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Անցել է արդեն հիսուներկու տարի, երբ Լի
մայում լատինամերիկացի և տակավին երի
տասարդ արձակագիրներ Վարգաս Լյոսայի
և Գարսիա Մարկեսի միջև տեղի ունեցավ չա
փազանց տարօրինակ այն զրույցը, որն ընթեր
ցողը շուտով կկարդա: Զրույցը շատ տարօրի
նակ է, քանզի այնտեղ չկա գոնե մեկ կարևոր
բառ, որն այսօր անդառնալիորեն փոփոխված
չլինի: Զրույցի վերնագիրը՝ «Լատինամերիկյան
վեպը», հնչում է որպես սովորական, պարզ ու
հայտարարողական նկարագրություն, մինչդեռ
անմիջապես հասկանում ենք, որ ոչ վեպը և ոչ
էլ Լատինական Ամերիկան, առավել ևս՝ լատին
ամերիկյան վեպը, միայն այն չեն, ինչի մասին
խոսեցին Վարգաս Լյոսան ու Գարսիա Մարկե
սը 1967 թվականի սեպտեմբերին: Նկատեք, որ
այն չեն սոսկ այն պատճառով, որ արդեն ներ
կա են Վարգաս Լյոսան ու Գարսիա Մարկեսը,
որովհետև այդ դարակեսը «Հարյուր տարվա
մենության» հաջողության և ազդեցության ժա
մանակն է, «Զրույց տաճարում» երկի անչափելի
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հավակնության ու մեր ավանդության այնպիսի
հրաշալիքների, ինչպիսիք են «Հայտարարված
սպանության քրոնիկոնը» և «Աշխարհի վերջի
պատերազմը», որովհետև այս դարակեսը նաև
մեր քաղաքական աշխարհի փոփոխություն
ների ժամանակն է (սկսած Պադիլյայի գործից
և Պինոչետից մինչև Ֆիդել Կաստրոյի ֆուխիմո
րիզմն ու երկարակեցությունը), իսկ երկու վի
պասաններն այդ ամենի ականատեսն են եղել:
Բորխեսը, որի մասին բազմիցս հիշատակվում
է այս զրույցում, այդ գաղափարն ընդմիշտ ամ
րագրեց իր «Պիեռ Մենարը՝ «Դոն Կիխոտի» հե
ղինակ» էսսեում, այն, որ՝ ժամանակի անցումը
և ժամանակի այդ հետաքրքրաշարժ մարմնա
վորումը, որոնք մեր գրած գրքերն են, փոխում
են բառերը:
Սույն գիրքը հիշյալ զրույցն ընթերցելու ամե
նաարդյունավետ ձևերից մեկն է: Մեր՝ լատին
ամերիկացի ընթերցողներիս ու արձակագիր
ներիս համար 1967 թվականի պատմական
պահը նկարագրելիս օգտագործվող բառերն
այլևս չկան, դրանք ոչնչացվել են, տարրալուծ
վել տարիների մեջ, և այսօր մենք դրանք չենք
օգտագործում այնպես, ինչպես նրանք՝ այն ժա
մանակ: Անդրադառնալով մենությանը՝ որպես
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իր գրքերի թեմա, Գարսիա Մարկեսը վախե
նում է, որ այն կա
րող է չա
փա
զանց «մե
տա
ֆիզիկական» լինել, ուստի՝ «հետադիմական»,
երբ Վար
գաս Լյո
սան խո
սում է գրո
ղի «պա
տասխանատվության» մասին, կամ երբ քննում
է իր գրչակից ընկերների տարբեր վեպերի
«պարտավորության» մակարդակը, մենք զգում
կամ կանխազգում ենք քաղաքական այն ջղա
ձգված աշխարհի ուժգնությունը, որը ծանրացել
է նրանց վրա: Այլ էր նաև գե
ղար
վես
տա
կան
իրականությունը: Փորձելով մանրամասնել ու
նկարագրել «Հարյուր տարվա մենության» խոր
նորարարությունը (փորձելով, այսպես ասած,
փակագծերը բացել)՝ Վարգաս Լյոսան խոսում
է նախ՝ ռեալիզմի, ապա՝ անհավանական կամ
բանաստեղծական դրվագների, հետո միայն՝
այն հավանականության մասին, որ գիրքը կա
րող է և ֆանտաստիկ լինել, իսկ Գարսիա Մար
կեսը պատասխանում է՝ վկայակոչելով իր ռեա
լիստ գրող լինելու փաստը, ակնարկելով, որ
այդ ֆանտաստիկը լատինամերիկյան իրակա
նության անքակտելի մասն է՝ ակնհայտ հիաց
մունքով ակնարկելով, որ այդ իրողությունը կա
րող է նոր երանգ հաղորդել համաշխարհային
գրականությանը: Սակայն փոխանակման մեջ
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բաց կա՝ բաց, որը մենք զգում ենք դատարկու
թյան պես, որովհետև երբեք և ոչ մի կերպ չի
երևում այն արտահայտությունը, որն ընթեր
ցողն ակնկալում է լսել՝ արտահայտություն, որը
լողում է օդում, բայց որը դեռ ոչ ոք չի բացահայ
տել՝ մոգական ռեալիզմը: Այո, գուցե հենց դա
է այս երկխոսության հիմքում. 1967 թվականին
աշխարհն այնքան նոր էր, որ իրերն անվանում
ների կարիք ունեին:
Այնուամենայնիվ, կա մեկը, որ արդեն սկսել
էր անվանակոչվել, սկզբի համար՝ վիճահա
րույց անուն, բայց որը ժամանակի ընթացքում
տեղավորվեց մեր մտահորիզոնում: Վարգաս
Լյոսան այդ անունը հիշատակում է միայն մեկ
անգամ, երբ հարցնում է Գարսիա Մարկեսին,
թե ինչ է մտածում լատինամերիկ յան վեպի
բումի մասին: Բումը, անշուշտ, այն ժամանակ
այն չէր, ինչ այ
սօր է, և այս երկ
խո
սու
թյան
հրաշալ իքներից մեկն էլ իր դերակատարներին
որսալն է այն պահին, երբ երևույթը սկսում է
ձևավորվել: Մենք՝ լատինամերիկ յան վեպի ըն
թերցողներս, դեռ երկար վիճում ենք, թե երբ
այն սկսվեց: Ե՞րբ: Գու
ցե «Քաղաքը և շները»
վեպի համար 1962 թվականին Բրեվե գրա
դարանի մրցանակին արժանանալո՞վ: Կամ
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«Հարյուր տարվա մենության»՝ ընթերցողների
աննախադեպ հաջողությա՞մբ: Ինչ ուզում է
լինի, Լիմայի այս զրույցը ֆենոմենալ օրինակ
է: Բումի չորս աթոռի զվարճալի, բայց և շատ
լուրջ դասակարգման մեջ, որն ավելի ուշ իրա
կանացրեց Խոսե Դոնոսոն, զբաղեցրին երկու
սը, ովքեր խոսում են ոչ միայն Կորտասարի և
Ֆուենտեսի, այլև Բորխեսի, Օնետտիի և Ռուլ
ֆոյի մասին (Օնետտին իր հարցազրույցներից
մեկում կասի. «Ես տարվեցի բումով»): Այդ ծան
րակշիռ անուններից հետո XX դարի գեղարվես
տական գրականությունն այլևս երբեք առաջ
վա նման չէր լինի, ահա թե որտեղ ից է Գարսիա
Մարկեսի ու Վարգաս Լյոսայի զրույցի դրամա
տիկ երանգը, երբ վերջիններս անկեղծորեն և
փոքր-ինչ զարմանքով զրուցում են իրենց հետ
պատահածի մասին, ինչպես ջահել պտերո
դակ
տիլ
նե
րը՝ իրենք իրենց հարց տա
լով, թե,
գրող ը տանի, ի՞նչ է այդ էվոլ յուցիա կոչվածը:
Խոսել «Հարյուր տարվա մենության» մասին՝
որպես նոր գրքի, որը գտնվում է մյուս նորու
թյունների հետ նույն սեղանին, որքա՜ն տարօ
րինակ կարող է թվալ մեզ: Եվ որքա՜ն հրաշալ ի
է տեսնել, թե ինչպես է Վարգաս Լյոսան ազա
տորեն մեկնաբանում իր գործընկերոջ գիրքը՝
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հանպատրաստից հանդես գալով այնքան
թափանցիկ ու պարզ քննադատությամբ, որ
չորս տարի անց նրա կողմից հրապարակված
«Պատմություն աստվածասպանության մասին»
ուսում նասիրությունը կարել ի է համարել Լի
մայում նրա արտահայտած գաղափարների
խորացումը կամ ընդլայնումը:
Ահա Վարգաս Լյոսան՝ արձակագիր-քննա
դատը, իր գրողական արվեստի բարձրագույն
գիտակցության տերը՝ միշտ նշտարը ձեռքին:
Կող
քին Գար
սիա Մար
կեսն է, որը մեծ ճի
գեր
է գործադրում՝ բնազդաբար պաշտպանելով
գրեթե վայրի արձակագրի իր կերպարը, որը
նողկում է տեսությունից, լավ չի մեկնաբանում
ինքն իրեն և սեփական գրքերը: Իհարկե, այն
քան էլ այդպես չէ. Գարսիա Մարկեսը շատ լավ
գիտեր, թե ինչի համար է իր գործիքակազմի
յուրաքանչյուր պտուտակահանը: Եվ ինչպես
ցանկացած մեծ վիպասան, հրաշալի տիրա
պետում էր ընթերցման արվեստին. խոսքերը,
որոնք նա այստեղ ձոնում է Ուիլյամ Ֆոլքների
ազդեցությանը կամ նրա ներկայությանը լա
տինամերիկյան նոր վեպում, հարյուրավոր
էջերից բաղկացած թեզից ավելին արժեն: Առ
հասարակ երկխոսությունը նաև արձակագրի
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արվեստը երկու հակադիր ձևերով ըմբռնելու
արար է, քանի որ պոետիկան նաև խառնված
քի արտահայտչաձև է, որի դեպքում ընթեր
ցողը նույն
պես կա
րող է բախ
վել ակն
հայտ
հակադրության: Մի կողմից՝ Վարգաս Լյոսայի
ինտելեկտուալ մեծահոգությունը, որը պատ
րաստ է ստանձնել հարցազրուցավարի դերը՝
գլխավոր դերը շնորհելով Գարսիա Մարկեսին,
չնայած որ Ռոմուլո Գայեգոսի մրցանակը դեռ
տաք էր իր ճամպրուկում, մյուս կողմից՝ Գար
սիա Մարկեսի ամաչկոտությունը, որն արտա
հայտվում է անխնա ժայթքող պոռթկումներով՝
սուր էպիգրամներով ու աննպատակ թվացող
չափազանցություններով: Երբ Գարսիա Մար
կեսը հավատացնում է, օրինակ, որ պատա
նեկության տարիներին արդեն ուներ «Հարյուր
տարվա մենության» առաջին պարբերությունը՝
նույնը, ինչ տեսնում ենք գրքում, մենք գիտենք,
որ նա ստում է: Սակայն այդ սուտը նրա նարա
տիվ անհագուրդության ընդլայնումն է, որով
բծախնդրորեն ուզում է կառուցել սեփական լե
գենդը:
«Լատինամերիկյան վեպը» տարիներ շարու
նակ դուրս էր մնացել ընթերցասեր աշխար
հի շրջա
նակ
ից: Այն կա
րե
լի էր գտնել միայն
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կասկածելի հեղինակություն ունեցող կամ սև
շուկային առնչվող ծովահենների տպագիր էջե
րում: Ինքս այդ մեղավորներից մեկն էի. քսան
մեկ տա
րե
կան էի և միայն մի մո
լուցք ունեի՝
սովորել վեպ գրել, երբ հազվագյուտ հրատա
րակությունների հետ գործակցող բոգոտացի
մի գրավաճառ ինձ պատմեց այս գրքի մասին
և սրբի ձայնով հավատացրեց, որ այնտեղ վեպ
գրելու արվեստի մասին ավելի արժեքավոր դա
սեր կան, քան ցանկացած բանասիրական ֆա
կուլտետում: Հակառակ իմ անհանգստության՝
ասաց, որ գիրքը գոյություն չունի և առաջարկեց
պատճենել իր տարբերակը: Յուրաքանչյուր ոք,
ով քսան տա
րե
կա
նում հափշտակ
ված է այդ
չափ կլանող ձիրքով, կհասկանա, որ հաստատ
կընդուներ այդ առաջարկը, քանզի ոչ ոք երբեք
չգիտի, թե որտեղից կգան այն հնարավորու
թյունները, որոնք նրան կդարձնեն այնպիսին,
ինչպիսին ուզում է լինել, հետևաբար միակ լու
ծումը բոլոր հետքերով գնալն է, բոլոր հնարա
վորությունները սպառելը: Հիմա՝ քառորդ դար
անց, ես ներքին գոհունակություն ունեմ՝ ներ
կայացնելու այս վերագտած խոսքերը՝ խոս
քեր, որոնք այժմ կար
ծես փրկված լի
նեն ինչոր նավաբեկությունից, և ես դա անում եմ այն
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համոզմունքով, որ դրանք նույնքան լուսավոր ու
ոգևորող կլինեն ընթերցողի (գուցե նաև ապա
գա արձակագրի), որքան ինձ համար:
Խուան Գաբրիել Վասկես
Մայիս, 2019
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ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԵՎ
ԱՅԼԵՎՍ ԵՐԲԵՔ

Մնացել էր հարյուր քառասուն ժամ: Խերվա
սիո Սանտիլյանա փողոցում գտնվող կլինիկա
կան սենյակը, որտեղ Պատրիսիան պիտի լույս
աշխարհ բերեր Գոնսալո Գաբրիելին, առանձ
նացված էր, նույնիսկ նախատեսված էր, որ
երեխան ծնվելու էր Լոնդոնում: Այդ օրը՝ կես
օրին, նրա հայրը, անցնելով տասներեք կիլո
մետրի վերջին հատվածը, որոնք բաժանում էին
Կասիմիրո Ուլլոա փողոցը Ազգային ինժեներա
կան համալսարանից, շողում էր իր անթերի սև
կոստյում-փողկապով, ճերմակ վերնաշապիկով
և խիստ ակոսված մուգ մազերով: Մեքենայի
հետևի նստատեղին նստած՝ վերանայում էր
գրառումները, երբ աչքի պոչով ու պակաս սի
րով նկատեց Տակնա պողոտայի վրա գտնվող
«Լա Կրոնիկա» թերթի խմբագրատան դուռն ու
մտածեց. «Ահա»:
Այդ երեքշաբթի պարտիզան Տանիայի դիակը
դեռ աննպատակ նեխում էր Մասիկուրի գետի
ջրերում, մինչդեռ կապույտ պայուսակում հա
վաքած գունավոր խճաքարերը ցաքուցրիվ էին
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լինում, իսկ բոլիվիական քարախճերին նստած
Էռ
նես
տո Գևա
րան՝ շնչաս
պառ, բայց և հա
վա
տով, գրում էր իր օ
րագ
րում. «Օրն ան
ցավ
առանց նորության», մինչդեռ նորությունն այն
էր, որ նրան մնացել էր ապրելու ընդամենը երե
սուներկու օր: Ստոկհոլմում Շվեդական ակա
դեմիան պատրաստվում էր առաջին անգամ
գրականության Նոբելյան մրցանակ շնորհել
լատինամերիկացի գրողի՝ մի գվատեմալացու,
որը՝ տակավին երիտասարդ ու անհայտ, կի
սատ թողեց իր «Խարդախ» վեպը Փարիզի հա
մալսարանում Պոլ Ռիվեին ունկնդրելու համար,
որը դասախոսություն էր կարդում մայաների
քաղաքակրթության մասին, և որը գվատեմա
լացուն տեսնելուն պես դադարեցրեց դասախո
սությունը, զննեց նրան, շոշափեց, ապա ասաց.
«Կյանքումս առաջին անգամ եմ իսկական մայա
տեսնում», որից հետո գվատեմալացին հեռա
ցավ՝ շարունակելու կիսատ թողած վեպը, որը
վերջում վերնագրեց «Պարոն Նախագահ»:
Բուենոս Այրեսում հարսանիքի էին պատրաստ
վում Խորխե Լուիս Բորխեսի դերակատարմամբ,
որին մնացել էր տասնվեցօրյա ամուրու կյանք
և երեք տարվա դժբախտություն, որն ի վերջո
ավարտվելու էր քսանյոթ պատճառի ցանկով,
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որոնց արդյունքում ցանկանալու էր վերջ դնել
այդ ամուսնությանը: Լիմայում՝ Պաստասա փո
ղոցում գտնվող հին տանը, Վիկտորյա Սանտա
Կ
րու
սը փորձ էր անում մոտ քսան աֆ
րոպե
րուա
ցի
նե
րի հետ, որոնք ցնցվում էին Վի
սեն
տե Վասկեսի և Ադոլֆո Սելադայի կիթառների
հնչյունների ներքո, իսկ Լիմային հատուկ փոք
րիկ ջրվեժին կից նրբանցքում դրել էին Ռոմալ
դո Կամպոսի երաժշտական հսկա արկղը, որով
Սեգուրա թատրոնում պիտի նոր ներկայացում
բեմադրեին: Հենց այդ ժամանակ հյուրանոցի
նախասրահի սյան հետևում Օվիեդոն հանդի
պեց հեռագրիչի որդուն և մի գեղեցիկ աղջկա
Արակատակայից.
– Վերջապես գտա քեզ: Ուշանում ենք:
– Հույս ունեի՝ չես գա հետևիցս:
Ազգային ինժեներական համալսարան տա
նող ճանապարհը քառասնամյա տղամարդու
համար բավական կարճ էր. «Կրիլյոն հոթե
լից» ընդամենը երեք կիլոմետր հեռավորության
վրա՝ Լա Կոլմենա պողոտայի մեջտեղում, Լի
մայի ֆրանսիական կենտրոնում, որտեղ նա
և Մերսեդեսն իջևանել էին երեկվանից: Այդ
առավոտ ընդունել էր երեք լրագրողի «Էլ Կո
մերսիոյից», «Լա Կրոնիկայից» և «Էսպրեսոյից»
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և ափսոսում էր, որ համաձայնել է մասնակցել
հանրային հանդիպմանը՝ տեղի տալով Օվիե
դոյի համոզիչ առաջարկին. «Դու Մարիոյի հետ
խոսիր առանց լսարանի մասին մտածելու»:
Ազգային ինժեներական համալսարանի
ճարտարապետական ֆակուլտետի դահլիճը
պայթում էր լիությունից, երեք հարյուր փայտե
աթոռ արդեն տաքացած էր. բացի համալ
սարանական ուսանողներից, ամեն տարիքի
մարդ կար, բոլորը անհամբեր սպասում էին,
թե երբ կբացվի դուռը, բեմ կբարձրանան և սե
ղանի շուրջ կնստեն երկու դերակատարները՝
Ռոմուլո Գայեգոսի նորընծա մրցանակակիրն
ու «Հարյուր տարվա մենություն» գրքի հե
ղի
նակը: Ո՞վ էր այդ կոլումբիացին, որի վեպը երեք
ամսում վաճառվել էր ավելի քան երեսուն հա
զար օ
րի
նա
կով: Դեռևս քչե
րն էին ճանաչում
նրան, քանի որ գիրքը բավական ուշ հայտնվեց
Լիմայի գրախանութներում, թեև «Ամարու» ամ
սագրի առաջին օրինակի շնորհիվ (որի ղեկա
վարը անկյունում նստած այն բանաստեղծն էր,
որի թաշկինակը փայլ էր հաղորդում մոխրա
գույն պիջակին), մինչև աշխարհի մնացած մա
սում հայտնվելը, Պերուում մի հատված ընթերց
վեց վեպից:
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Երբ 1967 թվականի սեպտեմբերի 5-ին՝
երեքշաբթի, ժամացույցը կանգ առավ 13։30
րոպեի վրա, Մարիո Վարգաս Լյոսայի և Գաբ
րիել Գարսիա Մարկեսի միջև երկխոսությունը
սկսվեց:
Ընդամենը հինգ շաբաթվա ծանոթներ էին:
Ընդամենը հինգ շաբա՞թ: Թվում էր՝ առնվազն
հինգ տարի: Գուցե այն պատճառով, որ արդեն
քսան ամիս նա
մա
կագ
րա
կան կապ էին պա
հում: Մեկնարկը տվեց կոլումբիացին. «Լուիս
Հարսսի միջոցով վերջապես իմացա հաս
ցեդ, ինչն անհնարին էր Մեքսիկայում, մանա
վանդ հիմա, երբ Կառլոս Ֆուենտեսը կորել է՝ ով
գիտի եվրոպական որ ջունգլիների մացառուտ
ներում»,– ասվում է 1966 թվականի հունվարի
11-ի նամակի սկզբում: Նամակներն ընկերու
թյուն և մեղսակցության այնպիսի մտերմություն
ծնեցին նրանց մեջ, որ Կարակասի օդանավա
կայանում առաջին իսկ հանդիպմանը միանգա
մից ընկերացան:
«Մենք ծանոթացանք նրա՝ Կարակասի օդա
նավակայան ժամանելու գիշերը. ես գալիս էի
Լոնդոնից, նա՝ Մեքսիկայից, և մեր ինքնաթիռ
ները վայրէջք կատարեցին գրեթե միաժամա
նակ: Մինչ այդ մենք փո
խա
նակ
վել էինք մի
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քանի նամակով, նույնիսկ պլանավորել էինք
ինչ-որ ժա
մա
նակ չորս ձեռ
քով մեկ վեպ գրել
(1931 թվականի Կոլումբիայի և Պերուի միջև ող
բերգական պատերազմի մասին), բայց առա
ջին ան
գամ էինք դեմ առ դեմ հան
դի
պում:
Այդ գիշերվա նրա դեմքը շատ լավ եմ հիշում.
ինքնաթիռի վախից այլայլված (ահավոր վա
խենում էր), լուսանկարիչների ու լրագրողների
հետապնդումից շփոթված: Մենք ընկերացանք
և երկու շաբաթ միասին անցկացրինք, մինչև
Համագումարը այն նույն Կարակասում, որն ար
ժանապատվորեն էր թաղում իր հանգուցյալնե
րին և ցնցում երկրաշարժի բեկորները»:
Երեսունհինգ վայրկյան տևած երկրաշարժը,
որի մա
սին խո
սում է Մա
րիո Վար
գաս Լյո
սան, ցնցեց Կարակասը 1967 թվականի հուլիսի
29-ին՝ ժամը 20:05 րոպեին, հանդիպումից վեց
օր առաջ: Եվ չնայած նրա ուժգնությանը, երկու
հարյուր երեսունվեց զոհին և երկու հազար վի
րավորին, արարողությունը, որի ժամանակ
«Կանաչ տունը» վեպի առաջին հրատարակու
թյան առթիվ Ռոմուլո Գայեգոսն իր անունը
կրող մրցանակը շնորհեց Մարիո Վարգաս Լյո
սային, այն ի վերջո տեղի ունեցավ: Խուան Կառ
լոս Օ
նետ
տին իր վե
պով երկ
րորդ տե
ղում էր,
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որում, ի դեպ, նույնպես հասարակաց տուն կար,
բայց առանց երաժիշտների, և վերնագրված էր
«Սրիկաներ»:
Մրցանակը ստանալիս, որը տրվում էր երե
սունմեկամյա Մարիո Վարգաս Լյոսային՝ որպես
բում կոչվող երևույթի գլխավոր դերակատար,
Լյո
սան հան
դես եկավ նույն
քան ոգեշն
չող ու
հու
զիչ ելույ
թով, որ
քան իր անունն էր. «Գրա
կանությունը կրակ է», և մինչ նա կարդում էր,
հանդիսատես Գարսիա Մարկեսը մտածում էր,
որ նրա ելույթը կատարյալ էր, իսկ Խոսե Միգել
Օվիեդոն շունչը պահած սպասում էր, որպես
զի վերջում հոտնկայս ծափահարի իր նախկին
դասընկերոջը Լա Սալեից:
Խոսե Միգել Օվիեդոն երեսուներեք տարե
կան էր, հաղթել էր դրամատուրգիայի մրցույ
թում, հրատարակել էր էսսեների երեք ժողո
վածու, Ազգային ինժեներական համալսարանի
Մշակույթի զարգացման վարչության տնօրենն
էր և ճարտարապետական ֆակուլտետում կա
յանալիք հանդիպման մեծ պատասխանատուն:
Նա կազմակերպեց միջոցառումը, լսարանին
ներկայացրեց երկու գրողին և հաջողությամբ
ձայնագրեց երկխոսությունը, որը թեմաների
շատության պատճառով վերսկսվեց երկու օր
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անց՝ սեպ
տեմ
բե
րի 7-ին, ժա
մը 13:00-ին, նույն
տեղում: Այդ հինգշաբթի «Էլ Կոմերսիո» թերթի
23-րդ էջում հայտնվեց համաժողովի մա
սին պատմող հայտարարությունը՝ «Իմ գրքերի
պատմությունը» խորագրով, որի մասին կոլում
բիացին խոսելու էր 19:15 րոպեին Պերուի Կասա
դե լա Կուլտուրայում, որը գտնվում է նախկին
Կասա դե Պիլատոսի տեղում՝ Անկաշին կից:
Հանրային հանդիպումներն ավարտվել էին,
բայց ոչ պայմանավորվածությունները:
Կասա Ագուրտոն գտնվում էր Կոստա Ռիկա
123 փողոցում՝ Խեսուս Մարիայում, և կառուց
վել էր 1954 թվականին երեք հարյուր վաթսուն
քառակուսի մետր մակերեսի վրա, սեփակա
նատիրոջ՝ ճարտարապետ, 1966-1970 թվական
ներին Ազգային ինժեներական համալսարանի
ռեկտոր Սանտյագո Ագուրտո Կալվոյի նախա
գծի հիման վրա: Կեցավայրի առաջին հարկում
տասնմեկ սենյակ կար, սակայն ուրբաթ օրերի
քեֆչի հրավիրյալները ներսուդուրս էին անում
դրանցից երեքում՝ հյուրասենյակում, ճաշա
սենյակում ու պարտեզում, թեև պատշգամբից
մարդիկ գալիս-գնում էին՝ որոշ աշխատակից
ներ, լուսանկարիչներ, մատուցողներ, այնտե
ղից կարելի էր տեսնել հյուրընկալողին և նրա
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տիկնոջը՝ Ռինա Լուս Մացինիին, նկարիչ Ֆեռ
նանդո դե Շիշլոյին, բանաստեղծուհի Բլանկա
Վարելային, աստղեր Գարսիա Մարկեսին և
Վարգաս Լյոսային, բանաստեղծ Գուստավո
Վալկարսելին, Էմիլիո Ադոլֆո Վեսթֆալենին,
այն բանաստեղծին, որի թաշկինակն այժմ փայլ
էր հաղորդում նրա մուգ պիջակին, Օվիեդոյին,
Մերսեդեսին, Պատրիսիային, որի երեք կոճա
կով եր
կար սև վե
րար
կուն չէր թաքց
նում այն
վաթսուն ժամը, որն անհրաժեշտ էր նրան Գոն
սալո Գաբրիելին լույս աշխարհ բերելու համար:
Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի ներկայությունն
ար
դեն իսկ ստվե
րել էր բո
լոր նրանց, ով
քեր
նրա
նից մի քա
նի ամիս առաջ էին ոտք դրել
Լիմա՝ Կառլոս Ֆուենտեսին, Նիկանոր Պառա
յին, Խորխե Լուիս Բորխեսին, Ալվարո Մուտի
սին: Միայն 1966 թվականի Ներուդայի հնչեղ
ներկայությունը կարելի էր համեմատել կոլում
բիական լրատվամիջոցների առաջացրած աղ
մուկի հետ:
Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը մեկնեց ժամա
նելուց մեկ շաբաթ անց: Նա մեկ անգամ ոտք
դրեց Լիմա և այլևս երբեք: Այդ այցի մասին են
վկայում մի շարք մամլո հոդվածներ, լուսա
նկարներ, անեկդոտներ, մակագրված գրքեր և
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այն անմոռանալի երկխոսությունը, որը Օվիե
դոյի շնորհիվ տպագրվեց հաջորդ տարի և
արդեն հիսուն տարի անցնում է Լատինական
Ամերիկայի պատճենահանման մի սարքից
մյուսը: Մեկնումի պահը հավերժացավ օդա
նավակայանում արված մեկ լուսանկարով, որ
տեղ Գարսիա Մարկեսը ձեռքը դրել է Վարգաս
Լյոսայի ուսին, և Վարգաս Լյոսան ժպիտով նա
յում է Գարսիա Մարկեսին, իսկ Մարթա Լիվել
լին, Մերսեդես Բարչան և Խոսե Միգել Օվիե
դոն նայում են նրանց: Պատրիսիան չի երևում.
Խերվասիո Սանտիլյանա փողոցի վրա գտնվող
կլինիկայում նոր է լույս աշխարհ բերել Մարիո
Վարգաս Լյոսայի որդուն՝ Գաբրիել Գարսիա
Մարկեսի սանիկին՝ Գոնսալո Գաբրիելին:
Մեկնելուց առաջ, մինչ միգրացիոն բաժնի
տեսուչ Մորալես Դուարտեն այրում էր Գաբրիել
Խոսե Գարսիա Մարկեսի անձնագրի տասն
իններորդ էջը, ապա հսկայական կարմիր
դրոշ
մա
նիշ կպցնում, որը տար
բեր
վում էր սո
վորական կապույտ ու մանուշակագույն երանգ
ներից, Օվիեդոն հավերժացրեց հեռագրիչի
որդու և Արակատակայի գեղեցիկ աղջնակի
պատկերը՝ նրա առջև կանգնած, ձախ ձեռքին՝
«Հարյուր տարվա մենության» նավի ու անտառի
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պատկերը, իսկ այդ ընթացքում աջ ձեռքով
գրի առավ հետևյալը. «Նվիրում եմ Մարթային
և Խոսե Միգելին՝ ի հիշատակ այս սարսափելի
քաղաքում անցկացրած անմոռանալի օրերի ու
ընկերության, որը վերջ չունի»:
Օվիեդոն շարունակեց ընկերությունը, բայց
հատկապես Մարիոյի հետ:
Լավագույնը դեռ առջևում էր, թեև հետհաշ
վարկը հիշեցնում էր՝ ութ տարի, հինգ ամիս, մեկ
օր:
Լուիս Ռոդրիգես Պաստոր՝ կամրջի տակ
23 մայիսի, 2019 թվական
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ՆԱԽԱԲԱՆ

1

1

Խոսե Միգել Օվիեդոյի «Նախաբանը» առաջաբանի
ձևով տպագրվել է գրքի առաջին հրատարակության
մեջ. «Լատինամերիկյան վեպը. երկխոսություն», Լիմա,
Կառլոս Միլլա Բատրես, Ազգային ինժեներական հա
մալսարան հրատ., 1968 թ. 5-6:

1967 թվականի սեպտեմբերին Ազգային
ինժեներական համալսարանը Լիմա հրավի
րեց կոլումբիացի արձակագիր Գաբրիել Գար
սիա Մարկեսին: Մի քանի ամիս առաջ (ավելի
ճիշտ՝ մայիսին) Գարսիա Մարկեսը Բուենոս
Այրեսում հրատարակել էր իր «Հարյուր տար
վա մենություն» վե
պը, որը բարձր գնա
հատ
վեց գրաքննադատների և հանրության կողմից,
ինչը հազվադեպ հաջողություն էր Լատինա
կան Ամերիկայում: Թեև Գարսիա Մարկեսը հե
ղինակ էր ևս երեք վեպի ու պատմվածքների
ժողովածուի, բայց, կարելի է ասել, որ իր այս
գրքով գլխապ
տույտ արա
գու
թյամբ մեծ ժո
ղովրդականություն և համաշխարհային հռչակ
ձեռք բերեց՝ դառնալով լատինամերիկյան գրա
կանության ամենապահանջված դեմքերից
մեկը, նրա ամենավառ ներկայացուցիչներից,
կենդանի լեգենդ: Ոգևորության ալիքով տար
ված (ի դեպ, արդարացիորեն)՝ հեղինակը լքեց
Մեքսիկան, որտեղ երկար տարիներ բնակվում
էր՝ զբաղված համառ ու լուռ ստեղծագործական
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գործունեությամբ, որն ավարտվելու էր «Հարյուր
տարվա մենություն»-ով և գնաց՝ վայելելու իր
հաղթանակը Բուենոս Այրեսում, որտեղ Հարա
վամերիկյան առաջին պլանի մրցանակի շրջա
նակում հրավիրված էր որպես վեպի մրցույթի
ժյուրի: Բուենոս Այրեսից վերադառնալուն պես
համալսարանը պատիվ ունեցավ հյուրընկալե
լու նրան որպես հյուր:
Այդ ժամանակ Լիմայում էր գտնվում արձա
կագիր Մարիո Վարգաս Լյոսան, որը մի քանի
շաբաթ էր անցկացնելու երկրում, և որը նույն
պես Կարակասից վերադարձել էր կարևոր
անձնական հաղթանակով. «Կանաչ տունը»
վեպի համար նոր էր արժանացել Ռոմուլո Գա
յեգոսի մրցանակին՝ որպես առհավատչյա փայ
լուն ու գնահատելի արձակի: Օգտվելով այն
հանգամանքից, որ մեզ մոտ էին լատինամե
րիկյան արձակի երկու անվիճելի հերոսները,
Ազգային ինժեներական համալսարանը որո
շեց հանդես գալ բացառիկ նախաձեռնությամբ,
որը գերազանցում էր սովորական համաժո
ղովների ու կլոր սեղանների ձևաչափը. նպա
տակը՝ «հանրային քննասենյակում» հանդիպում
կազմակերպել Գարսիա Մարկեսի և Վարգաս
Լյոսայի հետ՝ երկխոսության ձևաչափով, որը
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կարող էր վերհանել գրողների՝ վեպի ստեղծ
ման, մարդու անհատականության, անձնական
փորձի և այլնի՝ դեռևս չբացահայտված կող
մերը: Իրականում Վարգաս Լյոսան ստանձնեց
հարցաքննողի դերը, իսկ Գարսիա Մարկեսը՝
հարցաքննվողի (թեև երբեմն դերերով փոխ
վում էին): Համալսարանի Մշակույթի զարգաց
ման վարչության կողմից կազմակերպված մի
ջոցառումը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 5-ին
համալսարանի ճարտարապետական ֆակուլ
տետի լսարանում՝ հսկայական լսարանի առջև:
Հարցաքննությունը տևեց նախատեսվածից
ավելի երկար, և այդպիսով թեման չսպառվեց,
որոշվեց այն ավարտին հասցնել երկրորդ հան
դիպմանը՝ երկու օր անց:
Ազգային ինժեներական համալսարանը,
հաշվի առնելով հարցաքննության նշանակալի
արժեքը՝ շնորհիվ գրողների առաջին հանրային
հանդիպման, գործակցելով Միլլա Բատրեսի
հետ, ցանկացավ ընդլայնել այս փաստաթուղթն
իբրև գործակցություն մեր գրականության ճա
նաչման ու ուսումնասիրության շրջանակում:
Արձանագրված տարբերակի վրա երկարա
ժամկետ աշխատանքից, անձամբ հեղինակնե
րի հետ շտկումներ ու խորհրդատվություններ
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իրականացնելուց հետո արդեն կարող ենք ներ
կայացնել երկխոսության վերջնական տեքստը:
Այս տեքստը լուսաբանում է ոչ միայն «Հարյուր
տարվա մենության» մեջ առկա հեղինակի անձ
նական հուշերի հենքը, հատկապես՝ նրա գրա
կան համոզմունքները, այլև երկու մարդկային
խառնվածքների հակասականությունը. մշտա
պես խիստ, հղկված տեսաբան ու վիճահարույց
մեթոդիստ Վարգաս Լյոսայի և պայթեցնող ու
պարադոքսալ հումորով, սուր ինտելեկտով, կա
տաղի կենսականությամբ Գարսիա Մարկեսի:
Վս
տահ ենք, որ այս գիր
քը կօգ
նի նաև
ավելի լավ հասկանալ ժամանակակից լատին
ամերիկյան գրողի դիրքը և դատողություններ
անել այդ մայրցամաքում տվյալ ժանրի ծաղկ
ման հիմնավորումների շուրջ:
Խոսե Միգել Օվիեդո
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ԼԱՏԻՆԱՄԵՐԻԿՅԱՆ
ՎԵՊԸ
Երկխոսություն Մարիո Վարգաս Լյոսայի
և Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի միջև
(Լ իմա, 5-7 սեպտեմբեր, 1967 թվական)

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Գրողների հետ պատահում է այն, ինչը, կար
ծում եմ, երբեք չի լինում ինժեներների ու ճար
տարապետների հետ։ Շատ հաճախ մարդիկ
իրենք իրենց հարց են տալիս. «Ինչի՞ համար են
գրողները»։ Մարդիկ գիտեն, թե ինչի համար է
ճարտարապետը, ինժեները, բժիշկը, բայց երբ
խոս
քը գրո
ղի մա
սին է, սկսում են վա
րա
նել:
Նույ
նիսկ եթե գի
տեն՝ ին
չի հա
մար են, մեկ է,
չգիտեն՝ հատկապես ինչի։ Առաջին հարցը, որն
ուզում եմ տալ Գաբ
րիե
լին, քան
զի դրա հետ
կապ
ված իմ կաս
կած
ներն ունեմ, հետևյալն է.
ո՞րն է քո անելիքը որպես գրող:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ես տպավորություն ունեմ, որ գրող դարձա
այն բանից հետո, երբ հասկացա, որ ուրիշ բանի
պիտանի չեմ։ Հայրս դեղատուն ուներ և բնա
կանաբար ուզում էր, որ ես դեղագործ դառնամ,
որպեսզի փոխարինեմ իրեն։ Ես միանգամայն
այլ կո
չում ունեի. ուզում էի դա
տա
պաշտ
պան դառնալ: Ես ուզում էի դատապաշտպան
դառնալ, որովհետև ֆիլմերում նրանք միշտ
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հաղթում են՝ շահելով ամենաանհնարին գոր
ծերը։ Այնուհանդերձ, արդեն համալսարանում,
որտեղ ընդունվել էի՝ հաղթահարելով բազում
դժվարություններ, հասկացա, որ դատապաշտ
պանի համար էլ պիտանի չեմ: Սկսեցի գրել իմ
առաջին պատմվածքները, թեև այդ ժամանակ
իսկապես գաղափար անգամ չունեի, թե ինչու
եմ գրում: Սկզ
բում ինձ դուր էր գա
լիս գրե
լը,
որովհետև իմ գործերը տպագրում էին, և հաս
կացա այն, ինչի մասին հետագայում մեկ ան
գամ չէ, որ ասել եմ, այսինքն՝ ճշմարտությունը,
այն, որ ես գրում եմ, որպեսզի ընկերներս ինձ
ավելի շատ սիրեն։ Ավելի ուշ մտորելով գրողա
կան արվեստի և այլ գրողների երկերի շուրջ՝
մտածեցի, որ գրականությունը, վստահաբար,
և հատկապես՝ վեպը, ինչ-որ դերակատարում
ունի… Հիմա կարծում եմ, չգիտեմ բարեբախ
տաբար թե դժբախտաբար, գրականությունը
քայքայիչ գործառույթ ունի, այնպես չէ՞: Այն
իմաստով, որ ես չեմ հանդիպել որևէ լավ գրա
կանության, որի գործառույթը հաստատուն ար
ժեքների վերհանումը լինի: Լավ գրականության
մեջ ես միշտ նկատում եմ այդ հաստատունն ու
կարծրացածը փշրելու և կենսակերպի, նոր հա
սարակարգերի ձևերի ստեղծմանը նպաստելու,
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ի վերջո մարդկանց կյանքն ավելի լավը դարձ
նե
լու մի
տու
մը: Ինձ հա
մար փոքր-ինչ դժվար
է բացատրել դա, որովհետև իրականում շատ
բան չեմ հասկանում տեսությունից: Այսինքն՝
լավ չգիտեմ, թե ինչու է այդպես: Հիմա փաս
տը մնում է փաստ, որ գրելը կոչում է, որից չես
փախչի, և նա, ով ունի այդ կոչումը, պիտի գրի,
որովհետև միայն այդպես կարող է հաղթահա
րել գլխացավն ու վատ մարսողությունը:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Այսինքն՝ քո կարծիքով գրականությունը սո
ցիալական տեսանկյունից հիմնավորապես
քայքայիչ գործունեություն է: Հետաքրքիր է, քո
կարծիքով գրականության այդ քայքայիչ ուժը և
այն անհամապատասխանությունը, որ տարա
ծում է գրականությունը սոցիալական ոլորտում,
կարո՞ղ է որևէ կերպ կանխատեսվել կամ հաշ
վարկվել գրողի կողմից. այսինքն՝ գրողը որևէ
պատմ
վածք կամ վեպ ստեղ
ծե
լիս կա
րո՞ղ է
որևէ կերպ կանխատեսել այն գայթակղիչ, քայ
քայիչ հետևանքները, որոնք կարող են բխել ըն
թերցողին հասած գրքից:

39

Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Իմ կարծիքով՝ կանխատեսումը ենթադրում
է դիտավորություն, որի դեպքում գրվելիք գրքի
քայքայիչ գործառույթը չի աշխատում, հետևա
բար այդ պահից սկսած գիրքն արդեն վատն է:
Բայց նախ ուզում եմ նշել հետևյալը. երբ մենք
ասում ենք գրող կամ գրականություն, նկատի
ունենք վիպասանին ու վեպը, այլապես կարող
ենք թյուր մեկնաբանությունների տեղիք տալ.
իրականում ես խոսում եմ վիպասանի ու վեպի
մասին: Իմ կարծիքով՝ գրողը մշտապես հակա
սության մեջ է հասարակության հետ, ավելին՝
տպավորություն ունեմ, որ գրելը միջոց է գրողի
և նրա միջավայրի միջև այդ անձնական կոնֆ
լիկտը լուծելու համար: Եթե ես
 նստում եմ գիրք
գրե
լու, ապա պատճառն այն է, որ ուզում եմ
որևէ լավ պատմություն պատմել։ Պատմություն,
որն ինձ դուր կգա։ Բանն այն է, որ ես նույնպես
գաղափարական պատրաստվածություն ունեմ,
կարծում եմ՝ գրողը, ցանկացած գրող, որն ան
կեղծ է իր պատմությունը պատմելու պահին՝
լինի Կարմիր գլխարկը, թե պարտիզանների
մասին ինչ-որ պատմություն, չպետք է ծայրահե
ղությունների գիրկն ընկնի. եթե գրողը, կրկնում
եմ, եթե գրողը աներկբա է իր գաղափարական
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դիրքում, ապա վերջինս կարտացոլվի նրա
պատմության մեջ, այսինքն՝ կսնուցի նրա պատ
մու
թյու
նը, ահա այդ պա
հից սկսած պատ
մու
թյունը կարող է ունենալ այն քայքայիչ ուժը, որի
մասին ասում եմ: Չեմ կարծում, որ դա դիտա
վորյալ է արվում, բայց և անխուսափելի է:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Այդ դեպքում ստացվում է՝ զուտ ռացիոնալ
գործոնը գերիշխող չէ ստեղծագործական աշ
խատանքում: Որո՞նք են գերիշխող գործոն
ները, ո՞ր տարրերն են որոշում գեղարվեստա
կան երկի որակը։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Գրելու պահին ինձ հետաքրքրող միակ բանը
մտահղացումն է. արդյոք այն դուր կգա ընթեր
ցողին, արդյոք ինքս լիովին համաձայն եմ դրա
հետ։ Ես չէի կարողանա գրել մի պատմություն,
որը հիմնված չէ բացառապես անձնական փոր
ձառության վրա: Հենց հիմա գրում եմ մի մտա
ցածին բռնակալի, այսինքն՝ այն բռնակալի մա
սին, որը, դատելով միջավայրից, ենթադրվում է,
որ լատինամերիկացի է։ Այդ բռնակալը 182 տա
րեկան է, և այնքան ժամանակ է իշխանության
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ղեկին, որ արդեն չի հիշում, թե երբ է իշխանու
թյան եկել, այնքան է իշխել, որ այլևս հրամայելու
կարիք չունի. նա լիովին մենակ է ահռելի պա
լատում, որի սրահներում կովեր են զբոսնում՝
խժռելով արքեպիսկոպոսների՝ յուղաներկով
արված մեծ դիմանկարները և այլն։ Բայց ամե
նահետաքրքիրն այն է, որ այդ պատմությունը
ինչ-որ ձևով հիմնված է իմ անձնական փորձի
վրա: Այսինքն՝ սեփական փորձի բանաստեղ
ծական վերամշակում ն ինձ հնարավորություն է
տալիս նկարագրելու այն, ինչ ուզում եմ արտա
հայտել տվյալ դեպքում, ավելի կոնկրետ՝ իշխա
նության անսահման մենությունը. իմ կարծիքով՝
իշխանության մենությունն արտահայտելու հա
մար լատինամերիկյան բռնակալից՝ մեր պատ
մության մեծագույն դիցաբանական հրեշից
ավելի լավ նախատիպ չկա:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Կտրուկ փոխելով թեման՝ կուզենայի քեզ
շատ անձնական մի հարց տալ, որովհետև մե
նության մասին խոսելիս հիշեցի, որ դա քո բո
լոր գրքերի հիմնական թեման է, վերջին գիրքդ
նույնիսկ վերնագրված է «Հարյուր տարվա մե
նություն». հետաքրքիր է, քո գրքերը միշտ խիտ
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բնակեցված են, մարդաշատ, լի են մարդկան
ցով, այնուհանդերձ, այդ գրքերի հիմնական
նյութը ինչ-որ չափով մենությունն է։ Ես նկատել
եմ, որ քո շատ հարցազրույցներում դու հիշա
տակում ես քո բարեկամներից մեկին, որը քեզ
բազում պատմություններ է պատմել մանուկ
ժամանակ։ Նույնիսկ հիշում եմ՝ հարցազրույց
ներիցդ մեկում ասում էիր, որ երբ ութ տարեկան
էիր, այդ բարեկամի մահը վերջին կարևոր
իրադարձությունը դարձավ քո կյանքում։ Այդ
դեպքում թերևս հետաքրքիր կլիներ իմանալ՝
ի՞նչ չափով են այդ մարդու պատմությունները
խթան հանդիսացել քեզ համար, նյութ դարձել
քո գրքերի համար։ Եվ առհասարակ, ո՞վ է այդ
մարդը։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Հեռվից գամ։ Իրականում ես չեմ ճանաչում
որևէ մե
կին, որն այս կամ այն չա
փով իրեն
միայնակ չզգա։ Ահա և մենության գաղափարը,
որն ինձ հետաքրքրում է։ Վախենամ՝ մետաֆի
զիկական ու հետադիմական հնչի, իսկ ես լրիվ
հակառակը թվամ նրանից, ինչպիսին կամ և
ուզում եմ լինել իրականում, բայց կարծում եմ,
որ մարդը լիովին մենակ է։
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Մարիո Վարգաս Լյոսա
Կարծում ես՝ մարդուն հատո՞ւկ է մենությունը։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Կարծում եմ՝ դա մարդու էության հիմնական
մասն է։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Հարցս հետևյալն է. քո գրքերի մասին Փա
րիզում տպագրված ամսագրերից մեկի երկա
րաշունչ ելույթում կարդացել եմ, որ այդ մենու
թյունը, որը «Հարյուր տարվա մենության» և քո
նախորդ գրքերի հիմքերի հիմքն է, ամերիկա
ցուն բնորոշ առանձնահատկություն է, քան
զի ի ցույց է դնում ամերիկացու խոր օտարա
ցումը, մարդկանց միջև առկա փոխըմբռնման
բացակայությունը, ամերիկացու կրած մի շարք
զրկանք
նե
րը, այ
սինքն՝ այն, որ նա դա
տա
պարտված է իրականության հետ անհաշտ լի
նելու, ինչի պատճառով իրեն հուսահատ, ջախ
ջախված ու միայնակ է զգում։ Ի՞նչ կասես դու
այսօրինակ դիտարկման մասով:
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Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Դրա մասին չեմ մտածել։ Այդ ամենն ինձնից
անկախ է եղել։ Բացի այդ, կարծում եմ՝ վտան
գավոր դաշտ եմ մտնում՝ փորձելով ինքս ինձ
բացատրել այն մենությունը, որն արտահայտում
եմ և փորձում եմ բացահայտել անհատի տար
բեր դրսևորումներում։ Կարծում եմ՝ այն օրը, երբ
հստակ կգիտակցեմ, թե դա որտեղից է գալիս,
կկորցնեմ այդ թեմայի նկատմամբ ունեցած հե
տաքրքրությունս։ Օրինակ՝ Կոլումբիայում մի
քննադատ կա, որը լիարժեքորեն անդրադար
ձել է իմ գրքերին և ասում է, որ նկատել է, որ իմ
գրքերում պատկերված կանայք մարմնավորում
են հուսալիությունն ու առողջ դատողությունը,
որ նրանք են գերդաստանի շարունակողն ու
պահապանը, այն դեպքում, երբ տղամարդիկ
ամեն տեսակի արկածախնդրությունների են
դիմում՝ մեկնելով պատերազմ, պեղումներ են
անում, բնակավայրեր հիմնում, որոնք մշտա
պես հիմնովին տապալվում են, և միայն տա
նը նստած կնոջ շնորհիվ է (որը պահպանում է,
այսպես կոչված, ավանդույթներն ու հիմնական
արժեքները), որ տղամարդիկ կարողացել են
պատերազմներ վարել, բնակավայրեր հիմնել
և իրագործել Ամերիկայի մեծ գաղութացումը,
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այնպես չէ՞: Երբ դա կարդացի, աչքի անցկաց
րի իմ առաջին շրջանի գրքերը և հասկացա, որ
այդպես էլ կա, իմ կարծիքով՝ այդ քննադատը
ինձ մեծ վնաս հասցրեց, որովհետև իր բացա
հայտումն ինձ համար արեց այն ժամանակ, երբ
ես գրում էի «Հարյուր տարվա մենությունը», որը,
ըստ երևույթին, նրա ասածի հակաթեզն է։ Վե
պում Ուրսուլա անունով հերոսուհի կա, որն ապ
րում է 170 տարի, և նա իսկապես իր ուսերին է
տանում ամբողջ վեպը։ Նրա կերպարի վրա աշ
խատելիս (որն ինձ մոտ ամբողջովին մտածված
էր ու ուրվագծված) արդեն չգիտեի՝ անկե՞ղծ եմ
գրում, թե՞ ձգտում եմ դուր գալ այդ քննադա
տին։ Վախենամ՝ նույն բանը տեղի ունենա նաև
մենության թեմայի հետ կապված։ Եթե կարո
ղանամ ճշգրիտ բացատրել ինչն ինչոց է, այդ
դեպքում այն թերևս միանգամայն ռացիոնալ
ու գիտակցված կդառնա և այլևս կդադարի հե
տաքրք
րել ինձ։ Հի
մա դու ինձ միտք տվե
ցիր,
որն ինձ փոքր-ինչ վախեցնում է։ Ես մտածում
էի՝ մենությունը մարդու էությանը հատուկ հատ
կա
նիշ է, բայց հի
մա մտա
ծե
ցի, որ դա գու
ցե
լատինամերիկացու օտարացման արդյունքն է,
այդ դեպքում ես արտահայտվում եմ սոցիա
լական, նույնիսկ քաղաքական դիրքերից շատ
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ավելի, քան կուզեի։ Եթե այդպես լիներ, վախե
նամ՝ այդ
քան մե
տա
ֆի
զիկ չէի լինի։ Ես ցան
կացել եմ ամեն գնով անկեղծ լինել, մինչևիսկ
վախեցել եմ, որ մենության մասին իմ մտորում
ները կարող են հետադիմական լինել:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Լավ, այդ դեպքում արի չխոսենք մենության
մասին, եթե այդքան վտանգավոր թեմա է։ Բայց
ինձ շատ է հետաքրքրում բարեկամդ, որը հա
ճախ է հիշատակվում քո հարցազրույցներում, և
որին, քո իսկ խոսքով, շատ բանով ես պարտա
կան։ Խոսքը մորաքրո՞ջդ մասին է:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ոչ: Նա իմ պապն էր։ Նկատիր, որ այդ սեն
յորին ես հետո բացահայտեցի իմ վեպում։ Մի
առիթով (ջահել ժամանակ), նա ստիպված էր
եղել մարդ սպանել։ Նա գյուղում էր ապրում, և
ըստ երևույթին՝ ինչ-որ մեկը նրան շատ խանգա
րել էր, զայրացրել, բայց պապս ուշք չէր դարձ
րել մինչև այն պահը, երբ այլևս անտանելի էր
դարձել, և պարզապես կրակել էր նրա ուղղու
թյամբ: Ըստ երևույթին՝ ամբողջ գյուղն այնքան
հա
մա
ձայն էր եղել պա
պիս արա
ծի հետ, որ
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սպանվածի եղբայրներից մեկը նույնիսկ գիշե
րել էր պապիս տան շեմին, որպեսզի թույլ չտա
հանգուցյալի ընտանիքին վրեժ լուծել նրանից։
Այդ ժամանակ պապս, որն այլևս անկարող էր
դիմանալ իր դեմ մղվող սպառնալիքին, հեռա
ցավ այդտեղից, այսինքն՝ ուրիշ գյուղ չտեղա
փոխ
վեց, այլ ըն
տա
նի
քի հետ գնաց հեռու մի
տեղ և նոր գյուղ հիմնեց։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Դե դա փոքր-ինչ հիշեցնում է «Հարյուր տար
վա մենություն» վե
պի սկիզ
բը, որ
տեղ առա
ջին Խոսե Արկադիոն մարդ է սպանում, խիղճը
տանջում է նրան, հոգու վրա սաստիկ ծանր բեռ
է նստում, ահա թե ինչու է հեռանում գյուղից,
սարեր-ձորեր կտրում անցնում, ապա հիմնում է
Մակոնդո առասպելական բնակավայրը։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այո, նա հեռացավ ու բնակավայր հիմնեց, և
ամենաշատը, որ տպավորվել է պապիցս, այն
է, որ կրկնում էր. «Դու չգիտես՝ որքա՜ն ծանր է
մարդ սպանելը»: Մի բան էլ կա, որը երբեք չեմ
մոռանում, որն իմ կարծիքով անմիջապես կապ
վում է ինձ հետ՝ որպես գրողի. այն, որ մի երեկո
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նա ինձ կրկես տա
րավ, և մենք այն
տեղ դրո
մադեր տեսանք. երբ տուն եկանք, նա բացեց
բառարանն ու ասաց. «Սա դրոմադերն է, ահա
թե ինչով է դրոմադերը տարբերվում փղից, և
ահա թե ինչով է դրոմադերը տարբերվում երկ
սապատավոր ուղտից», և նա ինձ կենդանաբա
նության մի ամբողջ դաս տվեց։ Այդպիսով ես
սովորեցի օգտվել բառարանից։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Այդ կերպարն ահռելի ազդեցություն ունե
ցավ քեզ վրա, քանզի նրա դրաման մասամբ
տեղափոխվել է քո վեպ։ Հիմա ես կուզենայի
իմանալ, թե դու որ պահին որոշեցիր գրակա
նության վերածել պապիդ պատմած բոլոր
պատմությունները։ Ո՞ր պահին մտածեցիր, որ
պատմվածքներ ու վեպեր ստեղծելու համար
կարելի է օգտագործել բոլոր այդ հուշերն ու
անձնական փորձառությունը։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Միայն երկու-երեք գիրք գրելուց հետո հաս
կացա, որ օգտագործում եմ այդ փորձը։ Իրա
կա
նում միայն պապս չէր, այլ գյու
ղում նրա
կառուցած մեր տունը՝ մի ահռելի տուն, որտեղ
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ամեն բան իրապես հագեցած էր առեղծվածով։
Այդ տանը դատարկ սենյակ կար, որտեղ մահա
ցել էր մորաքույր Պետրան։ Դատարկ սենյակ,
որտեղ մահացել էր մորեղբայր Լասարոն։ Այդ
ժամանակ գիշերով տանն ազատ շրջել չէր լի
նում, որովհետև մեռելներն ավելի շատ էին, քան
ողջերը։ Երեկոյան ժամը վեցին ինձ նստեցնում
էին անկյունում և ասում. «Տեղիցդ չշարժվես,
որովհետև եթե շարժվես, մորաքույր Պետրան
կամ հո
րեղ
բայր Լա
սա
րոն դուրս կգան իրենց
սենյակից»։ Ես միշտ մնում էի տեղս նստած…
Իմ առաջին՝ «Տերևաթափ» գրքում մի կերպար
կա՝ յոթամյա մի տղա, որը պատումի ամբողջ
ընթացքում նստած է աթոռին։ Հիմա ես հաս
կանում եմ, որ այդ տղան մասամբ ես եմ՝ վախե
րով լի տանը աթոռակին նստած։ Մի դրվագ էլ
կա, որ հիշում եմ, և որը լավ փոխանցում է այդ
տան մթնոլորտը։ Ես մորաքույր ունեի…
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ներիր, որ ընդհատում եմ քեզ… Դա տեղի էր
ունենում այն գյուղում, որտեղ ծնվե՞լ ես՝ Արա
կատակայո՞ւմ։
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Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այո, Արակատակայում՝ այն գյուղում, որտեղ
ծնվել եմ, որը հիմա նույնացնում են Մակոնդոյի
հետ, այնպես չէ՞, որտեղ տեղի են ունենում բո
լոր պատմությունները։ Քեզ պատմում էի, որ մի
մորաքույր ունեի, որին «Հարյուր տարվա մենու
թյունը» կարդացողները միանգամից կճանա
չեն: Շատ եռանդուն կին էր, ամբողջ օրը տան
գործերն էր անում, բայց մի անգամ վերցրեց ու
նստեց պատանք գործելու, այդ ժամանակ ես
հարց
րի նրան. «Ին
չո՞ւ ես պա
տանք գոր
ծում»։
«Որովհետև շուտով մեռնելու եմ, զավակս»,–
պատասխանեց նա: Երբ պատանքը ավարտին
հասցրեց, պառկեց ու մեռավ։ Նրան փաթաթե
ցին այդ պատանքի մեջ։ Շատ արտասովոր կին
էր։ Նա ևս մեկ տարօրինակ պատմության հե
րոսուհի է. մի անգամ ասեղնագործում էր նա
խասրահում, երբ մի աղջիկ եկավ՝ հավի յուրա
հատուկ ձուն ձեռքին, և որի վրա ելուստ կար։
Չգիտես ինչու, այդ տունը դարձել էր գյուղի բո
լոր առեղծվածների մասին խորհրդատվության
վայր։ Ամեն անգամ, երբ մի բան էր լինում, որը
ոչ ոք չէր հաս
կա
նում, հարց
ման հա
մար գա
լիս էին մեր տուն, և այդ կինը՝ մորաքույրս՝ որ
պես կանոն, միշտ պատասխան էր գտնում։ Ինձ
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հիացնում էր բնականությունը, որով նա լուծում
էր նմանօրինակ հարցերը։ Գանք ձուն բերած
աղջկան, որը հարցրեց. «Նայեք, ինչի՞ց է, որ այս
ձվի վրա ելուստ կա»։ Այդ ժամանակ մորաքույրս
նայեց նրան և ասաց. «Ահա թե ինչ, որովհետև
արքայօձի ձու է։ Բակում խարույկ վառեք»։ Խա
րույկ վառեցին և մեծ բնականությամբ ձուն այ
րեցին։ Այդ բնականությունը, ըստ իս, տվեց ինձ
«Հարյուր տարվա մենության» բանալին, որտեղ
պատմվում են ամենասարսափելի, ամենաար
տառոց բաները, այն էլ՝ դեմքի նույնպիսի ան
խախտ արտահայտությամբ, որով մորաքույրս
հրամայեց այրել արքայօձի ձուն, որը նա պատ
կերացնել անգամ չէր կարող։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Դե հա, այն ամենը, ինչ պատմում ես, ինչոր առումով ապացույցն է այն բանի, որ գրողը
միշտ ելնում է անձնական փորձից: Բայց նրանք,
ովքեր չեն կարդացել Գաբրիելի «Հարյուր տար
վա մենությունը», կարող են կարծել, որ նա գրել
է ինքնակենսագրական գրքեր, և «Հարյուր
տարվա մենության» մեջ, բացի Գաբրիելի
պապի հետ տեղի ունեցած պատմություններից
կամ նրանցից, որոնց մասին պապը պատմել է
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Գաբրիելին երեխա ժամանակ, տեղի են ունե
նում նաև շատ զարմանալի բաներ. թռչող գոր
գեր, որոնք ման են ածում աղջիկներին քաղաքի
վրայով, հոգով ու մարմնով երկինք համբարձ
վող մի կին, մի զույգ, որը սի
րով զբաղ
վե
լու
պահին բեղմնավորման ու պտղաբերության
գովքն է անում, և հազարավոր հիանալի, զար
մանահրաշ ու անհավանական բաներ: Ան
շուշտ, գրքում օգտագործվող որոշակի նյութեր
գրողը վերցնում է անձնական փորձից, սակայն
մյուս մա
սը բխում է երևա
կա
յու
թյու
նից և մեկ
այլ, այսպես կոչված, մշակութային տարրից: Ես
կուզեի, որ դու խոսես վերջին տարրի մասին,
այսինքն՝ ո՞ր գրքերն են մեծամասամբ ազդել
քեզ վրա գրքերը գրելիս:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ես շատ լավ եմ ճանաչում Վարգաս Լյոսա
յին և գիտեմ, թե ուր է ինձ տանում: Նա ուզում
է, որպեսզի ես ասեմ, որ այդ ամենը գալիս է
ասպետական վեպից: Ինչ-որ չափով նա ճիշտ
է, որովհետև իմ սիրած գրքերից մեկը, որը ես
վերընթերցում եմ և որով անվերջ հիանում եմ,
«Ամադիս դե Գաուլան» է: Իմ կարծիքով՝ մարդ
կության պատմության մեծագույն գրքերից է,
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թեև Մարիո Վարգաս Լյոսան նախընտրում է
«Սպիտակ սուտը»: Բայց եկեք չվիճենք: Եթե հի
շում ես, ասպետական վեպում, ինչպես մի ան
գամ ասա
ցինք, աս
պե
տի գլու
խը կտրում են
այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է պա
տումի համար: Երրորդ գլխում մեծ ճակատա
մարտ կա, որտեղ անհրաժեշտ է ասպետի
գլուխը կտրել, և կտրում են, իսկ ահա չորրորդ
գլխում նա նորից հայտնվում է նախկին գլխով,
և անհրա
ժեշ
տու
թյան դեպ
քում մի ուրիշ ճա
կատամարտում նորից կարող են կտրել: Պա
տումի այդ ամբողջ ազատությունն անհետա
ցավ ասպետական վե
 պի հետ, որում տեղի էին
ունենում այնպիսի արտասովոր բաներ, ինչպի
սիք մեր օրերում կարելի է գտնել Լատինական
Ամերիկայում:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
«Հարյուր տարվա մենությունն» ընթերցելիս
գլուխներից մեկում հանդիպեցի մի բառի, որը,
ըստ իս, բանալի բառ էր, որը դու հատուկ էիր
օգտագործել, ինչպես նաև այլ հեղինակներից
վերցրած հերոսների անուններ, այլ հեղինակ
ներ, որոնք կամ քո ընկերներն են, կամ որոն
ցով հիա
նում ես, և քո գրքում հի
շա
տա
կե
լով՝
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հար
գան
քի տուրք ես մա
տու
ցել նրանց: Ըն
թերցելով գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիայի՝
երեսուներկու պատերազմի մասին գլուխը, ես
հանդիպեցի մի դրվագի, երբ գնդապետը կա
պիտուլ յացիոն պայմանագիր է ստորագրում
Ներ
լան
դիա կոչ
վող վայ
րում, ինձ թվաց՝ այդ
բառը ասպետական վեպի հետ կապ ունի: Ես
նույ
նիսկ մտա
ծում եմ, որ «Ամադիսում» այդ
բա
ռը նշա
նա
կում է քա
ղաք կամ ինչ-որ վայր:
Մտածեցի՝ երևի հարգանքի տուրքի ձև է՝ ի հի
շեցում այդքան զրպարտված գրքի:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ոչ, բանն այն է, որ նմանությունը, այսինքն՝
Լատինական Ամերիկայի իրականության և աս
պետական վեպի կապերն այնքան համընդհա
նուր են, որ հեշտությամբ կարելի է մոլորության
մեջ ընկ
նել, բայց ճշմար
տու
թյունն այն է, որ
Կոլումբիայում քաղաքացիական պատերազմ
ներն իսկապես ավարտվեցին Ներլանդիայի
կապիտուլ յացիայով: Մի բան էլ կա: Ովքեր կար
դա
ցել են իմ գրքե
րը, գի
տեն, որ Մարլ
բո
րոյի
դուքսը՝ որպես գնդապետ Աուրելիանո Բուեն
դիայի օգնական, պարտվել է Կոլումբիայի քա
ղաքացիական պատերազմում: Դրա իրական
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կողմն այն է, որ երբ ես փոքր տղա էի, մյուս
երեխաների հետ երգում էի «Մամբրուն գնաց
պատերազմ» երգը: Ես տատիս հարցրի, թե ով
էր էդ Մամբրուն և ինչ պատերազմ էր գնացել,
և տատս, որը, անշուշտ, գաղափար չուներ այդ
մասին, պատասխանեց, որ այդ մարդը կռվել է
պապիս հետ պատերազմում... Ավելի ուշ, երբ
իմացա, որ Մամբրուն Մարլբորոյի դուքսն էր,
մտածեցի, որ ավելի լավ կլիներ տատիս ասա
ծով լիներ, և այդպես էլ մտապահեցի... Մի բան
էլ կա, որ մեծ ուշադրություն գրավեց «Հարյուր
տարվա մենության» մեջ, այն շատ գեղեցիկ ու
հիմար աղջիկը, որը դուրս է գալիս պարտեզ՝
սավանները ծալելու, և հանկարծ հոգով ու
մարմնով համբարձվում է երկինք... Դրա բա
ցատրությունը շատ ավելի պարզ ու սովորա
կան է, քան կարող է թվալ: Մի աղջիկ կար, որը
ճիշտ և ճիշտ համապատասխանում էր Ռեմե
դիոս Գեղեցկուհու նկարագրությանը «Հարյուր
տարվա մենություն»-ում: Իրա
կա
նում նա փա
խավ տնից մի տղամարդու հետ, իսկ ընտանիքի
անդամները, չդիմանալով ամոթին, հանգիստ
դեմ
քով ասա
ցին, որ տե
սել են, թե նա ինչ
պես է այգում սավանները ծալելիս համբարձ
վել երկինք... Գրելու պահին ես նախընտրեցի
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ընտանիքի տարբերակը, այսինքն՝ այն տար
բերակը, որով ընտանիքը պաշտպանում է իր
պատիվը. ես նախընտրում եմ իրականությունը՝
այն, որ նա փախել է տղամարդու հետ՝ մի բան,
որ տեղի է ունենում ամեն օր, և դրանում ծիծա
ղելի ոչինչ չկա:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Գրականության մեջ թերևս արժի խոսել
ռեալիզմի մասին: Շատ են վիճում, թե ինչ է ռեա
լիզ
մը, որոնք են դրա սահ
ման
նե
րը, իսկ այն
պի
սի գրքի դեպ
քում, ինչ
պի
սին քոնն է, որում
չափազանց իրական ու ճշմարտանման իրա
դարձությունների կողքին տեղի են ունենում
ակնհայտորեն անիրական թվացող երևույթներ,
ինչ
պես այն աղ
ջի
կը, որը հո
գով ու մարմ
նով
համբարձվում է երկինք, կամ երեսուներկու պա
տերազմ սանձազերծած մարդը, որոնցում նրան
ջախջախում են, բայց ի վերջո ողջ է մնում... Մի
խոսքով, ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել,
որ քո գրքում մի շարք անհավանական դրվագ
ներ կան: Դրանք ավելի շուտ պոետիկական,
ֆան
տաս
տիկ դրվագ
ներ են, և ես չգի
տեմ՝
արդյոք դա ինձ իրավունք տալի՞ս է քո գիրքը
որպես ֆանտաստիկ կամ ոչ ռեալիստական
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համարելու: Քո կարծիքով՝ դու ռեալի՞ստ գրող
ես, թե՞ ֆանտաստիկ, թե՞ կարծում ես, որ նման
տարբերակում չպետք է դնել:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ոչ, ոչ մի դեպքում: Իմ կարծիքով՝ մասնավո
րապես «Հարյուր տարվա մենություն» վեպում
ես հան
դես եմ գա
լիս որ
պես ռեա
լիստ գրող,
որովհետև կարծում եմ, որ Լատինական Ամե
րի
կա
յում ամեն ինչ հնա
րա
վոր է, ամեն ինչ
իրական է: Մնացածը տեխնիկական խնդիր է՝
որքանով գրողը կկարողանա փոխանցել Լա
տինական Ամերիկայում տեղի ունեցող «իրա
կան» իրադարձությունները, որպեսզի ընթեր
ցողները հավատան նրան: Պատահում է մենք՝
լատինամերիկացի գրողներս, գլխի չենք ընկ
նում, որ տատիկի պատմած հեքիաթներում
արտասովոր ֆանտազիա կա, որը պատմելով
երեխաներին, վախենամ, նպաստում են դրա
ստեղծմանը. դրանք արտասովոր երևույթ
ներ են, ինչպես «Հազար ու մի գիշերներ»-ում,
այնպես չէ՞: Մենք ապրում ենք՝ շրջապատված
արտասովոր ու ֆանտաստիկ երևույթներով,
իսկ գրողները համառորեն պատմում են մեզ
համար անկարևոր, առօրյա իրականության
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մասին: Կարծում եմ՝ մենք պետք է աշխատենք
պատումի լեզվի ու արտահայտչամիջոցների
վրա, որպեսզի լատինամերիկյան ֆանտաստիկ
իրականությունը մեր գրքերի մի մասը դառ
նա, և որպեսզի լատինամերիկյան գրականու
թյունն իրականում համապատասխանի լատին
ամերիկյան կյանքին, որում ամեն օր տեղի են
ունենում ամենաանհավանական բաները, ինչ
պես գնդապետները, որոնք սանձազերծեցին
երեսուներկու քաղաքացիական պատերազմ
և պարտվեցին բոլորն էլ, կամ, ասենք, Էլ Սալ
վադորի բռնապետը, որի անունը հիմա լավ չեմ
հիշում, ճոճանակ է հորինում՝ ստուգելու արդ
յոք սննդամթերքը թունավորված է, թե ոչ, կամ
ինչ էր լցրած ապուրի մեջ, մսի կամ ձկան վրա:
Եթե ճոճանակը թեքվում էր դեպի ձախ, նա չէր
ուտում, եթե աջ՝ հաստատ ուտում էր: Այսպիսով,
այդ նույն բռնապետը մեծ աստվածաբան էր,
երբ երկրում ջրծաղիկի համաճարակ սկսվեց,
և առողջապահության նախարարն ու իր օգնա
կանները հարցրին, թե ինչ անեն, նա պատաս
խանեց. «Ես գիտեմ, թե ինչ է պետք անել. երկրի
բոլոր ծակուծուկերը կարմիր թղթով ծածկեք»:
Եվ մի ժամանակ ամբողջ երկրի բոլոր փոսե
րը ծածկված էին կարմիր թղթով: Լատինական
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Ամերիկայում այդպիսի բաներ ամեն օր են լի
նում, և մենք՝ լատինամերիկացի գրողներս,
գրելիս դրանք որպես իրականություն ընկալե
լու փոխարեն ընկնում ենք հակասությունների
ու վեճերի մեջ՝ ասելով. «Անհնար է, բանն այն
է, որ այդ մարդը հիմարի մեկն է եղել» և այլն:
Բոլորս սկսում ենք մի շարք տրամաբանական
բացատրություններ տալ, որոնք խեղաթյու
րում են լատինամերիկյան իրականությունը: Իմ
կարծի
քով՝ մենք պետք է միան
շա
նակ ըն
դու
նենք, որ դա իրականության մի ձև է, որը կարող
է նոր շունչ հաղորդել համաշխարհային գրա
կանությանը:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ինձ զար
մաց
րեց այն, որ «Հարյուր տարվա
մենության» գրեթե բոլոր հերոսները նույն
անուն
ներն ունեին, և որ բո
լոր անուն
նե
րը
կրկնվում էին: Տղամարդկանց անուններն էին
Խոսե Արկադիո կամ Աուրելիանո, իսկ կանան
ցը՝ Ուր
սու
լա: Ին
չո՞վ է բա
ցատր
վում դա: Դա
պլանավորվա՞ծ էր, թե՞ ինքնաբուխ:
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Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այստեղ կա՞ ինչ-որ մեկը, որի անունն իր հո
րինողը չէ:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Դե, ես դա ասում եմ, որովհետև զարմացա,
երբ ինձ ծանոթացրիր փոքր եղբորդ հետ, որի
անունը նույնպես Գաբրիել էր, ինչպես քոնը…
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Լսիր, բանն այն է, որ տասներկու եղբայրնե
րից մեծը ես էի, տնից դուրս եկա տասներկու
տարեկանում և վերադարձա, երբ արդեն հա
մալսարանի ուսանող էի: Այդ ժամանակ, երբ
եղ
բայրս ծնվեց, մայրս ասաց. «
Դե, քա
նի որ
մենք կորցրինք առաջին Գաբրիելին, ուզում եմ,
որ տանը ևս մեկ Գաբրիել լինի»: Իմ կարծիքով՝
ամեն ինչ պետք է ընդունել այնպես, ինչպես կա՝
առանց ավելորդ բացատրությունների: «Հարյուր
տարվա մենություն»-ում ես կարող էի անվերջ
բացատրել խորհրդավոր ու արտասովոր թվա
ցող ամեն բան, որովհետև դրանք լիովին ռեա
լիստական բացատրություն ունեն, ինչպես այն,
որ իմ և վերջին եղբորս անունը Գաբրիել է:
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Մարիո Վարգաս Լյոսա
Այսպիսով, ըստ իս, երկու տարր կա, որոնց
վրա գրողն աշխատում է՝ անձնական փորձը և
մշակույթի փորձը, այսինքն՝ ընթերցանությունը:
Բայց քո գրքերում, բացի մեծ ֆանտազիայից,
բացի անսահման երևակայությունից և, ան
շուշտ, վեպին հատուկ տեխնիկական հմտու
թյուններից, կա ևս երկու գործոն, որոնք էապես
տպավորեցին ինձ. այն, որ «Հարյուր տարվա մե
նություն» վեպում փոքր-ինչ ֆանտաստիկ իրա
կանության և առօրյա կյանքի իրականության
կողքին կա նաև սոցիալ-պատմական իրողու
թյուն: Այսինքն՝ գնդապետ Աուրելիանո Բուեն
դիայի պատերազմները այս կամ այն ձևով ներ
կայացնում կամ արտացոլում են Կոլումբիայի
պատմության որոշակի ժամանակահատվածը:
Խոսքը զուտ մտացածին աշխարհի մասին չէ,
այլ շատ կոնկրետ իրականության: Մակոնդոն՝
այն քա
ղա
քը, որ
տեղ տե
ղի են ունե
նում այդ
զարմանահրաշ երևույթները, այն վայրն է, որ
տեղ արտացոլվում են նաև Լատինական Ամե
րիկայի իրական խնդիրները, Մակոնդոն գյուղ
է, որ
տեղ բա
նա
նի տնկարկ
ներ կան, որոնք
առաջին հերթին գրավում են արկածախնդիր
ներին, հետո միայն որևէ արտասահմանյան
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ընկերության: Վեպում մի գլուխ կա, որում, ըստ
իս, մեծ վարպետությամբ նկարագրել ես Լա
տինական Ամերիկայի գաղութային շահագոր
ծումը: Դա քո ստեղծագործության մեջ թերևս
նոր տարր է, կուզեի որևէ կերպ բացատրես, թե
դա ինչ է:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Բանանի տնկարկների պատմությունը լիովին
իրական է: Բանն այն է, որ Լատինական Ամե
րիկայի իրականության ճակատագրի մեջ տա
րօրինակ բան կա, և նույնիսկ բանանի տնկար
կների խնդիրները, որոնք այնքան ցավոտ ու
ծանր են, ամեն կերպ վերածվում են ցնորային
իրականության: Բանան արտահանող ընկերու
թյան հետ սկսեցին գյուղ գալ մարդիկ ամբողջ
աշխարհից, և դա շատ տարօրինակ էր, քանզի
մի պահ Կոլումբիայի՝ Ատլանտյան օվկիանոսի
ափին գտնվող այդ փոքրիկ գյուղակում սկսե
ցին խոսել բոլոր լեզուներով: Մարդիկ իրար
չէին հասկանում, բայց այնպիսի բարգավաճում
սկսվեց (այսինքն՝ այն, ինչ մարդիկ հասկանում
էին բարգավաճում ասելով), որ կումբիա պա
րելիս թղթադրամները վառում էին: Կումբիան
պարում են մոմով, իսկ բանանի տնկարկներում
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աշխատող սևագործներն ու բանվորները մոմի
փոխարեն թղթադրամներ էին վառում, ընդ
որում՝ բանանի տնկարկներում աշխատող
սևագործ բանվորը, օրինակ, ամսական վաս
տա
կում էր եր
կու հար
յուր պե
սո, իսկ քա
ղա
քապետն ու դատավորը՝ ընդամենը վաթսուն:
Այդպիսով իրական իշխանություն չկար, այլ
կոռումպացված, որովհետև բանան արտահա
նող ընկերությունը կարող էր ցանկացած գնով
առնել նրանց, մի քիչ փող էր տալիս և անձամբ
տնօրինում արդարությունն ու իշխանությու
նն առհասարակ: Եկավ մի պահ, երբ մարդիկ
գիտակցություն և մասնագիտական գիտակ
ցություն ձեռք բերեցին: Բանվորները սկսեցին
պահանջել ամենատարրական բաները, որով
հետև բժշկական օգնությունը սահմանափակ
վում էր կապույտ դեղահաբով, որը տալիս էին
ցանկացած մեկին, ով կբողոքեր հիվանդու
թյունից: Հիվանդներին շարք էին կանգնեցնում,
և բուժքույրը ամեն մեկի լեզվի տակ կապույտ
դեղահաբ էր դնում: Միայն չասես, որ չես տե
սել, թե որքա՜ն բանաստեղծություններ կան՝
նվիրված այդ կապույտ դեղահաբին… Եվ դա
այնքան հեշտ ու սովորական բան դարձավ, որ
երեխաները հերթ էին կանգնում դիսպանսերի
64

