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Dwie g∏owy Koz∏a 
i jedna ma∏a g∏owa
Adam Adamczyk

Kiedy Akademia Szwedzka og∏osi∏a nazwisko zdobywcy literackiego Nobla
w roku 2010 i zosta∏ nim Mario Vargas Llosa, werdykt przyj´to bez dyskusji  –
zgodzili si´ z nim zarówno krytycy, jak i miliony czytelników. Peruwiaƒski
pisarz jest powszechnie podziwiany, pisze ksià˝ki lepsze i gorsze, ale
uwielbienie zaskarbia sobie niezmienne. Jest niezwykle pracowity i chocia˝
pracowitoÊç sama w sobie nie jest cnotà spektakularnà, bywa niezb´dna
w kszta∏towaniu genialnoÊci, tak˝e tej literackiej. Niechaj na poczàtek prze-
mówià suche liczby. W ciàgu 50 z górà lat Llosa napisa∏ przesz∏o 50 ksià-
˝ek, z czego wi´kszoÊç stanowià powieÊci i zbiory opowiadaƒ. Nie mniej
istotna jest literatura faktu, poÊwi´cona innym, podziwianym przez niego
pisarzom – tu trzeba koniecznie wspomnieç o monografii Gabriela
Garcíi Marqueza, niegdysiejszego przyjaciela Llosy. Dodajmy do tego 10
sztuk teatralnych – to wszystko nam daje wcale pokaêny dorobek. BylibyÊmy
zapomnieli: jeszcze opublikowany kilka lat temu tomik wierszy – niczym sy-
metryczne zwieƒczenie twórczoÊci, a raczej poniewczesne zagranie na nosie
ojczulkowi tyranowi. 

Bo na poczàtku te˝ by∏a poezja. Ró˝ne bywajà poczàtki pisarskie, ró˝ne bywa-
jà biografie pisarzy, niektóre nudne, banalne, pozbawione iskry. Ale sà i takie,
które same w sobie sà jakby literaturà – i tak rzecz si´ ma w przypadku auto-
ra Âwi´ta Koz∏a. Mario Vargas Llosa mia∏ szcz´Êcie i nieszcz´Êcie byç pod
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sobiepaƒskà w∏adzà ojca mizogina. JeÊli bowiem wierzyç rozró˝nieniu po-
czynionemu przez Milana Kunder´ – stary Llosa nie by∏ ˝adnym tam latyno-
amerykaƒskim macho (jak sam pewnie mniema∏), p´dzi∏ za to ˝ywot typowo
mizoginistyczny. Macho kobiety uwielbia, po˝àda ich, chce nad nimi pano-
waç, emablowaç je (i siebie przy okazji) swoim m´skim ego. Jego Êrodowi-
skiem naturalnym jest rodzina. Mizogin kobiet nie znosi, boi si´ ich, jego
kontakty z nimi sà powierzchowne. Tyle teoria. Ojcu Vargasa Llosy z pew-
noÊcià pomyli∏y si´ definicje (mizoginizm jest obelgà, macho to komple-
ment), za to z ca∏à pewnoÊcià mia∏ si´ za twardego ojca, gardzàcego g∏´boko
s∏aboÊcià syna. A tà s∏aboÊcià by∏a kontemplatywna osobowoÊç, dalece prze-
sadzona wra˝liwoÊç i ÊciÊle z nià zwiàzane próbki pisarskie – stylizowana na
barok poezja sztambuchowa. Arthur Rimbaud powiedzia∏by zapewne, ˝e ta-
ka poezja dobra jest dla licealistów i kobiet. Ojciec ma∏ego Maria nie by∏ na-
wet do tego stopnia tolerancyjny. Obi∏ przyk∏adnie syna na oczach jego kole-
gów, a dla rekonstrukcji synowskiej m´skoÊci zapisa∏ ch∏opaka do uczelni
wojskowej. Tam jego talent do fantazjowania, wymyÊlania fabu∏, krwistych
wielowymiarowych postaci, wszystko to rozkwit∏o, eksplodowa∏o, uczyni∏o
˝ywot Vargasa Llosy nie tylko znoÊnym, ale nawet podziwianym. Nie dane
mu by∏o zaznaç zjawiska fali i zwiàzanego z tym losu kota, który w tamtej
subkulturze nazywa si´ psem. Wszystko dzi´ki predylekcji do pi´knego sk∏a-
dania sekwencji s∏ownych. Listy mi∏osne, kreÊlone ku uciesze rozlicznych ad-
resatek, opowiadania pornograficzne na potrzeby wspó∏towarzyszy ˝o∏nier-
skiego znoju: w zamkni´tej przestrzeni szko∏y kadetów wszystko mo˝e byç
towarem, a Llosa oferowa∏ produkt najwy˝szej próby. Zyska∏ ostatecznà pew-
noÊç siebie, powszechnà akceptacj´ i naczelnà prawd´ ˝yciowà: pisanie nie
jest wy∏àcznie wartoÊcià samà w sobie. To metoda na ca∏e ˝ycie. Owe lata na-
uki opisuje w swojej pierwszej wielkiej powieÊci Miasto i psy. To w zasadzie
fabularyzowany reporta˝, pe∏en przemocy, gwa∏tu, alkoholu i zak∏amanej nie-
wiedzy ze strony prze∏o˝onych, którzy dzi´ki fali majà zapewniony Êwi´ty
spokój i karny porzàdek. W przypadku Latynoameryki chodzi jednak o coÊ
wi´cej. W tamtym regionie Êwiata armia ma pozycj´ absolutnego suwerena,
rzàdy wojskowe, dyktatury mundurowych, pucze, zamachy stanu – to chleb
powszedni. ˚o∏nierz mo˝e wszystko i bycie ˝o∏nierzem nobilituje. Ksià˝ka
uderzy∏a tedy w samo serce tamtejszej kultury. Palono jà na stosie. Literatu-
ra ods∏oni∏a nie dla ka˝dego uÊwiadomionà moc. 

