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Ան ցել է ար դեն հի սու ներ կու տա րի, երբ Լի-
մա յում լա տին ամե րի կա ցի և տա կա վին երի-
տա սարդ ար ձա կա գիր ներ Վար գաս Լյո սա յի 
և Գար սիա Մար կե սի միջև տե ղի ունե ցավ չա-
փա զանց տա րօ րի նակ այն զրույ ցը, որն ըն թեր-
ցո ղը շու տով կկար դա: Զ րույ ցը շատ տա րօ րի-
նակ է, քան զի այնտեղ չկա գո նե մեկ կարևոր 
բառ, որն այ սօր ան դառ նա լիո րեն փո փոխ ված 
չլի նի: Զրույ ցի վեր նա գի րը՝ « Լա տի նա մե րիկ յան 
վե պը», հնչում է որ պես սո վո րա կան, պարզ ու 
հայ տա րա րո ղա կան նկա րագ րու թյուն, մինչ դեռ 
ան մի ջա պես հաս կա նում ենք, որ ոչ վե պը և ոչ 
էլ Լա տի նա կան Ամե րի կան, առա վել ևս՝ լա տին-
ա մե րիկ յան վե պը, միայն այն չեն, ին չի մա սին 
խո սե ցին Վար գաս Լյո սան ու Գար սիա Մար կե-
սը 1967 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին: Նկա տեք, որ 
այն չեն սոսկ այն պատ ճա ռով, որ ար դեն ներ-
կա են Վար գաս Լյո սան ու Գար սիա Մար կե սը, 
որով հետև այդ դա րա կե սը « Հար յուր տար վա 
մե նու թյան» հա ջո ղու թյան և ազ դե ցու թյան ժա-
մա նակն է, «Զ րույց տա ճա րում» եր կի ան չա փե լի 
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հա վակ նու թյան ու մեր ավան դու թյան այն պի սի 
հրա շա լիք նե րի, ինչ պի սիք են « Հայ տա րար ված 
սպա նու թյան քրո նի կոնը» և «Աշ խար հի վեր ջի 
պա տե րազ մը», որով հետև այս դա րա կե սը նաև 
մեր քա ղա քա կան աշ խար հի փո փո խու թյուն-
ների ժա մա նակն է (սկսած Պա դիլ յա յի գոր ծից 
և Պի նո չե տից մինչև Ֆի դել Կաստ րո յի ֆու խի մո-
րիզմն ու եր կա րա կե ցու թյու նը), իսկ եր կու վի-
պա սան նե րն այդ ամե նի ակա նա տեսն են եղել: 
Բոր խե սը, որի մա սին բազ միցս հի շա տակ վում 
է այս զրույ ցում, այդ գա ղա փարն ընդ միշտ ամ-
րագ րեց իր « Պիեռ Մե նարը՝ «Դոն Կի խո տի» հե-
ղի նակ» էսսեում, այն, որ՝ ժա մա նա կի ան ցու մը 
և ժա մա նա կի այդ հե տաքրք րա շարժ մարմ նա-
վո րումը, որոնք մեր գրած գրքերն են, փո խում 
են բա ռե րը:

Սույն գիր քը հիշ յալ զրույցն ըն թեր ցե լու ամե-
նաարդ յու նա վետ ձևե րից մեկն է: Մեր՝ լա տին-
ամե րի կա ցի ըն թեր ցող նե րիս ու ար ձա կա գիր-
նե րիս հա մար 1967 թվա կա նի պատ մա կան 
պա հը նկա րագ րե լիս օգ տա գործ վող բա ռերն 
այլևս չկան, դրանք ոչն չաց վել են, տար րա լուծ-
վել տա րի նե րի մեջ, և այ սօր մենք դրանք չենք 
օգ տա գոր ծում այն պես, ինչ պես նրանք՝ այն ժա-
մա նակ: Անդ րա դառ նա լով մե նու թյա նը՝ որ պես 



7

իր գրքե րի թե մա, Գար սիա Մար կե սը վա խե-
նում է, որ այն կա րող է չա փա զանց «մե տա-
ֆի զի կա կան» լի նել, ուս տի՝ «հե տա դի մա կան», 
երբ Վար գաս Լյո սան խո սում է գրո ղի «պա-
տաս խա նատ վու թյան» մա սին, կամ երբ քննում 
է իր գրչա կից ըն կեր նե րի տար բեր վե պե րի 
«պար տա վո րու թյան» մա կար դա կը, մենք զգում 
կամ կան խազ գում ենք քա ղա քա կան այն ջղա-
ձգված աշ խար հի ուժգ նու թյու նը, որը ծան րա ցել 
է նրանց վրա: Այլ էր նաև գե ղար վես տա կան 
իրա կա նու թյու նը: Փոր ձե լով ման րա մաս նել ու 
ն կա րագ րել « Հար յուր տար վա մե նու թյան» խոր 
նո րա րա րու թյու նը (փոր ձե լով, այս պես ասած, 
փա կագ ծե րը բա ցել)՝ Վար գաս Լյո սան խո սում 
է նախ՝ ռեա լիզ մի, ապա՝ ան հա վա նա կան կամ 
բա նաս տեղ ծա կան դրվագ նե րի, հե տո միայն՝ 
այն հա վա նա կա նու թյան մա սին, որ գիր քը կա-
րող է և ֆան տաս տիկ լի նել, իսկ Գար սիա Մար-
կե սը պա տաս խա նում է՝ վկա յա կո չե լով իր ռեա-
լիստ գրող լի նե լու փաս տը, ակ նար կե լով, որ 
այդ ֆան տաս տի կը լա տին ամե րիկ յան իրա կա-
նու թյան ան քակ տե լի մասն է՝ ակն հայտ հիաց-
մուն քով ակ նար կե լով, որ այդ իրո ղու թյու նը կա-
րող է նոր երանգ հա ղոր դել հա մաշ խար հա յին 
գրա կա նու թյա նը: Սա կայն փո խա նակ ման մեջ 
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բաց կա՝ բաց, որը մենք զգում ենք դա տար կու-
թյան պես, որով հետև եր բեք և ոչ մի կերպ չի 
երևում այն  ար տա հայ տու թյու նը, որն ըն թեր-
ցողն ակնկա լում է լսել՝ ար տա հայ տու թյուն, որը 
լո ղում է օ դում, բայց որը դեռ ոչ ոք չի բա ցա հայ-
տել՝ մո գա կան ռեա լիզ մը: Այո, գու ցե հենց դա 
է այս երկ խո սու թյան հիմ քում. 1967 թվա կա նին 
աշ խարհն այն քան նոր էր, որ իրե րն ան վա նում-
նե րի կա րիք ունեին:

Այ նուա մե նայ նիվ, կա մե կը, որ ար դեն սկսել 
էր ան վա նա կոչ վել, սկզբի հա մար՝ վիճա հա-
րույց անուն, բայց որը ժա մա նա կի ըն թաց քում 
տե ղա վոր վեց մեր մտա հո րի զո նում: Վար գաս 
Լյո սան այդ անու նը հի շա տա կում է միայն մեկ 
ան գամ, երբ հարց նում է Գար սիա Մար կե սին, 
թե ինչ է մտա ծում լա տին ամե րիկ յան վեպի 
բումի մա սին: Բու մը, ան շուշտ, այն ժա մա նակ 
այն չէր, ինչ այ սօր է, և այս երկ խո սու թյան 
հրա շա լիք նե րից մեկն էլ իր դե րա կա տար նե րին 
որ սալն է այն պա հին, երբ երևույ թը սկսում է 
ձևա վոր վել: Մենք՝ լա տին ամե րիկ յան վե պի ըն-
թեր ցող ներս, դեռ եր կար վի ճում ենք, թե երբ 
այն սկսվեց: Ե՞րբ: Գու ցե « Քա ղա քը և շ նե րը» 
վեպի հա մար 1962 թվա կա նին Բ րե վե գրա-
դա րանի մրցա նա կին ար ժա նա նա լո՞վ: Կամ 
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« Հար յուր տար վա մե նու թյան»՝ ըն թեր ցող ների 
ան նա խա դեպ հա ջո ղու թյա՞մբ: Ինչ ուզում է 
լի նի, Լի մա յի այս զրույ ցը ֆե նո մե նալ օ րի նակ 
է: Բու մի չորս աթոռի զվար ճա լի, բայց և շատ 
լուրջ դա սա կարգ ման մեջ, որն ավե լի ուշ իրա-
կա նաց րեց Խո սե Դո նո սոն, զբա ղեց րին եր կու-
սը, ով քեր խո սում են ոչ միայն Կոր տա սարի և 
Ֆուեն տե սի, այլև Բոր խե սի, Օ նետ տիի և Ռուլ-
ֆո յի մասին (Օ նետ տին իր հար ցազ րույց նե րից 
մե կում կասի. «Ես տար վե ցի բու մով»): Այդ ծան-
րակ շիռ անուն նե րից հե տո XX դա րի գե ղար վես-
տա կան   գրա կա նու թյունն այլևս եր բեք առաջ-
վա նման չէր լի նի, ահա թե որ տե ղից է Գար սիա 
Մար կե սի ու Վար գաս Լյո սա յի զրույ ցի դրա մա-
տիկ երան գը, երբ վեր ջին ներս ան կեղ ծո րեն և 
փոքր-ինչ զար ման քով զրու ցում են իրենց հետ 
պա տա հա ծի մա սին, ինչ պես ջա հել պտե րո-
դակ տիլ նե րը՝ իրենք իրենց հարց տա լով, թե, 
գրո ղը տա նի, ի՞նչ է այդ է վոլ յու ցիա կոչ վածը: 
Խո սել « Հար յուր տար վա մե նու թյան» մա սին՝ 
որ պես նոր գրքի, որը գտնվում է մյուս նո րու-
թյուն նե րի հետ նույն սե ղա նին, որ քա՜ն տա րօ-
րի նակ կա րող է թվալ մեզ: Եվ որ քա՜ն հրա շա լի 
է տես նել, թե ինչ պես է Վար գաս Լյո սան ազա-
տո րեն մեկ նա բա նում իր գոր ծըն կե րոջ գիր քը՝ 
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հան պատ րաս տից հան դես գա լով այն քան 
թա  փան ցիկ ու պարզ քննա դա տու թյամբ, որ 
չորս տա րի անց նրա կող մից հրա պա րակ ված 
« Պատ մու թյուն աստ վա ծա սպա նու թյան մա սին» 
ուսում նա սի րու թյու նը կա րե լի է հա մա րել Լի-
մա յում նրա ար տա հայ տած գա ղա փար նե րի 
խո րա ցու մը կամ ընդ լայ նու մը:

Ահա Վար գաս Լյո սան՝ ար ձա կա գիր-քննա-
դա տը, իր գրո ղա կան ար վես տի բարձ րա գույն 
գի տակ ցու թյան տե րը՝ միշտ նշտա րը ձեռ քին: 
Կող քին Գար սիա Մար կեսն է, որը մեծ ճի գեր 
է գոր ծադ րում՝ բնազդաբար պաշտ պա նե լով 
գրե թե վայ րի ար ձա կագ րի իր կեր պա րը, որը 
նող կում է տե սու թյու նից, լավ չի մեկ նա բա նում 
ինքն իրեն և սե փա կան գրքե րը: Իհար կե, այն-
քան էլ այդ պես չէ. Գար սիա Մար կե սը շատ լավ 
գի տեր, թե ին չի հա մար է իր գոր ծի քա կազ մի 
յու րա քանչ յուր պտու տա կա հա նը: Եվ ինչ պես 
ցան կա ցած մեծ վի պա սան, հրա շա լի տի րա-
պե տում էր ընթերցման ար վես տին. խոս քե րը, 
որոնք նա այս տեղ ձո նում է Ուիլ յամ Ֆոլք ների 
ազ դե ցու թյա նը կամ նրա ներ կա յու թյա նը լա-
տին ամե րիկ յան նոր վե պում, հար յու րա վոր 
է ջե րից բաղ կա ցած թե զից ավե լին ար ժեն: Առ-
հա սա րակ երկ խո սու թյու նը նաև ար ձա կագ րի 
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ար վես տը եր կու հա կա դիր ձևե րով ըմբռ նելու 
արար է, քա նի որ պոե տի կան նաև խառնված-
քի ար տա հայտ չաձև է, որի դեպ քում ըն թեր-
ցողը նույն պես կա րող է բախ վել ակն հայտ 
հա կա դրու թյան: Մի կող մից՝ Վար գաս Լյո սա յի 
ին տե լեկ տուալ մե ծա հո գու թյու նը, որը պատ-
րաստ է ստանձ նել հար ցազ րու ցա վա րի դե րը՝ 
գլխա վոր դե րը շնոր հե լով Գար սիա Մար կե սին, 
չնա յած որ  Ռո մու լո Գա յե գո սի մրցա նա կը դեռ 
տաք էր իր ճամպ րու կում, մյուս կող մից՝ Գար-
սիա Մար կե սի ամաչ կո տու թյու նը, որն ար տա-
հայտ վում է անխ նա ժայթքող պոռթ կում նե րով՝ 
սուր է պի գ րամ նե րով ու ան նպա տակ թվա ցող 
չա փա զան ցու թյուն նե րով: Երբ Գար սիա Մար-
կե սը հա վա տաց նում է, օ րի նակ, որ պա տա-
նե կու թյան տա րի նե րին ար դեն ուներ « Հար յուր 
տար վա մե նու թյան» առա ջին պար բե րու թյու նը՝ 
նույ նը, ինչ տես նում ենք գրքում, մենք գի տենք, 
որ նա ստում է: Սա կայն այդ սու տը նրա նա րա-
տիվ ան հա գուր դու թյան ընդ լայ նումն է, որով 
բծախնդ րո րեն ուզում է կա ռու ցել սե փա կան լե-
գեն դը:

« Լա տի նա մե րիկ յան վե պը» տա րի ներ շա րու-
նակ դուրս էր մնա ցել ըն թեր ցա սեր աշ խար-
հի շրջա նակ ից: Այն կա րե լի էր գտնել միայն 
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կաս կա ծե լի հե ղի նա կու թյուն ունե ցող կամ սև 
շու կա յին առնչ վող ծո վա հեն նե րի տպա գիր է ջե-
րում: Ինքս այդ մե ղա վոր նե րից մեկն էի. քսան-
մեկ տա րե կան էի և միայն մի մո լուցք ունեի՝ 
սո վո րել վեպ գրել, երբ հազ վագ յուտ հրա տա-
րա կու թյուն նե րի հետ գործակցող բոգոտացի 
մի գրավաճառ ինձ պատ մեց այս գրքի մա սին 
և սր բի ձայ նով հա վա տաց րեց, որ այնտեղ վեպ 
գրե լու ար վես տի մա սին ավելի ար ժե քա վոր դա-
սեր կան, քան ցան կա ցած բա նա սի րա կան ֆա-
կուլ տե տում: Հա կա ռակ իմ ան հանգս տու թյան՝ 
ասաց, որ գիր քը գո յու թյուն չու նի և առա ջար կեց 
պատ ճե նել իր տար բե րա կը: Յու րա քանչ յուր ոք, 
ով քսան տա րե կա նում հափշտակ ված է այդ-
չափ կլա նող ձիր քով, կհաս կա նա, որ հաս տատ 
կըն դու ներ այդ առա ջար կը, քան զի ոչ ոք եր բեք 
չգի տի, թե որ տե ղից կգան այն հնա րա վո րու-
թյուն նե րը, որոնք նրան կդարձ նեն այն պի սին, 
ինչ պի սին ուզում է լի նել, հետևա բար միակ լու-
ծու մը բո լոր հետ քե րով գնալն է, բո լոր հնա րա-
վո րու թյուն նե րը սպա ռե լը: Հի մա՝ քա ռորդ դար 
անց, ես ներ քին գո հու նա կու թյուն ունեմ՝ ներ-
կա յաց նե լու այս վե րագտած խոս քերը՝ խոս-
քեր, որոնք այժմ կար ծես փրկված լի նեն ինչ-
որ նա վա բե կու թյու նից, և ես դա անում եմ այն   
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հա մոզ մուն քով, որ դրանք նույն քան լու սա վոր ու 
ոգևո րող կլի նեն ըն թեր ցո ղի (գու ցե նաև ապա-
գա ար ձա կագ րի), որ քան ինձ հա մար:

Խուան Գաբ րիել Վաս կես
Մա յիս, 2019





 

ՄԵԿ ԱՆ ԳԱՄ ԵՎ  
ԱՅԼԵՎՍ ԵՐ ԲԵՔ





17

Մնա ցել էր հար յուր քա ռա սուն ժամ: Խեր վա-
սիո Սան տիլ յա նա փո ղո ցում գտնվող կլի նի կա-
կան սեն յա կը, որ տեղ Պատ րի սիան պիտի լույս 
աշ խարհ բե րեր Գոն սա լո Գաբ րիե լին, առանձ-
նաց ված էր, նույ նիսկ նա խա տես ված էր, որ 
երե խան ծնվե լու էր Լոն դո նում: Այդ օ րը՝ կե ս-
օ րին, նրա հայ րը, անց նե լով տաս նե րեք կի լո-
մետ րի վեր ջին հատ վա ծը, որոնք բա ժա նում էին 
Կա սի մի րո Ուլ լոա փո ղո ցը Ազ գա յին ին ժե նե րա-
կան հա մալ սա րա նից, շո ղում էր իր ան թե րի սև 
կոստ յում-փող կա պով, ճեր մակ վեր նա շա պի կով 
և խիստ ակոս ված մուգ մա զե րով: Մե քե նա յի 
հետևի նստա տե ղին նստած՝ վե րա նա յում էր 
գրա ռում նե րը, երբ աչ քի պո չով ու պա կաս սի-
րով նկա տեց Տակ նա պո ղո տա յի վրա գտնվող 
« Լա Կ րո նի կա» թեր թի խմբագ րա տան դուռն ու 
մտա ծեց. «Ահա»:

Այդ երեք շաբ թի պար տի զան Տա նիա յի դիակը 
դեռ անն պա տակ նե խում էր Մա սի կու րի գետի 
ջրե րում, մինչ դեռ կա պույտ պա յու սա կում հա-
վա քած գու նա վոր խճա քա րե րը ցա քուց րիվ էին  
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լի նում, իսկ բո լի վիա կան քա րա խ ճե րին նստած 
Էռ նես տո Գևա րան՝ շնչաս պառ, բայց և հա-
վա  տով, գրում էր իր օ րագ րում. «Օրն ան ցավ 
առանց նո րու թյան», մինչ դեռ նո րու թյունն այն 
էր, որ նրան մնա ցել էր ապ րե լու ըն դա մե նը երե-
սուներ կու օր: Ս տոկ հոլ մում Շ վե դա կան ակա-
դե միան պատ րաստ վում էր առա ջին ան գամ 
գրա կա նու թյան Նո բել յան մրցա նակ շնոր հել 
լա տին ամե րի կա ցի գրո ղի՝ մի գվա տե մա լա ցու, 
որը՝ տա կա վին երի տա սարդ ու ան հայտ, կի-
սատ թո ղեց իր « Խար դախ» վե պը Փա րի զի հա-
մալ սա րա նում Պոլ Ռի վեին ունկնդ րե լու հա մար, 
որը դա սա խո սու թյուն էր կար դում մա յա նե րի 
քա ղա քակր թու թյան մա սին, և որը գվա տե մա-
լա ցուն տես նե լուն պես դա դա րեց րեց դա սա խո-
սու թյու նը, զննեց նրան, շո շա փեց, ապա ասաց. 
«Կ յան քումս առա ջին ան գամ եմ իս կա կան մայա 
տես նում», որից հե տո գվա տե մա լա ցին հե ռա-
ցավ՝ շա րու նա կե լու կի սատ թո ղած վե պը, որը 
վեր ջում վեր նագ րեց « Պա րոն Նա խա գահ»: 
Բուե նոս Այ րե սում հար սա նի քի էին պատ րաստ-
վում Խոր խե Լուիս Բոր խե սի դե րա կա տար մամբ, 
որին մնա ցել էր տասն վե ցօր յա ամու րու կյանք 
և երեք տար վա դժբախ տու թյուն, որն ի վեր ջո 
ավարտ վե լու էր քսան յոթ պատ ճառ ի ցան կով, 
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որոնց արդ յուն քում ցան կա նա լու էր վերջ դնել 
այդ ամուս նու թյա նը: Լի մա յում՝ Պաս տա սա փո-
ղո ցում գտնվող հին տա նը, Վիկ տոր յա Սան տա 
Կ րու սը փորձ էր անում մոտ քսան աֆ րոպե-
րուա ցի նե րի հետ, որոնք ցնցվում էին Վի սեն-
տե Վաս կե սի և Ադոլ ֆո Սե լա դա յի կի թառ նե րի 
հնչյուն նե րի ներ քո, իսկ Լի մա յին հա տուկ փոք-
րիկ ջրվե ժին կից նրբանց քում դրել էին Ռո մալ-
դո Կամ պո սի երաժշ տա կան հսկա արկ ղը, որով 
Սե գու րա թատ րո նում պի տի նոր ներ կա յա ցում 
բե մադ րեին: Հենց այդ ժա մա նակ հյու րա նո ցի 
նա խաս րա հի սյա ն հետևում Օ վիե դոն հան դի-
պեց հե ռագ րի չի որ դուն և մի գե ղե ցիկ աղջ կա 
Արա կա տա կա յից.

– Վեր ջա պես գտա քեզ: Ու շա նում ենք:
– Հույս ունեի՝ չես գա հետևիցս: 
Ազ գա յին ին ժե նե րա կան  հա մալ սա րան տա-

նող ճա նա պար հը քա ռաս նամ յա տղա մար դու 
հա մար բա վա կան կարճ էր. «Կ րիլ յոն հո թե-
լից» ըն դա մե նը երեք կի լո մետր հե ռա վո րու թյան 
վրա՝ Լա Կոլ մե նա պո ղո տա յի մեջ տե ղում, Լի-
մա յի ֆրան սիա կան կենտ րո նում, որ տեղ նա 
և Մեր սե դեսն իջևա նել էին երեկ վա նից: Այդ 
առա վոտ ըն դու նել էր երեք լրագ րո ղի «Էլ Կո
մեր սիո յից», « Լա Կ րո նի կա յից» և «Էսպ րե սո յից» 



20

և ափ սո սում էր, որ հա մա ձայ նել է մաս նակ ցել 
հան րա յին հան դիպ մա նը՝ տե ղի տա լով Օ վիե-
դո յի հա մո զիչ առա ջար կին. « Դու Մա րիո յի հետ 
խո սիր առանց լսա րա նի մա սին մտա ծե լու»: 

Ազ գա յին ին ժե նե րա կան հա մալ սա րանի 
ճար  տա րա պե տա կան ֆա կուլ տե տի դահ լի ճը 
պայ թում էր լիու թյու նից, երեք հար յուր փայտե 
աթոռ ար դեն տա քա ցած էր. բա ցի հա մալ-
սա րա նա կան ուսա նող նե րից, ամեն տա րի քի 
մարդ կար, բո լո րը ան համ բեր սպա սում էին, 
թե երբ կբաց վի դու ռը, բեմ կբարձ րա նան և սե-
ղա նի շուրջ կնստեն երկու դե րա կա տար ները՝ 
Ռո մու լո Գա յե գո սի նո րըն ծա մրցա նա կա կիրն 
ու « Հար յուր տար վա մե նու թյուն» գրքի հե ղի-
նակը: Ո՞վ էր այդ կո լում բիա ցին, որի վեպը երեք 
ամսում վա ճառվել էր ավե լի քան երե սուն հա-
զար օ րի նա կով: Դեռևս քչե րն էին ճանաչում 
նրան, քա նի որ գիր քը բա վա կան ուշ հայտնվեց 
Լի մայի գրա խա նութ նե րում, թեև «Ամա րու» ամ-
սագրի առա ջին օ րի նա կի շնոր հիվ (ո րի ղե կա-
վա րը անկ յու նում նստած այն բա նաս տեղծն էր, 
որի թաշ կի նա կը փայլ էր հա ղոր դում մոխ րա-
գույն պի ջա կին), մինչև աշ խար հի մնա ցած մա-
սում հայտն վե լը, Պե րուում մի հատ ված ըն թերց-
վեց վե պից: 
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Երբ 1967 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 5-ին՝ 
երեք  շաբ թի, ժա մա ցույ ցը կանգ առավ 13։30 
րո պեի վրա, Մա րիո Վար գաս Լյո սա յի և Գաբ-
րիել Գար սիա Մար կե սի միջև երկ խո սու թյու նը 
սկսվեց:

Ըն դա մե նը հինգ շա բաթ վա ծա նոթ ներ էին: 
Ըն դա մե նը հինգ շա բա՞թ: Թ վում էր՝ առն վազն 
հինգ տա րի: Գու ցե այն պատ ճա ռով, որ ար դեն 
քսան ամիս նա մա կագ րա կան կապ էին պա-
հում: Մեկ նար կը տվեց կո լում բիա ցին. « Լուիս 
Հարս սի մի ջո ցով վեր ջա պես իմա ցա հաս-
ցեդ, ին չն անհ նա րին էր Մեք սի կա յում, մա նա-
վանդ հի մա, երբ Կառ լոս Ֆուեն տե սը կո րել է՝ ով 
գիտի եվ րո պա կան որ ջունգ լի նե րի մա ցա ռուտ-
ներում»,– աս վում է 1966 թվա կա նի հուն վա րի 
11-ի նա մա կի սկզբում: Նա մակ նե րն ըն կե րու-
թյուն և մեղ սակ ցու թյան այն պի սի մտեր մու թյուն 
ծնե ցին նրանց մեջ, որ Կա րա կա սի օդա նա վա-
կա յա նում առա ջին իսկ հան դիպ մա նը միան գա-
մից ըն կե րա ցան:

« Մենք ծա նո թա ցանք նրա՝ Կա րա կա սի օ դա-
նա վա կա յան ժա մա նե լու գի շե րը. ես գա լիս էի 
Լոն դո նից, նա՝ Մեք սի կա յից, և մեր ինք նա թիռ-
նե րը վայ րէջք կա տա րե ցին գրե թե միա ժա մա-
նակ: Մինչ այդ մենք փո խա նակ վել էինք մի 
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քա նի նա մակ ով, նույ նիսկ պլա նա վո րել էինք 
ինչ-որ ժա մա նակ չորս ձեռ քով մեկ վեպ գրել 
(1931 թվա կա նի Կո լում բիա յի և Պե րուի միջև ող-
բեր գա կան պա տե րազ մի մա սին), բայց առա-
ջին ան գամ էինք դեմ առ դեմ հան դի պում: 
Այդ գի շեր վա նրա դեմ քը շատ լավ եմ հի շում. 
ինք նա թի ռի վա խից այ լայլ ված (ա հա վոր վա-
խե նում էր), լու սան կա րիչ նե րի ու լ րագ րող նե րի 
հետապն դու մից շփոթ ված: Մենք ըն կե րա ցանք 
և եր կու շա բաթ միա սին անց կաց րինք, մինչև 
Հա մա գու մա րը այն նույն Կա րա կա սում, որն ար-
ժա նա պատ վո րեն էր թա ղում իր հան գուց յալ նե-
րին և ցն ցում երկ րա շար ժի բե կոր նե րը»:

Երե սուն հինգ վայրկ յա ն տևած երկ րա շարժը, 
որի մա սին խո սում է Մա րիո Վար գաս Լյո-
սան, ցնցեց Կա րա կա սը 1967 թվա կա նի հու լի սի  
29-ին՝ ժա մը 20:05 րո պեին, հան դի պու մից վեց 
օր առաջ: Եվ չնա յած նրա ուժգ նու թյա նը, երկու 
հար յուր երե սուն վեց զո հին և եր կու հա զար վի-
րա վորին, արա րո ղու թյու նը, որի ժա մա նակ 
«Կա նաչ տու նը» վե պի առա ջին հրա տա րա կու-
թյան առ թիվ Ռո մու լո Գա յե գոսն իր անու նը 
կրող մրցա նա կը շնոր հեց Մա րիո Վար գաս Լյո-
սա յին, այն ի վեր ջո տե ղի ունե ցավ: Խուան Կառ-
լոս Օ նետ տին իր վե պով երկ րորդ տե ղում էր, 
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որում, ի դեպ, նույն պես հա սա րա կաց տուն կար, 
բայց առանց երա ժիշտ նե րի, և վեր նագրված էր 
«Ս րիկա ներ»: 

Մր ցա նա կը ստա նա լիս, որը տրվում էր երե-
սուն մե կամ յա Մա րիո Վար գաս Լյո սա յին՝ որ պես 
բում կոչ վող երևույ թի գլխա վոր դե րա կա տար, 
Լյո սան հան դես եկավ նույն քան ոգեշն չող ու 
հու զիչ ելույ թով, որ քան իր անունն էր. «Գրա-
կա նու թյու նը կրակ է», և մինչ նա կար դում էր, 
հան դի սա տես Գար սիա Մար կե սը մտա ծում էր, 
որ նրա ելույ թը կա տար յալ էր, իսկ Խո սե Մի գել 
Օ վիե դոն շուն չը պա հած սպա սում էր, որ պես-
զի վեր ջում հոտն կայս ծա փա հա րի իր նախ կին 
դա սըն կե րո ջը Լա Սա լեից:

Խո սե Մի գել Օ վիե դոն երե սու նե րեք տա րե-
կան էր, հաղ թել էր դրա մա տուր գիա յի մրցույ-
թում, հրա տա րա կել էր էս սե նե րի երեք ժո ղո-
վա ծու, Ազ գա յին ին ժե նե րա կան  հա մալ սա րա նի 
Մշա կույ թի զար գաց ման վար չու թյան տնօ րենն 
էր և ճար տա րա պե տա կան ֆա կուլ տե տում կա-
յա նա լիք հան դիպ ման մեծ պա տաս խա նա տուն: 
Նա կազ մա կեր պեց մի ջո ցա ռու մը, լսա րա նին 
ներ կա յաց րեց եր կու գրող ին և հա ջո ղու թյամբ 
ձայ նագ րեց երկ խո սու թյու նը, որը թե մա նե րի 
շա տու թյան պատ ճա ռով վերսկս վեց եր կու օր 
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անց՝ սեպ տեմ բե րի 7-ին, ժա մը 13:00-ին, նույն 
տե ղում: Այդ հինգ շաբ թի «Էլ Կո մեր սիո» թերթի 
23-րդ  է ջում հայտն վեց հա մա ժո ղո վի մա-
սին պատ մող հայ տա րա րու թյու նը՝ «Իմ գրքե րի 
պատ մու թյու նը» խո րագ րով, որի մա սին կո լում-
բիա ցին խո սե լու էր 19:15 րո պեին Պե րուի Կա սա 
դե լա Կուլ տու րա յում, որը գտնվում է նախ կին 
Կա սա դե Պի լա տո սի տե ղում՝ Ան կա շին կից: 
Հան րա յին հան դի պում ներն ավարտ վել էին, 
բայց ոչ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րը:

Կա սա Ագուր տոն գտնվում էր Կոս տա Ռի կա 
123 փո ղո ցում՝ Խե սուս Մա րիա յում, և կա ռուց-
վել էր 1954 թվա կա նին երեք հար յուր վաթ սուն 
քառա կու սի մետր մա կե րե սի վրա, սե փա կա-
նա տի րոջ՝ ճար տա րա պետ, 1966-1970 թվա կան-
նե րին   Ազ գա յին ին ժե նե րա կան հա մալ սա րա նի 
ռեկ տոր Սանտ յա գո Ագուր տո Կալ վո յի նա խա-
գծի հի ման վրա: Կե ցա վայ րի առա ջին հար կում 
տասն մեկ սեն յակ կար, սա կայն ուր բաթ օ րե րի 
քեֆ չի հրա վիր յալ նե րը ներսուդուրս էին անում 
դրան ցից երե քում՝ հյու րա սեն յա կում, ճաշա-
սենյա կում ու պար տե զում, թեև պատշ գամ բից 
մար դիկ գա լիս-գնում էին՝ որոշ աշ խա տա կից-
ներ, լու սան կա րիչ ներ, մա տու ցող ներ, այն տե-
ղից կա րե լի էր տես նել հյու րըն կա լո ղին և ն րա 
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տիկ նո ջը՝ Ռի նա Լուս Մա ցի նիին, նկա րիչ Ֆեռ-
նան դո դե Շիշ լո յին, բա նաս տեղ ծու հի Բ լանկա 
Վա րե լա յին, աստ ղեր Գար սիա Մար կե սին և 
Վար գաս Լյո սա յին, բա նաս տեղծ Գուս տա վո 
Վալ կար սե լին, Է մի լիո Ադոլ ֆո Վեսթ ֆա լե նին, 
այն բա նաս տեղ ծին, որի թաշ կի նակն այժմ փայլ 
էր հա ղոր դում նրա մուգ պի ջա կին, Օ վիե դոյին, 
Մեր սե դե սին, Պատ րի սիա յին, որի երեք կո ճա-
կով եր կար սև վե րար կուն չէր թաքց նում այն 
վաթ սուն ժա մը, որն անհ րա ժեշտ էր նրան Գոն-
սա լո Գաբ րիե լին լույս աշ խարհ բե րե լու հա մար:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կե սի ներ կա յու թյունն 
ար դեն իսկ ստվե րել էր բո լոր նրանց, ով քեր 
նրա նից մի քա նի ամիս առաջ էին ոտք դրել 
Լիմա՝ Կառ լոս Ֆուեն տե սին, Նի կա նոր Պա ռա-
յին, Խոր խե Լուիս Բոր խե սին, Ալ վա րո Մու տի-
սին: Միայն 1966 թվա կա նի Նե րու դա յի հնչեղ 
ներ կա յու թյու նը կա րե լի էր հա մե մա տել կո լում-
բիա կան լրատ վա մի ջոց նե րի առա ջաց րած աղ-
մու կի հետ:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կե սը մեկ նեց ժա մա-
նե լուց մեկ շա բաթ անց: Նա մեկ ան գամ ոտք 
դրեց Լի մա և այլևս եր բեք: Այդ այ ցի մա սին են 
վկա յում մի շարք մամ լո հոդ ված ներ, լու սա-
նկար ներ, անեկ դոտ ներ, մա կագր ված գրքեր և 



26

այն ան մո ռա նա լի երկ խո սու թյու նը, որը Օ վիե-
դո յի շնոր հիվ տպագր վեց հա ջորդ տա րի և 
ար դեն հի սուն տա րի անց նում է Լա տի նա կան 
Ամե րի կա յի պատ ճե նա հան ման մի սար քից 
մյու սը: Մեկ նու մի պա հը հա վեր ժա ցավ օ դա-
նավա կա յա նում ար ված մեկ լու սան կա րով, որ-
տեղ Գար սիա Մար կե սը ձեռ քը դրել է Վար գաս 
Լյո սա յի ուսին, և Վար գաս Լյո սան ժպի տով նա-
յում է Գար սիա Մար կե սին, իսկ Մար թա Լի վել-
լին, Մեր սե դես Բար չան և Խո սե Մի գել Օ վիե-
դոն նա յում են նրանց: Պատ րի սիան չի երևում. 
Խեր վա սիո Սան տիլ յա նա փո ղո ցի վրա գտնվող 
կլի նի կա յում նոր է լույս աշ խարհ բե րել Մա րիո 
Վար գաս Լյո սա յի որ դուն՝ Գաբ րիել Գար սիա 
Մար կե սի սա նի կին՝ Գոն սա լո Գաբ րիե լին:

Մեկ նե լուց առաջ, մինչ միգ րա ցիոն բաժ նի 
տե սուչ Մո րա լես Դուար տեն այ րում էր Գաբրիել 
Խո սե Գար սիա Մար կե սի անձ նագ րի տասն-
ին  նե րորդ է ջը, ապա հսկա յա կան կար միր 
դրոշ մա նիշ կպցնում, որը տար բեր վում էր սո-
վո րական կա պույտ ու մա նու շա կա գույն երանգ-
նե րից, Օ վիե դոն հա վեր ժաց րեց հե ռագ րի չի 
որ դու և Արա կա տա կա յի գե ղե ցիկ աղջ նա կի 
պատ կե րը՝ նրա առջև կանգ նած, ձախ ձեռ քին՝ 
« Հար յուր տար վա մե նու թյան» նա վի ու ան տա ռի 
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պատ կե րը, իսկ այդ ըն թաց քում աջ ձեռ քով 
գրի առավ հետևյա լը. «Նվի րում եմ Մար թա յին 
և Խոսե Մի գե լին՝ ի հի շա տակ այս սար սա փե լի 
քա ղա քում անց կաց րած ան մո ռա նա լի օ րե րի ու 
ըն կե րու թյան, որը վերջ չու նի»:

Օ վիե դոն շա րու նակ եց ըն կե րու թյու նը, բայց 
հատ կա պես Մա րիո յի հետ:

Լա վա գույ նը դեռ առջևում էր, թեև հետ հաշ-
վար կը հի շեց նում էր՝ ութ տա րի, հինգ ամիս, մեկ 
օր:

Լուիս Ռոդ րի գես Պաս տոր՝ կամր ջի տակ 

23 մա յի սի, 2019 թվա կան





 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ1

1 Խոսե Միգել Օվիեդոյի «Նախաբանը» առաջաբանի 
ձևով տպագրվել է գրքի առաջին հրատարակության 
մեջ. «Լատինամերիկյան վեպը. երկխոսություն», Լիմա, 
Կառլոս Միլլա Բատրես, Ազգային ինժեներական հա-
մալ սարան հրատ., 1968 թ. 5-6: 
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1967 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին Ազ գա յին 
ին ժե նե րա կան հա մալ սա րա նը Լի մա հրա վի-
րեց կո լում բիա ցի ար ձա կա գիր Գաբ րիել Գար-
սիա Մար կե սին: Մի քա նի ամիս առաջ (ա վելի 
ճիշտ՝ մա յի սին) Գար սիա Մար կե սը Բուե նոս 
Այ րե սում հրա տա րա կել էր իր « Հար յուր տար
վա մե նու թյուն» վե պը, որը բարձր գնա հատ-
վեց գրաքն նա դատ նե րի և հան րու թյան կող մից, 
ինչը հազ վա դեպ հա ջո ղու թյուն էր Լա տի նա-
կան Ամե րի կա յում: Թեև Գար սիա Մար կե սը հե-
ղի նակ էր ևս  երեք վե պի ու պատմ վածք նե րի 
ժո ղո վա ծուի, բայց, կա րե լի է ասել, որ իր այս 
գրքով գլխապ տույտ արա գու թյամբ մեծ ժո-
ղովր դա կա նու թյուն և հա մաշ խար հա յին հռչակ 
ձեռք բե րեց՝ դառ նա լով լա տին ամե րիկ յան գրա-
կա նու թյան ամե նա պա հանջ ված դեմ քե րից 
մեկը, նրա ամե նա վառ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, 
կեն դա նի լե գենդ: Ոգևո րու թյան ալի քով տար-
ված (ի դեպ, ար դա րա ցիո րեն)՝ հե ղի նա կը լքեց 
Մեք սի կան, որ տեղ եր կար տա րի ներ բնակ վում 
էր՝ զբաղ ված հա մառ ու լուռ ստեղ ծա գոր ծա կան 
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գոր ծու նեու թյամբ, որն ավարտ վե լու էր « Հար յուր 
տար վա մե նու թյուն»-ով և գ նաց՝ վա յե լե լու իր 
հաղթա նա կը Բուե նոս Այ րե սում, որ տեղ Հա րա-
վա մե րիկ յան առա ջին պլա նի մրցա նա կի շրջա-
նակ ում հրա վիր ված էր որ պես վե պի մրցույթի 
ժյու րի: Բուե նոս Այ րե սից վե րա դառ նա լուն պես 
հա մալ սա րա նը պա տիվ ունե ցավ հյու րըն կա լե-
լու նրան որ պես հյուր:

Այդ ժա մա նակ Լի մա յում էր գտնվում ար ձա-
կա գիր Մա րիո Վար գաս Լյո սան, որը մի քա նի 
շա բաթ էր անց կաց նե լու երկ րում, և որը նույն-
պես Կա րա կա սից վե րա դար ձել էր կարևոր 
անձ նա կան հաղ թա նա կով. « Կա նաչ տու նը» 
վեպի համար նոր էր ար ժա նա ցել  Ռո մու լո Գա-
յե գո սի մրցա նա կին՝ որ պես առ հա վատչ յա փայ-
լուն ու գ նա հա տե լի ար ձա կի: Օգտ վե լով այն 
հան գա ման քից, որ մեզ մոտ էին լա տին ամե-
րիկ յան ար ձա կի եր կու ան վի ճե լի հե րոս նե րը, 
Ազ գա յին ին ժե նե րա կան  հա մալ սա րա նը որո-
շեց հան դես գալ բա ցա ռիկ նա խա ձեռ նու թյամբ, 
որը գե րա զան ցում էր սո վո րա կան հա մա ժո-
ղով նե րի ու կ լոր սե ղան նե րի ձևա չա փը. նպա-
տակը՝ «հան րա յին քննա սեն յա կում» հան դի պում 
կազ մա կեր պել Գար սիա Մար կե սի և Վար գաս 
Լյո սա յի հետ՝ երկ խո սու թյան ձևա չա փով, որը 
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կա րող էր վեր հա նել գրող նե րի՝ վե պի ստեղծ-
ման, մար դու ան հա տա կա նու թյան, անձ նա կան 
փոր ձի և այլ նի՝ դեռևս չբա ցա հայտ ված կող-
մերը: Իրա կա նում Վար գաս Լյո սան ստանձ նեց 
հար ցա քննո ղի դե րը, իսկ Գար սիա Մար կե սը՝ 
հար ցաքնն վո ղի (թեև եր բեմն դե րե րով փոխ-
վում էին): Հա մալ սա րա նի Մշա կույ թի զար գաց-
ման վար չու թյան կող մից կազ մա կերպ ված մի-
ջո ցա ռու մը տե ղի ունե ցավ սեպ տեմ բերի 5-ին 
հա մալ սա րա նի ճար տա րա պե տա կան ֆա կուլ-
տե տի լսա րա նում՝ հսկա յա կան լսա րա նի առջև: 
Հար ցաքն նու թյու նը տևեց նա խա տես վա ծից 
ավե լի եր կար, և այդ պի սով թե ման չսպառ վեց, 
որոշ վեց այն ավար տին հասց նել երկ րորդ հան-
դիպ մա նը՝ եր կու օր անց:

Ազ գա յին ին ժե նե րա կան հա մալ սա րա նը, 
հաշ վի առ նե լով հար ցաքն նու թյան նշա նա կա լի 
ար ժե քը՝ շնոր հիվ գրող նե րի առա ջին հան րա յին 
հան դիպ ման,  գոր ծակ ցե լով Միլ լա Բատ րե սի 
հետ, ցան կա ցավ ընդ լայ նել այս փաս տա թուղթն 
իբրև  գոր ծակ ցու թյուն մեր գրա կա նու թյան ճա-
նաչ ման ու ուսում նա սի րու թյան շրջա նակ ում: 
Ար ձա նագր ված տար բե րա կի վրա եր կա րա-
ժամ կետ աշ խա տան քից, ան ձամբ հե ղի նակ նե-
րի հետ շտկումներ ու խորհր դատ վու թյուն ներ 
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իրա կա նաց նե լուց հե տո ար դեն կա րող ենք ներ-
կա յաց նել երկ խո սու թյան վերջ նա կան տեքս տը: 
Այս տեքս տը լու սա բա նում է ոչ միայն « Հար յուր 
տար վա մե նու թյան» մեջ առ կա հե ղի նա կի անձ-
նա կան հու շե րի հեն քը, հատ կա պես՝ նրա գրա-
կան հա մոզ մունք նե րը, այլև եր կու մարդ կա յին 
խառն վածք նե րի հա կա սա կա նու թյու նը. մշտա-
պես խիստ, հղկված տե սա բան ու վի ճա հա րույց 
մե թո դիստ Վար գաս Լյո սա յի և պայ թեց նող ու 
պա րա դոք սալ հու մո րով, սուր ին տե լեկ տով, կա-
տա ղի կեն սա կա նու թյամբ Գար սիա Մար կե սի:

Վս տահ ենք, որ այս գիր քը կօգ նի նաև 
ավելի լավ հաս կա նալ ժա մա նա կա կից լա տին-
ամե րիկյան գրո ղի դիր քը և դա տո ղու թյուն ներ 
անել այդ մայր ցա մա քում տվյալ ժան րի ծաղկ-
ման հիմնավորումների շուրջ:

Խո սե Մի գել Օ վիե դո



ԼԱ ՏԻ ՆԱ ՄԵ ՐԻԿ ՅԱՆ  
ՎԵ ՊԸ

Երկ խո սու թյուն Մա րիո Վար գաս Լյո սա յի 

և Գաբ րիել Գար սիա Մար կե սի միջև

( Լի մա, 5-7 սեպ տեմ բեր, 1967 թվա կան)
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ԱՌԱ ՋԻՆ ՄԱՍ

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Գրող նե րի հետ պա տա հում է այն, ին չը, կար-

ծում եմ, եր բեք չի լի նում ին ժե ներ նե րի ու ճար-
տա րա պետ նե րի հետ։ Շատ հա ճախ մար դիկ 
իրենք իրենց հարց են տա լիս. «Ին չի՞ հա մար են 
գրող նե րը»։ Մար դիկ գի տեն, թե ին չի հա մար է 
ճար տա րա պե տը, ին ժե նե րը, բժիշ կը, 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, 
չգի տեն՝ հատ կա պես ին չի։ Առա ջին հար ցը, որն 
ուզում եմ տալ Գաբ րիե լին, քան զի դրա հետ 
կապ ված իմ կաս կած ներն ունեմ, հետևյալն է. 
ո՞րն է քո անե լի քը որ պես գրող:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ես տպա վո րու թյուն ունեմ, որ գրող դար ձա 

այն բա նից հե տո, երբ հաս կա ցա, որ ուրիշ բանի 
պի տա նի չեմ։ Հայրս դե ղա տուն ուներ և բ նա-
կանա բար ուզում էր, որ ես դե ղա գործ դառ նամ, 
որ պես զի փո խա րի նեմ իրեն։ Ես միան գա մայն 
այլ կո չում ունեի. ուզում էի դա տա պաշտ-
պան դառ նալ: Ես ուզում էի դա տա պաշտ պան 
դառ նալ, որով հետև ֆիլ մե րում նրանք միշտ 
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հաղ թում են՝ շա հե լով ամե նաանհ նա րին գոր-
ծե րը։ Այ նու հան դերձ, ար դեն հա մալ սա րա նում, 
որ տեղ ըն դուն վել էի՝ հաղ թա հա րե լով բա զում 
դժվա րու թյուն ներ, հաս կա ցա, որ դա տա պաշտ-
պա նի հա մար էլ պի տա նի չեմ: Սկ սե ցի գրել իմ 
առա ջին պատմ վածք նե րը, թեև այդ ժա մա նակ 
իս կա պես գա ղա փար ան գամ չու նեի, թե ին չու 
եմ գրում: Սկզ բում ինձ դուր էր գա լիս գրե լը, 
որով հետև իմ գոր ծե րը տպագ րում էին, և հաս-
կա ցա այն, ին չի մա սին հե տա գա յում մեկ ան-
գամ չէ, որ ասել եմ, այ սինքն՝ ճշմար տու թյու նը, 
այն, որ ես գրում եմ, որ պես զի ըն կեր ներս ինձ 
ավե լի շատ սի րեն։ Ավե լի ուշ մտո րե լով գրո ղա-
կան ար վես տի և այլ գրող նե րի եր կե րի շուրջ՝ 
մտա ծե ցի, որ գրա կա նու թյու նը, վստա հա բար, 
և հատ կա պես՝ վե պը, ինչ-որ դե րա կա տա րում 
ունի… Հի մա կար ծում եմ, չգի տեմ բա րե բախ-
տա բար թե դժբախ տա բար, գրա կա նու թյունը 
քայ քա յիչ գոր ծա ռույթ ունի, այն պես չէ՞: Այն 
իմաս տով, որ ես չեմ հան դի պել որևէ լավ գրա-
կա նու թյան, որի գոր ծա ռույ թը հաս տա տուն ար-
ժեք նե րի վեր հա նու մը լի նի: Լավ գրա կա նու թյան 
մեջ ես միշտ նկա տում եմ այդ հաս տա տու նն ու 
կարծ րա ցա ծը փշրե լու և կեն սա կեր պի, նոր հա-
սա րա կար գե րի ձևե րի ստեղծ մա նը նպաս տե լու, 
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ի վեր ջո մարդ կանց կյան քն ավե լի լավը դարձ-
նե լու մի տու մը: Ինձ հա մար փոքր-ինչ դժվար 
է բա ցատ րել դա, որով հետև իրա կա նում շատ 
բան չեմ հաս կա նում տե սու թյու նից: Այ սինքն՝ 
լավ չգի տեմ, թե ին չու է այդ պես: Հիմա փաս-
տը մնում է փաստ, որ գրե լը կո չում է, որից չես 
փախ չի, և նա, ով ունի այդ կո չու մը, պի տի գրի, 
որով հետև միայն այդ պես կա րող է հաղթա հա-
րե լ գլխա ցավն ու վատ մար սո ղու թյու նը: 

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այ սինքն՝ քո կար ծի քով գրա կա նու թյու նը սո-

ցիա լա կան տե սանկ յու նից հիմ նա վո րա պես 
քայ քա յիչ գոր ծու նեու թյուն է: Հե տաքր քիր է, քո 
կար ծի քով գրա կա նու թյան այդ քայ քա յիչ ուժը և 
այն ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը, որ տա րա-
ծում է գրա կա նու թյու նը սո ցիա լա կան ոլոր տում, 
կա րո՞ղ է որևէ կերպ կան խա տես վել կամ հաշ-
վար կվել գրո ղի կող մից. այ սինքն՝ գրո ղը որևէ 
պատմ վածք կամ վեպ ստեղ ծե լիս կա րո՞ղ է 
որևէ կերպ կան խա տե սել այն գայ թակ ղիչ, քայ-
քա յիչ հետևանք նե րը, որոնք կա րող են բխել ըն-
թեր ցո ղին հա սած գրքից:
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Իմ կար ծի քով՝ կան խա տե սու մը են թադ րում 

է դի տա վո րու թյուն, որի դեպ քում գրվե լիք գրքի 
քայ քա յիչ գոր ծա ռույ թը չի աշ խա տում, հետևա-
բար այդ պա հից սկսած գիրքն ար դեն վատն է: 
Բայց նախ ուզում եմ նշել հետևյա լը. երբ մենք 
ասում ենք գրող կամ գրա կա նու թյուն, նկա տի 
ունենք վի պա սա նին ու վե պը, այ լա պես   կա րող 
ենք թյուր մեկ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք տալ. 
իրա կա նում ես խո սում եմ վի պա սա նի ու վե պի 
մա սին: Իմ կար ծի քով՝ գրո ղը մշտա պես հա կա-
սու թյան մեջ է հա սա րա կու թյան հետ, ավե լին՝ 
տպա վո րու թյուն ունեմ, որ գրե լը մի ջոց է գրո ղի 
և ն րա մի ջա վայ րի միջև այդ անձ նա կան կոնֆ-
լիկ տը լու ծե լու հա մար: Եթե   ես նստում եմ գիրք 
գրե լու, ապա պատճառն այն է, որ ուզում եմ 
որևէ լավ պատ մու թյուն պատ մել։ Պատ մու թյուն, 
որն ինձ դուր կգա։ Բանն այն է, որ ես նույն պես 
գա ղա փա րա կան պատ րաստ վա ծու թյուն ունեմ, 
կար ծում եմ՝ գրո ղը, ցան կա ցած գրող, որն ան-
կեղծ է իր պատ մու թյու նը պատ մե լու պա հին՝ 
լի նի Կար միր գլ խար կը, թե պար տի զան նե րի 
մա սին ինչ-որ պատ մու թյուն, չպետք է ծայ րա հե-
ղու թյուն նե րի գիրկն ընկ նի. եթե գրո ղը, կրկնում 
եմ, եթե գրո ղը աներկ բա է իր գա ղա փա րա կան 
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դիր քում, ապա վեր ջինս կար տա ցոլ վի նրա 
պատ մու թյան մեջ, այ սինքն՝ կսնու ցի նրա պատ-
մու թյու նը, ահա այդ պա հից սկսած պատ մու-
թյու նը կա րող է ունե նալ այն քայ քա յիչ ուժը, որի 
մա սին ասում եմ: Չեմ կար ծում, որ դա դի տա-
վոր յալ է ար վում, բայց և ան խու սա փե լի է:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այդ դեպ քում ստաց վում է՝ զուտ ռա ցիո նալ 

գոր ծո նը գե րիշ խող չէ ստեղ ծա գոր ծա կան աշ-
խա տան քում: Որո՞նք են գե րիշ խող գոր ծոն-
ները, ո՞ր տար րերն են որո շում գե ղար վես տա-
կան եր կի որա կը։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Գրե լու պա հին ինձ հե տաքրք րող միակ բա նը 

մտահ ղա ցումն է. արդ յոք այն դուր կգա ըն թեր-
ցո ղին, արդ յոք ինքս լիո վին հա մա ձայն եմ դրա 
հետ։ Ես չէի կա րո ղա նա գրել մի պատ մու թյուն, 
որը հիմն ված չէ բա ցա ռա պես անձ նա կան փոր-
ձա ռու թյան վրա: Հենց հի մա գրում եմ մի մտա-
ցա ծին բռնա կա լի, այ սինքն՝ այն բռնա կա լի մա-
սին, որը, դա տե լով մի ջա վայ րից, են թադրվում է, 
որ լա տին ամե րի կա ցի է։ Այդ բռնա կա լը 182 տա-
րե կան է, և այն քան ժա մա նակ է իշ խա նու թյան 
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ղե կին, որ ար դեն չի հի շում, թե երբ է իշ խա նու-
թյան եկել, այն քան է իշ խել, որ այլևս հրա մա յե լու 
կա րիք չու նի. նա լիո վին մե նակ է ահ ռե լի պա-
լա տում, որի սրահ նե րում կո վեր են զբոս նում՝ 
խժռե լով ար քե պիսկո պոս ների՝ յու ղան եր կով 
ար ված մեծ դի ման կարնե րը և այլն։ Բայց ամե-
նա հե տաքր քիրն այն է, որ այդ պատ մու թյու նը 
ինչ-որ ձևով հիմն ված է իմ անձնա կան փոր ձի 
վրա: Այ սինքն՝ սե փա կան փոր ձի բա նաս տեղ-
ծա կան վե րամ շա կու մն ինձ հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս նկա րագ րե լու այն, ինչ ուզում եմ ար տա-
հայ տել տվյալ դեպ քում, ավե լի կոնկ րետ՝ իշ խա-
նու թյան ան սահ ման մենու թյու նը. իմ կար ծի քով՝ 
իշ խա նու թյան մե նու թյունն ար տա հայ տե լու հա-
մար լա տին ամե րիկ յան բռնա կա լից՝ մեր պատ-
մու թյան մե ծա գույն դի ցա բա նա կան հրե շից 
ավե լի լավ նա խա տիպ չկա:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Կտ րուկ փո խե լով թե ման՝ կու զե նա յի քեզ 

շատ անձ նա կան մի հարց տալ, որով հետև մե-
նու թյան մա սին խո սե լիս հի շե ցի, որ դա քո բո-
լոր գրքե րի հիմ նա կան թե ման է, վեր ջին գիրքդ 
նույ նիսկ վեր նա գրված է « Հար յուր տար վա մե
նու թյուն». հե տաքր քիր է, քո գրքերը միշտ խիտ 
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բնա կեց ված են, մար դա շատ, լի են մարդ կան-
ցով, այ նու հան դերձ, այդ գրքե րի հիմ նա կան 
նյու թը ինչ-որ չա փով մե նու թյունն է։ Ես նկա տել 
եմ, որ քո շատ հար ցազ րույց նե րում դու հի շա-
տա կում ես քո բա րե կամ նե րից մե կին, որը քեզ 
բա զում պատ մու թյուն ներ է պատ մել մա նուկ 
ժա մա նակ։ Նույ նիսկ հի շում եմ՝ հար ցազ րույց-
նե րիցդ մե կում ասում էիր, որ երբ ութ տա րեկան 
էիր, այդ բա րե կա մի մա հը վեր ջին կարևոր 
իրա դար ձու թյու նը դար ձավ քո կյան քում։ Այդ 
դեպ քում թերևս հե տաքր քիր կլի ներ իմա նալ՝ 
ի՞նչ չա փով են այդ մար դու պատ մու թյուն նե րը 
խթան հան դի սա ցել քեզ հա մար, նյութ դար ձել 
քո գրքե րի հա մար։ Եվ առ հա սա րակ, ո՞վ է այդ 
մար դը։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Հեռ վից գամ։ Իրա կա նում ես չեմ ճա նա չում 

որևէ մե կին, որն այս կամ այն չա փով իրեն 
միայ նակ չզգա։ Ահա և մե նու թյան գա ղա փա րը, 
որն ինձ հե տաքրք րում է։ Վա խե նամ՝ մե տա ֆի-
զի կա կան ու հե տա դի մա կան հնչի, իսկ ես լրիվ 
հա կա ռա կը թվամ նրա նից, ինչ պի սին կամ և 
ուզում եմ լի նել իրա կա նում, բայց կար ծում եմ, 
որ մար դը լիո վին մե նակ է։
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Կար ծում ես՝ մար դուն հա տո՞ւկ է մե նու թյու նը։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Կար ծում եմ՝ դա մար դու էու թյան հիմ նա կան 

մասն է։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Հարցս հետևյալն է. քո գրքե րի մա սին Փա-

րի զում տպագր ված ամ սագ րե րից մե կի եր կա-
րա շունչ ելույ թում կար դա ցել եմ, որ այդ մե նու-
թյու նը, որը « Հար յուր տար վա մե նու թյան» և քո 
նա խորդ գրքե րի հիմ քե րի հիմքն է, ամե րի կա-
ցուն բնո րոշ առանձ նա հատ կու թյուն է, քան-
զի ի ցույց է դնում ամե րի կա ցու խոր օ տա րա-
ցու մը, մարդ կանց միջև առ կա փո խըմբռն ման 
բա ցա կա յու թյու նը, ամե րի կա ցու կրած մի շարք 
զրկանք նե րը, այ սինքն՝ այն, որ նա դա տա-
պարտ ված է իրա կա նու թյան հետ ան հաշտ լի-
նե լու, ին չի պատ ճա ռով իրեն հու սա հատ, ջա խ-
ջախ ված ու միայ նակ է զգում։ Ի՞նչ կա սես դու 
այ սօ րի նակ դի տարկ ման մա սով:
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Դ րա մա սին չեմ մտա ծել։ Այդ ամենն ինձ նից 

ան կախ է եղել։ Բա ցի այդ, կար ծում եմ՝ վտան-
գա վոր դաշտ եմ մտնում՝ փոր ձե լով ինքս ինձ 
բա ցատ րել այն մե նու թյու նը, որն ար տա հայ տում 
եմ և փոր ձում եմ բա ցա հայ տել ան հա տի տար-
բեր դրսևո րում նե րում։ Կար ծում եմ՝ այն օ րը, երբ 
հստակ կգի տակ ցեմ, թե դա որ տե ղից է գա լիս, 
կկորց նեմ այդ թե մա յի նկատ մամբ ունե ցած հե-
տաքրք րու թյունս։ Օ րի նակ՝ Կո լում բիա յում մի 
քննա դատ կա, որը լիար ժե քո րեն անդ րա դար-
ձել է իմ գրքե րին և ասում է, որ նկա տել է, որ իմ 
գրքե րում պատ կեր ված կա նայք մարմ նա վո րում 
են հու սա լիու թյունն ու առողջ դա տո ղու թյու նը, 
որ նրանք են գեր դաս տա նի շա րու նա կողն ու 
պա հա պա նը, այն դեպ քում, երբ տղա մար դիկ 
ամեն տե սակի ար կա ծախնդ րու թյուն նե րի են 
դի մում՝ մեկ նե լով պա տե րազմ, պե ղում ներ են 
անում, բնա կա վայ րեր հիմ նում, որոնք մշտա-
պես հիմ նո վին տա պալ վում են, և միայն տա-
նը նստած կնոջ շնոր հիվ է (ո րը պահ պա նում է, 
այս պես կոչ ված, ավան դույթ ներն ու հիմ նա կան 
ար ժեք նե րը), որ տղա մար դիկ կա րո ղա ցել են 
պա տե րազմ ներ վա րել, բնա կա վայ րեր հիմ նել 
և իրա գոր ծել Ամե րի կա յի մեծ գա ղու թա ցու մը, 
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այն պես չէ՞: Երբ դա կար դա ցի, աչ քի անց կաց-
րի իմ առա ջին շրջա նի գրքե րը և հաս կա ցա, որ 
այդ պես էլ կա, իմ կար ծի քով՝ այդ քննա դա տը 
ինձ մեծ վնաս հասց րեց, որով հետև իր բա ցա-
հայ տումն ինձ հա մար արեց այն ժա մա նակ, երբ 
ես գրում էի « Հար յուր տար վա մե նու թյու նը», որը, 
ըստ երևույ թին, նրա ասա ծի հա կա թեզն է։ Վե-
պում Ուր սու լա անու նով հե րո սու հի կա, որն ապ-
րում է 170 տա րի, և նա իս կա պես իր ուսե րին է 
տա նում ամ բողջ վե պը։ Նրա կեր պա րի վրա աշ-
խա տե լիս (որն ինձ մոտ ամ բող ջո վին մտած ված 
էր ու ուր վագծ ված) ար դեն չգի տեի՝ ան կե՞ղծ եմ 
գրում, թե՞ ձգտում եմ դուր գալ այդ քննա դա-
տին։ Վա խե նամ՝ նույն բա նը տե ղի ունե նա նաև 
մե նու թյան թե մա յի հետ կապ ված։ Եթե կա րո-
ղա նամ ճշգրիտ բա ցատ րել ինչն ին չոց է, այդ 
դեպ քում այն թերևս միան գա մայն ռա ցիո նալ 
ու գի տակց ված կդառ նա և այլևս կդա դա րի հե-
տաքրք րել ինձ։ Հի մա դու ինձ միտք տվե ցիր, 
որն ինձ փոքր-ինչ վա խեց նում է։ Ես մտա ծում 
էի՝ մե նու թյու նը մար դու էու թյա նը հա տուկ հատ-
կա նիշ է, բայց հի մա մտա ծե ցի, որ դա գու ցե 
լա տին ամե րի կա ցու օ տա րաց ման արդ յունքն է, 
այդ դեպ քում ես ար տա հայտ վում եմ սո ցիա-
լա կան, նույ նիսկ քա ղա քա կան դիր քե րից շատ 
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ավե լի, քան կու զեի։ Եթե այդ պես լի ներ, վա խե-
նամ՝ այդ քան մե տա ֆի զիկ չէի լինի։ Ես ցան-
կա ցել եմ ամեն գնով ան կեղծ լի նել, մինչևիսկ 
վա խե ցել եմ, որ մե նու թյան մա սին իմ մտո րում-
նե րը կա րող են հե տա դի մա կան լի նել:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Լավ, այդ դեպ քում արի չխո սենք մե նու թյան 

մա սին, եթե այդ քան վտան գա վոր թե մա է։ Բայց 
ինձ շատ է հե տաքրք րում բա րե կա մդ, որը հա-
ճախ է հի շա տակ վում քո հար ցազ րույց նե րում, և 
որին, քո իսկ խոս քով, շատ բա նով ես պար տա-
կան։ Խոս քը մո րա քրո՞ջդ մա սին է:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ոչ: Նա իմ պապն էր։ Նկա տիր, որ այդ սեն-

յո րին ես հե տո բա ցա հայ տե ցի իմ վե պում։ Մի 
առի թով (ջա հել ժա մա նակ), նա ստիպ ված էր 
եղել մարդ սպա նել։ Նա գյու ղում էր ապ րում, և 
ըստ երևույ թին՝ ինչ-որ մե կը նրան շատ խան գա-
րել էր, զայ րաց րել, բայց պապս ուշք չէր դարձ-
րել մինչև այն պա հը, երբ այլևս ան տա նե լի էր 
դար ձել, և պար զա պես կրա կել էր նրա ուղ ղու-
թյամբ: Ըստ երևույ թին՝ ամ բողջ գյու ղն այն քան 
հա մա ձայն էր եղել պա պիս արա ծի հետ, որ 
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սպան վա ծի եղ բայր նե րից մե կը նույ նիսկ գի շե-
րել էր պա պիս տան շե մին, որ պես զի թույլ չտա 
հան գուց յա լի ըն տա նի քին վրեժ լու ծել նրա նից։ 
Այդ ժա մա նակ պապս, որն այլևս ան կա րող էր 
դի մա նալ իր դեմ մղվող սպառ նա լի քին, հե ռա-
ցավ այդ տե ղից, այ սինքն՝ ու րիշ գյուղ չտե ղա-
փոխ վեց, այլ ըն տա նի քի հետ գնաց հեռու մի 
տեղ և նոր գյուղ հիմ նեց։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Դե դա փոքր-ինչ հի շեց նում է « Հար յուր տար

վա մե նու թյուն» վե պի սկիզ բը, որ տեղ առա-
ջին Խո սե Ար կա դիոն մարդ է սպա նում, խիղ ճը 
տան ջում է նրան, հո գու վրա սաս տիկ ծանր բեռ 
է նստում, ահա թե ին չու է հե ռա նում գյու ղից, 
սա րեր-ձո րեր կտրում անց նում, ապա հիմ նում է 
Մա կոն դո առաս պե լա կան բնա կա վայ րը։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այո, նա հե ռա ցավ ու բ նա կա վայր հիմ նեց, և 

ամե նա շա տը, որ տպա վոր վել է պա պիցս, այն 
է, որ կրկնում էր. « Դու չգի տես՝ որ քա՜ն ծանր է 
մարդ սպա նե լը»: Մի բան էլ կա, որը եր բեք չեմ 
մո ռա նում, որն իմ կար ծի քով ան մի ջա պես կապ-
վում է ինձ հետ՝ որ պես գրո ղի. այն, որ մի երե կո 
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նա ինձ կրկես տա րավ, և մենք այն տեղ դրո-
մա դեր տե սանք. երբ տուն եկանք, նա բա ցեց 
բա ռա րանն ու ասաց. « Սա դրո մա դերն է, ահա 
թե ին չով է դրո մա դե րը տար բեր վում փղից, և 
ահա թե ին չով է դրո մա դե րը տար բեր վում երկ-
սա պա տա վոր ուղ տից», և նա ինձ կեն դա նա բա-
նու թյան մի ամ բողջ դաս տվեց։ Այդ պի սով ես 
սո վո րե ցի օգտ վել բա ռա րա նից։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այդ կեր պա րն ահ ռե լի ազ դե ցու թյուն ունե-

ցավ քեզ վրա, քան զի նրա դրա ման մա սամբ 
տե ղա փոխ վել է քո վեպ։ Հի մա ես կու զե նայի 
իմա նալ, թե դու որ պա հին որո շե ցիր գրա կա-
նու թյան վե րա ծել պա պիդ պատ մած բո լոր 
պատ մու թյուն նե րը։ Ո՞ր պա հին մտա ծե ցիր, որ 
պատմ վածք ներ ու վե պեր ստեղ ծե լու հա մար 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել բո լոր այդ հու շերն ու 
անձ նա կան փոր ձա ռու թյու նը։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Միայն եր կու-ե րեք գիրք գրե լուց հե տո հաս-

կա ցա, որ օգ տա գոր ծում եմ այդ փոր ձը։ Իրա-
կա նում միայն պապս չէր, այլ գյու ղում նրա 
կա ռուցած մեր տու նը՝ մի ահ ռե լի տուն, որ տեղ 
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ամեն բան իրա պես հա գե ցած էր առեղծ վա ծով։ 
Այդ տա նը դա տարկ սեն յակ կար, որ տեղ մա հա-
ցել էր մո րա քույր Պետ րան։ Դա տարկ սենյակ, 
որ տեղ մա հա ցել էր մո րեղ բայր Լա սա րոն։ Այդ 
ժա մա նակ գի շե րով տա նն ազատ շրջել չէր լի-
նում, որով հետև մե ռել ներն ավե լի շատ էին, քան 
ող ջե րը։ Երե կո յան ժա մը վե ցին ինձ նստեց նում 
էին անկ յու նում և ասում. « Տե ղիցդ չշարժ վես, 
որով հետև եթե շարժ վես, մո րա քույր Պետ րան 
կամ հո րեղ բայր Լա սա րոն դուրս կգան իրենց 
սեն յա կից»։ Ես միշտ մնում էի տեղս նստած… 
Իմ առա ջին՝ « Տերևա թափ» գրքում մի կեր պար 
կա՝ յոթամ յա մի տղա, որը պա տու մի ամ բողջ 
ըն թաց քում նստած է աթո ռին։ Հիմա ես հաս-
կանում եմ, որ այդ տղան մա սամբ ես եմ՝ վա խե-
րով լի տա նը աթո ռա կին նստած։ Մի դրվագ էլ 
կա, որ հի շում եմ, և որը լավ փո խան ցում է այդ 
տան մթնո լոր տը։ Ես մո րա քույր ունեի…

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Նե րիր, որ ընդ հա տում եմ քեզ… Դա տե ղի էր 

ունե նում այն գյու ղում, որ տեղ ծնվե՞լ ես՝ Արա-
կա տա կա յո՞ւմ։
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այո, Արա կա տա կա յում՝ այն գյու ղում, որ տեղ 

ծնվել եմ, որը հի մա նույ նաց նում են Մա կոն դո յի 
հետ, այն պես չէ՞, որ տեղ տե ղի են ունե նում բո-
լոր պատ մու թյուն նե րը։ Քեզ պատ մում էի, որ մի 
մո րա քույր ունեի, որին « Հար յուր տար վա մե նու
թյու նը» կար դա ցող նե րը միան գա մից կճա նա-
չեն: Շատ եռան դուն կին էր, ամ բողջ օ րը տան 
գոր ծերն էր անում, բայց մի ան գամ վերց րեց ու 
նստեց պա տանք գոր ծե լու, այդ ժա մա նակ ես 
հարց րի նրան. «Ին չո՞ւ ես պա տանք գոր ծում»։ 
«Որով հետև շու տով մեռ նե լու եմ, զա վակս»,– 
պա տաս խա նեց նա: Երբ պա տան քը ավար տին 
հասց րեց, պառ կեց ու մե ռավ։ Նրան փա թա թե-
ցին այդ պա տան քի մեջ։ Շատ ար տա սո վոր կին 
էր։ Նա ևս մեկ տա րօ րի նակ պատ մու թյան հե-
րո սու հի է. մի ան գամ ասեղ նա գոր ծում էր նա-
խաս րա հում, երբ մի աղ ջիկ եկավ՝ հա վի յու րա-
հա տուկ ձուն ձեռ քին, և որի վրա ելուստ կար։ 
Չ գի տես ին չու, այդ տու նը դար ձել էր գյու ղի բո-
լոր առեղծ ված նե րի մա սին խորհր դատ վու թյան 
վայր։ Ամեն ան գամ, երբ մի բան էր լի նում, որը 
ոչ ոք չէր հաս կա նում, հարց ման հա մար գա-
լիս էին մեր տուն, և այդ կի նը՝ մո րա քույրս՝ որ-
պես կա նոն, միշտ պա տաս խա ն էր գտնում։ Ինձ 
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հիաց նում էր բնա կա նու թյու նը, որով նա լու ծում 
էր նմա նօ րի նակ հար ցերը։ Գանք ձուն բե րած 
աղջ կան, որը հարց րեց. « Նա յեք, ին չի՞ց է, որ այս 
ձվի վրա ելուստ կա»։ Այդ ժա մա նակ մո րա քույրս 
նա յեց նրան և ասաց. «Ահա թե ինչ, որով հետև 
ար քա յօ ձի ձու է։ Բա կում խա րույկ վա ռեք»։ Խա-
րույկ վա ռե ցին և մեծ բնա կա նու թյամբ ձուն այ-
րե ցին։ Այդ բնա կա նու թյու նը, ըստ իս, տվեց ինձ 
« Հար յուր տար վա մե նու թյան» բանա լին, որ տեղ 
պատմ վում են ամե նա սար սա փե լի, ամե նաար-
տա ռոց բա նե րը, այն էլ՝ դեմ քի նույն պի սի ան-
խախտ ար տա հայ տու թյամբ, որով մո րա քույրս 
հրա մա յեց այ րել ար քա յօ ձի ձուն, որը նա պատ-
կե րաց նել ան գամ չէր կա րող։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Դե հա, այն ամե նը, ինչ պատ մում ես, ինչ-

որ առու մով ապա ցույցն է այն բա նի, որ գրողը 
միշտ ել նում է անձ նա կան փոր ձից: Բայց նրանք, 
ով քեր չեն կար դա ցել Գաբ րիե լի « Հար յուր տար
վա մե նու թյու նը», կա րող են կար ծել, որ նա գրել 
է ինք նա կեն սագ րա կան գրքեր, և « Հար յուր 
տար վա մե նու թյան» մեջ, բա ցի Գաբ րիե լի 
պապի հետ տե ղի ունե ցած պատ մու թյուն նե րից 
կամ նրան ցից, որոնց մա սին պա պը պատ մել է 
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Գաբ րիե լին երե խա ժա մա նակ, տեղի են ունե-
նում նաև շատ զար մա նա լի բա ներ. թռչող գոր-
գեր, որոնք ման են ածում աղ ջիկ նե րին քա ղա քի 
վրա յով, հո գով ու մարմ նով եր կինք համ բարձ-
վող մի կին, մի զույգ, որը սի րով զբաղ վե լու 
պահին բեղմնավոր ման ու պտ ղա բե րու թյան 
գովքն է անում, և հա զա րա վոր հիա նա լի, զար-
մա նա հրաշ ու անհա վա նա կան բա ներ: Ան-
շուշտ, գրքում օգ տա գործ վող որո շա կի նյու թեր 
գրո ղը վերց նում է անձ նա կան փոր ձից, սա կայն 
մյուս մա սը բխում է երևա կա յու թյու նից և մեկ 
այլ, այս պես կոչ ված, մշա կու թա յին տար րից: Ես 
կու զեի, որ դու խո սես վեր ջին տար րի մա սին, 
այ սինքն՝ ո՞ր գրքերն են մե ծա մա սամբ ազ դել 
քեզ վրա գրքե րը գրե լիս:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ես շատ լավ եմ ճա նա չում Վար գաս Լյո սա-