առաջ, դեղահաբերը լցնում էին բերանները,
հետո հանում բերաններից, որպեսզի դրան
ցով նշեն վիճակախաղի տոմսերի թվերը...
Եկավ մի պահ, որ այդ պատճառով պահանջե
ցին լավացնել բժշկական ծառայության որակը,
որպեսզի աշխատողների վրաններում զուգա
րանակոնքեր տեղադրեն, որովհետև նրանց
ունեցածը հիսուն հոգու համար նախատեսված
շարժական զուգարանակոնք էր, որը փոխում
էին ամեն Նոր տարվան… Մի բան էլ կար. բա
նան արտահանող ընկերության շոգենավերը
հասնում էին Սանտա Մարտա, ապա բանանով
բեռնված՝ հասնում Նոր Օռլեան, բայց վերջում
թերբեռնված էին վերադառնում: Այդ ժամանակ
ընկերությունը չէր կողմնորոշվում՝ ինչպես ար
դարացնել հետադարձ թռիչքները: Որոշում ն
առա
վել քան պարզ էր. ապ
րանք
ներ տե
ղա
փոխել ընկերությանը պատկանող խանութնե
րի համար, իսկ աշխատողներին վճարել ոչ թե
գումարով, այլ կտրոններով, որոնցով նրանք
կարող էին գնումներ կատարել այդ խանութ
ներից: Նրանց տալիս էին կտրոններ, որոնցով
գնումներ էին կատարում բանան արտահանող
ընկերության խանութներում, որտեղ վաճառ
վում էին միայն ընկերության նավերով և նրանց
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կողմից ներմուծված ապրանքները: Բանվոր
նե
րը պա
հան
ջում էին փո
ղով վճա
րել, ոչ թե
կտրոններով, որպեսզի կարողանան օգտվել
մեծ խանութներից: Գործադուլ արեցին՝ կաթ
վածահար անելով աշխատող ամեն ինչ, իսկ
կառավարությունը հակամարտությունը լուծելու
փոխարեն բանակին ոտքի հանեց: Բանվորնե
րը հավաքվել էին երկաթուղային կայարանում,
որովհետև ենթադրվում էր, որ նախարարը կգա
լուծելու խնդիրը, մինչդեռ իրականում զինվոր
ները փակեցին բանվորներին կայարանում
և հինգ րոպե ժամանակ տվեցին ցրվելու հա
մար: Ոչ ոք չգնաց, և սկսվեց սպանդը: Վեպում
ընդգրկված այդ պատմության մասին իմացա
դեպքից տասը տարի անց. ոմանք ասում էին,
որ ամեն ինչ այդպես էր եղել, ոմանք էլ՝ ոչ: Կա
յին մարդիկ, որ ասում էին. «Ես այնտեղ էի և գի
տեմ, որ ոչ ոքի չեն սպանել, մարդիկ լուռ ցրվե
ցին, և այլևս ոչինչ տեղի չունեցավ»: Մյուսներն
ասում էին, որ այո, մարդկանց սպանել են, որ
իրենք իրենց աչքով են տեսել, թե ինչպես սպա
նեցին այսինչ մարդուն, և համառորեն պնդում
էին: Բանն այն է, որ Լատինական Ամերիկայում
մի հրամանագրով կարելի է մարդկանց ստի
պել մոռանալ այնպիսի իրադարձություններ,
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ինչպիսին երեք հազար մարդու սպանությունն
է... Այն, ինչ ֆանտաստիկ է թվում, վերցված է
առօրյա ճղճիմ իրականությունից:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ասում են՝ մի անգամ Բրազիլիայի կառավա
րությունը մի հրամանագրով չեղյալ հայտարա
րեց համաճարակը...
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Մենք նո

րից նույն կե
տից սկսե
ցինք. սկսե
ցինք օրինակներ փնտրել և հազարավորները
գտանք:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Այսինքն՝ բանվորների սպանության դրվագը
ոչ միայն պատմական փաստ է, այլև...
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ոչ միայն պատ
մա
կան, իմ վե
պում նշված
է նաև հրամանագրի համարը, ըստ որի՝ թույ
լատրվում էր կրակել բանվորների ուղղությամբ,
և հրամանագիրը ստորագրած գեներալի,
ինչպես նաև նրա քարտուղարի անունները:
Գրված են: Այդ տեղեկությունները վերցված են
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ազգային արխիվից, և այժմ նրանք այդ մասին
կարդում են վեպում՝ մտածելով, թե ես չափա
զանցրել եմ...
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Հետաքրքիրն այն է, որ աշխատողների
սպանության դրվագը ոչ մի կերպ արհեստա
կան չի նայվում: Իմ կարծիքով՝ հիանալիորեն
համապատասխանում է գրքի փոքր-ինչ ֆան
տասմագորիկ մթնոլորտին: Ինքնին փաստը,
որ այդ ջարդը վերապրածներից մեկը վերջում
հարություն է առնում, թեև այդպես էլ չենք իմա
նում՝ հարություն է առնում, թե մեռնում. այն եր
կակիությունը, որով դու առաջ ես տանում այդ
դրվագը, շատ հետաքրքիր է:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Օրինակ՝ Մեքսիկայում ոչ ոք չէր հավատում,
որ Էմիլիանո Սապատան մահացել էր:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Այդ դեպ
քում կար
ծում եմ, որ մենք ար
դեն
պատկերացում ունենք այն նյութերի մասին,
որոնց հետ աշխատել ես՝ նյութեր, որոնց հետ
աշխատում է գրողը՝ անձնական ու մշակութային
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փորձ, պատմական ու սոցիալական փաստեր:
Հիմա մեծագույն խնդիրը բոլոր այդ նյութերը,
բոլոր բաղադրիչները գրականության վերա
ծելն է... Անցկացնել դրանք լեզվի միջով և վե
րածել երևակայական իրականության:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Դա զուտ տեխնիկական խնդիր է:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Լավ, կուզենայի մի քիչ խոսես տեխնիկական
խնդիրների՝ լեզվի ու արտահայտչամիջոցների
ընտրության մասին, որ ունեցել ես և…
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Լսիր։ Ես սկսեցի գրել «Հարյուր տարվա մե
նությունը», երբ տասնյոթ տարեկան էի...
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ինչո՞ւ չես խոսում քո առաջին գրքերից: Հենց
առաջինից:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Բանն այն է, որ առա
ջի
նը հենց «Հարյուր
տարվա մենությունն» էր… Երբ սկսե
ցի գրել,
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հանկարծ հասկացա, որ դա շատ ծանր «բեռ» է։
Ես ուզում էի պատմել այն ամենը, ինչ պատմեցի
քիչ առաջ…
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Այդ տա
րի
քում ար
դեն ուզում էիր պատ
մել
Մակոնդոյի պատմությո՞ւնը։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ոչ միայն ուզում էի, այլև գրե
ցի առա
ջին
պարբերությունը՝ այն մեկը, որով սկսվում է
«Հարյուր տարվա մենությունը»։ Բայց հասկացա,
որ այդ «բեռն» իմ ուժերից վեր է։ Ինքս չէի հա
վատում իմ պատմածին, բայց քանի որ գիտեի,
որ այդ ամենը ճշմարտություն է, հասկացա,
որ իմ դժվարությունները զուտ տեխնիկական
բնույթի են, այսինքն՝ ես չէի տիրապետում տեխ
նիկական հնարքներին ու լեզվին, որպեսզի իմ
պատմությանը հավատային, որպեսզի այն
ճշմարտանման լիներ։ Այդժամ կիսատ թողեցի
և այդ ըն
թաց
քում չորս գիրք գրե
ցի։ Իմ հիմ
նական դժվարությունը միշտ եղել է ճիշտ տո
նայնությունն ու շարադրանքի լեզուն, որպեսզի
ընթերցողը հավատա իմ պատմածին։
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Մարիո Վարգաս Լյոսա
Բայց երբ տասնյոթ տարեկան էիր և մտա
դիր էիր գրել այդ գիրքը, արդյոք արդեն քեզ
գրո՞ղ էիր զգում՝ մարդ, որը նվիրվելու է բացա
ռապես գրականությանը, և որ գրականությունը
դառնալու է քո ճակատագիրը։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Դե, տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը,
ինչպես հիմա եմ հասկանում, հավանաբար
որոշիչ եղավ իմ՝ որպես գրողի կյանքի համար։
Մենք (այսինքն՝ իմ ընտանիքն ու բոլորս), հեռա
ցանք Արակատակա գյուղից, որտեղ ապրում
էի, երբ ընդամենը ութ կամ տասը տարեկան էի։
Մենք գնացինք բնակություն հաստատելու ուրիշ
տեղ, և երբ ես տասնհինգ տարեկան էի, մորիցս
իմացա, որ մտադիր է գնալ Արակատակա՝ վա
ճառելու այն տունը, որի մասին ասում էի, որ լի
էր մեռելներով։ Այդժամ շատ բնական ձայնով
ասացի. «Ես էլ եմ գալիս»։ Մենք հասանք Արա
կատակա, նկատեցի, որ ամեն ինչ ճիշտ առաջ
վա պես է, շատ քիչ բան էր փոխվել։ Ինձ մոտ
քնարական զեղում եղավ։ Այսինքն՝ համոզվեցի
այն բանում, ինչում բոլորս առիթ ենք ունեցել հա
մոզվելու. նախկինում լայն թվացող փողոցները
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նե
ղա
ցել էին, տներն այն
քան էլ բարձր չէին,
ինչպես մենք էինք պատկերացնում, նույնն էին,
բայց ժամանակից ու անտերությունից մաշված
լուսամուտներից ներս նայելիս տեսանք, որ
կահ-կարասին էլ նույնն էր մնացել, բայց իրա
կանում տասնհինգ տարով հնացած։ Փոշոտ ու
շիկացած գյուղ էր, սարսափելի կեսօր, թոքերդ
փո
շի էին շնչում։ Գյու
ղում մի ժա
մա
նակ որո
շել էին ջրանցքի համար ջրատար կառուցել և
ստիպված էին եղել գիշերով աշխատել, որով
հետև ցերեկվա շոգին անհնար էր գործիքներ
աշխատեցնել։ Այդ ժամանակ ես ու մայրս անց
նում ենք գյուղամիջով՝ կարծես տեսիլքի միջով,
փողոցում կենդանի շունչ չկար. ես լիովին հա
մոզված էի, որ մայրս նույն բանն էր զգում, ինչ
ես՝ նայելով, թե ինչպես է ժամանակն անցել այդ
գյուղի վրայով։ Մենք հասանք անկյունի ոչ մեծ
դեղատան մոտ, որտեղ մի կին նստած կար էր
անում. մայրս ներս մտավ, մոտեցավ այդ կնոջն
ու ասաց. «Ո՞նց եք, սանամեր»։ Նա բարձրաց
րեց գլուխը, նրանք գրկախառնվեցին և մի կես
ժամ լաց եղան։ Իրար ոչ մի բառ չասացին, այլ
միայն կես ժամ լաց եղան։ Այդ պա
հին մոտս
միտք հղացավ թղթին պատմել այն ամենը, ինչ
եղել էր մինչև այդ տեսարանը։
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Այդ ժամանակ քանի՞ տարեկան էիր:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այդ ժամանակ ես տասնհինգ տարեկան էի:
Տասնյոթ տարեկանում սկսեցի գրել և հաս
կացա, որ չեմ կարող, քանի որ տեխնիկական
հնարքների պակաս ունեմ: Ինձ համար ավարտ
ված պատմություն էր: Այդ ժամանակ ինձ պետք
էր չորս գիրք գրել, որպեսզի սովորեմ «Հարյուր
տարվա մենությունը» գրել: Ուստի, ամենամեծ
դժվարությունը նախ գրել սովորելն է: Իմ կար
ծիքով՝ հենց դա է առեղծվածը, բնածինը, որը
մարդուն դարձնում է գրող կամ սղագրող: Սո
վորում են կարդալով, աշխատելով, հատկա
պես իմանալով հետևյալը. գրող լինելը բացա
ռիկ կոչում է, ամեն բան երկրորդական է, երբ
ուզածդ միակ բանը գրելն է:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Բայց նախքան գրելը դու նաև շատ այլ գոր
ծե
րով էիր զբաղ
վում, չէ՞։ Սկզ
բում չէիր կա
րող բացառապես գրականությանը նվիրվել
և զբաղվում էիր լրագրությամբ։ Ինչո՞ւ մեզ
չես պատմում, թե ինչպես էիր լրագրողական
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աշխատանքը համատեղում գրականի հետ,
մինչև «Հարյուր տարվա մենությունը» գրելը։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այդքան էլ այդպես չէ: Որովհետև լրագրու
թյունը միշտ էլ երկրորդական զբաղմունք է
եղել: Ես դա միշտ հա
մա
րել եմ մի
միայն ապ
րուստի միջոց։ Ես ուզում էի գրող դառնալ, բայց
ապրել պետք էր ուրիշ բանի հաշվին։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ի՞նչ ես կարծում, այդ զուգահեռ գործունեու
թյունը խանգարո՞ւմ էր քո կոչմանը, թե՞ ավելի
շատ օգնում էր, խթանում, փորձ էիր ձեռք բերում։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Գիտե՞ս, երկար ժամանակ մտածում էի, թե
օգնում է, բայց իրականում ցանկացած երկրոր
դական գործունեություն խանգարում է գրողին։
Դու ուզում ես գրել, և մնացած ամեն ինչը քեզ
խանգարում է, ուրիշ բան անելու անհրաժեշ
տությունը դառնացնում է քեզ։ Ես համաձայն
չեմ այն բանի հետ, ինչ առաջ ասում էին՝ իբր
լավ գրող դառնալու համար մարդ պիտի անց
նի զրկանքների միջով և ապրի աղքատության
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մեջ։ Ես իսկապես մտածում եմ, որ գրողը շատ
ավե
լի լավ է գրում այն ժա
մա
նակ, երբ նրա
տնային ու ֆինանսական խնդիրները լիովին
լուծված են, քանի դեռ նա առողջ է, երբ նրա
կինն ու երեխաները լավ են, անշուշտ, այնպիսի
համեստ սահմաններում, որպիսիք հասանելի
են մեզ՝ գրողներիս, այդ դեպքում նա ավելի լավ
կգրի։ Ճիշտ չէ, թե ֆինանսական վատ կացու
թյունն օգնում է ստեղծագործելուն, որովհետև
գրողի ուզածը միայն գրելն է, իսկ ավելի լավ
գրելու համար այդ խնդիրները պիտի լուծված
լինեն։ Մի բան էլ, ես կարող էի իմ՝ իբրև գրողի
կեցությունը բարելավել՝ ստանալով թոշակ
ներ, նպաստներ, ի վերջո՝ օգնության բոլոր այն
ձևերը, որոնք հորինել են գրողին օգնելու հա
մար, բայց ես կտրականապես հրաժարվել եմ
դրանցից և գիտեմ, որ այդ առումով ինձ նման
են մտա
ծում բո
լոր նրանք, ում ան
վա
նում են
նոր լատինամերիկյան գրողներ։ Խուլիո Կոր
տասարի օրինակից գիտենք, որ ելնելով ար
ժանապատվությունից՝ գրողը չի կարող ընդու
նել նպաստներ, և որ ցանկացած նյութական
օժանդակություն այս կամ այն կերպ պարտա
վորեցնում է։
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Ի՞նչ տեսակի նպաստների մասին է խոսքը։
Որով
հետև փաս
տը, որ գրո
ղին կար
դում են,
պաշտպանում, կերակրում որևէ հասարա
կությունում նույնպես անուղղակի նպաստավո
րում է…
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Անշուշտ, բազում դժվարություններ կան՝
կապված մեր լատինամերիկյան համակարգի
հետ։ Բայց դու, Կորտասարը, Ֆուենտեսը, Կար
պենտիերը և մյուսները ձեր քսան տարվա աշ
խատանքով փորձում եք ապացուցել (ինչպես
ասում են՝ ձեզ կոտորում եք), որ ընթերցողները
պատասխանում են նույն կերպ: Մենք փորձում
ենք ապացուցել, որ Լատինական Ամերիկայում
մենք՝ գրողներս, կարող ենք ապրել ընթերցող
ների հաշվին, և որ դա օգնության միակ ձևնէ,
որը մենք՝ գրողներս, կարող ենք ընդունել որ
պես նպաստ։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Լավ, հի
մա, կար
ծում եմ, հե
տաքր
քիր կլի
ներ, եթե փոքր-ինչ խոսեինք ժամանակակից
լատինամերիկյան գրողների մասին: Շատ է
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խոսվում լատինամերիկյան վեպի բումի մասին,
որն անկասկած իրողություն է։ Վերջին տա
սը կամ տասն
հինգ տա
րում հե
տաքր
քիր բան
եղավ։ Ըստ իս՝ նախկինում լատինամերիկյան
ընթերցողը կանխակալ կարծիք ուներ լատին
ամերիկյան ցանկացած գրողի մասին: Ընթեր
ցողը մտածում էր, որ լատինամերիկյան գրողը
վատն է գոնե այն պատճառով, որ լատինամերի
կացի է, եթե վերջինս հակառակը չէր ապացու
ցում։ Եվ հակառակը, եվրոպացի գրողը լավն է,
եթե դեռ հակառակը չի ապացուցել։ Հիմա տեղի
է ունենում ճիշտ հակառակը։ Լատինամերիկ
յան հեղինակների լսարանը էապես մեծացել
է, լատինամերիկյան վիպասաններն իրապես
զարմանալիորեն մեծ լսարան ունեն ոչ միայն
Լատինական Ամերիկայում, այլև Եվրոպայում,
Միացյալ Նահանգներում։ Լատինամերիկյան
վիպասաններին կարդում են, լավ իմաստով՝
քննարկում։ Ինչո՞վ է բացատրվում այս ֆենոմե
նը։ Ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Ի՞նչ ես կարծում։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Պատկերացրու՝ չգիտեմ։ Ես, կարելի է ասել,
վախեցած եմ… Կարծում եմ՝ կա իրական գոր
ծոն…
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 արիո Վարգաս Լյոսա
Մ
Ու
զում եմ քեզ հետևյալն ասել. չի կա
րելի
ասել, որ լատինամերիկացի գրողը երեսուն
տա
րի առաջ պա
կաս ճկուն էր, քան ժա
մա
նակակից լատինամերիկացի գրողը, չէ՞ որ
նրանք գրեթե միշտ «շարժվող» գրողներ էին:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այո, նրանք գրող
ներ էին, որոնք այլ բա
նով էին զբաղված: Սովորաբար գրում էին կի
րակի կամ երբ անելիք չունեին, կամ երբ նրանց
հետ ինչ-որ բան էր կատարվում, ինչը չգիտեմ
որ
քանով էին գի
տակ
ցում: Բանն այն է, որ
գրականությունը նրանց երկրորդական աշ
խատանքն էր: Նրանք գրում էին հոգնած, այ
սինքն՝ գրում էին այլ բանի վրա աշխատելուց
հետո, երբ հոգնած էին: Շատ լավ գիտես, որ
հոգ
նած մարդը չի կա
րող գրել... Լա
վա
գույն
ժամերը, ամենահանգիստ ժամերը պետք է
նվիրված լինեն գրականությանը, և դա է ամե
նակարևորը: Հիմա ես չգիտեմ՝ բում կոչվող ֆե
նոմենը իրականում գրողների բո՞ւմ է, թե՞ ըն
թերցողների, այնպես չէ՞:

78

Մարիո Վարգաս Լյոսա
Դու կարծում ես, որ լատինամերիկյան վեպի
վերելքը հիմնականում կապված է նրա հետ,
որ ժամանակակից լատինամերիկյան գրող
ներն առավել նպատակասլացությա՞մբ են
հետևում իրենց կոչմանը, այսինքն՝ ավելի շա՞տ
են նվիրված…
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ես կարծում եմ՝ պատճառի մասին արդեն
խոսել ենք։ Մենք ասացինք, որ ամենակարևորը
գրո
ղա
կան կոչ
մա
նը հետևելն է, և որ ըն
թեր
ցողնե
րը դա հաս
կա
ցել են։ Այն պա
հին, երբ
գրքերն իսկապես լավն էին, հայտնվեցին ըն
թերցողները: Գերազանց է: Ահա թե ինչու կար
ծում եմ, որ դա ընթերցողների բում է։
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ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ

Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Չգիտեմ որտեղից սկսել: Որտե՞ղ կանգ
առանք:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Դե, կար

ծեմ՝ քեզ ուղ
ղած վեր
ջին հարցս
վերաբերում էր ժամանակակից լատինամերիկ
յան վեպին, վերջին տարիներին լատինամե
րիկյան արձակագրի վերելքին ինչպես մեր
երկրներում, այնպես էլ Եվրոպայում և Միացյալ
Նահանգներում: Այդ ժամանակ կարծեմ ասա
ցիր, որ քո կարծիքով՝ արձակագիրների այդ
բումը հիմնականում ընթերցողների բում էր:
Այդ վերելքը հավանաբար պայմանավորված
էր մեր օրերի ընթերցասեր հասարակության
աճով և սեփական գրողների հանդեպ լատին
ամերիկյան ընթերցողների հետաքրքրությամբ՝
մի բան, որ անցյալում չէիր տեսնի: Դե լավ, ես
կուզենայի քեզ այդ բումի և լատինամերիկացի
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գրող
նե
րի կոնկ
րետ խմբի հետ կապ
ված մի
հարց էլ տալ: Բացի այն անժխտելի փաստից,
որ այսօր ընթերցող հասարակության թիվն ու
լատինամերիկացիների հետաքրքրությունը մեր
երկրների գրողների նկատմամբ աճել է, դու՝
որպես գրող, ի՞նչ ես կարծում՝ ինչո՞վ կարող է
պայմանավորված լինել այդ վերելքը, արձակի
ծաղկում ն ամբողջ մայրցամաքում։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ես մտածում եմ՝ եթե ընթերցողը կարդում
է որևէ գրողի, ապա դա կարելի է բացատրել
գրողի ու ընթերցողի փոխադարձ նմանու
թյամբ։ Ինձ թվում է՝ մենք կարողացել ենք խփել
ճիշտ նշանակետին։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Մշտապես հետևելով ժամանակակից լա
տինամերիկյան վեպին՝ մի բավական հե
տաքրքիր փաստ էլ կա. լատինամերիկյան, այս
պես ասած, «մոդայիկ» հեղինակների մեծ մասն
ապրում է արտասահմանում. արդեն տասներ
կու տարի Կորտասարն ապրում է Ֆրանսիայում,
Ֆուեն
տեսն այժմ ապ
րում է Իտա
լիա
յում, դու,
եթե չեմ սխալվում, տասներկու կամ տասնչորս
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տարի ապրել ես Կոլումբիայի սահմաններից
դուրս, այդպես կարելի է շատ ուրիշ օրինակներ
բերել։ Շատ մարդիկ՝ լրագրողներ և ուսանող
ներ, այդ մասին որոշակի մտահոգությամբ են
հարցնում։ Նրանց հետաքրքրում է՝ արդյոք այդ
գրողների կամավոր պանդխտությունը այս
կամ այն կերպ չի՞ վնա
սում իրա
կա
նու
թյան
պատկերմանը, արդյոք հեռավորությունն ու
ֆիզիկական բացակայությունը չի՞ խեղաթյու
րում նրանց տեսակետները, դա ինչ-որ ձևով չի՞
հանգեցնում սեփական երկրի իրականության
թեկուզև անգիտակցական խեղաթյուրմանը։
Դու ի՞նչ ես մտածում այդ խնդրի շուրջ:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այո: Այդ հարցն ինձ բազմիցս տվել են Կոլում
բիայում, հատկապես՝ համալսարանականնե
րը։ Երբ ինձ հարցնում են, թե ինչու չեմ ապրում
Կոլումբիայում, միշտ պատասխանում եմ. «Իսկ
ո՞վ է ասել, որ ես Կոլումբիայում չեմ ապրում»։
Այսինքն՝ ես իրականում դուրս եմ եկել Կոլում
բիա
յից տասն
չորս տա
րի առաջ, բայց շարու
նակում եմ այնտեղ ապրել, քանզի հիանալի
տեղեկացված եմ երկրում տեղի ունեցող ամեն
ինչից, ես նամակագրական կապ եմ պահում,
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կար
դում եմ թեր
թեր և մշ
տա
պես տեղ
յակ եմ
օրվա անցուդարձին։ Հիմա չգիտեմ՝ պատահա
կա՞ն է արդյոք այն, որ լատինամերիկյան բոլոր
«մոդայիկ» վիպասաններն ապրում են արտա
սահմանում։ Կոնկրետ իմ դեպքում ես հաստատ
գիտեմ, թե ինչու եմ գերադասում ապրել Կոլում
բիայից դուրս։ Չգիտեմ՝ արդյոք այդպե՞ս է ուրիշ
երկրներում, բայց Կոլումբիայում գրող դառնում
ես մինչև գրելը, այսինքն՝ որպես գրող առաջին
անգամ հանդես գալուց, առաջին պատմված
քի տպագրելուց և դրա հաջողությունից հետո
արդեն գրող ես։ Արդեն ձեռք ես բերում պատ
կառելիության լուսապսակ, որը շատ խանգա
րում է աշխատելուն, որովհետև մինչ այդ բոլորս
ստիպված ենք եղել ապրել մութ կամ երկրորդա
կան աշխատանքների հաշվին, որովհետև մեր
գրքերով չէինք կարող մեր ապրուստը հոգալ։
Արտասահմանում գրողն օգտվում է որոշակի
անպատժելիությունից։ Ես Փարիզում շիշ էի
վաճառում, Մեխիկոյում հեռուստատեսային
անանուն սցենարներ էի գրում, այսինքն՝ անում
էի բա
ներ, որոնք եր
բեք չէի ցան
կա
նա անել
Կոլումբիայում, այնուհանդերձ, արտասահմա
նում դա շատ հանգիստ եմ անում, քանզի Կո
լումբիայում լավ չգիտեն, թե ինչով եմ ապրում.
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ես անում եմ այն ամենը, ինչ հնարավորություն
է տալիս գրքեր գրելու՝ միակ բանը, որ ինձ հե
տաքրք
րում է, իսկ ճշմար
տու
թյունն այն է, որ
աշխարհի որ մասում էլ լինեմ, ես գրում եմ կո
լումբիական, լատինամերիկյան վեպ։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ես կուզենայի փոքր-ինչ բացատրես հետևյա
լը. ի՞նչ իմաստով ես դու քեզ լատինամերիկյան
վիպասան համարում։ Արծարծածդ թեմաների՞։
Ես քեզ տալիս եմ այս հարցը, որովհետև կարող
եմ որպես օրինակ Բորխեսին հղում անել։ Նրա
ստեղծագործության մեծ մասում արծարծվում
են թեմաներ, որոնք զավեշտալի ձևով չի կարե
լի արգենտինական անվանել։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ես Բորխեսի մեջ լատինամերիկյան ոչինչ չեմ
տեսնում, եկա այդ եզրահանգմանը, որովհետև
փոքր-ինչ կիսում էի լայնորեն տարածված այն
կարծիքը, որ Կորտասարը լատինամերիկյան
գրող չէ, բայց լիովին փոխեցի փոքր-ինչ «ուռ
ճացրած» այդ կարծիքը, երբ հայտնվեցի Բուե
նոս Այրեսում։ Ծանոթանալով Բուենոս Այրեսին՝
օվկիանոսի ու ջունգլիների արանքում, Մատու
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Գրուսոյից հետո և Հարավային բևեռից առաջ
տեղակայված ահռելի եվրոպական քաղա
քին, տպավորություն է, թե ապրում ես Կորտա
սարի գրքերից մեկում, այսինքն՝ այն, ինչ Կոր
տասարի մեջ եվրոպականացված էր երևում,
եվրոպականը և նրա թվացյալ ազդեցությունը
ամենաիսկական Բուենոս Այրեսն է։ Այնպես որ,
Բուենոս Այրեսում այնպիսի տպավորություն
ունեի, որ Կորտասարի հերոսներն ամենուր են,
բոլոր փողոցներում։ Անկախ ամեն ինչից, Կոր
տասարին համարելով լատինամերիկյան գրող,
ես Բորխեսի մեջ այդ գիծը չեմ տեսել…
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Դա պարզապես փաստի արձանագրո՞ւմ է,
թե՞ բարձր գնա
հա
տա
կան, երբ ասում ես, որ
Բորխեսի ստեղծագործությունը արգենտինա
կան կամ լատինամերիկյան չէ, այլ կոսմոպոլիտ
գրականություն է, որի պատմական արմատ
ները…
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Իմ կարծիքով՝ ժանրային գրականություն
է։ Բորխեսի դեպքում ահա թե ինչ է լինում ինձ
հետ. Բորխեսն այն հեղինակներից է, որին
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ամենա
շատն եմ կար
դում և ամե
նա
շատն եմ
կարդացել, բայց թերևս ամենաքիչն եմ հավա
նել։ Ես Բոր
խե
ս կար
դում եմ նրա խոս
քի ար
տասովոր վարպետության համար, այդ մարդը
սովորեցնում է գրել, այսինքն՝ սովորեցնում է
հղկել խոսելու գործիքդ։ Այս տեսանկյունից տա
լիս եմ իմ բարձր գնահատականը։ Կարծում եմ՝
Բորխեսն աշխատում է մտահայեցական իրա
կանությունների հիմքի վրա, որը զուտ ժանրա
յին գրականություն է, փոխարենը Կորտասարն
այդպիսին չէ։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ինձ թվում է՝ ժանրային գրականությունը հե
ռանում է կոնկրետ իրականությունից, պատ
մական իրականությունից, ես կասեի, որ այդ
գրականությունը անխուսափելիորեն պակաս
կարևոր գրականություն է, պակաս նշանակա
լի, քան այն գրա
կա
նու
թյու
նը, որն իր հա
մար
նյութ է փնտրում տվյալ իրականության մեջ։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Անձամբ ինձ այդպիսի գրականությունը չի
հետաքրքրում։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած
մեծ գրականություն պետք է հիմնված լինի
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կոնկրետ իրականության վրա։ Բայց դա ինձ մի
բան հիշեցրեց մեր զրույցից: Հիշում եմ՝ դու եկար
այն եզրակացության, որ մենք՝ վիպասաններս,
նման ենք լեշակերների, որոնք սնվում են քայ
քայվող հասարակության լեշով, և ըստ իս՝ հե
տաքր
քիր կլի
ներ, եթե հենց հի
մա հի
շեիր, թե
ինչ էիր ասում այն ժամանակ Կարակասում:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Դե, քանի որ հարցնում ես…
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ոչ, ոչ... ես լիովին համաձայն եմ քո այդ գա
ղափարի հետ, ինքս կարող էի բարձրաձայնել,
բայց, ըստ իս, քո առջև նստած դա անելը հի
մարություն կլիներ, ուզում եմ՝ դու բարձրաձայ
նես: Ես իմ լիակատար համերաշխությունն եմ
հայտնում քեզ:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Դա հարված էր գոտկատեղից ներքև, բայց...
Այո, ես կարծում եմ, որ գրականության ծաղկ
ման, վիպասանների հավակնոտ ու խիզախ
գործունեության և հասարակության ճգնա
ժամային վիճակի միջև հետաքրքիր կապ կա:
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Կարծում եմ՝ կայուն, շատ թե քիչ ճկուն հասա
րակությունը, որն անցել է բարեկեցության, ներ
քին մեծ խաղաղվածության շրջանը, շատ ավելի
քիչ է ոգեշնչում գրողին, քան այն հասարակու
թյունը, որը, ինչպես արդի լատինամերիկյանը,
հյուծված է ներքին ճգնաժամից և ինչ-որ չափով
մոտ է ապոկալիպսիսին։ Այսինքն՝ գտնվում է
վերափոխման ու փոփոխությունների ընթացքի
մեջ, որը չգիտենք, թե մեզ ուր կտանի։ Իմ կար
ծիքով՝ հասարակությունները, որոնք փոքր-ինչ
նման են դիակի, ավելի շատ են ոգևորում գրող
ներին՝ հրամցնելով հիանալի թեմաներ: Բայց
դա ինձ մղում է ուրիշ հարց հնչեցնելու՝ կապված
ժամանակակից լատինամերիկացի վիպասան
ների հետ: Դու ասում էիր (ըստ իս՝ միանգամայն
իրավացիորեն), որ այսօր մեր երկրների ընթեր
ցողները հետաքրքրված են լատինամերիկյան
հեղինակների գրվածքներով, քանի որ այդ հե
ղինակները ինչ-որ ձևով խփել են նշանակետին,
այսինքն՝ նրանք իրենց ընթերցողներին ի ցույց
են դնում սեփական իրականությունը, օգնում են
գիտակցել իրականությունը, որում ապրում են։
Հիմա, անշուշտ, լատինամերիկյան գրողները
քիչ ընդհանրություններ ունեն։ Դու մատնացույց
արեցիր երկու արգենտինացու՝ Կորտասարի և
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Բորխեսի ստեղծագործությունների միջև եղած
տարբերությունը, սակայն շատ ավելի մեծ ու
խորքային տարբերություններ կան, օրինակ՝
եթե Բորխեսին համեմատենք Կարպենտիերի
հետ կամ Օնետտիին ինքն իր հետ, կամ Լեսա
մա Լիմային՝ Խոսե Դոնոսոյի հետ. նրանք շատ
տարբեր ստեղծագործողներ են՝ տեխնիկայի,
ոճի, ինչպես նաև բովանդակության տեսանկ
յունից։ Կարծում ես՝ հնարավո՞ր է որևէ ընդհա
նուր հայտարար գտնել այդ բոլոր գրողների
համար։ Իսկ ի՞նչ նմանություններ կան նրանց
միջև։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Դե չգիտեմ, գուցե փոքր-ինչ սոփեստական
հնչի, եթե ասեմ, որ այդ գրողների նմանությունը
հենց նրանց տարբերությունների մեջ է։ Հիմա
բացատրեմ. լատինամերիկյան իրականությունը
տարբեր հայեցակետեր ունի, և ես կարծում եմ,
որ մեզնից յուրաքանչյուրը փորձում է մեկնա
բանել այդ իրականության տարբեր հայեցակե
տերը։ Այդ իմաստով, ըստ իս, մեր արածը վեպ
գրելն է։ Ահա թե ինչու, երբ արծարծում եմ որևէ
հայեցակետ, գիտեմ, որ դու մի ուրիշն ես ար
ծարծում, իսկ Ֆուենտեսը հետաքրքրված է մի
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ուրիշով, որը լիովին տարբեր է մեր արծարծա
ծից, միևնույն է, այդ բոլորը լատինամերիկյան
իրականության հայեցակետեր են, հետևաբար
չկարծես, թե պատահաբար ես «Հարյուր տար
վա մենության» մեջ հանդիպում մի հերոսի, որը
պատրաստվում է շրջել ամբողջ աշխարհով մեկ
և հանդիպում է Վիկտոր Հյուգոյի նավի ուրվա
կանին, որը Կարպենտիերի «Լուսավորչական
դարաշրջանի» հերոսներից է։ Կա ևս մեկ հերոս՝
գնդապետ Լորենցո Գավիլանը՝ Կառլոս Ֆուեն
տեսի «Արտեմիո Կրուսի մահը» վեպից։ Մի կեր
պար էլ կա, որին ես ներառել եմ «Հարյուր տար
վա մենության» մեջ։ Իրականում դա ոչ այնքան
կեր
պար է, որ
քան կեր
պա
րի ակ
նարկ, դա իմ
հերոսներից մեկն է, որն ուղևորվում է Փարիզ և
ապրում այնտեղ՝ Դոֆին փողոցի վրա գտնվող
հյուրանոցում, այն նույն սենյակում, որտեղ մա
հացել է Ռոկամադուրը՝ Կորտասարի հերոսը։
Մի բան էլ եմ ուզում քեզ ասել՝ այն, որ լիովին
հա
մոզ
ված եմ, որ միանձ
նու
հին, որը զամբ
յուղի մեջ դրած բերում է վերջին Աուրելիանո
յին, Պատրոսինիոյի մայրն է՝ «Կանաչ տնից»,
որովհետև գիտե՞ս ինչ, ինձ ավելի շատ տեղե
կություններ էին պետք քո այդ հերոսուհու մա
սին, որպեսզի քո գրքից տեղափոխեմ իմ գիրք.
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ես ըն
կած քեզ էի փնտրում, իսկ դու Բուե
նոս
Այրեսում էիր։ Ասածս հետևյալն է. չնայած մեր
միջև առկա տարբերություններին՝ երջանկու
թյուն է, որ դեռ կարող ենք խաղալ՝ հերոսներին
գրքից գիրք տեղաշարժելով այնպես, որ կեղծ
չլինի։ Կա իրականության մի որոշակի ընդհա
նուր մակարդակ, և այն օրը, երբ հասկանանք
ինչպես պատկերել այդ մակարդակը, իսկական
լատինամերիկյան վեպ կգրենք՝ համընդհանուր
լատինամերիկյան վեպ, որն ընդունելի կլինի
Լատինական Ամերիկայի ցանկացած երկրում՝
չնայած քաղաքական, սոցիալական, տնտեսա
կան, պատմական տարբերություններին…
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ինձ շատ ոգևորիչ է թվում քո գաղափարը։
Իսկ այդ համընդ
հա
նուր վե
պում, որը հա
վա
նաբար կգրեն լատինամերիկյան բոլոր վիպա
սանները, որը կարտացոլի լատինամերիկյան
իրականությունն ամբողջությամբ, ի՞նչ ես կար
ծում, այդտեղ որևէ կերպ կներառվի՞ իրակա
նության այն մասը, որն անիրական է, և որում
այդպես վարպետորեն գործում է Բորխեսը։
Չե՞ս կար
ծում, որ Բոր
խեսն ինչ-որ առու
մով
նկարագրում, ի ցույց է դնում արգենտինական,
91

