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ИСТИНИТЕЛАЖИ  
МАРИЈАВАРГАСАЉОСЕ

Сажетак: Током своје књижевне каријере, перуански нобеловац
Марио ВаргасЉоса готово непрестано се, на различите начи
не,бавиомотивомлажи,којигајеједнакозаокупљаоуроманима
(Градипси1963,Зеленакућа1966,РазговоруКатедрали1969,
Панталеонипосетитељке1973,ПовестоМајти1984,Дискрет
нихерој2013,Петуглова2016),есејима(Истинителажи1980,
Уметностлагања1984,Истинаолажима1990),драмскимдели
ма(Кетиинилскикоњ1983,Лепеочи,ружнеслике1996)иауто
биографскомштиву(Рибауводи1993).Уовомчланкућемопоку
шатидасагледамосакојихсвеаспекатаВаргасЉосаговорио
темилажи,укојимраздобљимасвогкњижевногпутаидалије
токвременадонеоизвеснепроменеуњеговомпогледунатопи
тање.Такођећемопокушатиданађемоузрокењеговог упорног
враћањатојтеми, увидом уњегова прозна и есејистичка дела,
академске чланке и новинске текстове, и да изведене закључке
суочимосапретходнимистраживањима.

Кључнеречи:МариоВаргасаЉоса, хиспаноамеричка књижев
ност,перуанскакњижевност,нобелованаграда,лаж

Биографскечињенице

КњижевноделоМаријаВаргасаЉосе(MarioVargasLlosa,
1936),нарочитоупрвојфазињеговогстваралаштва,темат
скијеускоповезаносадогађајимакојисуобележилињего
вепрведеценијеживота.Одрастаојеускромној,алииди
личној перуанској породици, окруженпретежноженамаи
љубављу.Његовпрвисусретсаприкривеномистином,који
ћемуобележитиживотикаријеру,одиграосекадајеимао
девет година односно када се у његовом животу појавио
отацзакогаједотадамислиодајемртав:„Тојебиладуга
причакојусудотогдана–најважнијегодсвихкојесамдо
тададоживео,амождаионихкојећудоживетикасније–од
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менепажљивоскривалимајка,бабаидеда,бабатеткаЕлви
ра–Мајчица1–имојиујаци,теткаиујне...”.2Уперуанском
градићуПијура,МариоВаргасЉосаоткриоједамујеотац
живиздравидаједеветгодинаживеообавијенлажима:„˗
Нелажешме,мама?˗Мислишдабихтаконештолагала?”.3
Десетгодинакасније,послеочевевишегодишњетортуреи
трауматичногискуствасапринуднимшколовањемувојној
установи„ЛеонсиоПрадо”уЛими,детаљноописаногуње
говомпрвомромануГрадипси(Laciudadylosperros,1963),
каодеветнаетогодишњак,текожењен,кришом,десетгоди
настаријомХулијомУркиди(JuliaUrquidi),којојјепосветио
књигуТеткаХулијаипискарало(LaTíaJuliayelescribidor,
1977),закуцаојенавратаочевеканцелариједамукажеда
нежелидаживиодвојеноодсвојесупругеидаконачномо
жедасеиздржаварадећичакшестпослова:„Тајразговор,
вођенпочеткомјулаилиавгуста1955,обележиојемојеко
начноослобођењеодоца”.4Другуврстуличногсусретаса
обманом,токомполитичкекампањезапредседникаПеруа
1990.године,ВаргасЉосадетаљнобележиусвојојкњизи
мемоараРибауводи(Pezenelagua,1993),измеђуосталог,
описујућикакојелистРепубликаводиовишенедељнукам
пањупротивњега,„гдејепосленеистинитогсведочанстваи
лажиследилаувреда”,5накојунијеодговориоистоммером
већје,напротив,тражиоодсвојихсарадника(ЛућаБуста
мантеа,ХорхеаСалмонаиФредијаКупера)„данеобећавају
ништаштојанебихобећаонитидаупадајуулажиипро
тивречности”.6Тупрепознатљивомасовну,сложену,добро
испланирануполитичкукампању,дакакопунукомпромиса
итајнихдоговора,„пратилајенеколикомесецииупотреба
државнихорганизацијадабисеискривилаистина(...)алаж
је попримила неку врсту протагонизма у последњој фази
избора”.7Јула1990.наизборимазапредесеникаПеруаМа
ријаВаргасаЉосупобедио јетакорећинепознатиагроин
жењерАлбертоФухимори(AlbertoFujimori)којије,након
државногудара1992,бионачелувластидо2000.године.
Деветгодинакаснијеосуђенјенадвадесетпет,апотомјош
седамгодиназатвора,збогзлоупотребеположаја.

1 ДрамаГоспођицаизТакне(LaseñoritadeTacna,1981)говориоживоту
МајчицеЕлвиреиобилујеаутобиографскимелементима.