Wiele jest dróg, które prowadzà do tego pisarstwa. Zainteresowania Maria Var-
gasa Llosy sà wszechobejmujàce. Doprawdy trudno znaleêç pisarza, którego
optyka roztacza∏aby tak bezkresnà panoram´. Dla wielu jest przede wszyst-
kim zwierz´ciem politycznym, i to jest pierwsza, najwa˝niejsza g∏owa Koz∏a,
a wszystko, co pozostaje, stanowi tylko dodatek. Praktyka ˝yciowa Vargasa
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Llosy tego nie potwierdza, wi´cej nawet – polityka jest jedynà z jego mi∏oÊci,
w której nie odniós∏ spektakularnego zwyci´stwa. Autor Rozmowy

w „Katedrze”, jak wi´kszoÊç znanych mi z lektur pisarzy, pozostaje w istocie
politycznym idealistà naiwniakiem. W jego przypadku nie chodzi wy∏àcznie
o lewicowoÊç poglàdów. Bycie lewicowcem, wyznawanie poglàdów socjali-
stycznych bliskie jest bardzo moralnoÊci literackiej, zw∏aszcza moralnoÊci
powieÊciowej. Literatura jest z pewnoÊcià bardziej lewicowa ni˝ prawicowa,
chcia∏oby si´ powiedzieç – zupe∏nie jak Chrystus. W przypadku Vargasa Llo-
sy naiwna okaza∏a si´ tak˝e polityczna praxis. Przegra∏ w 1990 roku w wybo-
rach prezydenckich z przyszywanym Peruwiaƒczykiem Alberto Fujimorim,
cwaniakiem, hochsztaplerem i pospolitym aferzystà, ale umiejàcym sprzeda-
waç politycznà mow´-traw´. 

Owa pora˝ka w ˝adnej mierze nie uÊmierzy∏a pasji Vargasa. Nadal, kiedy
i gdzie tylko mo˝e, zabiera g∏os na tematy polityczne, spo∏eczne. Popiera∏
zrazu rewolucj´ na Kubie, co nie przeszkadza∏o mu trzymaç stron´ Izraela
w konflikcie bliskowschodnim. Od zawsze gani wszelkie dyktatury i dykta-
torskich przypochlebców. I dlatego zerwa∏ dozgonnà, zdawa∏oby si´, przy-
jaêƒ z Garcíà Marquezem za nieskrywanà admiracj´ kolumbijskiego pisarza
wzgl´dem Fidela Castro. Chocia˝ wtajemniczeni wiedzà ponoç swoje i szep-
cze si´, ˝e posz∏o o jakàÊ kobiet´… 

Za najwi´kszà politycznà powieÊç Vargasa Llosy uchodzi Rozmowa

w „Katedrze”. W swym najbardziej naskórkowym planie fabularnym jest to
ksià˝ka o dyktaturze wojskowej Manuela Apolinario Odrii i o rewolucji, któ-
ra w zwiàzku z jego rzàdami wybuch∏a w Peru w latach 50. ubieg∏ego wieku,
o konsekwencjach, jakie ta powszechna poruchawka zgotowa∏a wszystkim
klasom spo∏ecznym. Jest to tak˝e powieÊç o uniwersalnych mechanizmach
rewolucji, skutkach, jakie przynosi – wielki fresk polityczny z przes∏aniem
przestrogi. Sam Mario Vargas Llosa niejeden raz podkreÊla∏: Êledzàc przy-
k∏ad jednostkowy, traktuje si´ go jako reprezentatywny dla ogólnej ca∏oÊci.
Tak te˝ czytano dzie∏o choçby w polskich kr´gach opozycyjnych, kiedy to
rzeczywistoÊç dookolna by∏a – w odpowiedniej skali – kopià tej nakreÊlonej
na kartach powieÊci. 

