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ЦИНІК
Містечка, які нараховують до п’яти тисяч мешканців, дуже схожі 

-між собою. Однакові в них і звичаї; в кожному з таких містечок є, 
наприклад, зачаровані будинки, що, наче димарі для диму, служать 
для виходу фантазії міщан. У цих будинках нібито діється все те, що 
не сумісне з правдою й логікою. Бо ж вони зачаровані! І кожен додає 
свою піщинку до гори легенд, населених дивними голосами, привидами 
та злими духами.

І ті легенди живуть доти, аж поки якийсь незабобонний приїжд
жий переночує там і розвіє всю їхню таємничість. Звичайно, йому за 
це ніхто не дякує й цього не прощає, бо зрештою знати правду про 
подібні будинки нікому нецікаво.

Таким містечкам щотижня потрібна, як повітря, якась пригода, 
щоб було про що гомоніти цілих сім днів: бал, футбольний матч із 
командою найближчого міста — їхнього вічного суперника, смерть ко
гось із сусідів, сварка між лікарем і аптекарем за те, що перший тор
гує саморобними ліками, а другий лікує ними хворих і таке інше. І по
стійна тема, якої вистачає на дванадцять місяців року; плітки, погово
ри, інтриги.

В Сухому Селищі теж мешкало близько п’яти тисяч населення. 
Називалося воно так, мабуть, тому, що було єдиним у цьому районі, 
де вистачало води.

Приїзд до містечка доктора Маріо Прієто, інженера-хіміка, що 
прибув аналізувати воду, якою заправляли на станції паровози, 
став подією тижня.

Поважні люди містечка одразу ж спробували завести з ним зна
йомство. Комісар поліції, лікар, інтендант та інші «знамениті» особи 
по черзі нанесли йому візити і з’ясували для себе, що це вихований і 
чемний добродій, який поводиться з усіма стримано. Він був молодий 
і пристойно одягався.

Минув тиждень, а доктор Прієто навіть не думав завітати до ко
гось із міських знаменитостей, отож комісар якось влаштував йому 
обережний допит:

— Докторе Прієто, чому ви не завітаєте до мене в гості?
Відповіді довго чекати не довелося, і вона просто-таки приголом

шила комісара:
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— Бо нам із вами нема про що говорити...
А коли комісар, отямившись, почав наполягати:
— Але ж, до дідька, ви зовсім не виходите з дому! Чому б вам 

просто хоч раз не провести якусь годину-дві зі своїми друзями? Ви, 
мабуть, уже зовсім занудилися, сидячи дома.

Доктор на те спокійно відповів:
— З друзями? У мене тут немає друзів. Що ж до нудьгування, 

то мені нема коли нудьгувати.
Він чемно відмовлявся від усіх запрошень на свята й вечірки і ду

же цим заінтригував мешканців Селища; вони ніяк не могли зрозумі
ти, чому цей дивак ні з ким не хоче знатися?

Та врешті їм таки пощастило затягти його «на чай» до лікаря. 
Вдалося виманити ведмедя з барлога!

Зібралося невелике, але добірне товариство — комісар поліції, 
інтендант Сехас з дружиною, комерсант Родрігес з дружиною, кілька 
міських панянок і, звичайно, лікар з дружиною. Доктор Прієто мимо
волі опинився в центрі загальної уваги.

Та він поводився дуже незалежно, ба навіть зухвало, і згодом ті, 
хто його запросив, жалкували про свій вчинок.

Після чаю розмова набрала інтимнішого характеру, і сеньйора 
Родрігес, голова ради католичок парафії, спитала його:

— Скажіть, ви ходите до церкви?
— Звичайно, ні, сеньйоро.
— Як це «звичайно, ні»? Ви можете вірити чи не вірити в бога, 

це ваша особиста справа, але навіщо така крайність?
Доктор Прієто посміхнувся, і в свою чергу поцікавився:
— А коли б я спитав вас, чого ви ходите до церкви, що б ви мені 

відповіли?
— Ну... Я ходжу тому, що це обов’язок кожного католика. Я релі

гійна, а релігія зміцнює мій дух, — відповіла сеньйора, дивлячись на 
присутніх.

