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Mario Vargas Llosa, laureat literackiej Nagrody Nobla w 2010 roku, 

znany jest w Polsce głównie jako prozaik. To jednak tylko jeden 

obszar jego twórczości pisarskiej. Na drugi – pod względem licz

by zadrukowanych stron prawdopodobnie większy – składają się 

teksty niebeletrystyczne: eseje, publicystyka, artykuły prasowe, 

szkice lite raturoznawcze czy przedmowy do cudzych książek. 

Niniejszy tom zawiera wybór eseistyki Vargasa Llosy dotychczas 

po polsku niepublikowanej. Autor skupia się tu przede wszystkim 

na temacie literatury (choć nieustannie dryfuje w stronę polityki 

czy socjologii) i udowadnia, że jest nie tylko świetnym powieścio

pi sarzem – równie znakomicie potrafi opowiadać o czytaniu i pi

saniu. W prezentowanych w tym tomie tekstach odnaleźć można 

odpowiedź Vargasa Llosy na trzy zasadnicze pytania: jak się czyta, 

jak się pisze i dlaczego.

VARG A S  LLOSA  •  O  C Z Y TANIU  I  PISANIU

Wybór eseistyki

Informacja o książce



2

Mario Vargas Llosa, wykład o Borgesie, 

Princeton University, 2010
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powieściom (opub likował ich prawie dwadzieścia; wszyst-
kie zostały przełożone na język polski); tematyka psycholo-
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Opis książki

Wydawnictwo w Podwórku przedstawia książkę Maria Var-
gasa Llosy O czytaniu i pisaniu. Wybór eseistyki.

Maria Vargasa Llosę kojarzymy przede wszystkim z jego do-
robku powieściowego. Od Miasta i psów po Dzielnicę wy-
stępku – a przecież pisarz wciąż nie złamał pióra – czyli 
przez dobre sześć dekad, napisał tyle powieści, że można by 
nimi obdzielić ze czterech średnio pracowitych prozaików. 
Do tego tom wczesnych opowiadań i książeczka dla dzieci 
oraz – u nas słabo znane – sztuki teatralne. To jednak tylko 
jeden filar jego pisarskiego dorobku. Drugi – podejrzewam, 
że pod względem liczby zadrukowanych stron większy – sta-
nowią wszelkiego rodzaju teksty niebeletrystyczne: eseje, 
publicystyka, artykuły prasowe, szkice literaturoznawcze 
czy przedmowy do cudzych książek. Vargas Llosa pisze bo-
wiem bez przerwy i zabiera głos w najróżniejszych sprawach – 
owszem, chętnie korzysta z nowoczes nych mediów, ale jego 
zasadniczym orężem pozostaje słowo pisane.
Polski czytelnik ma dość ograniczony dostęp do niefabu-
larnych prac Peruwiańczyka, co wydaje się tym ciekawsze, 
że powstały u nas aż dwie biografie pisarza. Dotąd w pol-
skim przekładzie ukazały się: Prawda kłamstw, czyli 25 szki-
ców o klasykach literatury światowej (1990, wyd. pol. 1999), 
Lis ty do młodego pisarza, czyli swoiste literackie credo au-
tora (1997, wyd. pol. 2012), Cywilizacja spektaklu, czyli esej 
będący diagnozą stanu współczesnej kultury (2012, wyd. 
pol. 2015), no i autobiograficzna Jak ryba w wodzie (1993, 
wyd. pol. 2010).



Niniejszy tom zawiera wybór eseistyki dotąd po polsku nie-
publikowanej, przy czym prezentowane tu teksty sku piają 
się na temacie literatury – nawet jeśli czasem wkraczają 
na obszar polityki czy socjologii, to właśnie w kontekście 
bądź w perspektywie literackiej. Vargas Llosa to bowiem 
nie tylko świetny powieściopisarz, równie znakomicie pisze 
o czytaniu i o pisaniu. Nie jest to w żadnym razie piśmien-
nictwo naukowe, akademickie, tylko adresowane do szero-
kiego odbiorcy. Chyba najlepszym przykładem może tu być 
pierwszy z zawartych w tej książce tekstów – Sekretna hi-
storia pewnej powieści – w którym lekkość i gawędziarski 
ton idą w parze z dogłębnością i precyzją: nie znam lepsze-
go eseju o tym, jak powstają powieści. Można by zaryzyko-
wać stwierdzenie, że prezentowany tu wybór przynosi od-
powiedzi Vargasa Llosy na trzy zasadnicze pytania: jak się 
czyta (Wieczna orgia, Archaiczna utopia i Mandaryn), jak 
się pisze (Sekretna historia pewnej powieści, Kraj o tysiącu 
twarzy, Antonio Nauczyciel i Rewolta quebra-quilos) – i dla-
czego (Podróż do fikcji).