Wielka krytyka rzàdów autorytarnych. DziÊ to chyba jednak zbyt ma∏o,
zw∏aszcza dla nas, zamieszkujàcych obszar wschodniej cz´Êci Europy, jesz-
cze do niedawna b´dàcej cz´Êcià samozwaƒczego molocha ideologiczno-po-
litycznego. To dla nas nazbyt ma∏o – obecnie, kiedy rzeczywistoÊç rozpozna-
wana w niej przerobiona zosta∏a na w∏asnej skórze. Moloch ostatecznie dosta∏
kulk´ mi´dzy oczy. Smutny koniec antyutopii. Smutny los ksià˝ek Orwella,
So∏˝enicyna, Havla i wielu innych – nie poka˝à nam drugiego dna, nie odkry-
jà g∏´bszej treÊci. Sà jednowymiarowe. Kundera si´ przyzna∏, ˝e nigdy nie
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czyta∏ So∏˝enicyna i wystarczà mu jego wywiady, krótsza publicystyka. Wie
o cz∏owieku wszystko, co chce wiedzieç. Najbardziej ˝al mi Orwella: chc´
wierzyç, ˝e poÊwi´ci∏ talent rzeczom literaturze obcym najzupe∏niej Êwiadomie.

Mario Vargas Llosa napisa∏ we wst´pie do Rozmowy w „Katedrze”, ˝e to jego
najwa˝niejsza powieÊç, ˝e t´ jednà ocali∏by z po˝aru, gdyby pozwoliç mu
z pogorzeliska wynieÊç tylko jeden przedmiot. Na czym zatem polega trwa∏a
pot´ga tej powieÊci, jeÊli pominiemy jej warstw´ politycznà, wydawaç si´
mo˝e, ˝e najwa˝niejszà? 

Mo˝e chodzi o konflikt ojca i syna? M∏ody Santiago ma zupe∏nie inne podej-
Êcie do ˝ycia ni˝ jego ojciec, don Fermin – konserwatywny bogacz. Santiago
(porte-parole autora powieÊci) odnotowuje w swym studenckim ˝yciu epizod
fascynacji marksizmem, potem staje si´ dziennikarzem lokalnej gazety, jak-
by wycofanym z ˝ycia, wyzutym z jakichkolwiek ambicji, jakichkolwiek
idei. To mocno rozczarowuje rodzin´ m∏odego Zavality.

Tak si´ z regu∏y czyta powieÊç Llosy – jako konflikt ojca i syna z wielkà histo-
rià w tle. Ale i to z pewnoÊcià nazbyt ma∏o, bo czy brakuje nam powieÊci
o konfliktach ojców i synów? Przeciwnie – ze Êwiecà szukaç literatury, w któ-
rej taki uk∏ad by∏by harmonijny, a spojrzenie na Êwiat doros∏ego syna i jego
ojca – to˝same. 

O wartoÊci Rozmowy w „Katedrze” decyduje jej technika narracyjna, bo stàd
wyp∏ywa ca∏a filozofia tej powieÊci. Ju˝ od pierwszych stron dzie∏o objawia
swe osobliwoÊci i nie chodzi tu bynajmniej o eksperyment narracyjny, który
b´dzie mia∏ konsekwencje wy∏àcznie estetyczne. Âwiadczy o tym choçby za-
czerpni´te z Balzaca motto, mówiàce o tym, ˝e „trzeba zg∏´biç i ogarnàç ca∏e
spo∏eczeƒstwo, gdy˝ powieÊç jest historià ˝ycia prywatnego narodów”. Stàd
termin „powieÊç totalna”, który zosta∏ ukuty przez autora Âwi´ta Koz∏a, jak
równie˝ przez Ernesta Sabato na potrzeby w∏asnej twórczoÊci. 