յին և գի տեմ, թե ուր է ինձ տա նում: Նա ուզում 
է, որ պես զի ես ասեմ, որ այդ ամե նը գա լիս է 
աս պե տա կան վե պից: Ինչ-որ չա փով նա ճիշտ 
է, որով հետև իմ սի րած գրքե րից մե կը, որը ես 
վե րըն թեր ցում եմ և որով ան վերջ հիա նում եմ, 
«Ամա դիս դե Գաու լան» է: Իմ կար ծի քով՝ մարդ-
կու թյան պատ մու թյան մե ծա գույն գրքե րից է, 
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թեև Մա րիո Վար գաս Լյո սան նա խընտ րում է 
«Ս պի տակ սու տը»: Բայց եկեք չվի ճենք: Եթե   հի-
շում ես, աս պե տա կան   վե պում, ինչ պես մի ան-
գամ ասա ցինք, աս պե տի գլու խը կտրում են 
այն քան ան գամ, որ քան անհ րա ժեշտ է պա-
տու մի հա մար: Եր րորդ գլխում մեծ ճա կա տա-
մարտ կա, որ տեղ անհ րա ժեշտ է աս պե տի 
գլու խը կտրել, և կտ րում են, իսկ ահա չոր րորդ 
գլխում նա նո րից հայտն վում է նախ կին գլխով, 
և անհրա ժեշ տու թյան դեպ քում մի ուրիշ ճա-
կա տա մար տում նո րից կա րող են   կտրել: Պա-
տու մի այդ ամ բողջ ազա տու թյու նն ան հե տա-
ցավ ասպե տա կան   վե պի հետ, որում տեղի էին 
ունե նում այն պի սի ար տա սո վոր բա ներ, ինչ պի-
սիք մեր օ րե րում կա րե լի է գտնել Լա տի նա կան 
Ամերի կա յում:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
« Հար յուր տար վա մե նու թյունն» ըն թեր ցե լիս 

գլուխ նե րից մե կում հան դի պե ցի մի բա ռի, որը, 
ըստ իս, բա նա լի բառ էր, որը դու հա տուկ էիր 
օգ տա գոր ծել, ինչ պես նաև այլ հե ղի նակ նե րից 
վերց րած հե րոս նե րի անուն ներ, այլ հե ղի նակ-
ներ, որոնք կամ քո ըն կեր ներն 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-
թեր ցե լով գնդա պետ Աու րե լիա նո Բուեն դիայի՝ 
երե սու ներ կու պա տե րազմ ի մա սին գլու խը, ես 
հան դի պե ցի մի դրվա գի, երբ գնդա պե տը կա-
պի տու լ յա ցիոն պայ մա նա գիր է ստո րա գրում 
Ներ լան դիա կոչ վող վայ րում, ինձ թվաց՝ այդ 
բա ռը աս պե տա կան   վե պի հետ կապ ունի: Ես 
նույ նիսկ մտա ծում եմ, որ «Ամա դի սում» այդ 
բա ռը նշա նա կում է քա ղաք կամ ինչ-որ վայր: 
Մտա ծե ցի՝ երևի հար գան քի տուր քի ձև է՝ ի հի-
շե ցում այդ քան զրպարտ ված գրքի:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ոչ, բանն այն է, որ նմա նու թյու նը, այ սինքն՝ 

Լա տի նա կան Ամե րի կա յի իրա կա նու թյան և աս-
պետա կան   վե պի կա պերն այն քան հա մընդ հա-
նուր են, որ հեշ տու թյամբ կա րե լի է մո լո րու թյան 
մեջ ընկ նել, բայց ճշմար տու թյունն այն է, որ 
Կոլում բիա յում քա ղա քա ցիա կան պա տե րազմ-
ներն իս կա պես ավարտ վե ցին Ներ լան դիայի 
կա պի տու լ յա ցիա յով: Մի բան էլ կա: Ով քեր կար-
դա ցել են իմ գրքե րը, գի տեն, որ Մարլ բո րոյի 
դուք սը՝ որպես գնդա պետ Աու րե լիա նո Բուեն-
դիա յի օգ նա կան, պարտ վել է Կո լում բիա յի քա-
ղա քա ցիա կան պա տե րազ մում: Դ րա իրա կան 



56

կողմն այն է, որ երբ ես փոքր տղա էի, մյուս 
երե խա նե րի հետ եր գում էի « Մամբ րուն գնաց 
պա տե րազմ» եր գը: Ես տա տիս հարց րի, թե ով 
էր էդ Մամբ րուն և ինչ պա տե րազմ էր գնա ցել, 
և տատս, որը, ան շուշտ, գա ղա փար չու ներ այդ 
մա սին, պա տաս խա նեց, որ այդ մար դը կռվել է 
պա պիս հետ պա տե րազ մում... Ավե լի ուշ, երբ 
իմա ցա, որ Մամբ րուն Մարլ բո րո յի դուքսն էր, 
մտա ծե ցի, որ ավե լի լավ կլի ներ տա տիս ասա-
ծով լի ներ, և այդ պես էլ մտա պա հե ցի... Մի բան 
էլ կա, որ մեծ ուշադ րու թյուն գրա վեց « Հար յուր 
տար վա մե նու թյան» մեջ, այն շատ գե ղե ցիկ ու 
հի մար աղջիկը, որը դուրս է գա լիս պար տեզ՝ 
սա վան նե րը ծա լե լու, և հան կարծ հո գով ու 
մարմ նով համ բարձ վում է եր կինք... Դ րա բա-
ցատ րու թյունը շատ ավե լի պարզ ու սո վո րա-
կան է, քան կա րող է թվալ: Մի աղ ջիկ կար, որը 
ճիշտ և ճիշտ հա մա պա տաս խա նում էր Ռե մե-
դիոս Գե ղեց կու հու նկա րագ րու թյա նը « Հար յուր 
տար վա մե նու թյուն»ում: Իրա կա նում նա փա-
խավ տնից մի տղա մար դու հետ, իսկ ըն տա նի քի 
ան դամ նե րը, չդի մա նա լով ամո թին, հան գիստ 
դեմ քով ասա ցին, որ տե սել են, թե նա ինչ-
պես է այ գում սա վան նե րը ծա լե լիս համ բարձ-
վել եր կինք... Գրե լու պա հին ես նա խընտ րե ցի 
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ըն տա նի քի տար բե րա կը, այ սինքն՝ այն տար-
բե րա կը, որով ըն տա նի քը պաշտ պա նում է իր 
պատիվը. ես նա խընտ րում եմ իրա կա նու թյու նը՝ 
այն, որ նա փա խել է տղա մար դու հետ՝ մի բան, 
որ տե ղի է ունե նում ամեն օր, և դ րա նում ծի ծա-
ղե լի ոչինչ չկա:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Գրա կա նու թյան մեջ թերևս ար ժի խոսել 

ռեա լիզ մի մա սին: Շատ են վի ճում, 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 
չա փա զանց իրա կան ու ճշ մար տանման իրա-
դար ձու թյուն նե րի կող քին տե ղի են ունե նում 
ակն հայ տո րեն անի րա կան թվա ցող երևույթ ներ, 
ինչ պես այն աղ ջի կը, որը հո գով ու մարմ նով 
համ բարձ վում է եր կինք, կամ երե սուներ կու պա-
տե րազմ սան ձա զեր ծած մար դը, որոն ցում նրան 
ջախ ջա խում են, բայց ի վեր ջո ողջ է մնում... Մի 
խոս քով, ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է ասել, 
որ քո գրքում մի շարք ան հա վա նա կան դրվագ-
ներ կան: Դ րանք ավե լի շուտ պոե տի կա կան, 
ֆան տաս տիկ դրվագ ներ են, և ես չգի տեմ՝ 
արդ յոք դա ինձ իրա վունք տա լի՞ս է քո գիր քը 
որ պես ֆան տաս տիկ կամ ոչ ռեա լիս տա կան 
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հա մա րելու: Քո կար ծի քով՝ դու ռեա լի՞ստ գրող 
ես, թե՞ ֆան տաս տիկ, թե՞ կար ծում ես, որ նման 
տար բե րա կում չպետք է դնել:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ոչ, ոչ մի դեպ քում: Իմ կար ծի քով՝ մաս նա վո-

րա պես « Հար յուր տար վա մե նու թյուն» վե պում 
ես հան դես եմ գա լիս որ պես ռեա լիստ գրող, 
որով հետև կար ծում եմ, որ Լա տի նա կան Ամե-
րի կա յում ամեն ինչ հնա րա վոր է, ամեն ինչ 
իրա կան է: Մնա ցա ծը տեխ նի կա կան խնդիր է՝ 
որ քա նով գրո ղը կկա րո ղա նա փո խան ցել Լա-
տի նա կան Ամե րի կա յում տե ղի ունե ցող «ի րա-
կան» իրա դար ձու թյուն նե րը, որ պես զի ըն թեր-
ցող նե րը հա վա տան նրան: Պա տա հում է մենք՝ 
լա տին ամե րի կա ցի գրող ներս, գլխի չենք ընկ-
նում, որ տա տի կի պատ մած հե քիաթ նե րում 
ար տա սո վոր ֆան տա զիա կա, որը պատ մե լով 
երե խա նե րին, վա խե նամ, նպաս տում են դրա 
ստեղծ մա նը. դրանք ար տա սո վոր երևույթ-
ներ են, ինչ պես « Հա զար ու մի գի շեր նե ր»-ում, 
այն պես չէ՞: Մենք ապ րում ենք՝ շրջա պատ ված 
ար տա սո վոր ու ֆան տաս տիկ երևույթ նե րով, 
իսկ գրող նե րը հա մա ռորեն պատ մում են մեզ 
հա մար ան կարևոր, առօր յա իրա կա նու թյան 
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մա սին: Կար ծում եմ՝ մենք պետք է աշ խա տենք 
պա տու մի լեզ վի ու ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի 
վրա, որ պես զի լա տին ամե րիկ յան ֆան տաս տիկ 
իրա կա նու թյու նը մեր գրքե րի մի մա սը դառ-
նա, և որ պես զի լա տին ամե րիկ յան գրա կա նու-
թյունն իրա կա նում հա մա պա տաս խա նի լա տին-
ամե րիկ յան կյան քին, որում ամեն օր տե ղի են 
ունե նում ամե նաան հա վա նա կան բա նե րը, ինչ-
պես գնդա պետ նե րը, որոնք սան ձա զեր ծե ցին 
երե սու ներ կու քա ղաքա ցիա կան պա տե րազմ 
և պարտ վե ցին բո լո րն էլ, կամ, ասենք, Էլ Սալ-
վա դո րի բռնա պե տը, որի անու նը հի մա լավ չեմ 
հի շում, ճո ճա նակ է հո րի նում՝ ստու գե լու արդ-
յոք սննդամ թեր քը թու նա վոր ված է, թե ոչ, կամ 
ինչ էր լցրած ապու րի մեջ, մսի կամ ձկան վրա: 
Եթե   ճո ճա նա կը թեք վում էր դե պի ձախ, նա չէր 
ուտում, եթե աջ՝ հաս տատ ուտում էր: Այս պի սով, 
այդ նույն բռնա պե տը մեծ աստ վա ծա բան էր, 
երբ երկ րում ջրծա ղի կի հա մա ճա րակ սկսվեց, 
և առող ջա պա հու թյան նա խա րարն ու իր օգ նա-
կան նե րը հարց րին, թե ինչ անեն, նա պա տաս-
խա նեց. «Ես գի տեմ, թե ինչ է պետք անել. երկ րի 
բո լոր ծա կու ծու կե րը կար միր թղթով ծած կեք»: 
Եվ մի ժա մա նակ ամ բողջ երկ րի բո լոր փո սե-
րը ծածկ ված էին կար միր թղթով: Լա տի նա կան 
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Ամե րի կա յում այդ պի սի բա ներ ամեն օր են լի-
նում, և մենք՝ լա տին ամե րի կա ցի գրող ներս, 
գրե լիս դրանք որ պես իրա կա նու թյուն ըն կա լե-
լու փո խա րեն ընկ նում ենք հա կա սու թյուն նե րի 
ու վե ճե րի մեջ՝ ասե լով. «Անհ նար է, բանն այն 
է, որ այդ մար դը հի մա րի մեկն է եղել» և այլն: 
Բո լորս սկսում ենք մի շարք տրա մա բա նա կան 
բացատ րու թյուն ներ տալ, որոնք խե ղա թյու-
րում են լա տին ամե րիկ յան իրա կա նու թյու նը: Իմ 
կարծի քով՝ մենք պետք է միան շա նակ ըն դու-
նենք, որ դա իրա կա նու թյան մի ձև է, որը կա րող 
է նոր շունչ հա ղոր դել հա մաշ խար հա յին գրա-
կա նու թյա նը: 

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ինձ զար մաց րեց այն, որ « Հար յուր տարվա 

մենու թյան» գրե թե բո լոր հե րոս նե րը նույն 
անուն ներն ունեին, և որ բո լոր անուն նե րը 
կրկնվում էին: Տ ղա մարդ կանց անուն ներն էին 
Խո սե Ար կա դիո կամ Աու րե լիա նո, իսկ կա նան-
ցը՝ Ուր սու լա: Ին չո՞վ է բա ցատր վում դա: Դա 
պլա նա վոր վա՞ծ էր, թե՞ ինք նա բուխ:
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այս տեղ կա՞ ինչ-որ մե կը, որի անու նն իր հո-

րի նողը չէ: 

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Դե, ես դա ասում եմ, որով հետև զար մա ցա, 

երբ ինձ ծա նո թաց րիր փոքր եղ բորդ հետ, որի 
անու նը նույն պես Գաբ րիել էր, ինչ պես քոնը…

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Լսիր, բանն այն է, որ տաս ներ կու եղ բայր նե-

րից մե ծը ես էի, տնից դուրս եկա տաս ներ կու 
տա րե կա նում և վե րա դար ձա, երբ ար դեն հա-
մալ սա րա նի ուսա նող էի: Այդ ժա մա նակ, երբ 
եղ բայրս ծնվեց, մայրս ասաց. « Դե, քա նի որ 
մենք կորց րինք առա ջին Գաբ րիե լին, ուզում եմ, 
որ տա նը ևս մեկ Գաբ րիել լի նի»: Իմ կար ծի քով՝ 
ամեն ինչ պետք է ըն դու նել այն պես, ինչ պես կա՝ 
առանց ավե լորդ բա ցատ րու թյուն նե րի: « Հար յուր 
տար վա մե նու թյու ն»-ում ես կա րող էի ան վերջ 
բա ցատ րել խորհր դա վոր ու ար տա սո վոր թվա-
ցող ամեն բան, որով հետև դրանք լիո վին ռեա-
լիս տա կան բա ցատ րու թյուն ունեն, ինչ պես այն, 
որ իմ և վեր ջին եղ բորս անու նը Գաբ րիել է:
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այս պի սով, ըստ իս, եր կու տար ր կա, որոնց 

վրա գրողն աշ խա տում է՝ անձ նա կան փոր ձը և 
մ շա կույ թի փոր ձը, այ սինքն՝ ըն թեր ցա նու թյու նը: 
Բայց քո գրքե րում, բա ցի մեծ ֆան տա զիա յից, 
բա ցի ան սահ ման երևա կա յու թյու նից և, ան-
շուշտ, վե պին հա տուկ տեխ նի կա կան հմտու-
թյուն նե րից, կա ևս  եր կու գոր ծոն, որոնք էա պես 
տպա վո րե ցին ինձ. այն, որ « Հար յուր տար վա մե
նու թյուն» վե պում փոքր-ինչ ֆան տաս տիկ իրա-
կա նու թյան և առօր յա կյան քի իրա կա նու թյան 
կող քին կա նաև սո ցիալ-պատ մա կան իրո ղու-
թյուն: Այ սինքն՝ գնդա պետ Աու րե լիա նո Բուեն-
դիա յի պա տե րազմ նե րը այս կամ այն ձևով ներ-
կա յաց նում կամ ար տա ցո լում են Կո լում բիա յի 
պատ մու թյան որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծը: 
Խոս քը զուտ մտա ցա ծին աշ խար հի մա սին չէ, 
այլ շատ կոնկ րետ իրա կա նու թյան: Մա կոն դոն՝ 
այն քա ղա քը, որ տեղ տե ղի են ունե նում այդ 
զար մա նահ րաշ երևույթ նե րը, այն վայրն է, որ-
տեղ ար տա ցոլ վում են նաև Լա տի նա կան Ամե-
րի կա յի իրա կան խնդիր նե րը, Մա կոն դոն գյուղ 
է, որ տեղ բա նա նի տնկարկ ներ կան, որոնք 
առա ջին հեր թին գրա վում են ար կա ծախն դիր-
նե րին, հե տո միայն որևէ ար տա սահ ման յան 
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ըն կե րու թյան: Վե պում մի գլուխ կա, որում, ըստ 
իս, մեծ վար պե տու թյամբ նկա րագ րել ես Լա-
տինա կան Ամե րի կա յի գա ղու թա յին շա հա գոր-
ծու մը: Դա քո ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ թերևս 
նոր տարր է, կու զեի որևէ կերպ բա ցատ րես, թե 
դա ինչ է: 

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Բա նա նի տնկար կնե րի պատ մու թյու նը լիո վին 

իրա կան է: Բանն այն է, որ Լա տի նա կան Ամե-
րի կա յի իրա կա նու թյան ճա կա տագ րի մեջ տա-
րօ րի նակ բան կա, և նույ նիսկ բա նա նի տնկար-
կնե րի խնդիր նե րը, որոնք այն քան ցա վոտ ու 
ծանր են, ամեն կերպ վե րած վում են ցնո րա յին 
իրա կա նու թյան: Բա նան ար տա հա նող ըն կե րու-
թյան հետ սկսե ցին գյուղ գալ մար դիկ ամ բողջ 
աշ խար հից, և դա շատ տա րօ րի նակ էր, քան զի 
մի պահ Կո լում բիա յի՝ Ատ լանտ յան օվ կիա նո սի 
ափին գտնվող այդ փոք րիկ գյու ղա կում սկսե-
ցին խո սել բո լոր լե զու նե րով: Մար դիկ իրար 
չէին հաս կա նում, բայց այն պի սի բար գա վա ճում 
սկսվեց (այ սինքն՝ այն, ինչ մար դիկ հաս կա նում 
էին բար գա վա ճում ասե լով), որ կում բիա պա-
րե լիս թղթադ րամ նե րը վա ռում էին: Կում բիան 
պա րում են մո մով, իսկ բա նա նի տնկարկ նե րում 
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աշ խա տող սևա գործ ներն ու բան վոր նե րը մոմի 
փո խա րեն թղթադ րամ ներ էին վա ռում, ընդ 
որում՝ բա նա նի տնկարկ նե րում աշ խա տող 
սևա գործ բան վո րը, օ րի նակ, ամ սա կան վաս-
տա կում էր եր կու հար յուր պե սո, իսկ քա ղա-
քա պետն ու դա տա վո րը՝ ըն դա մե նը վաթ սուն: 
Այդ պի սով իրա կան իշ խա նու թյուն չկար, այլ 
կո ռում պաց ված, որով հետև բա նան ար տա հա-
նող ըն կե րու թյու նը կա րող էր ցան կա ցած գնով 
առ նել նրանց, մի քիչ փող էր տա լիս և ան ձամբ 
տնօ րի նում ար դա րու թյու նն ու իշ խա նու թյու-
նն առ հա սա րակ: Եկավ մի պահ, երբ մար դիկ 
գի տակ ցու թյուն և մաս նա գի տա կան   գի տակ-
ցու թյուն ձեռք բե րե ցին: Բան վոր նե րը սկսե ցին 
պա հան ջել ամե նա տար րա կան բա նե րը, որով-
հետև բժշկա կան օգ նու թյու նը սահ մա նա փակ-
վում էր կա պույտ դե ղա հա բով, որը տա լիս էին 
ցան կա ցած մե կին, ով կբո ղո քեր հի վան դու-
թյու նից: Հի վանդ նե րին շարք էին կանգ նեց նում, 
և բուժ քույ րը ամեն մե կի լեզ վի տակ կա պույտ 
դե ղա հաբ էր դնում: Միայն չա սես, որ չես տե-
սել, թե որ քա՜ն բա նաս տեղ ծու թյուն ներ կան՝ 
նվիր ված այդ կա պույտ դե ղա հա բին… Եվ դա 
այն քան հեշտ ու սո վո րա կան բան դար ձավ, որ 
երե խա նե րը հերթ էին կանգ նում դիս պան սե րի 
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առաջ, դե ղա հա բե րը լցնում էին բե րան նե րը, 
հե տո հա նում բե րան նե րից, որ պես զի դրան-
ցով նշեն վի ճա կա խա ղի տոմ սե րի թվե րը... 
Եկավ մի պահ, որ այդ պատ ճա ռով պա հան ջե-
ցին լա վաց նել բժշկա կան ծա ռա յու թյան որա կը, 
որ պես զի աշ խա տող նե րի վրան նե րում զու գա-
րա նա կոն քեր տե ղադ րեն, որով հետև նրանց 
ունե ցա ծը հի սուն հո գու հա մար նա խա տես ված 
շար ժա կան զու գա րա նա կոնք էր, որը փո խում 
էին ամեն Նոր տար վան… Մի բան էլ կար. բա-
նան ար տա հա նող ըն կե րու թյան շո գե նա վե րը 
հաս նում էին Սան տա Մար տա, ապա բա նա նով 
բեռնված՝ հաս նում Նոր Օռ լեան, բայց վեր ջում 
թեր բեռն ված էին վե րա դառ նում: Այդ ժա մա նակ 
ըն կե րու թյու նը չէր կողմ նո րոշ վում՝ ինչ պես ար-
դա րաց նել հե տա դարձ թռիչք նե րը: Որո շու մն 
առա վել քան պարզ էր. ապ րանք ներ տե ղա-
փո խել ըն կե րու թյա նը պատ կա նող խա նութ նե-
րի հա մար, իսկ աշ խա տող նե րին վճա րել ոչ թե 
գու մա րով, այլ կտրոն նե րով, որոն ցով նրանք 
կա րող էին գնում ներ կա տա րել այդ խա նութ-
նե րից: Նրանց տա լիս էին կտրոն ներ, որոն ցով 
գնում ներ էին կա տա րում բա նան ար տա հա նող 
ըն կե րու թյան խա նութ նե րում, որ տեղ վա ճառ-
վում էին միայն ըն կե րու թյան նա վե րով և ն րանց 
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կող մից ներ մուծ ված ապ րանք նե րը: Բանվոր-
նե րը պա հան ջում էին փո ղով վճա րել, ոչ թե 
կտրոն նե րով, որ պես զի կա րո ղա նան օգտ վել 
մեծ խա նութ նե րից: Գոր ծա դուլ արե ցին՝ կաթ-
վա ծա հար անե լով աշ խա տող ամեն ինչ, իսկ 
կա ռա վա րու թյու նը հա կա մար տու թյու նը լու ծե լու 
փո խա րեն բա նա կին ոտ քի հա նեց: Բան վոր նե-
րը հա վաք վել էին եր կա թու ղա յին կա յա րա նում, 
որով հետև են թադր վում էր, որ նա խա րա րը կգա 
լու ծե լու խնդի րը, մինչ դեռ իրա կա նում զին վոր-
նե րը փա կե ցին բան վոր նե րին կա յա րա նում 
և հինգ րոպե ժա մա նակ տվե ցին ցրվե լու հա-
մար: Ոչ ոք չգնաց, և սկս վեց սպան դը: Վե պում 
ընդգրկված այդ պատ մու թյան մա սին իմա ցա 
դեպ քից տասը տա րի անց. ոմանք ասում էին, 
որ ամեն ինչ այդ պես էր եղել, ոմանք էլ՝ ոչ: Կա-
յին մար դիկ, որ ասում էին. «Ես այն տեղ էի և գի-
տեմ, որ ոչ ոքի չեն սպա նել, մար դիկ լուռ ցրվե-
ցին, և այլևս ոչինչ տե ղի չու նե ցավ»: Մյուս ներն 
ասում էին, որ այո, մարդ կանց սպա նել են, որ 
իրենք իրենց աչ քով են տե սել, թե ինչ պես սպա-
նե ցին այ սինչ մար դուն, և հա մա ռորեն պնդում 
էին: Բանն այն է, որ Լա տի նա կան Ամե րի կա յում 
մի հրա մա նագ րով կա րե լի է մարդ կանց ստի-
պել մո ռա նալ այն պի սի իրա դար ձու թյուն ներ, 
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ինչ պի սին երեք հա զար մար դու սպա նու թյունն 
է... Այն, ինչ ֆան տաս տիկ է թվում, վերց ված է 
առօր յա ճղճիմ իրա կա նու թյու նից:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ասում են՝ մի ան գամ Բ րա զի լիա յի կա ռա վա-

րու թյու նը մի հրա մա նագ րով չեղ յալ հայ տա րա-
րեց հա մա ճա րա կը...

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
 Մենք նո րից նույն կե տից սկսե ցինք. սկսե-

ցինք օ րի նակ ներ փնտրել և հա զա րա վոր նե րը 
գտանք:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այ սինքն՝ բան վոր նե րի սպա նու թյան դրվա գը 

ոչ միայն պատ մա կան փաստ է, այլև...

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ոչ միայն պատ մա կան, իմ վե պում նշված 

է նաև հրա մա նագ րի հա մա րը, ըստ որի՝ թույ-
լատր վում էր կրա կել բան վոր նե րի ուղ ղու թյամբ, 
և հ րա մա նա գի րը ստո րագ րած գե նե րա լի, 
ինչ պես նաև նրա քար տու ղա րի անուն նե րը: 
Գրված են: Այդ տե ղե կու թյուն նե րը վերց ված են 
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ազ գա յին ար խի վից, և այժմ նրանք այդ մա սին 
կար դում են վե պում՝ մտա ծե լով, թե ես չա փա-
զանց րել եմ...

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Հե տաքր քիրն այն է, որ աշ խա տող նե րի 

սպա նու թյան դրվա գը ոչ մի կերպ ար հես տա-
կան չի նայ վում: Իմ կար ծի քով՝ հիա նա լիորեն 
հա մա պա տաս խա նում է գրքի փոքր-ինչ ֆան-
տաս մա գո րիկ մթնո լոր տին: Ինք նին փաս տը, 
որ այդ ջար դը վե րապ րած նե րից մե կը վեր ջում 
հա րու թյուն է առ նում, թեև այդ պես էլ չենք իմա-
նում՝ հա րու թյուն է առ նում, թե մեռ նում. այն եր-
կա կիու թյու նը, որով դու առաջ ես տա նում այդ 
դրվա գը, շատ հե տաքր քիր է:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Օ րի նակ՝ Մեք սի կա յում ոչ ոք չէր հա վա տում, 

որ Է մի լիա նո Սա պա տան մա հա ցել էր:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այդ դեպ քում կար ծում եմ, որ մենք ար դեն 

պատ կե րա ցում ունենք այն նյու թե րի մա սին, 
որոնց հետ աշ խա տել ես՝ նյու թեր, որոնց հետ 
աշ խա տում է գրո ղը՝ անձ նա կան ու մ շա կու թա յին 
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փորձ, պատ մա կան ու սո ցիա լա կան փաս տեր: 
Հի մա մե ծա գույն խնդի րը բո լոր այդ նյու թե րը, 
բո լոր բա ղադ րիչ նե րը գրա կա նության վե րա-
ծելն է... Անց կաց նել դրանք լեզ վի մի ջով և վե-
րա ծել երևա կա յա կան իրա կա նու թյան:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Դա զուտ տեխ նի կա կան խնդիր է:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Լավ, կու զե նա յի մի քիչ խո սես տեխ նի կա կան 

խնդիր նե րի՝ լեզ վի ու ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի 
ընտ րու թյան մա սին, որ ունե ցել ես և…

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Լսիր։ Ես սկսե ցի գրել « Հար յուր տար վա մե

նու թյու նը», երբ տասն յոթ տա րե կան էի...

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ին չո՞ւ չես խո սում քո առա ջին գրքե րից: Հենց 

առա ջի նից:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Բանն այն է, որ առա ջի նը հենց « Հար յուր 

տար վա մե նու թյունն» էր… Երբ սկսե ցի գրել, 
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հան կարծ հաս կա ցա, որ դա շատ ծանր «բեռ» է։ 
Ես ուզում էի պատ մել այն ամե նը, ինչ պատ մե ցի 
քիչ առաջ…

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այդ տա րի քում ար դեն ուզում էիր պատ մել 

Մա կոն դո յի պատ մու թյո՞ւ նը։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ոչ միայն ուզում էի, այլև գրե ցի առա ջին 

պար բե րու թյու նը՝ այն մե կը, որով սկսվում է 
« Հար յուր տար վա մե նու թյու նը»։ Բայց հաս կա ցա, 
որ այդ «բե ռն» իմ ուժե րից վեր է։ Ինքս չէի հա-
վա տում իմ պատ մա ծին, բայց քա նի որ գի տեի, 
որ այդ ամե նը ճշմար տու թյուն է, հաս կա ցա, 
որ իմ դժվա րու թյուն նե րը զուտ տեխ նի կա կան 
բնույ թի են, այ սինքն՝ ես չէի տի րա պե տում տեխ-
նի կա կան հնարք նե րին ու լեզ վին, որ պես զի իմ 
պատ մու թյա նը հա վա տա յին, որ պես զի այն 
ճշմար տան ման լի ներ։ Այդ ժամ կի սատ թո ղեցի 
և այդ ըն թաց քում չորս գիրք գրե ցի։ Իմ հիմ-
նական դժվա րու թյու նը միշտ եղել է ճիշտ տո-
նայ նու թյունն ու շա րադ րան քի լե զուն, որ պես զի 
ըն թեր ցո ղը հա վա տա իմ պատ մա ծին։
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Բայց երբ տասն յոթ տա րե կան էիր և մ տա-

դիր էիր գրել այդ գիր քը, արդ յոք ար դեն քեզ 
գրո՞ղ էիր զգում՝ մարդ, որը նվիր վե լու է բա ցա-
ռա պես գրա կա նու թյա նը, և որ գրա կա նու թյու նը 
դառ նա լու է քո ճա կա տա գի րը։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Դե, տե ղի ունե ցավ մի իրա դար ձու թյուն, որը, 

ինչ պես հի մա եմ հաս կա նում, հա վա նա բար 
որո շիչ եղավ իմ՝ որ պես գրո ղի կյան քի համար։ 
Մենք (այ սինքն՝ իմ ըն տա նի քն ու բո լորս), հե ռա-
ցանք Արա կա տա կա գյու ղից, որ տեղ ապ րում 
էի, երբ ըն դա մե նը ութ կամ տա սը տա րե կան էի։ 
Մենք գնա ցինք բնա կու թյուն հաս տա տե լու ուրիշ 
տեղ, և երբ ես տասն հինգ տա րե կան էի, մո րիցս 
իմա ցա, որ մտա դիր է գնալ Արա կա տա կա՝ վա-
ճա ռե լու այն տու նը, որի մա սին ասում էի, որ լի 
էր մե ռել նե րով։ Այդ ժամ շատ բնա կան ձայ նով 
ասա ցի. «Ես էլ եմ գա լիս»։ Մենք հա սանք Արա-
կա տա կա, նկա տե ցի, որ ամեն ինչ ճիշտ առաջ-
վա պես է, շատ քիչ բան էր փոխ վել։ Ինձ մոտ 
քնա րա կան զե ղում եղավ։ Այ սինքն՝ հա մոզ վե ցի 
այն բանում, ին չում բո լորս առիթ ենք ունե ցել հա-
մոզ վե լու. նախ կի նում լայն թվա ցող փո ղոց նե րը 
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նե ղա ցել էին, տներն այն քան էլ բարձր չէին, 
ինչ պես մենք էինք պատ կե րաց նում, նույնն էին, 
բայց ժա մա նա կից ու ան տե րու թյու նից մաշ ված 
լու սա մուտ նե րից ներս նա յե լիս տե սանք, որ 
կահ- կա րա սին էլ նույնն էր մնա ցել, բայց իրա-
կա նում տասն հինգ տա րով հնա ցած։ Փո շոտ ու 
շի կա ցած գյուղ էր, սար սա փե լի կե սօր, թո քերդ 
փո շի էին շնչում։ Գյու ղում մի ժա մա նակ որո-
շել էին ջրանց քի հա մար ջրատար կա ռու ցել և 
ս տիպ ված էին եղել գի շե րով աշ խա տել, որով-
հետև ցե րեկ վա շո գին անհ նար էր գոր ծիք ներ 
աշ խա տեց նել։ Այդ ժա մա նակ ես ու մայրս անց-
նում ենք գյու ղա մի ջով՝ կար ծես տե սիլ քի մի ջով, 
փո ղո ցում կեն դա նի շունչ չկար. ես լիո վին հա-
մոզ ված էի, որ մայրս նույն բանն էր զգում, ինչ 
ես՝ նա յե լով, թե ինչ պես է ժա մա նակն ան ցել այդ 
գյու ղի վրա յով։ Մենք հա սանք անկ յու նի ոչ մեծ 
դե ղա տան մոտ, որ տեղ մի կին նստած կար էր 
անում. մայրս ներս մտավ, մո տե ցավ այդ կնոջն 
ու ասաց. «Ո՞նց եք, սա նա մեր»։ Նա բարձ րաց-
րեց գլու խը, նրանք գրկա խառն վե ցին և մի կես 
ժամ լաց եղան։ Իրար ոչ մի բառ չա սա ցին, այլ 
միայն կես ժամ լաց եղան։ Այդ պա հին մոտս 
միտք հղա ցավ թղթին պատ մել այն ամե նը, ինչ 
եղել էր մինչև այդ տե սա րա նը։
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այդ ժա մա նակ քա նի՞ տա րե կան էիր:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այդ ժա մա նակ ես տասն հինգ տա րե կան էի: 

Տասն յոթ տա րե կա նում սկսե ցի գրել և հաս-
կա ցա, որ չեմ կա րող, քա նի որ տեխ նի կա կան 
հնարք նե րի պա կաս ունեմ: Ինձ հա մար ավարտ-
ված պատ մու թյուն էր: Այդ ժա մա նակ ինձ պետք 
էր չորս գիրք գրել, որ պես զի սո վո րեմ « Հար յուր 
տար վա մե նու թյու նը» գրել: Ուս տի, ամե նա մեծ 
դժվա րու թյու նը նախ գրել սո վո րելն է: Իմ կար-
ծի քով՝ հենց դա է առեղծ վա ծը, բնա ծի նը, որը 
մար դուն դարձ նում է գրող կամ սղագ րող: Սո-
վո րում են կար դա լով, աշ խա տե լով, հատ կա-
պես իմա նա լով հետևյա լը. գրող լի նե լը բա ցա-
ռիկ կոչում է, ամեն բան երկ րոր դա կան է, երբ 
ուզածդ միակ բա նը գրելն է:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Բայց նախ քան գրե լը դու նաև շատ այլ գոր-

ծե րով էիր զբաղ վում, չէ՞։ Սկզ բում չէիր կա-
րող բա ցա ռա պես գրա կա նու թյա նը նվիր վել 
և զ բաղ վում էիր լրագ րու թյամբ։ Ին չո՞ւ մեզ 
չես պատ մում, թե ինչ պես էիր լրագ րո ղա կան 
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աշ խա տան քը հա մա տե ղում գրա կա նի հետ, 
մինչև « Հար յուր տար վա մե նու թյու նը» գրե լը։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այդ քան էլ այդ պես չէ: Որով հետև լրագ րու-

թյու նը միշտ էլ երկ րոր դա կան զբաղ մունք է 
եղել: Ես դա միշտ հա մա րել եմ մի միայն ապ-
րուս տի մի ջոց։ Ես ուզում էի գրող դառ նալ, բայց 
ապ րել պետք էր ուրիշ բա նի հաշ վին։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ի՞նչ ես կար ծում, այդ զու գա հեռ գոր ծու նեու-

թյու նը խան գա րո՞ւմ էր քո կոչ մա նը, թե՞ ավե լի 
շատ օգ նում էր, խթա նում, փորձ էիր ձեռք բե րում։ 

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Գի տե՞ս, եր կար ժա մա նակ մտածում էի, թե 

օգ նում է, բայց իրա կա նում ցան կա ցած երկ րոր-
դա կան գոր ծու նեու թյուն խան գա րում է գրո ղին։ 
Դու ուզում ես գրել, և մ նա ցած ամեն ինչը քեզ 
խան գա րում է, ուրիշ բան անե լու անհ րա ժեշ-
տու թյու նը դառ նաց նում է քեզ։ Ես հա մա ձայն 
չեմ այն բանի հետ, ինչ առաջ ասում էին՝ իբր 
լավ գրող դառ նա լու հա մար մարդ պի տի անց-
նի զրկանք նե րի մի ջով և ապ րի աղ քա տու թյան 
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մեջ։ Ես իս կա պես մտա ծում եմ, որ գրո ղը շատ 
ավե լի լավ է գրում այն ժա մա նակ, երբ նրա 
տնա յին ու ֆի նան սա կան խնդիր նե րը լիո վին 
լուծ ված են, քա նի դեռ նա առողջ է, երբ նրա 
կինն ու երե խա նե րը լավ են, ան շուշտ, այն պի սի 
հա մեստ սահ ման նե րում, որ պի սիք հա սա նե լի 
են մեզ՝ գրող նե րիս, այդ դեպ քում նա ավե լի լավ 
կգրի։ Ճիշտ չէ, թե ֆի նան սա կան վատ կա ցու-
թյունն օգ նում է ստեղ ծա գոր ծե լուն, որով հետև 
գրո ղի ուզա ծը միայն գրելն է, իսկ ավե լի լավ 
գրե լու հա մար այդ խնդիր նե րը պի տի լուծ ված 
լի նեն։ Մի բան էլ, ես կա րող էի իմ՝ իբրև գրողի 
կե ցու թյու նը բա րե լա վել՝ ստա նա լով թո շակ-
ներ, նպաստ ներ, ի վեր ջո՝ օգ նու թյան բո լոր այն 
ձևե րը, որոնք հո րի նել են գրո ղին օգ նե լու հա-
մար, բայց ես կտրա կա նա պես հրա ժար վել եմ 
դրան ցից և գի տեմ, որ այդ առու մով ինձ նման 
են մտա ծում բո լոր նրանք, ում ան վա նում են 
նոր լա տին ամե րիկ յան գրող ներ։ Խու լիո Կոր-
տա սա րի օ րի նա կից գի տենք, որ ել նե լով ար-
ժա նա պատ վու թյու նից՝ գրո ղը չի կա րող ըն դու-
նել նպաստ ներ, և որ ցան կա ցած նյու թա կան 
օ ժան դա կու թյուն այս կամ այն կերպ պար տա-
վո րեց նում է։
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ի՞նչ տե սա կի նպաստ նե րի մա սին է խոսքը։ 