Tomasz Pindel, Przedmowa tłumacza



Tomasz Pindel: Przedmowa tłumacza

Sekretna historia pewnej powieści

Wieczna orgia. Flaubert i Pani Bovary

Podróż do fikcji. Świat Juana Carlosa Onettiego

Archaiczna utopia. José María Arguedas i fikcje indygenizmu

Antonio Nauczyciel

Rewolta quebra-quilos

Mandaryn

Kraj o tysiącu twarzy

Indeks osób i dzieł

Spis treści
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Fragment tekstu

Sekretna historia pewnej powieści

Bodaj pierwszy większy tekst Vargasa Llosy poświęcony sztuce pisar-
skiej. Powstał w 1971 roku jako odczyt, a potem wydano go – i wielo
krotnie wznawiano – w formie książkowej. Jest to szkic o pracy nad 
drugą powieścią autora – Zielony Dom – który, choć oparty na kon-
kretnym przykładzie i operujący wątkami biograficznymi oraz aneg-
dotą, oferuje głęboki wgląd w mechanizmy umysłu twórcy i jego 
praktyki. Vargas Llosa pod wieloma względami z upływem lat zna-
cząco się zmieniał, ale jego wizja w tym względzie pozostała spójna: 
pisarstwo jawi się jako ciężka i wymagająca zaangażowania praca, 
element natchnienia właściwie nie występuje, a surowcem pro zaika 
jest zasadniczo to, czego doświadczył. Dla czytelników znających 
Zielony Dom – powieść o niesłychanej precyzji i wyrafinowanej kon-
strukcji – odkrycie, że u źródeł tego arcydzieła leży chaos i bałagan, 
może okazać się zdumiewające.

Dla Carlosa Fuentesa

Pisanie powieści to ceremonia przypominająca striptiz. Tak 
samo jak dziewczyna, która w bezwstydnym świetle reflek-
torów pozbywa się kolejnych ubrań i ujawnia nam, jeden 
po drugim, swoje sekretne wdzięki, także pisarz, za spra-
wą swoich powieści, obnaża się publicznie. Choć, rzecz jas-
na, są pewne różnice. Pisarz nie pokazuje swoich ukrytych 
wdzięków, jak owa śmiała dziewczyna, tylko dręczące i na-
wiedzające go demony, najbrzydszą stronę swojej osoby: 
tęsknoty, winy, żale. Druga różnica polega na tym, że pod-
czas prawdziwego striptizu dziewczyna najpierw jest ubra-
na, a na końcu naga. W wypadku powieści autor poko nuje 
drogę w przeciwnym kierunku: na początku jest nagi, a na 
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końcu ubrany. Doświadczenia osobiste (przeżyte, wyśnio-
ne, zasłyszane, wyczytane), stanowiące pierwszy impuls do 
napisania jakiejś historii, zostają w procesie twórczym tak 
przebiegle zamaskowane, że kiedy powieść jest gotowa, nikt, 
często nawet sam pisarz, nie potrafi wyczuć autobiogra-
ficznego pulsu, który zawsze nieuchronnie tętni w każdym 
fikcyjnym dziele. Pisanie powieści to striptiz odwró cony, 
a wszyscy pisarze to metaforyczni (w niektórych wypad-
kach dosłowni) ekshibicjoniści.

Przyszło mi do głowy, że dla państwa, czytelników mo-
ich powieści, mogłoby okazać się interesujące uczestnic-
two w jednym z takich striptizów, z jakich rodzi się fikcja. 
Chciałbym dziś wieczorem pokusić się o zrekonstruowanie, 
w koniecznym uproszczeniu, procesu, w wyniku którego po-
wstała powieść tworzona przeze mnie w latach 1962–1965: 
Zielony Dom. Nie zamierzam jednak opowiadać o proble-
mach technicznych towarzyszących pisaniu, tylko o faktach, 
które stały się korzeniami tej powieści, i o zagadkowym pro-
cesie, w którego wyniku doświadczenia, pochodzące z róż-
nych okresów życia i pozyskane w różnych okolicznościach, 
spotkały się, zmieszały, wzajemnie na siebie wpłynęły i na 
swój sposób wyemancypowały się wobec mnie, przybierając 
formę słownej opowieści.