լատինամերիկյան անիրականությունը։ Իսկ
գուցե այդ անիրականությունը նույնպես տա
րածություն է, մակարդակ, այն համընդհանուր
իրականության վիճակը, որը հենց գրականու
թյան հիմքն է։ Ես քեզ տա
լիս եմ այս հար
ցը,
որովհետև ինձ համար միշտ դժվար է եղել հիմ
նավորել Բորխեսի հանդեպ ունեցածս հիաց
մունքը։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Օ՜, ես իմ հիացմունքը հիմնավորելու որևէ
խնդիր չունեմ: Ես խորապես հիանում եմ նրա
նով, ես նրան կար
դում եմ ամեն երե
կո։ Ես
Բուենոս Այրեսից եկա՝ Բորխեսի «Երկերի լիա
կատար ժողովածուն» ձեռ
քիս։ Ես նրա գրքե
րը պահում եմ ճամպրուկումս և պատրաստ եմ
ամեն օր կարդալ, բայց ատում եմ նրան՝ որպես
գրողի… Փոխարենը հմայվում եմ այն ջութա
կով, որով նա նվագում է՝ արտահայտելու հա
մար մտքին եկա
ծը։ Այլ կերպ ասած՝ նա մեզ
պետք է իբրև լեզվի հետախույզ, որը ևս լրջա
գույն խնդիր է։ Իմ կար
ծի
քով՝ Բոր
խե
սի անի
րականությունը կեղծ է, դա Լատինական Ամե
րիկայի անիրականությունը չէ։ Այստեղ մենք
գործ ունենք պարադոքսի հետ. Լատինական
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Ամերիկայի անիրականությունն այնքան իրա
կան ու առօրյա է, որ լիովին խառնված է նրա
հետ, ինչը մենք հասկանում ենք իրականություն
ասելով։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Արի փոքր-ինչ խո
սենք մի ոլոր
տից, որը
գտնվում է գրականությունից անդին, բայց նաև
առնչվում է նրան՝ պատմության ոլորտից։ Հատ
կապես մեր երկրներում դրանով առավել հե
տաքրքրված են ընթերցողները, ուսանողներն
ու քննադատները: Ինչ վերաբերում է գրողների
ստեղծագործական գործունեության և նրանց
քաղաքական դիրքորոշման միջև եղած փոխ
հարաբերություններին, ապա ընդունված է
կարծել, որ գրողը պատասխանատու է հասա
րակության առաջ, ինչը պետք է երևա ոչ միայն
նրա ստեղծագործություններում, տպագիր եր
կերում, այլև քաղաքական բնույթի գործունեու
թյան մեջ։ Ցանկալի կլիներ, եթե քո տեսակետը
հայտնեիր այդ խնդրի առնչությամբ։ Այսպիսով՝
ստեղծագործական գործունեություն և քաղա
քական դիրքորոշում։
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Նախևառաջ կարծում եմ, որ գրողի գլխավոր
քաղաքական պարտքը լավ գրելն է։ Ոչ միայն
լավ գրել՝ կոռեկտ ու փայլուն արձակ ստեղծելու
իմաստով, այլև լավ գրել, նկատի չունեմ՝ անկեղծ
գրելը, այլ իր համոզմունքներին համապատաս
խան։ Ըստ իս՝ չպետք է գրողից պահանջել, որ
նա իր գրքե
րում հան
դես գա որ
պես քա
ղա
քական գործիչ, ինչպես որ կոշկակարից չեն
պահանջում, որպեսզի նրա կոշիկները քաղա
քական բովանդակություն ունենան: Ես հասկա
նում եմ, որ օրինակը բավական մակերեսային
է, բայց ուզում եմ ասել, որ ճիշտ չէ գրողից պա
հանջել, որ նա իր ստեղծագործությունը վերա
ծի քա
ղա
քա
կան զեն
քի, քանի որ եթե գրողն
իրապես ունի գաղափարական պատրաստվա
ծություն և քաղաքական դիրքորոշում, ինչպես
ես եմ կարծում, ապա դա անխուսափելիորեն
կարտացոլվի նրա ստեղծագործություններում։
Ինձ շատ զարմացրեց, օրինակ, Տորրե Նիլսոնը,
որը Բուենոս Այրեսում ասաց, որ «Հարյուր տար
վա մենությունը» գեղեցիկ, սակայն ցավալիորեն
հետադիմական վեպ է։
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Մարիո Վարգաս Լյոսա
Իսկ ինչո՞ւ այդպիսի բան ասաց։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Չկարողացավ բացատրել, բայց նման մի
բան ասաց. «Հիմա, հատկապես Լատինական
Ամերիկայում այնքան խնդիրներ ունենք, ամեն
ինչ այնքան ահավոր է, որ իմ կարծիքով՝ գեղե
ցիկ վե
պի ստեղծ
ման փաստն ինք
նին ար
դեն
հետադիմական է»։ Դա ինձ այն
քան մտա
հո
գեց, որ նորից ուզում եմ գոտկատեղից ներքև
հարվածել. քո կարծիքով՝ իմ «Հարյուր տարվա
մենությունը» հետադիմակա՞ն վեպ է։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ոչ:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Իսկ ին
չո՞ւ։ Իմ կար
ծի
քով՝ քննարկ
ման ար
ժանի խնդիր է:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Իմ կարծիքով՝ «Հարյուր տարվա մենու-
թյուն»-ում օբյեկտիվորեն և ոչ մի դեպքում՝
անուղղակիորեն կամ այլաբանորեն, ինչպես
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այլ գրքերում (օրինակ՝ Կորտասարի մոտ), նկա
րագրված են լատինամերիկյան սոցիալ-քա
ղաքական իրականության հիմնարար խնդիր
ներ։ Անցած օրը քեզ տված հարցերից երկուսը
վերաբերում էին բոլոր այն դրվագներին, որոնք
վեպում այս կամ այն ձևով անդրադառնում են
Կոլումբիայում եղած բռնությանը, պարտիզան
նե
րի խնդրին, նաև այն դրվագ
նե
րին, որոնք
վերաբերում են Մակոնդոյի բանանի տնկարկ
նե
րին: Դ
րանք այն տնկարկ
ներն են, որոնք
նախևառաջ գրավում են արկածախնդիրներին,
հետո կոնկրետ՝ օտարերկրյա մենաշնորհող
ներին, որոնք փչացնում են տեղի բնակչության
կյանքը:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այսինքն՝ դու կարծում ես, որ այս և մեր օրե
րում գրվող բոլոր գրքերը օգնում են ընթերցո
ղին հասկանալ Լատինական Ամերիկայի սո
ցիալ-քաղաքական իրականությո՞ւնը։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Իմ կարծիքով՝ ցանկացած լավ գրականու
թյուն անխուսափելիորեն առաջադեմ է՝ անկախ
հեղինակի մտադրություններից։ Բորխեսի նման
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խորապես պահպանողական և հետադիմական
մտածողությամբ գրողը, օրինակ, իր ստեղծա
գործությամբ ոչ հետադիմական է, ոչ պահպա
նողական, ես Բորխեսի ստեղծագործության
մեջ չեմ տես
նում (չհաշ
ված նրա ստո
րա
գրու
թյամբ լույս տեսած մանիֆեստները) որևէ
բան, որ կպրոպագանդեր հասարակության
կամ պատմության հետադիմական հայեցա
կարգ, աշխարհի հանդեպ չփոփոխվող տեսլա
կան՝ տեսլական, որն ի վերջո կառանձնացներ,
ասենք, ֆաշիզմը կամ բաներ, որ հիացնում են
նրան, ասենք՝ իմ
պե
րիա
լիզ
մը։ Ես ոչ մի նման
բան չեմ տեսնում նրա մոտ…
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Որովհետև նա խուսանավում է նույնիսկ սե
փական համոզմունքներից…
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Իմ կարծիքով՝ ցանկացած մեծ գրող, նույն
իսկ եթե հետադիմական է, խուսանավում է իր
համոզմունքներից՝ նկարագրելու համար իրա
կանությունն այնպիսին, ինչպիսին կա, և ես չեմ
կարծում, որ իրականությունը կարող է հետա
դիմական լինել։
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Այո, բայց մենք չենք խուսանավում մեր հա
մոզմունքներից։ Օրինակ՝ բանանի տնկարկ
ների ամբողջ ողբերգությունն իմ վեպում ներ
կայացված է իմ համոզմունքների համաձայն։
Ես կատարելապես բանվորների կողմն եմ։
Դա ակն
հայտ է։ Ահա թե ին
չու եմ կար
ծում,
որ գրողի մեծագույն քաղաքական պարտքն է
չխուսափել ոչ սեփական համոզմունքներից, ոչ
իրականությունից, այլ իր ստեղծագործությամբ
օգնել ընթերցողին ավելի լավ հասկանալ իր
երկրի կամ աշխարհամասի, իր հասարակու
թյան սոցիալ-քաղաքական իրականությունը.
ըստ իս՝ դա դրա
կան ու կարևոր քա
ղա
քա
կան աշխատանք է, և իմ կարծիքով՝ հենց դա
է գրողի քաղաքական գործառույթը։ Որպես
գրող՝ միայն այդքանը, իսկ որպես մարդ՝ գրողը
կարող է լինել քաղաքական մարտիկ և ոչ միայն
կարող է, այլև պարտավոր է լինել, որովհետև
նա լսարան ունի, հետևաբար պետք է օգտա
գործի այն քաղաքական գործառույթն իրակա
նացնելու համար։
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Մարիո Վարգաս Լյոսա
Հետաքրքիր դեպքեր կան: Լինում են դեպ
քեր, երբ առաջադեմ քաղաքացիական, նույ
նիսկ ռազմատենչ վարքագիծ ունեցող գրող
ների ստեղծագործությունները ներկայանում
են նույն գրողների համոզմունքներին հակա
ռակ տեսլականով: Չեմ ուզում հղում կատարել
լատինամերիկյան հեղինակներին, որոնց աշ
խատանքը դեռևս ընթացքի մեջ է, բայց կար
ծեմ կարելի է մեջբերել Ռոջեր Ուայլանդին, որը
ստեղծագործական ազնվագույն ճանապարհ
անցած գրող է, սոցիալական ոլորտում եփ
ված քաջամարտիկ, որն իրենից հետո թողել է
տասնհինգ կամ տասնվեց գիրք, որոնց բովան
դակությունը, ըստ իս, էապես հետադիմական
բնույթ է կրում, բայց և կասկած չկա, որ նա դա
երբեք չէր կարող կանխատեսել: Գրելու պահին
նա հնազանդվեց, հետևեց որոշակի մղումների,
որոնք վերջին պահին հակադրվեցին նրա հա
մոզմունքներին: Դա ինձ ստիպում է մտածել, որ
գրողի համար գրելու պահին ամենակարևորը,
ամենաճշմարիտն ու էականը ոչ թե նրա հա
մոզմունքներն են, այլ մղումները:
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Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Անշուշտ, գրում են որոշակի մղումներով,
բայց իմ կարծիքով՝ հենց այդ մղումներն են նաև
որոշում համոզմունքները։ Այսինքն, ըստ իս,
եթե նման կարգի հակասություն է առաջանում,
ապա պատճառը երկուսից մեկն է. կամ մարդն
անկեղծ չի գրում, կամ այնքան էլ վստահ չէ հա
մոզմունքների վրա։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Չե՞ս կարծում, որ այդ երկու տարից ոչ մեկն
էլ առավել էական ու վճռորոշ չէ ստեղծագոր
ծելու պահին, քան մյուսը։ Քո դեպքում, օրինակ,
«Հարյուր տարվա մենություն» վեպը, որի թեման
այդքան տարի քեզ մտահոգում ու զբաղեց
նում էր, կասե՞ս, թե ինչ ձևով էր մտահոգում՝
գաղափարների՞, թե՞ որոշակի համոզմունք
ների։ Դու ուզում էիր ցույց տալ Մակոնդոյի ող
բերգությո՞ւնը, Կոլումբիայի քաղաքացիական
պատերազմների և բանանի տնկարկների ող
բերգությո՞ւնը, որոնք իրենց հետ սպանդ ու աղ
քատություն բերեցին այդտեղ, թե՞ իրականում
քո ուզածը ինչ-որ բան ցույց տալն էր կամ ինչոր բանից ազատվելը, մանավանդ՝ որոշ անեկ
դոտներ, որոշ ֆանտասմագորիկ դրվագներ
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պատմելը, կամ գուցե դու ուզում էիր ազատել
որոշ կերպարների՞, որոնց կերպարները պար
զորոշ հիշում էիր։ Ի՞նչն էր քեզ ոգեշնչում՝ գա
ղափարախոսությո՞ւնը,
թե՞
անեկդոտների
փունջը...
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Իմ կարծիքով՝ այդ հարցին պիտի պատաս
խանեն քննադատները, որովհետև, ինչպես
ասա
ցի, իմ ուզա
ծը միայն լավ պատ
մու
թյուն
պատմելն էր: Մշտապես գիտակցել եմ, որ
ուզում եմ լավ պատմություն պատմել, պատմել
այնպես, ինչպես, կարծում եմ, պետք է պատմել,
իսկ երբ ասում եմ՝ կարծում եմ, ապա նկատի
ունեմ բոլոր տեսակի ճշմարտությունները՝ քա
ղաքական, սոցիալական, գեղարվեստական,
ամեն ինչ: Ես ձգտում էի ստեղ
ծել ընդգր
կուն
վեպ, կարծում եմ՝ Լատինական Ամերիկայում
բոլորս ենք ձգտում ընդգրկուն վեպ գրել, իսկ
վեպի համար անհրաժեշտ է ամեն ինչ՝ համոզ
մունքներ, մղումներ, ավանդույթներ, լեգենդ
ներ, բայց իմ դեպքում մոլորվում եմ, որովհետև
սեփական գրքերիս համար վատ քննադատ եմ,
գիտակցման խնդիր կա, որովհետև վեպի մեջ
գրում եմ բաներ, որոնք միայն հետո եմ փորձում
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վերլուծել, և համարում եմ, որ դրանք համապա
տասխանում են իմ համոզմունքներին, ձգտում
ներին, ուզում եմ ասել, որ լիովին անկեղծ եմ և
անկարող խաբել ինքս ինձ թեկուզ մի պահ, հա
մոզված եմ, որ որքան շատ եմ անկեղծանում,
այնքան ազդեցիկ ու ուժգին է լինում վեպի թո
ղած ազդեցությունը։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Դե դա ինձ փոքր-ինչ հու
շեց ֆրան
սիա
ցի
ների ասած la petite cuisine-ի՝ գրողի «փոքրիկ
խոհանոցի» մասին։ Իմ կարծիքով՝ ուսանողնե
րին շատ հետաքրքիր կլինի իմանալ՝ ինչպես է
գրողը գրում, գրքի նախաստեղծման ինչ գործ
ընթացներ կան։ Գոյություն ունեն հիմնարար
ազդակներ, ինչպես որևէ պատմություն պատ
մելու ցանկությունը, բայց մինչև այդ ցանկու
թյունը կտիրանա քեզ, և մինչև գրքի լույս տես
նելու պահը ի՞նչ էտապներ են անցնում, ի՞նչ է
կատարվում։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Դե, կարելի է խոսել գրքերից յուրաքանչյու
րի մասին, որը…
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Մարիո Վարգաս Լյոսա
Կարծում եմ՝ հետաքրքիր կլիներ խոսել
«Հարյուր տարվա մենության» մասին։ Հարցա
զրույցներից մեկում դու ասում էիր, որ տարի
ներ շարունակ այդ գիրքը զբաղեցրել է միտքդ,
մի քանի անգամ գրիչը վերցրել ես ձեռքդ, հետո
թողել, մինչև որ Ակապուլկոյից Մեխիկո վերա
դառնալիս՝ ճանապարհի կեսին, հանկարծ այն
քան պարզորոշ ես պատկերացրել այդ գիրքը,
որ կարող էիր թելադրել անգամ։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այո: Բայց այդ հայտարարությունն անելիս
նկատի ունեի գրքի բացառապես տեխնիկա
կան կողմը, այսինքն՝ տարիներ շարունակ ինձ
համար խնդիր էր գրքի տոնայնությունը, լեզուն։
Ինչ վերաբերում է բովանդակությանը, բուն
պատմությանը, ապա տակավին երիտասարդ՝
այն ինձ համար ավարտված պատմություն
էր։ Բայց հիմա հիշեցի Բունյուելին։ Ստիպված
եմ մի քիչ շեղվել։ Մի անգամ Լուիս Բունյուելը
պատմեց, որ «Վիրիդիանայի» մասին նրա առա
ջին միտքը հղացել է հարսանեկան զգեստ
հագած գեղեցկագույն կնոջ պատկերով, որը
քնած է եղել թմրանյութի ազդեցության տակ,
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իսկ կողքի ծերուկը փորձել է բռնաբարել նրան։
Հենց այդ տե
սա
րա
նի շուրջ էլ Բուն
յուե
լը կա
ռուցել է ամբողջ պատմությունը։ Դա ինձ շատ
զարմացրեց, քանի որ իրականում «Հարյուր
տարվա մենության» մասին առաջին միտքն ինձ
այցելել էր ծերուկի պատկերով, որը, երեխայի
ձեռքից բռնած, տանում է սառույց տեսնելու։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Այդ կերպարը սեփակա՞ն փորձից էր ծնվել։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Մղումից՝ վերադառնալու պապիս տուն, որն
ինձ կրկես էր տանում։ Սառույցը կրկեսի տեսար
ժան բաներից էր, որովհետև գյուղում ահավոր
շոգ էր, այնտեղ չգիտեին՝ սառույցն ինչ է, այդ
ժամանակ սառույցը նույնպիսի արտասովոր
բան էր, ինչպիսին փիղը կամ ուղտը, «Հարյուր
տարվա մենություն»-ում կա այդ տե
սա
րանը,
երբ ծերուկը, տղայի ձեռքից բռնած, տանում
է սառույց տեսնելու. նկատիր, որ սառույցը
գտնվում է կրկեսի վրանում, որտեղ մուտքը և
մնացած ամեն բան վճարովի է։ Գիրքը ստեղծ
վել է դրա շուրջ։ Ինչ վերաբերում է անեկդոտնե
րին, բովանդակությանը, սյուժեին, ապա ոչ մի
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խնդիր չեմ ունեցել, դրանք իմ կյանքի մի մասն
էին, որը միշտ հիշել եմ, ինձ պարզապես պետք
էր այդ ամենն իրար կապել, շաղկապել:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Իսկ ի՞նչ լեզ
վա
կան խնդիր
ներ ես ունե
ցել։
Չեմ ասում, որ խզում կա, բայց իմ կարծիքով՝
նախորդ գրքերիդ խիստ, ճշգրիտ, ֆունկցիոնալ
լեզվի համեմատ «Հարյուր տարվա մենության»
մեջ լեզվի սրընթաց հարստացման միտում կա։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այո, բացառությամբ «Տերևաթափ»-ի: «Տե
րևաթափը» իմ առաջին գիրքն էր, որը գրեցի այն
բանից հետո, երբ հասկացա, որ չեմ կարողա
նում գրել «Հարյուր տարվա մենությունը»։ Հիմա
հասկանում եմ, որ «Հարյուր տարվա մենության»
իրական նախատիպը «Տերևաթափն» էր, որին
հաջորդեցին «Գնդապետին գրող չկա», «Մեծ
մոր թաղումը» և «Չարաբաստիկ ժամը» երկերը:
Հի
մա բանն այն է, որ այդ ժա
մա
նակ իմ
կյանքում շատ կարևոր իրադարձություն
ներ տեղի ունեցան. այսինքն՝ երբ լույս տեսավ
«Տերևաթափը», մտածում էի՝ պիտի նույն ճանա
պարհով շարունակեմ, սակայն Կոլումբիայում
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սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը սկսեց զգա
լիորեն վատանալ, վրա հասավ այն, ինչ հայտ
նի է «կոլումբիական բռնություն» անունով, և
այդ
ժամ՝ չեմ հի
շում կոնկ
րետ որ պա
հին, ես
քաղաքական գիտակցություն ձեռք բերեցի ու
զգացի, որ հաղորդակից եմ երկրի ողբերգու
թյանը։ Այդ ժամանակ սկսեցի պատմել նախ
կինում ինձ հետաքրքրող պատմություննե
րից միանգամայն տարբեր պատմություններ,
այդ օրերի Կոլումբիայի սոցիալ-քաղաքական
խնդիրների հետ անմիջականորեն կապված
ողբերգություններ, բայց համաձայն չէի այն
ձևի հետ, որով դրանք փորձում էին մեկնաբա
նել Կոլումբիայի մյուս արձակագիրները, որոնք
գործնականում բռնությունն ընկալում էին որ
պես մեռյալների հաշվառման փաստ կամ փաս
տաթուղթ: Միշտ մտածել եմ, որ բռնության մեջ
ամենածանրը ոչ թե զոհվածների քանակն է,
այլ այն սար
սա
փե
լի հետ
քը, որը թող
նում էր
կոլումբիական հասարակության վրա, Կոլում
բիայի՝ մահվան պատճառով ամայացած գյու
ղերի վրա: Բացի այդ, մի բան էլ կար, որ շատ
մտա
հո
գում էր ինձ, և դ
րա
նում միս
տիկ բան
կա, որը հա
տուկ է բո
լոր գրող
նե
րին. ինձ հե
տաքրքրում էին ոչ միայն սպանվածները, այլև
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սպանողները: Ինձ շատ մտահոգում էին սպան
դի ենթարկված մարդիկ, բայց և ոստիկանը,
որը գյուղ էր եկել սպանդ անելու: Այդ ժամա
նակ ինքս ինձ հարց էի տալիս՝ ի՞նչ է եղել այդ
մարդուն, ինչո՞ւ է հասել այն վիճակին, որ որոշել
է սպանել: Բռնության վերաբերյալ իմ պատկե
րացումներն այլ էին. մինչ մյուսները նկարա
գրում էին այն ողբերգությունը, թե ինչպես են
մարդասպանները գյուղ մտել, բռնաբարել կա
նանց ու գլխատել երեխաներին, ես մտածում
էի դրա սոցիալական ծանր հետևանքների մա
սին և մի կողմ էի դնում մեռյալների հաշվառ
ման փաստը: Այդ ժամանակ գրեցի «Գնդապե
տին գրող չկա» վիպակը, որտեղ իրավիճակը,
որում գտնվում են գնդապետն ու ժողովուրդը,
մասամբ նաև բռնության հետևանք են, որի մեջ
թաթախված էր երկիրը. նույնը կարելի է ասել
«Չարաբաստիկ ժամի» մասին, որի գործողու
թյունները տեղի են ունենում մի գյուղում, որտե
ղով, ենթադրվում է, արդեն անցել է բռնության
ալիքը: Ես փորձում եմ ցույց տալ, թե ինչպիսին
է դարձել այդ գյուղը այն բանից հետո, երբ ան
ցել է բռնության ալիքը, և թե ինչպես հնարա
վոր չէ վերջ տալ բռնությանը գոյություն ունե
ցող վարչակարգերի պայմաններում, ավելին՝
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բռնությանը վերջ չկա, և ցանկացած պահի
կարող է գործի դրվել ճայթիչը՝ դառնալով նոր
պայթյունի պատճառ: Ասելով, որ այդ թեմա
ներն ինձ փոքր-ինչ հո
գե
հա
րա
զատ չէին, ես
խոստովանում եմ ամենանվիրականը՝ այն, ինչ
շատ հու
զում է ինձ որ
պես գրողի, որով
հետև
զգում եմ, որ «Գնդապետին գրող չկա» վիպա
կը, որը «Հարյուր տարվա մենություն» վեպից
առաջ իմ ամենահաջող երկերից մեկն է եղել,
իրապես անկեղծ գիրք չէ։ Այդ գիրքը գրել եմ՝
անդրադառնալու համար այնպիսի խնդիրնե
րի, որոնք ինձ խո
րա
պես չէին հու
զում, բայց
որոնք կարծում էի, թե պիտի հետաքրքրեն ինձ,
որովհետև որպես գրող ինձ պարտավորված
էի զգում: Նկատիր, որ ոչ «Գնդապետին գրող
չկա»-ն, ոչ «Չարաբաստիկ ժամը», ոչ էլ «Մեծ
մոր թաղումը»-ի պատմվածքների մեծ մասը
տեղի չեն ունենում Մակոնդոյում: Մակոնդոյում
տեղի են ունենում «Տերևաթափ»-ի և «Հարյուր
տարվա մենության» գործողությունները, որով
հետև զգում էի, որ այդ ժ
 ամանակվա հասարա
կության համար Մակոնդոն լրիվ ուրիշ աշխարհ
էր, և հաս
կա
ցա, որ այդ պա
հին ինձ հե
տաքրքրող խնդիրների մասին չի կարելի գրել
նույն լեզվով, որով գրվել էր «Տերևաթափը», և
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որով ուզում էի գրել «Հարյուր տարվա մենու
թյունը»: Հետևաբար ես պիտի գտնեի մի լեզու,
որը հարմար կլիներ այդպիսի պատումի հա
մար, իսկ տարբերությունը, որը մատնանշում
ես «Հարյուր տարվա մենության» և մյուս գրքերի
միջև, բացի «Տերևաթափ»-ից, բացատրվում է
թեմաների տարբերությամբ, և ես կարծում եմ,
որ յուրաքանչյուր թեմա պահանջում է այն լե
զուն, որն ամենաշատն է հարմար իրեն, և որը
պետք է գտնել: Այդ իսկ պատճառով չեմ կար
ծում, որ «Հարյուր տարվա մենություն» վեպի լե
զուն մյուս գրքերի համեմատ հարստացած է,
ուրիշ բան, որ նյութը, որի հետ աշխատել եմ այդ
վեպում, ուրիշ լեզու էր պահանջում։ Այնպես որ,
որևէ խզում չէր կարող լինել: Եթե վաղը մի ուրիշ
սյուժեի հանդիպեմ, որն ուրիշ լեզու կպահանջի,
կփորձեմ դա գտնել, որպեսզի պատումն առա
վել ազդեցիկ դարձնեմ։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Այո: Դե հարս
տա
ցում ասե
լով ես նաև դա
նկա
տի ունեի, որով
հետև կար
ծում եմ՝ լեզ
վի
հարստացումը տեղի է ունենում թեմատիկային
համապատասխան։
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Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ասածս այն է, որ լե
զուն հարս
տա
նում է,
որովհետև թեմատիկան է պահանջում, որով
հետև թեման այլևս նախկինը չէ։ Անձամբ ինձ
հետաքրքրում է հետևյալը՝ արդյոք երևո՞ւմ է, որ
այդ գրքերը գրված են նույն մարդու ձեռքով, ինչ
«Հարյուր տարվա մենությունը»։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ինձ գոնե հաստատ տեսանելի է։ Բայց ինձ
զար
մաց
րեց այն, ինչ քիչ առաջ ասա
ցիր, որ
«Տերևաթափ»-ի և «Հարյուր տարվա մենու
թյան» արան
քում գրված գրքե
րը որոշ առու
մով պատկանում են այլ աշխարհի, որ այլ բո
վանդակություն ունեն։ Իմ կարծիքով՝ ինչպես
«Չարաբաստիկ ժամը», այնպես էլ «Գնդապե
տին գրող չկա» վիպակը և «Մեծ մոր թաղումը»
պատմվածքների ժողովածուն նույնպես որոշա
կիորեն արտացոլում են Մակոնդոյի պատմու
թյան առանձին կողմերը, այսինքն՝ այն ամենը,
ինչ դու համադրել ու ամբողջացրել ես քո վեր
ջին վե
պում։ Չեմ կար
ծում, որ «Գնդապետին
գրող չկա» վիպակն առավել քաղաքականաց
ված է, քան «Հարյուր տարվա մենությունը»։
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Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ավա՜ղ, գի
տակ
ցում եմ, որ այդ
պես է: Իմ
կարծիքով՝ հենց դա է գրքի սխալը, և դա մտա
հոգում է ինձ:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Բայց «Հարյուր տարվա մենություն»-ում թերևս
առավել, քան նախորդ գրքերումդ և հատկա
պես «Գնդապետին գրող չկա» վիպակում կան
մի շարք մո
տիվ
ներ ու թե
մա
ներ, որոնց դու
անդրադառնում ես, որոնք արդեն շոշափվել
են լատինամերիկյան նատիվիստական, կեն
ցաղագրական վեպում։ Ես հիշում եմ աքաղա
ղին՝ «Գնդապետին գրող չկա» վիպակի հայտնի
աքա
ղա
ղին։ Դե դա մո
տիվ է, որին կա
րե
լի է
հանդիպել ամբողջ կենցաղագրական գրակա
նության մեջ։ Նաև գրականությամբ սքողված
բանահյուսությունը, որը մեծ ժողովրդականու
թյուն է վայելել լատինամերիկյան վեպում…
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Դա իրականությանը նայելու, իրականու
թյունն ինքնին տեսնելու լավ ձև չէր…
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Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ես հենց դա էի ուզում հարցնել քեզ. դու խույս
չե՞ս տալիս, չե՞ս խուսափում այն մոտիվներից,
որոնք…
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ոչ, ոչ: Բանն այն է, որ իմ կարծիքով՝ կենցա
ղագրական վեպում տվ յալ տարրերը, թեմա
ները, կյանքում եղած գործոնները ճշմարիտ
են, բայց ոչ ճիշտ դիտարկված: Այսինքն՝ դրանք
իրական են, գոյություն ունեն, այո՛, բայց ճիշտ
չեն դիտարկված, քանզ ի ճիշտ կլիներ դրանք
սուր աչ քով նայել, առավել խորությամբ, ոչ
թե սոսկ բանահյուսական տեսանկ յունից, որ
պեսզի սոսկ բանահյուսական մակարդակում
չմնային:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ի՞նչ ես կար
ծում՝ ի՞նչ է մնա
ցել ամ
բողջ
կրեոլիստական գրականությունից։ Ես կոնկրետ
խոսում եմ Ռոմուլո Գայեգոսի, Խորխե Իկա
սայի, Էուստասիո Ռիվերայի, Սիրո Ալեգրիայի
սերնդի մասին… Այn՛, մի ամբողջ սերնդի, որն
ընդհանուր առմամբ կարելի է «կոստումբ
րիստական» կամ «նատիվիստական», կամ
112

«կրեոլիստական» անվանել։ Ի՞նչ է նրանցից
մնացել, և ի՞նչն է անհետ ու անհետևանք կորել։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Չէի ուզի անարդար լինել. իմ կարծիքով՝ այդ
մարդիկ պարարտ հող են նախապատրաստել,
որպեսզի մեզ՝ գալիք սերունդներիս, ցանքսն
ավելի հեշտ տրվի, ես չեմ ուզում անարդար լի
նել նախնիների հետ։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Չե՞ս կարծում, որ ձևի ու տեխնիկայի առու
մով ժամանակակից լատինամերիկյան գրող
ներն առավել պարտական են եվրոպական,
հյուսիսամերիկյան հեղինակներին, քան բուն
լատինամերիկյան գրողներին:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ես կարծում եմ, որ մենք՝ նոր լատինամերիկ
յան արձակագիրներս, ամենաշատը Ֆոլքներին
ենք պար
տա
կան։ Հե
տաքր
քիր է… Ինձ միշտ
ասում են, որ ազդ
ված եմ Ֆոլք
նե
րից, բայց
միայն հի
մա եմ հաս
կա
նում, որ հենց քննա
դատներն են համոզել ինձ, որ կրում եմ Ֆոլք
ների ազդեցությունը, ես պատրաստ եմ հերքել
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դա, թեև միանգամայն հնարավոր է։ Բայց ինձ
զարմացնում է ինքնին երևույթը։ Տակավին
վերջերս կարդացի Հարավամերիկյան առաջին
պլանի մրցանակին ներկայացված լատինամե
րիկյան գրողների յոթանասունհինգ անտիպ
վեպ, և տա
րօ
րի
նակն այն էր, որ դրանց մեջ
չկար մեկը, որ Ֆոլքների ազդեցությունը զգաց
նել չտար։ Իհար
կե, նրանց պա
րա
գա
յում դա
առա
վել ակն
հայտ է, քա
նի որ սկսնակ գրող
ներ են, քանզի առավել մակերեսային են, բայց
Ֆոլքները թափանցել է ամբողջ լատինամերիկ
յան վի
պագ
րու
թյան մեջ, և կար
ծում եմ… այ
սինքն՝ չափազանց սխեմատիկացնելով և գուցե
չափազանցելով՝ կարծում եմ, որ քիչ առաջ մեր
կողմից հիշատակված նախորդների ու մեր
միջև եղած միակ և մեծ տարբերությունը պայ
մանավորված է Ֆոլքներով, դա միակ բանն է,
որ տարանջատում է մեր երկու սերնդին։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ինչո՞վ է բացատրվում Ֆոլքների ամենա
կուլ ազդեցությունը: Այն փաստով, որ վերջինս
արդի ժամանակաշրջանի կարևորագույն վի
պասա՞նն է, թե՞ սոսկ այն բանով, որ նա իր ոճն
ունի՝ այնքան անձնական, այնքան ակնառու,
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այնքան ներշնչող, որ չէր կարող նմանակումնե
րի տեղիք չտալ:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Կարծում եմ՝ խնդիրը մեթոդի մեջ է: «Ֆոլք
ներյան» մեթոդը շատ հարմար է լատինամե
րիկյան իրականությունը պատկերելու համար:
Հենց դա է, որ անգիտակցաբար բացահայտել
ենք Ֆոլքների մեջ: Այսինքն՝ մենք տեսնում էինք
այդ իրականությունը ուզում էինք պատմել դրա
մա
սին և գի
տեինք, որ դրա հա
մար պի
տա
նի
չէին ոչ եվրոպական, ոչ իսպանական ավան
դա
կան մե
թո
դը, և հան
կարծ գտանք «ֆոլք
ներյան» մեթոդը, որն ամենահարմարն էր այդ
իրականությունը պատկերելու համար: Հոգու
խորքում դա այնքան էլ զարմանալի չէ, քանզի
մի մոռացեք, որ Յոքնապատոֆայի շրջանը ելք
ունի դե
պի Կա
րիբ
յան ծով, այն
պես որ, Ֆոլք
ները որոշ առումով կարիբյան գրող է, ինչ-որ
ձևով՝ լատինամերիկյան գրող:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Բացի Ֆոլքներից և «Ամադիս դե Գաուլայից»,
որի մասին հիշատակեցիր այն օրը, ուրիշ ո՞ր
վիպագիրները և ընդհանրապես գրողներն են
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տպավորություն թողել քեզ վրա: Ո՞ր հեղինակ
ներին ես, օրինակ, վերընթերցել:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ես վե
րըն
թեր
ցում եմ մի գիրք, որը դժվար
է հասկանալ, թե ինչ կապ ունի ինձ հետ, բայց
ընթերցում և վերընթերցում եմ այն, քանզի
հիացմունք է պարգևում ինձ: Դա Դանիել Դե
ֆոյի «Ժանտախտի տարվա օրագիրն» է: Չգի
տեմ ինչ կա դրա մեջ, բայց այդ գիրքն իմ մո
լուցքներից է:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ես նկա
տել եմ, որ շատ քննա
դատ
ներ քո
ստեղծագործության վրա մատնանշում են նաև
Ռաբլեի ազդեցությունը, ինչն ինձ տարօրինակ
և զարմանալի է թվում: Դու ի՞նչ կարծիք ունես
դրա վերաբերյալ:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Իմ կարծիքով՝ Ռաբլեի ազդեցությունը
երևում է ոչ թե իմ գրելաձևի, այլ լատինամե
րիկյան իրականության պատկերման վրա. լա
տինամերիկյան իրականությունը լիովին ռաբ
լեական է:
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Մարիո Վարգաս Լյոսա
Իսկ Մակոնդոն ինչպե՞ս ծնվեց։ Իրականում
քո պատմվածքներից շատերում գործողու
թյունները տեղի են ունենում ոչ թե Մակոնդո
յում, այլ «գյուղում», ճիշտ չէ՞։ Թեև ես մեծ տար
բերություն չեմ տեսնում «գյուղի» ու Մակոնդոյի
միջև։ Ըստ իս՝ դրանք որոշ առումով միևնույն
բանի երկու անվանումն են: Լավ, բայց ինչպե՞ս
հղացավ այդ գոյություն չունեցող վայրի մասին
գրելու գաղափարը։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Նախորդ անգամ պատմեցի։ Դա պատահեց,
երբ մորս հետ վերադարձա Արակատակա՝ այն
փոքրիկ գյուղակը, որտեղ ծնվել եմ։ Չեմ ուզում
ասել, որ Արակատական Մակոնդոն է, ինձ հա
մար (չգիտեմ, հուսամ՝ քննադատներից որևէ
մեկը կբացահայտի դա) Մակոնդոն ավելի շուտ
անցյալ է, իսկ քանի որ այդ անցյալը պետք է
ունենար փողոցներ ու տներ, եղանակ ու մար
դիկ, ես այն պատկերեցի շիկացած, փոշոտ,
ավարտված ու ավերված գյուղի կերպարով՝
փայտե տնակներով ու ցինկապատ կտուրնե
րով, շատ նման Միացյալ Նահանգներում հան
դի
պող կտուր
ներին, գյուղ, որը շատ նման է
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Ֆոլքների գյուղերին, որովհետև կառուցվել է
«Յունայթեդ ֆրութ քոմփանի»-ի կողմից։ Գյուղի
անունն առա
ջա
ցել է բա
նան աճեց
նող ագա
րակի անունից, որը շատ մոտ էր գտնվում և կոչ
վում էր Մակոնդո։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ահա թե ինչ, այսինքն՝ անունն իրական է։
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այո: Բայց ոչ որպես գյուղ։ Մակոնդոն ագա
րակի անուն է։ Ինձ դուր եկավ այդ անունը, ահա
թե ինչու վերցրի։
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Հիմա Մակոնդոյի հետ կապված մի հարց:
Քո վերջին վեպի ամփոփիչ գլխում քամին քշում
տանում է Մակոնդոն, քամու հետ քշվում ան
հետանում է։ Ի՞նչ է տեղի ունենալու քո հաջորդ
գրքերում։ Հետևելո՞ւ ես արդյոք Մակոնդոյի
թռիչքին տարածության մեջ:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Դե, տեղի կունենա այն, ինչի մասին նախորդ
անգամ խոսեցինք՝ ասպետական վեպի հետ
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կապված։ Ասպետին գլխատում են այնքան ան
գամ, որ
քան անհ
րա
ժեշտ է պա
տու
մին, և ես
որևէ առարկություն չունեմ՝ Մակոնդոյին հարու
թյուն տալու հետ կապված, և հարկ եղած դեպ
քում կմոռանամ, որ նրան քշել տարել է քամին։
Որովհետև գրողը, որն իրեն չի հակասում, դոգ
մատիկ է, իսկ դոգմատիկ գրողը հետադիմա
կան է, իսկ միակ բա
նը, որ ես չէի ցան
կա
նա
լինել, հետադիմական գրող լինելն է, այնպես
որ, եթե վաղը նորից Մակոնդոն պետք լինի, ես
շատ հանգիստ կվերադարձնեմ նրան…
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Երեկ դու շտա
պե
ցիր՝ ասե
լով, որ «Հարյուր
տարվա մենություն»-ից և «Նահապետի աշուն»-ից
հետո արդեն սկսել կամ մտադիր ես նոր վեպ
գրել: Կպատմե՞ս այդ մասին:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Դե, ես փոքր-ինչ սնա
հա
վատ եմ գրվե
լիք
գրքի մասին նախապես խոսելու հարցում: Այ
սինքն՝ այնպիսի տպավորություն ունեմ, կարծես
ինչ-որ մեկին թույլ եմ տվել խցկվել դրա մեջ, ինչը
վատ ու բացասական ազդեցություն է թողնում
այն նյութերի վրա, որոնց հետ աշխատում եմ,
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ահա թե ինչու շատ զգուշավոր եմ: Այո՛, բռնա
պետի մասին վեպը բավականին առաջադեմ
է: Իրականում իմ ուզածը լատինամերիկյան
կերպար ստեղծելն է, որի համար անհնարին
ոչինչ չի լինի: «Հարյուր տարվա մենություն»-ում
ես նաև փնտրում էի մի աշխարհ, որտեղ ամեն
ինչ հնարավոր էր, որպեսզի գորգերը թռչեին,
որպեսզի հոգով ու մարմնով համբարձվեին
երկինք, որպեսզի Աուրելիանոները Մոխրոց
չորեքշաբթի պատարագի գնային և մոխրոց
խաչ դնեին նրանց վրա, և այդ մոխրոց խաչը
հավերժ մնար նրանց վրա, և այն գիշեր, երբ բո
լորին տեղում սպանեին, նրանցից յուրաքանչ
յուրին մոխրոց խաչից մի-մի գնդակ արձակեին:
Այդ ժամանակ ես անընդհատ փնտրում էի մի
կերպար, որն իսկապես համադրված կլիներ,
Լատինական Ամերիկայի դիցաբանական ահ
ռելի կենդանի, մի կերպար, որի համար ամեն
ինչ հնա
րա
վոր է. իմ կար
ծի
քով՝ դրանք մեծ
բռնապետներ էին, իսկ նախնադարյան բռնա
պետները լի էին սնահավատությամբ, մոգու
թյամբ և ան
սահ
ման ուժով: Ահա թե ին
չու եմ
ուզում, որ նա հարյուր յոթանասուն կամ հար
յուր ութսուն տարեկան, կամ չգիտեմ քանի
տարեկան լինի, թող նրա սիրած ուտեստները
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դավադիր պատերազմի նախարարները լինեն
և մատուցվեն ռուսական աղցանի հետ:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Այդ բռնապետը՝ քո վեպի նահապետը, արդ
յոք ոգեշնչված չէ՞ Ամերիկայի բռնապետներից,
թե՞ նա առանձնահատուկ է:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ոչ: Տես, վեր
ջին տա
րի
նե
րին ես փոր
ձել եմ
կար
դալ այն ամե
նը, ինչ գրվել է, լա
տին
ամե
րիկացի բռնապետի մասին բոլոր հնարավոր
փաստաթղթերը: Ես պատկերացրել եմ, թե դա
ինչ կերպար է, իսկ հիմա փորձում եմ մոռանալ
այն ամենը, ինչ կարդացել եմ նրա մասին. բոլոր
անեկդոտները, այն ամենը, ինչ գիտեմ, որպես
զի այդ բռնապետը լիովին տարբերվի մյուսնե
րից, բայց որպեսզի մնա նրա դիցաբանական
բնույթի հիմնական, մաքուր ու մերկ կողմը:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Դու հավանաբար շեշտը դրել ես բռնապետի
մենախոսության վրա:
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Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Այո՛: Ես երեք անգամ փորձել եմ գրել գիրքը
և միշտ ձախողել եմ, որովհետև չէի կարողա
նում գտնել այն համապատասխան ձևը, որով
պիտի պատմեի այդ պատմությունը: Հիմա կար
ծում եմ՝ գտել եմ, իսկ առաջ խնդիր էր, որով
հետև ես այդ լու
ծու
մը գտա «Հարյուր տարվա
մենությունը» գրելիս և այնքան ոգևորվեցի, որ
ուզում էի մի ձեռքով մի գիրք գրել, մյուսով՝ մի
ուրիշը: Մտածում էի, որ այդ բռնապետը պետք
է արդարացնի իր բոլոր բարբարոսությունները,
իր բոլոր հրեշավոր արարքները, որպեսզի ես՝
պատմողս, ստիպված լինեմ ընդունել նրա տե
սակետը: Նա ինքը պիտի արդարացնի դրանք:
Այդ ժա
մա
նակ էլ որո
շե
ցի, որ դա պի
տի մեծ
մենախոսություն լինի՝ բռնապետի երկարաշունչ
մենախոսություն, քանի դեռ դատվում է ժո
ղովրդի դատաստանով: Հուսամ՝ լավ կստացվի,
և երկու-երեք տարի անց մենք կհանդիպենք
այստեղ՝ խոսելու «Նահապետի աշնան» մասին:
Մարիո Վարգաս Լյոսա
Լավ: Ես կուզեի վերջին հարցը տալ քեզ: Քո
գրքերը նախևառաջ հաջողություն ունեցան
քո երկրում, նրանք քեզ ճանաչում բերեցին,
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Կոլումբիայում քեզնով հիանում են, բայց իրա
կանում, իմ կարծիքով, գիրքը, որն անմիջապես
քեզ ճանաչում բերեց, «Հարյուր տարվա մենու
թյունն» է: Այդ իրողությունը թերևս քեզ հավերժ
vedette1 դարձրեց, հայտնի գրող, ըստ քեզ դա
ինչքանո՞վ կարող է ազդել քո ապագա ստեղ
ծագործական գործունեության վրա:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Լսիր, չգիտեմ, բայց ես լուրջ դժվարություն
ներ ունեցա, կասեի, որ դա բացասական անդ
րադարձավ ինձ վրա: Անցած օրը մտածում
էի, որ եթե նախապես իմանայի այն, ինչ լինե
լու էր «Հարյուր տարվա մենության» հետ, որը
հացի փոխարեն առնում խժռում են, եթե իմա
նայի, որ այդպես է լինելու, չէի տպագրի, կգրեի
«Նահապետի աշունը», և եր
կու վեպը միա
սին
կհրատարակեի կամ կհետաձգեի մեկի լույս
ընծայումը, կսպասեի, մինչև մյուսը շրջանա
ռու
թյու
նից դուրս գար։ Որով
հետև վե
պը, որը,
ըստ իս, շռնդալից հաջողություն էր ունենալու,
«Նահապետի աշունն» էր, իսկ հի
մա չգի
տեմ,
արդեն կասկածում եմ:
1