PowieÊç totalna, czyli taka, która zak∏ada sobie utopijny imperatyw opisania
wszystkiego. Faktycznie – dzie∏o Llosy opisuje dzieje warstw spo∏ecznych,
jest to na po∏y powieÊç wojenna (rewolucja wojskowa), na po∏y spo∏eczna,
erotyczna, psychologiczna – wszystkiego tu po trochu. Jednak pomimo goràca
bijàcego z kart Rozmowy… dzie∏o sprawia wra˝enie ch∏odnego i wykalkulo-
wanego. Wszystko to ze wzgl´du na sposób prowadzenia narracji. W tej powie-
Êci rzeczywistoÊç nie toczy si´ linearnie. Pisarz tasuje wàtki, ˝ongluje fabu∏à,
miesza porzàdki ˝ycia bohaterów, tak jakby pocià∏ w poprzek kartki uporzàdko-
wanego pierwotnie maszynopisu i pouk∏ada∏ to póêniej na chybi∏ trafi∏. Kartki
poci´te sà na bardzo drobne elementy, wydaje si´, ˝e autor jakby przypadkiem
miesza dialogi z ró˝nych czasoprzestrzeni, bywa, ˝e wi´cej ni˝ dwóch. Gdy-
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by u˝yç terminologii z historii muzyki, powiedzielibyÊmy, ˝e to Llosa, nie
Dostojewski, stworzy∏ powieÊç prawdziwie polifonicznà, czyli takà, w której
w jednym czasie wyÊpiewywane sà ró˝ne melodie, tworzàce jednak jednà ca-
∏oÊç. Tutaj nie ma diachronicznych nast´pstw – epizody pojawiajà si´
wy∏àcznie po to, aby zaraz ustàpiç miejsca innym epizodom, które i tak za
chwil´ b´dà zawadzaç swym nast´pcom. Mario Vargas Llosa odkrywa przed
nami tysiàce takich epizodów, tysiàce rozmów, postaci, miejsc, które nie-
chybnie ginà. Zast´pujà je nast´pne, ale tylko po to, by natychmiast wy-
brzmieç. 

Czas w tej wielkiej powieÊci mija – takie mam wra˝enie – pozbawiony reflek-
sji. Wszystko dzieje si´ wy∏àcznie w czasie teraêniejszym. Bohaterowie zdajà
si´ osaczeni tym czasem teraêniejszym. Stàd owo mieszanie dialogów, taso-
wanie czasoprzestrzeni. Ten czas teraêniejszy jest niczym los, niczym prze-
znaczenie. To stanowi, jak si´ wydaje, o zbiorowym dramacie opisanej w powie-
Êci rzeczywistoÊci peruwiaƒskiej. ˚adne ludzkie przedsi´wzi´cie nie ma tutaj
sensu – ani dzia∏alnoÊç marksistowska m∏odego Zavality, ani zaanga˝owanie
polityczne jego ojca, tak˝e ˝ycie prywatne wystawione jest na bezsens per-
manentnego czasu teraêniejszego. To samo dotyczy, rzecz jasna, rewolucji –
tak˝e i ona nie buduje trwa∏ego porzàdku, pozostaje jeszcze jednym ciàgiem
przypadkowych chwil, jeszcze jednym pasmem tymczasowoÊci. W powieÊci
Llosy ca∏oÊç ˝ycia okazuje si´ czymÊ w rodzaju improwizacji, a improwiza-
cja, choç rozciàgni´ta w czasie, rzàdzi si´ wszak˝e filozofià czasu teraêniej-
szego. 

Ów czas teraêniejszy to egzystencjalny dramat bohaterów i najbardziej drama-
tyczna diagnoza, jakà wysnuwa autor; jest to zarazem g∏ówna wartoÊç powie-
Êci. Ten czas teraêniejszy powoduje, ˝e Rozmowa w „Katedrze”, choç niekie-
dy bardzo rozp´dzona, robiàca wra˝enie narracji typowej dla reporta˝u, ma
w gruncie rzeczy charakter bardzo statyczny, jakby zawieszony w czasie. Oto
˝ycie ludzkie widziane jako ciàg bezrefleksyjnych chwil, przemijajàcych ni-
czym klatki taÊmy filmowej – niby wprawione w ruch, w istocie jednak po-
zostajà ciàgiem nieruchomych obrazków. Mario Vargas Llosa jako m∏ody
cz∏owiek by∏ uczestnikiem tych wydarzeƒ i tym smutniejsza okazuje si´ dla
niego ostateczna konstatacja – ˝ycie czasem teraêniejszym okazuje si´ indy-
widualnà i zbiorowà tragedià egzystencjalnà. 