Akcja tego utworu toczy się w dwóch bardzo różnych miej-
scach w moim kraju. Jednym z nich jest Piura, na wybrzeżu, 
na dalekiej północy, miasto osaczone przez wielkie piasko-
we wydmy. Drugie znajduje się bardzo daleko od Piury, po 
drugiej stronie Andów, jest to niewielka faktoria w Amazonii 
zwana Santa María de Nieva. Miejsca te stanowią dwa zu-
pełnie odmienne światy historyczne, społeczne i geograficz-
ne i są od siebie całkowicie odcięte, bo dotarcie z jedne go 
do drugiego wymaga mnóstwo czasu i trudu. Piura to pu-
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stynia, kolor żółty, bawełna, Peru hiszpańskie, „cywilizacja”. 
Santa María de Nieva to puszcza, roślinna obfitość, zieleń, 
plemiona wciąż jeszcze poza historią, instytucje i zwy czaje 
sprawiające wrażenie średniowiecznych. W  tych dwóch 
sceneriach toczy się zasadniczo fabuła Zielonego Domu; 
jest jeszcze jedna dekoracja, ruchoma, a mianowicie rzeka 
Marañón, na której rozwija się jeden z wątków.

 Źródła tej powieści sięgają 23 lata wstecz (wówczas oczy-
wiście nawet domyślać się nie mogłem), do 1945 roku, kiedy 
moja rodzina po raz pierwszy przyjechała do Piury. Miesz-
kaliśmy tam tylko rok, bo potem razem z matką wyjecha-
łem do Limy. Ten rok spędzony w Piurze, gdy miałem led-
wie dziewięć lat, okazał się dla mnie kluczowy. Rzeczy, które 
tam robiłem, ludzie, których poznałem, ulice, place, kościoły, 
rzeka i wydmy, gdzie chodziliśmy się bawić z kolegami ze 
Szkoły Salezjanów – wszystko to zostało wypalone w mojej 
pamięci jak ogniem. Chyba żaden inny okres, ani wcześniej, 
ani później, nie naznaczył mnie tak mocno jak te miesiące 
w Piurze. Z jakiego powodu? Dlaczego pamiętam tamten 
rok tak wyraźnie, z tak obsesyjną wręcz szczegółowością? 
Intryguje mnie to i wiele razy próbowałem znaleźć jakieś 
wyjaśnienie. Moja matka twierdzi, że przypuszczalnie bie-
rze się to stąd, iż wtedy po raz pierwszy zobaczyłem morze. 
Wcześniej mieszkaliśmy w Cochabambie, mieście położonym 
w głębi lądu, i podobno odkrycie Pacyfiku poruszyło mnie 
bardziej niż samego Balboę*, do tego stopnia, że przez dłuż-
szy czas marzyłem o zostaniu marynarzem. A może chodziło 
o odkrycie mojego kraju, bo rok 1945 był pierwszym, który 
spędziłem w Peru (kiedy miałem kilka miesięcy, wyjechaliś-

* Vasco Núñez de Balboa – hiszpański konkwistador, który w 1513 roku jako pierw-

szy Europejczyk dotarł do Pacyfiku.
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my całą rodziną do Boliwii). W tym okresie, między dzie-
wiątymi a dziesiątymi urodzinami, stałem się żarliwym na-
cjonalistą, wierzyłem, że bycie Peruwiańczykiem jest dużo 
lepsze niż, na przykład, Ekwadorczykiem albo Chilijczykiem; 
wtedy jeszcze nie rozumiałem, że ojczyzna to tak napraw-
dę nieistotny życiowy przypadek. Być może najważniejszym 
powodem, dla którego piurański okres tak bardzo na mnie 
wpłynął, było to, że tego roku kilku usłużnych kolegów, pew-
nego popołudnia, kiedy próbowaliśmy się wykąpać w ledwie 
cieknącym nurcie rzeki Piury, zakomunikowało mi coś, co 
okazało się dla mnie prawdziwym emocjonalnym trzęsie-
niem ziemi: że dzieci nie pochodzą z Paryża, że to nieprawda, 
iż białe bociany przynoszą je ich rodzicom z egzotycznych 
okolic*. Podejrzewam, że do tego czasu żyłem w przekona-
niu, iż przyszedłem na świat na miękkich i ciepłych skrzy-
dłach tego pięknego ptaka (którego nigdy na oczy nie wi-
działem), że to bocian złożył mnie na rękach mojej matki. 
Prawdę mówiąc, poczułem się mocno urażony na wieść, że 
wszystko to przebiegło w znacznie bardziej przyziemny spo-
sób, i minęło sporo czasu, zanim pogodziłem się z tym, skąd 
rzeczywiście biorą się dzieci. Wydaje mi się, że to mógłby 
być powód: skoro tego dramatycznego odkrycia dokonałem 
w Piurze, możliwe, że wszystkie fakty związane z tą prze-
strzenią i z tym czasem zapisały się w mojej pamięci, na za-
sadzie analogii, z taką samą siłą.