2 VargasLjosa,М.(2015)Ribauvodi,Beograd:Laguna,стр.1112.
3 Исто,стр.18.
4 Исто,стр.387.
5 Исто,стр.419.
6 Исто,стр.465.
7 Исто,стр.472.
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Уметностлагања

У овом чланку настојаћемо да сагледамо и протумачимо
личне ставове Марија Варгаса Љосе, пре свега изнете у
књизиИстинаолажима(Laverdadde lasmentiras,1990)
есејуУметностлагања (Elartedementir,1984),објавље
номушпанскомлистуElPaís25. јула1984.иучасопису
RevistadelaUniversidaddeMéxicoистегодине,иИстини
телажи(Lasmentirasverdaderas,1980),предговорудраме
ГоспођицаизТакне(LaseñoritadeTacna,1981)сачињеном
уВашингтону 1980.У више наврата наглашавајући да су
га, јошкада јенаписаопрвупричу,многипиталидали је
истинита,ВаргасЉосасматрада„silasnovelassonciertaso
falsasimportaaciertagentetantocomoqueseanbuenasoma
las ymuchos lectores, consciente o inconscientemente, hacen
depender losegundode loprimero”8,односнода„Laficción
eselhombre‘completo’,ensuverdadyensumentiraconfun
didas”.9Требаиматиувидуида јетекстИстинителажи
настаоубрзонаконинтервјуасамексичкимписцемХуаном
Рулфом(JuanRulfo),објављеног1979.годинеупрвомброју
часописаУниверзитетауМексику(RevistadelaUniversidad
deMéxico), под називом „Књижевност је лаж која говори
истину”.Наиме,напитањешта је зањегалитература, ау
торроманаПедроПарамо(PedroPáramo)једноставнокаже
„Unamentira.Laliteraturaesunamentiraquedicelaverdad.
Hayquesermentirosoparahacerliteratura,esahasidosiempre
miteoría”.10Осимштојепоменутимроманомувеликојмери
утицаонаписцехиспаноамеричког„бума”,Рулфо је један
одписацакојејеМариоВаргасЉосаспоменуоусвомгово
ру„Похвалачитањуификцији”кадамујеурученаНобело
ванаградазакњижевност,каоједногодауторачијасудела
направилареволуцијуупрозномстваралаштвунашпанском
језикуизахваљујућикојимасуЕвропаисветоткрилино
волицеЛатинскеАмерике.11ТомприликомВаргасЉосаје

8 Да ли је роман истинит или лажан појединим људима је једнако ва
жнокаоидалиједобарилилош,акодмногихчиталаца,свесноили
несвесно,оводругозависиодпрвог. (Прев.аут.)VargasLlosa,M. (15.
jul1984)“Elartedementir”,ElPaís,12.март2016.http://elpais.com/dia
rio/1984/07/25/opinion/459554410_850215.html

9 VargasLlosa,M.(2001)Lasmentirasverdaderas,in:Obrareunida.Teatro,
Madrid:Afaguara,p.16.

10Лаж.Књижевностјелажкојаговориистину.Дабисенекобавиокњи
жевношћу,морадабуделажљив,то јеодувекбиламојатеорија. Juan
Rulfo:“La literaturaesunamentiraquedice laverdad”(entrevistadeEr
nestoGonzálezBermejoconJuanRulfo) in:Revistade laUniversidadde
MéxicoNo.1,Septiembre1979,p.6

11VargasLlosa,M.(2010)Еlogiodelalecturaylaficción,7.decembar2010,
27. mart 2016., https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laurea
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говориоиоодносуистинеилажи,ускоповезаномзањегов
доживљајстварностиификције:„Nadahasembradotantola
inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como
esavidadementirasqueañadimosalaquetenemosgraciasa
laliteraturaparaprotagonizarlasgrandesaventuras,lasgrandes
pasiones,quelavidaverdaderanuncanosdará”.12

Свакакотребаиматиувидуитодапоимањереализма„у
књижевномделуитеоријскојмислиМаријаВаргасаЉосе
добијаново,активнозначење,јерјестварностсамополазна
тачкаустваралачкомчину,(...)грађакојућеписацподдеј
ствомсвојих(...)личних,историјскихикултурних’демона’
пропуститикрозприповедачкуматерију.”13Штавише,Вар
гасЉосаутекстуУметностлагањанаглашавадауњего
вимпричамаимаизмишљенихдогађајаиликова,намерно
„погрешно” тумачених речи и догађаја и преувеличавања
успомена,будућида„nuncapretendíseranecdóticamentefiel
aunoshechosypersonas”.14

Узбирцикојаобједињуједвадесетпетесејаомодерномро
мануИстинаолажима,ВаргасЉосазаправопишеонај
значајнијимроманописцимадвадесетогвека–Џојсу,Тома
суМану,Фокнеру,Набокову,СкотуФицџералду,ДосПасо
су,ВирџинијиВулф,ХенријуМилеру,Камију,Пастернаку...
и њиховим  врхунским књижевним остварењима. У прво
поглавље уводног текста те збирке из 1990. године аутор
преноси чланакУметност лагања,објављеншест година
ранијеушпанскимдневнимновинамаElPais,докдругопо
глављеуводника,делимичнопубликованоподназивомМоћ
лажи(Elpoderdelamentira)1987.умексичкомчасописуVu
elta15којијеуређиваонобеловацОктавиоПас(OctavioPaz),
започињецитатомписцаРамонаделВаљеИнклана(Ramón
delValleInclán):„Lascosasnosoncomolasvemossinocomo

tes/2010/vargas_llosalecture_sp.pdf
12Ништанесејетоликонемираинеузбуркавамаштуижеље,каоживот

пунлажикојимазачињаваможивоткојинамприпадазахваљујућикњи
жевности, какобисмобилипротагонистивеликихпустоловина, вели
кихстрастикојенамстварниживотникаданећеприуштити.Еlogiodela
lecturaylaficción,7.decembar2010,27.mart2016.,http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/literature/laureates/2010/vargas_llosalecture_sp.pdf

13Soldatić,D.KnjiževnodeloMarijaVargasaLjose,u:RazgovoruKatedrali,
(1984),Beograd/Sarajevo:grupaizdavača,str.589.