— Тобто, — провадив далі Прієто, — якби я вас запитав, чи хо
дите ви до церкви, ви б мені відповіли: «Звичайно, ходжу». А тепер 
я вам скажу, чого ви ходите до церкви. Ви не розумієте багатьох речей, 
і ваша релігія дає вам їхнє тлумачення, яке нічого не пояснює, але 
ви вірите в нього, «бо це обов’язок усіх католиків». А ще ви тому хо
дите до церкви, що формула «все на світі діло рук господніх» — дуже 
зручна для життя, і ви з задоволенням приймаєте її. Та, на жаль, по
винен вам сказати, що це суперечить науці.

Сеньйора Родрігес з побожною стриманістю уникнула дальшої 
дискусії й пішла в контратаку:

— Отже, ви атеїст...
— Ні, сеньйоро, я байдужий до релігії, а це ще гірше.
— О, тоді це не так страшно. Я думала, що ви атеїст.
Та потім це не завадила сеньйорі Єлені Родрігес сказати, що хі

мік — атеїст.
Розмова точилася в тому ж плані й далі. Доктор Прієто приготу

вався до захисту.
Діждався своєї черги й інтендант Сехас:
— А як ви ставитеся до політики? Очевидно, у вас є свої мірку

вання й про політику...
— Ні, — відповів доктор Прієто, трохи зверхньо дивлячись на 

нього. — Мене цікавить тільки моя робота...
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Інтендант і комісар поліції багатозначно закахикали і засовались 
на своїх стільцях. Лікар і комерсант Родрігес навіть не приховували 
своїх посмішок.

— Взагалі... — кахикнувши, мовив інтендант, — я мав на увазі 
соціальні ідеї...

— О, звичайно!.. У мене -є свої ідеї... Вони трохи ліберальні, бо 
суперечать усталеним порядкам. Але я сприймаю світ таким, яким він 
є, і відповідно до цього поводжуся. Коли про це починаєш багато ду
мати, все закінчується неприємндстями, а я цього не хочу — краще 
жити спокійно.

Після вечірки всі зійшлися на тому, що Маріо Прієто — кому
ніст «чи щось подібне».

Потім його взяли в облогу панянки. Одна з дочок плантатора Го
меса запитала його:

— Ви вірите в кохання?
— Хто ж може його заперечувати?
— А що таке, по-вашому, кохання?
— Відверто кажучи... Я ніколи над цим не замислювався. По- 

моєму, кохання — то пастка, в яку природа прагне заманити чоловіка 
й жінку, які в нормальному стані в неї ніколи б не спіймались. І най
гірше те, що воно безсердечне й жорстоке. Кожен, отямившись згодом, 
бачить, яку дурницю він зробив: але відкривається це тоді, коли су
спільство вже зв’язало його «непорушними узами шлюбу» з іншою 
людиною. Відтепер двоє цих нещасних стараються завдати одне од
ному якнайбільше прикрощів, та врешті-решт вони звикають і тер
плять...

— Отже, ви не визнаєте одруження з любові?..
— Я цього не сказав. Але я питаю вас, чи є рація закохуватись, 

щоб потім одружитися. Чому ми мусимо робити найсерйозніший крок 
у своєму житті саме в той момент, коли ми ненормальні й бачимо дов
колишній світ крізь рожеві окуляри?

— Отже, по-вашому, шлюб має диктуватися розумом, а не 
почуттями. Оригінально, правда?

— Не настільки, як ви гадаєте. Ця тема стара, як світ.
— Що стосується мене, то я б ніколи не дозволила, щоб чоловік, 

який збирається зі мною одружитися, почав піддавати мене досліджен
ню, мов хімік якусь речовину, щоб потім зважитися на цей крок, одер
жавши дані. Я бажала б, щоб той, хто одружиться зі мною, зробив це 
з кохання,а не з розрахунку.

— Ну звичайно! І щоб шлюб став своєрідною лотереєю. Ну, а 
потім що? Справа в тому, що ваша молодість і сентиментальні романи 
навчили вас сприймати життя у вельми прикрашеному вигляді... Заду
майтесь над цим самі, і ви побачите, що всі ваші романи закінчують
ся одним: «І вони побралися». Але в них не говориться про те, що 
було далі. І це цілком правильно, бо коли б там було про це сказано, 
то од чарівності всієї попередньої розповіді не зосталося б ніякого 
сліду.