Jakiekolwiek byłyby tego przyczyny, kiedy latem 1946 
roku wyjechałem z Piury do Limy, głowę miałem nabitą 
obrazami. Niektóre z czasem gasły, inne przetrwały, słabe 
i wyblakłe, ale dwa z nich z każdym dniem tylko nabierały 
wagi i wigoru i stały się dwoma nieodłącznymi towarzysza-

* W hiszpańskojęzycznej tradycji bociany przynoszą dzieci właśnie z Paryża.
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mi, dwoma sekretnymi mitami. Pierwszy z nich to sylwetka 
domu stojącego na obrzeżach Piury, po drugiej stronie rze-
ki, na samej pustyni, który widać było ze Starego Mostu, 
samotny w otoczeniu zwałów piachu. Dom ten przyciągał 
i fascynował mnie i moich kolegów. Była to prosta budowla, 
bardziej nawet chata niż prawdziwy dom, cała pomalo wana 
na zielono. Wszystko wydawało się tam dziwne: to, że dom 
stał na takim uboczu, ta niespotykana barwa. Roślin w Piu-
rze mieliśmy w tych czasach bardzo mało, domy nie miały 
ogrodów, na ulicach rosło niewiele drzew (pola bawełny 
znajdowały się daleko za miastem, a piaszczysty pejzaż tyl-
ko od czasu do czasu zaburzany był przez pojedynczy jadło-
szyn), a ściany, drzwi i okna zwykle malowano na biało, żół-
to, w kolorze ochry, ale niemal nigdy na zielono. Być może to 
jego osamotnienie i kojarząca się z wilgocią powierzchow-
ność jako pierwsze wzbudziły nasze zainteresowanie. Nieba-
wem jednak podsyciły je jeszcze bardziej inne niepokojące 
kwestie. Wokół tego budynku, zwanego przez nas „zielonym 
domem”, unosiło się coś złowrogiego i tajemniczego, kryło 
się w nim coś z lekka diabolicznego. Zakazywano nam się 
do niego zbliżać. Dorośli twierdzili, że to niebezpieczne i że 
to grzech podchodzić do tego miejsca, a już wejście do środ-
ka to rzecz wprost niewyobrażalna, mówiono nam, że to by 
było jakby umrzeć i trafić prosto do piekła. Starsi wyglądali 
na wyraźnie zmieszanych, kiedy pytaliśmy o „zielony dom”. 
Co się tam w środku dzieje? Nic, niedobre rzeczy, nieprzy-
zwoite, nie zadawajcie głupich pytań, bądźcie już cicho 
i  idźcie sobie pograć w piłkę. Te ostrzeżenia intrygowały 
nas jeszcze bardziej, ciągle o tym rozmawialiśmy, natężaliś-
my wyobraźnię, próbując odgadnąć, co też może się kryć 
za tą całą tajemnicą. Ja podejrzewałem, że ist nieje pewien 
związek między „zielonym domem” a upadkiem mitu Pary-
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ża i białych bocianów, ale nie umiałem wymyślić, jaki, skąd 
i po co. Mnie i moim kolegom brakowało odwagi, by podejść 
zbyt blisko „zielonego domu”, bo choć bardzo nas pociągał, 
to zarazem budził strach. Ciągle jednak zapuszczaliśmy się 
w jego okolicę na przeszpiegi. Na Starym Moście mieliśmy 
doskonały punkt obserwacyjny. Tak naprawdę najciekawiej 
było podglądać „zielony dom” nocą. Bo w ciągu dnia ta nie-
wielka chatka była spokojna i cicha, wydawała się zupeł-
nie niegroźna, przypominała śpiącą na piasku jaszczurkę, 
drzewo stojące w słońcu. Jednak kiedy zapadał zmierzch, 
„zielony dom” zmieniał się w żywą istotę, energiczną, we-
sołą i hałaśliwą. Widzieliśmy światła i słyszeliśmy muzykę, 
wieczorami odchodziły tam bowiem tańce i śpiewy. W do-
datku ze Starego Mostu mogłem z kolegami – i to było jesz-
cze bardziej ekscytujące – rozpoznawać gości „zielonego 
domu”. Ledwie Piurę spowijał mrok, dom nagle zaczynali 
nawiedzać liczni klienci, acz, co ciekawe, tylko mężczyźni. 
Czailiśmy się i zdarzało się nam przydybać naszych braci, 
wujów, a nawet ojców, kiedy dyskretnie przemierzali Sta-
ry Most. Widząc, jak przed nimi wyskakujemy, popadali 
w zmieszanie i niepokój, wściekali się, kiedy wołaliśmy ich 
głośno po imieniu. Nie chcieli, żeby ludzie się dowiedzieli, 
że bywają w „zielonym domu”, i żeby zamknąć nam usta, 
przekupywali nas albo wymierzali kary. Innym uprawianym 
przez nas sportem było rozpoznawanie kobiet mieszkają-
cych w „zielonym domu”, kiedy wychodziły do miasta na 
zakupy, do kościoła albo do kina. Bo w tym tajemniczym 
budynku – kolejna zagadka – mieszkały same kobiety. Nie 
pamiętam już który z nas, może nawet ja sam, zaczął nazy-
wać „lokatorkami” te zawsze zadbane panie z „zielonego 
domu”; od tej pory już zawsze tak o nich mówiliśmy. Roz-
poznawaliśmy jedną z tych dumnych, eleganckich pań na 
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ulicy, biegliśmy za nią i otaczaliśmy ją, wołając: „lokator-
ka”, „jesteś z zielonego domu”, a wtedy ta kobieta traciła 
swoje maniery, rumieniła się, biegła w naszą stronę, rzu-
cała kamieniami i odstraszała bezpardonowymi bluzgami: 
lokatorki też nie chciały, żeby ludzie wiedzieli, że są z „zie-
lonego domu”. Mieliśmy w szkole nauczyciela religii, ojca 
Garcíę, starego i wiecznie skwaszonego księżula, który na 
wieść, że znów obserwowaliśmy „zielony dom” albo pogo-
niliśmy jedną z lokatorek, wpadał w szał. Beształ nas wte-
dy i karał. Był namiętnym kolekcjonerem znaczków i jego 
kary polegały zawsze na tym, że mieliśmy mu zdobyć jakiś 
rzadki egzemplarz do zbiorów. To jest właśnie jeden z tych 
obrazów, które zabrałem do Limy i które zostały we mnie, 
uporczywie rozpalając moją pamięć.

