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Wstöp
PrzechowujĊ w pamiĊci ulotną scenĊ z ParyĪa, która
rekompensuje mi wszystkie dawne chwile, kiedy doskwieraá mi gáód. To byáa bardzo dáuga noc, nie miaáem bowiem gdzie spaü i spĊdziáem ją na áawce, przysypiając na
siedząco z wciąĪ opadającą gáową, ogrzewając siĊ zbawiennym ciepáem páynącym z wylotów wentylacyjnych
metra i unikając policjantów, którzy okáadali mnie, poniewaĪ brali mnie za Algierczyka. O Ğwicie nagle odniosáem wraĪenie, Īe zniknąá wszelki Ğlad Īycia, skoĔczyá siĊ
zapach gotowanych kalafiorów, Sekwana siĊ zatrzymaáa,
a ja byáem jedyną Īyjącą istotą poĞród Ğwietlistej mgáy,
która spowijaáa opustoszaáe miasto w ten jesienny wtorek. Wtedy to siĊ staáo: kiedy przechodziáem przez most
ĝwiĊtego Anioáa, usáyszaáem zbliĪające siĊ z naprzeciwka kroki. Dostrzegáem, Īe byá to mĊĪczyzna. We mgle dojrzaáem ciemną marynarkĊ, rĊce schowane w kieszeniach,
ĞwieĪo uczesane wáosy i gdy nasze kroki siĊ zrównaáy na
moĞcie, przez uáamek sekundy widziaáem jego koĞcistą,
bladą twarz. Páakaá.

García Márquez, biedny i wówczas jeszcze nieznany, zmuszony spaü na áawce w parku, co przed chwilą sam nam opisaá,
przemierza równieĪ karty tej ksiąĪki. To ten sam Gabo, którego
poznaáem w pewnej kawiarence w Bogocie, kiedy miaá zaledwie dwadzieĞcia lat, a ja moĪe cztery lub piĊü mniej. Ten sam,
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którego spotkaáem w ParyĪu w latach piĊüdziesiątych, ĪebyĞmy
jako przyjaciele przeĪyli podobną przygodĊ na poddaszach,
w barach i kawiarniach Dzielnicy àaciĔskiej. Ten sam, który
objechaá ze mną kraje komunistyczne (w pogoni za wiecznie
niespeánionym marzeniem), zanim wróciliĞmy do Ameryki àaciĔskiej, by stawiaü pierwsze kroki jako dziennikarze w Caracas, Bogocie czy Hawanie. Dzieląc to samo uwielbienie dla
literatury, widziaáem, jak siedziaá po nocach, caáymi godzinami
pisząc opowiadania i powieĞci. Zawsze pokazywaá mi swoje
rĊkopisy. To jest ten nieznany Gabo, jakiego pamiĊtamy my,
jego najbliĪsi przyjaciele z dawnych czasów.
Za zgodą mojego chrzeĞniaka Rodriga, jego syna, zaáączyáem kilka listów, które Gabo wysyáaá do mnie z Meksyku,
opowiadając w nich to, o czym wáaĞnie pisaá. Daleko byáo mu
jeszcze do sáawy. WáaĞciwie to okazaáa siĊ ona dla niego niewygodna. „Zawadza mi – powiedziaá mi kiedyĞ. – PopularnoĞü
mi przeszkadza, a uznanie bardzo przypomina mi Ğmierü”.
Z taką samą szczeroĞcią odetnie siĊ od mitów i paraboli, które
krytycy wzniosą wokóá Stu lat samotnoĞci. Nie, nie staraá siĊ
stworzyü alegorii ludzkoĞci. Jego cel, jak powiedziaá mi kiedyĞ
po skoĔczeniu ksiąĪki, byá znacznie skromniejszy i prostszy:
„Chciaáem jedynie zostawiü poetycki, a raczej przepeániony
wspóáczuciem Ğlad Ğwiata mojego dzieciĔstwa, które upáynĊáo
w wielkim, smutnym domu, z siostrą, która jadáa ziemiĊ, i Ğlepą babką, która przepowiadaáa przyszáoĞü w stojących wodach,
i z licznymi krewnymi o takich samych imionach, którzy nigdy zbytnio nie rozróĪniali szczĊĞcia od demencji ani teĪ nigdy
nie stracili niewinnoĞci. Tak wáaĞnie rozumiem poemat o Īyciu
codziennym”. Tak, tym wáaĞnie jest przede wszystkim Sto lat
samotnoĞci.
