ІРЕНА
дивитъ ся гостро на нъого.
Він був призначений для тебе, Арнольде
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Для мене ?

ІРЕНА.
Як ми сид'іли раз у вечері над тавницьким
озером.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Над тавницьким озером —?
ІРЕНА.
— перед с'ільською хатчиною — і бавили
ся лебедями і водяними лел'іями —

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ну, і —?
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ІРЕНА.
— і як ти сказав таким гробовим голо
сом, ш.0 я була лише епізодом у тво'ім житю —
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ти сказала се, Ірено. Не я.

ІРЕНА
говоритъ далг.
— тоді я виймила свій ніж і хотіла вса
дити його тобі в плечі.
ПРОФЕСОР РУБЕК
Ч
понуро.
Чомуж ти не зробила сього?
ІРЕНА.
Бо зрозуміла нараз страіпну правду,
ти умер уже давно-давно.

що

ПРОФЕСОР РУБЕК.

Умер ?
ІРЕНА.
Умер. I ти і я. I так сиді'ли ми над тавницьким озером, два холодні труни, —- і бавили
ся разом.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Я не навиваю сього смертю. Але ти не розуміеш мене.
ІРЕНА.
Де д'іла ся та пристрасть, горяча пристрасть, проти якоі ти боронив ся, з якою ти
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боров ся, коли я стояла свобідна
як відроджена жінка?

перед тобою

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Наша любов не завмерла рішучо, Ірено.
ІРЕНА.
Любов, — земська любов — любов сього
гарного, пудового, повного загадок земського
житя — та любов завмерла у нас обо'іх.
ПРОФЕСОР РУБЕК
пристрасно.
Ірено, як-раз та любов палахкотить і го
ритъ у мені так жарко, як н’іколи передше.

ІРЕНА.
А я? Ти забув, що я е тепер ?

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Будь собі про мене, ким і чим хочет! Для
мене ти е жінкою, яку я бачив усе у своіх
мріях.
ІРЕНА.
Я показувала ся публично
кам мущин по тобі.

— — — сот

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Хтож иныпий друлив тебе до сього, як
не я. В своі'м тодішнім засл'іпленю я клав вис
те мертву постать із глини, як щасте житя
щасте любви.

ІРЕНА
похнюпила ти в землю.
За пізно! за пізно!
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ПРОФЕСОР РУБЕК.
Те, що стало ся пізнійше, не зменыпило
ані на волос твое! вартости в мо'іх очах.
ІРЕНА
із піднесеною головою.
Ан'і в мо'іх також.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Ну, бачиш! Зрештою ми с прец'і вілыіі.
I маемо ще довол'і часу до ж и т я, Ірено.
ІРЕНА
дивить ся на нъого сумно.
Бажане житя завмерло у мен'і, Арнольде
Я тепер відродила ся. I шукаю тебе. I найшла.
I бачу, — що ти і жите, чисті труни — щось
як і я.

ПРОФЕСОР РУБЕК.
О якже ти ошибаеш ся! Жите в нас і докола нас кипитъ і шумитъ як передніе.

ІРЕНА
усъміхавтъ ся і потрясав головою.
Твоя молода, відроджена жінка бачить жи
те на смертній постел'і.
ПРОФЕСОР РУБЕК
обіймав и пристрасно.
То ужиймо обое мертв! один одинокий раз
житя аж до дна — заки вернемо назад до своі'х гробів.
ІРЕНА
з радісним криком.
Арнольде!

ПРОФЕСОР РУБЕК.
Але не тут у півсумерку. Не тут, де нас
обвівае докола та вохка, погана кірея —
ІРЕНА
унесена пристрасти».
Н'і, ні, — до гори, до сьвітла і до вс'іх
ясн’іючих чарів — на верх забутя.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Кохана! — Там на горі сьвяткувати мемо
своі заручини, Ірено.
ІРЕНА
гордо.
А сонце може дивити ся на нас вічно, Ар
нольде.
ПРОФЕСОР РУБЕК.
Можуть дивити ся на нас усі сили сьвіта.
I вс'і сили пітьми також.
Ловитъ п руку.
Так моя блаженна суджена піде за мною?

ІРЕНА
якби в захватъ.
Я піду радо і охочо за своі'м паном і володарем.
ПРОФЕСОР РУБЕК
веде и із собою.
Наперед мусимо передерти ся крізь мраку,
Ірено, а потім —
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ІРЕНА.
Так, — крізь ус'і мраки. А потім на шпиль
вежі, що блищить ся у промінях сходячого
сонця.
Хмари мраки опадаютъ раз-у-раз густ'ійше
над краевидом.. Професор Рубек і Ірена. спинаютъ
ся, трималочи ся за руки, на ледовый шпилъ і щезають у хмарах, іцо повисаютъ низъко над зем
лею. Дика буря гуде і вив в повітрю.
Монахиня вказувтъ ся з лгвого боку на урвичцу. Стае і роззиравтъ ся мовчки докола.

МАЯ
съмівтъ ся і съпівав далеко, в долинъ..
Я свобідна, свобідна людина!
Вже минула невол’і година!
Я свобідна, як пташка, людина.
Нараз пути в горішно'ічастини снііжного шпи
ля ломіт подібний до грому. В сторону долини зісувавтъ ся і злгтав лявіма із шаленим гоном.
Видно невиразно, як вона порывав зі собою і го
нитъ у пропасть Рубека і Ірену.
МОНАХИНЯ
крикнула, простягав руки до спадаючих і кличе :
Ірено!
Стоитъ хвилину німа', потім. робитъ знак
хреста перед собою у повітрю і каже:
Рах ѵоЬізсит!
Із долины з далека залитав ще съпів і весе
лий съміх Маг.