Drugi obraz, który tak jak „zielony dom” żył i rósł ze 
mną, dotyczył pewnej piurańskiej dzielnicy, wyjątkowej czę-
ści miasta. Nazywała się Mangachería*. Mieszkali tu bar-
dzo ubodzy ludzie, a większość ich domów stanowiły mi-
zerne chaty z gliny i bambusa, postawione na piasku, bo 
Mangachería także znajdowała się na pustyni, dokładnie 
w przeciw ległym rogu miasta względem „zielonego domu”. 
Ta nędzna dzielnica była najweselszą i najoryginalniejszą 
częścią Piury. Na dachach wielu chat tkwiły małe masz-
ty, a na nich powiewały czerwone albo białe chorągiewki; 
znaczyło to, że mieszczą się tam chicherías i picanterías, czyli  
lokale, w których można się było napić każdego rodzaju 
chichy, od klarownej po najgęstszą, i skosztować niezliczo-
nych dań miejscowej kuchni. Wszystkie zespoły muzyczne, 
wszystkie piurańskie orkiestry wywodziły się z Mangache-

* W polskim przekładzie Zielonego Domu, pióra Carlosa Marrodána Casasa, Man-

gachería nazwana została Szmaciarnią.
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ríi. Naj lepsi w mieście gitarzyści, najlepsi harfiści, najlepsi 
kompozytorzy walczyków i tancerze tondero oraz najlepsi 
śpiewacy byli stąd. Dzielnica ta charakteryzowała się bar-
dzo mocną i odmienną osobowoś cią, wszyscy jej mieszkań-
cy czuli się dumni z tego, że tu się urodzili i tu mieszkają, 
i uważali się przede wszystkim za mangaches, następnie 
za piurańczyków, a na końcu za Peruwiańczyków. Rywa-
lizacja Mangacheríi z inną piurańską dzielnicą – Gallina-
cerą* – nabrała wymiarów legendarnych i stanowiła przy-
czynę walk na pięści i noże, indywidualnych pojedynków 
i zbiorowych bitw, acz w tym czasie Gallinacera rozpuściła 
się już w czymś, co można by nazwać, z lekką ironią, cywi-
lizacją – stała się nudną dzielnicą urzędników, handlowców 
i rzemieślników – i już tylko w Mangacheríi zachował się 
dawny, kolorowy i fascynujący styl barbarzyńskiego życia 
miasta. W Piurze krążyła legenda dotycząca Mangacheríi: 
otóż jej mieszkańcy nigdy nie pozwolili, by nocą do dzielni-
cy wszedł choćby jeden patrol Straży Obywatelskiej. Man-
gaches nienawidzili policji, człowiek w mundurze, który za-
błąkał się do dzielnicy, spotykał się z wyzwiskami, szydzono  
z niego, a dzieci obrzucały go kamieniami, często dochodzi-
ło do napaści. Mangaches nienawidzili policji między innymi 
dlatego, że ich dzielnica była także kolebką najśmielszych 
złodziei, najbardziej pomysłowych i skutecznych przestęp-
ców w Piurze. W 1945 roku przeczytałem sporo powieści 
Alexandre’a Dumasa: zachwyciły mnie (nadal mnie zachwy-
cają) i czytałem je wtedy z tą czystą i żarliwą pasją, z jaką 
czyta się w wieku 10 lat. Doskonale pamiętam, że kiedy  
u Dumasa pojawiał się Dziedziniec Cudów, ta niesamowita 
dzielnica (tak jak opi sali nam ją romantycy) starego Pary-