14„Никаданисамнамераваодабудеманегдотскивераннекимчињеницама
иособама.VargasLlosa,M.(15.jul1984)“Elartedementir”,ElPaís,12.
март2016.http://elpais.com/diario/1984/07/25/opinion/459554410_850215.
html

15VargasLlosa,M.(1987)Elpoderdelasmentiras,Vuelta130,Septiembrede
1987,p.54.
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lasrecordamos”16инаглашавадајекњижевносткраљевство
укојемвлададвосмисленост:„Susverdadessonsiempresu
bjetivas, verdades a medias, relativas, verdades literarias que
con frecuenciaconstituyen inexactitudesflagrantesomentiras
históricas.”17Сматрајућидачовекнеможедаживисамоод
истина,дасумулажинеопходне–алинеонекојесумуна
метнуте,већонекојесуслободноисвесноизмишљенекако
биобогатилеиупотпунилељудскопостојање–хиспаноа
меричкикњижевниксвојутврдњуобјашњавачињеницомда
„lavidareal,lavidaverdadera,nuncahasidoniserábastante
paracolmarlosdeseoshumanos.Yporquesinesainsatisfacción
vitalquelasmentirasdelaliteraturaalavezazuzanyaplacan,
nuncahay auténticoprogreso”18 ипоткрепљује је ставомда
свакичовекимаправодасепоигравалажимакаоштосваки
писацичиталацњеговогделалажимауспостављајуједин
ственувезу,истовременочувајућисвојуиндивидуалности
слободу.Штавише, да би створио (нову, фиктивну, бољу)
стварностусвомкњижевномделу,писацморадакористи
грађуизистинскестварности,којумењаиприлагођаватако
штојојдодајенекиелемент(elementoañadido,„придодати
елемент”)јер„nohayhistoriassinelementoañadido”19,алажи
којеписацизражавакрозсвојуфикцијузаправосуоличење
нассамих:„lasmentirasquesomos, lasquenosconsuelany
desagraviandenuestrasnostalgiasyfrustraciones”.20

УИстиниолажима, тачнијеуесејуоЛампедузиномГе
парду,написаномуЛондону1987.године,ВаргасЉосаис
тичедајемисијароманадауверљиволажеодноснодапре
дочилажкаодајеистина,21докутекстуоЛименомдобошу
ГинтераГрасатврдидајелажслојевитаидасекрозњене
слојевепровидидубокаистина.22Усвојимразмишљањима

16Cтваринисукаквеихвидимовећкаквихихсесећамо(Прев.аут.)Vargas
Llosa(1990)Laverdaddelasmentiras,Madrid:Alfaguara,p.8.

17Њене истине су увек субјективне, половичне, релативне; књижевне
истинечестозамењујуочигледненепрецизностиилиисторијскелажи.
(Прев.аут.);Idem.

18Стваранживот,правиживот,никаданијебионитићебитидовољанда
задовољиљудске жеље. А без тог виталног незадвољства које лаж у
књижевностиистовременоподстичеисмирује,немаистинскогнапрет
ка.(Прев.аут.)нав.дело,стр.10.

19Немастварностибезпридодатогелемента.VargasLlosa,M.(2001)Las
mentirasverdaderas,in:Obrareunida.Teatro.Madrid:Afaguara,p.16.

20Те лажиприказују нас саме, тешенас и обештећују нашуносталгију
инашуосујећеност. (Прев. аут.)VargasLlosa,M. (15. jul1984)El arte
dementir,ElPaís,12.март2016.http://elpais.com/diario/1984/07/25/opi
nion/459554410_850215.html

21Нав.дело,стр.76.
22Исто,стр.79.
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оМакијавелијевомВладаоцуперуанскиписацизносистав
да је моћ уметност која захтева превару и лаж да би би
лауспешна,23докуразмишљањимаоХерцогутврдидаје
читавафикцијасачињенаодлажи.24

Такође,пишућиоромануЈаднициВиктораИгоа,обухваће
нимикњизиесејаLa tentaciónde lo imposible (Изазовне
могућег, 2004), Варгас Љоса поставља питање да ли нас
увођењефикцијеуживотчинибољимаилилошијима:„Es
difícilsabersilasmentirasqueurdelaimaginaciónayudanal
hombreavivirocontribuyenasuinfortunioalrevelarleelabi
smo entre la realidady el sueño, si adormecen su voluntad o
lo inducenaactuar”.25Онистичеда,премдаауторверујеу
великеилеперечикојекористи,тоневажиизачитаоца,
закојегсу„истина”,„живот”,„историја”романазаправо–
лаж.Teккададосегнеодређене,високедомете,радикална
лажодносноистинауромануутиченастварниживоттако
штогачиниувећојилимањојмериразумљивим,тачније
подношљивим.26

Усвојимбројнимтекстовима,пасусима,реченицамаире
пликама о лажи(ма), перуански књижевник задире и у
историјскосоциолошкополитички аспект тог феномена,
подсећајућинасдајепрвироманналатиноамеричкомкон
тиненту,Шугавипапагајчић (Elperiquillo sarniento)Хосеа
ХоакинаФернандесадеЛисардија (JoséJoaquínFernández
de Lizardi) објављен тек 1816. године, дакле са данашње
временскеперспективепретачнодвавека,будућидасудо
тадашпански инквизитори, служећи се лажима, забрањи
валиобјављивањеичитањероманауХиспанскојАмерици,
поштоби„podríanserperjudicialesparalasaludespiritualde
losindios”.27