Nie wiem, kiedy zrodziá siĊ we mnie pomysá – a moĪe powinienem rzec potrzeba – napisania tej ksiąĪki. Postrzegaáem
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to jako coĞ wiĊcej niĪ powoáanie, byü moĪe byáo to ratowanie
doĞwiadczeĔ, które nie mogáy zostaü zapomniane. PoniewaĪ
wspomnienia czĊsto są niezwykle ulotne, niczym motyle, pomyĞlaáem, Īe podąĪając Ğladem impresjonistów, powinienem
odejĞü od wszelkiej klasycznej, sztywnej konstrukcji i rwaü
zdania niespodziewanymi podziaáami strony, które niczym pociągniĊcia pĊdzla podkreĞlą wraĪenia przeĪytej chwili. I oto są,
z pewnoĞcią zaskakując czytelnika.
I na zakoĔczenie tej ksiąĪki przypomniaáem triumfalne
zwieĔczenie dyskretnej przygody literackiej, na które Gabo zapracowaá sobie w czasie swoich najtrudniejszych lat: literacką
NagrodĊ Nobla. My, jego najbliĪsi przyjaciele, przeĪyliĞmy to
u jego boku. Wzbudziáo to w nas ogromną radoĞü. A w nim, jak
zobaczą czytelnicy, kiedy przeczytają zakoĔczenie tej ksiąĪki,
wielki strach.

–4–

1
Gdzie siĊ poznaliĞmy? W jakiejĞ kawiarni, bardzo dawno
temu, kiedy Bogota byáa jeszcze miastem lodowatych poranków, powolnych tramwajów, gáĊbokiego dĨwiĊku bijących
dzwonów*,
wozów pogrzebowych ciągniĊtych przez perszerony i powoĪonych przez woĨniców w liberiach i cylindrach.
Miaá pewnie jakieĞ dwadzieĞcia lat, a ja szesnaĞcie.
To byáo szybkie i przypadkowe spotkanie, które nie zapowiadaáo Īadnej przyjaĨni miĊdzy dwoma tak róĪnymi osobnikami:
nieĞmiaáym cháopakiem w okularach, wychowanym przez zawsze ubrane na czarno ciotki, wiecznie zimne domy, pod niebem, które w kaĪdej godzinie groziáo spuszczeniem ulewy,
a mieszkaĔcem wybrzeĪa, który dorastaá, Īyá i grzeszyá w palącym powietrzu bagien i plantacji bananów, w ponad trzydziestu stopniach w cieniu, sáuchając jazgotu cykad w ciĊĪkie poáudnia, bezsennych Ğwierszczy nocy.
Tamta kawiarnia, jak wszystkie w tamtym okresie w Bogocie, jest mroczną jaskinią, zatrutą zjeáczaáymi zapachami i papierosowym dymem, peáną studentów i pracowników spĊdzających godziny przy tym samym stoliku.
Jestem z przyjacielem, Luisem Villarem Bordą, studentem
pierwszego roku prawa, kiedy ktoĞ donoĞnie wita go z daleka.
– Ha! Jak siĊ pan miewa, doktorze Villar Borda?
I natychmiast, torując sobie przejĞcie pomiĊdzy stáoczonymi
stolikami, wibrując poĞród roju ciemnych, pogrzebowych garniturów i kapeluszy, zaskakuje nas blask tropikalnego garnitu*
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ru w kolorze kremowym, szerokiego w ramionach i dopasowanego na biodrach, niesamowitego garnituru, który wymagaáby
palm w tle i chyba pary marakasów w dáoniach kogoĞ, kto nosiá
go z taką swobodą,
chudego cháopaka, wesoáego, szybkiego niczym gracz
w bejsbol albo Ğpiewak rumb.
Nie pytając nikogo o pozwolenie, nowo przybyáy zajmuje
miejsce przy naszym stoliku. Jego wygląd jest niechlujny. Ma
koszulĊ z koánierzykiem lepiącym siĊ od brudu, malaryczną
cerĊ i natchnione, linearne wąsy. Strój Ğpiewaka rumb zdaje siĊ
unosiü na jego koĞciach.
Mieszkaniec wybrzeĪa, myĞlĊ sobie. Jeden z tych studentów,
którzy przybywają z wybrzeĪa Morza Karaibskiego, a którym
Īycie przebiega na pensjach, w kantynach i lombardach.
Villar mnie przedstawia.
Wyrzucając z siebie sáowa z gwaátownym impetem, jakby
byáy piáeczkami bejsbolowymi, osobnik zaskakuje mnie niespodziewanym pytaniem:
– Aha, doktorze Mendoza, jak tam idą liryczne prozy?