* W polskim przekładzie: Ścierwiarnia.
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ża, kryjówka awanturników i kryminalistów, myślałem na-
tychmiast o Mangacheríi, z miejsca w i d z i a ł e m  Manga-
cheríę. To skoja rzenie na zawsze zostało w moim umyśle. 
Na sam dźwięk słów „Dziedziniec Cudów” od razu mam 
przed oczami te chaty, knajpy, bezpańskie psy, osły (nazy-
wane w Piurze piajenos) i hałaśliwych, rozhulanych miesz-
kańców dzielnicy.

Inną charakterystyczną cechą mangaches było to, że zali-
czali się do tak zwanych „urrystów”, czyli byli członkami albo 
sympatykami partii Unión Revolucionaria (Związek Rewolu-
cyjny), założonej przez generała Sáncheza Cerro i przez Lui-
sa A. Floresa, jednego z bardzo nielicznych peruwiańskich 
entuzjastów faszyzmu. Mieszkańcy dzielnicy nie byli „urry-
stami” ze względu na jakieś ciągoty do ideologii faszystow-
skiej, o której nie mieli pojęcia, tylko z powodu osobistego 
oddania generałowi Sánchezowi Cerro, urodzonemu – jak 
chciała fałszywa, acz rozpowszechniona legenda – w jednej 
z chat w Mangacheríi. Mówiono, że w latach trzydziestych 
Flores organizował „urrystowskie” manifestacje, podczas 
których mieszkańcy paradowali ulicami Piury w czarnych 
koszulach albo z czarnymi chustami, wyciągając ręce w geś-
cie rzymskiego pozdrowienia. W 1945 roku Unión Revolu-
cionaria w szybkim tempie maskowała swoje totalitarne za-
szłości i pozowała na partię demokratyczną. Do tego czasu 
ruch ten stał się w Peru czymś w rodzaju archeologicznej 
ciekawostki; tylko w Piurze cieszył się jeszcze pewnym po-
parciem wśród ludu, ze względu na malownicze i irracjonal-
ne przywiązanie Mangacheríi do postaci Sáncheza Cerro, od 
wielu lat już nieżyjącego. Również pod względem politycz-
nym Piura stanowiła na tle kraju przypadek odrębny: tylko 
tutaj występowało coś w rodzaju równowagi między partia-
mi. Podczas gdy w pozostałej części Peru niemal cały zakty-
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wizowany lud popierał APRA*, a inne partie zdołały zjednać 
sobie tylko niewielkie grupy i środowiska, w Piurze masowy 
charakter miały zarówno Unión Revolucionaria, APRA, jak 
i Partia Socjalistyczna, ta ostatnia także w znacznej mierze 
wskutek osobistej lojalności sporej części wieśniaków i ro-
botników wobec godnej podziwu postaci Hildebranda Castro 
Pozo, wielkiego piurańskiego bojownika o sprawy społecz-
ne. Niektóre dzielnice były za APRA, inne za socjalistami, 
a Mangachería za Unión Revolucionaria. We wszystkich do-
mach wisiały tam wycięte z gazet i tygodników zdjęcia, czę-
sto już pożółkłe, generała Sáncheza Cerro, a mieszkańcy 
chlubili się również tym, że nigdy nie pozwolili, by w dziel-
nicy zadomowiła się jakaś rodzina sympatyzująca z APRA. 
W czasie popijaw mangaches, jeśli nie śpiewali akurat wal-
ców i tondero, wznosili okrzyki na cześć Sáncheza Cerro 
i na pohybel APRA, a polityczne przepychanki również sta-
nowiły w owym roku 1945–1946 ( jednym z najbardziej de-
mokratycznych i wolnych w całej historii Peru) codzienny 
widok w mieście. To właśnie drugie wspomnienie, które za-
brałem sobie z Piury: Mangachería.