Ֆր.՝ աստղ:
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Մարիո Վարգաս Լյոսա
Ի՞նչ ես կար
ծում՝ հայտ
նի լի
նե
լը և հա
ջո
ղության հետևանքների հետ կապված վախե
րը չե՞ն ազդել Լատինական Ամերիկան լքելու և
Եվրոպա տեղափոխվելու քո որոշման վրա:
Գաբրիել Գարսիա Մարկես
Ես գնում եմ գրելու Եվրոպայում, որովհետև
այնտեղ ավելի էժան է։
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ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ԱՐԻՆԵՐ ԱՌԱՋ ԷՐ,
Տ
ԲԱՅՑ ՉԵՄ ՄՈՌԱՆՈՒՄ
Ֆունդո Պանդոյում անցկացրած երեք
տարվա մեջ լավ հիշում եմ այն օրը, երբ Կառ
լոս Կալդերոն Ֆախարդոյի հետ արագորեն
մագլցեցինք Անդրես Լակոյի բեռնատարի
խցիկը: Հասարակական գիտությունների դա
սերը բավական չոր ու ցամաք էին՝ լի թվերով
ու վիճակագրական աղ յուսակներով, որոնք
այդ ժամանակի հոլանդացի ուսուցիչների
կարծիքով լրջություն էին հաղորդում հումանի
տար գիտություններին: Այդ իսկ պատճառով,
թերևս, Ազգային ինժեներական համալսա
րան ճողոպրել ը մեզ հիանալ ի գաղափար էր
թվում, մանավանդ երբ խոսքը 1967 թվականին
երկնակամարում փայլատակող երկու աստղ ի՝
արձակագիրներ Մարիո Վարգաս Լյոսային
և Գաբրիել Գարսիա Մարկեսին ունկնդրելու
մասին էր:
Այդ հիշարժան կեսօրից անցել է 52 տարի,
և հիշողությունները չեն կարող ճշգրիտ լինել:
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Ապրումները, որ ունեցանք ես և Կառլոս Կալ
դերոն Ֆախարդոն այնտեղ՝ հետնամասում
նստած, և մթնոլորտը, որը ցրում էր մեղքի ցան
կացած զգացում, իմ հուշերին կատարյալ եր
ջանկություն են հաղորդում: Առջևում հարմա
րավետ նստած՝ Անդրեսին ընկերակցում էին
Քեյ Ստաբսն ու Մարթա Մալդոնադոն: Ես այլևս
երբեք չվերադարձա համալսարան: Գիտեմ,
որ հեռվում է մնացել, գիտեմ նաև, որ միշտ էլ
հեռու է լինելու: Կաթոլիկայի մոտից ճանապար
հը պետք է որ ավելի ոլորուն լիներ, թեև, ան
կասկած, երթևեկությունն ավելի թեթև էր. մեր
շրջակայքում գյուղանման վայր կար, սեպտեմ
բերյան արևը կարծես գարնանային մեղմիկ
արեգակ լիներ, իսկ մեր ջահելներն անկասկած
տրամադրված էին լիարժեք վայելքի: Ես քսան
տարեկան էի:
Ամսաթիվը հստակ հիշում եմ Անխել Էստե
բանի և Աննա Գայեգոյի «Մարիոյից Գաբոյին»
գրքի շնորհիվ. սեպտեմբերի 5-ն էր: Գրքում
նշված է երկու ամսաթիվ՝ սեպտեմբերի 5 և 7,
բայց ես համոզված եմ, որ 5-ին էր, որովհետև
Գարսիա Մարկեսի երկրորդ շնորհանդեսը
պետք է տեղի ունենար Մշակույթի ազգային
ինստիտուտում՝ Սան Ֆրանսիսկո եկեղեցու
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մոտ, բայց Գար
սիա Մար
կե
սը չգնաց: Պատ
ճառը հավանաբար ստամոքսի խանգարումն
էր: Նա ամաչ
կոտ մարդ էր և չէր սի
րում հա
սարակության առջև ելույթ ունենալ, քանզի իր
գործը գրելն էր, հետևաբար դժկամորեն էր հա
մաձայնում մասնակցել այդպիսի միջոցառում
նե
րին (նույն տա
րում նշվում էր նրա «Հարյուր
տարվա մենություն» վեպի հրատարակու
թյունը), այնպես որ համալսարանում երիտա
սարդների հետ հանդիպումը, որոնք տենչում
էին լսել նրան, համարում էր իր օգտին: Մյուս
կողմից՝ հավաքվածների մեջ կային նաև տարի
քով, լուրջ ու պաշտոնական մարդիկ, ինչպիսիք
իմ ծնողներն էին, այնպես որ, բոլորը հիասթա
փություն ապրեցին:
Ազգային ինժեներական համալսարանում
կայացած զրույցը, ըստ իս, փառահեղ էր, հրա
շալի, սահուն, հետաքրքրաշատ, չափազանց
կարևոր իրադարձություն ցանկացած երի
տասարդի համար, որը ցանկանում էր ապրել
գրականության մթնոլորտում՝ լինի կարդալով,
թե գրե
լով: Հենց այն
տեղ նա ար
տա
բե
րեց իր
ամենահիշարժան թևավոր խոսքը, և որը մենք
իսկույն սերտեցինք. «Ես գրում եմ, որպեսզի իմ
ընկերներն ինձ ավելի շատ սիրեն»: Այդպես էլ
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ասաց, որ մենք գրում ենք, որպեսզի մեզ ավելի
քիչ մենակ զգանք և շատ ընկերներ ունենանք:
Որպեսզի կարողանանք խոսել այն բաների մա
սին, որոնց մա
սին, երբ բարձ
րաձա
յ
նում ենք,
այլևս առաջվանը չեն:
1967 թվականի սեպտեմբերի 5-ը հստակ
չեմ հիշում: Նա անշուշտ շրջապատված էր մո
գական աուրայով, բառերով, որոնք հոսում էին
ոչ թե հարցազ րույցի, զրույցի կամ համաժողո
վի ձևաչափով, այլ միմյանց սիրող ու հարգող
երկու ընկերոջ զրույցի: Մարիո Վարգաս Լյո
սան իր տեսակով մրցող անձ նավորություն է,
բայց այս անգամ նա շատ մեծահոգի է: Գաբ
րիել Գարսիա Մարկեսի խոսքերը կարծես
գրպանում դրած լինեն, ահա թե ինչու է նաև
հասցնում ընկերոջ փոխարեն խոսել: Հյուրը
Գար
սիա Մար
կեսն էր, թե եր
կու
սն էլ, այլևս
կարևոր չէ, իսկ Խո
սե Մի
գել Օ
վ իե
դոն ղե
կավարում էր ամբողջ միջոցառումը՝ առանց
տպավորություն թողնելու, որ ամեն ինչ կազ
մա
կերպ
ված էր նախօ
րոք: Հի
շում եմ՝ ինչ-որ
պահի ձայնը գնաց, երևի հոսանքազրկում
եղավ, և Գաբոն կատակեց՝ ասելով, որ դա այն
վայրը չէ, որտեղ կարող է հոսանքազրկում լի
նել: Հետո, իհարկե, խոսափող բերեցին, բայց
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ջահելներով այնքան կլանված էինք, որ խոսա
փողով լիներ, թե առանց դրա, նրա խոսքերը
դիպչում էին մեր սրտերին:
Աբելարդո Սանչես Լեոն
Մայիս, 2019
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ԿՅԱՆՔ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ1
1967-ի մայիսին լույս տեսավ Գաբրիել Գար
սիա Մարկեսի «Հարյուր տարվա մենություն»
փառահեղ վեպը: Դա այն ժամանակաշրջանն
էր, երբ մի խումբ լատինամերիկացի արձա
կագիրներ սկսեցին միջազգային ուշադրու
թյուն գրավել իրենց ստեղծագործություններով,
որոնք, բացի նորարարական լինելուց, նաև
ընթերցողների ավելի լայն շրջանակ գրավե
ցին: Այդ երևույթն այնքան ակնառու դարձավ,
որ կոչվեց լատինամերիկյան վեպի բում: Իր
«Հարյուր տարվա մենություն» վեպով Գարսիա
Մարկեսն իսկույն հայտնվեց բումի գրողների
առաջին շարքում:
Այնուհանդերձ, 1967 թվականի սեպտեմ
բերին Գարսիա Մարկեսը Պերուում ոչ այն
քան հայտնի գրող էր: Այսպիսով, երբ Ազգային
1

Նախապես տպագրվել է «Նախնական ժամանա
կագրություն» վերնագրով «Լատինամերիկյան վեպ.
երկխոսություն» գրքի հրատարակման համար, որը
Ազ
գային ինժեներական համալսարանի հրատա
րակ
չությունը տպագրել է 2003 թվականին:
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ինժեներական համալսարանը նրան հրավիրեց
հրապարակային երկխոսության Մարիո Վար
գաս Լյոսայի հետ, ինքը՝ պերուացի վիպասանն
էր միջոցառման ամբողջ հմայքը: Վարգաս Լյո
սան արդեն բումի գլխավոր դեմքերից մեկն էր,
քանզի արդեն հրատարակել էր իր «Քաղաքը
և շները» վեպը՝ արժանանալով իսպանական
«Սեյս Բառալ» հրատարակչության կողմից
Բրեվե գրադարանի մրցանակին, և Կարակա
սում վերջերս էր արժանացել Ռոմուլո Գայե
գոսի անվան մրցանակին «Կանաչ տունը» վեպի
համար: Երկիրը հպարտ էր իր արձակագրով,
որը երեսունմեկ տարեկանում միջազգային
համ
բավ էր ձեռք բե
րել: Սո
ցիա
լա
պես և քա
ղաքականապես խառնակ ժամանակներում
երիտասարդ
համալսարանականները
հե
տաքրքրու
թյամբ էին հետևում այդ մարտն
չող
գրողի դիրքորոշմանն ու կարծիքներին:
Այսպիսով, 1967 թվականի սեպտեմբերի
5-ի առավոտյան մի խումբ ուսանողներ, որոնք
առավոտ կանուխ հերթ էին կանգնել ճարտա
րապետական ֆակուլտետի դահլիճի մոտ,
որ
տեղ պետք է տե
ղի ունե
նար եր
կու վի
պա
սանի երկխոսությունը, սպասում էին Վարգաս
Լյոսայի գալուն՝ հույսով, որ կկարողանան մի
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քանի բառ փոխանակել նրա հետ և ինքնագիր
խնդրել: Ոչ ոք չնկա
տեց այն
տեղ շրջող Գար
սիա Մարկեսին, քանզի ոչ ոք նրան չէր ճանա
չում, և որևէ մեկի մտքով չէր կարող անցնել, որ
այդքան սովորական հագուկապով ու տարիքով
ավելի մեծ ուսանողի կերպարով մարդը կարող
էր հրավիրված արտասահմանցի գրողը լինել,
մինչև այն պահը, երբ պաշտոնական հագնված
Վարգաս Լյոսան մոտեցավ նրան: Այդ ժամին
ճարտարապետական ֆակուլտետի դահլիճում
նույնիսկ ասեղ գցելու տեղ չկար:
Իր բացման խոսքով Վարգաս Լյոսան
ստանձնեց հարցազրուցավարի դերը՝ Գարսիա
Մարկեսին դնելով ուշադրության կենտրոնում.
Գարսիա Մարկեսին, որի գործն ու անելիքը գիր
ու գրականությունն էր: Ապագա ինժեներների
համար դա մեծ մասամբ համապատասխան
ուսուցողական ներածություն էր: Չնայած Վար
գաս Լյոսան փորձեց անձնականացնել հարցը
(«Քո կարծիքով՝ ո՞րն է անելիքդ որպես գրող»),
Գարսիա Մարկեսը պարզաբանեց՝ սկսելով
ամենասկզբից, այսինքն՝ այն դաշտից, որտեղ
իր անե
լիք
ներն ունի («Ինձ հա
մար փոքր-ինչ
դժվար է բացատրել դա, որովհետև իրականում
շատ բան չեմ հասկանում տեսությունից»):
134

Դրանից շատ չանցած՝ երկխոսությունը ծավալ
վում է ինչ-որ պատ
մու
թյուն
նե
րի շուրջ, որոն
ցով կոլումբիացի գրողն աստիճանաբար գրա
վում է լսարանը, քանզի խոսքը Ամերիկայի և
«Լատինական Ամերիկայի անիրականության
մասին էր, որն այնքան իրական է և առօրեա
կան, որ լիովին շփոթում են նրա հետ, ինչն ան
վանում են իրական»,– ասում է Գարսիա Մար
կեսը:
Երկխոսությունը, որը միավորում էր կյանքն
ու գրականությունը, տեսությունն ու գործնա
կանը, երևակայությունն ու իրականությունը և
շատ բան էր սովորեցնում վեպի ու վիպասան
ների մասին, ներծծված էր Գարսիա Մարկեսի
և Վարգաս Լյոսայի արձակի մոգությամբ, և ոչ
ոք չէր նկատում ժամանակի անցումը: Բայց բա
նը հասավ նրան, որ լսարանի հետ պայմանա
վորվեցին զրույցը շարունակել երկու օր անց:
Երկու օր անց՝ նշանակված ժամանակից շուտ,
ճարտարապետական ֆակուլտետի լսարանում
ասեղ գցելու տեղ չկար:
Աբելարդո Օկենդո
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ՄԱՐԻՈ ՎԱՐԳԱՍ ԼՅՈՍԱՅԻ ԵՎ
ԳԱԲՐԻԵԼ ԳԱՐՍԻԱ ՄԱՐԿԵՍԻ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ1
Ես այնտեղ էի, երբ Գաբրիել Գարսիա Մար
կեսն այցելեց Լիմա՝ Ազգային ինժեներական
համալսարան, և զրուցեց Մարիո Վարգաս Լյո
սայի հետ 1967 թվականի սեպտեմբերի 5-ին և
7-ին՝ բոլորին հմայելով իր՝ կարիբյան արևով
համեմված լեզվի անզուգական մոգությամբ:
Լատինամերիկյան վեպի բումի գլխա
վոր այդ
դուետը գրական այնպիսի համերգ տվեց, որի
մասին իմ գոյության ընթացքում երբևէ լսած
չկամ՝ ոչ դրանից առաջ, ոչ դրանից հետո: Միմ
յանցից տարբերվող խառնվածքներով լեզվի
երկու վիրտուոզ. ահա թե ինչպիսի բնորոշում
էր ընտրել քննադատ Խոսե Միգել Օվիեդոն
«Լատինամերիկյան վեպը. երկխոսություն» (1968)
գրքի առաջին հրատարակության նախաբա
նում (այդ միջոցառման կազմակերպիչը, որին
1

Տպագրվել է «Էլ Կոմերսիոյի» «Լույսերում», Լիմա, 2014
թվական, ապրիլի 28:
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աջակցել էին էնտուզիաստ ռեկտոր Սանտյա
գո Ագուրտոն և դեկան Լուիս Միրո Կեսադան).
«Վարգաս Լյոսան՝ միշտ խստադեմ, տեսակա
նորեն հղկված, վեճերում մեթոդական, և Գար
սիա Մարկեսը՝ իր պայթեցնող ու պարադոքսալ
հումորով, սուր ինտելեկտով, կատաղի կենսու
նակությամբ»: Նույնիսկ հագուկապի առումով՝
Վարգաս Լյոսան իր պաշտոնական նրբագե
ղությամբ ու անթերի պիջակով հակադրվում
էր Գարսիա Մարկեսի կերպարին, որը ոչ միայն
առանց փողկապի էր, այլև կումբիաների ու վա
լենատոսների երգչին բնորոշ գույնզգույն վեր
նաշապիկով:
Հիշյալ երկխոսության մեջ Վարգաս Լյոսան
փայլեց, սակայն հիմնական դերակատարու
թյունը պատկանում էր հանճարեղ կոլումբիա
ցուն և ոչ միայն այն պատճառով, որ նա այնպես
էր տիրապետում նյութին, ինչպես ոչ ոք, որին
երբևէ լսել էի (նույնիսկ Խորխե Լուիս Բորխե
սին), լեզվի պրոմեթեական հզորության, երևա
կայությունը բորբոքելու և գեղագիտական հա
ճույք պարգևե
լու առու
մով, այլև որով
հետև
մեր հանճարեղ հայրենակիցն իր համեստու
թյամբ ու մե
ծա
հո
գու
թյամբ (մի բան, որ հազ
վադեպ է հանդիպում մեծ ստեղծագործողների
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շրջանում) «ստանձնեց հարցազրուցավարի
դերը՝ Գարսիա Մարկեսին դնելով ուշադրու
թյան կենտրոնում»,– հավաստում է քննադատ
Աբելարդո Օկենդոն:
Երբեք չեմ մոռանա, որ ամբոխը, բացի ճար
տարապետական ֆակուլտետի մեծ դահլիճը
գրոհելուց, նաև ներխուժեց համալսարանի
տարածք, որտեղ էլեկտրադինամիկ բարձրա
խոսներ էին տեղադրել՝ ունկնդրելու բումի երկու
հսկային: Օգտվելով առիթից՝ պարզաբանենք,
որ Գարսիա Մարկեսը պերուական հասարա
կությանը քիչ հայտնի կամ բացարձակ անհայտ
գրող չէր, ինչպես տվյալ միջոցառման վերա
բերյալ մի քանի հոդվածով փորձում էին ներ
կայացնել նախորդ տարիներին և այսօր էլ, երբ
իրավացիորեն հարգանքի տուրք են մատուցում
Գարսիա Մարկեսի մահվան կապակցությամբ:
Անկասկած, Վարգաս Լյոսան շատ ավելի
հայտնի էր և վերջերս էր արժանացել Ռոմուլո
Գայեգոսի անվան կարևոր մրցանակին՝ հպար
տությամբ լցնելով մեր՝ պերուացիներիս սրտե
րը, Կարակասում հանդես գալով իր ամենա
հայտնի ելույթով. «Գրականությունը կրակ է»:
Այնուամենայնիվ, թե՛ քննադատության, թե՛ վա
ճառքի առումով «Հարյուր տարվա մենության»
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աննախադեպ հաջողության մեկնարկն ար
դեն տրված էր, և 1967 թվականի մայիսի 30-ին
Բուենոս Այրեսում լույս տեսած գրքի առաջին
հրատարակությունն անմիջապես սպառվեց,
դրան հաջորդեցին ամիս առ ամիս լույս տեսած
վերահրատարակումները: Նկատի ունեցեք,
որ նույն տարվա օգոստոսին նա պատվավոր
հյուր էր Վարգաս Լյոսայի պարգևատրման ժա
մա
նակ (այն
տեղ Մա
րիոն ու Գա
բոն անձամբ
հանդիպեցին, չնայած արդեն ջերմեռանդ
թղթակիցներ էին, քանզի Կարակասում գովեր
գում էին միմյանց՝ «Գնդապետին գրող չկա» և
«Կանաչ տունը» ստեղծագործությունները), եր
կուսն էլ արժանացան հանդիսատեսի ծափա
հարություններին, և ոչ ոք չէր կասկածում, որ
Ռոմուլո Գայեգոսի անվան մրցանակը շահող
հաջորդ վեպը լինելու էր «Հարյուր տարվա մե
նությունը». հիրավի, այդպես էլ եղավ 1972 թվա
կանին:
Հիշեցնենք, որ իր «Մերոնք» (1966) կենտ
րոնական գրքում Լուիս Հարսսը Գարսիա
Մարկեսին արդեն ընդգրկել էր լատինամե
րիկյան կարևորագույն արձակագիրների շար
քում՝ գո
վես
տի խոս
քեր հղե
լով նրա՝ դեռևս
չտպագրված «Հարյուր տարվա մենություն»
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ստեղծագործությանը: Գաբոն իր գլուխգոր
ծոցն ավարտել էր 1966 թվականի օգոստոսին,
մինչդեռ արդեն հունիսին հայտնի գրող Կառ
լոս Ֆուենտեսն այն անվանեց Լատինական
Ամերիկայի Աստվածաշունչը: Նույն՝ 1966 թվա
կանին վեպից պատառիկներ հայտնվեցին «Էլ
Էսպեկտադոր» (Բոգոտա) և ամենաշատն ըն
թերցվող «Մունդո Նուևո» (Փարիզ) ամսագրում:
Ավելին՝ վերադառնալով համալսարան՝ նրա
փառահեղ «Ամարու» ամսագրին (որն այդ տա
րիներին լավագույնն էր Պերուում) նույնպես մի
պատառիկ հասավ 1967 թվականի հունվարին:
Ոչ ավել, ոչ պակաս:
Ռիկարդո Գոնսալես Վիխիլ
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ԳԱՐՍԻԱ ՄԱՐԿԵՍ՝
1
ՎԱՐԳԱՍ ԼՅՈՍԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ
Հեղինակի բացահայտում
Ես աշխատում էի Փարիզում՝ ֆրանսիա
կան ռադիոյում, գրականությանը վերաբերող
հաղորդաշար ունեի, որի շրջանակում մեկնա
բանում էի Ֆրանսիայում հայտնված գրքերը,
և որոնք կարող էին հետաքրքրել Լատինա
կան Ամերիկային: 1966 թվականին ձեռքս ըն
կավ կոլումբիացի հեղինակի կողմից գրված
«Pas de lettre pour le colonel» վերնագրով գիրքը:
«Գնդապետին գրող չկա» գիրքն էր: Այն ինձ
շատ դուր եկավ իր չա
փա
զանց խիստ ռեա
լիզմի, ծեր գնդապետի չափազանց ճշգրիտ
նկարագրության համար մեկի, որն անդադար
1

«Գարսիա Մարկես՝ Վարգաս Լյոսայի կողմից», Էլ
Պաիս, Մադրիդ, 2017 թվական, հուլիսի 10: Հոդվածում
արտացոլված են հատվածներ Կառլոս Գրանեսի և
Մարիո Վարգաս Լյոսայի հարցազրույցից, երբ վերջինս
անդրադառնում է Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի հետ
իրենց ընկերությանը: Հարցազրույցը տեղի է ունեցել
2017 թվականի հուլիսի 6-ին Մադրիդի Կոմպլուտենսե
համալսարանում:

141

թոշակ է պահանջում, բայց որը երբեք էլ նրան
չի հասնում: Ես շատ տպավորված էի Գարսիա
Մարկես գրողով:
Վեպ՝ չորս ձեռքով
Ինչ-որ մե
կը մեր միջև կապ հաս
տա
տեց,
չեմ հի
շում՝ ես առա
ջի
նը գրե
ցի նրան, թե նա
ինձ, բայց մենք բավական սերտ նամակագրա
կան կապ էինք պահում, ինչի շնորհիվ առանց
իրար տեսնելու կամաց-կամաց ընկերացանք:
Ինչ-որ պահի Ամազոնի շրջանում Պերուի և
Կոլումբիայի միջև տեղի ունեցած պատերազ
մի մասին չորս ձեռքով մեկ վեպ գրելու նախա
գիծ հղացանք: Գարսիա Մարկեսն ավելի շատ
տեղեկություններ ուներ պատերազմի մասին,
քան ես, իր նամակներում շատ մանրամասներ
էր պատմում ինձ, գուցե չափազանց ուռճաց
ված, դե, որպեսզի ավելի զվարճալի ու պատ
կերավոր դարձնի, բայց նախագիծը, որի շուրջ
նամակագրությամբ բավական երկար ժամա
նակ ծավալվեցինք, որոշ ժամանակ ստվերում
մնաց: Շատ դժվար կլիներ բացահայտել յուրա
քանչ
յու
րի առանձնու
թյան մեջ գրա
ծը և ցույց
տալ մեկը մյուսին:
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Ընկերություն առաջին հայացքից
Երբ մենք հանդիպեցինք 1967 թվականին
Կարակասի օդանավակայանում, արդեն ծա
նոթներ էինք, որովհետև կարդացել էինք իրար,
բայց մեր շփում ն անմիջական եղավ, փոխա
դարձ համակրանք կար, և ես կարծում եմ, որ
Կարակասից հեռանալիս մենք արդեն ընկեր
ներ էինք: Ավելին՝ համարյա մտերիմ ընկերներ:
Հետո միասին Լիմայում եղանք, որտեղ նրա
հետ հրապարակային հարցազրույց անցկացրի
Ինժեներական համալսարանում՝ Գարսիա
Մարկեսի թվով քիչ հրապարակային հարցա
զրույցներից մեկը. նա բավական ամաչկոտ էր
և չէր ուզում շփվել լսարանի հետ: Նա խորշում
էր հրապարակային հարցազրույցներից, որով
հետև հոգու խորքում ահավոր ամաչկոտ էր և
մեծ դժկամությամբ էր համաձայնում հանպատ
րաստից խոսել: Առավել մտերմիկ շրջանակում
շատ պերճախոս էր, զվարճալի և շատ ազատ
էր խոսում:
Ֆոլքների նվիրյալները
Իմ կարծիքով՝ մեր ընկերությանն ամե
նաշատը նպաստեց ընթերցանությունը. եր
կուսս էլ Ֆոլքների մեծ երկրպագու էինք: Մեր
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նամակներում շատ էինք խոսում Ֆոլքների և
այն մա
սին, թե նա ինչ
պես մեզ ծա
նո
թաց
րեց
ժամանակակից տեխնիկային, առանց ժամա
նակագրությունը պահելու՝ հաշվարկի ձևին,
տեսակետները փոխելուն... Մեր գլխավոր հայ
տարարն ընթերցանությունն էր: Մարկեսի վրա
մեծ ազդեցություն էր թողել նաև Վիրջինիա
Վուլ
ֆը: Շատ էր խո
սում նրա մա
սին: Իսկ ես՝
Սարտրի, որին իմ կարծիքով Գարսիա Մարկեսը
նույնիսկ չէր կարդացել: Նրան առանձնապես
չէին հետաքրքրում ֆրանսիացի էկզիստեն
ցիալիստները, որոնք չափազանց կարևոր էին
իմ ձևավորման հարցում: Ըստ իս՝ Կամյուին գու
ցե կարդացել էր, բայց նա ավելի շատ անգլո
սաքսոնական գրականություն էր կարդացել:
Լինել լատինամերիկացի
Մենք միաժամանակ հայտնաբերեցինք, որ
ավելի շատ լատինամերիկացի գրողներ ենք,
քան պերուացի կամ կոլումբիացի, և որ պատ
կանում ենք մեկ ընդհանուր հայրենիքի, որի
մասին մինչ այդ քիչ բան գիտեինք և որի հետ
դժվարությամբ էինք նույնանում: Երբ երի
տասարդ էինք, Լատինական Ամերիկայի՝ որ
պես մեկ մշակութային միության այսօրվա
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գիտակցումը գործնականում գոյություն չուներ:
Իրավիճակը սկսեց փոխվել Կուբայի հեղա
փոխությունից հետո. ահա հիմնական իրո
ղությունը, որն աշխարհում հետաքրքրություն
արթնացրեց Լատինական Ամերիկայի նկատ
մամբ: Այդ հետաքրքրությունը միաժամանակ
մարդուն մղում է բացահայտելու, որ կա նորա
գույն գրականություն:
Կուբան և Պադիլյայի գործը
Գարսիա Մարկեսը Կուբայի հեղափոխու
թյան հետ կապված որոշակի դժգոհության
պատճառով արդեն անցել էր նմանատիպ գոր
ծընթացի միջով, միայն թե առավել խոհեմու
թյամբ: Նա մեկնել էր Կուբա՝ «Պրենսա Լատի
նա»-ում աշխատելու, ինչպես Պլինիո Ապուլեյո
Մենդոսան՝ նրա մեծ ընկերը: Այնտեղ աշխա
տեցին այնքան ժամանակ, քանի դեռ «Պրեն
սա Լա
տի
նան» որոշ չա
փով ան
կախ էր Կո
մունիստական
կուսակցությունից:
Սակայն
Կոմունիստական կուսակցությունը, չշրջանցե
լով հասարակական կարծիքը, որոշեց «Պրեն
սա Լատինա»-ի հարցում վա բանկ գնալ: Երբ
վերջինս գրավված էր, Պլինիոյի պես որոշե
ցին «մաքրվել» այդտեղից: Գարսիա Մարկեսի
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հա
մար դա են
թադ
րում էր անձ
նա
կան և քա
ղաքական բախում: Նա մեծ զգուշավորություն
պահպանեց այդ հարցում, բայց երբ մենք հան
դիպեցինք, ես ոգեշնչված էի Կուբայի հեղափո
խությամբ, իսկ նա՝ շատ քիչ, նույնիսկ փոքր-ինչ
ծաղրական դիրք էր բռնում, կարծես ասում էր՝
«Ապերիկ, սպասիր և ինքդ կտեսնես»: Այդ վերա
բերմունքը նա ի ցույց էր դնում առանձնության
մեջ՝ ոչ հրապարակային: Երբ «Պադիլյայի գոր
ծը» տեղի ունեցավ 1971 թվականին, նա այլևս
Բարսելոնում չէր, չգիտեմ՝ ժամանակավոր մեկ
նում էր, թե մշտական, չեմ հիշում, բայց հիշում
եմ, որ երբ Պադիլյային ձերբակալեցին ու բան
տարկեցին՝ մեղադրելով ԿՀՎ գործակալ լինելու
մեջ, մենք հավաքվել էինք Բարսելոնի իմ տանը
Խուան և Լուիս Գոյտիսոլոների, Կաստեյետի և
Հանս Մագնուս Էնցենսբերգերի հետ՝ բողոքի
նամակ գրելու Պադիլյայի ձերբակալման դեմ:
Բազմաթիվ մտավորականների կողմից ստո
րագրված այդ նամակում Պլինիոն ասաց, որ
պետք է նշվի Գարսիա Մարկեսի անունը, բայց
մենք ասացինք, որ պիտի խորհրդակցենք նրա
հետ: Ես չէի կարող այդպիսի բան անել, որով
հետև այդ ժամանակ չգիտեի, թե նա որտեղ էր,
բայց Պլինիոն որոշեց, այնուամենայնիվ, նրա
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անունը նույնպես նշել: Որքան գիտեմ, Գարսիա
Մարկեսը խիստ բարկացավ Պլինիոյի վրա: Ես
այլևս կապ չհաս
տա
տե
ցի նրա հետ: Պա
դիլ
յայի բանտից դուրս գալուց, մեզ բոլորիս ԿՀՎ
գործակալ լինելու մեղադրանքից հետո (իսկա
կան անհեթեթություն), այն դեպքում, երբ մենք
պաշտպանում էինք նրան, երկրորդ բողոքի նա
մակը գրեցինք, որի տակ նա այլևս չցանկացավ
ստորագրել: Այդ պահից ի վեր Գարսիա Մար
կեսի դիրքորոշումը Կուբայի նկատմամբ կտրուկ
փոխվեց. չափից դուրս մտերմացավ նրանց
հետ՝ կրկին համալրելով նրանց շարքերը (այդ
պատմությունից հետո այլևս մեզ չխառնվեց),
ապա հայտնվեց Ֆիդել Կաստրոյի հետ լուսա
նկարներում՝ մինչև վերջ պահպանելով նրա
հետ իր հարաբերությունները և մոտ կանգնելով
Կուբայի հեղափոխությանը:
Ֆիդել Կաստրոյի ընկերը
Ես հստակ չգի
տեմ, թե ինչ կա
տար
վեց,
որովհետև Պադիլյայի գործից հետո այլևս
չխոսեցի նրա հետ: Պլինիոն ենթադրում է, որ
չնայած Գարսիա Մարկեսը գիտեր, որ Կուբա
յում շատ բան վատ էր, այ
նու
հան
դերձ մտա
ծում էր, որ Լատինական Ամերիկան պետք է
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սոցիալիստական ապագա ունենա, և որ ամեն
դեպ
քում, նույ
նիսկ եթե Կու
բա
յում շատ բան
այնպես չէր, ինչպես պիտի լիներ, Կուբան Լա
տինական Ամերիկայի պատմական անշար
ժությունը կոտրող հրասայլ էր, իսկ Կուբայի
հեղափոխության կողքին լինել՝ նշանակում էր
կողմ լինել Լատինական Ամերիկայի սոցիալիս
տական ապագային: Ես պակաս լավատես եմ:
Կարծում եմ՝ Գարսիա Մարկեսը կյանքի նկատ
մամբ շատ գործնական վերաբերմունք ուներ,
հետևաբար սահմանային այդ պահին նա իր
համար պարզեց, հասկացավ, որ գրողի համար
ավելի լավ է լինել Կուբայի կողքին, քան նրա
դեմ: Նա փրկվեց այն կեղտոտ ճահճից, որտեղ
հայտնվեցինք մենք՝ բոլոր քննադատողներս:
Եթե դու Կուբայի հետ էիր, նշանակում է՝ կարող
էիր սրտիդ ուզածն անել, գրողի համար իսկա
պես վտան
գա
վոր թշնա
մին եր
բեք վրադ չէր
հարձակվի՝ աջակողմյան լինեիր, թե ձախ: Լի
նել ձախակողմյան՝ նշանակում էր մշակութային
կյանքում ամենուր մեծ վերահսկողության տակ
լինել, որոշ իմաստով հակադրվել Կուբային,
քննադատել նրան, սանձել շատ հզոր թշնամուդ
և, բացի այդ, հայտնվել ցանկացած իրավիճա
կում՝ փորձելով բացատրել ու ապացուցել, որ
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ԿՀՎ գործակալ չես, որ նույնիսկ ռեակցիոնիստ
չես, իմպերիալիստ չես: Իմ տպավորությամբ՝
Կուբայի և Ֆիդել Կաստրոյի հետ մտերմությունը
Մարկեսին ինչ-որ չափով ձերբազատել էր այդ
տեսակ անախորժություններից:
«Հարյուր տարվա մենություն»
Ես հիա
ցած էի «Հարյուր տարվա մենու
թյուն»-ով, ինձ շատ դուր էին եկել Մար
կե
սի
նախորդ գործերը, սակայն «Հարյուր տարվա
մենության» ընթերցումը փառահեղ փորձառու
թյուն էր, այն ինձ հոյակապ ու արտասովոր վեպ
թվաց: Կարդալուն պես հոդված գրեցի «Ամա
դիսը Ամերիկայում» վերնագրով: Այդ ժամա
նակ ես ասպետական վեպի սիրահար էի, և ինձ
թվաց, որ վերջապես Լատինական Ամերիկա
յում աս
պե
տա
կան մեծ վեպ է ծնվել, որ
տեղ
գերակշռող երևակայական տարրի կողքին
կար նաև իրական, պատմական, սոցիալա
կան հիմքը. չափազանց անսովոր խառնուրդ:
Իմ տպավորությունը կիսում էր ընթերցողների
մի շատ մեծ շրջանակ: Բացի այլ հատկանիշնե
րից, «Հարյուր տարվա մենությունը» նաև հազ
վադեպ գլուխգործոցներին հատուկ մեկ այլ
հատկանիշ ուներ, այն բացառիկ գրավիչ գիրք
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էր հղկված, կիրթ ու պահանջկոտ, բայց և տար
րական գիտելիքներ ունեցող ընթերցողի հա
մար, որը հետևում է միայն անեկդոտներին և
չի հետաքրքրվում ոչ լեզվով, ոչ գրելաոճով: Ես
սկսեցի ոչ միայն գրա
ռում
ներ անել Գար
սիա
Մարկեսի աշխատանքի մասին, այլև սովո
րել նրանից: Առաջին դասընթացս մեկ կիսամ
յակ էր Պուերտո Ռիկոյում, հետո՝ Անգլիայում,
և վերջապես՝ Բարսելոնում: Այսկերպ, առանց
որևէ կանխամտածության, այդ դասընթացնե
րին արածս գրա
ռում
նե
րից ծնունդ առավ մի
նյութ, որն ամփոփվեց «Պատմություն աստվա
ծասպանության մասին» գրքում:
Գաբիտոն և կորած տարին
Գարսիա Մարկեսը, այո՛, կարդաց «Պատ
մություն աստվածասպանության մասին» գիրքը:
Ասաց, որ գրառումներով լի գիրք ունի և պատ
րաստվում է նվիրել ինձ: Այդպես էլ չտվեց: Այդ
գրքի հետ կապված մի հետաքրքիր անեկդոտ
կա: Կենսագրական տվյալները նա էր տվել
ինձ, և ես հավատացել էի դրանց, բայց Եվրո
պա նավարկելիս կանգ առա կոլումբիական
նավահանգստում, որտեղ Գարսիա Մարկեսի
ամբողջ ընտանիքն էր, ընդ որում՝ նաև հայրը,
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որն ինձ հարցրեց. «Դուք ինչո՞ւ էիք փոխել Գա
բիտոյի տարիքը»: «Ես նրա տարիքը չեմ փոխել:
Նա ան
ձամբ է ինձ իր տա
րիքն ասել»,– պա
տասխանեցի ես: «Ոչ, դուք նրանից խլել եք մի
տարի, նա ծնվել է մեկ տարի շուտ»: Երբ հասա
Բարսելոն, պատմեցի հոր ասածները, Մարկեսն
իրեն այնքան անհարմար զգաց, որ ստիպված
փոխեցի թեման: Դա չէր կարող սեթևեթանք լի
նել Գարսիա Մարկեսի կողմից:
Բանաստեղծ, ոչ մտավորական
Նա աներևակայելի զվարճալի մարդ էր, ըն
տիր անեկ
դոտ
ներ էր պատ
մում, բայց մտա
վորական չէր, ավելի շատ արվեստագետ էր,
բանաստեղծ, նա ի զորու չէր ինտելեկտուալ
առումով բացատրել իր գրողական մեծագույն
տաղանդը: Նա գործում էր ինտուիցիայով,
բնազդաբար, կռահելով: Այդչափ արտասովոր
շնորհը, որով օգտագործում էր ինչպես ածա
կանները, այնպես էլ մակբայները, և հատկա
պես սյու
ժեն ու նա
րա
տիվ նյու
թը, չէր կա
րող
զուտ կոնցեպտուալ լինել: Այն տարիներին,
երբ մենք շատ մտե
րիմ ըն
կեր
ներ էինք, այն
պիսի զգացողություն ունեի, որ մեծամասամբ
չէր գիտակցում այն մոգական, զարմանահրաշ
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բանե
րը, որոնք գոր
ծի էր դնում իր պատ
մու
թյունները գրելիս:
«Նահապետի աշունը»
Ինձ դուր չեկավ: Գուցե չափազանցություն
հնչի, բայց ինձ Գար
սիա Մար
կե
սի ծաղ
րա
նկարը թվաց, նա կարծես նմանակում էր ինքն
իրեն: Կերպարն ինձ բացարձակ չհավատաց
րեց: «Հարյուր տարվա մենության» հերոսները,
նույնիսկ եթե միաժամանակ ամենավայրի ու
սանձարձակ հերոսներն էին, միշտ ճշմարտա
նման էին. վեպը հնարավորություն ունի նրանց
ճշմարտանման ներկայացնելու նույնիսկ չա
փազանցության մեջ: Փոխարենը բռնապետի
կերպարն ինձ շատ գրոտեսկային թվաց՝ կեր
պար, որը Գարսիա Մարկեսի ծաղրանկարն էր:
Բացի այդ, ինձ թվում է՝ նրա այս վեպը չհաջող
վեց, քանզի այս վեպում փորձեց մի լեզու, որը
շատ տարբեր էր նախորդ վեպերում օգտագոր
ծած լեզ
վից, հետևա
բար չստաց
վեց: Դա այն
արձակը չէր, որը ճշմարտացիություն ու համո
զելիություն կհաղորդեր գրի առած պատմու
թյանը: Ըստ իս՝ սա նրա բոլոր վեպերից ամե
նաթույլն էր:
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Իշխանություն
Գարսիա Մարկեսն անչափ հրապուրված
էր հզոր մարդկանցով, նրա հրապուրանքը չէր
սահմանափակվում միայն գրականությամբ,
այլև կյան
քով. այն մար
դը, որը կա
րող էր իր
ունեցած ուժով եղանակ փոխել, նրան չափա
զանց գրա
վիչ ու հ
մա
յիչ էր թվում: Նա իրեն
շատ էր նույնացնում այն հզորների հետ, ովքեր
իրենց ուժի շնորհիվ կարողացել էին վատ կամ
լավ իմաստով միջավայրը փոխել: Իմ կարծի
քով՝ Չապո Գուսմանի նման կերպարը կարող
էր հմայել Գարսիա Մարկեսին. Չապո Գուս
մանի կամ Պաբլո Էսկոբարի պես կերպարներ
հորինելը, վստահ եմ, նրա համար նույնքան
գրավիչ կլիներ, որքան Ֆիդել Կաստրոյի կամ
Տոռիխոսի:
Ապագա
Գարսիա Մարկեսին կհիշեն միայն «Հարյուր
տարվա մենությա՞ն» հա
մար, թե՞ նրա մյուս
պատմվածքներն ու վեպերը նույնպես կմնան:
Ցա
վոք, չենք կա
րող իմա
նալ, մենք չգի
տենք,
թե ինչ կլինի լատինամերիկյան գրողների վե
պերի հետ հիսուն տարի անց, անհնար է իմա
նալ, գրականության արդի ժամանակների
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վրա ազ
դող շատ գոր
ծոն
ներ կան: Կար
ծում
եմ՝ «Հարյուր տարվա մենությունը» իսկապես
կհարատևի, գուցե երկար ժամանակ կմոռա
նան, բայց ինչ-որ պա
հի այդ ստեղ
ծա
գոր
ծու
թյունը կվերածնվի և ընթերցողների շնորհիվ
նորից կյանք կառնի: Այդ ստեղծագործության
մեջ բավականաչափ հարստություն կա նման
վստահություն ունենալու համար: Սա է գլուխ
գործոցների գաղտնիքը: Դրանք կարող են
թաղված մնալ, բայց միայն ժամանակավորա
պես, որովհետև ինչ-որ պահի ինչ-որ բան ստի
պում է այդ ստեղծագործություններին կրկին
խոսել հանրության հետ և կրկին հարստացնել
այն բանով, ինչով հարստացրել են իրենց ըն
թերցողներին անցյալում:
Խզում
Դուք նորից հանդիպեցի՞ք Գարսիա Մարկե
սին: Ոչ, երբեք... Մենք արդեն վտանգավոր դաշտ
ենք մտնում, կար
ծում եմ՝ ճիշտ ժա
մա
նակն է
վերջ դնել այս խոսակցությանը [ծիծաղում է]:
Ինչպե՞ս ընդունեցիք Գարսիա Մարկեսի մահ
վան լուրը: Ցավով, իհարկե: Այս դարաշրջանը
մոտենում է ավարտին, նույնկերպ, ինչ Կորտա
սարի կամ Կառլոս Ֆուենտեսի մահը: Նրանք
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փառահեղ գրողներ էին և, բացի այդ, մեծ ըն
կերներ, և դա այն ժամանակ, երբ Լատինական
Ամերիկան գրավեց ամբողջ աշխարհի ուշա
դ
րու
թյու
նը: Որ
պես գրող՝ մենք ապ
րել ենք մի
ժամանակաշրջանում, երբ լատինամերիկյան
գրականությունը մեծ հաջողություններ է ունե
ցել: Հանկարծակի պարզել, որ ինքս այդ սերնդի
վերջին վերապրողն եմ, և վերջինը, որը կարող
է առաջին դեմքով խոսել այդ փորձառության
մասին, փոքր-ինչ տխուր է:
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