— Все одно я не можу звикнути до думки про «аналіз»...
— І чекаєте, коли з’явиться «ваш принц»... Ви, мабуть, чули каз

ку про Попелюшку, правда ж? Так от, одружившись, вони були щас
ливі всього... тиждень. А потім принц побачив (ви пам’ятаєте, він за
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кохався в маленьку ніжку), що його дружина була лише... маленькою 
ніжкою. Уявляєте собі трагедію чоловіка, одруженого на нозі, якою б 
мініатюрною вона не була? Попелюшка виявилася вульгарною, грубою 
й некультурною. Незважаючи на всі зусилля, яких він докладав, 
щоб виховати її, вона не змогла навчитися за один рік того, що 
мала робити все життя. І вона була така неотесана, що принц не нава
жився представити її при дворі. Він терпів приховані глумливі по
гляди придворних, і його життя стало нестерпною мукою. Вона теж 
не почувалася добре. Принц здавався їй вишукано солоденьким, і 
вона не могла звикнути до етикету і пихатості його середовища. Скін
чилося це тим, що через кілька років стали відомі пікантні пригоди 
принца з придворними дамами, а Попелюшка... не гребувала зв’язком 
із сержантом королівської гвардії.

— Ой, який ви матеріаліст! Я гадаю, ви говорите так про подруж
нє життя тільки тому, що вам довелося пережити особисте розчару
вання.

— Не обов'язково треба щось пережити, щоб його зрозуміти.
— Ви, мабуть, могли б розповісти якусь історію зі свого життя, — 

сказала одна з сеньйорит. — Чому, наприклад, ви досі не одружений?
— Нічого дивного. Я не одружився досі тільки тому, що ви, жінки, 

вважаєте чоловіка бездушною річчю. І ставитеся до нього, як до своєї 
власності, — додав він, сміючись.

— Атож, — мовила сеньйорита з лукавими іскорками в очах. — Ви 
вважатимете так доти, поки не знайдеться та, яка змусить вас змінити 
свої догляди.

— Оце, на жаль, вада всіх шлюбів. Одружуючись, кожне з моло
дят потай надіється перевиховати свою «половину»: згодом вони помі
чають, що ніхто нікого не перевиховав, навпаки — кожне ще більше 
чіпляється за свої давні звички, щоб чинити опір, захищатися від 
партнера по шлюбу, і тоді в дію вступає той цикл, про який я вже 
говорив.

— Я бачу, ви ворог одруження.
— Думаю, що ні. Але, крім усього іншого, в жінок дуже слабр 

розвинуте відчуття доречності... Пригадую одного свого товариша, 
дружині якого хотілося цілувати його саме в той момент, коли 
він виходив з лабораторії, де щойно займався вирощуванням мік
робів. Я ніколи не забуду, як він кричав і просив її, щоб вона не під
ходила до нього. І коли я іноді починаю думати про одруження, я 
пригадую цей крик, і він діє на мене, як протиотрута.

— Але ж не всі такі... — несміло зауважила дочка лікаря.
— А я вважаю, що всі. Розповім вам іще один випадок: одному 

моєму приятелеві треба було написати термінового листа. Та в цю хви
лину до нього підійшла дружина і почала обнімати його. Він оберта
ється і просить її: «Потерпи хвилинку, люба, я скоро звільнюся, от 
тільки закінчу цього листа». Вона відходить, а за три хвилини повер
тається знову. Він благає її: «Дуже тебе прошу, не заважай мені, я 
зараз закінчу й буду весь твій». Та вона за хвилину знову підійшла і 
почала заважати йому. «Може, ти все-таки не заважатимеш мені, лю
ба?» — каже чоловік уже сердитим тоном. Вона ображено відходить, 
але на порозі обертається і з типовим жіночим егоїзмом питає: «Ска
жи: ти кохаєш мене чи живеш зі мною тільки за звичкою?» Чоловік 
кладе ручку, дивиться на годинник, — з листом він уже запізнився, —
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і покірно відповідає їй: «Так, люба, я кохаю тебе, але... не можу звик
нути до того, що...» Та всі його зусилля виявилися даремними, — за
кінчив доктор Прієто. — Є три речі, до яких жінки ніколи не зможуть 
привчити себе: робити все в свій час, знімати волосся з гребінця після 
того, як розчешуться, і витирати лезо після гоління ніг. Усе це доводить 
до відчаю їхніх чоловіків.