Որով հետև փաս տը, որ գրո ղին կար դում են, 
պաշտ պա նում, կե րակ րում որևէ հա սա րա-
կությու նում նույն պես անուղ ղա կի նպաս տա վո -
րում է…

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ան շուշտ, բա զում դժվա րու թյուն ներ կան՝ 

կապ ված մեր լա տին ամե րիկ յան հա մա կար գի 
հետ։ Բայց դու, Կոր տա սա րը, Ֆուեն տե սը, Կար-
պեն տիե րը և մ յուս նե րը ձեր քսան տար վա աշ-
խա տան քով փոր ձում եք ապա ցու ցել (ինչ պես 
ասում են՝ ձեզ կո տո րում եք), որ ըն թեր ցող նե րը 
պա տաս խա նում են նույն կերպ: Մենք փոր ձում 
ենք ապա ցու ցել, որ Լա տի նա կան Ամե րի կա յում 
մենք՝ գրող ներս, կա րող ենք ապ րել ըն թեր ցող-
նե րի հաշ վին, և որ դա օգ նու թյան միակ ձևն  է, 
որը մենք՝ գրող ներս, կա րող ենք ըն դու նել որ-
պես նպաստ։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Լավ, հի մա, կար ծում եմ, հե տաքր քիր կլի-

ներ, եթե փոքր-ինչ խո սեինք ժա մա նա կա կից 
լա տին ա մե րիկ յան գրող նե րի մա սին: Շատ է 
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խոս վում լա տին ամե րիկ յան վե պի բու մի մա սին, 
որն ան կաս կած իրո ղու թյուն է։ Վեր ջին տա-
սը կամ տասն հինգ տա րում հե տաքր քիր բան 
եղավ։ Ըստ իս՝ նախ կի նում լա տին ամե րիկ յան 
ըն թեր ցո ղը կան խա կալ կար ծիք ուներ լա տին-
ամե րիկ յան ցան կա ցած գրո ղի մա սին: Ըն թեր-
ցո ղը մտա ծում էր, որ լա տին ամե րիկ յան գրո ղը 
վատն է գո նե այն պատ ճա ռով, որ լա տին ամե րի-
կա ցի է, եթե վեր ջինս հա կա ռա կը չէր ապա ցու-
ցում։ Եվ հա կա ռա կը, եվ րո պա ցի գրո ղը լավն է, 
եթե դեռ հա կա ռա կը չի ապա ցու ցել։ Հի մա տե ղի 
է ունե նում ճիշտ հա կա ռա կը։ Լա տի նա մե րիկ-
յան հե ղի նակ նե րի լսա րա նը էա պես մե ծա ցել 
է, լա տին ամե րիկ յան վի պա սան ներն իրա պես 
զար մա նա լիո րեն մեծ լսա րան ունեն ոչ միայն 
Լա տի նա կան Ամե րի կա յում, այլև Եվ րո պա յում, 
Միաց յալ Նա հանգ նե րում։ Լա տի նա մե րիկ յան 
վի պա սան նե րին կար դում են, լավ իմաս տով՝ 
քննար կում։ Ին չո՞վ է բա ցատր վում այս ֆե նո մե-
նը։ Ի՞նչ է տե ղի ունե ցել։ Ի՞նչ ես կար ծում։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Պատ կե րաց րու՝ չգի տեմ։ Ես, կա րե լի է ասել, 

վա խե ցած եմ… Կար ծում եմ՝ կա իրա կան գոր-
ծոն…
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 Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ու զում եմ քեզ հետևյալն ասել. չի կա րելի 

ասել, որ լա տին ամե րի կա ցի գրո ղը երե սուն 
տա րի առաջ պա կաս ճկուն էր, քան ժա մա-
նակա կից լա տին ամե րի կա ցի գրո ղը, չէ՞ որ 
նրանք գրե թե միշտ «շարժ վող» գրող ներ էին:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այո, նրանք գրող ներ էին, որոնք այլ բա-

նով էին զբաղ ված: Սո վո րա բար գրում էին կի-
րակի կամ երբ անե լիք չու նեին, կամ երբ նրանց 
հետ ինչ-որ բան էր կա տար վում, ին չը չգի տեմ 
որ քանով էին գի տակ ցում: Բանն այն է, որ 
գրա կա նու թյու նը նրանց երկ րոր դա կան աշ-
խա տանքն էր: Նրանք գրում էին հոգ նած, այ-
սինքն՝ գրում էին այլ բա նի վրա աշ խա տե լուց 
հե տո, երբ հոգնած էին: Շատ լավ գի տես, որ 
հոգ նած մարդը չի կա րող գրել... Լա վա գույն 
ժա մե րը, ամե նա հան գիստ ժա մե րը պետք է 
նվիր ված լինեն գրա կա նու թյա նը, և դա է ամե-
նա կարևորը: Հիմա ես չգի տեմ՝ բում կոչ վող ֆե-
նո մե նը իրա կա նում գրող նե րի բո՞ւմ է, թե՞ ըն-
թեր ցող նե րի, այն պես չէ՞:
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Դու կար ծում ես, որ լա տին ամե րիկ յան վեպի 

վե րել քը հիմ նա կա նում կապ ված է նրա հետ, 
որ ժա մա նա կա կից լա տին ամե րիկ յան գրող-
ներն առա վել նպա տա կաս լա ցու թյա՞մբ են 
հետևում իրենց կոչ մա նը, այ սինքն՝ ավե լի շա՞տ 
են նվիրված…

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ես կար ծում եմ՝ պատ ճա ռի մա սին ար դեն 

խո սել ենք։ Մենք ասա ցինք, որ ամե նա կարևորը 
գրո ղա կան կոչ մա նը հետևելն է, և որ ըն թեր-
ցողնե րը դա հաս կա ցել են։ Այն պա հին, երբ 
գրքե րն իս կա պես լավն էին, հայտն վե ցին ըն-
թեր ցող նե րը: Գե րա զանց է: Ահա թե ին չու կար-
ծում եմ, որ դա ըն թեր ցող նե րի բում է։
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ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՄԱՍ

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Չ գի տեմ որ տե ղից սկսել: Որ տե՞ղ կանգ 

առանք: 

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
 Դե, կար ծեմ՝ քեզ ուղ ղած վեր ջին հարցս 

վերա բե րում էր ժա մա նա կա կից լա տին ամե րիկ-
յան վե պին, վեր ջին տա րի նե րին լա տի նամե-
րիկ յան ար ձա կագ րի վե րել քին ինչ պես մեր 
երկր նե րում, այն պես էլ Եվ րո պա յում և Միաց յալ 
Նա հանգ նե րում: Այդ ժա մա նակ կար ծեմ ասա-
ցիր, որ քո կար ծի քով՝ ար ձա կա գիր նե րի այդ 
բու մը հիմ նա կա նում ըն թեր ցող նե րի բում էր: 
Այդ վե րել քը հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված 
էր մեր օ րե րի ըն թեր ցա սեր հա սա րա կու թյան 
աճով և սե փա կան գրող նե րի հան դեպ լա տին-
ամե րիկ յան ըն թեր ցող նե րի հե տաքրք րու թյամբ՝ 
մի բան, որ անց յա լում չէիր տես նի: Դե լավ, ես 
կու զե նա յի քեզ այդ բու մի և լա տին ամե րի կա ցի 
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գրող նե րի կոնկ րետ խմբի հետ կապ ված մի 
հարց էլ տալ: Բա ցի այն անժխ տե լի փաս տից, 
որ այ սօր ըն թեր ցող հա սա րա կու թյան թիվն ու 
լա տին ամե րի կա ցի նե րի հե տաքրք րու թյու նը մեր 
երկր նե րի գրող նե րի նկատ մամբ աճել է, դու՝ 
որ պես գրող, ի՞նչ ես կար ծում՝ ին չո՞վ կա րող է 
պայ մա նա վոր ված լի նել այդ վե րել քը, ար ձա կի 
ծաղ կու մն ամ բողջ մայր ցա մա քում։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ես մտա ծում եմ՝ եթե ըն թեր ցո ղը կար դում 

է որևէ գրո ղի, ապա դա կա րե լի է բա ցա տրել 
գրո ղի ու ըն թեր ցո ղի փո խա դարձ նմա նու-
թյամբ։ Ինձ թվում է՝ մենք կա րո ղա ցել ենք խփել 
ճիշտ նշա նա կե տին։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Մշ տա պես հետևե լով ժա մա նա կա կից լա-

տին ամե րիկ յան վե պին՝ մի բա վա կան հե-
տաքրքիր փաստ էլ կա. լա տին ամե րիկ յան, այս-
պես ասած, «մո դա յիկ» հե ղի նակ նե րի մեծ մասն 
ապ րում է ար տա սահ մա նում. ար դեն տաս ներ-
կու տա րի Կոր տա սարն ապ րում է Ֆ րան սիա յում, 
Ֆուեն տեսն այժմ ապ րում է Իտա լիա յում, դու, 
եթե չեմ սխալ վում, տաս ներ կու կամ տասն չորս 
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տա րի ապ րել ես Կո լում բիա յի սահ ման նե րից 
դուրս, այդ պես կա րե լի է շատ ուրիշ օ րի նակ ներ 
բե րել։ Շատ մար դիկ՝ լրագ րող ներ և ուսանող-
ներ, այդ մա սին որո շա կի մտա հո գու թյամբ են 
հարց նում։ Նրանց հե տաքրք րում է՝ արդ յոք այդ 
գրող ների կա մա վոր պանդխ տու թյու նը այս 
կամ այն կերպ չի՞ վնա սում իրա կա նու թյան 
պատ կեր մա նը, արդ յոք հե ռա վո րու թյու նն ու 
ֆի զի կական բա ցա կա յու թյու նը չի՞ խե ղա թյու-
րում նրանց տեսա կե տնե րը, դա ինչ-որ ձևով չի՞ 
հան գեց նում սե փա կան երկ րի իրա կա նու թյան 
թե կուզև ան գի տակ ցա կան խե ղա թյուր մա նը։ 
Դու ի՞նչ ես մտա ծում այդ խնդրի շուրջ:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այո: Այդ հարցն ինձ բա զմիցս տվել են Կո լում -

բիա յում, հատ կա պես՝ հա մալ սա րա նա կան նե-
րը։ Երբ ինձ հարց նում են, թե ին չու չեմ ապ րում 
Կոլում բիա յում, միշտ պա տաս խա նում եմ. «Իսկ 
ո՞վ է ասել, որ ես Կո լում բիա յում չեմ ապ րում»։ 
Այ սինքն՝ ես իրա կա նում դուրս եմ եկել Կո լում-
բիա յից տասն չորս տա րի առաջ, բայց շարու-
նա կում եմ այն տեղ ապ րել, քան զի հիա նա լի 
տե ղե կաց ված եմ երկ րում տե ղի ունե ցող ամեն 
ին չից, ես նա մա կագ րա կան կապ եմ պա հում, 
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կար դում եմ թեր թեր և մշ տա պես տեղ յակ եմ 
օր վա ան ցու դար ձին։ Հի մա չգի տեմ՝ պա տա հա-
կա՞ն է արդ յոք այն, որ լա տին ամե րիկ յան բո լոր 
«մո դա յիկ» վի պա սան ներն ապ րում են ար տա-
սահ մա նում։ Կոնկ րետ իմ դեպ քում ես հաս տատ 
գի տեմ, թե ին չու եմ գե րա դա սում ապ րել Կո լում-
բիա յից դուրս։ Չ գի տեմ՝ արդ յոք այդ պե՞ս է ուրիշ 
երկր նե րում, բայց Կո լում բիա յում գրող դառ նում 
ես մինչև գրե լը, այ սինքն՝ որ պես գրող առա ջին 
ան գամ հան դես գա լուց, առա ջին պատմ ված-
քի տպագ րե լուց և դ րա հա ջո ղու թյու նից հե տո 
ար դեն գրող ես։ Ար դեն ձեռք ես բե րում պատ-
կա ռե լիու թյան լու սապ սակ, որը շատ խան գա-
րում է աշ խա տե լուն, որով հետև մինչ այդ բո լորս 
ստիպ ված ենք եղել ապ րել մութ կամ երկ րոր դա-
կան աշ խա տանք նե րի հաշ վին, որով հետև մեր 
գրքե րով չէինք կա րող մեր ապ րուս տը հո գալ։ 
Ար տա սահ մա նում գրողն օգտ վում է որոշակի 
ան պատ ժե լիու թյու նից։ Ես Փա րի զում շիշ էի 
վա ճա ռում, Մե խի կո յում հե ռուս տա տե սա յին 
անա նուն սցե նար ներ էի գրում, այ սինքն՝ անում 
էի բա ներ, որոնք եր բեք չէի ցան կա նա անել 
Կո լում բիա յում, այ նու հան դերձ, ար տա սահ մա-
նում դա շատ հան գիստ եմ անում, քան զի Կո-
լում բիա յում լավ չգի տեն, թե ին չով եմ ապ րում. 
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ես անում եմ այն ամե նը, ինչ հնա րա վորու թյուն 
է տա լիս գրքեր գրելու՝ միակ բա նը, որ ինձ հե-
տաքրք րում է, իսկ ճշմար տու թյունն այն է, որ 
աշ խար հի որ մա սում էլ լի նեմ, ես գրում եմ կո-
լում բիա կան, լա տին ամե րիկ յան վեպ։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ես կու զե նա յի փոքր-ինչ բա ցատ րես հետևյա-

լը. ի՞նչ իմաս տով ես դու քեզ լա տին ամե րիկ յան 
վի պա սան հա մա րում։ Ար ծար ծածդ թե մա նե րի՞։ 
Ես քեզ տա լիս եմ այս հար ցը, որով հետև կա րող 
եմ որ պես օ րի նակ Բոր խե սին հղում անել։ Նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեծ մա սում ար ծարծ վում 
են թե մա ներ, որոնք զա վեշ տա լի ձևով չի կա րե-
լի ար գեն տի նա կան անվանել։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ես Բոր խե սի մեջ լա տին ամե րիկ յան ոչինչ չեմ 

տես նում, եկա այդ եզ րա հանգ մա նը, որով հետև 
փոքր-ինչ կի սում էի լայ նո րեն տա րած ված այն 
կար ծի քը, որ Կոր տա սա րը լա տին ամե րիկ յան 
գրող չէ, բայց լիո վին փո խե ցի փոքր-ինչ «ուռ-
ճաց րած» այդ կար ծի քը, երբ հայտն վե ցի Բուե-
նոս Այ րե սում։ Ծա նո թա նա լով Բուե նոս Այ րե սին՝ 
օվ կիա նո սի ու ջունգ լի նե րի արան քում, Մա տու 
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Գրու սո յից հե տո և Հա րա վա յին բևե ռից առաջ 
տե ղա կայ ված ահ ռե լի եվ րո պա կան քա ղա-
քին, տպա վո րու թյուն է, թե ապ րում ես Կոր տա-
սարի գրքե րից մե կում, այ սինքն՝ այն, ինչ Կոր-
տա սարի մեջ եվ րո պա կա նաց ված էր երևում, 
եվ րո պա կա նը և ն րա թվաց յալ ազ դե ցու թյու նը 
ամե նաիս կա կան Բուե նոս Այ րեսն է։ Այն պես որ, 
Բուե նոս Այ րե սում այն պի սի տպա վո րու թյուն 
ունեի, որ Կոր տա սա րի հե րոս ներն ամե նուր են, 
բո լոր փո ղոց նե րում։ Ան կախ ամեն ին չից, Կոր-
տա սա րին հա մա րե լով լա տին ամե րիկ յան գրող, 
ես Բոր խե սի մեջ այդ գի ծը չեմ տե սել…

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Դա պար զա պես փաս տի ար ձա նագ րո՞ւմ է, 

թե՞ բարձր գնա հա տա կան, երբ ասում ես, որ 
Բոր խե սի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ար գեն տի նա-
կան կամ լա տին ամե րիկ յան չէ, այլ կոս մո պո լիտ 
գրա կա նու թյուն է, որի պատ մա կան ար մատ-
ները…

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Իմ կար ծի քով՝ ժան րա յին գրա կա նու թյուն 

է։ Բոր խե սի դեպ քում ահա թե ինչ է լի նում ինձ 
հետ. Բոր խեսն այն հե ղի նակ նե րից է, որին 
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ամենա շատն եմ կար դում և ամե նա շատն եմ 
կար դա ցել, բայց թերևս ամե նա քիչն եմ հա վա-
նել։ Ես Բոր խե ս կար դում եմ նրա խոս քի ար-
տասո վոր վար պե տու թյան հա մար, այդ մարդը 
սո վորեց նում է գրել, այ սինքն՝ սո վո րեց նում է 
հղկել խո սե լու գոր ծիքդ։ Այս տե սանկ յու նից տա-
լիս եմ իմ բարձր գնա հա տա կա նը։ Կար ծում եմ՝ 
Բոր խեսն աշ խա տում է մտա հա յե ցա կան իրա-
կա նու թյուննե րի հիմ քի վրա, որը զուտ ժան րա-
յին գրա կա նու թյուն է, փո խա րե նը Կոր տա սարն 
այդ պի սին չէ։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ինձ թվում է՝ ժան րա յին գրա կա նու թյու նը հե-

ռա նում է կոնկ րետ իրա կա նու թյու նից, պատ-
մա կան իրա կա նու թյու նից, ես կա սեի, որ այդ 
գրա կա նու թյու նը ան խու սա փե լիո րեն պա կաս 
կարևոր գրա կա նու թյուն է, պա կաս նշա նա կա-
լի, քան այն գրա կա նու թյու նը, որն իր հա մար 
նյութ է փնտրում տվյալ իրա կա նու թյան մեջ։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ան ձամբ ինձ այդ պի սի գրա կա նու թյու նը չի 

հե տաքրք րում։ Ես կար ծում եմ, որ ցան կա ցած 
մեծ գրա կա նու թյուն պետք է հիմն ված լի նի 
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կոնկ րետ իրա կա նու թյան վրա։ Բայց դա ինձ մի 
բան հի շեց րեց մեր զրույ ցից: Հի շում եմ՝ դու եկար 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ մենք՝ վի պա սան ներս, 
նման ենք լե շա կեր նե րի, որոնք սնվում են քայ-
քայ վող հա սա րա կու թյան լե շով, և ըստ իս՝ հե-
տաքր քիր կլի ներ, եթե հենց հի մա հի շեիր, թե 
ինչ էիր ասում այն ժա մա նակ Կա րա կա սում:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
 Դե, քա նի որ հարց նում ես…

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ոչ, ոչ... ես լիո վին հա մա ձայն եմ քո այդ գա-

ղա փա րի հետ, ինքս կա րող էի բարձ րա ձայ նել, 
բայց, ըստ իս, քո առջև նստած դա անե լը հի-
մարու թյուն կլի ներ, ուզում եմ՝ դու բարձ րա ձայ-
նես: Ես իմ լիա կա տար հա մե րաշ խու թյունն եմ 
հայտ նում քեզ:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Դա հար ված էր գոտ կա տե ղից ներքև, բայց... 

Այո, ես կար ծում եմ, որ գրա կա նու թյան ծաղկ-
ման, վի պա սան նե րի հա վակ նոտ ու խի զախ 
գործու նեու թյան և հա սա րա կու թյան ճգնա-
ժա մա յին վի ճա կի միջև հե տաքր քիր կապ կա: 
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Կար ծում եմ՝ կա յուն, շատ թե քիչ ճկուն հա սա-
րա կու թյու նը, որն ան ցել է բա րե կե ցու թյան, ներ-
քին մեծ խա ղաղ վա ծու թյան շրջա նը, շատ ավե լի 
քիչ է ոգեշն չում գրո ղին, քան այն հա սա րա կու-
թյու նը, որը, ինչ պես ար դի լա տին ամե րիկ յանը, 
հյուծ ված է ներ քին ճգնա ժա մից և ինչ-որ չա փով 
մոտ է ապո կա լիպ սի սին։ Այ սինքն՝ գտնվում է 
վե րա փոխ ման ու փո փո խու թյու ննե րի ըն թաց քի 
մեջ, որը չգի տենք, թե մեզ ուր կտա նի։ Իմ կար-
ծի քով՝ հա սա րա կու թյուն նե րը, որոնք փոքր-ինչ 
նման են դիա կի, ավե լի շատ են ոգևո րում գրող-
նե րին՝ հրամց նե լով հիա նա լի թե մա ներ: Բայց 
դա ինձ մղում է ուրիշ հարց հնչեց նե լու՝ կապ ված 
ժա մա նա կա կից լա տին ամե րի կա ցի վի պա սան-
նե րի հետ: Դու ասում էիր (ըստ իս՝ միան գա մայն 
իրա վա ցիո րեն), որ այ սօր մեր երկր նե րի ըն թեր-
ցող ները հե տաքրքր ված են լա տին ամե րիկ յան 
հե ղի նակ նե րի գրվածք նե րով, քա նի որ այդ հե-
ղի նակ նե րը ինչ-որ ձևով խփել են նշա նա կե տին, 
այ սինքն՝ նրանք իրենց ըն թեր ցող նե րին ի ցույց 
են դնում սե փա կան իրա կա նու թյու նը, օգ նում են 
գի տակ ցել իրա կա նու թյու նը, որում ապ րում են։ 
Հի մա, ան շուշտ, լա տին ամե րիկ յան գրող նե րը 
քիչ ընդ հան րու թյուն ներ ունեն։ Դու մատ նա ցույց 
արե ցիր եր կու ար գեն տի նա ցու՝ Կոր տա սարի և 
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Բոր խե սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի միջև եղած 
տար բե րու թյու նը, սա կայն շատ ավե լի մեծ ու 
խոր քա յին տար բե րու թյուն ներ կան, օ րի նակ՝ 
եթե Բոր խե սին հա մե մա տենք Կար պեն տիե րի 
հետ կամ Օ նետ տիին ինքն իր հետ, կամ Լե սա-
մա Լի մա յին՝ Խո սե Դո նո սո յի հետ. նրանք շատ 
տար բեր ստեղ ծա գոր ծող ներ են՝ տեխ նի կա յի, 
ոճի, ինչ պես նաև բո վան դա կու թյան տե սանկ-
յու նից։ Կար ծում ես՝ հնա րա վո՞ր է որևէ ընդ հա-
նուր հայ տա րար գտնել այդ բո լոր գրող նե րի 
հա մար։ Իսկ ի՞նչ ն մա նու թյուն ներ կան նրանց 
միջև։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Դե չգի տեմ, գու ցե փոքր-ինչ սո փես տա կան 

հնչի, եթե ասեմ, որ այդ գրող նե րի նմա նու թյու նը 
հենց նրանց տար բե րու թյուն նե րի մեջ է։ Հի մա 
բա ցատ րեմ. լա տին ամե րիկ յան իրա կա նու թյունը 
տար բեր հա յե ցա կե տեր ունի, և ես կար ծում եմ, 
որ մեզ նից յու րա քանչ յու րը փոր ձում է մեկ նա-
բա նել այդ իրա կա նու թյան տար բեր հա յե ցա կե-
տե րը։ Այդ իմաս տով, ըստ իս, մեր արա ծը վեպ 
գրելն է։ Ահա թե ին չու, երբ ար ծար ծում եմ որևէ 
հա յե ցա կետ, գի տեմ, որ դու մի ուրիշն ես ար-
ծար ծում, իսկ Ֆուեն տե սը հե տաքրքրված է մի 
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ուրի շով, որը լիո վին տար բեր է մեր ար ծար ծա-
ծից, միևնույն է, այդ բո լո րը լա տին ամե րիկ յան 
իրա կա նու թյան հա յե ցա կե տեր են, հետևա բար 
չկար ծես, թե պա տա հա բար ես « Հար յուր տար
վա մե նու թյան» մեջ հան դի պում մի հե րո սի, որը 
պատ րաստ վում է շրջել ամ բողջ աշ խար հով մեկ 
և հան դի պում է Վիկ տոր Հ յու գո յի նա վի ուր վա-
կա նին, որը Կար պեն տիե րի « Լու սա վոր չա կան 
դա րաշր ջա նի» հե րոս նե րից է։ Կա ևս մեկ հե րոս՝ 
գնդա պետ Լորեն ցո Գա վի լա նը՝ Կառ լոս Ֆուեն-
տե սի «Արտե միո Կ րու սի մա հը» վե պից։ Մի կեր-
պար էլ կա, որին ես նե րա ռել եմ « Հար յուր տար
վա մե նու թյան» մեջ։ Իրա կա նում դա ոչ այն քան 
կեր պար է, որ քան կեր պա րի ակ նարկ, դա իմ 
հե րոս նե րից մեկն է, որն ուղևոր վում է Փա րիզ և 
ապ րում այն տեղ՝ Դո ֆին փո ղո ցի վրա գտնվող 
հյու րա նո ցում, այն նույն սեն յա կում, որ տեղ մա-
հա ցել է Ռո կա մա դու րը՝ Կոր տա սա րի հե րո սը։ 
Մի բան էլ եմ ուզում քեզ ասել՝ այն, որ լիո վին 
հա մոզ ված եմ, որ միանձ նու հին, որը զամբ-
յուղի մեջ դրած բե րում է վեր ջին Աու րե լիա նո-
յին, Պատ րո սի նիո յի մայրն է՝ « Կա նաչ տնից», 
որով հետև գի տե՞ս ինչ, ինձ ավելի շատ տե ղե-
կու թյուն ներ էին պետք քո այդ հե րո սու հու մա-
սին, որ պես զի քո գրքից տեղա փո խեմ իմ գիրք. 
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ես ըն կած քեզ էի փնտրում, իսկ դու Բուե նոս 
Այ րե սում էիր։ Ասածս հետևյալն է. չնա յած մեր 
միջև առ կա տար բե րություն նե րին՝ եր ջան կու-
թյուն է, որ դեռ կա րող ենք խա ղալ՝ հե րոս նե րին 
գրքից գիրք տե ղա շար ժե լով այն պես, որ կեղծ 
չլի նի։ Կա իրա կա նու թյան մի որո շա կի ընդ հա-
նուր մա կար դակ, և այն օ րը, երբ հաս կա նանք 
ինչ պես պատ կե րել այդ մա կար դա կը, իս կա կան 
լա տին ամե րիկ յան վեպ կգրենք՝ հա մընդ հա նուր 
լա տին ամե րիկ յան վեպ, որն ըն դու նե լի կլի նի 
Լա տի նա կան Ամե րի կա յի ցան կա ցած երկ րում՝ 
չնա յած քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, տնտե սա-
կան, պատ մա կան տար բե րու թյուն նե րին…

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ինձ շատ ոգևո րիչ է թվում քո գա ղա փա րը։ 

Իսկ այդ համընդ հա նուր վե պում, որը հա վա-
նաբար կգրեն լա տին ամե րիկ յան բո լոր վի պա-
սան նե րը, որը կար տա ցո լի լա տին ամե րիկ յան 
իրա կա նու թյունն ամ բող ջու թյամբ, ի՞նչ ես կար-
ծում, այդ տեղ որևէ կերպ կնե րառ վի՞ իրա կա-
նու թյան այն մա սը, որն անի րա կան է, և որում 
այդ պես վար պե տո րեն գոր ծում է Բոր խե սը։ 
Չե՞ս կար ծում, որ Բոր խեսն ինչ-որ առու մով 
նկա րա գ րում, ի ցույց է դնում ար գեն տի նա կան, 
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լա տին ամե րիկ յան անի րա կա նու թյու նը։ Իսկ 
գու ցե այդ անի րա կա նու թյու նը նույն պես տա-
րա ծու թյուն է, մա կար դակ, այն հա մընդ հա նուր 
իրա կա նու թյան վի ճա կը, որը հենց գրա կա նու-
թյան հիմքն է։ Ես քեզ տա լիս եմ այս հար ցը, 
որով հետև ինձ հա մար միշտ դժվար է եղել հիմ-
նա վո րել Բոր խե սի հան դեպ ունե ցածս հիաց-
մուն քը։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Օ՜, ես իմ հիաց մուն քը հիմ նա վո րե լու որևէ 

խնդիր չու նեմ: Ես խո րա պես հիա նում եմ նրա-
նով, ես նրան կար դում եմ ամեն երե կո։ Ես 
Բուենոս Այ րե սից եկա՝ Բոր խե սի «Եր կե րի լիա
կա տար ժո ղո վա ծուն» ձեռ քիս։ Ես նրա գրքե-
րը պա հում եմ ճամպ րու կումս և պատ րաստ եմ 
ամեն օր կար դալ, բայց ատում եմ նրան՝ որ պես 
գրողի… Փո խա րե նը հմայ վում եմ այն ջու թա-
կով, որով նա նվա գում է՝ ար տա հայ տե լու հա-
մար մտքին եկա ծը։ Այլ կերպ ասած՝ նա մեզ 
պետք է իբրև լեզ վի հե տա խույզ, որը ևս լր ջա-
գույն խնդիր է։ Իմ կար ծի քով՝ Բոր խե սի անի-
րակա նու թյունը կեղծ է, դա Լա տի նա կան Ամե-
րի կա յի անի րա կա նու թյու նը չէ։ Այս տեղ մենք 
գործ ունենք պա րա դոք սի հետ. Լա տի նա կան 
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Ամե րի կա յի անի րա կա նու թյունն այն քան իրա-
կան ու առօր յա է, որ լիո վին խառն ված է նրա 
հետ, ին չը մենք հաս կա նում ենք իրա կա նու թյուն 
ասե լով։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Արի փոքր-ինչ խո սենք մի ոլոր տից, որը 

գտնվում է գրա կա նու թյու նից ան դին, բայց նաև 
առնչ վում է նրան՝ պատ մու թյան ոլոր տից։ Հատ-
կա պես մեր երկր նե րում դրա նով առա վել հե-
տաքրքր ված են ըն թեր ցող նե րը, ուսա նող ներն 
ու քննա դատ նե րը: Ինչ վերաբերում է գրող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեու թյան և ն րանց 
քա ղա քա կան դիր քորոշ ման միջև եղած փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րին, ապա ընդունված է 
կար  ծել, որ գրո ղը պատաս խա նա տու է հա սա-
րա կու թյան առաջ, ին չը պետք է երևա ոչ միայն 
նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, տպա գիր եր-
կե րում, այլև քա ղա քա կան բնույթի գոր ծու նեու-
թյան մեջ։ Ցան կա լի կլի ներ, եթե քո տե սա կե տը 
հայտ նեիր այդ խնդրի առն չու թյամբ։ Այս պի սով՝ 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեու թյուն և քա ղա-
քա կան դիր քո րո շում։
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Նախևա ռաջ կար ծում եմ, որ գրո ղի գլխավոր 

քա ղա քա կան պարտ քը լավ գրելն է։ Ոչ միայն 
լավ գրել՝ կո ռեկտ ու փայ լուն ար ձակ ստեղ ծե լու 
իմաս տով, այլև լավ գրել, նկա տի չու նեմ՝ ան կեղծ 
գրե լը, այլ իր հա մոզ մունք նե րին հա մա պատաս-
խան։ Ըստ իս՝ չպետք է գրո ղից պա հան ջել, որ 
նա իր գրքե րում հան դես գա որ պես քա ղա-
քա կան գոր ծիչ, ինչ պես որ կոշ կա կա րից չեն 
պա հան ջում, որ պես զի նրա կո շիկ նե րը քա ղա-
քա կան բո վան դա կու թյուն ունե նան: Ես հասկա-
նում եմ, որ օ րի նա կը բա վա կա ն մա կե րեսա յին 
է, բայց ուզում եմ ասել, որ ճիշտ չէ գրո ղից պա-
հան ջել, որ նա իր ստեղ ծա գոր ծու թյու նը վե րա-
ծի քա ղա քա կան զեն քի, քանի որ եթե գրողն 
իրա պես ունի գա ղա փա րա կան պատ րաստ վա-
ծու թյուն և քա ղա քա կան դիր քո րո շում, ինչ պես 
ես եմ կար ծում, ապա դա ան խու սա փե լիո րեն 
կար տա ցոլ վի նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում։ 
Ինձ շատ զար մաց րեց, օ րի նակ, Տոր րե Նիլ սո նը, 
որը Բուե նոս Այ րե սում ասաց, որ « Հար յուր տար
վա մե նու թյու նը» գե ղեցիկ, սա կայն ցա վա լիո րեն 
հե տա դի մա կան վեպ է։
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Իսկ ին չո՞ւ այդ պի սի բան ասաց։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Չ կա րո ղա ցավ բա ցատ րել, բայց նման մի 

բան ասաց. « Հի մա, հատ կա պես Լա տի նա կան 
Ամե րի կա յում այն քան խնդիր ներ ունենք, ամեն 
ինչ այն քան ահա վոր է, որ իմ կար ծի քով՝ գե ղե-
ցիկ վե պի ստեղծ ման փաստն ինք նին ար դեն 
հե տա դի մա կան է»։ Դա ինձ այն քան մտա հո-
գեց, որ նո րից ուզում եմ գոտ կա տե ղից ներքև 
հար վա ծել. քո կար ծի քով՝ իմ « Հար յուր տար վա 
մե նու թյու նը» հե տա դի մա կա՞ն վեպ է։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ոչ:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Իսկ ին չո՞ւ։ Իմ կար ծի քով՝ քննարկ ման ար-

ժա նի խնդիր է:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Իմ կար ծի քով՝ « Հար յուր տար վա մե նու   

թյու ն»-ում օբ յեկ տի վո րեն և ոչ մի դեպ քում՝ 
անուղ ղա կիո րեն կամ այ լա բա նո րեն, ինչ պես 
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այլ գրքե րում (օ րի նակ՝ Կոր տա սա րի մոտ), նկա-
րագր ված են լա տին ամե րիկ յան սո ցիալ-քա-
ղա քա կան իրա կա նու թյան հիմ նա րար խնդիր-
ներ։ Ան ցած օ րը քեզ տված հար ցե րից եր կու սը 
վերա բե րում էին բո լոր այն դրվագ նե րին, որոնք 
վե պում այս կամ այն ձևով անդ րա դառ նում են 
Կո լում բիա յում եղած բռնու թյա նը, պար տի զան-
նե րի խնդրին, նաև այն դրվագ նե րին, որոնք 
վե րա բե րում են Մա կոն դո յի բա նա նի տնկարկ-
նե րին: Դ րանք այն տնկարկ ներն են, որոնք 
նախևա ռաջ գրա վում են ար կա ծախն դիր նե րին, 
հե տո կոնկ րետ՝ օտա րերկր յա մե նաշ նոր հող-
ներին, որոնք փչաց նում են տե ղի բնակ չու թյան 
կյան քը:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այ սինքն՝ դու կար ծում ես, որ այս և մեր օ րե-

րում գրվող բո լոր գրքե րը օգ նում են ըն թեր ցո-
ղին հաս կա նալ Լա տի նա կան Ամե րի կա յի սո-
ցիալ-քա ղա քա կան իրա կա նու թյո՞ւ նը։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Իմ կար ծիքով՝ ցան կա ցած լավ գրա կա նու-

թյուն ան խու սա փե լիո րեն առա ջա դեմ է՝ ան կախ 
հե ղի նա կի մտադ րու թյուն նե րից։ Բոր խե սի նման 
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խո րա պես պահ պա նո ղա կան և հե տա դի մա կան 
մտա ծո ղու թյամբ գրո ղը, օ րի նակ, իր ստեղ ծա-
գոր ծու թյամբ ոչ հե տա դի մա կան է, ոչ պահ պա-
նո ղա կան, ես Բոր խե սի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ չեմ տես նում (չհաշ ված նրա ստո րա գրու-
թյամբ լույս տե սած մա նի ֆեստ նե րը) որևէ 
բան, որ կպրո պա գան դեր հա սա րա կու թյան 
կամ պատ մու թյան հե տա դի մա կան հա յե ցա-
կարգ, աշ խար հի հան դեպ չփո փոխ վող տես լա-
կան՝ տես լա կան, որն ի վեր ջո կա ռանձ նաց ներ, 
ասենք, ֆա շիզ մը կամ բա ներ, որ հիաց նում են 
նրան, ասենք՝ իմ պե րիա լիզ մը։ Ես ոչ մի նման 
բան չեմ տես նում նրա մոտ…

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Որով հետև նա խու սա նա վում է նույ նիսկ սե-

փա կան հա մոզ մունք նե րից…

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Իմ կար ծի քով՝ ցան կա ցած մեծ գրող, նույն-

իսկ եթե հե տա դի մա կան է, խու սա նա վում է իր 
հա մոզ մունք նե րից՝ նկա րագ րե լու հա մար իրա-
կա նու թյու նն այն պի սին, ինչ պի սին կա, և ես չեմ 
կար ծում, որ իրա կա նու թյու նը կա րող է հե տա-
դի մա կան լի նել։
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այո, բայց մենք չենք խու սա նա վում մեր հա-

մոզ մունք նե րից։ Օ րի նակ՝ բա նա նի տնկարկ-
նե րի ամ բողջ ող բեր գու թյու նն իմ վե պում ներ-
կա յացված է իմ հա մոզ մունք նե րի հա մա ձայն։ 
Ես կա տա րե լա պես բան վոր նե րի կողմն եմ։ 
Դա ակն հայտ է։ Ահա թե ին չու եմ կար ծում, 
որ գրողի մե ծա գույն քա ղա քա կան պարտքն է 
չխու սա փել ոչ սե փա կան հա մոզ մունք նե րից, ոչ 
իրա կա նու թյու նից, այլ իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ 
օգ նել ըն թեր ցո ղին ավե լի լավ հաս կա նալ իր 
երկրի կամ աշխար հա մա սի, իր հա սա րա կու-
թյան սո ցիալ-քա ղա քա կան իրակա նու թյու նը. 
ըստ իս՝ դա դրա կան ու կարևոր քա ղա քա-
կան աշ խա տանք է, և իմ կար ծի քով՝ հենց դա 
է գրողի քաղա քա կան գոր ծա ռույ թը։ Որ պես 
գրող՝ միայն այդ քա նը, իսկ որ պես մարդ՝ գրո ղը 
կա րող է լինել քա ղա քա կան մար տիկ և ոչ միայն 
կա րող է, այլև պար տա վոր է լի նել, որով հետև 
նա լսա րան ունի, հետևա բար պետք է օգ տա-
գոր ծի այն քաղա քա կան գոր ծա ռույթն իրա կա-
նաց նե լու հա մար։
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Հե տաքր քիր դեպ քեր կան: Լի նում են դեպ-

քեր, երբ առա ջա դեմ քա ղա քա ցիա կան, նույ-
ն իսկ ռազ մա տենչ վար քա գիծ ունե ցող գրող-
ների ստեղ ծա գոր ծու թյուն ները ներ կա յա նում 
են նույն գրող նե րի հա մոզ մունք նե րին հա կա-
ռակ տես լակա նով: Չեմ ուզում հղում կա տա րել 
լա տին ամե րիկ յան հե ղի նակ նե րին, որոնց աշ-
խա տան քը դեռևս ըն թաց քի մեջ է, բայց կար-
ծեմ կա րե լի է մեջ բե րել Ռո ջեր Ուայ լան դին, որը 
ստեղ ծա գոր ծա կան ազն վա գույն ճա նա պարհ 
ան ցած գրող է, սո ցիա լա կան ոլոր տում եփ-
ված քա ջա մար տիկ, որն իրե նից հե տո թո ղել է 
տասն հինգ կամ տասն վեց գիրք, որոնց բո վան-
դա կու թյու նը, ըստ իս, էա պես հե տա դի մա կան 
բնույթ է կրում, բայց և կաս կած չկա, որ նա դա 
եր բեք չէր կա րող կան խա տե սել: Գրե լու պա հին 
նա հնա զանդ վեց, հետևեց որո շա կի մղում նե րի, 
որոնք վեր ջին պա հին հա կադր վե ցին նրա հա-
մոզ մունք նե րին: Դա ինձ ստի պում է մտա ծել, որ 
գրո ղի հա մար գրե լու պա հին ամե նա կարևո րը, 
ամե նաճշ մա րի տն ու էա կա նը ոչ թե նրա հա-
մոզ մունք ներն են, այլ մղում նե րը:
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ան շուշտ, գրում են որո շա կի մղում նե րով, 

բայց իմ կար ծի քով՝ հենց այդ մղում ներն են նաև 
որո շում հա մոզ մունք նե րը։ Այ սինքն, ըստ իս, 
եթե նման կար գի հա կա սու թյուն է առա ջա նում, 
ապա պատ ճա ռը եր կու սից մեկն է. կամ մարդն 
ան կեղծ չի գրում, կամ այն քան էլ վստահ չէ հա-
մոզ մունք նե րի վրա։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Չե՞ս կար ծում, որ այդ եր կու տար ից ոչ մեկն 

էլ առա վել էա կան ու վճ ռո րոշ չէ ստեղ ծա գոր-
ծե լու պա հին, քան մյու սը։ Քո դեպ քում, օ րի նակ, 
« Հար յուր տար վա մե նու թյուն» վե պը, որի թե ման 
այդ քան տա րի քեզ մտա հո գում ու զ բա ղեց-
նում էր, կա սե՞ս, թե ինչ ձևով էր մտա հո գում՝ 
գա ղա փար նե րի՞, թե՞ որո շա կի հա մոզ մունք-
ների։ Դու ուզում էիր ցույց տալ Մա կոն դո յի ող-
բեր գու թյո՞ւնը, Կո լում բիա յի քա ղա քա ցիա կան 
պա տե րազմ նե րի և բա նա նի տնկարկ նե րի ող-
բեր գու թյո՞ւ նը, որոնք իրենց հետ սպանդ ու աղ-
քա տու թյուն բե րե ցին այդ տեղ, թե՞ իրա կա նում 
քո ուզա ծը ինչ-որ բան ցույց տալն էր կամ ինչ-
որ բա նից ազատ վե լը, մա նա վանդ՝ որոշ անեկ-
դոտ ներ, որոշ ֆան տաս մա գո րիկ դրվագ ներ 
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պատ մե լը, կամ գու ցե դու ուզում էիր ազա տել 
որոշ կեր պար նե րի՞, որոնց կեր պար նե րը պար-
զո րոշ հի շում էիր։ Ի՞նչն էր քեզ ոգեշն չում՝ գա-
ղա փա րա խո սու թյո՞ւ նը, թե՞ անեկ դոտ նե րի 
փուն ջը...