Wyeliminowany zostaje najwa˝niejszy z punktu widzenia rewolucji spo∏ecz-
nej czas przysz∏y. Tu nie tylko nie ma to∏stojowskich Anio∏ów Historii, w∏ad-
nych samodzielnie przewidywaç i kreowaç rzeczywistoÊç, ale tak˝e zwykli,
szeregowi mieszkaƒcy tej p∏askiej przestrzeni funkcjonujà ulotnym gestem,
nic nieznaczàcym s∏owem, bez g∏´bszej ÊwiadomoÊci. I dlatego nic tutaj nie jest
ani moralne, ani niemoralne, bo brak czasu przysz∏ego to zarazem eliminacja
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odpowiedzialnoÊci. Stary don Fermin dobrze zatem czuje, ˝e nie jemu oce-
niaç wybór drogi ˝yciowej syna, z kolei Santiago czy Ambrosio nie b´dà
umoralniaç panienki Quety. Oto smutna filozofia tej powieÊci. 

Tej wycinanki nie nale˝y na si∏´ sklejaç, nie takie by∏y intencje pisarza. Po-
wieÊç Vargasa Llosy bowiem to nie jest typ modelu do sklejania, jaki propo-
nowali nam Julio Cortazar czy Georges Perec. Tu nie o to chodzi. To nie jest
ta filozofia literatury. Wydaje si´, ˝e prawdziwà intencjà by∏o zmusiç czytel-
nika do wspó∏odczuwania egzystencjalnego dramatu czasu teraêniejszego –
bez refleksji, bez historii. To tak˝e dramat samego dzie∏a, wszak autor zakroi∏
Rozmow´… na miar´ epopei, a trudno przyjàç do siebie wiedz´, ˝e epopeja
opowiada o micie przegranym. Mit zwyci´ski potrzebuje opowieÊci uporzàd-
kowanej, ufnej w ludzkà pami´ç albo jeszcze wi´cej – opowieÊci danej z góry,
wszem wobec obwieszczonej. RzeczywistoÊç wyÊmiewa jednak t´sknot´ do
idea∏u.

Bilans polityczny Vargasa Llosy nie wyglàda tedy zbyt ciekawe. Kochanek
nie mo˝e liczyç na wzajemnoÊç. Ale to tylko jedna z jego koêlich g∏ów.

Popularny polski dziennikarz telewizyjny na wieÊç o nagrodzie dla Maria
Vargasa Llosy stwierdzi∏: „No, jeszcze tylko Nobel dla Kundery i mo˝na
umieraç”. Od razu pomyÊla∏em o tym samym, i jeszcze o tym, ˝e ci pisarze
bardzo sà do siebie podobni. Bardzo podobne kultury literackie, jak˝e inne od
naszej. Kultura Êmiechu, ironii, autoironii, dziedzictwo Cervantesa, Rabela-
is’go, nobilitacja tego, co brzydkie, odrzucone, transgraniczne. Wywy˝szenie
˝artu, gry, frywolnoÊci – wszystkiego, co zabi∏ w kulturze polskiej roman-
tyzm. Josef ·kvoreck˘ nie bez racji nazwa∏ kultur´ czeskà najbardziej za-
chodnià ze wszystkich kultur s∏owiaƒskich. My naszym Gombrowiczem jako
zbiorowoÊç kulturowa nie potrafimy niestety na co dzieƒ myÊleç. 

FrywolnoÊç, ˝art, transgresja, euforia, od Georges’a Bataille’a zapo˝yczona
filozofia erotyki, zwrócenie uwagi na kulturowà wag´ metafizycznoÊci por-
nografii – oto inna od tej politycznej strona twórczoÊci Llosy, oto druga g∏o-
wa Koz∏a. 

W pierwszym rozdziale Pochwa∏y macochy tytu∏owa bohaterka ˝egna si´ na
noc z ma∏ym pasierbem. W czasie uÊcisku doznaje seksualnej przyjemnoÊci
i wydaje si´ jej, ˝e podobnej przyjemnoÊci doznaje pasierb. Przypuszczenie
jest oczywiÊcie s∏uszne, choç macocha odpycha owà grzesznà myÊl od siebie,
chowa g∏´boko, by nieproszona nie eksplodowa∏a. Suche streszczenie tràci
pornografià, jest niczym opis tandetnych rysunków obscenicznych, które
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powstawa∏y niegdyÊ ca∏ymi seriami. Ale tekst Vargasa Llosy nie tylko nie
bulwersuje, on jest g∏´boko liryczny – upojny, ale nie wulgarny. Macocha
udaje mi∏oÊç matczynà, pasierb udaje mi∏oÊç synowskà. Obydwoje prowadzà
gr´, udajà niewiedz´ (wa˝ne s∏owo dla tej sceny powieÊci). 