Истинителажиуроману

ВаргасЉосајеауторнеколикототалних,целовитихромана
(novelatotal)˗Зеленакућа(Lacasaverde,1966),Разговору
Катедрали(ConversaciónenlaCatedral,1969),Ратзасмак

23Исто,стр.93.
24Исто,стр.97.
25Тешкојезнатидалилажикојесмишљамаштапомажучовекудаживи

илидоприносењеговојнесрећитакоштомуоткривајујазизмеђуствар
ностиисна,далиумртвљујењеговувољуилигаподстичедаделује.
(Прев.аут).VargasLlosa,M.(2007)Latentacióndeloimposible–Victor
HugoyLosMiserablesMadrid:Puntodelectura,p.18

26Исто,стр.37.
27MоглибитиштетнизадуховноздрављеИндијанаца.(Прев.аут.)Vargas

Llosa,M.(15.jul1984)“Elartedementir”,ElPaís,12.март2016.http://
elpais.com/diario/1984/07/25/opinion/459554410_850215.html
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света (Laguerra del fin delmundo, 1981),Јарчевафешта
(Lafiestadelchivo,2000)˗закојејепоставиоосновуусвојој
докторскојтезиGarcíaMárquez:Historiadeundeicidio(Гар
сијаМаркес:повестједногбогоубиства)одбрањеној1971.
годиненаУниверзитетуКомплутенсеуМадриду,иуогледу
Laorgiaperpetua:FlaubertuMadameBovary(Вечнаоргија:
ФлобериМадамБовари),објављеном1975.годинеуфор
микњиге.Каоштосмовећнапоменули,посебнувредност
његовогстваралаштвачинењеговатеоријскаразмишљања
о стварности у књижевном делу, која може бити анегдот
ска–гденијеважноколикоуанегдотамапренетимуроман
имаистинеаколиколажи–ификционална–укојојписац
каодисидент„ствараилузорниживот,стваравербалнесве
товејернеприхватаживотисветонакивимкаквионијесу
(иликаквиверуједа јесу)”.28Формирањетеновестварно
стизаправо јепроцесукојемписацтемамакојепреузима
из стварногживота (премда оне, заправо, бирају писца, а
неонњих)додајеновиелемент(„придодатиелемент”)по
моћусвојих„демона”–личности,догађаја,митова,снова...
којихсеослобађазахваљујућимаштиијезику.Методкоји
нарочитодоприноси„истинитимлажима”уроманимаВар
гасаЉосе јестеприкривениподатак,намерноизостављен
какобинагнаочитаоцадаактивноучествује(саучествује)у
стварањудела/откривањускривеног.

УчланкуподназивомDiezerroresomentirasfrecuentessobre
literaturayculturaenAméricaLatina(Десетчестихгрешака
илилажиокњижевностиикултурииЛатинскојАмерици)
из1989. године, гдеспомињеироманГрадипсиВаргаса
Љосе, великиуругвајскиписацЕдуардоГалеано (Eduardo
Galeano), аутор есејистичког дела Las venas abiertas de
América Latina (Отворене вене Латинске Америке, 1971),
указујенатода„Laliteratura,quesedirigealasconciencias,
actúasobreellas,ycuandolaacompañanlaintención,eltalento
ylasuerte,disparaenellaslosgatillosdelaimaginaciónylavo
luntaddecambio”29ида„Enlaestructurasocialdelamentira,
revelarlarealidadimplicadenunciarla;ysellegamásallácuan
doellectorcambiaunpoquitoatravésdelalectura.”30Сатачке

28Soldatić,D.(2002)Prilozizateorijunovoghispanoameričkogromana,Beo
grad:FilološkifakultetiKragujevac:Novasvetlost,стр.192.

29Књижевност,којасеобраћасавести,утиченању,икадајепраћенадо
бромнамером, талентоми срећом, испаљује нањумуницију саткану
одмаштеивољезапроменом”Galeano,E.(1989)Diezerroresomenti
rasfrecuentessobreliteraturayculturaenAméricaLatina,Nuevasociedad,
p.77.

30Удруштвенојструктурилажи,откритистварностистојештоиодрећи
јесе;амногоседаљестижекадасамчиталацдоживљавапроменетоком
процесачитања.Galeano,E.;Исто.
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гледиштаВаргасаЉосе,тајпроблемјејошсложенији,јерје
фикцијаутоликоприсутнијауколикојепотребакојуизража
ваопштија,односноуколикосубројнијичитаоцикојибисе
поистоветилисадемонимакојиимнедајумира.Штавише,
фикцијаиздајеживоттимештогасводинаречииставља
нарасполагањечитаоцу.31Усвојим,веомасвеобухватними
прецизнимразмишљањимаороману,ВаргасЉосауИсти
ниолажиматврдида„todabuenanoveladicelaverdadytoda
malanovelamiente.Porque ‘decir laverdad’paraunanovela
significahacervivirallectorunailusióny‘mentir’serincapaz
delograresasuperchería”.32