CzujĊ, jak czerwieniĊ siĊ po same uszy. Liryczne prozy,
o których mówi, pisane dyskretnie, tak jak pisze siĊ miáosne
sonety w czasach licealnych, zostaáy opublikowane z karygodną lekkoĞcią przez mojego ojca w „Sábado”, tygodniku o szerokim zasiĊgu, którym kieruje. Zainspirowane takimi tematami
jak melancholia zmierzchów na bogotaĔskiej sawannie, wolĊ
teraz wierzyü, Īe przeszáy przez nikogo niezauwaĪone.
Zdaje siĊ jednak, Īe tamten mieszkaniec wybrzeĪa je przeczytaá.
Nie wiem, co mu odpowiedzieü. Na szczĊĞcie jego uwagĊ
nieoczekiwanie przykuáa kelnerka, rozczochrana dziewczyna
o ustach pomalowanych na intensywnie czerwony kolor, która
wáaĞnie podeszáa do stolika, pytając go, czego chciaáby siĊ napiü.
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Mieszkaniec wybrzeĪa omiata ją wilgotnym, powolnym i bezczelnym spojrzeniem; spojrzeniem, które ocenia jej biust i biodra.
– PrzynieĞ mi czerwone wino – mówi, nie spuszczając z niej
wzroku.
Potem znienacka Ğciszając gáos, szepcze poufale, z naciskiem:
– Tej nocy?
Grymas wstrĊtu wykrzywia twarz dziewczyny, która zbiera
butelki i szklanki z naszego stolika.
– Mam czekaü na ciebie tej nocy? – naciska tamten, caáy
czas szeptem, w miarĊ jak jego rĊka, áagodna jak goáĊbica, niby
niedbale ląduje na jej tyáku.
– Puszczaj – protestuje kobieta, wymykając mu siĊ poirytowana.
Nowo przybyáy tĊsknym, najeĪonym záymi myĞlami spojrzeniem obserwuje, jak siĊ oddala, podziwiając jej áydki i koáysanie bioder. Kiedy odwraca siĊ do nas, jego czoáo zasnuwają
niespokojne rozmyĞlania.
– Pewnie ma okres – wzdycha wreszcie.
Mój przyjaciel mierzy go bystrym, rozbawionym spojrzeniem. BogotaĔczyk, sposób bycia mieszkaĔców wybrzeĪa nadzwyczaj go bawi.
Ja natomiast zaczynam postrzegaü tego typa ze swego rodzaju przeraĪeniem. Sáyszaáem, jak mawiają, Īe mieszkaĔcy
wybrzeĪa áapią choroby weneryczne, tak jak áapie siĊ przeziĊbienie i Īe w swoich stronach spóákują z oĞlicami
(a w przypadku trudnoĞci, z kurami).
JeĞli o mnie chodzi, jestem szesnastoletnim purytaninem
o gáĊboko stáamszonym libido, które sprawia, Īe stajĊ siĊ podatny na nieszczĊĞliwe, pozbawione nadziei miáoĞci do kobiet
takich jak Ingrid Bergman, Vivien Leigh czy Maureen O’Ha-
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ra, które w niedzielne popoáudnia oglądam na ekranach kina
Metro, jak Ğmieją siĊ, drĪą, caáują innych mĊĪczyzn. Nigdy nie
przyszáo mi do gáowy, Īeby poáoĪyü rĊkĊ na tyáku kelnerki.
Gdy mieszkaniec wybrzeĪa znika równie niespodziewanie,
szybko i radoĞnie, jak siĊ pojawiá, nie páacąc za siebie, Villar
wyjaĞnia mi, kim jest.
– „El Espectador” opublikowaá kilka opowiadaĔ. Nazywa
siĊ García Márquez, ale na uniwersytecie mówią na niego Gabito. Specy¿czny przypadek. Masochista.
Nie usáyszaáem dobrze.
– Komunista?
– Nie, czáowieku, masochista.
– Co to jest?
– Masochista, czáowiek, któremu cierpienie sprawia przyjemnoĞü.
– CóĪ, mnie wyglądaá raczej na podchmielonego osobnika.
– Jest typowym masochistą. Jednego dnia pojawia siĊ na uniwersytecie, mówiąc, Īe ma sy¿lis. Innego dnia mówi o gruĨlicy. Upija siĊ, nie stawia siĊ na egzaminach, dzieĔ zastaje go
w burdelach.
Villar melancholijnie kontempluje dym z papierosa, którego
wáaĞnie zapaliá. Ton jego gáosu przypomina ton lekarza stawiającego diagnozĊ groĨnej, nieuleczalnej choroby.