Сеньйорити вирішили, що доктор Прієто був одружений, але роз
лучився, й розмова потекла звичним руслом.

По якомусь часі лікар знову пішов у наступ:
— Чому ви такий самотній? Ви ж іще надто молодий, щоб зовсім 

стати на позиції мізантропа. Колись вам таки обридне ваша самот
ність, і ви повернетеся до людей, від спілкування з якими, бачу, ви 
тепер відмовляєтесь.

— По-перше, я повинен вам сказати, що моє усамітнення має 
серйозніші підстави, ніж ви гадаєте. Моя самотність — наслідок дов
гих роздумів. Я надто зайнятий для того, щоб виявляти турботу про 
інших. А друзів я не заводжу тому, що не хочу бути з ними фальши
вим. Чуже життя мене не цікавить. До того ж... я маю звичку говорити 
те, що думаю, а ви знаєте, як це не бажано в товаристві. З другого 
боку, моя аргументація точно відповідає моїй логіці. Щоб не дратува
ти щодень інших людей, я живу в спокійній самітності, й мене мало 
хвилює, що вони думають про мене. Як ви бачите, я не народжений для 
самотності, але, дійшовши до такого стану, запевняю вас, почуваюся 
дуже зручно.

— Який ви все-таки дивак! — вигукнула дружина інтенданта.
— Це ви кажете мені, а іншим заявите, що я ненормальний, га 

це мене зовсім не турбує, — закінчив він, сміючись, і не помилився — 
після тієї вечірки всі зійшлися на думці, що новий хімік — людина 
ненормальна.

Доктор Прієто іноді вступав у розмову з Сегуддо Рамосом, моло
дим соціалістом, який працював бухгалтером у кількох торгових за
кладах. Той теж шукав дружби з хіміком, бо вбачав у його поглядах 
щось нове для себе.

Якось Рамос сказав хімікові:
— Ви чули, що про вас балакають у містечку? Ті, що чаювали з 

вами в лікаря, кажуть, що ви ненормальний.
Доктора Прієто це ніскілечки не здивувало.
— Я цього сподівався. Це означає, що вони не вважають мене 

рівним собі, і це мене цілком улаштовує.
— Хіба вам це не боляче?
— А чому мені має бути боляче? Я ж тільки того й бажав, щоб 

мені дали спокій.
Минуло кілька місяців.
Доктор Прієто жив спокійним самітним життям, цілком віддаю

чись своїй роботі. Але цей спокій був тілький уявний — йому ніхто не 
пробачив байдужості, і всі чекали нагоди відплатити йому.

І така нагода незабаром трапилася.
Докторові Прієто ніхто не міг закинути, що він заводить у містеч

ку шури-мури. Та якось він привів до себе молоду дівчину, яка зали
шилась у нього.

Оскільки він привів її не в ролі секретарки чи помічниці, а про
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сто як жінку, цей факт викликав у громаді Сухого Селища справжнє 
обурення.

На адресу доктора відпускались найобразливіші репліки. Неза
баром і сам Прієто помітив, що чоловіки вітаються з ним дуже стри
мано, а жінки вдають, ніби не помічають його. Та все це нітрохи не 
ображало його.

Якось увечері до нього завітали інтендант Сехас, комерсант Род- 
рігес і лікар.

— Ми прийшли, — спокійно, церемонно мовив інтендант, який, 
здається, був серед них за старшого, — побалакати з вами і засвід
чити вам свою щиру повагу.

Лікар і комерсант на підтвердження цих слів закивали головами.
— Ми вважаємо, що помилятися властиво всім людям, — вів далі 

інтендант. — І ми будемо щасливі, якщо нам удасться вчасно допо
могти вам виправитись.

— Ми звертаємося до ваших почуттів, знаючи, що ви людина ви
хована, і ми певні, що ви проявите тверезість, — втрутився у розмову 
комерсант.

— Ми врахували рівень вашої культури й тільки тому зважилися 
нанести вам цей візит, — додав лікар.