Премдајошодсвогпрвогромана,Градипси,укојемпри
казујепринудупитомацавојнешколеилицмерјетогокру
жења,ВаргасЉосапосебнупажњупосвећујелажиодносно
неистини,онзаправотекодРазговорауКатедралиуспо
стављаодносизмеђуистинеилажи,стварностиификције.
СместивширадњуупериодвојнедиктатуреМануелаОдри
је(ManuelOdría),између1948.и1956.године,ВаргасЉоса
овогапутапружачитаоцусликуперуанскогдруштваипо
јединцакрозслучајниразговордвојицестарихпознаника,
СантјагаСавале (SantiagoZavala)идавнашњегвозачање
говогоцаАмбросијаПарда(AmbrosioPardo).Изванредном
приповедачком техником, кроз Сантјагову побуну против
друштвенихконвенција,декаденцијеморала,површности,
корупцијеилицемерја(испоставићесе,ињеговогоца,од
носноцелепородице),ауторнампредочавасложенусудби
нумладићакојинапуштафакултет,политикуиродитељски
дом,кришомсежени(башкаоштојеисамауторучинио
садеветнаестгодина)итокомроманаподлежеуправоства
рима против којих се борио: тоне у просечност без идеа
ла,„временомпостајесвестандајеусвемупромашиозато
штониуштанијеверовао”.33Крозцелокупанроманаутор
седотичелажи,попутлајтмотиваиомиљенепоштапалице
својихјунака:„ytodalavidaqueriendocreerenalgo...(…)y
todalavidamentira…”34Прикривањеистинесведосамога
краја једна јеодкључнихтехникакојеВаргасЉосакори
стиуовомроману:ограничаваинформацијечитаоцукако
оннебимогаодапредвидирадњуодноснокакобиусваком

31ВаргасЉоса,М.(1990),нав.дело,стр.6.
32Свакидобарроманговориистину,асвакилошлаже.Јер„говоритиисти

ну” зароман значидопринетидачиталацдоживиилузију, а „лагати”
означаванемогућностдасеостваритаобмана;Нав.дело,стр.7.

33PavlovićSamurović,Lj.(1993)Leksikonhispanoameričkeknjiževnosti,Beo
grad:Savremenaadministracija,str.762.

34Читавогживотасамжелеоунештодаверујем...ачитавживотмијебио
лаж. (Прев.аут.)VargasLlosa,M.Conversaciónen laCatedral,Madrid:
Puntodelectura,p.136.
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тренуткуактивноучествоваоупроцесучитања,прелазиса
теменатемукакобинасоставиобезодређеногподатка,чи
месе„подвлачиипосебнафункцијајезикаудруштвууко
јемсетајистијезикјављауслужбиприкривањаистине”.35

УсредиштуроманаПанталеонипосетитељке(Pantaleón
ylasvisitadoras,1973)налазисетрагикомичниликПатале
онаПантохе,честитог,марљивогипростодушногофицира
перуанскевојске,којидобијазадатакдаорганизујеслужбу
проституткизагарнизонуобластиАмазоније,иприступа
мунадасвеозбиљноипосвећено.Романобилујевојничким
извештајима,депешама,новинскимтекстовимазаснованим
настварнојанегдоти,крозкојааутор,овогапутахумором,
иронијомиподсмехом,предочавалицемерје,лажниморал
ипоткупљивостсвихслојевадруштва.КадаСлужбапосети
тељкипрестанедабудетајна,икадазапочнеатакнакоман
дантакојијујепослужбенојдужностиорганизовао,Варгас
Љосаубриљантној„емисијиГласаСинчијаод9.фебруара
1958.годинепрекоРадиоАмазона”,подмотомдаје„истина
горка,алијејошгоралаж”,36саопштавасве„истине”уко
ментарудана,накончегаПантохапохитномпоступкубива
смењен,кажњенипрекомандован,аСлужбарасформирана.

У(мета)историјском˗исамимтимфикционалном˗роману
ПовестоМајти(HistoriadeMayta,1984),укојемсетако
ђепоигравапоменутимкатегоријама,перуанскикњижевник
нуди„unaestéticadelamentira,unmentisrotundodelavali
dezepistemológicadelahistoriografía”.37Поменутироманза
правообилујеауторовимтеоријскимразмишљањима:„Ово
нећебитистварнаповест,негоуправороман(...)Једнаса
свимбледа,далека,акохоћешлажнаверзија”.38Објашња
вајућизбогчегаодсамогпочеткаприповестиоперуанском
троцкистиАлехандруМајтињегов протагониста не лаже,
већупорнонастојидаоткријештасезаистадесило,аутор
кроз свој лик одговара: „Затошто сам реалиста, у својим
романимасетрудимдалажемзнајућиочемупишем.(...)То
јемојметодрада.Аиједининачин,помоммишљењу,да
сепишуповести,почеводонесавеликимП”.39Токомро
мана,ауторсвојеставовепомерауправцуисторије,икроз

35Soldatić,D.(1984)KnjiževnodeloMarijaVargasaLjose,u:RazgovoruKa
tedrali,Beograd/Sarajevo:grupaizdavača,str.601.

36VargasLjosa,M.(2011)Pantaleoniposetiteljke,Beograd:Laguna,str.179.
37Естетикулaжи,крајњусвестоепистемолошкојвредностиисториогра

фије;Arze,G.J. (1996)Metahistorianacionalymetaficciónbiográficaen
HistoriadeMaytedeMarioVargasLlosa,p.55.http://digitalcommons.fiu.
edu/etd/1318

38VargasLjosa,М.(2006)PovestoMajti,Beograd:Fenikslibris,str.71.
39Исто,стр.72.
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ликовенамсаопштавада„оношточовекнаучипокушавају
ћидареконструишедогађајнаосновусведочанствајестеда
сусвеисторијеприче,дасусачињенеодистинаилажи.”40
УсвојеврснојтеоријироманакојупровлачикрозПовесто
Мајти,ВаргасЉосасезаправонадовезујенаесејеизосам
десетих година које смоу овомчланкупоменули.У свом
седмомромануонпроговараоперуанском(илибилокојем
другом)друштву:„Обавеститиданасмеђунамазначитума
читистварностускладусажељама,страховима,илинапро
стоонакокаконамодговара...(...)Поштојенемогућезнати
шта се одистадогађа,Перуанцилажу,измишљају, сањају,
бежеуобману”.41