Գարսիա Մարկես. «Մենք կառուցեցինք
լատինամերիկ յան մեծ վեպը»1
(ԱԼԱՏ-ի կողմից)
«Հարյուր տարվա մենությունը»՝ Գարսիա
Մարկեսի վերջին վեպը, Մակոնդոյում ստեղծում
է մոգական-դիցաբանական-ռեալիստական մի
տիեզերք, որն իր մեջ ներառում է ամբողջ Լատի
նական Ամերիկան՝ արժանանալով չտեսնված
հաջողության, բայց և քննադատության՝ հան
րային քննադատության: Բերելով գրական կի
սագնդի առաջին պլան՝ կոլումբիացին հրա
ժարվում է գնահատականներ տալ և ոմն մեկի
վկայության համաձայն չի ընդունում վեպի՝ որ
պես «լավագույնը» որակումը:
Լատինական Ամերիկա՝
կախարդական մայրցամաք
– Հարցն այն չէ, թե ով է լավագույնը՝ Կարպեն
տիերը, Վարգաս Լյոսան, Կորտասարը, Կառլոս
Ֆուենտեսը, թե ես,– ասում է նա:– Կարևորն այն
է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը միևնույն վեպից
1

Տպագրվել է «Էսպրեսո» թերթում (1967 թվական, սեպ
տեմբերի 8, ուրբաթ), ԱԼԱՏ-ի կողմից (լրագրող, պատ
մաբան և թատրոնի քննադատ Ալֆոնսո Լա Տոռեի
մականունն է):
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մի ամբողջ գլուխ է գրել այս ահռելի մայրցա
մաքի մասին: Գրողը տանի: Եկեք ընդունենք,
որ մեր նախորդների պես մենք էլ պատմություն
ենք կերտում: Մենք գրական բում առաջացրինք
Լատինական Ամերիկայում՝ նրա բացառիկու
թյունը վերածելով նոր գրականության:
Մենք զրուցեցինք «Կրիյոն հյուրանոցի» բարի
սեղաններից մեկի շուրջը նստած: Գարսիա
Մարկեսը՝ իր հանքային ջրով, վառ դեղին վեր
նաշապիկով, ձեռքերը, որոնք գոհությամբ շարժ
վում են ժեստերով, Լիմայի մոխրագույն ձմռանը
արևադարձային երանգ են հաղորդում:
– Դուք խոսում եք «նոր գրականության»
մասին: Ինչպե՞ս այն կբնորոշեք Սիրո Ալեգ
րիայի, Արգեդասի, Գայեգոսի, Աստուրիասի
դեպքում:
– Բոլոր այդ մարդիկ, օրինակ, խոսում են
հնդկացու մասին, բայց եվրոպացու աչքով:
Նրանք ներկայացնում էին հնդկացու մոգական
աշխարհը, բայց ներողություն խնդրելով՝ ասում
էին. «Դրան հնդկացիներն են հավատում, ոչ թե
ես»: Մենք, մասնավորապես՝ ես, այդ մոգական
աշխարհը ներսից ենք նայում, ոտքից գլուխ
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մտած ենք դրա մեջ: Նախկինում Աֆրիկան էին
համարում մոգական մայրցամաք, իսկ հիմա ոչ:
Այստեղ ամեն ինչ գժական է, մենք բոլորս խե
լագար ենք, սա անսահման խելագարություն
է: Եվ
րո
պան ըն
դու
նել է այդ փաս
տն առանց
այլևայլությունների: Եվրոպան հոգնելու աստի
ճանի գրված ու վերամշակված մայրցամաք է,
այլևս առեղծ
ված
ներ չկան, այլևս նոր ասե
լիք
չկա, ինչպես այստեղ:
– Արդյոք այդ չէ՞ պատճառը, որ «Հարյուր
տարվա մենություն»-ում պատմության փո
խարեն նախապատվությունը տրվում է
առասպելին ու լեգենդին, հոգեբանության
փոխարեն՝ պարահոգեբանությանը:
– Իհարկե: Իրականը նաև այն է, ինչին հա
վատում ես: Օրինակ՝ Ռեմեդիոսը՝ այն գեղեցիկ
աղ
ջի
կը, որն իմ վե
պում մարմ
նով ու հո
գով
համբարձվում է երկինք, իր պատմական հիմքն
ունի. հարուստ ընտանիքի դուստրը փախել էր
մեկի հետ. ընտանիքի պատիվը փրկելու հա
մար նրա մայրը շատ հանգիստ բացատրեց, որ
երկինքն է փախցրել իր դստերը: Ժամանակի
ընթացքում այդ վարկածն աշխատեց: Իսկ ես
այդ պոետիկական ճշմարտությունը գերադա
սում եմ իրականությունից: Մյուս կողմից՝ արդեն
161

երկու հազար տարի է, ինչ մեզ կրկնում են, որ
Սուրբ կույսը մարմնով ու հոգով համբարձվել է
երկինք, և այդ պնդումը համոզմունք է դարձել:
Դա «իրականություն» է: Դու կարող ես կարծել,
որ Կորտասարի պատմվածքները սոսկ երևա
կայական են, որ դրանք աղավաղում են «իրա
կանությունը», բայց բավական է գաս Բուենոս
Այրես և կբացահայտես, որ այդ քաղաքը լեփլեցուն է Կորտասարի հերոսներով ու իրադրու
թյուններով: Կտեսնես, թե ինչպես են մարդիկ
փողոցում իրենք իրենց հետ ժեստերով խոսում:
Բոլորը խելագար են: Սա խելագարություն է:
– Բուենոս Այրեսը լի է «քրոնոպներով» և
«ֆամաներով»,– մատնանշում է ոմն մեկը:
– Ճիշտ այդպես,– ծիծաղում է Գարսիա Մար
կեսը:
– Եթե ամենակարևորը պոետիկականն ու
հո
րին
վածքն են, ապա ինչ
պե՞ս է որոշ
վում
գրողի սոցիալական ու քաղաքական պար
տավորությունը:
– Ամերիկայում չկա մարդկային որևէ ժեստ,
որ քաղաքական չլինի: Ով ուշադիր կարդա իմ
գրքերը, կհասկանա իմ քաղաքական հայացք
ները: Բայց ինձ համար ամենակարևորը գրա
կանությունն է:
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– Կուզենայինք մի հարցի հետ կապված
շատ հստակ արտահայտվեիք. սուղ միջոց
ների պատրվակով Կոլումբիայի կառավա
րությունը փակել է Կալիի դպրոց-թատրոնը:
Դուք միանո՞ւմ եք Ձեր երկրի մշակույթի դեմ
քաղաքական այդ հարձակման դեմ մայրցա
մաքային բողոքին:
– Դե, ես չէի ուզի, որ Կոլումբիայում մտա
ծեն, որ ես սպասում էի ինչ-որ բան լինի, որ
պեսզ ի դուրս գամ խոսեմ: Իրականում ամեն
ինչ շատ ավե
լ ի բարդ է: Իմ երկ
րի կա
ռա
վարությունը իր դիրքորոշումն է սահմանել.
առաջին հերթին ձգտում է տնտեսական կա
յու
նու
թյան, հե
տո միայն կմտա
ծի ինչ անել
մշակույթի հետ: Նույն պատրվակով է փակվել
նաև մի քանի դեսպանատուն, մասնավորա
պես՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, ազատվել են մշակութա
յին կցորդներ, չբացվեց Մշակույթի նախարա
րությունը, ինչպես որ սպասվում էր... Գրքերը
չեն զեղչվել…
– Այսինքն՝ Դուք համաձա՞յն եք, որպեսզի
մշակույթը հայտնվի վերջին պլանում:
– Ոչ մի նման բան: Ես խիստ դեմ եմ նման
վերաբերմունքին: Դրա համար էլ առարկում եմ:
Կառավարությունը պետք է հոգ տանի երկրի
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բոլոր բնագավառների մասին՝ առանց հետին
պլան մղելու դրանցից որևէ մեկը:
– Այսինքն՝ գրողի պարտականությո՞ւնը...
– Ես համաձայն եմ Վարգաս Լյոսայի հետ,
որ գրողը միշտ էլ դժգոհ է՝ որտեղ էլ լինի: Նրա
աշխատանքը ծնվում է դժգոհությունից: Խոսքը
սոցիալական որևէ հստակ ոլորտի մասին չէ:
Նույնիսկ իդեալական կարգի դեպքում գրողը
կրկին դժգոհ կլինի, մարդ արարածը անսահ
ման կատարյալ է, և գրողի ստեղծագործության
համար միշտ էլ պատճառներ կլինեն: Մարդու
համար պոեզիան ամենացածր դիրքում է:
Պոեզիան ամփոփվում է մարդու
ամենաստորին մասում
– «Հարյուր տարվա մենություն»-ում ուշա
դրության արժանի մի բան կա՝ մարդկային
արտաթորանքի թեման: Դուք դա արել եք
քնարականության և էպիկական երևակայու
թյան միջև հակադրություն գտնելու համա՞ր:
– Մարդկային արտաթորա՞նք:
– Այո: Ռեմեդիոսը՝ ամենագեղեցիկ կինը,
որը երկինք է համբարձվում, մատը թաթա
խում է իր կղան
քի մեջ և ք
սում պա
տե
րին:
Վաթսուն գիշերանոթը... և...
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– Դե, ես այդքան չեմ խորացել: Ինչ վերաբե
րում է վաթսուն գիշերանոթին, ապա դա պատ
մական իրողություն է: Բայց մեր արտաթորան
քը մեր մի մասն է, դա մարդկային է, և գրողը չի
կարող մոռանալ...
– «Իլիական»-ում կամ «Կարմիրը և սևը»ում դրա մասին նույնիսկ ակնարկ չկա...
– Ես հասկանում եմ ինչ նկատի ունեք: Ան
կասկած, կղանքի լեյտմոտիվը, ինչպես Դուք եք
ասում, ուղիղ համեմատական է նույնիսկ մար
դու ամենաստորին հատվածում պոետիկական
նստվածք գտնելու իմ ցանկությանը, ըմմմ...
Վեպում ադա
մանդ
նե
րը հղկող մի մարդ կա.
կա՞ արդ
յոք դրա
նից ավե
լի պոե
տիկ ու ֆան
տաստիկ բան: Ի դեպ, դա նույնպես պատմա
կան իրողություն է. ես ծանոթացա մի մաքսա
նենգի հետ, որն ադամանդ էր տեղափոխում:
Մի անգամ նրան մաքսազերծեցին մաքսատա
նը... և ամեն հանած գիշերանոթի հետ սիրտը
ճմլվում էր:
– Ձեր վե
պում ևս մեկ բա
ցա
ռիկ իրո
ղու
թյուն կա. սեք
սին և սե
ռա
կան ակ
տին ակ
նարկ անելու ձևը. դրա երանգը էպիկական
է, մաքուր, հուզիչ, առանց ֆրոյդյան ստվեր
ների, որոնք գրողը, նույնիսկ Ֆոլքները,
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սովորաբար լուծում է հիվանդագին ու անձ
նական ձևով…
– Բանն այն է, որ ինձ համար սեքսը մարդ
կային կենսագործունեության ամենագեղեցիկ
բաներից է: Գրողը տանի, ես սեռերի սոսկ ներ
թափանցումը նկատի չունեմ: Մենք պիտի ազատ
վենք այն բար
դույթ
նե
րից, որոնք Իսպանիան
բերեց: Իմ վերաբերմունքը առողջ է, կայտառ,
պոետիկական, հետևաբար պոռնոգրաֆիկ չէ...
– Ինչ վերաբերում է Ֆոլքներին, Դուք նրա
ազդեցությունը կրո՞ւմ եք:
– Արդեն վաղուց քննադատները ստիպել են
ինձ ընդունել Ֆոլքների ազդեցությունը, թեև
դրանից առաջ ես նրան չէի կարդացել:
– Արդյոք սեքսի նկատմամբ այդ վերա
բերմունքը նո՞ր միտում է: Ամերիկյան աբ
սուրդի վեպը նույնպես ազատվել է ֆրոյդյան
վախերից և...
– Գուցե, ես նրանց չեմ կարդացել: Բայց ան
շուշտ գիտեմ, թե ինչ են անում:
– Արդյոք Ձեր գրքի էպիկական-մոգական
տոնը որոշակիորեն չի՞ կրում պիկարոյա
կան վեպի եվրոպական հոսանքի ազդեցու
թյունը՝ Գյունթեր Գրասի «Շան տարիները»,
«Թիթեղյա թմբուկը»…
166

– Չգիտեմ: Գուցե: Ես դրանք չեմ կարդացել:
Բայց անշուշտ գիտեմ, թե ինչ են անում:
Ստեղծագործությունը զարմացնում է
հեղինակին
– Առասպելականի և մոգականի հետ
կապված արդյոք Դուք միտումնավո՞ր եք
նախապատվությունը տալիս պարահոգե
բանությանը և ոչ հոգեբանությանը:
– Ես գիտեմ հոգեբանությունն ինչ է: Իսկ
այ պարահոգեբանությունն անծանոթ է մար
դուն...
– Պարահոգեբանությունը, այնուամենայ
նիվ, դառնում է գիտություն:
– Դե, չգիտեմ... Չեմ ուզում հաստատ ասել:
Հետո զղջում եմ: Գրողը, որն իրեն չի ժխտում
կամ չի հակասում, դոգմատիկ է: Դա...
– Ձեզ հետ պա
տա
հե՞լ է արդ
յոք, որ Ձեր
գրքերը վերընթերցելուց հետո չկարողա
նաք բացատրել, թե ինչպես են Ձեր մտքով
այդպիսի կերպարներ կամ իրավիճակներ
անցել:
– Ինչո՞ւ եք հարցնում:
– Սա ավելի շատ անձնական լուսաբան
ման համար է, քան լրագրողական:
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– Ահա թե ինչ, ես վա
խե
նում էի, որ ինչոր մեկն ինձ նման բան կհարց
նի: Ճիշտն
ասած՝ ես չեմ հասկանում, թե ինչպես եմ հո
րինել, որտեղ ից եմ դուրս բերել իմ հերոսնե
րին: Երբ սկսում եմ որևէ գիրք գրել, չգիտեմ,
թե նա ինձ ուր կտանի. որևէ գեղեցիկ բան
դուրս կգա՞, թե՞ ամեն ինչ գրող ի ծոցը… Երբ
ես գրեցի «Հարյուր տարվա մենությունը», ինձ
կորցրել էի, երեք ամիս չխոսեցի կնոջս հետ,
որովհետև տարված էի ստեղծ ելու մոլուց
քով...
– Այնուհանդերձ, չնայած այն հանգա
մանքին, որ գիրքը մարդուն մխրճում է քաո
սի մեջ՝ մի քաոսի, որի մեջ նաև հեղինակն
է, այնպիսի զգացողություն ես ունենում, որ
վեպը հիմնովին պարզ է:
– Որովհետև ես ամեն ինչ ծրագրել էի, ես
ունեի Բուենդ իա ընտանիքի տոհմածառը:
Մյուս կող
մից, հի
շեք, որ այդ գիրքն ար
դեն
գրված էր հերոսներից մեկի՝ գնչու Մելկիա
դեսի կողմից:
– Որտեղի՞ց եք վերցրել Մելկիադեսին:
– Որոշ քննա
դատ
ներ ասում են, որ նա իմ
ինքնանկարն է: Մելկիադեսի վերածննդի հիմ
քում հեղինակի հավերժության տենչն է:
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– Զարմանալին այն է, որ «Հարյուր տար
վա մենությունը» բոլորովին տարբեր է մյուս
գրքերից:
– Կարծես նույն մա՞րդը չի գրել:
– Ոչ: Մյուսները չափազանց պարզ լեզ
վով են գրված: Փոխարենը «Հարյուր տարվա
մենությունը» վերբալ փորձարկում է՝ բազմե
րանգ գունապնակով:
– Իսկապե՞ս: Դա անկասկած նրանից է, որ
յուրաքանչյուր գիրք պարտադրում է իր ոճը:
«Չարաբաստիկ ժամը» լեզվի պարզեցման կան
խամտածված գործընթաց է՝ ուղղված ամե
րիկացի նախորդ արձակագիրների միտման
դեմ. անծայր մայրցամաքի առաջ կանգնած՝
նրանք ուզում էին այդ մե
ծու
թյու
նը հռե
տո
րական ճարտասանությամբ փոխանցել: Սա
կայն «Չարաբաստիկ ժամն» ինձ պատի առաջ
կանգնեցրեց՝ լեզվի «ջրազրկման»: Ի՞նչ կարող
էի անել դրա
նից հե
տո: «Հարյուր տարվա մե
նությունը» իրականում իմ առաջին վեպն է. ես
դրա վրա աշխատել եմ յոթ տարի: Բայց մինչև
վերջին վայրկյանը չէի կարողանում գտնել հա
մապատասխան լեզուն: Մակոնդոյում այնքան
բաներ են տեղի ունենում, որ միայն լեզվի փոր
ձարարական բազմազանությունը կարող էր
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պոետիկայի տեսանկյունից իրական դարձ
նել ամեն մտացածին կամ պարզ իրողություն...
Մնացածը իմ լիակատար անկեղծությունն
արեց:
Հրաժեշտ տալիս Գարսիա Մարկեսը ձեռքը
դնում է ուսիս և ասում.
– Ես ուզում եմ Ձե՛զ հետ խոսել, ոչ թե լրա
գրողի: Իզուր չէ, որ Ձեզ անվանում են «գրական
էծ»:
– Ինչպե՞ս:
– Մի վիրավորվեք: Այդպես են անվանում
նրան, ով հետ ու առաջ է կարդում: Կղանքի և
պարահոգեբանության մասին Ձեր հարցերը
կարևոր են: Մենք սուրճ կխմենք, և մեր զրույցը
շատ օգտակար կլինի ինձ համար:
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Գաբրիել Գարսիա Մարկես.
Նրա մեջ գլխավորը անկեղծությունն է 1
(Կառլոս Օրտեգայի կողմից)
«Շատ տարիներ անց Ինժեներական հա
մալսարանի դահլիճի առջև կանգնած գրող
Գարսիա Մարկեսը կմտաբերի այն հեռավոր
իրի
կու
նը, երբ պապն իրեն տա
րավ դրո
մա
դեր տեսնելու: Բամբուկից ու կավից շինված մի
երկու տասնյակ խրճիթներով փոքրիկ ավան էր
այդ տարիների Մակոնդոն, որ ծվարել էր ճեր
մակ, հղկված, նախապատմական ձվերի չափ
հսկայական քարերով հուն ու թափանցիկ ջրեր
ունեցող գետակի ափին: Աշխարհն այնպես
նորաթուխ էր, որ շատ իրեր դեռ անվանում չու
նեին, և մար
դիկ ստիպ
ված էին մա
տով ցույց
տալ»:
Եթե Մակոնդո առասպելական քաղաքի մա
սին բանաստեղծական լեզվով գրված այս պար
բերությունը նրա գլուխգործոցի սկիզբը չլիներ,
ապա կարող էր այն զրույցի նախասկիզբը լի
նել, որը Գաբրիել Գարսիա Մարկեսն ունեցավ
Ինժեներական համալսարանի լսարանի հետ:
1