– Szkoda, ma talent. Ale jest caákowicie straconym przypadkiem.
Wiele lat póĨniej,
gdy juĪ na dobre byáem przyjacielem tego straconego przypadku, miaáem poznaü ciĊĪkie okolicznoĞci jego studenckiego
Īycia i jego przyjazdu do Bogoty.
MogĊ wyobraziü sobie przestraszonego cháopaka, który na
kilka lat przed naszym pierwszym spotkaniem wysiadá z pociągu, zsiniaáy z zimna, przezornie owiniĊty w weány, mając
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w gáowie wraĪenia z tamtej swojej pierwszej, dáugiej podróĪy
do stolicy:
buczenie starego parowego tylnokoáowca, który zabraá go
z wybrzeĪa w górĊ rzeki; oszaáamiający odblask wód rzeki
Magdaleny rozciągającej siĊ w stronĊ rozpalonych brzegów,
gdzie od czasu do czasu sáychaü harmider maáp; pociąg, który
sapiąc ze zmĊczenia, wspiąá siĊ po zboczu spowitego mgáą pasma górskiego, aby nagle zostawiü go
w mrokach sztywnego miasta,
z tramwajami peánymi mĊĪczyzn ubranych jak na pogrzeb,
o Īóátych Ğwiatáach, które zapalają siĊ na ulicach, w czasie gdy
w starych kolonialnych klasztorach rozbrzmiewają dzwony
wzywające na róĪaniec.
Wieziony taksówką przez swojego opiekuna, stracony przypadek, jeszcze dziecko, wybuchnąá páaczem. Nigdy wczeĞniej
nie widziaá niczego tak posĊpnego.
MogĊ wyobraziü sobie miasteczko, do którego zostaá zabrany
póĨniej, Zipaquirá, i liceum, swego rodzaju klasztor, grobowy
zapach kruĪganków, dzwony wybijające godziny w posĊpnym
powietrzu wyĪyn;
niedziele, w które zostawaá sam w bibliotece, czytając powieĞci Salgariego i Juliusza Verne’a, niezdolny przeciwstawiü
siĊ smutkowi miasteczka, tak odmiennego od jego Ğwietlistego
Ğwiata Karaibów.
MogĊ wyobraziü sobie takĪe jego niedzielne popoáudnia
w Bogocie, wiele lat póĨniej, kiedy jako student prawa mieszkający w pensjonacie na dawnej ulicy Florián czytaá ksiąĪkĊ za
ksiąĪką, siedząc w tramwaju, który przecinaá miasto z poáudnia
na póánoc,
a potem z póánocy na poáudnie.
W czasie gdy tramwaj ten posuwaá siĊ powoli w sáoneczne
niedzielne popoáudnia po opustoszaáych ulicach, porzuconych
przez táumy zgromadzone na stadionie piákarskim albo na are–9–

nie walk byków, ten stracony przypadek (opowie mi to wiele
razy), ze swoimi osiemnastoma latami na karku, maltretowanymi przez páomienne lĊki i frustracje, miaá wraĪenie, Īe w tym
mieĞcie jest jedynym
bez kobiety, z którą mógáby iĞü do áóĪka,
bez pieniĊdzy na kino lub walki byków,
jedynym, który nie mógá napiü siĊ piwa, jedynym bez przyjacióá i rodziny.
Aby broniü siĊ przed tamtym Ğwiatem posĊpnych ludzi andyjskiego páaskowyĪu, przed „gogusiami” o wykrochmalonych
manierach, którzy patrzyli na niego z kpiącą pogardą, stracony
przypadek podkreĞlaá jeszcze bardziej swobodny sposób bycia mieszkaĔca wybrzeĪa. Wchodziá do kawiarni, witaá siĊ donoĞnym gáosem, przysiadaá siĊ do stolika, nie pytając nikogo
o pozwolenie i, jeĞli mógá, próbowaá umówiü siĊ na noc
z kelnerką.
W gáĊbi duszy byá jednak nieĞmiaáy. Byá samotnikiem, który
wolaá KafkĊ od prawniczych traktatów i potajemnie pisaá opowiadania w swoim pokoju w pensjonacie, opowiadania, które
mówiáy o jego bananowym miasteczku, kulonach o poranku
i Īóátych pociągach.
Krótko mówiąc, ten mieszkaniec wybrzeĪa w garniturze
Ğpiewaka rumb i w butach w kolorze owocu guawy byá bratnią
duszą. Ale wówczas nie mogáem tego wiedzieü.
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