Јошједан„целовитироман”овогписца,Јарчевафешта(La
fiestaelChivo,2000),поигравасеплетивомлажи.Поставље
наначврстеосноветрипаралелнанаративнаплана,прича
о доминиканском диктатору Рафаелу Леонидасу Трухиљу
(RafaelLeónidasTrujillo)„Јарцу”иУранији(Urania),кћерки
сенатораАгустинаКабрала(AgustínCabral)–којомпочиње
и завршава роман – заправо је највећим делом плодфик
ције,акоимамоувидуда„elgéneronovelísticoadquiereun
valorespecial,debidoalagranlibertaddequegoza”.42Робин
Лефер (RobinLefere) запажа да роман не садржи никакав
паратекст (предговор, епилог, напомену, белешку, библио
графијуислично),исматрадагастогаморамочитатикао
фабулу,аликовеТрухиљаиБалагера(JoaquínBalaguer)сма
трати једнакофикционалним као ликУраније.43Међутим,
унутарфикцијесвеје„јошједналаж,јошједнасамилосна
лажутомнизулажи”,44афункцијателажиједауништипо
јединца,потчинигаиодњеганачинироба.Сматрајућилаж
неизоставниморужјемдиктатуре,ауторкрозједанодсвојих
ликова–Имберта–проговарадаће,доклегодТрухиљобуде
жив,„ионимногиДоминиканцибитиосуђенинаонуужа
сну горчину и незадовољаство собом, на лагање у сваком
тренуткуиварањесвих,надвострукиживот: јавнулажи
приватнуистинукојанесмедасеизрази”.45

40Исто,стр.121.
41Исто,стр.245.
42„Романкаопрознаврстадобијапосебнувредностуследвеликеслободе

којуужива“.Lefere,R.(2004)“LafiestadelChivo,¿mentiraverdadera?”
ActasdelXIVCongresodelaAsociaciónInternacionaldeHispanistas:New
York,1621deJuliode2001/coord.porIsaíasLerner,RobertoNival,Ale
jandroAlonso,Vol.4,2004(Literaturahispanoaméricana),стp.334

43Исто,стр.332.
44VargasLjosa,M.(2011a)Jarčevafešta,Beograd:Laguna,стр.48
45Исто,стр.176.
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Посебну знатижељу током писања овог чланка код нас је
изазвалообјављивањеновогроманаМаријаВаргасаЉосе
(марта 2016. године), најављеногприликомњеговепосете
Србији јуна2015.Поновостављајућиуфокуссвогсписа
тељскогинтересовањаналичје (перуанског) друштва, ово
гапутатокомвладавинеАлбертаФухиморија,уделукоје
непрестано балансира између трилера, криминалистичког
и политичког романа, аутор за централну тему узимажу
туштампуисензационалистичконовинарство,даклеопет
својеврсну–лаж.(И)овогапута,штампапредстављаполи
тичкооружјепарекселанс,којиммоћницимогубрзо,једно
ставноиубедљиводадискредитујусвојенеистомишљени
ке.РоманјепосвећенперуанскомписцуиновинаруАлонсу
Куету(AlonsoCueto),члануПеруанскеакадемијезајезик,а
заразликуоддругихроманаВаргасаЉосе,насамомпочет
кукњигеаутористичедаједелокојејепреднамаплодфик
ције,алидасунекиликовинадахнутистварнимособама,те
да,икадаимајуистаименакаоиони,ипакприпадајуфик
цији, башкаои догађајииспричани у роману.46Окосница
причејенамерабездушногдиректорасензационалистичког
недељника„Огољавање”(Destapes)иновинарапознатогпо
злобнимиотровнимкоментаримауемисији„Врућетеме:
истинеилажиопознатима”наНародномрадију,Роланда
Гара (Rolando Garro), да уништи живот богатом инжење
руЕнрикеуКарденасу(EnriqueCárdenas)фотографијомса
давнашњеоргијенакојојјеовајучествовао.Дакако,уцена,
чији је(лажни)циљбиовећипрестижчасописа,скривала
јејошједнуобману:Гаровутајнусарадњуса„Доктором”,
блискимсарадникомпредседникадржавеФухиморија,ко
јаћегакоштатиглаве.Истина,којанакрајуроманаизла
зинавиделокрознизтајнихснимакаразговораичланака
написанихудухуПанталеонаипосетитељки:„Elasesina
todeunperiodistaylaamenazadalibertaddeexpresiónenel
Perú”,47„Grabacionessecretas(corriendoriesgosparaservira
laVerdadyalaJusticia)”,48„Escándalodelasfotosdelaorgía
deChosica”49предоченајеуверљивимперомВаргасаЉосе.
Осимшто кроз основну тему којом се бави сагледава два
лица новинарства и подстиче повратак штампаних меди
јањиховојосновнојнамени–моралном,правовременоми
истинољубивомгласилуслободногдруштва,овимроманом,

46VargasLlosa,M.(2016)Cincoesquinas.KindleEdition,Madrid:Alfaguara,
pos.13.