W Limie poszedłem do szkoły La Salle, dorastałem, w cią-
gu następnych lat ( jak się państwo mogą domyślać) przy-
darzyło mi się dużo rzeczy, których wam tu oszczędzę. Jed-
nak siedem lat później wróciłem do Piury. To było w 1952 
i tym razem także, jak poprzednio, spędziłem w mieście rok. 
Tutaj skończyłem szkołę; miałem wtedy 16 lat. „Zielony dom” 
stał nadal na swoim miejscu. Podobnie jak Mangachería. 
Kolekcja znaczków księdza Garcíi zwiększała się, jak rów-

* APRA (Alianza Popular Revolucionari Americana – Amerykański Rewolucyjny 

Sojusz Ludowy) – jedna z najstarszych lewicowych partii politycznych w Peru, 

często zwalczana przez rządy wojskowe i prawicowe.
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nież częstotliwość przypływów jego złego humoru: zrobił 
się  z niego stary raptus, który złorzecząc i potrząsając pięś-
cią, przeganiał nazbyt hałaśliwe dzieciaki z placu Merino. 
Wtedy zmieniłem już zdanie i byłem skłonny przyznać, że 
prawdziwe źródło pochodzenia dzieci nie jest wcale takie  
straszne, a nawet tkwi w tej sprawie pewien urok. Moi ko-
ledzy z klasy (zamiast do Salezjanów koniecznie chciałem 
pójść do Państwowej Szkoły San Miguel i spotkałem tam 
wielu moich kolegów z czterdziestego piątego, którzy też 
zmie nili szkołę) nadal bardzo interesowali się „zielonym do-
mem” – tak jak i ja. Starsi wciąż utrzymywali, że nie na leży 
się tam zbliżać, że to niebezpieczne dla ciała i szkodliwe 
dla duszy. Jednak w tym czasie nie byliśmy już posłusznymi 
dziećmi, piekła się już nie baliśmy i pocią gało nas fizycz-
ne i duchowe niebezpieczeństwo. Zbliżaliśmy się więc do 
tego domu i wchodziliśmy do środka. I tak poznałem „zie-
lony dom” od wewnątrz, tak prysła tajemnica. Wyznam, że 
byłem nieco rozczarowany. Rzeczywistość nie sprostała wy-
obrażeniom i obrazom, jakimi fantazja zaludniła ten zielo-
ny pałac pośród wydm. Pałac okazał się teraz dość prymi-
tywny i nędzny, budynek z marzeń był po prostu skromnym 
burdelikiem. Tamtejsze kobiety nie wydawały się już takie 
dumne, takie wysokie i takie eleganckie, tylko znacznie bar-
dziej folklorystyczne i pospolite niż siedem lat wcześniej. 
Choć tak bardzo odbiegało to wszystko od obrazu, jaki mia-
łem w głowie, ów dom publiczny miał jednak w sobie coś 
czaro dziejskiego i zapadającego w pamięć. Był to przyby-
tek mizerny, bynajmniej nie komfortowy, ale naprawdę ory-
ginalny. W środku znajdowało się tylko jedno wielkie po-
mieszczenie, z mnóstwem drzwi wychodzących na pustynię. 
Koncertowała tam orkiestra złożona z trzech osób: niemal 
śle pego starca grającego na harfie, bardzo młodego gita-
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rzysty i wokalisty oraz swoistego olbrzyma, który treno-
wał wcześ niej podnoszenie ciężarów albo był zawodowym 
zapaśnikiem, a tu łomotał w bęben i talerze. W kącie tego 
salonu mieś cił się bar, spora deska na dwóch kozłach, ob-
sługiwany przez kobietę w nieokreślonym wieku, o gorzkiej 
i purytańskiej twarzy. A między barem i orkiestrą kręciły się 
lokatorki, przechadzając się z miejsca na miejsce, albo pa-
ląc na prostych ławach, ustawionych pod ścianą, w oczeki-
waniu na nocnych gości. Ci zjawiali się wraz ze zmrokiem; 
goś cie i lokatorki wda wali się w rozmowę, żartowali, tań-
czyli i pili, a następnie poszczególne pary wychodziły, by od-
dać się właś ciwym praktykom na piasku, u stóp wydm i pod 
błyszczącymi gwiazdami północnego nieba. Nie było z tym 
żadnych problemów: w Piurze w zasadzie nigdy nie pada, 
noce są ciepłe i przyjemne. Nie licząc sporadycznych bójek 
pijaków albo wystawnych przyjęć finansowanych przez właś-
cicieli ziemskich, którzy właśnie zaliczyli wyjątkowo udane 
zbiory, tak właśnie przedstawiała się cała tajemnica „zielo-
nego domu”. Nowy obraz tego miejsca zbiegł się w pierw-
szych miesiącach 1953 roku z tym dawnym, wywiezionym 
z Piury poprzednim razem. Od tamtej pory nie wróciłem do 
tego miasta już nigdy. 