Taki jest erotyzm Vargasa Llosy. CielesnoÊç staje si´ wznios∏à ideà, przesta-
je s∏u˝yç za wulgaryzujàcy dodatek, naturalistyczne spoiwo uczuç idealnych.
Kiedy sztuka modernistyczna porzuci∏a pruderi´, otworzy∏a si´ na cz´Êç prze-
kl´tà, na bebechy, j´∏a si´ nurzaç w odwróconym prawie. Ale to by∏a jedynie
antyteza dla wczeÊniejszego tabu, tak samo jednostronna – „buchalteria per-
wersji”, by sparafrazowaç s∏owa Michela Foucaulta. Odkryciem kultury Zacho-
du sta∏o si´ dopiero obj´cie sfery przekl´tej siatkà klasycznych poj´ç, zarezer-
wowanych dotychczas dla tematów spoza etycznych kontrowersji. Cz´Êç
przekl´ta zaproszona zosta∏a do wspólnego sto∏u. Nie jest ju˝ biesiadnikiem
skandalizujàcym. Gwoli porzàdku i ku uciesze stra˝ników moralnoÊci – gdy
don Rigoberto dowiedzia∏ si´ o wszystkim, pogoni∏ doñ´ Lukrecj´ na cztery
wiatry. 

Najbardziej tragicznego wymiaru erotyzm nabiera w Szelmostwach niegrzecz-

nej dziewczynki. To ksià˝ka, którà sobie ceni´ nie tyle za kunszt pisarski,
bo poza oczywistymi przymiotami rzemios∏a nie znajdziemy w jej strukturze
niczego odkrywczego. T´ powieÊç lubi´ za kilka drobiazgów – tak jak lubi´
koncert fortepianowy Ravela: utwór cokolwiek konwencjonalny, ale urzeka-
jàce sà umiejscowione mniej wi´cej w Êrodku kompozycji trzy post´pujàce
po sobie akordy. 

Sama fabu∏a nas nie rozpieszcza, choç pisarz rozciàga czas na bez ma∏a lat 40
i ka˝e nam przez te lata zwiedziç nieomal ca∏y Êwiat. Taka podró˝ przez dru-
gà po∏ow´ XX wieku. Wszystko zaczyna si´ jeszcze w Limie, na przyj´ciu.
Tam m∏ody Vargas (tak nazywa si´ bohater) spotyka dziewczynk´ z biedne-
go przedmieÊcia, ustylizowanà na bogatszà, ni˝ jest w istocie. Stylizacja (uda-
wanie b´dzie dla bohaterki sposobem ˝ycia) okazuje si´, rzecz jasna, ∏atwa do
wychwycenia. Na tym przyj´ciu Vargas zakochuje si´ w Lily bez pami´ci.
Wtedy te˝ niegrzeczna dziewczynka doznaje upokorzenia, pierwszego, które-
go Vargas jest Êwiadkiem. To jeden z owych tragicznych, ale jak˝e pi´knych
gestów tej powieÊci – upokorzenie, które b´dzie towarzyszem niedoli owego
dziwnego zwiàzku dwojga ludzi, czynnikiem sprawczym ich dzia∏ania, ich
wspólnej m´ki, ucieczki Lily i poÊcigu Vargasa. 

JesteÊmy tedy w Pary˝u lat 50. ubieg∏ego wieku, nieco póêniej w Londynie,
ówczesnych stolicach mody, sznytu, bogactwa i szpanu, wolnej mi∏oÊci, nar-
kotyków i lewackiej filozofii. To w istocie mapa wspomnieƒ samego pisarza.
Pary˝ odwiedzony zostaje wi´c dwukrotnie, bo to najwa˝niejsze europejskie
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miasto Llosy. Jeszcze mamy kosmopolityczny Madryt i na koniec ohydne
op∏otki Marsylii. To nieledwie zarys punktów orientacyjnych ucieczki i po-
Êcigu. Przestrzeƒ, pomimo ˝e rozciàgni´ta, robi jednak wra˝enie czystej deko-
racyjnoÊci, nie czujemy równie˝ up∏ywajàcego czasu – powieÊç sprawia wra-
˝enie kameralnej – tu najwa˝niejsza jest dwójka bohaterów. 

Raz jeden w ca∏ej twórczoÊci Vargas zrobi∏ z siebie mo˝e nie ∏amag´, ale naj-
zwyklejszego poczciwca – „grzecznego ch∏opczyka”, takiego, co to kocha
tylko raz i na zabój, pozostaje obiektowi mi∏osnemu wierny wbrew wszyst-
kiemu. Jego ˝ycie jest ciàg∏à gonitwà, ˝ycie Lily – ciàg∏à ucieczkà. On goni
za ukochanà, ona ucieka przed upokorzeniami czasów dzieciƒstwa, mÊci si´
na ludziach, dajàc im w zamian za wszystko, co daç jej mogà, ledwie pozór
samej siebie, zimny obiekt adoracji. 