Доктор Прієто уважно вислухав кожного зі своїх співрозмовців.
— Гаразд, — відповів він, — чого ж ви хочете?
— Ми говоримо з вами в ім’я моралі...
— ...Добрих звичаїв...
— ... Того прикладу, який повинні подавати ми, культурні люди...
— Але я нічого не розумію, — перебив їх Прієто. — Поясніть 

мені...
— Добре, — набрався нарешті сміливості лікар. — Нам не хоті

лося бути з вами грубими, але якщо ви наполягаєге... Громадськість 
цього містечка почуває себе ображеною вашим поводженням, тим, що 
ви привели до себе жінку, яка не є вашою дружиною перед богом і 
законом, і через те ми прийшли просити вас, щоб ви обміркували свій 
вчинок і негайно поклали край цьому ненормальному становищу. По
думайте про те, що ваш поганий приклад може знайти послідовників! 
Наш обов’язок в ім’я моралі не допустити цього.

— Саме так, — підкреслив інтендант.
— В ім’я моралі? Якої моралі?
Доктор Прієто гучно зареготав.
— Сеньйори, — мовив він, трохи заспокоївшись, — залиште ці 

балачки для старих дів, які зберегли свою цнотливість тільки тому, 
що були страшенно потворними. Мораль — це дуже тонка штука...

— Мораль існує лише одца, — заперечив лікар, — і в ній не може 
бути чогось проміжного. Не можна бути більше чи менше моральним, 
ні більше чи менше аморальним. Можна бути моральним або амо
ральним.

— І ви вважаєте себе людьми моралі?
— Так, — поважно відповіли вони в один голос.
— Охоче вірю вам. Ви чисті, бо вершите свою аморальність потай, 

щоб інші про неї не дізналися. Коли б я вчинив так, як це робить ко
жен із вас, мораль була б урятована.
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— Ваш вчинок, сеньйоре...
— Мій вчинок обурив ваше товариство, бо мене аніскільки не ці

кавила його думка. Ви б мені пробачили, коли б я дотримувався зов
нішньої пристойності. Хочете, щоб я це пояснив? Будь ласка. Не сприй
майте як образу моє поводження. Я не мав ніякого наміру образити 
громадськість. Я поводився так, як мені було зручно. На що ж ви 
нарікаєте?

— Але ж таким чином ми зовсім розхитаємо мораль, — обурився 
комерсант Родрігес.

— Так, звичайно, мораль у містечку підтримується лише завдяки 
таким, як ви. Знаючи, що ваша дружина живе з ось цим сеньйором, — 
показав він на лікаря, — ви все одно мовчите.

Комерсант Родрігес почервонів, як буряк, а лікар став білий, як 
стіна.

— Що ви сказали?
— Послухайте, з вашого боку, було б дуже смішно, коли б ви 

переконували мене, що нічого не чули про це.
— Ми з вами поквитаємося! Ви кров’ю заплатите за цю образу! — 

загорлав Родрігес, побагровівши від люті.
— Знаєте що? — відповів Прієто зовсім спокійно. — Це схоже 

на французьку комедію. Ваша дружина живе з лікарем, і ви про це 
знаєте. Вони вдають, ніби нічого не сталося, не кажуть вам і слова, і 
це, звичайно, правильно! В глибині душі ви вдячні їм за те, що вони 
роблять це потай і не виставляють вас на посміховище. І раптом тут 
з’явився якийсь зайда, тобто я, і порушив цю прекрасну рівновагу. Без 
сумніву, я тут зайвий, ви це добре розумієте й замість того, щоб уби
ти свою дружину чи її коханця, хочете вбити мене.

— Я пришлю до вас своїх секундантів!
— Вони тільки даремно ходитимуть. Я наперед заявляю, що 

не дам вам можливості «врятувати мораль».
— Ви боягуз!
— Помиляєтесь. На дуель я не прийду, проте хочу довести До ва

шого відома, що коли б ви на мене напали, я захищався б. Але по
переджаю — я з  великою радістю зіб’ю вас із ніг, щоб ви гар
ненько вивалялися в багнюці і стали загальним посміховиськом.

Відвідувачі квапливо вийшли, навіть не попрощавшись.

Докторові Маріо Прієто дали нарешті спокій. Але цей спокій кош
тував йому дуже дорого: його прозвали циніком, і позбутися цього 
прізвиська він так уже й не зміг.

З  іспанської переклали 
Лев ОЛЕВСЬКИИ та Олександр СТАЄЦЬКИИ
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