47УбиствоновинараипретњаслободиизразауПеруу(прев.аут.)
48Taјни снимци (ризиковање живота у служби Истине и Правде)

(прев.аут.)
49СкандалзбогфотографијаоргијеунасељуЋосика(прев.аут.)
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снашетачкегледишта,ВаргасЉосазатваракругтемапо
везанихсаличнимискуствомиразрачунава се сабескру
пулознимполитичкимсредствима(лажима,обманама,зло
употребом)којајеАлбертоФухиморикористиоупредсед
ничкој кампањи усмереној против њега као супарничког
кандидата.

Позоришнеилузије

ПремдавећинастудијаоделуМаријаВаргасаЉосеизоста
вљањеговпозоришниопус,сматрајућигамањевреднимод
романаиесеја,кадајеречотемиовогчланка,каоштосмо
наговестили на почетку, истраживање драмских текстова
перуанскогписцајенеминовно.Наиме,увећинисвојихпо
зоришнихкомада,башкаоироманакојејенаписао,Варгас
Љосаобрађујеразнеобликелажи.Отомеговореинаучни
чланци:„VargasLlosayteatrocomomentira”,50и„Laverdad
delasmentirasenelteatrodeMarioVargasLlosa”51.

Упрвомпоглављурекли смода ауторовпредговордраме
ГоспођицаизТакнеподназивом„Истинителажи”заправо
доноси суштину његовог доживљаја књижевности. Мада
себавитемамакао штосудруштвенепредрасуде,самоћа,
старост,породица...изавећинуликоваузималичностииз
сопственогживотаињиховебрижљивочуванетајне,Варгас
ЉосасеукомадуГоспођицаизТакнепресвегапиташтасу
причеикакооненастају:„¿Porquénecesitaelhombrecontar
ycontarsehistorias?”,52дабиунизуодговоранасопствена
питањауистомуводномтекстудаоиодговор:„...eseartede
mentirqueeseldelcuentoes,también,asombrosamente,elde
comunicarunarecónditaverdadhumana”.53

КомадКети и нилски коњ (Kathie y el hipopótamo, 1983)
почива на лажима, двоструким животима, илузији. Читав
комадјепроцесстварањафикцијеодоснолажи,учијемје
средиштујунакРазговорауКатедрали,СантјагоСавалаи
доконабогаташицакојагаангажуједајојбудеghostwriter.
Суштинупроблемакојиобрађујепоновонамоткрива сам
писац,ууводномтекстудраме:„овомфарсомсамнастојао,
каоиусвојимроманима,дапостигнемсвеукупнуилузију.

50ВаргасЉосаипозориштекаолаж.Dauster,F.(1986)Mester14(2)http://
escholarship.org/uc/item/94m6c62v

51ИстинаолажимаупозориштуМаријаВаргасаЉосе;Ángeles,R.(2003)
RevistaQuehacerNo.140/EneFeb2003.

52Збогчегачовекимапотребудасебиидругимапричаприче?(прев.аут.)
VargasLlosa,M.(2001)Obrareunida.Teatro.Madrid:Alfaguara,p.15.

53Тауметностлагањакаркатеристичназапричетакође,зачудо,предста
вљасаопштавањечовековескривенеистине. (Прев.аут.)VargasLlosa,
M.(2001)Obrareunida.Teatro.Madrid:Alfaguara,p.16.
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(...)Комадненастојидапреставиљудскоискуствоуширем
смислу,већдапокажеда јеонообјективноисубјективно,
реалноинереално,идаобатапланачинеживот”.54

УдрамиЧунгинаигра(LaChunga,1986)присутанје„шек
спировскипарадокс,премакојемсеврхунскиобликмаски
рања остварујетек у тренутку самог скидања маске“.55
Премда се поигравање илузијом у овом комаду врти око
узалуднихпокушаја откривањаистине о нестанку девојке
којајезавршилаусобивласницебаранаконштојујемо
мактрампионаједнуноћузаменузановацзакоцку,Варгас
Љосаовдепроговараољубави, табуима,положајуженеу
шовинистичкомдруштву.У анегдотској причио збивањи
маускромнојкафанисасумњивимгостима,наперифери
јиПијуре,узуводницитатОскараВајлда:„Truthisrareluy
pure and never simple”56, ВаргасЉоса проблем подиже на
општиниво:„УЧунгинојкући,истинаилаж,прошлости
садшњост,обитавајузаједно,каоуљудскојдуши”.57

Унизудрамскихделакојасебаветемомовогчланкаспоме
нућемоикомадкојипонашеммишљењупредстављасаму
суштинуодносаВаргасаЉосепремакатегоријиуметности
унајширемсмислу,Лепеочи,ружеслике(Ojosbonitos,cua
drosfeos,1993).Kрозпричуочувеномликовномкритичару
којилошомкритикомизложбесвојеучениценехотицеиза
зивањеносамоубиство,имладогморнаракојизаводичуве
ногинтелектуалцаунамеридаосветисвојудевојку,Варгас
Љосазаправопроговараоприродиуметностиикарактеру
критичара,огољавањемлажинакојимапочиваживотЕду
ардаСанељија(неталентовансликар,осујећенихомосексу
алац)ипризнањемутренуткукадамуживотвисиоконцу:
„Нисамнициникнизао.Самосамфолирант.Итофрустри
рани.Уметнички, интелектуално, сексуално. (...) И истре
самсенасиротимсликарима,сликаркамапопутАлисје.Те
рамихдаплатемојумалограђанштину,говорећидасуиони
малограђани”.58

Напослетку, треба споменути да је Марио Варгас Љоса
2006. годиненаправиопозоришнуадаптацијусвојихесеја

54Vargas Ljosa, M. (2010) Drame, Zrenjanin: Narodna biblioteka Žarko
Zrenjanin,str.64.