Pozornie niegrzeczna dziewczynka jest uzurpatorkà, cynicznà rozbijaczkà
ma∏˝eƒstw, pospolità z∏odziejkà i kurewkà. Taka jest najprostsza, „drobno-
mieszczaƒska” interpretacja tej postaci, prymitywna, ale jakoÊ tam uprawnio-
na fabu∏à powieÊci. Na szcz´Êcie literatura jest tym czarodziejskim miejscem,
gdzie kobieta, którà w realnej rzeczywistoÊci uznaç wypada za jednoznacznie
upad∏à, gdzie nie dostrzega si´ zderzeƒ wzajemnie równowartych racji – taka
kobieta staje si´ naraz postacià tragicznà, wznios∏à, jak dzi´ki kunsztowi pisar-
skiemu tragiczne po wsze czasy b´dà Emma Bovary, Anna Karenina, Izabela
¸´cka. 

Jak bowiem odczytaç scen´ brutalnego gwa∏tu, dokonanego na Chilijeczce
przez japoƒskiego bandziora Fakud´? To jeden z centralnych punktów, jeden
ze znaczàcych akordów tej powieÊci. Ca∏y czas s∏owami g∏ównymi sà uciecz-
ka i poni˝enie. Fakuda gwa∏ci bohaterk´, bo ma do tego prawo. Zawarli uk∏ad
mi´dzy sobà. CoÊ za coÊ. Ju˝ po wszystkim zakochany Vargas obserwuje po-
kiereszowanà dziewczynk´. Czuje si´ tym bardziej podle, bo wie, ˝e jej me-
chaniczne podejÊcie do przedsi´wzi´tego ˝ycia jest tylko pozorem. Pod owà
udawanà oboj´tnoÊcià kumuluje si´ ca∏y ból jej nieudanego, od poczàtku
przegranego ˝ycia. Poni˝enie, krzywda, ˝al, upodlenie, pogarda, nienawiÊç,
wspó∏czucie – te jak˝e ró˝ne znaczeniowo, ale silne emocjonalnie s∏owa: ta-
kich s∏ów nale˝y u˝yç, interpretujàc t´ scen´. Niemniej s∏owo „zdrada” z ca∏à
pewnoÊcià tu nie pasuje. 

Wielka powieÊç nie musi mieç scen b´dàcych jej wyraênà puentà. Wi´cej
nawet – wyraêna puenta mo˝e powieÊç skaleczyç, uczyniç jà niepotrzebnie
napisanà. Ale ka˝da wielka powieÊç winna mieç sceny, które b´dà stano-
wi∏y jej punctum, by pos∏u˝yç si´ terminem Rolanda Barthes’a, ukutym na
potrzeby lektur fotograficznych. Scena, która jest mottem powieÊci, ge-
stem, metaforycznym dookreÊleniem, stanowi o jej wyjàtkowoÊci. Taka
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jest scena gwa∏tu Fakudy i to, jak jà odbierajà g∏ówni bohaterowie. 
Taka te˝ jest scena umierania dziewczynki. Te dwie sceny odczytujemy jako
alegorie tragicznoÊci. Natura, biologia w ohydny sposób odziera dziewczynk´
z Tajemnicy. Mario Vargas Llosa troch´ jakby ironicznie polemizuje z tra-
dycjà Rabelais’go, Bataille’a, równie˝ z w∏asnà tradycjà. Jej nagoÊç, choç
okaleczona, staje si´ przez to czysta. Dopiero teraz Chilijeczka staje si´ pe∏-
noprawnà kochankà Vargasa. Ona dotychczas po prostu chroni∏a go przed
teatrem, w którym gra∏a, teatrem uwodzenia, k∏amstwa, pozorowania, przed
Êwiatem z∏a. I to by∏a jej mi∏oÊç. 

Tragedia Lily i Vargasa polega tak˝e na tym, ˝e oboje wiedzà, i˝ sà mi∏oÊcià
swego ˝ycia, jednoczeÊnie to uczucie mo˝e trwaç wy∏àcznie jako wieczne
niespe∏nienie, wieczny poÊcig, wieczna ucieczka. Uk∏ad opierajàcy si´ na ko-
jàcym drugà stron´ k∏amstwie i udawaniu, ˝e owo k∏amstwo przyj´∏o si´ za
prawd´. Nie jest to jednak parodia mi∏oÊci, lecz historia mi∏oÊci pe∏nowarto-
Êciowej. 