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Իմ կար ծի քով՝ այդ հար ցին պի տի պա տաս-

խա նեն քննա դատ նե րը, որով հետև, ինչ պես 
ասա ցի, իմ ուզա ծը միայն լավ պատ մու թյուն 
պատ մելն էր: Մշ տա պես գի տակ ցել եմ, որ 
ուզում եմ լավ պատ մու թյուն պատ մել, պատ մել 
այն պես, ինչ պես, կար ծում եմ, պետք է պատ մել, 
իսկ երբ ասում եմ՝ կար ծում եմ, ապա նկա տի 
ունեմ բո լոր տե սա կի ճշմար տու թյուն նե րը՝ քա-
ղա քա կան, սո ցիա լա կան, գե ղար վես տա կան, 
ամեն ինչ: Ես ձգտում էի ստեղ ծել ընդգր կուն 
վեպ, կար ծում եմ՝ Լա տի նա կան Ամե րի կա յում 
բո լորս ենք ձգտում ընդգր կուն վե պ գրել, իսկ 
վե պի հա մար անհ րա ժեշտ է ամեն ինչ՝ հա մոզ-
մունք ներ, մղում ներ, ավան դույթ ներ, լե գենդ-
ներ, բայց իմ դեպ քում մո լոր վում եմ, որով հետև 
սե փա կան գրքե րիս հա մար վատ քննա դատ եմ, 
գի տակց ման խնդիր կա, որով հետև վե պի մեջ 
գրում եմ բա ներ, որոնք միայն հե տո եմ փոր ձում 
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վեր լու ծել, և հա մա րում եմ, որ դրանք հա մա պա-
տաս խա նում են իմ հա մոզ մունք նե րին, ձգտում-
նե րին, ուզում եմ ասել, որ լիո վին ան կեղծ եմ և 
ան կա րող խա բել ինքս ինձ թե կուզ մի պահ, հա-
մոզ ված եմ, որ որ քան շատ եմ ան կեղ ծա նում, 
այն քան ազ դե ցիկ ու ուժ գին է լի նում վե պի թո-
ղած ազ դե ցու թյու նը։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Դե դա ինձ փոքր-ինչ հու շեց ֆրան սիա ցի-

ների ասած la petite cuisineի՝ գրո ղի «փոք րիկ 
խո հա նո ցի» մա սին։ Իմ կար ծի քով՝ ուսա նող նե-
րին շատ հե տաքր քիր կլի նի իմա նալ՝ ինչ պես է 
գրո ղը գրում, գրքի նա խաս տեղծ ման ինչ գործ-
ըն թաց ներ կան։ Գո յու թյուն ունեն հիմ նա րար 
ազ դակ ներ, ինչ պես որևէ պատ մու թյուն պատ-
մե լու ցան կու թյու նը, բայց մինչև այդ ցան կու-
թյու նը կտի րա նա քեզ, և մինչև գրքի լույս տես-
նե լու պա հը ի՞նչ է տապ ներ են անց նում, ի՞նչ է 
կա տար վում։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Դե, կա րե լի է խո սել գրքե րից յու րա քանչ յու-

րի մա սին, որը…
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Կար ծում եմ՝ հե տաքր քիր կլի ներ խո սել 

«Հար յուր տար վա մե նու թյան» մա սին։ Հար ցա-
զրույց նե րից մե կում դու ասում էիր, որ տա րի-
ներ շա րու նակ այդ գիր քը զբա ղեց րել է միտքդ, 
մի քա նի ան գամ գրի չը վերց րել ես ձեռքդ, հե տո 
թո ղել, մինչև որ Ակա պուլ կո յից Մե խի կո վե րա-
դառ նա լիս՝ ճա նա պար հի կե սին, հան կարծ այն-
քան պար զո րոշ ես պատ կե րաց րել այդ գիր քը, 
որ կա րող էիր թե լադ րել ան գամ։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այո: Բայց այդ հայ տա րա րու թյունն անե լիս 

նկա տի ունեի գրքի բա ցա ռա պես տեխ նի կա-
կան կող մը, այ սինքն՝ տա րի ներ շա րու նակ ինձ 
հա մար խնդիր էր գրքի տո նայ նու թյու նը, լե զուն։ 
Ինչ վե րա բե րում է բո վան դա կու թյա նը, բուն 
պատ մու թյա նը, ապա տա կա վին երի տա սարդ՝ 
այն ինձ հա մար ավարտ ված պատ մու թյուն 
էր։ Բայց հի մա հի շե ցի Բուն յուե լին։ Ս տիպ ված 
եմ մի քիչ շեղ վել։ Մի ան գամ Լուիս Բուն յուելը 
պատ մեց, որ « Վի րի դիա նա յի» մա սին նրա առա-
ջին միտ քը հղա ցել է հար սա նե կան զգեստ 
հագած գե ղեց կա գույն կնոջ պատ կե րով, որը 
քնած է եղել թմրան յու թի ազ դե ցու թյան տակ, 
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իսկ կող քի ծե րու կը փոր ձել է բռնա բա րել նրան։ 
Հենց այդ տե սա րա նի շուրջ էլ Բուն յուե լը կա-
ռու ցել է ամ բողջ պատ մու թյու նը։ Դա ինձ շատ 
զար մաց րեց, քա նի որ իրա կա նում « Հար յուր 
տար վա մե նության» մա սին առա ջին միտքն ինձ 
այ ցե լել էր ծե րու կի պատ կե րով, որը, երե խա յի 
ձեռ քից բռնած, տա նում է սա ռույց տես նե լու։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այդ կեր պա րը սե փա կա՞ն փոր ձից էր ծնվել։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Մղու մից՝ վե րա դառ նա լու պա պիս տուն, որն 

ինձ կրկես էր տա նում։ Սա ռույ ցը կրկե սի տե սար-
ժան բա նե րից էր, որով հետև գյու ղում ահա վոր 
շոգ էր, այն տեղ չգի տեին՝ սա ռույցն ինչ է, այդ 
ժա մա նակ սա ռույ ցը նույն պի սի ար տա սո վոր 
բան էր, ինչ պի սին փի ղը կամ ուղ տը, « Հար յուր 
տար վա մե նու թյու ն»-ում կա այդ տե սա րանը, 
երբ ծե րու կը, տղա յի ձեռ քից բռնած, տա նում 
է սա ռույց տես նե լու. նկա տիր, որ սա ռույ ցը 
գտնվում է կրկե սի վրա նում, որ տեղ մուտ քը և 
մ նա ցած ամեն բան վճա րովի է։ Գիր քը ստեղծ-
վել է դրա շուրջ։ Ինչ վե րա բե րում է անեկ դոտ նե-
րին, բո վան դա կու թյա նը, սյու ժեին, ապա ոչ մի 
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խնդիր չեմ ունե ցել, դրանք իմ կյան քի մի մասն 
էին, որը միշտ հի շել եմ, ինձ պար զա պես պետք 
էր այդ ամե նն իրար կա պել, շաղ կա պել: 

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Իսկ ի՞նչ լեզ վա կան խնդիր ներ ես ունե ցել։ 

Չեմ ասում, որ խզում կա, բայց իմ կար ծի քով՝ 
նա խորդ գրքե րիդ խիստ, ճշգրիտ, ֆունկ ցիո նալ 
լեզ վի հա մե մատ « Հար յուր տար վա մե նու թյան» 
մեջ լեզ վի սրըն թաց հարս տաց ման մի տում կա։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այո, բա ցա ռու թյամբ « Տերևա թա փ»-ի: «Տե

րևա թա փը» իմ առա ջին գիրքն էր, որը գրեցի այն 
բա նից հե տո, երբ հաս կա ցա, որ չեմ կա րո ղա-
նում գրել « Հար յուր տար վա մե նու թյու նը»։ Հիմա 
հաս կա նում եմ, որ « Հար յուր տար վա մենու թյան» 
իրա կան նա խա տի պը « Տերևա թափն» էր, որին 
հա ջոր դե ցին «Գն դա պե տին գրող չկա», « Մեծ 
մոր թա ղու մը» և « Չա րա բաս տիկ ժա մը» եր կե րը:

Հի մա բանն այն է, որ այդ ժա մա նակ իմ 
կյան քում շատ կարևոր իրա դար ձու թյուն-
ներ տե ղի ունե ցան. այ սինքն՝ երբ լույս տե սավ 
«Տերևա թա փը», մտա ծում էի՝ պի տի նույն ճա նա-
պար հով շա րու նա կեմ, սա կայն Կո լում բիա յում 
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սո ցիալ-քա ղա քա կան իրա վի ճա կը սկսեց զգա-
լիո րեն վա տա նալ, վրա հա սավ այն, ինչ հայտ-
նի է «կո լում բիա կան բռնու թյուն» անու նով, և 
այդ ժամ՝ չեմ հի շում կոնկ րետ որ պա հին, ես 
քա ղաքա կան գի տակ ցու թյուն ձեռք բե րե ցի ու 
զ գացի, որ հա ղոր դա կից եմ երկ րի ող բեր գու-
թյա նը։ Այդ ժա մա նակ սկսե ցի պատ մել նախ-
կի նում ինձ հետաքրք րող պատ մու թյուն նե-
րից միան գա մայն տար բեր պատ մու թյուն ներ, 
այդ օ րե րի Կո լում բիա յի սո ցիալ-քա ղա քա կան 
խնդիր նե րի հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված 
ող բեր գու թյուն ներ, բայց հա մա ձայն չէի այն 
ձևի հետ, որով դրանք փոր ձում էին մեկ նա բա-
նել Կո լում բիա յի մյուս ար ձա կա գիր նե րը, որոնք 
գործ նա կա նում բռնու թյու նն ըն կա լում էին որ-
պես մեռ յալ նե րի հաշ վառ ման փաստ կամ փաս-
տա թուղթ: Միշտ մտա ծել եմ, որ բռնու թյան մեջ 
ամե նա ծանրը ոչ թե զոհ ված նե րի քա նակն է, 
այլ այն սար սա փե լի հետ քը, որը թող նում էր 
կո լում բիա կան հա սա րա կու թյան վրա, Կո լում-
բիա յի՝ մահ վան պատ ճա ռով ամա յա ցած գյու-
ղե րի վրա: Բա ցի 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-
տաքրք րում էին ոչ միայն սպան ված նե րը, այլև 
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սպա նող նե րը: Ինձ շատ մտա հո գում էին սպան-
դի են թարկ ված մար դիկ, բայց և ոս տի կա նը, 
որը գյուղ էր եկել սպանդ անե լու: Այդ ժա մա-
նակ ինքս ինձ հարց էի տա լիս՝ ի՞նչ է եղել այդ 
մար դուն, ինչո՞ւ է հա սել այն վի ճա կին, որ որո շել 
է սպա նել: Բռ նու թյան վե րա բեր յալ իմ պատ կե-
րա ցում նե րն այլ էին. մինչ մյուս նե րը նկա րա-
գ րում էին այն ող բեր գու թյու նը, թե ինչ պես են 
մար դաս պան նե րը գյուղ մտել, բռնա բա րել կա-
նանց ու գլ խա տել երե խա նե րին, ես մտա ծում 
էի դրա սո ցիա լա կան ծանր հետևանք նե րի մա-
սին և մի կողմ էի դնում մեռ յալ նե րի հաշ վառ-
ման փաս տը: Այդ ժա մա նակ գրե ցի «Գն դա պե
տին գրող չկա» վի պա կը, որ տեղ իրա վի ճա կը, 
որում գտնվում են գնդա պե տն ու ժո ղո վուր դը, 
մա սամբ նաև բռնու թյան հետևանք են, որի մեջ 
թա թախ ված էր եր կի րը. նույ նը կա րե լի է ասել 
« Չա րա բաս տիկ ժա մի» մա սին, որի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը տե ղի են ունե նում մի գյու ղում, որ տե-
ղով, են թադր վում է, ար դեն ան ցել է բռնու թյան 
ալի քը: Ես փոր ձում եմ ցույց տալ, թե ինչ պի սին 
է դար ձել այդ գյու ղը այն բա նից հե տո, երբ ան-
ցել է բռնու թյան ալի քը, և թե ինչ պես հնա րա-
վոր չէ վերջ տալ բռնու թյա նը գո յու թյուն ունե-
ցող վար չա կար գե րի պայ ման նե րում, ավե լին՝ 
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բռնու թյա նը վերջ չկա, և ցան կա ցած պա հի 
կա րող է գոր ծի դրվել ճայ թի չը՝ դառ նա լով նոր 
պայ թյու նի պատ ճառ: Ասե լով, որ այդ թե մա-
ներն ինձ փոքր-ինչ հո գե հա րա զատ չէին, ես 
խոս տո վա նում եմ ամե նա ն վի րա կա նը՝ այն, ինչ 
շատ հու զում է ինձ որ պես գրողի, որով հետև 
զգում եմ, որ «Գն դա պե տին գրող չկա» վի պա-
կը, որը « Հար յուր տար վա մե նություն» վե պից 
առաջ իմ ամե նա հա ջող եր կե րից մեկն է եղել, 
իրա պես ան կեղծ գիրք չէ։ Այդ գիր քը գրել եմ՝ 
անդ րա դառ նա լու հա մար այն պի սի խնդիր նե-
րի, որոնք ինձ խո րա պես չէին հու զում, բայց 
որոնք կարծում էի, թե պիտի հե տաքրք րեն ինձ, 
որով հետև որ պես գրող ինձ պար տա վոր ված 
էի զգում: Նկա տիր, որ ոչ «Գնդա պե տին գրող 
չկա»-ն, ոչ « Չա րա բաս տիկ ժա մը», ոչ էլ « Մեծ 
մոր թա ղու մը»-ի պատմ վածք նե րի մեծ մա սը 
տեղի չեն ունե նում Մա կոն դո յում: Մա կոն դո յում 
տե ղի են ունե նում « Տերևա թա փ»-ի և « Հար յուր 
տար վա մե նու թյան» գոր ծո ղու թյուն նե րը, որով-
հետև զգում էի, որ այդ  ժամանակվա հա սա րա-
կության հա մար Մա կոն դոն լրիվ ուրիշ աշ խարհ 
էր, և հաս կա ցա, որ այդ պա հին ինձ հե-
տաքրքրող խնդիր նե րի մա սին չի կա րե լի գրել 
նույն լեզ վով, որով գրվել էր « Տերևա թա փը», և 
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որով ուզում էի գրել « Հար յուր տար վա մե նու
թյու նը»: Հետևա բար ես պի տի գտնեի մի լե զու, 
որը հար մար կլի ներ այդ պիսի պա տու մի հա-
մար, իսկ տար բե րու թյու նը, որը մատ նան շում 
ես « Հար յուր տար վա մե նու թյան» և մ յուս գրքե րի 
միջև, բացի « Տերևա թա փ»-ից, բա ցատր վում է 
թե մա նե րի տար բե րու թյամբ, և ես կար ծում եմ, 
որ յու րա քանչ յուր թե մա պա հան ջում է այն լե-
զուն, որն ամե նա շատն է հար մար իրեն, և որը 
պետք է գտնել: Այդ իսկ պատ ճա ռով չեմ կար-
ծում, որ « Հար յուր տար վա մե նու թյուն» վե պի լե-
զուն մյուս գրքե րի հա մե մատ հարս տա ցած է, 
ուրիշ բան, որ նյու թը, որի հետ աշ խա տել եմ այդ 
վե պում, ուրիշ լե զու էր պա հան ջում։ Այնպես որ, 
որևէ խզում չէր կա րող լի նել: Եթե վա ղը մի ուրիշ 
սյու ժեի հան դի պեմ, որն ուրիշ լեզու կպա հան ջի, 
կփոր ձեմ դա գտնել, որ պես զի պա տումն առա-
վել ազ դե ցիկ դարձ նեմ։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այո: Դե հարս տա ցում ասե լով ես նաև դա 

նկա տի ունեի, որով հետև կար ծում եմ՝ լեզ վի 
հարս տա ցու մը տե ղի է ունե նում թե մա տի կա յին 
հա մա պա տաս խան։
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ասածս այն է, որ լե զուն հարս տա նում է, 

որով հետև թե մա տի կան է պա հան ջում, որով-
հետև թե ման այլևս նախ կի նը չէ։ Ան ձամբ ինձ 
հե տաքրք րում է հետևյա լը՝ արդ յոք երևո՞ւմ է, որ 
այդ գրքե րը գրված են նույն մար դու ձեռ քով, ինչ 
« Հար յուր տար վա մե նու թյու նը»։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ինձ գո նե հաս տատ տե սա նե լի է։ Բայց ինձ 

զար մաց րեց այն, ինչ քիչ առաջ ասա ցիր, որ 
« Տերևա թա փ»-ի և « Հար յուր տար վա մե նու
թյան» արան քում գրված գրքե րը որոշ առու-
մով պատ կա նում են այլ աշ խար հի, որ այլ բո-
վան դա կու թյուն ունեն։ Իմ կար ծի քով՝ ինչ պես 
« Չա րա բաս տիկ ժա մը», այն պես էլ «Գն դա պե
տին գրող չկա» վի պա կը և « Մեծ մոր թա ղու մը» 
պատմ վածք նե րի ժողովածուն նույն պես որո շա-
կիո րեն ար տա ցո լում են Մա կոն դո յի պատ մու-
թյան առան ձին կող մե րը, այ սինքն՝ այն ամենը, 
ինչ դու հա մադ րել ու ամ բող ջաց րել ես քո վեր-
ջին վե պում։ Չեմ կար ծում, որ «Գն դա պե տին 
գրող չկա» վի պակն առա վել քա ղա քա կա նաց-
ված է, քան « Հար յուր տար վա մե նու թյու նը»։
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ավա՜ղ, գի տակ ցում եմ, որ այդ պես է: Իմ 

կար ծի քով՝ հենց դա է գրքի սխա լը, և դա մտա-
հո գում է ինձ:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Բայց « Հար յուր տար վա մե նու թյու ն»-ում թերևս 

առա վել, քան նա խորդ գրքե րումդ և հատ կա-
պես «Գն դա պե տին գրող չկա» վի պա կում կան 
մի շարք մո տիվ ներ ու թե մա ներ, որոնց դու 
անդ րա դառ նում ես, որոնք ար դեն շո շափ վել 
են լա տին ամե րիկ յան նա տի վիս տա կան, կեն-
ցա ղագ րա կան վե պում։ Ես հի շում եմ աքա ղա-
ղին՝ «Գն դա պե տին գրող չկա» վի պա կի հայտնի 
աքա ղա ղին։ Դե դա մո տիվ է, որին կա րե լի է 
հան դի պել ամ բողջ կեն ցա ղագ րա կան գրա կա-
նու թյան մեջ։ Նաև գրա կա նու թյամբ սքող ված 
բա նահ յու սու թյու նը, որը մեծ ժո ղովր դա կա նու-
թյուն է վա յե լել լա տին ամե րիկ յան վե պում…

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Դա իրա կա նու թյա նը նա յե լու, իրա կա նու-

թյունն ինք նին տես նե լու լավ ձև չէր…
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ես հենց դա էի ուզում հարց նել քեզ. դու խույս 

չե՞ս տա լիս, չե՞ս խու սա փում այն մո տիվ նե րից, 
որոնք…

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ոչ, ոչ: Բանն այն է, որ իմ կար ծի քով՝ կեն ցա-

ղագ րա կան վե պում տվյալ տար րե րը, թե մա-
ները, կյան քում եղած գոր ծոն նե րը ճշմա րիտ 
են, բայց ոչ ճիշտ դի տարկ ված: Այ սինքն՝ դրանք 
իրա կան են, գո յու թյուն ունեն, այո՛, բայց ճիշտ 
չեն դի տարկ ված, քան զի ճիշտ կլի ներ դրանք 
սուր աչ քով նա յել, առա վել խո րու թյամբ, ոչ 
թե սոսկ բա նահ յու սա կան տե սանկ յու նից, որ-
պեսզի սոսկ բա նահ յու սա կան մա կար դա կում 
չմնա յին:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ի՞նչ ես կար ծում՝ ի՞նչ է մնա ցել ամ բողջ 

կրեո լիս տա կան գրա կա նու թյու նից։ Ես կոնկ րետ 
խո սում եմ Ռո մու լո Գա յե գո սի, Խոր խե Իկա-
սա յի, Էուս տա սիո Ռի վե րա յի, Սի րո Ալեգ րիայի 
սերն դի մա սին… Այn՛, մի ամ բողջ սերնդի, որն 
ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է «կոս տումբ-
րիս տա կան» կամ «նա տի վիս տա կան», կամ 
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«կրեո լիս տա կան» ան վա նել։ Ի՞նչ է նրան ցից 
մնա ցել, և ի՞նչն է ան հետ ու ան հետևանք կո րել։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Չէի ուզի անար դար լի նել. իմ կար ծի քով՝ այդ 

մար դիկ պա րարտ հող են նա խա պատ րաս տել, 
որ պես զի մեզ՝ գա լիք սե րունդ նե րիս, ցանքսն 
ավե լի հեշտ տրվի, ես չեմ ուզում անար դար լի-
նել նախ նի նե րի հետ։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Չե՞ս կար ծում, որ ձևի ու տեխ նի կա յի առու-

մով ժա մա նա կա կից լա տին ամե րիկ յան գրող-
ներն առա վել պար տա կան են եվ րո պա կան, 
հյու սի սա մե րիկ յան հե ղի նակ նե րին, քան բուն 
լա տին ամե րիկ յան գրող նե րին:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ես կար ծում եմ, որ մենք՝ նոր լա տին ամե րիկ-

յան ար ձա կա գիր ներս, ամե նա շա տը Ֆոլք նե րին 
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-
դատ ներն են հա մո զել ինձ, որ կրում եմ Ֆոլք-
նե րի ազ դե ցու թյու նը, ես պատ րաստ եմ հեր քել 
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դա, թեև միան գա մայն հնա րա վոր է։ Բայց ինձ 
զար մաց նում է ինք նին երևույ թը։ Տա կա վին 
վեր ջերս կար դա ցի Հա րա վա մե րիկ յան առա ջին 
պլա նի մրցա նա կին ներ կա յաց ված լա տին ամե-
րիկ յան գրող նե րի յո թա նա սուն հինգ ան տիպ 
վեպ, և տա րօ րի նակն այն էր, որ դրանց մեջ 
չկար մե կը, որ Ֆոլք նե րի ազ դե ցու թյու նը զգաց-
նել չտար։ Իհար կե, նրանց պա րա գա յում դա 
առա վել ակն հայտ է, քա նի որ սկսնակ գրող-
ներ են, քան զի առա վել մա կե րե սա յին են, բայց 
Ֆոլք նե րը թա փան ցել է ամ բողջ լա տին ամե րիկ-
յան վի պագ րու թյան մեջ, և կար ծում եմ… այ-
սինքն՝ չա փա զանց սխե մա տի կաց նե լով և գուցե 
չա փա զանցե լով՝ կար ծում եմ, որ քիչ առաջ մեր 
կող մից հի շա տակ ված նա խորդ նե րի ու մեր 
միջև եղած միակ և մեծ տար բե րու թյու նը պայ-
մա նա վոր ված է Ֆոլք նե րով, դա միակ բանն է, 
որ տա րան ջա տում է մեր եր կու սե րնդ ին։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ին չո՞վ է բա ցատր վում Ֆոլք նե րի ամե նա-

կուլ ազ դե ցու թյու նը: Այն փաս տով, որ վեր ջինս 
արդի ժա մա նա կաշր ջա նի կարևո րա գույն վի-
պա սա՞նն է, թե՞ սոսկ այն բա նով, որ նա իր ոճն 
ունի՝ այն քան անձ նա կան, այն քան ակ նա ռու, 
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այն քան ներշն չող, որ չէր կա րող նմա նա կում նե-
րի տե ղիք չտալ:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Կար ծում եմ՝ խնդի րը մե թո դի մեջ է: «Ֆոլք-

ներ յան» մե թո դը շատ հար մար է լա տին ամե-
րիկ յան իրա կա նու թյու նը պատ կե րե լու հա մար: 
Հենց դա է, որ ան գի տակ ցա բար բա ցա հայ տել 
ենք Ֆոլք նե րի մեջ: Այ սինքն՝ մենք տես նում էինք 
այդ իրա կա նու թյու նը ուզում էինք պատ մել դրա 
մա սին և գի տեինք, որ դրա հա մար պի տա նի 
չէին ոչ եվ րո պա կան, ոչ իս պա նա կան ավան-
դա կան մե թո դը, և հան կարծ գտանք «ֆոլք-
ներ յան» մե թո դը, որն ամե նա հար մարն էր այդ 
իրա կա նու թյու նը պատ կե րե լու հա մար: Հո գու 
խոր քում դա այն քան էլ զար մա նա լի չէ, քան զի 
մի մո ռա ցեք, որ Յոք նա պա տո ֆա յի շրջա նը ելք 
ունի դե պի Կա րիբ յան ծով, այն պես որ, Ֆոլք-
նե րը որոշ առու մով կա րիբ յան գրող է, ինչ-որ 
ձևով՝ լա տին ամե րիկ յան գրող:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Բա ցի Ֆոլք նե րից և «Ամա դիս դե Գաու լա յից», 

որի մա սին հի շա տա կե ցիր այն օ րը, ուրիշ ո՞ր 
վի պա գիր նե րը և ընդ հան րա պես գրող ներն են 
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տպա վո րու թյուն թո ղել քեզ վրա: Ո՞ր հե ղի նակ-
նե րին ես, օ րի նակ, վե րըն թեր ցել:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ես վե րըն թեր ցում եմ մի գիրք, որը դժվար 

է հաս կա նալ, թե ինչ կապ ունի ինձ հետ, բայց 
ընթեր ցում և վե րըն թեր ցում եմ այն, քան զի 
հիաց մունք է պարգևում ինձ: Դա Դա նիել Դե-
ֆո յի « Ժան տախ տի տար վա օ րա գիրն» է: Չ գի-
տեմ ինչ կա դրա մեջ, բայց այդ գիր քն իմ մո-
լուցք նե րից է:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ես նկա տել եմ, որ շատ քննա դատ ներ քո 

ստեղ ծա գոր ծու թյան վրա մատ նան շում են նաև 
Ռաբ լեի ազ դե ցու թյու նը, ինչն ինձ տա րօ րի նակ 
և զար մա նա լի է թվում: Դու ի՞նչ կար ծիք ունես 
դրա վե րա բեր յալ:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Իմ կար ծի քով՝ Ռաբ լեի ազ դե ցու թյու նը 

երևում է ոչ թե իմ գրե լաձևի, այլ լա տին ամե-
րիկ յան իրա կա նու թյան պատ կեր ման վրա. լա-
տին ամե րիկ յան իրա կա նու թյու նը լիո վին ռաբ-
լեա կան է:
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Իսկ Մա կոն դոն ինչ պե՞ս ծնվեց։ Իրա կա նում 

քո պատմ վածք նե րից շա տե րում գոր ծո ղու-
թյուն նե րը տե ղի են ունե նում ոչ թե Մա կոն դո-
յում, այլ «գյու ղում», ճիշտ չէ՞։ Թեև ես մեծ տար-
բե րու թյուն չեմ տես նում «գյու ղի» ու Մա կոն դո յի 
միջև։ Ըստ իս՝ դրանք որոշ առու մով միևնույն 
բա նի եր կու ան վա նումն են: Լավ, բայց ինչ պե՞ս 
հղա ցավ այդ գո յու թյուն չու նե ցող վայ րի մա սին 
գրե լու գա ղա փա րը։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Նախորդ անգամ պատ մե ցի։ Դա պա տա հեց, 

երբ մորս հետ վե րա դար ձա Արա կա տա կա՝ այն 
փոք րիկ գյու ղա կը, որ տեղ ծնվել եմ։ Չեմ ուզում 
ասել, որ Արա կա տա կան Մա կոն դոն է, ինձ հա-
մար (չգի տեմ, հու սամ՝ քննա դատ նե րից որևէ 
մե կը կբա ցա հայ տի դա) Մա կոն դոն ավե լի շուտ 
անց յալ է, իսկ քա նի որ այդ անց յա լը պետք է 
ունե նար փո ղոց ներ ու տներ, եղա նակ ու մար-
դիկ, ես այն պատ կե րե ցի շի կա ցած, փո շոտ, 
ավարտ ված ու ավեր ված գյու ղի կեր պա րով՝ 
փայ տե տնակ նե րով ու ցին կա պատ կտուր նե-
րով, շատ նման Միաց յալ Նա հանգ նե րում հան-
դի պող կտուր ներին, գյուղ, որը շատ նման է  
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Ֆոլք նե րի գյու ղերին, որով հետև կա ռուց վել է 
« Յու նայ թեդ ֆրութ քոմ փա նի»-ի կող մից։ Գյու ղի 
անունն առա ջա ցել է բա նան աճեց նող ագա-
րակի անու նից, որը շատ մոտ էր գտնվում և կոչ-
վում էր Մա կոն դո։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ահա թե ինչ, այ սինքն՝ անու նն իրա կան է։

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այո: Բայց ոչ որ պես գյուղ։ Մա կոն դոն ագա-

րա կի անուն է։ Ինձ դուր եկավ այդ անու նը, ահա 
թե ին չու վերց րի։

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Հի մա Մա կոն դո յի հետ կապ ված մի հարց: 

Քո վեր ջին վե պի ամ փո փիչ գլխում քա մին քշում 
տա նում է Մա կոն դոն, քա մու հետ քշվում ան -
հետա նում է։ Ի՞նչ է տե ղի ունե նա լու քո հա ջորդ 
գրքե րում։ Հետևե լո՞ւ ես արդ յոք Մա կոն դոյի 
թռիչ քին տա րա ծու թյան մեջ:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Դե, տե ղի կու նե նա այն, ին չի մա սին նախորդ 

անգամ խոսե ցինք՝ աս պե տա կան վե պի հետ 
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կապ ված։ Աս պե տին գլխա տում են այն քան ան-
գամ, որ քան անհ րա ժեշտ է պա տու մին, և ես 
որևէ առար կու թյուն չու նեմ՝ Մա կոն դո յին հա րու-
թյուն տա լու հետ կապ ված, և հարկ եղած դեպ-
քում կմո ռա նամ, որ նրան քշել տա րել է քա մին։ 
Որով հետև գրո ղը, որն իրեն չի հա կա սում, դոգ-
մա տիկ է, իսկ դոգ մա տիկ գրո ղը հե տա դի մա-
կան է, իսկ միակ բա նը, որ ես չէի ցան կա նա 
լի նել, հե տա դի մա կան գրող լի նելն է, այն պես 
որ, եթե վա ղը նո րից Մա կոն դոն պետք լի նի, ես 
շատ հան գիստ կվե րա դարձ նեմ նրան…

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Երեկ դու շտա պե ցիր՝ ասե լով, որ « Հար յուր 

տար վա մե նու թյու ն»-ից և « Նա հա պե տի աշուն»-ից  
հե տո ար դեն սկսել կամ մտա դիր ես նոր վեպ 
գրել: Կ պատ մե՞ս այդ մա սին:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Դե, ես փոքր-ինչ սնա հա վատ եմ գրվե լիք 

գրքի մա սին նա խա պես խո սե լու հար ցում: Այ-
սինքն՝ այն պի սի տպա վո րու թյուն ունեմ, կար ծես 
ինչ-որ մե կին թույլ եմ տվել խցկվել դրա մեջ, ինչը 
վատ ու բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է թող նում 
այն նյու թե րի վրա, որոնց հետ աշ խա տում եմ,  
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ահա թե ին չու շատ զգու շա վոր եմ: Այո՛, բռնա-
պե տի մա սին վե պը բա վա կա նին առա ջա դեմ 
է: Իրա կա նում իմ ուզա ծը լա տին ամե րիկ յան 
կեր պար ստեղ ծելն է, որի հա մար անհ նա րին 
ոչինչ չի լի նի: « Հար յուր տար վա մե նու թյու ն»-ում 
ես նաև փնտրում էի մի աշ խարհ, որ տեղ ամեն 
ինչ հնարա վոր էր, որ պես զի գոր գե րը թռչեին, 
որ պես զի հո գով ու մարմ նով համ բարձ վեին 
երկինք, որ պես զի Աուրե լիա նո նե րը Մոխ րոց 
չորեք շաբ թի պա տա րա գի գնա յին և մոխ րոց 
խաչ դնեին նրանց վրա, և այդ մոխ րոց խա չը 
հա վերժ մնար նրանց վրա, և այն գի շեր, երբ բո-
լո րին տե ղում սպա նեին, նրան ցից յու րա քանչ-
յու րին մոխ րոց խա չից մի-մի գնդակ ար ձա կեին: 
Այդ ժա մա նակ ես անընդ հատ փնտրում էի մի 
կեր պա ր, որն իս կա պես հա մադր ված կլի ներ, 
Լա տի նա կան Ամե րի կա յի դի ցա բա նա կան ահ-
ռե լի կեն դանի, մի կեր պար, որի հա մար ամեն 
ինչ հնա րա վոր է. իմ կար ծի քով՝ դրանք մեծ 
բռնա պետ ներ էին, իսկ նախ նա դար յան բռնա-
պե տնե րը լի էին սնա հա վա տու թյամբ, մո գու-
թյամբ և ան սահ ման ուժով: Ահա թե ին չու եմ 
ուզում, որ նա հար յուր յո թա նա սուն կամ հար-
յուր ութ սուն տա րե կան, կամ չգի տեմ քա նի 
տա րե կան լի նի, թող նրա սի րած ուտես տները 
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դա վա դիր պա տե րազ մի նա խա րար նե րը լի նեն 
և մա տուց վեն ռու սա կան աղ ցա նի հետ:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Այդ բռնա պե տը՝ քո վե պի նա հա պե տը, արդ-