Տպագրվել է «Էլ Կոմերսիո գրաֆիկոյում», (Լիմա, 1967
թվական, սեպտեմբերի 10, կիրակի), էջ 10-11:
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 ինչ հանրությունը գրեթե ձգվել, խճճվել և
Մ
հրապուրվել էր այն մոգական թելերով, որոնցով
Մարկեսն ուղղակի խոսում էր, Մարիո Վարգաս
Լյոսայի հետ նրա երկխոսությունը համառորեն
հեռանում էր տեսական դատողությունների չոր
սահմաններից, քաղաքական անհանգստաց
նող քննարկումներից՝ տեղափոխվելով շշմելու
և անչափ զվարճալի աշխարհն այն մարդու,
որը վիպասան է նույնիսկ շնչելիս, վիպասան իր
ամեն բջիջով, մինչև ուղնուծուծը:
Եթե ն
րա գա
լուց ժա
մեր առաջ ես չլի
նեի
նրա, Վարգասի և մի փոքրիկ խմբի հետ, կա
րող էի ենթադրել, որ հանրային երկխոսու
թյան գոնե մի մասը նախապատրաստված է
եղել: Բայց այդ
պես չէր և չէր էլ կա
րող լի
նել,
եթե հաշ
վի առ
նենք, թե ում մա
սին է խոս
քը:
Վարգաս Լյոսան՝ լուրջ, խստապահանջ, մեթո
դական, գրականության սոցիալական նշանա
կության հանդեպ իր մշտնջենական ու անկեղծ
մտահոգությամբ, պաշարել էր կոլումբիացուն՝
մղելով նրան հանպատրաստից հարցաքննու
թյան: Գարսիա Մարկեսը, չխուսափելով որևէ
պատասխանից ու պատասխանատվությու
նից, վարպետորեն պատմում էր լիքը պատմու
թյուններ: Սկսեց իր պատմությամբ, ինչպիսին
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կարող էր ցանկացած լատինամերիկացի երե
խայի պատմությունը լինել՝ միայնակ, դատա
պարտված աշխարհին նայելու բոլորից մեկու
սացած երկարաոտ բազկաթոռից, աշխարհ՝ լի
ուրվականներով, անբացատրելի ու սարսա
փելի մահերով, սնահավատություններով սառը
և փայլփլուն աչքերով գիպսե սրբերի դաժան
հսկողության ներքո: Պատմեց իր պապի չա
փազանց մարդկային կերպարի պատմությունը,
որը զարմանալի ձևով փրկվեց անտարբերու
թյան, խաբեության, ընդհանուր մենության դա
տապարտված ցեղական գծից՝ ծեր մարտիկ,
հոյակապ պապիկ, որը գիտեր ինչպես մոտե
նալ երեխայի փոթորկված աշխարհին և հանել
նրան այնտեղից՝ պատմելով հին էպոսներ ու
սովորեցնելով ինչպես դրոմադերը տարբերել
ուղտից: Ի վերջո պատմեց իր տան, իր գյուղի
ու ծնողների մասին, ինչը հանգիստ կարող էր
մեր տների, մեր գյուղերի ու ծնողների պատ
մությունը լինել: Ամեն ինչ իր այն նույն անվրդով
դեմ
քով, որով, ըստ նրա, գրում է իր վե
պե
րը՝
միահյուսելով հավատալին անհավատալիին,
ինչը նրա հիշողությունը խնամքով պահպանում
է ապրված իրականությունից ու ճնշող երևա
կայությունից, որով անծանոթ ու հարազատ
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վիպասանները նույնպիսի անվրդով դեմքով
լցրել են նրա մանկությունը:
Իրականում ոչ ոք երբևէ չգիտի, թե զրույցի
ընթացքում ո՞ր պահի, ո՞ր մանրամասնության,
ո՞ր միջադեպի կամ ո՞ր իրադարձության մեջ է
Գարսիա Մարկեսը փորձում իրականությունն
անկեղծորեն պատմել, քանզ ի սուզվում, խորա
մուխ է լինում այն տիեզերքի մեջ, որը մշտա
պես ստեղծում է նրա երևակայությունը: Երբ նա
պատմում էր իր մանկության, իր կյանքի պատ
մությունը, երբ նկարագրում էր իր միջավայրը,
ապա լսարանի համար բացահայտում էր իր
վեպի ծագումը: Այդ ժամանակ դժվար էր որո
շել, թե որոնք էին մանուկ Գարսիա Մարկեսի
ծանոթ կամ որսացած կերպարները, և որոնք
էին «Հարյուր տարվա մենություն» վեպինը, որն
էր Արակատական, որը՝ Մակոնդոն: Եվ բանն
այն է, որ Գար
սիա Մար
կե
սը (նա ան
ձամբ է
խոստովանում) շատ վատ տեսաբան է և նույն
քան վատ բանախոս: Նա միշտ և ցանկացած
պարագայում վիպասան է, վիպասան ոչ միայն
կոչումով կամ ճակատագրով, այլև կենսական
անհրաժեշտությամբ: «Ինձ խորապես մտահո
գում է մարդկային մենությունը,– մի անգամ մեր
անձ նական զրույցներից մեկի ժամանակ ասաց
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նա,– բայց ոչ որպես ակնհայտ հետադիմական
փիլիսոփայական կոնցեպտ, այլ որպես խնդիր
ու մարտահրավեր, որին մարդը բախվում է, և
որի լուծումը միմիայն համերաշխությունն է: Լա
տինական Ամերիկայում միայնությունը օտար
ման ձև է: Ես իմ մենությունը հաղթահարում եմ
գրելով... որը նույնպես համերաշխության ձև է»:
«Մենք կարող ենք երկար խոսել համերաշ
խության մասին, բայց բանն այն է, որ վերջում
ինձ կոմունիստ կանվանեն»,– զգուշացնում է
նա: Իմ առջև նստած, միայ
նակ ու առանց իր
լսարանի, իր շատ պայծառ աչքերով, ահավոր
գանգուր մազերով, բոլերո երգողի կամ ար
գենտինացի ֆուտբոլիստի բեղերով Գաբրիել
Գարսիան ասում է նույն բանը, ինչ Ինժեներա
կան համալսարանի իր լսարանի առջև նստած:
(Ասում եմ՝ իր լսարանի, որովհետև Վարգաս
Լյոսայի մեծահոգությունը (որը նույնպես աստղ
է) թաքնված է «հարց տվողի» երկրորդական
դերում, իսկ Մարկեսի անկեղծության, պարզու
թյան, տաղանդի ու հեգնական հումորի հանճա
րեղ առկայծումների մեջ, որոնք գերազանցում
են նրա խոսքին, նաև, ինչու ոչ, նրա երևակա
յելու ֆանտաստիկ ու անխուսափելի ունակու
թյան շնորհիվ գրողն անմիջապես դառնում է
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տերն ու տիրակալը իր լսարանի, որի հետ խա
ղում է ինչպես սիրտը կուզի… և միշտ միևնույն
անվրդով դեմքով):
Բայց այս անգամ մենք մենակ ենք: Միգուցե
այդ է պատճառը, որ լինելով ինտուիտիվ ու
խելացի՝ նա ինձ չի ասում այն, ինչ ասում է լսա
րանին (իրեն հատուկ բառապաշարով), երբ
բղավում է. «Ծնողներս ուզում էին, որ ես դեղա
գործ դառնամ, իսկ ես ուզում էի դատապաշտ
պան լինել: Երբ համոզվեցի, որ ուրիշ բանի պի
տանի չեմ, գրող դարձա»:
Գիտեր, որ ես խայծը կուլ չեմ տա, և առիթը
բաց չթողեց: Ես խոստովանում եմ, որ Գարսիա
Մարկեսի հմայիչ կերպարի մեջ ինչ-որ ինտրի
գային բան կա: Ես նախընտրում եմ այս ու այն
կողմ չընկնել:
– Դու ասել ես (ասում եմ՝ դու, որովհետև
Ձեր անմիջական հարազատությունն է այդ
պես պահանջում, և որովհետև ծանոթության
պա
հից մարդ իրեն Ձեր վա
ղե
մի ըն
կերն է
զգում), որ ինը տարեկանում կարողացել ես
կարդալ, բայց առհասարակ կարդալ չես սի
րում: Անկեղծ ասած՝ չեմ հավատում:
– Միանգամայն ճիշտ է: Ես մինչև ինը տա
րեկանը դպրոց չեմ գնացել: Ինչ վերաբերում է
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ընթերցանությանը, այնպես չէ, որ չեմ սիրում:
Դա փոքրիկ չափազանցություն է, բայց ճիշտն
ասած, երբ գիրքն ինձ հոգնեցնում է, որքան էլ
կարևոր լինի, անմիջապես մի կողմ եմ դնում և
ընդմիշտ: Դա ինձ օգնել է հասկանալ մի բան.
ես վախենում եմ այն մտքից, որ նույնը կարող է
պատահել իմ գրքերի հետ: Այնպես որ, փորձում
եմ թեթև տանել:
Շեղվում եմ թեմայից, փորձում եմ ուրիշ բանից
խոսել: Տպավորություն ունեմ, որ Գարսիա Մար
կեսը ահավոր անկեղծ անձնավորություն է, բայց
կարծում եմ՝ նա սովորել է իր անկեղծությունը
որպես զենք օգտագործել, օգտագործել գիտակ
ցաբար և խելացի ձևով: Ես դա ասում եմ առանց
այս ու այն կողմ ընկ
նե
լու, նրա նման, այն ամ
բողջ անկեղծությամբ, որին ունակ եմ: Նրա դեմքի
անվրդով արտահայտությունն իսկույն չքանում է,
լրջանում: Նա պատրաստվում է ինչ-որ բան ասել,
բայց դադար է տալիս: Հետո ասում է.
– Գուցե և ճիշտ ես: Ես կարող էի ասել քեզ,
որ տեսություն եմ հորինել, ավա՜ղ, հանդիսա
տեսը ամենալավը անկեղծությանն է արձա
գանքում: Ահա թե ինչու եմ միշտ նախընտրում
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ան
մի
ջա
կան շփու
մը: Օ՜, բայց զգույշ, դա ոչ
հնարք է, ոչ հաշվարկ: Անկեղծ եմ ասում:
Բե

րանս բաց է մնում: Նա վե
րագտ
նում է իր
անվրդով, ես կասեի՝ ոսկրե դեմքը... կռելու կոշտ
ոսկոր: Ես փորձում եմ ազատվել նրա թելիկներից,
երբ շարունակում է.
– Կարակասի հանդիպումից առաջ երբեք
լսարանի առաջ ելույթ չեմ ունեցել: Այդ ժամա
նա
կից ի վեր ինձ լավ եմ զգում: Երբ նստած
եմ մարդկանց առաջ, մի բան դուրս եմ տալիս՝
տեսնեմ կուլ կտա՞ն: Եթե կուլ են տալիս, հան
գիստ շարունակում եմ՝ դուրս տալով մեկը
մյուսի հետևից:
– Իսկ եթե ո՞չ:
– Ուրեմն՝ սառում մնում եմ: Նյարդայնանում
եմ, ձեռքերս քրտնում են, ինձ վատ եմ զգում և
առաջին իսկ հնարավորության դեպքում գցում
եմ խո
սա
փո
ղը, եթե կա, և փախ
չում եմ: Այդ
պես արդեն եղել է ինձ հետ Մերիդայում: Մեզ
տեղավորեցին մի հսկայական սառը սենյա
կում, որտեղ ոչ այնքան ճարպիկ թռչուններ էին
թռչկոտում՝ հազարավոր թռչուններ: Երբ խոսքը
հասավ ինձ, հասկացա, որ շրջապատված ենք
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զինվորականներով, որոնք հենց մեր լսարանն
էին: Ես ար
դեն ինձ փոքր-ինչ վատ էի զգում:
Սկսեցի դուրս տալ. բացարձակ լռություն: Հետո
երկրորդ, երրորդ անգամ. ոչ մի արձագանք:
Սկսեցի քրտնել, ծնկներս դողում էին, խառնվե
ցի իրար, ձգեցի ինչքան կարող էի: Իսկ թռչուն
ները թռչկոտում էին՝ հազարավոր թռչուններ:

Վարգաս Լյոսան պատմել էր Մերիդայի թռչուն
ների մասին այդ պատմությունը, այնպես որ, Գար
սիա Մարկեսի «Չարաբաստիկ ժամը» վեպում
տեղ գտած հիշողությունները, որտեղ հազարա
վոր թռչուններ, շոգից փախչելով, ներխուժում են
տներ, որպեսզի ներսում մեռնեն, ինձ անտեղի են
թվում, թեև տխրահռչակ բանախոսի նկարագրու
թյան համաձայն Մերիդայի թռչունները պետք է
որ ուրիշ ապաստան գտած լինեին: Բայց դե դոն
Գաբրիելի դեպքում երբեք չես իմանա...
Ի դեպ, մտքովս անցնում է խոսել հաջորդ վեպի
մասին, որը գրելու է Գարսիա Մարկեսը, քանզի
արդեն մտահղացել է: «Իշխանության մենության
մասին է լինելու: Պատմություն լատինամերիկյան
բռնապետի մասին, որը վերջում լիովին մենակ
է մնում ահռելի պալատում, որի սրահներում կո
վեր և այլ կենդանիներ են զբոսնում՝ մեկ առ մեկ
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խժռելով կտավներն ու նկարները, որոնց վրա հա
վերժացրել են մեծ հերոսների պատկերները»:
– Որտե՞ղ ես գրելու:
– Բարսելոնում: Չէի կարող Կոլումբիայում
գրել, որովհետև այնտեղ մարդիկ ինձ շատ են
սիրում և թույլ չեն տալիս աշխատել: (Հետաքրքիր
է, Գարսիա Մարկեսը ամենաշատը ուզում է, որ
ըն
կեր
նե
րը սի
րեն իրեն). «Ես գրում եմ, որով
հետև գրելը ընկերներիս կողմից ավելի շատ
սիրվելու միջոց է»): Մտադիր եմ Եվրոպայում
գրել, որովհետև այնտեղ ավելի էժան է:
– Դա կարևո՞ր է:
– Շատ: Իմ կար
ծի
քով՝ գրողն ավե
լի լավ է
գրում, երբ նրա ու ընտանիքի խնդիրները լուծ
ված են, և նա կարող է հանգիստ փակվել ու
գրել: «Հարյուր տարվա մենությունը» գրելուց
առաջ ես մեր ունեցած ամբողջ գումարը տվեցի
կնոջս, ինչը բավական էր երեք ամիս ապրելու
համար: Ես տասնութ ամսով փակվեցի սեն
յակում՝ լիովին անտեսելով աշխարհի անցու
դարձը: Ավարտելուց հետո հասկացա, որ տանը
եղած իրերը հերթով դռնից դուրս էին գալիս:
Կինս ստիպված էր եղել վաճառել հեռուստա
ցույցը, սառնարանը, կահույքը...
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«Խոսե Արկադիո Բուենդիան անձրևոտ եր
կար ամիսներ անցկացրեց փակված մի փոքրիկ
սենյակում, որը կառուցել էր տան հետնամա
սում, որպեսզի ոչ ոք չխանգարի նրա փորձար
կումներին... Հենց այդ ժամանակ նա սովո
րու
թյուն ձեռք բե
րեց տա
նը շրջե
լով և ոչ ոքի
ուշադրություն չդարձնելով խոսել ինքն իր հետ,
մինչ Ուր
սու
լան և երե
խա
նե
րը մեջք էին կոտ
րում բանջարանոցում՝ մշակելով բանան, մա
լանգա, արմավաշուշան ու խստորուկ, դդմենի
ու սմբուկ...»:
Ինչ էլ որ ասի, Գար
սիա Մար
կե
սը սար
սա
փելի դժվարությունների միջով է անցել Փա
րիզում, որտեղ նա ապրում էր բացարձակ
աղքատության մեջ՝ սպասելով, ինչպես «Գնդա
պետին գրող չկա» վիպակի գնդապետը, այն
կտրոնին, որն այդպես էլ չէր գալիս: Թերթը, որի
հետ գործակցում էր որպես թղթակից, փակվեց
Ռոխաս Պինիյայի կողմից: Այս ամենը ձգվեց
այնքան ժամանակ, մինչև, ինչպես Լուիս Հարսսն
էր ասում՝ «ծակ գրպան
նե
րով մխրճվեց Աս
սա
փողոցի վրա գտնվող աղախնի սենյակ սպասու
հու և մնացածի հետ»:
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– Չեմ կար
ծում, որ կկրկնվի: Իմ վեր
ջին
վեպի յուրաքանչ յուր հրատարակություն ինձ
կօգնի մի ամբողջ տարի հանգ իստ ապրել
Եվրոպայի ցանկացած մասում, իսկ այսօր լա
տինամերիկացի արձակագ իրների հրատա
րակություններն արագ որեն փոխարինում են
իրար: Մենք ականատես ենք իսկական «լա
տինամերիկ յան բումի», բայց չեմ կարծում, որ
դա միայն գրականության բում է, այլև հիմնա
կանում ընթերցողների: Եվ դա իր հետ շատ
բան է բերում: Օրինակ՝ Ռոմուլո Գայեգ ոսի
անվան մրցանակը, չնայած «կոմունիզմի»
հետ կապված մեղադ րանքներին, գոնե առա
ջիկա տարիներին պետք է շնորհվ ի այնպիսի
գրողների, ինչպիսիք են Ռուլֆոն, Կորտա
սարը, Բենեդետտին, Էդվարդսը, Դոնոսոն,
Գոյտիսոլոն...
– Իսկ Գարսիա Մարկեսի՞ն:
– Նաև ինձ, իհարկե: Եվ դա բացատրվում է
«ընթերցանության բումով»:
– Եվ ուրե՞մն...
– Բանն այն է, որ ես կողմ եմ սոցիալիզմին:
– Ո՞ր մեկի:
– Դե, սոցիալիզմի, Կուբայի, եթե կուզեք: Ես
կարող եմ անհամաձայնություններ ունենալ իր
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բոլոր հնարավոր հետևանքներով, բայց ես հա
վատում եմ հեղափոխությանը:
– Պարտիզանների և մ նացածի հե՞տ, այ
սինքն՝ բռնությա՞ն:
– Այդ իմաստով ես ոչ մեկի կողմը չեմ բռնել,
ինձ համար ամեն ինչ չէ, որ պարզ է:
– Քո վեպը գաղափարախոսություն ունի՞:
– Բովանդակություն ունի:
– Իսկ միֆականացո՞ւմ, երևակայությո՞ւն:
– Լատինական Ամերիկայի իրականությունը
լիովին ֆանտաստիկ է: Ի՞նչ և որտե՞ղ կարող
ես փնտրել որևէ բան, եթե ոչ մեր երկրներում:
Օտարացումը, աղքատությունը, բռնապետու
թյունը, օտարերկրյա շահագործումը մի՞թե
ֆանտաստիկ բնույթի չեն:
– Բորխեսը նույնպես լեգենդ է...
– Բայց նա ոչինչ չի ասում: Ես հիա
նում եմ
նրա
նով, օգտ
վում եմ նրանից: Ես նրան քիչ
եմ կարդացել, ինձ հիացնում է նրա լեզվական
տաղանդը, նրա գեղարվեստական խոսքի ուժը,
բայց դրանից ավել ոչինչ չեմ գտնում:
– Քեզ անէակա՞ն է թվում:
– Լիովին: Նրա ստեղծագործությունը գեղե
ցիկ խաղ է, բայց անէական:
– Իսկ քո՞նը:
183

– Ոչ:
– Կտրուկ եք պատասխանում: Այս պա
հին ես հիշեցի «Գնդապետին գրող չկա» վի
պակի վերջին երկխոսությունը:
– Էս տեսակ աքլորը չի կարող պարտվել:
– Բայց ենթադրենք, թե պարտվում է:
– Դեռ քա
ռա
սուն
հինգ օր կա դրա մա
սին
մտածելու համար,– ասաց գնդապետը:
Կինը հուսահատվեց:
– Իսկ մինչև էդ ի՞նչ ենք ուտելու,– հարցրեց՝
բռնելով գնդապետի շապիկի օձիքը, և եռան
դագին թափ տվեց:
– Ասա՛, ի՞նչ ենք ուտելու:
Գնդապետին յոթանասունհինգ տարի էր
պետք՝ իր ապրած կյանքի յոթանասունհինգ
տարին, րոպե առ րոպե այդ պահին հասնելու
համար: Եվ իրեն շիտակ, անսքող, անպարտելի
զգաց պատասխանելու պահին.
– ...
…Մինչդեռ Գարսիա Մարկեսի կողմից
վարպետորեն խորհրդանշված լատինամե
րիկյան կերպարը, չնայած իր անսահման ար
ժանապատվությանը՝ վերջին հույսի սահման
ները հատող արժանապատվությանը, ի վերջո
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ավարտ
վե
լու է ինքն իրեն ուտե
լով, երա
զում
տեսնելով միևնույն մղձավանջները, սպասելով
այն նույն նամակին, որը չի գալիս կամ «Հարյուր
տարվա մենության» մեջ՝ ավերված ու դեգրա
դացված, եթե իսկապես չգիտեք ինչի համար
եք պայքարում և ինչու:
...Եվ մանուկ Գաբրիելը ի վերջո հայտնի
գրող դարձավ. գրում էր, որպեսզի ընկերներն
իրեն ավելի շատ սիրեն:
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ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը և Մարիո Վարգաս Լյոսան՝
Ազգային ինժեներական համալսարանի
ճարտարապետական ֆակուլտետի լսարանում:
Ձախ անկյունից՝ բանաստեղծ Էմիլիո Ադոլֆո
Վեսթֆալեն է: Լիմա, 5-ը սեպտեմբերի, 1967 թվական:
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Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը և Մարիո Վարգաս Լյոսան՝
համալսարանում: Երևում է Խոսե Միգել Օվիեդոյի դեմքը:
Լիմա, 7-ը սեպտեմբերի, 1967 թվական:
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Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը՝ համալսարանում:
Լիմա, 7-ը սեպտեմբերի, 1967 թվական:
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Գարսիա Մարկեսը գիրք է մակագրում
ճարտարապետական ֆակուլտետի շրջակայքում:
Լիմա, 7-ը սեպտեմբերի, 1967 թվական:
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Ֆեռնանդո դե Շիշլոն, Մերսեդես Բարչան,
Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը և Պատրիսիա Լյոսան՝
Կասա Ագուրտոյում: Լիմա, 8-ը սեպտեմբերի,
1967 թվական:
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Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը և Մարիո Վարգաս Լյոսան՝
Կասա Ագուրտոյում: Լիմա, 8-ը սեպտեմբերի,
1967 թվական:
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Հրաժեշտ: Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը, Մարիո Վարգաս
Լյոսան, Մարթա Լիվելլին, Մերսեդես Բարչան և
Խոսե Միգել Օվիեդոն՝ Խորխե Չավեսի
օդանավակայանում: Լիմա, 11-ը սեպտեմբերի,
1967 թվական:
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ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ԿՈՂՄԻՑ

Երկու ընկեր, երկու գործընկեր, երկու տաղանդ...
Եվ մեկ ապտակ, որը գրողի ծոցն ուղարկեց այդ
ամենը: Մարիո Վարգաս Լյոսան և Գաբրիել Գար
սիա Մարկեսը ծանոթացել են վաթսունական թվա
կաններին՝ հաստատելով ընտանեկան և ստեղծա
գործական ամուր կապեր ու հարաբերություններ:
««Հարյուր տարվա մենության» հայտնությունը
գրական երկրաշարժ դարձավ Լատինական Ամե
րիկայում»,– ասում է պերուացի գրող Մարիո Վար
գաս Լյոսան, որը մինչև բոլորին հայտնի ապտակի
մասին պատմությունը երբեք չէր դադարել հիանալ
Գաբրիել Գարսիա Մարկեսով և նրա մեծ երկրպա
գուն էր: Երկու գրողները շատ լավ էին ճանաչում
իրար, առանց նրանց կարևորագույն ներկայու
թյան և գրականության մեջ ունեցած խոշորագույն
ներդրման, այսպես կոչված, «լատինամերիկյան
բումը» չէր ունենա այն արդիականությունը, որի
մասին խոսում ենք այսօր: Բացի հրաշալի արձա
կագիրներ լինելուց, գրողները նաև լավ ընկերներ
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էին, և բացի այդ, Կարմեն Բալսելս անունով մեկ
ընդհանուր գրական գործակալ ունեին, որի շնոր
հիվ հաճախ էին հանդիպում միջոցառումների ու
գրքերի շնորհանդեսների ժամանակ:
Վար
գաս Լյո
սան և Գար
սիա Մար
կեսն իրար
1
դի
մում էին hermanito դիմելաձևով, այնպես որ,
1967-1976 թվականներին ոչ մեկի մտքի ծայրով ան
գամ չէր անցնի, որ այդ եղբայրական կապը կարող
էր կտրվել այդ աստիճանի անսպասելի ու անհաս
կանալի ձևով։
1976 թվականի փետրվարի 12-ին Մեխիկոն
դարձավ այն հայտնի միջադեպի էպիկենտրո
նը, որը վերջ դրեց եր
կու գրող
նե
րի միջև բա
րեկամությանն ու ընկերությանը: Կոլումբիացի
գրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը Գեղարվես
տի պալատի նախասրահում էր, որտեղ առա
ջին անգամ էկրան էր բարձրանալու «Անդերի
ոդիսականը» ֆիլմը, որի սցենարի հեղինակը
պերուացի գրող և Մարկեսի մտերիմ ընկեր
Մարիո Վարգաս Լյոսան էր: Երբ Վարգաս Լյո
սան ժամանեց, Գարսիա Մարկեսը գրկաբաց
մոտեցավ ընկերոջը, սակայն մինչև կհասցներ
որևէ բառ ասել, Վարգաս Լյոսան, որը բռնցքա
մարտի վարպետ էր, այնպիսի ուժեղ ապտակ
1

Փոքր եղբայր, ապերիկ (իսպ.):
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հասց
րեց գրո
ղին, որ վեր
ջինս փռվեց գետ
նին: «Սա նրա հա
մար, ինչ ասել ես Պատ
րի
սիային»,– կամ - «Սա նրա համար, ինչ արել ես
Պատրիսիայի հետ Բարսելոնում»,- ահա թե որ
քան հակիրճ պատասխանեց պերուացի գրողը
ջերմ ողջույնին այն մարդու, որը մինչ այդ պա
հը նրա մտերիմ ընկերն էր: Գաբրիել Գարսիա
Մարկեսը, որը մահացավ 2014 թվականի ապրի
լի 17-ին Մեխիկոյում, այդպես էլ չպարզաբանեց,
թե ինչ էր ասել կամ արել Մարիո Վարգաս Լյո
սայի կնոջը՝ Պատրիսիա Լյոսային, և թե հատ
կապես ինչն էր հարուցել նախկին ընկերոջ
զայրույթը:
Առեղծվածն է՛լ ավելի մեծացավ Վարգաս Լյո
սայի լռության պատճառով, քանզի գրողը երբեք
չխոսեց միջադեպի մասին, առավելագույնը, որ
մի առիթով ասաց, հետևյալն էր. «Եկեք դա թող
նենք պատմաբաններին», իսկ իրականությունն
այն է, որ մեկ հուժ
կու ապ
տա
կը բա
վա
կան էր
երկու խոշորագույն գրողների բարեկամությանը
վերջ դնելու համար, իսկ ահա Գարսիա Մարկեսն
ավելի հեռուն գնաց՝ ասելով, որ իր ամբողջ կյան
քում կորցրել է ընդամենը մեկ ընկերոջ: Այնուհան
դերձ, պատասխանելով իրենց խռովության պատ
ճառի մասին հաճախ տրվող հարցին՝ Մարկեսը
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սահմանափակվում էր մեկ պատասխանով. «Դա
Մարիոյի խնդիրն է, նաև էն բամբասանքների,
որոնցով Պատրիսիան լցրել էր նրա գլուխը»:
Բայց իրա
կա
նում ի՞նչ էր տե
ղի ունե
ցել: Հա
մաձայն կողմերին քաջատեղյակ աղբյուրների՝
1976 թվականի սկզբին Մարիոն և Պատրիսիան
արդեն ընտանեկան խնդիրներ ունեին: Մինչ Վար
գաս Լյոսան մասնակցում էր Կոլումբիայի Բոգոտա
քաղաքում անցկացվող համաժողովին, Կարմեն
Բալսելսը հանդիպում էր կազմակերպել Բարսելո
նի հյուրանոցներից մեկում: Ընթրիքից հետո բոլոր
հյուրերը, այդ թվում՝ Գարսիա Մարկեսը և Պատ
րիսիա Լյոսան, գնացել էին մի տեղ, որտեղ գրա
կան համայնքը հավաքվում էր խմելու և պարելու:
Բացի այդ, Պատրիսիա Լյոսան իր համար ընկեր
ու ընտանեկան գաղտնարան էր գտել Գաբոյի ու
նրա կնոջ՝ Մերսեդես Բարչայի մեջ, նաև մի քանի
թյուրիմացություն եղավ, որը խանդի տեղիք տվե
ց՝ չհաշված երկու գրողի քաղաքական հակադիր
կարծիքներն ու անառողջ մրցակցությունը:
Հաջորդ օրը Պատրիսիան պիտի ժամաներ
Մադրիդի օդանավակայան, որպեսզի հետադարձ
տոմսով վերադառնար Լիմա՝ Պերու: Մարկեսն առա
ջարկեց անձամբ նրան օդանավակայան հասց
նել, քանի որ արդեն ուշ էր: Շտապողականության
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թե շփոթմունքի պատճառով Գարսիա Մարկեսը
սխալ ճանապարհով գնաց, իսկ Պատրիսիա Լյո
սան վախենում էր, որ բաց կթողնի թռիչքը, ինչին
ի պատասխան կոլումբիացին ասաց, որ նույնիսկ
այդ դեպքում ոչինչ չի պատահի, հակառակը, վեր
ջապես հնարավորություն կունենան մի լավ քեֆ
անելու: Եվ իսկապես, Պատրիսիան ուշացավ ինք
նաթիռից, բայց ինչպես մոտ կանգնած աղբյուր
ներն են վկայում, այդ միջադեպի շուրջ մեծ աղմուկ
չբարձրացավ, փոխարենը խռովության պատճառ
դար
ձավ այն մեծ գաղտ
նի
քը, որի մա
սին եր
բեք
չխո
սե
ցին ոչ Մա
րիո Վար
գաս Լյո
սան, ոչ Գաբ
րիել Գարսիա Մարկեսը, բայց որի առհավատչյան
դարձավ այն շառաչուն ապտակը, որը ստացավ
կոլումբիացի մեծ գրողը Գեղարվեստի պալատի
նախասրահում, և որն ընդմիշտ վերջակետ դրեց
նրանց սրտառուչ ընկերությանն ու ջերմ բարեկա
մական հարաբերություններին:
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ՄԱՏԵՆԱՇԱՐՈՎ ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ

1. Օրհան Փամուք
2. Էլֆրիդե Ելինեկ
3. Գյունթեր Գրաս
4. Նաջիբ Մահֆուզ
5. Մարիո Վարգաս Լյոսա
6. Պատրիկ Մոդիանո
7. Վիլ յամ Գոլդինգ
8. Իմրե Կերտես
9. Ժան-Պոլ Սարտր
10. Սվետլանա Ալեքսիևիչ
11. Հերման Հեսսե
12. Գաբրիել Գարսիա Մարկես
13. Օրհան Փամուք
14. Ալիս Մանրո
15. Ուիլ յամ Ֆոլքներ
16. Կլոդ Սիմոն
17. Գաբրիել Գարսիա Մարկես
18. Շմուել Յոսեֆ Ագնոն
19. Ալբեր Կամյու
20. Ալբեր Կամյու
21. Ալբեր Կամյու
22. Ուիլ յամ Ֆոլքներ
23. Բորիս Պաստեռնակ
24. Դարիո Ֆո
25. Հերման Հեսսե
26. Պետեր Հանդքե

«ԻՄ ԱՆՈՒՆԸ ԿԱՐՄԻՐ Է»
«ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐՈՒՀԻՆ»
«ԹԻԹԵՂՅԱ ԹՄԲՈՒԿԸ»
«ՌԱԴՈԲԻՍ»
«ՊԱՆՏԱԼԵՈՆԸ ԵՎ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ
ՋՈԿԱՏԸ»
«ՈՐ ՉԿՈՐՉԵՍ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ»
«ՃԱՆՃԵՐԻ ՏԵՐԸ»
«ԱՆԲԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ»
«ՍՐՏԽԱՌՆՈՑ»
«ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ԿՆՈՋ ԴԵՄՔ
ՉՈՒՆԻ»
«ՀՈՒԼՈՒՆՔԱԽԱՂ»
«ՆԱՀԱՊԵՏԻ ԱՇՈՒՆԸ»
«ՍԵՎ ԳԻՐՔԸ»
«ՊԱՏՐԱՆՔՈՎ ՏԱՐՎԱԾ»
«ԵՍ ԱՅՆԺԱՄ ԴԵՌ ՄԱՀԱՄԵՐՁ»
«ՔԱՄԻՆ»
«ՀԱՐՅՈՒՐ ՏԱՐՎԱ
ՄԵՆՈՒԹՅՈՒՆ»
«ՄԻ ԳԻՇԵՐՎԱ ՀՅՈՒՐ»
«ՕՏԱՐԸ»
«ԺԱՆՏԱԽՏԸ»
«ԱՆԿՈՒՄԸ»
«ՇԱՌԱՉ ԵՎ ՑԱՍՈՒՄ»
«ԴՈԿՏՈՐ ԺԻՎԱԳՈ»
«ՊԱՊԻ ԴՈՒՍՏՐԸ»
«ՏԱՓԱՍՏԱՆԻ ԳԱՅԼԸ»
«ԿԱՐՃ ՆԱՄԱԿ ԵՐԿԱՐ
ՀՐԱԺԵՇՏԻՑ ԱՌԱՋ»

ՄԱՏԵՆԱՇԱՐՈՎ ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ
27. Պետեր Հանդքե
28. Պետեր Հանդքե
29. Պետեր Հանդքե
30. Պետեր Հանդքե
31. Անդրե Ժիդ
32. Օլգա Տոկարչուկ
33. Թոմաս Ման
34. Իվան Բունին
35. Մարիո Վարգաս Լյոսա
36. Գաբրիել Գարսիա Մարկես
37. Գաբրիել Գարսիա Մարկես
38. Ջոն Մ. Քութզի
39. Մարիո Վարգաս Լյոսա
40. Միգել Անխել Աստուրիաս
41. Հայնրիխ Բյոլ
42. Ժոզե Սարամագու
43. Կամիլո Խոսե Սելա
44. Յասունարի Կավաբատա
45. Օրհան Փամուք

«ԴԱՆԴԱՂ ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՏՈՒՆ»
«ԴՈՆ ԺՈՒԱՆ»
«ԴԱՐՊԱՍԱՊԱՀԻ ՎԱԽԸ
ՏԱՍՆՄԵԿՄԵՏՐԱՆՈՑԻՑ ԱՌԱՋ»
«ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ
ԴԺԲԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ»
«ՆԵՂ ԴՈՒՌԸ»
«ՀՆԱԴԱՐԸ ԵՎ ԱՅԼ
ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐ»
«ԴՈԿՏՈՐ ՖԱՈՒՍՏՈՒՍ»
«ԱՐԵՎԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
«ԽՈՒԼԻԱ ՄՈՐԱՔՈՒՅՐԸ ԵՎ
ԳՐՉԱԿԸ»
«ԳՆԴԱՊԵՏԻՆ ԳՐՈՂ ՉԿԱ»
«ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՔՐՈՆԻԿՈՆ»
«ԲԱՐԲԱՐՈՍՆԵՐԻՆ ՍՊԱՍԵԼԻՍ»
«ՍՈՍԿԱԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐ»
«ՊԱՐՈՆ ՆԱԽԱԳԱՀ»
«ՀՈԳԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՊԱՆՔՆԵՐՈՒՄ»
«ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀԻՍՈՒՍԻ»
«ՓԵԹԱԿԸ»
«ԼԵՌԱՆ ՁԱՅՆԸ»
«ՍՏԱՄԲՈՒԼ. ՀՈՒՇԵՐԻ ՔԱՂԱՔ»