Najbardziej liryczna powieÊç w dorobku pisarskim Maria Vargasa Llosy.
Wàtki erotyczne nabierajà barw stonowanych, wyzbywajà si´ owego baroko-
wego, rozbuchanego blasku. 

Polityka i erotyzm – dwie pisarskie i ˝yciowe pasje Vargasa. Dwie g∏owy Ko-
z∏a. W taki te˝ w∏aÊnie, dualistyczny sposób rozpoznaje si´ owà twórczoÊç.
Nie mog´ nie wspomnieç jeszcze jednej m´skiej rozrywki pisarza, bardzo ty-
powej dla Latynoameryki. MyÊl´ oczywiÊcie o pi∏ce no˝nej. Mario Vargas
Llosa jest zapami´ta∏ym kibicem futbolowym, nie byle jakim znawcà tematu.
Prawdziwy po∏udniowoamerykaƒski aficionado. Zainteresowanie doskonale
pasujàce do jego krwistej literatury. Jako Peruwiaƒczyk nie ma tego szcz´-
Êcia, które jest udzia∏em Brazylii, Argentyny czy Urugwaju. Reprezentacja
jego kraju kojarzy si´ g∏ównie z charakterystycznym poprzecznym czerwo-
nym pasem na koszulkach i szalonym bramkarzem Ramónem El Loco Qui-
rogà, któremu zdarza∏o si´ wychodziç do pi∏ki znajdujàcej si´ na po∏owie
przeciwnika. 

W 1982 roku Mario Vargas Llosa by∏ komentatorem prasowym podczas
mundialu w Hiszpanii. Traf chcia∏, ˝e ostatni mecz grupowy reprezentacja
Peru gra∏a z Polskà. Obydwie dru˝yny mia∏y na swym koncie dwa remisy i to
spotkanie decydowa∏o o wszystkim: zwyci´zca gra dalej, przegrywajàcy wra-
ca do domu. Llos´ na stadionie w La Coruñi wypatrzy∏ polski reporta˝ysta
i prozaik Andrzej Makowiecki. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem umówi∏
si´ z autorem Rozmowy w „Katedrze” na pomeczowy wywiad – o pi∏ce i nie
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tylko. Llosa cieszy∏ si´ niesamowitym, wprost gwiazdorskim zainteresowa-
niem: wywiady, autografy, zdj´cia, poklepywania, wszystkiego w setki. Tak
by∏o przed meczem, tak by∏o w przerwie, kiedy nie pad∏ ˝aden gol i wszyscy
kalkulowali jeszcze swoje szanse. W ciàgu drugiej po∏owy dru˝yna Peru do-
zna∏a prawdziwej kl´ski. Boniek, Lato i spó∏ka wbili przeciwnikom pi´ç go-
li, odebrali pi∏karzom po∏udniowoamerykaƒskim jakiekolwiek z∏udzenia.
Vargas Llosa nie kry∏ po meczu przygn´bienia, ale zachowa∏ si´, jak pisze
Makowiecki, niczym prawdziwy caballero. Pogadali panowie o wszystkim:
o wy˝szoÊci literatury po∏udniowoamerykaƒskiej nad pó∏nocnoamerykaƒskà;
o Gombrowiczu i jego smutnej ∏az´dze ze starà mapà Polski, którà pokazywa∏
ka˝demu emigrantowi, jakiego uda∏o mu si´ spotkaç – z zaznaczeniem
miejsc, w których autor Pornografii przed wojnà bywa∏; o Mro˝ku, którego
Vargas zna∏ osobiÊcie. By∏o te˝ o mundialowych szansach Argentyny (wiel-
ki pisarz jakoÊ nie chcia∏ kibicowaç Brazylii), a tak˝e pozdrowienia dla repre-
zentacji Polski. Makowiecki odwzajemni∏ si´ ˝yczeniami Nagrody Nobla
i nadziejà na wspólne spotkanie w Sztokholmie. 

Rozmowa z pewnoÊcià mia∏a swojà profetycznà magi´, bo Polska zosta∏a
trzecià dru˝ynà Êwiata, co dla mieszkaƒców kraju rzàdzonego wedle standar-
dów z ksià˝ek Llosy, bo przez junt´ wojskowà, mia∏o znaczenie wielkie.
Spe∏ni∏o si´ te˝ ˝yczenie polskiego reportera. Co prawda, wypad∏o czekaç 28
lat. Ale oto jest. 
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