Przeniosłem się wówczas ponownie do Limy, wstąpiłem 
na uniwersytet, moja rodzina żywiła przekonanie, że powi-
nienem zostać adwokatem, miałem w sobie bowiem mnó-
stwo przekory i nie znosiłem matematyki. Ale – w zgodzie 
z przekorną naturą – szybko zmieniłem prawo na filologię. 
Pisywałem już w tym czasie opowiadania, wiersze, a nawet 
ukończyłem całą sztukę teatralną (o Inkach). Jednak pierw-
szą rzeczą, którą w moim odczuciu napisałem na serio, cięż-
ko nad nią pracując przez wiele tygodni, była krótka powieść 
albo dłuższe opowiadanie, w którym chciałem skonstruować 
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historię inspirowaną właśnie moimi wspomnieniami z Piu-
ry: „zielony dom” i Mangachería. Słabo pamiętam ten tekst, 
zatarły mi się w pamięci postacie i fabuła. Wiem tylko, że 
była to jakaś tragedia, pełna krwi i fanatyzmu. Kiedy skoń-
czyłem pisać, puszyłem się jak paw: czułem się teraz praw-
dziwym pisarzem. Dałem to do przeczytania przyjacielowi, 
którego gustom literackim ufałem, a on bez ceregieli otwo-
rzył mi oczy. „Wolę oryginał”, powiedział. „Ta twoja histo-
ria za bardzo przypomina Szkarłatną literę Hawthorne’a”. 
I rzeczywiście udowodnił mi, że moja opowieść wiernie od-
twarza szereg szczegółów ze Szkarłatnej litery. Był to dość 
duży cios. Miałem niejasną, nieco trwożliwą świadomość, że 
Rubén Darío, Pablo Neruda i César Vallejo w pewien spo-
sób wpływali na moje wiersze, ale tym razem byłem pewien, 
że piszę coś bardzo osobistego. Podczas pracy nad tekstem 
nawet mi do głowy nie przyszło, że naśladuję Hawthor ne’a. 
A ponieważ jego powieść rzeczywiście zrobiła na mnie nie-
gdyś wielkie wrażenie, uznałem, że jednak mizerne są moje 
widoki na karierę pisarską. Wściekły na samego siebie i na 
cały świat rozszarpałem rękopis i zapomniałem o „zielonym 
domu”, jego lokatorkach i mangaches. Tak mi się w każdym 
razie wydawało. Prawda jest taka, że ciągle tkwili, z zajad-
łym uporem, na dnie mojej pamięci.

Mimo tego pożałowania godnego doświadczenia, w trak-
cie studiów nadal pisałem, ale już nie myśląc o tym, że kie-
dyś zostanę pisarzem. Bardzo ciężko jest planować „bycie 
pisarzem”, jeśli człowiek urodził się w kraju, w którym pra-
wie nikt nie czyta: biedni dlatego, że nie umieją albo nie 
mają na to środków, a bogaci – bo im się nie chce. W takim 
społeczeństwie marzenie o pisarstwie to nie jest pomysł na 
zawód, tylko zwykłe szaleństwo. […]
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Mario Vargas Llosa, laureat literackiej Nagrody Nobla w 2010 roku, 

znany jest w Polsce głównie jako prozaik. To jednak tylko jeden 

obszar jego twórczości pisarskiej. Na drugi – pod względem licz

by zadrukowanych stron prawdopodobnie większy – składają się 

teksty niebeletrystyczne: eseje, publicystyka, artykuły prasowe, 

szkice lite raturoznawcze czy przedmowy do cudzych książek. 

Niniejszy tom zawiera wybór eseistyki Vargasa Llosy dotychczas 

po polsku niepublikowanej. Autor skupia się tu przede wszystkim 

na temacie literatury (choć nieustannie dryfuje w stronę polityki 

czy socjologii) i udowadnia, że jest nie tylko świetnym powieścio

pi sarzem – równie znakomicie potrafi opowiadać o czytaniu i pi

saniu. W prezentowanych w tym tomie tekstach odnaleźć można 

odpowiedź Vargasa Llosy na trzy zasadnicze pytania: jak się czyta, 

jak się pisze i dlaczego.

VARG A S  LLOSA  •  O  C Z Y TANIU  I  PISANIU

Wybór eseistyki