յոք ոգեշնչ ված չէ՞ Ամե րի կա յի բռնա պե տնե րից, 
թե՞ նա առանձ նա հա տուկ է:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ոչ: Տես, վեր ջին տա րի նե րին ես փոր ձել եմ 

կար դալ այն ամե նը, ինչ գրվել է, լա տին ամե-
րի կա ցի բռնա պե տի մա սին բո լոր հնա րա վոր 
փաս տաթղ թե րը: Ես պատ կե րաց րել եմ, թե դա 
ինչ կեր պար է, իսկ հի մա փոր ձում եմ մո ռա նալ 
այն ամե նը, ինչ կար դա ցել եմ նրա մա սին. բո լոր 
անեկ դոտ նե րը, այն ամե նը, ինչ գի տեմ, որ պես-
զի այդ բռնա պե տը լիո վին տար բեր վի մյուս նե-
րից, բայց որ պես զի մնա նրա դի ցա բա նա կան 
բնույ թի հիմ նա կան, մա քուր ու մերկ կող մը:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Դու հա վա նա բար շեշ տը դրել ես բռնա պե տի 

մե նա խո սու թյան վրա:
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Այո՛: Ես երեք ան գամ փոր ձել եմ գրել գիր քը 

և միշտ ձա խո ղել եմ, որով հետև չէի կա րո ղա-
նում գտնել այն հա մա պա տաս խան ձևը, որով 
պի տի պատ մեի այդ պատ մու թյու նը: Հի մա կար-
ծում եմ՝ գտել եմ, իսկ առաջ խնդիր էր, որով-
հետև ես այդ լու ծու մը գտա « Հար յուր տար վա 
մե նու թյու նը» գրե լիս և այն քան ոգևոր վե ցի, որ 
ուզում էի մի ձեռ քով մի գիրք գրել, մյու սով՝ մի 
ուրիշը: Մտա ծում էի, որ այդ բռնա պե տը պետք 
է ար դա րաց նի իր բո լոր բար բա րո սու թյուն նե րը, 
իր բո լոր հրե շա վոր արարք նե րը, որ պես զի ես՝ 
պատ մողս, ստիպ ված լի նեմ ըն դու նել նրա տե-
սա կե տը: Նա ին քը պի տի ար դա րաց նի դրանք: 
Այդ ժա մա նակ էլ որո շե ցի, որ դա պի տի մեծ 
մենա խո սու թյուն լի նի՝ բռնա պե տի եր կա րա շունչ 
մե նա խո սու թյուն, քա նի դեռ դատ վում է ժո-
ղովր դի դա տաս տա նով: Հու սամ՝ լավ կստացվի, 
և եր կու-ե րեք տա րի անց մենք կհան դի պենք 
այս տեղ՝ խո սե լու « Նա հա պե տի աշ նան» մա սին:

Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Լավ: Ես կու զեի վեր ջին հար ցը տալ քեզ: Քո 

գրքե րը նախևա ռաջ հա ջո ղու թյուն ունե ցան 
քո երկ րում, նրանք քեզ ճա նա չում բե րե ցին, 
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Կո լում բիա յում քեզ նով հիա նում են, բայց իրա-
կա նում, իմ կար ծի քով, գիր քը, որն ան մի ջա պես 
քեզ ճա նա չում բե րեց, « Հար յուր տար վա մե նու
թյունն» է: Այդ իրո ղու թյու նը թերևս քեզ հա վերժ 
vedette1 դարձ րեց, հայտ նի գրող, ըստ քեզ դա 
ինչքանո՞վ կա րող է ազ դել քո ապա գա ստեղ-
ծա գոր ծա կան գոր ծու նեու թյան վրա:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Լսիր, չգի տեմ, բայց ես լուրջ դժվա րու թյուն-

ներ ունե ցա, կա սեի, որ դա բա ցա սա կան անդ-
րա դար ձավ ինձ վրա: Ան ցած օ րը մտա ծում 
էի, որ եթե նա խա պես իմա նա յի այն, ինչ լի նե-
լու էր « Հար յուր տար վա մե նու թյան» հետ, որը 
հացի փո խա րեն առ նում խժռում են, եթե իմա-
նայի, որ այդ պես է լի նե լու, չէի տպագ րի, կգրեի 
« Նա հա պե տի աշու նը», և եր կու վեպը միա սին 
կհրա տա րա կեի կամ կհե տաձ գեի մեկի լույ ս-
ըն ծա յու մը, կսպա սեի, մինչև մյու սը շրջա նա-
ռու թյու նից դուրս գար։ Որով հետև վե պը, որը, 
ըստ իս, շռնդա լից հա ջո ղու թյուն էր ունե նա լու, 
« Նա հա պե տի աշունն» էր, իսկ հի մա չգի տեմ, 
ար դեն կաս կա ծում եմ:

1 Ֆր.՝ աստղ:
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Մա րիո Վար գաս Լյո սա
Ի՞նչ ես կար ծում՝ հայտ նի լի նե լը և հա ջո-

ղու թյան հետևանք նե րի հետ կապ ված վա խե-
րը չե՞ն ազ դել Լա տի նա կան Ամե րի կան լքե լու և 
Եվ րո պա տե ղա փոխ վե լու քո որոշ ման վրա:

Գաբ րիել Գար սիա Մար կես
Ես գնում եմ գրե լու Եվ րո պա յում, որով հետև 

այն տեղ ավե լի է ժան է։



Վ ԿԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
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 ՏԱ ՐԻՆԵՐ ԱՌԱՋ ԷՐ,  
ԲԱՅՑ ՉԵՄ ՄՈ ՌԱ ՆՈՒՄ 

Ֆուն դո Պան դո յում անց կաց րած երեք 
տար  վա մեջ լավ հի շում եմ այն օ րը, երբ Կառ-
լոս Կալ դե րոն Ֆա խար դո յի հետ արա գո րեն 
մագլցե ցինք Անդ րես Լա կո յի բեռ նա տա րի 
խցի կը: Հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի դա-
սե րը բա վա կա ն չոր ու ցա մաք էին՝ լի թվե րով 
ու վի ճա կագ րա կան աղ յու սակ նե րով, որոնք 
այդ ժա մա նա կի հո լան դա ցի ուսու ցիչ նե րի 
կար ծի քով լրջու թյուն էին հա ղոր դում հու մա նի-
տար գի տու թյուն նե րին: Այդ իսկ պատ ճա ռով, 
թերևս, Ազ գա յին ին ժե նե րա կան հա մալ սա-
րան ճո ղոպ րե լը մեզ հիա նա լի գա ղա փար էր 
թվում, մա նա վանդ երբ խոս քը 1967 թվա կա նին 
երկ նա կա մա րում փայ լա տա կող եր կու աստ ղի՝ 
ար ձա կա գիր ներ Մա րիո Վար գաս Լյո սա յին 
և Գաբ րիել Գար սիա Մար կե սին ունկնդ րե լու 
մասին էր:

Այդ հի շար ժան կե սօ րից ան ցել է 52 տարի, 
և հի շո ղու թյուն նե րը չեն կա րող ճշգրիտ լինել: 
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Ապ րում նե րը, որ ունե ցանք ես և Կառ լոս Կալ-
դե րոն Ֆա խար դոն այն տեղ՝ հետ նա մա սում 
նստած, և մթ նո լոր տը, որը ցրում էր մեղ քի ցան-
կա ցած զգա ցում, իմ հու շե րին կա տար յալ եր-
ջան կու թյուն են հա ղոր դում: Առջևում հար մա-
րա վետ նստած՝ Անդ րե սին ըն կե րակ ցում էին 
Քեյ Ս տաբսն ու Մար թա Մալ դո նա դոն: Ես այլևս 
եր բեք չվե րա դար ձա հա մալ սա րան: Գի տեմ, 
որ հեռ վում է մնա ցել, գի տեմ նաև, որ միշտ էլ 
հեռու է լի նե լու: Կա թո լի կա յի մո տից ճա նա պար-
հը պետք է որ ավե լի ոլո րուն լի ներ, թեև, ան-
կաս կած, երթևե կու թյունն ավե լի թեթև էր. մեր 
շրջա կայ քում գյու ղան ման վայր կար, սեպ տեմ-
բեր յան արևը կար ծես գար նա նա յին մեղ միկ 
արե գակ լի ներ, իսկ մեր ջա հել նե րն ան կաս կած 
տրա մադր ված էին լիար ժեք վա յել քի: Ես քսան 
տա րե կան էի:

Ամ սա թի վը հստակ հի շում եմ Ան խել Էս տե-
բանի և Աննա Գա յե գո յի « Մա րիո յից Գա բո յին» 
գրքի շնոր հիվ. սեպ տեմ բե րի 5-ն  էր: Գրքում 
նշված է եր կու ամ սաթի վ՝ սեպ տեմ բերի 5 և 7, 
բայց ես հա մոզ ված եմ, որ 5-ին էր, որով հետև 
Գար սիա Մար կե սի երկ րորդ շնոր հան դեսը 
պետք է տե ղի ունե նար Մշա կույ թի ազ գա յին 
ինս տի տու տում՝ Սան Ֆ րան սիս կո եկե ղե ցու 
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մոտ, բայց Գար սիա Մար կե սը չգնաց: Պատ-
ճառը հա վա նա բար ստա մոք սի խան գա րումն 
էր: Նա ամաչ կոտ մարդ էր և չէր սի րում հա-
սա րա կու թյան առջև ելույթ ունե նալ, քան զի իր 
գոր ծը գրելն էր, հետևա բար դժկա մո րեն էր հա-
մա ձայ նում մաս նակ ցել այդ պի սի մի ջո ցա ռում-
նե րին (նույն տա րում նշվում էր նրա « Հար յուր 
տար վա մե նու թյուն» վե պի հրա տա րա կու-
թյունը), այն պես որ հա մալ սա րա նում երի տա-
սարդ ների հետ հան դի պու մը, որոնք տեն չում 
էին լսել նրան, հա մա րում էր իր օգ տին: Մյուս 
կող մից՝ հա վաք ված նե րի մեջ կա յին նաև տա րի-
քով, լուրջ ու պաշ տո նա կան մար դիկ, ինչ պի սիք 
իմ ծնող ներն էին, այն պես որ, բո լո րը հիաս թա-
փու թյուն ապ րե ցին: 

Ազ գա յին ին ժե նե րա կան հա մալ սա րա նում 
կա յա ցած զրույ ցը, ըստ իս, փա ռա հեղ էր, հրա-
շա լի, սա հուն, հե տաքրք րա շատ, չա փա զանց 
կարևոր իրա դար ձու թյուն ցան կա ցած երի-
տա սար դի հա մար, որը ցան կա նում էր ապ րել 
գրա կա նու թյան մթնո լոր տում՝ լի նի կար դա լով, 
թե գրե լով: Հենց այն տեղ նա ար տա բե րեց իր 
ամե նա հի շար ժան թևա վոր խոս քը, և որը մենք 
իս կույն սեր տե ցինք. «Ես գրում եմ, որ պես զի իմ 
ըն կեր ներն ինձ ավե լի շատ սի րեն»: Այդ պես էլ 
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ասաց, որ մենք գրում ենք, որ պես զի մեզ ավե լի 
քիչ մե նակ զգանք և շատ ըն կեր ներ ունե նանք: 
Որ պես զի կա րո ղա նանք խո սել այն բա նե րի մա-
սին, որոնց մա սին, երբ բարձ րաձա յ նում ենք, 
այլևս առաջ վա նը չեն:

1967 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 5-ը հստակ 
չեմ հի շում: Նա ան շուշտ շրջա պատ ված էր մո-
գա կան աու րա յով, բա ռե րով, որոնք հո սում էին 
ոչ թե հար ցազ րույ ցի, զրույ ցի կամ հա մա ժո ղո-
վի ձևա չա փով, այլ միմ յանց սի րող ու հար գող 
երկու ըն կերոջ զրույ ցի: Մա րիո Վար գաս Լյո-
սան իր տե սա կով մրցող անձ նա վո րու թյուն է, 
բայց այս ան գամ նա շատ մե ծա հո գի է: Գաբ-
րիել Գար սիա Մար կե սի խոս քե րը կար ծես 
գրպա նում դրած լի նեն, ահա թե ինչու է նաև 
հասց նում ընկե րոջ փո խա րեն խո սել: Հ յու րը 
Գար սիա Մար կեսն էր, թե եր կու սն էլ, այլևս 
կարևոր չէ, իսկ Խո սե Մի գել Օ վիե դոն ղե-
կա վա րում էր ամ բողջ մի ջո ցա ռու մը՝ առանց 
տպա վո րու թյուն թո ղնե լու, որ ամեն ինչ կազ-
մա կերպ ված էր նախօ րոք: Հի շում եմ՝ ինչ-որ 
պա հի ձայ նը գնաց, երևի հո սան քազր կում 
եղավ, և Գա բոն կա տա կեց՝ ասե լով, որ դա այն 
վայ րը չէ, որ տեղ կա րող է հոսան քազր կում լի-
նել: Հե տո, իհար կե, խո սա փող բե րե ցին, բայց 
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ջա հել նե րով այն քան կլան ված էինք, որ խո սա-
փո ղով լի ներ, թե առանց դրա, նրա խոս քե րը 
դիպ չում էին մեր սրտե րին:

Աբե լար դո Սան չես Լեոն
Մա յիս, 2019
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Կ ՅԱՆՔ ԵՎ Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ1

1967-ի մա յի սին լույս տե սավ Գաբ րիել Գար-
սիա Մար կե սի « Հար յուր տար վա մե նու թյուն» 
փա ռա հեղ վե պը: Դա այն ժա մա նա կաշր ջանն 
էր, երբ մի խումբ լա տին ամե րի կա ցի ար ձա-
կա գիր ներ սկսե ցին մի ջազ գա յին ուշադ րու-
թյուն գրա վել իրենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով, 
որոնք, բա ցի նո րա րա րա կան լի նե լուց, նաև 
ըն թեր ցող նե րի ավե լի լայն շրջա նակ գրա վե-
ցին: Այդ երևույթն այն քան ակ նա ռու դար ձավ, 
որ կոչ վեց լա տին ամե րիկ յան վե պի բում: Իր 
« Հար յուր տար վա մե նու թյուն» վե պով Գար սիա 
Մար կեսն իս կույն հայտն վեց բու մի գրող նե րի 
առա ջին շար քում:

Այ նու հան դերձ, 1967 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րին Գար սիա Մար կե սը Պե րուում ոչ այն-
քան հայտ նի գրող էր: Այս պի սով, երբ  Ազ գա յին 

1 Նախապես տպագրվել է «Նախնական ժամանա-
կա գրություն» վերնագրով «Լատինամերիկյան վեպ. 
երկ խոսություն» գրքի հրատարակման համար, որը 
Ազ գային ինժեներական համալսարանի հրատա րակ-
չությունը տպագրել է 2003 թվականին:
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ին ժե նե րա կան հա մալ սա րա նը նրան հրա վի րեց 
հրա պա րա կա յին երկ խո սու թյան Մա րիո Վար-
գաս Լյո սա յի հետ, ին քը՝ պե րուա ցի վի պա սանն 
էր մի ջո ցառ ման ամ բողջ հմայ քը: Վար գաս Լյո-
սան ար դեն բու մի գլխա վոր դեմ քե րից մեկն էր, 
քան զի ար դեն հրա տա րա կել էր իր « Քա ղա քը 
և շ նե րը» վե պը՝ ար ժա նա նա լով իս պա նա կան 
«Սեյս Բա ռալ» հրա տա րակ չու թյան կող մից 
Բ րեվե գրա դա րա նի մրցա նա կին, և Կա րա կա-
սում վերջերս էր ար ժա նա ցել Ռո մու լո Գա յե-
գոսի անվան մրցա նա կին « Կա նաչ տու նը» վե պի 
հա մար: Եր կի րը հպարտ էր իր ար ձա կագ րով, 
որը երե սուն մեկ տա րե կա նում մի ջազ գա յին 
համ բավ էր ձեռք բե րել: Սո ցիա լա պես և քա-
ղա քա կա նա պես խառ նակ ժա մա նակ նե րում 
երի տա սարդ հա մալ սա րա նա կան նե րը հե-
տաքրքրու թյամբ էին հետևում այդ մարտն չող 
գրո ղի դիր քո րոշ մանն ու կար ծիք նե րին:

Այս պի սով, 1967 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 
5-ի առա վոտ յան մի խումբ ուսա նող ներ, որոնք 
առա վոտ կա նուխ հերթ էին կանգ նել ճար տա-
րա պե տա կան ֆա կուլ տե տի դահ լի ճի մոտ, 
որ տեղ պետք է տե ղի ունե նար եր կու վի պա-
սան ի երկ խո սու թյու նը, սպա սում էին Վար գաս 
Լյո սա յի գա լուն՝ հույ սով, որ կկա րո ղա նան մի 
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քա նի բառ փո խա նա կել նրա հետ և ինք նա գիր 
խնդրել: Ոչ ոք չնկա տեց այն տեղ շրջող Գար-
սիա Մար կե սին, քան զի ոչ ոք նրան չէր ճա նա-
չում, և որևէ մե կի մտքով չէր կա րող անց նել, որ 
այդքան սո վո րա կան հա գու կա պով ու տա րի քով 
ավե լի մեծ ուսա նո ղի կեր պա րով մար դը կա րող 
էր հրա վիր ված ար տա սահ ման ցի գրո ղը լի նել, 
մինչև այն պա հը, երբ պաշ տո նա կան հագն ված 
Վար գաս Լյո սան մո տե ցավ նրան: Այդ ժա մին 
ճար տա րա պե տա կան  ֆա կուլ տե տի դահ լի ճում 
նույ նիսկ ասեղ գցելու տեղ չկար:

Իր բաց ման խոս քով Վար գաս Լյո սան 
ստանձ նեց հար ցազ րու ցա վա րի դե րը՝ Գար սիա 
Մար կե սին դնե լով ուշադ րու թյան կենտ րո նում. 
Գար սիա Մար կե սին, որի գործն ու անե լի քը գիր 
ու գրա կա նու թյունն էր: Ապա գա ին ժե ներ նե րի 
հա մար դա մե ծ  մա սամբ հա մա պա տաս խան 
ուսու ցո ղա կան նե րա ծու թյուն էր: Չ նա յած Վար-
գաս Լյո սան փոր ձեց անձ նա կա նաց նել հար ցը 
(« Քո կար ծի քով՝ ո՞րն է անե լի քդ որ պես գրող»), 
Գար սիա Մար կե սը պար զա բա նեց՝ սկսե լով 
ամե նասկզ բից, այ սինքն՝ այն դաշ տից, որ տեղ 
իր անե լիք ներն ունի («Ինձ հա մար փոքր-ինչ 
դժվար է բա ցատ րել դա, որով հետև իրա կանում 
շատ բան չեմ հաս կա նում տե սու թյու նից»): 
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Դրա նից շատ չան ցած՝ երկ խո սու թյու նը ծա վալ-
վում է ինչ-որ պատ մու թյուն նե րի շուրջ, որոն-
ցով կո լում բիա ցի գրողն աս տի ճա նա բար գրա-
վում է լսա րա նը, քան զի խոս քը Ամե րի կա յի և 
« Լա տի նա կան Ամե րի կա յի անի րա կա նու թյան 
մա սին էր, որն այն քան իրա կան է և առօ րեա-
կան, որ լիո վին շփո թում են նրա հետ, ինչն ան-
վա նում են իրա կան»,– ասում է Գար սիա Մար-
կե սը:

Երկ խո սու թյու նը, որը միա վո րում էր կյան քն 
ու գ րա կա նու թյու նը, տե սու թյունն ու գործ նա-
կա նը, երևա կա յու թյունն ու իրա կա նու թյու նը և 
շատ բան էր սո վո րեց նում վե պի ու վի պա սան-
նե րի մա սին, ներծծ ված էր Գար սիա Մար կե սի 
և Վար գաս Լյո սա յի ար ձա կի մո գու թյամբ, և ոչ 
ոք չէր նկա տում ժա մա նա կի ան ցու մը: Բայց բա-
նը հա սավ նրան, որ լսա րա նի հետ պայ մա նա-
վոր վե ցին զրույ ցը շա րու նա կել եր կու օր անց: 
Եր կու օր անց՝ նշա նակ ված ժա մա նա կից շուտ, 
ճար տա րա պե տա կան   ֆա կուլ տե տի լսա րա նում 
ասեղ գցե լու տեղ չկար:

Աբե լար դո Օ կեն դո
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ՄԱ ՐԻՈ ՎԱՐ ԳԱՍ ԼՅՈ ՍԱ ՅԻ ԵՎ 
ԳԱԲ ՐԻԵԼ ԳԱՐ ՍԻԱ ՄԱՐԿԵՍԻ  

ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՒՄԸ1 

Ես այն տեղ էի, երբ Գաբ րիել Գար սիա Մար-
կեսն այ ցե լեց Լի մա՝ Ազ գա յին ին ժե նե րա կան   
հա մալ սա րան, և զ րու ցեց Մա րիո Վար գաս Լյո-
սա յի հետ 1967 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 5-ին և 
7-ին՝ բո լո րին հմա յե լով իր՝ կա րիբ յան արևով 
հա մեմ ված լեզ վի ան զու գա կան մո գու թյամբ: 
Լա տի նա մե րիկ յան վե պի բու մի գլխա վոր այդ 
դուե տը գրա կան այն պի սի հա մերգ տվեց, որի 
մա սին իմ գո յու թյան ըն թաց քում երբևէ լսած 
չկամ՝ ոչ դրա նից առաջ, ոչ դրա նից հե տո: Միմ-
յան ցից տար բեր վող խառն վածք նե րով լեզ վի 
եր կու վիր տուոզ . ահա թե ինչ պի սի բնո րո շում 
էր ընտ րել քննա դատ Խո սե Մի գել Օ վիե դոն 
« Լա տի նա մե րիկ յան վե պը. երկ խո սու թյուն» (1968) 
գրքի առա ջին հրա տա րա կու թյան նա խա բա-
նում (այդ մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պի չը, որին 

1 Տպագրվել է «Էլ Կոմերսիոյի» «Լույսերում», Լիմա, 2014 
թվական, ապրիլի 28:
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աջակ ցել էին էն տու զիաստ ռեկ տոր Սանտ յա-
գո Ագուր տոն և դե կան Լուիս Մի րո Կե սա դան). 
« Վար գաս Լյո սան՝ միշտ խստա դեմ, տե սա կա-
նո րեն հղկված, վե ճե րում մե թո դա կան, և Գար-
սիա Մար կե սը՝ իր պայ թեց նող ու պա րա դոք սալ 
հու մո րով, սուր ին տե լեկ տով, կա տա ղի կեն սու-
նա կու թյամբ»: Նույ նիսկ հա գու կա պի առու մով՝ 
Վար գաս Լյո սան իր պաշ տո նա կան նրբա գե-
ղու թյամբ ու ան թե րի պի ջա կով հա կադր վում 
էր Գար սիա Մար կե սի կեր պա րին, որը ոչ միայն 
առանց փող կա պի էր, այլև կում բիա նե րի ու վա-
լե նա տոս նե րի երգ չին բնո րոշ գույնզ գույն վեր-
նա շա պի կով:

Հիշ յալ երկ խո սու թյան մեջ Վար գաս Լյո սան 
փայ լեց, սա կայն հիմ նա կան դե րա կա տա րու-
թյու նը պատ կա նում էր հան ճա րեղ կո լում բիա-
ցուն և ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ նա այն պես 
էր տի րա պե տում նյու թին, ինչ պես ոչ ոք, որին 
երբևէ լսել էի (նույ նիսկ Խոր խե Լուիս Բոր խե-
սին), լեզ վի պրո մե թեա կան հզո րու թյան, երևա-
կա յու թյու նը բոր բո քե լու և գե ղա գի տա կան   հա-
ճույք պարգևե լու առու մով, այլև որով հետև 
մեր հան ճա րեղ հայ րե նա կիցն իր հա մես տու-
թյամբ ու մե ծա հո գու թյամբ (մի բան, որ հազ-
վա դեպ է հան դի պում մեծ ստեղ ծա գոր ծող նե րի 
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շրջա նում) «ստանձ նեց հար ցազ րու ցա վա րի 
դերը՝ Գար սիա Մար կե սին դնե լով ուշադ րու-
թյան կենտ րո նում»,– հա վաս տում է քննա դատ 
Աբե լար դո Օ կեն դոն:

Եր բեք չեմ մո ռա նա, որ ամ բո խը, բա ցի ճար-
տա րա պե տա կան   ֆա կուլ տե տի մեծ դահ լիճը 
գրո հե լուց, նաև ներ խու ժեց հա մալ սա րա նի 
տա րածք, որ տեղ է լեկտ րա դի նա միկ բարձ րա-
խոս ներ էին տե ղադ րել՝ ունկնդ րե լու բու մի եր կու 
հսկա յին: Օգտ վե լով առի թից՝ պար զա բա նենք, 
որ Գար սիա Մար կե սը պե րուա կան հա սա րա-
կու թյա նը քիչ հայտ նի կամ բա ցար ձակ ան հայտ 
գրող չէր, ինչ պես տվյալ մի ջո ցառ ման վե րա-
բեր յալ մի քա նի հոդ վա ծով փոր ձում էին ներ-
կա յաց նել նա խորդ տա րի նե րին և այ սօր էլ, երբ 
իրա վա ցիո րեն հար գան քի տուրք են մա տու ցում 
Գար սիա Մար կե սի մահ վան կա պակ ցու թյամբ:

Ան կաս կած, Վար գաս Լյո սան շատ ավե լի 
հայտ նի էր և վեր ջերս էր ար ժա նա ցել  Ռո մու լո 
Գա յե գո սի ան վան կարևոր մրցա նա կին՝ հպար-
տու թյամբ լցնե լով մեր՝ պե րուա ցի նե րիս սրտե-
րը, Կա րա կա սում հան դես գա լով իր ամե նա-
հայտ նի ելույ թով. «Գրա կա նու թյու նը կրակ է»: 
Այ նուա մե նայ նիվ, թե՛ քննա դա տու թյան, թե՛ վա-
ճառ քի առու մով « Հար յուր տար վա մե նու թյան» 
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ան նա խա դեպ հա ջո ղու թյան մեկ նարկն ար-
դեն տրված էր, և 1967 թվա կա նի մա յի սի 30-ին 
Բուե նոս Այ րե սում լույս տե սած գրքի առա ջին 
հրա տա րա կու թյունն ան մի ջա պես սպառ վեց, 
դրան հա ջոր դե ցին ամիս առ ամիս լույս տե սած 
վե րահ րա տա րա կում նե րը: Նկա տի ունե ցեք, 
որ նույն տար վա օ գոս տո սին նա պատ վավոր 
հյուր էր Վար գաս Լյո սա յի պարգևատր ման ժա-
մա նակ (այն տեղ Մա րիոն ու Գա բոն անձամբ 
հան դի պե ցին, չնա յած ար դեն ջեր մե ռանդ 
թղթա կից ներ էին, քան զի Կա րա կա սում գո վեր-
գում էին միմ յանց՝ «Գն դա պե տին գրող չկա» և 
« Կա նաչ տու նը» ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը), եր-
կուսն էլ ար ժա նա ցան հան դի սա տե սի ծա փա-
հա րու թյուն նե րին, և ոչ ոք չէր կաս կա ծում, որ 
Ռո մու լո Գա յե գո սի ան վան մրցա նա կը շա հող 
հա ջորդ վե պը լի նե լու էր « Հար յուր տար վա մե
նու թյու նը». հի րա վի, այդ պես էլ եղավ 1972 թվա-
կա նին:

Հի շեց նենք, որ իր « Մե րոնք» (1966) կենտ-
րո  նա կան գրքում Լուիս Հարս սը Գար սիա 
Մար  կե սին ար դեն ընդգր կել էր լա տին ամե-
րիկ յան կարևո րա գույն ար ձա կա գիր նե րի շար-
քում՝ գո վես տի խոս քեր հղե լով նրա՝ դեռևս 
չտպագր ված « Հար յուր տար վա մե նու թյուն» 
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ստեղ ծա գոր ծու թյանը: Գա բոն իր գլուխ գոր-
ծոցն ավար տել էր 1966 թվա կա նի օ գոս տո սին, 
մինչ դեռ ար դեն հու նի սին հայտ նի գրող Կառ-
լոս Ֆուեն տեսն այն ան վա նեց Լա տի նա կան 
Ամե րիկա յի Աստ վա ծա շուն չը: Նույն՝ 1966 թվա-
կա նին վե պից պա տա ռիկ ներ հայտն վե ցին «Էլ 
Էս պեկ տա դոր» ( Բո գո տա) և ամե նա շա տն ըն-
թերց վող « Մուն դո Նուևո» ( Փա րիզ) ամ սագ րում: 
Ավե լին՝ վե րա դառ նա լով հա մալ սա րան՝ նրա 
փա ռա հեղ «Ամա րու» ամ սագ րին (որն այդ տա-
րի նե րին լավա գույնն էր Պե րուում) նույն պես մի 
պա տա ռիկ հա սավ 1967 թվա կա նի հուն վա րին: 
Ոչ ավել, ոչ պա կաս:

Ռի կար դո Գոն սա լես Վի խիլ
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ԳԱՐ ՍԻԱ ՄԱՐ ԿԵՍ՝  
ՎԱՐ ԳԱՍ ԼՅՈ ՍԱ ՅԻ ԿՈՂ ՄԻՑ1

Հե ղի նա կի բա ցա հայ տում
Ես աշ խա տում էի Փա րի զում՝ ֆրան սիա-

կան ռա դիոյում, գրա կա նու թյա նը վե րա բե րող 
հա ղոր դա շար ունեի, որի շրջա նակում մեկ նա-
բա նում էի Ֆրան սիա յում հայտն ված գրքե րը, 
և որոնք կա րող էին հե տաքրք րել Լա տի նա-
կան Ամե րի կա յին: 1966 թվա կա նին ձեռքս ըն-
կավ կոլում բիա ցի հե ղի նա կի կող մից գրված 
«Pas de lettre pour le colonel» վեր նագ րով գիրքը: 
«Գնդա պե տին գրող չկա» գիրքն էր: Այն ինձ 
շատ դուր եկավ իր չա փա զանց խիստ ռեա-
լիզ մի, ծեր գնդա պե տի չա փա զանց ճշգրիտ 
նկա րագ րու թյան հա մար մե կի, որն ան դա դար 

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:
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թո շակ է պա հան ջում, բայց որը եր բեք էլ նրան 
չի հաս նում: Ես շատ տպա վոր ված էի Գար սիա 
Մար կես գրո ղով:

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 բա վա կան սերտ նա մա կագ րա-
կան կապ էինք պա հում, ին չի շնոր հիվ առանց 
իրար տես նե լու կա մաց-կա մաց ըն կեր ացանք: 
Ինչ-որ պա հի Ամա զո նի շրջա նում Պե րուի և 
Կո լում բիա յի միջև տե ղի ունե ցած պա տե րազ-
մի մա սին չորս ձեռ քով մեկ վեպ գրե լու նա խա-
գիծ հղա ցանք: Գար սիա Մար կեսն ավե լի շատ 
տե ղե կու թյուն ներ ուներ պա տե րազ մի մա սին, 
քան ես, իր նա մակ նե րում շատ ման րա մաս ներ 
էր պատ մում ինձ, գու ցե չա փա զանց ուռ ճաց-
ված, դե, որ պես զի ավե լի զվար ճա լի ու պատ-
կե րա վոր դարձ նի, բայց նա խա գի ծը, որի շուրջ 
նա մա կագ րու թյամբ բա վա կան եր կար ժա մա-
նակ ծա վալ վե ցինք, որոշ ժա մա նակ ստվե րում 
մնաց: Շատ դժվար կլի ներ բա ցա հայ տել յու րա-
քանչ յու րի առանձնու թյան մեջ գրա ծը և ցույց 
տալ մե կը մյու սին:
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Ըն կե րու թյուն առա ջին հա յաց քից
Երբ մենք հան դի պե ցինք 1967 թվա կա նին 

Կա րա կա սի օ դա նա վա կա յա նում, ար դեն ծա-
նոթ ներ էինք, որով հետև կար դա ցել էինք իրար, 
բայց մեր շփու մն ան մի ջա կան եղավ, փո խա-
դարձ հա մակ րանք կար, և ես կար ծում եմ, որ 
Կա րա կա սից հե ռա նա լիս մենք ար դեն ըն կեր-
ներ էինք: Ավե լին՝ հա մար յա մտե րիմ ըն կեր ներ: 
Հե տո միա սին Լի մա յում եղանք, որ տեղ նրա 
հետ հրա պա րա կա յին հար ցազ րույց անց կացրի 
Ին ժե նե րա կան հա մալ սա րա նում՝ Գար սիա 
Մար կե սի թվով քիչ հրա պա րա կա յին հար ցա-
զ րույց նե րից մե կը. նա բա վա կան ամաչ կոտ էր 
և չէր ուզում շփվել լսա րա նի հետ: Նա խոր շում 
էր հրա պա րա կա յին հար ցազ րույց նե րից, որով-
հետև հո գու խոր քում ահա վոր ամաչ կոտ էր և 
մեծ դժկա մու թյամբ էր հա մա ձայ նում հան պատ-
րաս տից խո սել: Առա վել մտեր միկ շրջա նակ ում 
շատ պեր ճա խոս էր, զվար ճա լի և շատ ազատ 
էր խո սում:

Ֆոլք նե րի նվիր յալ նե րը
Իմ կար ծի քով՝ մեր ըն կե րու թյա նն ամե-

նա շա տը նպաս տեց ըն թեր ցա նու թյու նը. եր-
կուսս էլ Ֆոլք նե րի մեծ երկր պա գու էինք: Մեր 
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նա մակ նե րում շատ էինք խո սում Ֆոլք նե րի և 
այն մա սին, թե նա ինչ պես մեզ ծա նո թաց րեց 
ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յին, առանց ժա մա-
նա կագ րու թյու նը պա հե լու՝ հաշ վար կի ձևին, 
տե սա կետ նե րը փո խե լուն... Մեր գլխա վոր հայ-
տարա րն ըն թեր ցա նու թյունն էր: Մար կե սի վրա 
մեծ ազ դե ցու թյուն էր թո ղել նաև Վիր ջի նիա 
Վուլ ֆը: Շատ էր խո սում նրա մա սին: Իսկ ես՝ 
Սարտ րի, որին իմ կար ծի քով Գար սիա Մար կեսը 
նույնիսկ չէր կար դա ցել: Նրան առանձ նա պես 
չէին հե տաքրք րում ֆրան սիա ցի էկ զիս տեն-
ցիա լիստ նե րը, որոնք չա փա զանց կարևոր էին 
իմ ձևա վոր ման հար ցում: Ըստ իս՝ Կամ յուին գու-
ցե կար դա ցել էր, բայց նա ավե լի շատ անգլո-
սաք սո նա կան գրա կա նու թյուն էր կար դա ցել:

Լի նել լա տին ամե րի կա ցի
 Մենք միա ժա մա նակ հայտ նա բե րե ցինք, որ 

ավե լի շատ լա տին ամե րի կա ցի գրող ներ ենք, 
քան պե րուա ցի կամ կո լում բիա ցի, և որ պատ-
կա նում ենք մեկ ընդ հա նուր հայ րե նիքի, որի 
մա սին մինչ այդ քիչ բան գի տեինք և որի հետ 
դժվա րու թյամբ էինք նույ նա նում: Երբ երի-
տա սարդ էինք, Լա տի նա կան Ամե րի կա յի՝ որ-
պես մեկ մշա կու թա յին միու թյան այ սօր վա 
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գի տակ ցու մը գործ նա կա նում գո յու թյուն չու ներ: 
Իրա վի ճա կը սկսեց փոխ վել Կու բա յի հեղա-
փո խու թյու նից հե տո. ահա հիմ նա կան իրո-
ղու թյունը, որն աշ խար հում հե տաքրք րու թյուն 
արթ նաց րեց Լա տի նա կան Ամե րի կա յի նկատ-
մամբ: Այդ հե տաքրք րու թյու նը միա ժա մա նակ 
մար դուն մղում է բա ցա հայ տե լու, որ կա նո րա-
գույն գրա կա նու թյուն:

Կուբան և Պադիլյայի գործը 
Գար սիա Մար կե սը Կու բա յի հե ղա փո խու-

թյան հետ կապ ված որո շա կի դժգո հու թյան 
պատ ճա ռով ար դեն ան ցել էր նմա նա տիպ գոր-
ծըն թա ցի մի ջով, միայն թե առա վել խո հե մու-
թյամբ: Նա մեկ նել էր Կու բա՝ «Պրեն սա Լա տի-
նա »-ում աշ խա տե լու, ինչ պես Պլի նիո Ապու լե յո 
Մեն դո սան՝ նրա մեծ ըն կե րը: Այն տեղ աշ խա-
տե ցին այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ «Պրեն-
սա Լա տի նան» որոշ չա փով ան կախ էր Կո-
մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նից: Սա կայն 
Կո  մու նիս տա կան   կու սակ ցու թյու նը, չշրջան ցե-
լով հա սա րա կա կան կար ծի քը, որո շեց «Պ րեն-
սա Լա տի նա»-ի հար ցում վա բանկ գնալ: Երբ 
վեր ջինս գրավ ված էր, Պ լի նիոյի պես որո շե-
ցին «մաքր վել» այդ տե ղից: Գար սիա Մար կե սի 
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հա մար դա են թադ րում էր անձ նա կան և քա-
ղա քա կան բա խում: Նա մեծ զգու շա վո րու թյուն 
պահ պա նեց այդ հար ցում, բայց երբ մենք հան-
դի պե ցինք, ես ոգեշնչ ված էի Կու բա յի հե ղա փո-
խու թյամբ, իսկ նա՝ շատ քիչ, նույ նիսկ փոքր-ինչ 
ծաղ րա կան դիրք էր բռնում, կար ծես ասում էր՝ 
«Ա պե րիկ, սպա սիր և ինքդ կտես նես»: Այդ վե րա-
բեր մուն քը նա ի ցույց էր դնում առանձ նու թյան 
մեջ՝ ոչ հրա պա րա կա յին: Երբ «Պա դիլ յա յի գոր-
ծը» տե ղի ունե ցավ 1971 թվա կա նին, նա այլևս 
Բարսե լո նում չէր, չգի տեմ՝ ժա մա նա կա վոր մեկ-
նում էր, թե մշտա կան  , չեմ հի շում, բայց հի շում 
եմ, որ երբ Պա դիլ յա յին ձեր բա կա լե ցին ու բան-
տար կե ցին՝ մե ղադ րե լով ԿՀՎ գոր ծա կալ լի նե լու 
մեջ, մենք հա վաք վել էինք Բար սե լո նի իմ տա նը 
Խուան և Լուիս Գոյ տի սո լո նե րի, Կաս տե յե տի և 
Հանս Մագ նուս Էն ցենս բեր գե րի հետ՝ բո ղո քի 
նա մակ գրե լու Պա դիլ յա յի ձեր բա կալ ման դեմ: 
Բազ մա թիվ մտա վո րա կան նե րի կող մից ստո-
րագր ված այդ նա մա կում Պ լի նիոն ասաց, որ 
պետք է նշվի Գար սիա Մար կե սի անու նը, բայց 
մենք ասա ցինք, որ պի տի խորհր դակ ցենք նրա 
հետ: Ես չէի կա րող այդ պի սի բան անել, որով-
հետև այդ ժա մա նակ չգի տեի, թե նա որ տեղ էր, 
բայց Պլի նիոն որո շեց, այ նուա մե նայ նիվ, նրա 
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անու նը նույն պես նշել: Որ քան գի տեմ, Գար սիա 
Մար կե սը խիստ բար կա ցավ Պ լի նիո յի վրա: Ես 
այլևս կապ չհաս տա տե ցի նրա հետ: Պա դիլ-
յա յի բան տից դուրս գա լուց, մեզ բո լո րիս ԿՀՎ 
գոր ծա կալ լի նե լու մե ղադ րան քից հե տո (իս կա-
կան ան հե թե թու թյուն), այն դեպ քում, երբ մենք 
պաշտ պա նում էինք նրան, երկ րորդ բո ղո քի նա-
մա կը գրե ցինք, որի տակ նա այլևս չցան կա ցավ 
ստո րագ րել: Այդ պա հից ի վեր Գար սիա Մար-
կե սի դիր քո րո շու մը Կու բա յի նկատ մամբ կտրուկ 
փոխ վեց. չա փից դուրս մտեր մա ցավ նրանց 
հետ՝ կրկին հա մալ րե լով նրանց շար քե րը (այդ 
պատ մու թյու նից հե տո այլևս մեզ չխառնվեց), 
ապա հայտն վեց Ֆի դել Կաստ րո յի հետ լու սա-
նկար նե րում՝ մինչև վերջ պահ պա նե լով նրա 
հետ իր հա րա բե րու թյուն նե րը և մոտ կանգ նե լով 
Կու բա յի հե ղա փո խու թյա նը:

Ֆիդել Կաստրոյի ընկերը
Ես հստակ չգի տեմ, թե ինչ կա տար վեց, 

որով հետև Պա դիլ յա յի գոր ծից հե տո այլևս 
չխո սե ցի նրա հետ: Պլի նիոն են թադ րում է, որ 
չնա յած Գար սիա Մար կե սը գի տեր, որ Կու բա-
յում շատ բան վատ էր, այ նու հան դերձ մտա-
ծում էր, որ Լա տի նա կան Ամե րի կան   պետք է 
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սո ցիա լիս տա կան ապա գա ունե նա, և որ ամեն 
դեպ քում, նույ նիսկ եթե Կու բա յում շատ բան 
այն պես չէր, ինչ պես պի տի լի ներ, Կու բան Լա-
տի նա կան Ամերի կա յի պատ մա կան ան շար-
ժու թյու նը կոտ րող հրա սայլ էր, իսկ Կու բա յի 
հե ղա փո խու թյան կող քին լի նել՝ նշա նա կում էր 
կողմ լի նել Լա տի նա կան Ամե րի կա յի սո ցիա լիս-
տա կան   ա պա գա յին: Ես պա կաս լա վա տես եմ: 
Կար ծում եմ՝ Գար սիա Մար կե սը կյան քի նկատ-
մամբ շատ գործ նա կան վե րա բեր մունք ուներ, 
հետևա բար սահ մա նա յին այդ պա հին նա իր 
հա մար պար զեց, հաս կա ցավ, որ գրո ղի հա մար 
ավե լի լավ է լի նել Կու բա յի կող քին, քան նրա 
դեմ: Նա փրկվեց այն կեղ տոտ ճահ ճից, որ տեղ 
հայտն վե ցինք մենք՝ բո լոր քննա դա տող ներս: 
Եթե դու Կու բա յի հետ էիր, նշա նա կում է՝ կա րող 
էիր սրտիդ ուզածն անել, գրո ղի հա մար իս կա-
պես վտան գա վոր թշնա մին եր բեք վրադ չէր 
հար ձակ վի՝ աջա կողմ յան լի նեիր, թե ձախ: Լի-
նել ձա խա կողմ յան՝ նշա նա կում էր մշա կու թա յին 
կյան քում ամե նուր մեծ վե րահս կո ղու թյան տակ 
լի նել, որոշ իմաս տով հա կադր վել Կու բա յին, 
քննա դա տել նրան, սան ձել շատ հզոր թշնա մուդ 
և, բա ցի այդ, հայտն վել ցան կա ցած իրա վի ճա-
կում՝ փոր ձե լով բա ցատ րել ու ապա ցու ցել, որ 
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ԿՀՎ գոր ծա կալ չես, որ նույ նիսկ ռեակ ցիո նիստ 
չես, իմ պե րիա լիստ չես: Իմ տպա վո րու թյամբ՝ 
Կու բայի և Ֆի դել Կաստ րո յի հետ մտեր մու թյու նը 
Մար կե սին ինչ-որ չա փով ձեր բա զա տել էր այդ 
տե սակ անա խոր ժու թյուն նե րից:

«Հարյուր տարվա մենություն»
Ես հիա ցած էի « Հար յուր տար վա մե նու 

թյուն»-ով, ինձ շատ դուր էին եկել Մար կե սի 
նա խորդ գոր ծե րը, սա կայն « Հար յուր տար վա 
մե նու թյան» ըն թեր ցումը փա ռա հեղ փոր ձա ռու-
թյուն էր, այն ինձ հո յա կապ ու ար տա սո վոր վեպ 
թվաց: Կար դա լուն պես հոդ ված գրե ցի «Ամա-
դի սը Ամե րի կա յում» վեր նագ րով: Այդ ժա մա-
նակ ես աս պե տա կան   վե պի սի րա հար էի, և ինձ 
թվաց, որ վեր ջա պես Լա տի նա կան Ամերիկա-
յում աս պե տա կան մեծ վեպ է ծնվել, որ տեղ 
գե րակշ ռող երևա կա յա կան տար րի կող քին 
կար նաև իրա կան, պատ մա կան, սո ցիա լա-
կան հիմ քը. չա փա զանց ան սո վոր խառ նուրդ: 
Իմ տպա վո րու թյու նը կի սում էր ըն թեր ցող ների 
մի շատ մեծ շրջա նակ: Բա ցի այլ հատ կա նիշ նե-
րից, « Հար յուր տար վա մե նու թյու նը» նաև հազ-
վա դեպ գլուխ գոր ծոց նե րին հա տուկ մեկ այլ 
հատ կա նիշ ուներ, այն բա ցա ռիկ գրա վիչ գիրք 
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էր հղկված, կիրթ ու պա հանջ կոտ, բայց և տար-
րա կան գի տե լիք ներ ունե ցող ըն թեր ցո ղի հա-
մար, որը հետևում է միայն անեկ դոտ նե րին և 
չի հե տաքրքր վում ոչ լեզ վով, ոչ գրե լաո ճով: Ես 
սկսեցի ոչ միայն գրա ռում ներ անել Գար սիա 
Մար կե սի աշ խա տան քի մա սին, այլև սո վո-
րել նրանից: Առա ջին դա սըն թացս մեկ կի սամ-
յակ էր Պուեր տո Ռի  կո յում, հե տո՝ Անգ լիա յում, 
և վեր ջա պես՝ Բար  սե լո նում: Այս կերպ, առանց 
որևէ կան խա մ տա ծու թյան, այդ դա սըն թաց նե-
րին արածս գրա  ռում նե րից ծնունդ առավ մի 
նյութ, որն ամ փոփ վեց « Պատ մու թյուն աստ վա
ծաս պա նու թյան մա սին» գրքում:

Գա բի տոն և կո րած տա րին
 Գար սիա Մար կե սը, այո՛, կար դաց «Պատ 

մու թյուն աստ վա ծաս պա նու թյան մա սին» գիրքը: 
Ասաց, որ գրա ռում նե րով լի գիրք ունի և պատ-
րաստ վում է նվի րել ինձ: Այդ պես էլ չտվեց: Այդ 
գրքի հետ կապ ված մի հե տաքր քիր անեկ դոտ 
կա: Կեն սագ րա կան տվյալ նե րը նա էր տվել 
ինձ, և ես հա վա տա ցել էի դրանց, բայց Եվ րո-
պա նա վար կե լիս կանգ առա կո լում բիա կան 
նա վա հանգս տում, որ տեղ Գար սիա Մար կե սի 
ամ բողջ ըն տա նիքն էր, ընդ որում՝ նաև հայ րը, 
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որն ինձ հարց րեց. «Դուք ին չո՞ւ էիք փո խել Գա-
բի տո յի տա րի քը»: «Ես նրա տա րի քը չեմ փո խել: 
Նա ան ձամբ է ինձ իր տա րիքն ասել»,– պա-
տաս խանեցի ես: «Ոչ, դուք նրա նից խլել եք մի 
տա րի, նա ծնվել է մեկ տա րի շուտ»: Երբ հա սա 
Բար սե լոն, պատ մե ցի հոր ասած նե րը, Մար կեսն 
իրեն այն քան ան հար մար զգաց, որ ստիպ ված 
փո խե ցի թե ման: Դա չէր կա րող սեթևե թանք լի-
նել Գար սիա Մար կե սի կող մից:

Բանաստեղծ, ոչ մտավորա կան
 Նա աներևա կա յե լի զվար ճա լի մարդ էր, ըն-

տիր անեկ դոտ ներ էր պատ մում, բայց մտա-
վո րա կան չէր, ավե լի շատ ար վես տա գետ էր, 
բա նաս տեղծ, նա ի զո րու չէր ին տե լեկ տուալ 
առու մով բա ցատ րել իր գրո ղա կան մե ծա գույն 
տա ղան դը: Նա գոր ծում էր ին տուի ցիա յով, 
բնազ դա բար, կռա հե լով: Այդ չափ ար տա սո վոր 
շնոր հը, որով օգ տա գոր ծում էր ինչ պես ածա-
կան նե րը, այն պես էլ մակ բայ նե րը, և հատ կա-
պես սյու ժեն ու նա րա տիվ նյու թը, չէր կա րող 
զուտ կոն ցեպ տուալ լի նել: Այն տա րի նե րին, 
երբ մենք շատ մտե րիմ ըն կեր ներ էինք, այն-
պի սի զգա ցո ղու թյուն ունեի, որ մե ծա մա սամբ 
չէր գի տակ ցում այն   մո գա կան, զար մա նահ րաշ 
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բանե րը, որոնք գոր ծի էր դնում իր պատ մու-
թյուն նե րը գրե լիս:

«Նահապետի աշունը»
Ինձ դուր չե կավ: Գու ցե չա փա զան ցու թյուն 

հնչի, բայց ինձ Գար սիա Մար կե սի ծաղ րա-
նկա րը թվաց, նա կար ծես նմա նա կում էր ինքն 
իրեն: Կեր պա րն ինձ բա ցար ձակ չհա վա տաց-
րեց: « Հար յուր տար վա մե նու թյան» հե րոս նե րը, 
նույ նիսկ եթե միա ժա մա նակ ամե նա վայ րի ու 
սան ձար ձակ հե րոս ներն էին, միշտ ճշմար տա-
ն ման էին. վե պը հնա րա վո րու թյուն ունի նրանց 
ճշմար տան ման ներ կա յաց նե լու նույ նիսկ չա-
փա զան ցու թյան մեջ: Փո խա րե նը բռնա պե տի 
կեր պարն ինձ շատ գրոտեսկային թվաց՝ կեր-
պար, որը Գար սիա Մար կե սի ծաղ րան կարն էր: 
Բացի այդ, ինձ թվում է՝ նրա այս վե պը չհա ջող-
վեց, քան զի այս վե պում փոր ձեց մի լե զու, որը 
շատ տար բեր էր նա խորդ վե պե րում օգ տա գոր-
ծած լեզ վից, հետևա բար չստաց վեց: Դա այն 
ար ձակը չէր, որը ճշմար տա ցիու թյուն ու հա մո-
զե լիու թյուն կհա ղոր դեր գրի առած պատ մու-
թյա նը: Ըստ իս՝ սա նրա բո լոր վե պե րից ամե-
նա թույլն էր:
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Իշխանություն
Գար սիա Մար կեսն ան չափ հրա պուր ված 

էր հզոր մարդ կան ցով, նրա հրա պու րան քը չէր 
սահ մա նա փակ վում միայն գրա կա նու թյամբ, 
այլև կյան քով. այն մար դը, որը կա րող էր իր 
ունե ցած ուժով եղա նակ փո խել, նրան չա փա-
զանց գրա վիչ ու հ մա յիչ էր թվում: Նա իրեն 
շատ էր նույ նաց նում այն հզոր նե րի հետ, ով քեր 
իրենց ուժի շնոր հիվ կա րո ղա ցել էին վատ կամ 
լավ իմաս տով մի ջա վայ րը փո խել: Իմ կար ծի-
քով՝ Չա պո Գուս մա նի նման կեր պա րը կա րող 
էր հմա յել Գար սիա Մար կե սին. Չա պո Գուս-
մա նի կամ Պաբ լո Էս կո բա րի պես կեր պար ներ 
հո րի նե լը, վստահ եմ, նրա հա մար նույն քան 
գրա վիչ կլի ներ, որ քան Ֆի դել Կաստ րո յի կամ 
Տո ռի խո սի:

Ապագա
Գար սիա Մար կե սին կհի շեն միայն « Հար յուր 

տար վա մե նու թյա՞ն» հա մար, թե՞ նրա մյուս 
պատմ վածք ներն ու վե պե րը նույն պես կմնան: 
Ցա վոք, չենք կա րող իմա նալ, մենք չգի տենք, 
թե ինչ կլի նի լա տին ամե րիկ յան գրող նե րի վե-
պե րի հետ հի սուն տա րի անց, անհ նար է իմա-
նալ, գրա կա նու թյան ար դի ժա մա նակ նե րի 
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վրա ազ դող շատ գոր ծոն ներ կան: Կար ծում 
եմ՝ « Հար յուր տար վա մե նու թյու նը» իս կա պես 
կհա րատևի, գու ցե եր կար ժա մա նակ կմո ռա-
նան, բայց ինչ-որ պա հի այդ ստեղ ծա գոր ծու-
թյու նը կվե րածն վի և ըն թեր ցող նե րի շնոր հիվ 
նո րից կյանք կառ նի: Այդ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ բավա կա նա չափ հարս տու թյուն կա նման 
վստա հու թյուն ունե նա լու հա մար: Սա է գլուխ-
գոր ծոց նե րի գաղտ նի քը: Դ րանք կա րող են 
թաղ ված մնալ, բայց միայն ժա մա նա կա վո րա-
պես, որով հետև ինչ-որ պա հի ինչ-որ բան ստի-
պում է այդ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին կրկին 
խո սել հան րու թյան հետ և կրկին հարս տաց նել 
այն բա նով, ին չով հարս տաց րել են իրենց ըն-
թեր ցող նե րին անց յա լում:

Խ զում
 Դուք նո րից հան դի պե ցի՞ք Գար սիա Մար կե

սին: Ոչ, եր բեք... Մենք ար դեն վտան գա վոր դաշտ 
ենք մտնում, կար ծում եմ՝ ճիշտ ժա մա նակն է 
վերջ դնել այս խո սակ ցու թյա նը [ծի ծաղում է]: 
Ինչ պե՞ս ըն դու նե ցիք Գար սիա Մար կե սի մահ
վան լու րը: Ցա վով, իհար կե: Այս դա րաշր ջա նը 
մո տե նում է ավար տին, նույնկերպ, ինչ Կոր տա-
սա րի կամ Կառ լոս Ֆուեն տե սի մա հը: Նրանք 
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փա ռա հեղ գրող ներ էին և, բա ցի այդ, մեծ ըն-
կեր ներ, և դա այն ժա մա նակ, երբ Լա տի նա կան 
Ամե րի կան   գրա վեց ամ բողջ աշ խար հի ուշա-
դ րու թյու նը: Որ պես գրող՝ մենք ապ րել ենք մի 
ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ լա տին ամե րիկ յան 
գրա կա նու թյու նը մեծ հա ջո ղու թյուն ներ է ունե-
ցել: Հան կար ծա կի պար զել, որ ինքս այդ սերն դի 
վեր ջին վե րապ րողն եմ, և վեր ջի նը, որը կա րող 
է առա ջին դեմ քով խո սել այդ փոր ձա ռու թյան 
մա սին, փոքր-ինչ տխուր է:





ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵՐ
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Գար սիա Մար կես. « Մենք կա ռու ցե ցինք 
լա տին ամե րիկ յան մեծ վե պը»1

(ԱԼԱՏ-ի կող մից)

« Հար յուր տար վա մե նու թյու նը»՝ Գար սիա 
Մար կե սի վեր ջին վե պը, Մա կոն դո յում ստեղ ծում 
է մո գա կանդի ցա բա նա կանռեա լիս տա կան մի 
տիե զերք, որն իր մեջ նե րա ռում է ամ բողջ Լա տի
նա կան Ամե րի կան՝ ար ժա նա նա լով չտեսնված 
հա ջո ղու թյան, բայց և քն նա դա տու թյան՝ հան
րային քննա դա տու թյան: Բե րե լով գրա կան կի
սա գնդի առա ջին պլան՝ կո լում բիա ցին հրա
ժար վում է գնա հա տա կան ներ տալ և ոմն մե կի 
վկա յու թյան հա մա ձայն չի ըն դու նում վե պի՝ որ
պես «լա վա գույ նը» որա կու մը:

Լա տի նա կան Ամե րի կա՝  
կա խար դա կան մայր ցա մաք

– Հարցն այն չէ, թե ով է լա վա գույ նը՝ Կար պեն-
տիե րը, Վար գաս Լյո սան, Կոր տա սա րը, Կառ լոս 
Ֆուեն տե սը, թե ես,– ասում է նա:– Կարևորն այն 
է, որ մեզ նից յու րա քանչ յու րը միևնույն վե պից 
1 Տպագրվել է «Էսպրեսո» թերթում (1967 թվական, սեպ -

տեմբերի 8, ուրբաթ), ԱԼԱՏ-ի կողմից (լրա գրող, պատ-
մաբան և թատրոնի քննադատ Ալֆոնսո Լա Տոռեի 
մականունն է):
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մի ամ բողջ գլուխ է գրել այս ահ ռե լի մայր ցա-
մա քի մա սին: Գրո ղը տա նի: Եկեք ըն դու նենք, 
որ մեր նա խորդ նե րի պես մենք էլ պատ մու թյուն 
ենք կեր տում: Մենք գրա կան բում առա ջաց րինք 
Լատի նա կան Ամե րի կա յում՝ նրա բա ցա ռի կու-
թյու նը վե րա ծե լով նոր գրա կա նու թյան: 

Մենք զրու ցե ցինք «Կ րի յոն հյու րա նո ցի» բարի 
սե ղան նե րից մե կի շուրջը նստած: Գար սիա 
Մար կե սը՝ իր հան քա յին ջրով, վառ դե ղին վեր
նա շա պի կով, ձեռ քե րը, որոնք գո հու թյամբ շարժ
վում են ժես տե րով, Լի մա յի մոխ րա գույն ձմռա նը 
արևա դար ձա յին երանգ են հա ղոր դում:

– Դուք խո սում եք «նոր գրա կա նու թյան» 
մա սին: Ինչ պե՞ս այն կբնո րո շեք Սի րո Ալեգ-
րիա յի, Ար գե դա սի, Գա յե գո սի, Աս տու րիասի 
դեպ քում:

– Բո լոր այդ մար դիկ, օ րի նակ, խո սում են 
հնդկա ցու մա սին, բայց եվ րո պա ցու աչ քով: 
Նրանք ներ կա յաց նում էին հնդկա ցու մո գա կան 
աշ խար հը, բայց նե րո ղու թյուն խնդրե լով՝ ասում 
էին. «Դ րան հնդկա ցի ներն են հա վա տում, ոչ թե 
ես»: Մենք, մաս նա վո րա պես՝ ես, այդ մո գա կան 
աշ խար հը ներ սից ենք նա յում, ոտ քից գլուխ 



161

մտած ենք դրա մեջ: Նախ կի նում Աֆ րի կան էին 
հա մա րում մո գա կան մայր ցա մաք, իսկ հի մա ոչ: 
Այս տեղ ամեն ինչ գժա կան է, մենք բո լորս խե-
լա գար ենք, սա ան սահ ման խե լա գա րու թյուն 
է: Եվ րո պան ըն դու նել է այդ փաս տն առանց 
այլևայ լու թյուն նե րի: Եվ րո պան հոգ նե լու աս տի-
ճանի գրված ու վե րամ շակ ված մայր ցա մաք է, 
այլևս առեղծ ված ներ չկան, այլևս նոր ասե լիք 
չկա, ինչ պես այս տեղ:

– Արդ յոք այդ չէ՞ պատ ճա ռը, որ « Հար յուր 
տար վա մե նու թյու ն»-ում պատ մու թյան փո-
խա րեն նա խա պատ վու թյու նը տրվում է 
առաս  պե լին ու լե գեն դին, հո գե բա նու թյան 
փո  խա րեն՝ պա րա հո գե բա նու թյա նը: 

– Իհար կե: Իրա կա նը նաև այն է, ին չին հա-
վա տում ես: Օ րի նակ՝ Ռե մե դիո սը՝ այն գե ղե ցիկ 
աղ ջի կը, որն իմ վե պում մարմ նով ու հո գով 
համ բարձ վում է եր կինք, իր պատ մա կան հիմքն 
ունի. հա րուստ ըն տա նի քի դուստ րը փա խել էր 
մե կի հետ. ըն տա նի քի պա տի վը փրկե լու հա-
մար նրա մայ րը շատ հան գիստ բա ցատ րեց, որ 
երկինքն է փախց րել իր դստե րը: Ժա մա նա կի 
ըն թաց քում այդ վար կածն աշ խա տեց: Իսկ ես 
այդ պոե տի կա կան ճշմար տու թյու նը գե րա դա-
սում եմ իրա կա նու թյու նից: Մյուս կող մից՝ ար դեն 
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եր կու հա զար տա րի է, ինչ մեզ կրկնում են, որ 
Սուրբ կույ սը մարմ նով ու հո գով համ բարձ վել է 
եր կինք, և այդ պնդու մը հա մոզ մունք է դար ձել: 
Դա «ի րա կա նու թյուն» է: Դու կա րող ես կար ծել, 
որ Կոր տա սա րի պատմ վածք նե րը սոսկ երևա-
կա յա կան են, որ դրանք աղա վա ղում են «ի րա-
կա նու թյու նը», բայց բա վա կան է գաս Բուե նոս 
Այ րես և կ բա ցա հայ տես, որ այդ քա ղա քը լեփ-
լե ցուն է Կոր տա սա րի հե րոս նե րով ու իրադ րու-
թյուն նե րով: Կ տես նես, թե ինչ պես են մար դիկ 
փո ղո ցում իրենք իրենց հետ ժես տե րով խո սում: 
Բո լո րը խե լա գար են: Սա խե լա գա րու թյուն է:

– Բուե նոս Այ րե սը լի է «քրո նոպ նե րով» և 
«ֆա մա նե րով»,– մատ նա նշում է ոմն մե կը:

– Ճիշտ այդ պես,– ծի ծա ղում է Գար սիա Մար-
կե սը:

– Եթե ամե նա կարևո րը պոե տի կա կանն ու 
հո րին վածքն են, ապա ինչ պե՞ս է որոշ վում 
գրո ղի սո ցիա լա կան ու քա ղա քա կան պար-
տա վո րու թյու նը:

– Ամե րի կա յում չկա մարդ կա յին որևէ ժեստ, 
որ քա ղա քա կան չլի նի: Ով ուշա դիր կար դա իմ 
գրքե րը, կհաս կա նա իմ քա ղա քա կան հա յացք-
նե րը: Բայց ինձ հա մար ամե նա կարևո րը գրա-
կա նու թյունն է:
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– Կու զե նա յինք մի հար ցի հետ կապ ված 
շատ հստակ ար տա հայտ վեիք. սուղ մի ջոց-
նե րի պատր վա կով Կո լում բիա յի կա ռա վա-
րու թյու նը փա կել է Կա լիի դպրոց-թատ րո նը: 
Դուք միա նո՞ւմ եք Ձեր երկ րի մշա կույ թի դեմ 
քա ղա քա կան այդ հար ձակ ման դեմ մայր ցա-
մա քա յին բո ղո քին:

– Դե, ես չէի ուզի, որ Կո լում բիա յում մտա-
ծեն, որ ես սպա սում էի ինչ-որ բան լի նի, որ-
պես զի դուրս գամ խո սեմ: Իրա կա նում ամեն 
ինչ շատ ավե լի բարդ է: Իմ երկ րի կա ռա-
վա րու թյու նը իր դիր քո րո շումն է սահ մա նել. 
առա ջին հեր թին ձգտում է տնտե սա կան կա-
յու նու թյան, հե տո միայն կմտա ծի ինչ անել 
մշա կույ թի հետ: Նույն պատր վա կով է փակ վել 
նաև մի քա նի դես պա նատ ուն, մաս նա վո րա-
պես՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, ազատ վել են մշա կու թա-
յին կցորդ ներ, չբաց վեց Մշա կույ թի նա խա րա-
րու թյու նը, ինչ պես որ սպաս վում էր... Գր քե րը 
չեն զեղչ վել…

– Այ սինքն՝ Դուք հա մա ձա՞յն եք, որ պես զի 
մշա կույ թը հայտն վի վեր ջին պլա նում:

– Ոչ մի նման բան: Ես խիստ դեմ եմ նման 
վե րա բեր մուն քին: Դ րա հա մար էլ առար կում եմ: 
Կա ռա վա րու թյու նը պետք է հոգ տա նի երկ րի 
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բո լոր բնա գա վառ նե րի մա սին՝ առանց հե տին 
պլան մղե լու դրան ցից որևէ մե կը:

– Այ սինքն՝ գրո ղի պար տա կա նու թյո՞ւ նը...
– Ես հա մա ձայն եմ Վար գաս Լյո սա յի հետ, 

որ գրո ղը միշտ էլ դժգոհ է՝ որ տեղ էլ լի նի: Նրա 
աշ խա տան քը ծնվում է դժգո հու թյու նից: Խոս քը 
սո ցիա լա կան որևէ հստակ ոլոր տի մա սին չէ: 
Նույ նիսկ իդեա լա կան կար գի դեպ քում գրողը 
կրկին դժգոհ կլի նի, մարդ արա րա ծը ան սահ-
ման կա տար յալ է, և գ րո ղի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հա մար միշտ էլ պատ ճառ ներ կլի նեն: Մար դու 
հա մար պոե զիան ամե նա ցածր դիր քում է:

Պոե զիան ամ փոփ վում է մար դու  
ամե նաս տո րին մա սում

– « Հար յուր տար վա մե նու թյու ն»-ում ուշա-
դ րու թյան ար ժա նի մի բան կա՝ մարդ կա յին 
ար  տա թո րան քի թե ման: Դուք դա արել եք 
քնա րա կա նու թյան և է պի կա կան երևա կա յու-
թյան միջև հա կադ րու թյուն գտնե լու հա մա՞ր:

– Մարդ կա յին ար տա թո րա՞նք:
– Այո: Ռե մե դիո սը՝ ամե նա գե ղե ցիկ կինը, 

որը եր կինք է համ բարձ վում, մա տը թա թա-
խում է իր կղան քի մեջ և ք սում պա տե րին: 
Վաթ սուն գի շե րա նոթը... և...
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– Դե, ես այդ քան չեմ խո րա ցել: Ինչ վե րա բե-
րում է վաթ սուն գի շե րա նոթ ին, ապա դա պատ-
մա կան իրո ղու թյուն է: Բայց մեր ար տա թո րան-
քը մեր մի մասն է, դա մարդ կա յին է, և գ րո ղը չի 
կա րող մո ռա նալ...

– «Իլիա կա ն»-ում կամ « Կար միրը և սևը»-
ում դրա մա սին նույ նիսկ ակ նարկ չկա...

– Ես հաս կա նում եմ ինչ նկա տի ունեք: Ան-
կաս կած, կղան քի լեյտ մո տի վը, ինչ պես Դուք եք 
ասում, ուղիղ հա մե մա տա կան է նույ նիսկ մար-
դու ամե նաս տո րին հատ վա ծում պոե տի կա կան 
նստվածք գտնե լու իմ ցան կու թյա նը, ըմմմ... 
Վեպում ադա մանդ նե րը հղկող մի մարդ կա. 
կա՞ արդ յոք դրա նից ավե լի պոե տիկ ու ֆան-
տաս տիկ բան: Ի դեպ, դա նույն պես պատ մա-
կան իրո ղու թյուն է. ես ծա նո թա ցա մի մաք սա-
նեն գի հետ, որն ադա մանդ էր տե ղա փո խում: 
Մի ան գամ նրան մաք սա զեր ծե ցին մաք սա տա-
նը... և ամեն հա նած գի շե րա նո թի հետ սիր տը 
ճմլվում էր:

– Ձեր վե պում ևս մեկ բա ցա ռիկ իրո ղու-
թյուն կա. սեք սին և սե ռա կան ակ տին ակ-
նարկ անե լու ձևը. դրա երան գը է պի կա կան 
է, մա քուր, հու զիչ, առանց ֆրոյդ յան ստվեր-
նե րի, որոնք գրո ղը, նույ նիսկ Ֆոլք նե րը, 
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սո վո րա բար լու ծում է հի վան դա գին ու անձ-
նա կան ձևով…

– Բանն այն է, որ ինձ հա մար սեք սը մարդ-
կա յին կեն սա գոր ծու նեու թյան ամե նա գեղեցիկ 
բա նե րից է: Գրո ղը տա նի, ես սե ռե րի սոսկ ներ -
թա փան ցու մը նկա տի չու նեմ: Մենք պիտի ազատ -
վենք այն բար դույթ նե րից, որոնք Իսպանիան 
բե րեց: Իմ վե րա բեր մուն քը առողջ է, կայ տառ, 
պոե տի կա կան, հետևա բար պոռ նոգրաֆիկ չէ...

– Ինչ վե րա բե րում է Ֆոլք նե րին, Դուք նրա 
ազ դե ցու թյու նը կրո՞ւմ եք:

– Ար դեն վա ղուց քննա դատ նե րը ստի պել են 
ինձ ըն դու նել Ֆոլք նե րի ազ դե ցու թյու նը, թեև 
դրա նից առաջ ես նրան չէի կար դա ցել:

– Արդ յոք սեք սի նկատ մամբ այդ վե րա-
բեր մուն քը նո՞ր մի տում է: Ամե րիկ յան աբ-
սուր դի վե պը նույն պես ազատ վել է ֆրոյդ յան 
վա խե րից և...

– Գու ցե, ես նրանց չեմ կար դա ցել: Բայց ան-
շուշտ գի տեմ, թե ինչ են անում:

– Արդ յոք Ձեր գրքի է պի կա կան-մո գա կան 
տո նը որո շա կիո րեն չի՞ կրում պի կա րո յա-
կան վե պի եվ րո պա կան հո սան քի ազ դե ցու-
թյու նը՝ Գյուն թեր Գրա սի « Շան տա րի նե րը», 
« Թի թեղ յա թմբու կը»…
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– Չ գի տեմ: Գու ցե: Ես դրանք չեմ կար դա ցել: 
Բայց ան շուշտ գի տեմ, թե ինչ են անում:

Ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը զար մաց նում է 
հե ղի նա կին 

– Առաս պե լա կա նի և մո գա կա նի հետ 
կապ    ված արդ յոք Դուք մի տում նա վո՞ր եք 
նա    խա  պատ վու թյու նը տա լիս պա րա հո գե-
բա    նու  թյա նը և ոչ հո գե բա նու թյա նը:

– Ես գի տեմ հո գե բա նու թյունն ինչ է: Իսկ 
այ պա րա հո գե բա նու թյու նն ան ծա նոթ է մար-
դուն...

– Պա րա հո գե բա նու թյու նը, այ նուա մե նայ-
նիվ, դառ նում է գի տու թյուն:

– Դե, չգի տեմ... Չեմ ուզում հաս տատ ասել: 
Հե տո զղջում եմ: Գրո ղը, որն իրեն չի ժխտում 
կամ չի հա կա սում, դոգ մա տիկ է: Դա...

– Ձեզ հետ պա տա հե՞լ է արդ յոք, որ Ձեր 
գրքե րը վե րըն թեր ցե լուց հե տո չկա րո ղա-
նաք բա ցատ րել, թե ինչ պես են Ձեր մտքով 
այդպի սի կեր պար ներ կամ իրա վի ճակ ներ 
ան ցել:

– Ին չո՞ւ եք հարց նում:
– Սա ավե լի շատ անձ նա կան լու սա բան-

ման հա մար է, քան լրագ րո ղա կան:
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– Ահա թե ինչ, ես վա խե նում էի, որ ինչ-
որ մեկն ինձ նման բան կհարց նի: Ճիշտն 
ասած՝ ես չեմ հաս կա նում, թե ինչ պես եմ հո-
րի նել, որ տե ղից եմ դուրս բե րել իմ հե րոս նե-
րին: Երբ սկսում եմ որևէ գիրք գրել, չգի տեմ, 
թե նա ինձ ուր կտա նի. որևէ գե ղե ցիկ բան 
դուրս կգա՞, թե՞ ամեն ինչ գրո ղի ծո ցը… Երբ 
ես գրե ցի « Հար յուր տար վա մե նու թյու նը», ինձ 
կորց րել էի, երեք ամիս չխո սե ցի կնոջս հետ, 
որով հետև տար ված էի ստեղ ծե լու մո լուց-
քով...

– Այ նու հան դերձ, չնա յած այն հան գա-
ման քին, որ գիր քը մար դուն մխրճում է քաո-
սի մեջ՝ մի քաո սի, որի մեջ նաև հե ղի նակն 
է, այն պի սի զգա ցո ղու թյուն ես ունե նում, որ 
վե պը հիմ նո վին պարզ է:

– Որով հետև ես ամեն ինչ ծրագ րել էի, ես 
ունեի Բուեն դիա ըն տա նի քի տոհ մա ծա ռը: 
Մյուս կող մից, հի շեք, որ այդ գիրքն ար դեն 
գրված էր հե րոս նե րից մե կի՝ գնչու Մել կիա-
դեսի կող մից:

– Որ տե ղի՞ց եք վերց րել Մել կիա դե սին:
– Որոշ քննա դատ ներ ասում են, որ նա իմ 

ինք նան կարն է: Մել կիա դե սի վե րածնն դի հիմ-
քում հե ղի նա կի հա վեր ժու թյան տենչն է:



169

– Զար մա նա լին այն է, որ « Հար յուր տար-
վա մե նու թյու նը» բո լո րո վին տար բեր է մյուս 
գրքե րից:

– Կար ծես նույն մա՞ր դը չի գրել:
– Ոչ: Մյուս նե րը չա փա զանց պարզ լեզ-

վով են գրված: Փո խա րե նը « Հար յուր տար վա 
մե նու թյու նը» վեր բալ փոր ձար կում է՝ բազ մե-
րանգ գու նապ նա կով:

– Իս կա պե՞ս: Դա ան կաս կած նրա նից է, որ 
յու րա քանչ յուր գիրք պար տադ րում է իր ոճը: 
« Չա րա բաս տիկ ժա մը» լեզ վի պար զեց ման կան-
խամ տած ված գոր ծըն թաց է՝ ուղղ ված ամե-
րի կա ցի նա խորդ ար ձա կա գիր նե րի մի տման  
դեմ. ան ծայր մայր ցա մա քի առաջ կանգ նած՝ 
նրանք ուզում էին այդ մե ծու թյու նը հռե տո-
րա կան ճար տա սա նու թյամբ փո խան ցել: Սա-
կայն « Չա րա բաս տիկ ժամն» ինձ պա տի առաջ 
կանգ նեց րեց՝ լեզ վի «ջրազրկ ման»: Ի՞նչ կա րող 
էի անել դրա նից հե տո: « Հար յուր տար վա մե
նու թյու նը» իրա կա նում իմ առա ջին վեպն է. ես 
դրա վրա աշ խա տել եմ յոթ տա րի: Բայց մինչև 
վեր ջին վայրկ յա նը չէի կա րո ղա նում գտնել հա-
մա պա տաս խան լե զուն: Մա կոն դո յում այն քան 
բա ներ են տե ղի ունե նում, որ միայն լեզ վի փոր-
ձա րա րա կան բազ մա զա նու թյու նը կա րող էր  
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պոե տի կա յի տեսանկ յու նից իրա կան դարձ-
նել ամեն մտա ցա ծին կամ պարզ իրո ղու թյու ն... 
Մնա ցածը իմ լիա կա տար ան կեղ ծու թյունն 
արեց:

Հ րա ժեշտ տա լիս Գար սիա Մար կե սը ձեռ քը 
դնում է ուսիս և ասում.