55Jovanov, S. Struje vremena i vrtlozi duše. Drame Marija Vargasa Ljose,
u:Drame, Vargas Ljosa,М. (2010) Zrenjanin: Narodna biblioteka Žarko
Zrenjanin,str.222.

56Истинајереткочистаиникаданијеједноставна.VargasLjosa,М.(2010)
Drame.Zrenjanin:NarodnabibliotekaŽarkoZrenjanin,str.147.

57Исто,стр.148.
58Исто,стp.52.
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Истинаолажимаитадасепрвипутокушаонасцени,уз
глумицу Аитану Санћес Хихон (Aitana Sánchez Gijón), у
истоименом рециталу одржаном уМадриду, Барселони и
неколикоградоваЛатинскеАмерике.

Закључак

Уовомрадупокушалисмоданачинимоосвртнамотивла
жикрозразнетемекојимасеМариоВаргасЉосабавиоу
својимпрозним,есејистичкимидрамскимделима.Закљу
чакдокојегсмодошлијевишеслојан:сједнестране,инте
ресовањеипотребаперуанскогписцадасебавитемамакоје
уосновиимајулажсједнестранепотичеизњеговограног
детињства, када је сазнао даму је отацживи да јемајка
тодеветгодинаодњегаприкривала,асдругесетичење
говеизборнекампањезапредседникаПеруа,1990.године,
када јеизгубиоодАлбертаФухиморија.Проблемсаоцем
описао је у свомпрвом романуГрад и пси (1963), док се
ПеруомудобаФухиморијаипрљавимполитичкимиграма
бавиоусвомпоследњемроману,Петуглова(2016).Управо
тадвапериодаживота,наизменично,темасуњеговогауто
биографског делаРиба у води (1993).Осимшто такорећи
усвихосамнаестроманакојејенаписаоговорионекомод
обликалажи–махомкрозлицемерједруштва,војскеисве
штенства–моглибисморећида јелаж једнаодкључних
тема и есејистичког делаМаријаВаргасаЉосе, присутна
токомчитавењеговекаријере.Посебанзначајимајутеорет
скиставовиокњижевностиилажи,којеизносиунеколи
котекстоваикњига,насталихураспонуодтридеценије:
Истинителажи(Lasmentirasverdaderas,1980),Уметност
лагања(Elartedementir,1984),Истинаолажима(Laver
daddelasmentiras,1990),Изазовнемогућег(Latentaciónde
lo imposible, 2004), каоиу говоруодржаномуСтокхолму
наконштомујеурученаНобелованаградазакњижевност
(2010).СатачкегледиштаМаријаВаргасаЉосе,лажнеса
моштоједеосвакодневице,жиласвакогдруштваипредмет
свакефикције,већ јеонаисаставнидеосвакогпојединца
односносамогживота.Човек,заправо,неможедаживиса
моодистине,лажисумунеоходне,алинеонекојесуму
наметнутевећонекојеслободноисвесноизмишљаипри
хвата.ЛажсагледанакрозделоМаријаВаргасаЉосеима
историјску,социолошку,културолошкуиполитичкуоснову
исаставниједеостварности–садашње,прошлеибудуће–
башкаоштојенераздвојниелеменаткњижевногдела.Оту
дасвакичовек,башкаоисвакичиталац,имајуправодасе
њомепоигравају,ида јекреирајуу складуса сопственим
жељамаиоколностима.
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Напомињемода смоу овомчланку тек делимичноистра
жилимотивлажиуделуВаргасаЉосе,тедабиубезмало
свакомњеговомпрозном,есејистичкомилидрамскомделу
могаодасенађенекиодаспекататогживотнокњижевног
проблема, који га заокупља одпочетка каријере до данас.
Угодиниукојојхиспанскисветобележавадвавекахиспа
ноамеричкогромана,чијијеједаноднајзначајнијихактера
управоМариоВаргасЉоса,верујемодасмоотворилимо
гућностзанекановаистраживањананашимпросторима.
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TRUELIESOFMARIOVARGASLLOSA

Abstract

Throughout his literary career, the Peruvian Nobel laureate, Mario
VargasLlosa,hasalmostconstantlydealtwiththeproblemoflies,in
differentways. In his eighteen novels, numerous essays and several
theatre plays,we can recognize themotif of various forms of lies –
mainlyexpressedthroughthehypocrisyofthesociety,militaryandthe
clergy– sowecan safely say that lies areoneof thekey themesof
narrativeandessayisticworksofMarioVargasLlosa.Fromhispoint
ofview,liesarenotonlypartofeverydaylife,vesselsofeverysociety
andeverysubjectoffiction,buttheyarealsoanintegralpartofeach
individual,aswellasoflifeitself.Inthispaperwehavetriedtoresearch
all theaspectsofhisinterestinthetopic–fromhischildhoodtothe
electoralperiodinPeru(1990),describedinFishinWater(Elpezenel
agua,1993)andhislatestnovelFivecorners(Cincoesquinas,2016).
WehavepaidspecialattentiontoMarioVargasLlosa’stheoreticalviews
regardingliteratureandlies,expressedinhisvariousessays:TrueLies
(Lasmentirasverdaderas,1980),TheArtofLying(Elartedementir,
1984),TheTruthAboutLies (Laverdadde lasmentiras,1990),The
TemptationoftheImpossible(Latentacióndeloimposible,2004),as
wellashislecturesafterreceivingtheNobelPrizeforLiterature(2010).

Keywords:MarioVargasLlosa,LatinAmericanLiterature,Peruvian
Literature,NobelPrize,lie