– Ես ուզում եմ Ձե՛զ հետ խո սել, ոչ թե լրա
գրողի: Իզուր չէ, որ Ձեզ ան վա նում են «գրա կան 
էծ»:

– Ինչ պե՞ս:
– Մի վի րա վոր վեք: Այդ պես են ան վա նում 

նրան, ով հետ ու առաջ է կար դում: Կ ղան քի և 
պա րա հո գե բա նու թյան մա սին Ձեր հար ցե րը 
կարևոր են: Մենք սուրճ կխմենք, և մեր զրույ ցը 
շատ օգ տա կար կլի նի ինձ հա մար:
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Գաբ րիել Գար սիա Մար կես.  
Նրա մեջ գլխա վո րը ան կեղ ծու թյունն է 1

( Կառ լոս Օր տե գա յի կող մից)

« Շատ տա րի ներ անց Ին ժե նե րա կան հա-
մալ սա րա նի դահ լի ճի առջև կանգ նած գրող 
Գար սիա Մար կե սը կմտա բե րի այն հե ռա վոր 
իրի կու նը, երբ պապն իրեն տա րավ դրո մա-
դեր տես նե լու: Բամ բու կից ու կա վից շին ված մի 
երկու տասն յակ խրճիթ նե րով փոք րիկ ավան էր 
այդ տա րի նե րի Մա կոն դոն, որ ծվա րել էր ճեր-
մակ, հղկված, նա խա պատ մա կան ձվե րի չափ 
հսկա յա կան քա րե րով հուն ու թա փան ցիկ ջրեր 
ունե ցող գե տա կի ափին: Աշ խարհն այն պես 
նորա թուխ էր, որ շատ իրեր դեռ ան վա նում չու-
նեին, և մար դիկ ստիպ ված էին մա տով ցույց 
տալ»: 

Եթե Մա կոն դո առաս պե լա կան քա ղա քի մա-
սին բանաստեղծական լեզ վով   գրված այս պար-
բե րու թյու նը նրա գլուխ գոր ծո ցի սկիզ բը չլի ներ, 
ապա կա րող էր այն զրույ ցի նա խաս կիզ բը լի-
նել, որը Գաբ րիել Գար սիա Մար կեսն ունե ցավ 
Ին ժե նե րա կան հա մալ սա րա նի լսա րա նի հետ:

1 Տպագրվել է «Էլ Կոմերսիո գրաֆիկոյում», (Լիմա, 1967 
թվական, սեպտեմբերի 10, կիրակի), էջ 10-11:
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 Մինչ հան րու թյու նը գրե թե ձգվել, խճճվել և 
հ րա պուր վել էր այն մո գա կան թե լե րով, որոն ցով 
Մար կե սն ուղ ղա կի խո սում էր, Մա րիո Վար գաս 
Լյո սա յի հետ նրա երկ խո սու թյու նը հա մա ռո րեն 
հե ռա նում էր տե սա կան դա տո ղու թյուն նե րի չոր 
սահ ման նե րից, քա ղա քա կան ան հանգս տաց-
նող քննար կում նե րից՝ տե ղա փոխ վե լով շշմե լու 
և ան չափ զվար ճա լի աշ խարհն այն մար դու, 
որը վի պա սան է նույ նիսկ շնչե լիս, վի պա սան իր 
ամեն բջի ջով, մինչև ուղ նու ծու ծը:

Եթե ն րա գա լուց ժա մեր առաջ ես չլի նեի 
նրա, Վար գա սի և մի փոք րիկ խմբի հետ, կա-
րող էի են թադ րել, որ հան րա յին երկ խո սու-
թյան գոնե մի մա սը նա խա պատ րաստ ված 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: 
Վար գաս Լյո սան՝ լուրջ, խստա պա հանջ, մե թո-
դա կան, գրա կա նու թյան սո ցիա լա կան նշա նա-
կու թյան հան դեպ իր մշտնջե նա կան ու ան կեղծ 
մտա հո գու թյամբ, պա շա րել էր կո լում բիա ցուն՝ 
մղե լով նրան հան պատ րաս տից հար ցաքն նու-
թյան: Գար սիա Մար կե սը, չխու սա փե լով որևէ 
պա տաս խա նից ու պա տաս խա նատ վու թյու-
նից, վար պե տո րեն պատ մում էր լի քը պատ մու-
թյուն ներ: Սկ սեց իր պատ մու թյամբ, ինչ պի սին 
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կա րող էր ցան կա ցած լա տին ամե րի կա ցի երե-
խա յի պատ մու թյու նը լի նել՝ միայ նակ, դա տա-
պարտ ված աշ խար հին նա յե լու բո լո րից մե կու-
սա ցած եր կա րաոտ բազ կա թո ռից, աշ խարհ՝ լի 
ուր վա կան նե րով, ան բա ցատ րե լի ու սար սա-
փե լի մա հե րով, սնա հա վա տու թյուն նե րով սա ռը 
և փայլփ լուն աչ քե րով գիպ սե սրբե րի դա ժան 
հսկո ղու թյան ներ քո: Պատ մեց իր պա պի չա-
փա զանց մարդ կա յին կեր պա րի պատ մու թյու նը, 
որը զար մա նա լի ձևով փրկվեց ան տար բե րու-
թյան, խա բեու թյան, ընդ հա նուր մե նու թյան դա-
տա պարտ ված ցե ղա կան գծից՝ ծեր մար տիկ, 
հո յա կապ պա պիկ, որը գի տեր ինչ պես մո տե-
նալ երե խա յի փո թորկ ված աշ խար հին և հա նել 
նրան այն տե ղից՝ պատ մե լով հին է պոս ներ ու 
սո վո րեց նե լով ինչ պես դրո մա դե րը տար բե րել 
ուղ տից: Ի վեր ջո պատ մեց իր տան, իր գյու ղի 
ու ծ նող նե րի մա սին, ին չը հան գիստ կա րող էր 
մեր տնե րի, մեր գյու ղե րի ու ծ նող նե րի պատ-
մու թյու նը լի նել: Ամեն ինչ իր այն նույն անվր դով 
դեմ քով, որով, ըստ նրա, գրում է իր վե պե րը՝ 
միահ յու սե լով հա վա տա լին ան հա վա տա լիին, 
ին չը նրա հի շո ղու թյու նը խնամ քով պահ պա նում 
է ապր ված իրա կա նու թյու նից ու ճն շող երևա-
կա յու թյու նից, որով ան ծա նոթ ու հա րա զատ 
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վի պա սան նե րը նույն պի սի անվր դով դեմ քով 
լցրել են նրա ման կու թյու նը:

Իրա կա նում ոչ ոք երբևէ չգի տի, թե զրույ ցի 
ըն թաց քում ո՞ր պա հի, ո՞ր ման րա մաս նու թյան, 
ո՞ր մի ջա դե պի կամ ո՞ր իրա դար ձու թյան մեջ է 
Գար սիա Մար կե սը փոր ձում իրա կա նու թյու նն 
ան կեղ ծո րեն պատ մել, քան զի սուզ վում, խո րա-
մուխ է լի նում այն տիե զեր քի մեջ, որը մշտա-
պես ստեղ ծում է նրա երևա կա յու թյու նը: Երբ նա 
պատ մում էր իր ման կու թյան, իր կյան քի պատ-
մու թյու նը, երբ նկա րագ րում էր իր մի ջա վայ րը, 
ապա լսա րա նի հա մար բա ցա հայ տում էր իր 
վեպի ծա գու մը: Այդ ժա մա նակ դժվար էր որո-
շել, թե որոնք էին մա նուկ Գար սիա Մար կե սի 
ծա նոթ կամ որ սա ցած կեր պար նե րը, և որոնք 
էին « Հար յուր տար վա մե նու թյուն» վե պի նը, որն 
էր Արա կա տա կան, որը՝ Մա կոն դոն: Եվ բանն 
այն է, որ Գար սիա Մար կե սը (նա ան ձամբ է 
խոս տո վա նում) շատ վատ տե սա բան է և նույն-
քան վատ բա նա խոս: Նա միշտ և ցան կա ցած 
պա րա գա յում վի պա սան է, վի պա սան ոչ միայն 
կո չու մով կամ ճա կա տագ րով, այլև կեն սա կան 
անհ րա ժեշ տու թյամբ: «Ինձ խո րա պես մտա հո-
գում է մարդ կա յին մե նու թյու նը,– մի ան գամ մեր 
անձ նա կան զրույց նե րից մե կի ժա մա նակ ասաց 



175

նա,– բայց ոչ որ պես ակն հայտ հե տա դի մա կան 
փի լի սո փա յա կան կոն ցեպտ, այլ որ պես խնդիր 
ու մար տահ րա վեր, որին մար դը բախ վում է, և 
որի լու ծու մը մի միայն հա մե րաշ խու թյունն է: Լա-
տի նա կան Ամե րի կա յում միայ նու թյու նը օ տար-
ման ձև է: Ես իմ մե նու թյու նը հաղ թա հա րում եմ 
գրե լով... որը նույն պես հա մե րաշ խու թյան ձև է»:

« Մենք կա րող ենք եր կար խո սել հա մե րաշ-
խու թյան մա սին, բայց բանն այն է, որ վեր ջում 
ինձ կո մու նիստ կան վա նեն»,– զգու շաց նում է 
նա: Իմ առջև նստած, միայ նակ ու առանց իր 
լսա րա նի, իր շատ պայ ծառ աչ քե րով, ահա վոր 
գան գուր մա զե րով, բո լե րո եր գո ղի կամ ար-
գեն տի նա ցի ֆուտ բո լիս տի բե ղե րով Գաբ րիել 
Գար սիան ասում է նույն բա նը, ինչ Ին ժե նե րա-
կան հա մալ սա րա նի իր լսա րա նի առջև նստած: 
(Ասում եմ՝ իր լսա րա նի, որով հետև Վար գաս 
Լյո սա յի մե ծա հո գու թյու նը (ո րը նույն պես աստղ 
է) թաքն ված է «հարց տվո ղի» երկ րոր դա կան 
դե րում, իսկ Մար կե սի ան կեղ ծու թյան, պար զու-
թյան, տա ղան դի ու հեգ նա կան հու մո րի հան ճա-
րեղ առ կայ ծում նե րի մեջ, որոնք գե րա զան ցում 
են նրա խոս քին, նաև, ին չու ոչ, նրա երևա կա-
յե լու ֆան տաս տիկ ու ան խու սա փե լի ունա կու-
թյան շնոր հիվ գրողն ան մի ջա պես դառ նում է 
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տերն ու տի րա կա լը իր լսա րա նի, որի հետ խա-
ղում է ինչ պես սիր տը կու զի… և միշտ միևնույն 
անվր դով դեմ քով):

 Բայց այս ան գամ մենք մե նակ ենք: Միգուցե 
այդ է պատ ճա ռը, որ լի նե լով ին տուի տիվ ու 
խելա ցի՝ նա ինձ չի ասում այն, ինչ ասում է լսա-
րա նին (ի րեն հա տուկ բա ռա պա շա րով), երբ 
բղա վում է. «Ծ նող ներս ուզում էին, որ ես դե ղա-
գործ դառ նամ, իսկ ես ուզում էի դա տա պաշտ-
պան լի նել: Երբ հա մոզ վե ցի, որ ուրիշ բա նի պի-
տա նի չեմ, գրող դար ձա»:

 Գի տեր, որ ես խայ ծը կուլ չեմ տա, և առի թը 
բաց չթո ղեց: Ես խոս տո վա նում եմ, որ Գար սիա 
Մար կե սի հմա յիչ կեր պա րի մեջ ինչ-որ ինտ րի-
գա յին բան կա: Ես նա խընտ րում եմ այս ու այն 
կողմ չընկ նել:

– Դու ասել ես (ա սում եմ՝ դու, որով հետև 
Ձեր ան մի ջա կան հա րա զա տու թյունն է այդ-
պես պա հան ջում, և որով հետև ծա նո թու թյան 
պա հից մարդ իրեն Ձեր վա ղե մի ըն կերն է 
զգում), որ ինը տա րե կա նում կա րո ղա ցել ես 
կար դալ, բայց առ հա սա րակ կար դալ չես սի-
րում: Ան կեղծ ասած՝ չեմ հա վա տում:

– Միան գա մայն ճիշտ է: Ես մինչև ինը տա-
րե կանը դպրոց չեմ գնա ցել: Ինչ վե րա բե րում է 
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ըն թեր ցա նու թյա նը, այն պես չէ, որ չեմ սի րում: 
Դա փոք րիկ չա փա զան ցու թյուն է, բայց ճիշտն 
ասած, երբ գիրքն ինձ հոգ նեց նում է, որ քան էլ 
կարևոր լի նի, ան մի ջա պես մի կողմ եմ դնում և 
ընդ միշտ: Դա ինձ օգ նել է հաս կա նալ մի բան. 
ես վա խե նում եմ այն   մտքից, որ նույ նը կա րող է 
պա տա հել իմ գրքե րի հետ: Այն պես որ, փոր ձում 
եմ թեթև տա նել:

Շեղ վում եմ թե մա յից, փոր ձում եմ ուրիշ բանից 
խո սել: Տ պա վո րու թյուն ունեմ, որ Գար սիա Մար
կե սը ահա վոր ան կեղծ անձ նա վո րու թյուն է, բայց 
կար ծում եմ՝ նա սո վո րել է իր ան կեղ ծու թյու նը 
որպես զենք օգ տա գոր ծել, օգ տա գոր ծել գի տակ
ցա բար և խե լա ցի ձևով: Ես դա ասում եմ առանց 
այս ու այն կողմ ընկ նե լու, նրա նման, այն ամ
բողջ ան կեղ ծու թյամբ, որին ունակ եմ: Նրա դեմ քի 
անվր դով ար տա հայ տու թյունն իս կույն չքա նում է, 
լրջա նում: Նա պատ րաստ վում է ինչոր բան ասել, 
բայց դա դար է տա լիս: Հե տո ասում է.

– Գու ցե և ճիշտ ես: Ես կա րող էի ասել քեզ, 
որ տե սու թյուն եմ հո րի նել, ավա՜ղ, հան դի սա-
տե սը ամե նա լա վը ան կեղ ծու թյանն է ար ձա-
գան քում: Ահա թե ին չու եմ միշտ նա խընտ րում 
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ան մի ջա կան շփու մը: Օ՜, բայց զգույշ, դա ոչ 
հնարք է, ոչ հաշ վարկ: Ան կեղծ եմ ասում: 

 Բե րանս բաց է մնում: Նա վե րագտ նում է իր 
անվր դով, ես կա սեի՝ ոսկ րե դեմ քը... կռե լու կոշտ 
ոս կոր: Ես փոր ձում եմ ազատ վել նրա թե լիկ նե րից, 
երբ շա րու նա կում է.

– Կա րա կա սի հան դի պու մից առաջ եր բեք 
լսա րա նի առաջ ելույթ չեմ ունե ցել: Այդ ժա մա-
նա կից ի վեր ինձ լավ եմ զգում: Երբ նստած 
եմ մարդ կանց առաջ, մի բան դուրս եմ տալիս՝ 
տես նեմ կուլ կտա՞ն: Եթե կուլ են տա լիս, հան-
գիստ շա րու նա կում եմ՝ դուրս տա լով մե կը 
մյուսի հետևից:

– Իսկ եթե ո՞չ:
– Ու րեմն՝ սա ռում մնում եմ: Նյար դայ նա նում 

եմ, ձեռ քերս քրտնում են, ինձ վատ եմ զգում և 
առա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում գցում 
եմ խո սա փո ղը, եթե կա, և փախ չում եմ: Այդ-
պես ար դեն եղել է ինձ հետ Մե րի դա յում: Մեզ 
տե ղա վո րե ցին մի հսկա յա կան սա ռը սեն յա-
կում, որ տեղ ոչ այն քան ճար պիկ թռչուն ներ էին 
թռչկո տում՝ հա զա րա վոր թռչուն ներ: Երբ խոս քը 
հա սավ ինձ, հաս կա ցա, որ շրջա պատ ված ենք 
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զին վո րա կան նե րով, որոնք հենց մեր լսա րանն 
էին: Ես ար դեն ինձ փոքր-ինչ վատ էի զգում: 
Սկ սե ցի դուրս տալ. բա ցար ձակ լռու թյուն: Հետո 
երկ րորդ, եր րորդ ան գամ. ոչ մի ար ձա գանք: 
Սկ սե ցի քրտնել, ծնկներս դո ղում էին, խառն վե-
ցի իրար, ձգե ցի ինչ քան կա րող էի: Իսկ թռչուն-
նե րը թռչկո տում էին՝ հա զա րա վոր թռչուն ներ:

 
Վար գաս Լյո սան պատ մել էր Մե րի դա յի թռչուն

նե րի մա սին այդ պատ մու թյու նը, այն պես որ, Գար
սիա Մար կե սի « Չա րա բաս տիկ ժա մը» վե պում 
տեղ գտած հի շո ղու թյուն նե րը, որ տեղ հա զա րա
վոր թռչուն ներ, շո գից փախ չե լով, ներ խու ժում են 
տներ, որ պես զի ներ սում մեռ նեն, ինձ ան տե ղի են 
թվում, թեև տխրահռ չակ բա նա խո սի նկա րագ րու
թյան հա մա ձայն Մե րի դա յի թռչուն նե րը պետք է 
որ ուրիշ ապաս տան գտած լի նեին: Բայց դե դոն 
Գաբ րիե լի դեպ քում եր բեք չես իմա նա...

Ի դեպ, մտքովս անց նում է խո սել հա ջորդ վե պի 
մա սին, որը գրե լու է Գար սիա Մար կե սը, քան զի 
ար դեն մտահ ղա ցել է: «Իշ խա նու թյան մե նու թյան 
մա սին է լի նե լու: Պատ մու թյուն լա տին ամե րիկ յան 
բռնա պե տի մա սին, որը վերջում լիո վին մե նակ 
է մնում ահ ռե լի պա լա տում, որի սրահ նե րում կո
վեր և այլ կեն դա նի ներ են զբոս նում՝ մեկ առ մեկ 
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խժռե լով կտավ ներն ու նկար նե րը, որոնց վրա հա
վեր ժաց րել են մեծ հե րոս նե րի պատ կեր նե րը»:

– Որ տե՞ղ ես գրե լու:
– Բար սե լո նում: Չէի կա րող Կո լում բիայում 

գրել, որով հետև այն տեղ մար դիկ ինձ շատ են 
սիրում և թույլ չեն տա լիս աշ խա տել: ( Հե տաքր քիր 
է, Գար սիա Մար կե սը ամե նա շատը ուզում է, որ 
ըն կեր նե րը սի րեն իրեն). «Ես գրում եմ, որով-
հետև գրե լը ըն կեր նե րիս կող մից ավե լի շատ 
սիր վե լու մի ջոց է»): Մտա դիր եմ Եվրո պա յում 
գրել, որով հետև այն տեղ ավե լի է ժան է:

– Դա կարևո՞ր է:
– Շատ: Իմ կար ծի քով՝ գրողն ավե լի լավ է 

գրում, երբ նրա ու ըն տա նի քի խնդիր նե րը լուծ-
ված են, և նա կա րող է հան գիստ փակ վել ու 
գ րել: « Հար յուր տար վա մե նու թյու նը» գրե լուց 
առաջ ես մեր ունե ցած ամ բողջ գու մա րը տվեցի 
կնոջս, ին չը բա վա կան էր երեք ամիս ապ րե լու 
հա մար: Ես տաս նութ ամ սով փակ վե ցի սեն-
յա կում՝ լիո վին ան տե սե լով աշ խար հի ան ցու-
դարձը: Ավար տե լուց հե տո հաս կա ցա, որ տա նը 
եղած իրե րը հեր թով դռնից դուրս էին գա լիս: 
Կինս ստիպ ված էր եղել վա ճա ռել հե ռուս տա-
ցույ ցը, սառ նա րա նը, կա հույ քը...
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« Խո սե Ար կա դիո Բուեն դիան անձրևոտ եր-
կար ամիս ներ անց կաց րեց փակ ված մի փոք րիկ 
սեն յա կում, որը կա ռու ցել էր տան հետ նա մա-
սում, որ պես զի ոչ ոք չխան գա րի նրա փոր ձար-
կում նե րին... Հենց այդ ժա մա նակ նա սո վո-
րու թյուն ձեռք բե րեց տա նը շրջե լով և ոչ ոքի 
ուշադ րու թյուն չդարձ նե լով խո սել ինքն իր հետ, 
մինչ Ուր սու լան և երե խա նե րը մեջք էին կոտ-
րում բան ջա րա նո ցում՝ մշա կե լով բա նան, մա-
լան գա, ար մա վա շու շան ու խս տո րուկ, դդմե նի 
ու սմ բուկ...»:

Ինչ էլ որ ասի, Գար սիա Մար կե սը սար սա
փելի դժվա րու թյուն նե րի մի ջով է ան ցել Փա
րի  զում, որ տեղ նա ապ րում էր բա ցար ձակ 
աղ քատու թյան մեջ՝ սպա սե լով, ինչ պես «Գնդա
պե տին գրող չկա» վի պա կի գնդա պե տը, այն 
կտրո նին, որն այդ պես էլ չէր գա լիս: Թեր թը, որի 
հետ  գոր ծակ ցում էր որ պես թղթա կից, փակ վեց 
Ռո խաս Պի նի յա յի կող մից: Այս ամե նը ձգվեց 
այն քան ժա մա նակ, մինչև, ինչ պես Լուիս Հարսսն 
էր ասում՝ «ծակ գրպան նե րով մխրճվեց Աս սա 
փո ղո ցի վրա գտնվող աղախ նի սեն յակ սպա սու
հու և մ նա ցա ծի հետ»:
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– Չեմ կար ծում, որ կկրկնվի: Իմ վեր ջին 
վե պի յու րա քանչ յուր հրա տա րա կու թյուն ինձ 
կօգ նի մի ամ բողջ տա րի հան գիստ ապ րել 
Եվ րո պայի ցան կա ցած մա սում, իսկ այ սօր լա-
տին ամե րիկա ցի ար ձա կա գիր նե րի հրա տա-
րա կու թյուննե րն արա գո րեն փո խա րի նում են 
իրար: Մենք ակա նա տես ենք իս կա կան «լա-
տին ամե րիկ յան բու մի», բայց չեմ կար ծում, որ 
դա միայն գրա կա նու թյան բում է, այլև հիմնա-
կա նում ըն թեր ցող նե րի: Եվ դա իր հետ շատ 
բան է բե րում: Օ րի նակ՝ Ռո մու լո Գա յե գոսի 
ան վան մրցա նակը, չնա յած «կո մու նիզ մի» 
հետ կապ ված մե ղա դրանք նե րին, գո նե առա-
ջի կա տա րի նե րին պետք է շնորհ վի այն պի սի 
գրողնե րի, ինչ պի սիք են Ռուլ ֆոն, Կոր տա-
սարը, Բե նե դետ տին, Էդ վարդ սը, Դո նո սոն, 
Գոյ տի սո լոն...

– Իսկ Գար սիա Մար կե սի՞ն:
– Նաև ինձ, իհար կե: Եվ դա բա ցատր վում է 

«ըն թեր ցա նու թյան բու մով»:
– Եվ ուրե՞մն...
– Բանն այն է, որ ես կողմ եմ սո ցիա լիզ մին:
– Ո՞ր մե կի:
– Դե, սո ցիա լիզ մի, Կու բա յի, եթե կու զեք: Ես 

կա րող եմ ան հա մա ձայ նու թյուն ներ ունե նալ իր 
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բո լոր հնա րա վոր հետևանք նե րով, բայց ես հա-
վա տում եմ հե ղա փո խու թյա նը:

– Պար տի զան նե րի և մ նա ցա ծի հե՞տ, այ-
սինքն՝ բռնու թյա՞ն:

– Այդ իմաս տով ես ոչ մե կի կող մը չեմ բռնել, 
ինձ հա մար ամեն ինչ չէ, որ պարզ է:

– Քո վե պը գա ղա փա րա խո սու թյուն ունի՞:
– Բո վան դա կու թյուն ունի:
– Իսկ մի ֆա կա նա ցո՞ւմ, երևա կա յու թյո՞ւն:
– Լա տի նա կան Ամե րի կա յի իրա կա նու թյու նը 

լիո վին ֆան տաս տիկ է: Ի՞նչ և որ տե՞ղ կա րող 
ես փնտրել որևէ բան, եթե ոչ մեր երկր նե րում: 
Օ տա րա ցու մը, աղ քա տու թյու նը, բռնա պե տու-
թյու նը, օ տա րերկր յա շա հա գոր ծու մը մի՞ թե 
ֆան  տաս տիկ բնույ թի չեն:

– Բոր խե սը նույն պես լե գենդ է...
– Բայց նա ոչինչ չի ասում: Ես հիա նում եմ 

նրա նով, օգտ վում եմ նրանից: Ես նրան քիչ 
եմ կար դա ցել, ինձ հիաց նում է նրա լեզ վա կան 
տա ղան դը, նրա գե ղար վես տա կան   խոս քի ուժը, 
բայց դրա նից ավել ոչինչ չեմ գտնում:

– Քեզ անէա կա՞ն է թվում:
– Լիո վին: Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյու նը գե ղե-

ցիկ խաղ է, բայց անէա կան:
– Իսկ քո՞ նը:
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– Ոչ:
– Կտ րուկ եք պա տաս խա նում: Այս պա-

հին ես հի շե ցի «Գն դա պե տին գրող չկա» վի-
պակի վեր ջին երկ խո սու թյու նը:

– Էս տե սակ աք լո րը չի կա րող պարտ վել:
– Բայց են թադ րենք, թե պարտ վում է:
– Դեռ քա ռա սուն հինգ օր կա դրա մա սին 

մտա ծե լու հա մար,– ասաց գնդա պե տը:
Կի նը հու սա հատ վեց:
– Իսկ մինչև էդ ի՞նչ ենք ուտե լու,– հարց րեց՝ 

բռնե լով գնդա պե տի շա պի կի օ ձի քը, և եռան-
դա գին թափ տվեց: 

– Ասա՛, ի՞նչ ենք ուտե լու:
Գն դա պե տին յո թա նա սուն հինգ տա րի էր 

պետք՝ իր ապ րած կյան քի յո թա նա սուն հինգ 
տա րին, րո պե առ րո պե այդ պա հին հաս նե լու 
հա մար: Եվ իրեն շի տակ, անս քող, ան պար տե լի 
զգաց պա տաս խա նե լու պա հին.

– ...

… Մինչ դեռ Գար սիա Մար կե սի կող մից 
վար  պե տո րեն խորհր դանշ ված լա տին ամե-
րիկ  յան կեր պա րը, չնա յած իր ան սահ ման ար-
ժա նա պատ վու թյա նը՝ վեր ջին հույ սի սահ ման-
նե րը հա տող ար ժա նա պատ վու թյա նը, ի վեր ջո 
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ավարտ վե լու է ինքն իրեն ուտե լով, երա զում 
տես նե լով միևնույն մղձա վանջ նե րը, սպա սե լով 
այն նույն նա մա կին, որը չի գա լիս կամ « Հար յուր 
տա րվա մե նու թյան» մեջ՝ ավեր ված ու դեգ րա-
դաց ված, եթե իս կա պես չգի տեք ին չի հա մար 
եք պայ քա րում և ին չու:

...Եվ մա նուկ Գաբ րիե լը ի վեր ջո հայտ նի 
գրող դար ձավ. գրում էր, որ պես զի ըն կեր ներն 
իրեն ավե լի շատ սի րեն:





ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
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Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը և Մարիո Վարգաս Լյոսան՝ 
Ազգային ինժեներական համալսարանի  

ճարտա րապետական 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 Վար գաս 
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 տա ղանդ... 
Եվ մեկ ապտակ, որը գրո ղի ծոցն ուղար  կեց այդ 
ամե նը: Մա րիո Վար գաս Լյո սան և Գաբ րիել Գար
սիա Մար կե սը ծա նո թա ցել են վաթ սու նա կան թվա
կան նե րին՝ հաս տա տե լով ըն տա նե կան և ս տեղ ծա
գոր ծա կան ամուր կա պեր ու հա րա բե րու թյուն ներ:

««Հարյուր տարվա մենու թյան» հայտ նու թյու նը 
գրա կան երկ րա շարժ դար ձավ Լա տի նա կան Ամե
րի կա յում»,– ասում է պե րուա ցի գրող Մա րիո Վար
գաս Լյո սան, որը մինչև բո լո րին հայտ նի ապտակի 
մա սին պատ մու թյու նը եր բեք չէր դա դա րել հիա նալ 
Գաբ րիել Գար սիա Մար կե սով և նրա մեծ երկր պա
գուն էր: Եր կու գրող նե րը շատ լավ էին ճա նա չում 
իրար, առանց նրանց կարևո րա գույն ներ կա յու
թյան և գրա կա նու թյան մեջ ունե ցած խո շո րա գույն 
ներդր ման, այս պես կոչ ված, «լա տին ամե րիկ յան 
բու մը» չէր ունե նա այն ար դիա կա նու թյու նը, որի 
մա սին խո սում ենք այ սօր: Բա ցի հրա շա լի ար ձա
կա գիր ներ լի նե լուց, գրող նե րը նաև լավ ըն կեր ներ 
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էին, և բա ցի այդ, Կար մեն Բալ սելս անու նով մեկ 
ընդ հա նուր գրա կան գոր ծա կալ ունեին, որի շնոր
հիվ հա ճախ էին հան դի պում մի ջո ցա ռում նե րի ու 
գր քե րի շնոր հան դես նե րի ժա մա նակ: 

Վար գաս Լյո սան և Գար սիա Մար կեսն իրար 
դի մում էին hermanito1 դի մե լաձևով, այն պես որ, 
19671976 թվա կան նե րին ոչ մեկի մտքի ծայ րով ան
գամ չէր անց նի, որ այդ եղ բայ րա կան կա պը կա րող 
էր կտրվել այդ աս տի ճանի անս պա սե լի ու ան հաս
կա նա լի ձևով։ 

1976 թվա կա նի փետր վա րի 12ին Մե խի կոն 
դար ձավ այն հայտ նի մի ջա դե պի է պի կենտ րո
նը, որը վերջ դրեց եր կու գրող նե րի միջև բա
րե կա մու թյանն ու ըն կե րու թյա նը: Կո լում բիա ցի 
գրող Գաբ րիել Գար սիա Մար կե սը Գե ղար վես
տի պա լա տի նա խաս րա հում էր, որ տեղ առա
ջին ան գամ էկ րան էր բարձ րա նա լու «Ան դե րի 
ոդի սա կա նը» ֆիլ մը, որի սցե նա րի հե ղի նա կը 
պե րուա ցի գրող և Մար կե սի մտե րիմ ըն կեր 
Մա րիո Վար գաս Լյո սան էր: Երբ Վար գաս Լյո
սան ժա մա նեց, Գար սիա Մար կե սը գրկա բաց 
մո տե ցավ ըն կե րո ջը, սա կայն մինչև կհասց ներ 
որևէ բառ ասել, Վար գաս Լյո սան, որը բռնցքա
մար տի վար պետ էր, այն պի սի ուժեղ ապ տակ 

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
սիա յին»,– կամ  «Սա նրա հա մար, ինչ արել ես 
Պատ րի սիա յի հետ Բար սե լո նում», ահա թե որ
քան հա կիրճ պա տաս խա նեց պե րուա ցի գրո ղը 
ջերմ ող ջույ նին այն մար դու, որը մինչ այդ պա
հը նրա մտե րիմ ըն կերն էր: Գաբ րիել Գար սիա 
Մար կեսը, որը մա հա ցավ 2014 թվա կա նի ապ րի
լի 17ին Մե խի կո յում, այդ պես էլ չպարզաբանեց, 
թե ինչ էր ասել կամ արել Մա րիո Վար գաս Լյո
սա յի կնո ջը՝ Պատ րի սիա Լյո սա յին, և թե հատ
կա պես ինչն էր հա րու ցել նախ կին ըն կե րոջ  
զայ րույ թը:

Առեղծ վածն է՛լ ավե լի մե ծա ցավ Վար գաս Լյո
սա յի լռու թյան պատճառով, քան զի գրո ղը եր բեք 
չխո սեց մի ջա դե պի մա սին, առա վե լա գույ նը, որ 
մի առի թով ասաց, հետևյալն էր. «Եկեք դա թող
նենք պատ մա բան նե րին», իսկ իրա կա նու թյունն 
այն է, որ մեկ հուժ կու ապ տա կը բա վա կան էր 
երկու խո շո րա գույն գրող նե րի բա րե կա մու թյա նը 
վերջ դնե լու հա մար, իսկ ահա Գար սիա Մար կեսն 
ավե լի հե ռուն գնաց՝ ասե լով, որ իր ամ բողջ կյան
քում կորց րել է ընդա մե նը մեկ ըն կե րոջ: Այ նու հան
դերձ, պա տաս խա նե լով իրենց խռո վու թյան պատ
ճա ռի մա սին հա ճախ տրվող հար ցին՝ Մար կե սը 
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սահ մա նա փակ վում էր մեկ պա տաս խա նով. «Դա 
Մա րիո յի խնդիրն է, նաև էն բամ բա սանք նե րի, 
որոն ցով Պատ րի սիան լցրել էր նրա գլու խը»:

Բայց իրա կա նում ի՞նչ էր տե ղի ունե ցել: Հա
մա ձայն կող մե րին քա ջա տեղ յակ աղբ յուր նե րի՝ 
1976 թվա կա նի սկզբին Մա րիոն և Պատ րի սիան 
արդեն ըն տա նե կան խնդիր ներ ունեին: Մինչ Վար
գաս Լյո սան մաս նակ ցում էր Կո լում բիա յի Բո գո տա 
քա ղա քում անց կաց վող հա մա ժո ղո վին, Կար մեն 
Բալ սել սը հան դի պում էր կազ մա կեր պել Բար սե լո
նի հյու րա նոց նե րից մե կում: Ընթ րի քից հե տո բո լոր 
հյու րե րը, այդ թվում՝ Գար սիա Մար կե սը և Պատ
րի սիա Լյո սան, գնա ցել էին մի տեղ, որտեղ գրա
կան հա մայն քը հա վաք վում էր խմե լու և պա րե լու: 
Բա ցի այդ, Պատ րի սիա Լյո սան իր հա մար ըն կեր 
ու ըն տա նե կան գաղտ նա րան էր գտել Գա բո յի ու 
ն րա կնոջ՝ Մեր սե դես Բար չա յի մեջ, նաև մի քա նի 
թյու րի մա ցու թյուն  եղավ, որը խան դի տե ղիք տվե
ց՝ չհաշ ված եր կու գրող ի քա ղա քա կան հա կա դիր 
կար ծիք ներն ու անա ռողջ մրցակ ցու թյու նը:

Հա ջորդ օ րը Պատ րի սիան պի տի ժա մա ներ 
Մադ րի դի օ դա նա վա կա յան, որ պես զի հե տա դարձ 
տոմ սով վե րա դառ նար Լի մա՝ Պե րու: Մար կեսն առա
ջար կեց ան ձամբ նրան օ դա նա վա կա յան հասց
նել, քա նի որ ար դեն ուշ էր: Շ տա պո ղա կա նու թյան 
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թե շփոթ մուն քի պատ ճա ռով Գար սիա Մար կե սը 
սխալ ճա նա պար հով գնաց, իսկ Պատ րի սիա Լյո
սան վա խե նում էր, որ բաց կթող նի թռիչ քը, ին չին 
ի պա տաս խան կո լում բիա ցին ասաց, որ նույնիսկ 
այդ դեպ քում ոչինչ չի պա տա հի, հա կա ռա կը, վեր
ջա պես հնա րա վո րու թյուն կու նե նան մի լավ քեֆ 
անե լու: Եվ իս կա պես, Պատ րի սիան ուշա ցավ ինք
նա թի ռից, բայց ինչ պես մոտ կանգ նած աղբ յուր
ներն են վկա յում, այդ մի ջա դե պի շուրջ մեծ աղ մուկ 
չբարձ րա ցավ, փո խա րե նը խռո վու թյան պատ ճառ 
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 Գար սիա Մար կե սը, բայց որի առ հա վատչ յան 
դար ձավ այն շա ռա չուն ապ տա կը, որը ստա ցավ 
կո լում բիա ցի մեծ գրո ղը Գե ղար վես տի պա լա տի 
նա խաս րա հում, և որն ընդ միշտ վեր ջա կետ դրեց 
նրանց սրտա ռուչ ըն կե րու թյանն ու ջերմ բա րե կա
մա կան հա րա բե րու թյուն նե րին:
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