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Abstract: Mario Vargas Llosa’s work explores the structures and mechanisms 
of power, either political or social, the Peruvian writer constantly placing his char-
acters in the complex context of a world dominated by violence. But violence does 
not always guarantee success, on the contrary, it often brings about loneliness and 
rejection of some of his major protagonists either by their friends and family or, at 
times, by the entire community they live in and wish to represent. All these can be 
analyzed in his novels centered upon contemporary historical issues, such as The 
Real Life of Alejandro Mayta (1984) and Death in the Andes (1993), where the 
central characters have to face death and to find the most adequate answer to the 
challenge of various violent forces. The real Peru is turned into a symbolic domain 
of fear and mystical practice, suggesting a new kind of fictional reality, express-
ing a society mentally blocked within its own traditions and practically unable (or 
unwilling) to get over them.   
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Opera lui Mario Vargas Llosa reprezintă „o vastă explorare, la nivel nara-
tiv, a mecanismelor puterii”, consideră romancierul și eseistul peruan Alonso 
Cueto. Căci, continuă el, „în universul creaţiei lui, puterea este unica garanţie 
a supravieţuirii sociale, cheia cu ajutorul căreia se poate ajunge la deţinerea 
supremaţiei într-o lume dominată de legea violenţei.”1 Interesant este, însă, că 
dorința de putere nu se manifestă, în romanele lui Vargas Llosa, doar în plan social 
sau politic, ci se vădeşte şi în relaţiile intime ale personajelor, în sentimentele lor 
şi în iubirile ascunse, în reacţiile pe care le au în anumite momente, la fel ca şi în 
ambiţiile ori dorinţele de care sunt caracterizate. Prin urmare, se poate afirma că 
opera laureatului peruan al Premiului Nobel (2010) evaluează efectele pe care le 
are asupra ființei umane simplul fapt de a trăi într-o lume definită încă de la origini-
le sale de funcţionarea clară a unor mecanisme ale puterii și violenței dezlănțuite. 

În acest univers, doar cei puternici, adică cei mai cruzi și mai violenţi, găsesc 
resursele de a se impune asupra celorlalţi. Istoria este relatată întotdeauna de către 
1 Alonso Cueto, „Teologia puterii și flacăra răzvrătirii”. Traducere de Rodica Grigore, în revista 
Viața Românească, nr. 7 /2016, p. 48.
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victime, căci naratorul (şi autorul) se situează mereu alături de ele. Pentru Vargas 
Llosa, chiar istoria puterii e povestită din perspectiva reacţiilor celor oprimaţi. Iar 
confruntat cu puterea, cel mai adesea exercitată de un conducător dar, uneori, şi 
de un întreg sistem social sau impusă ca atare de realitatea însăşi, fiinţa umană are 
două alternative. Una dintre ele „este de natură socială şi poate fi definită drept 
rebeliune, cel mai frecvent marcată de o aspiraţie utopică colectivă. Cea de-a doua 
este privată şi e concretizată în utopiile personale reprezentate de artă, religie sau 
iubire.”2 Iar atunci când personajele lui Vargas Llosa simt cum se răsfrânge asu-
pra lor violenţa puterii, replica pe care o dau este răzvrătirea. Însă raportul între 
conducător şi rebel nu acoperă complet această problematică. Căci răzvrătirea, 
pentru a fi reală, îmbracă forma unei alte puteri, o putere alternativă ce creează la 
rândul său o societate (Cercul, celulele marxiste de studiu, comunitatea bordelului 
perfect din Amazonia). Prin urmare, rebelul devine un spirit atotputernic la propri-
ul său nivel, iar asta îi caracterizează toate faptele, putându-se afirma că, astfel, el 
se transformă într-o replică a celui căruia încearcă să i se opună. De pildă, Jaguarul 
se răzvrăteşte împotriva autorităţilor colegiului, însă sfârşeşte prin a fi mai violent 
decât ele, iar Sfătuitorul din Războiul sfârşitului lumii se ridică împotriva Repub-
licii, însă îşi alcătuieşte propria grupare de militanţi fanatici. Rebelul reprezintă o 
entitate care, cel mai adesea, îşi exercită puterea cu mai multă autoritate decât cel 
împotriva căruia s-a ridicat. „Prin intermediul acestui paradox putem deduce că in-
stinctul de exhibare a puterii este, într-un fel sau altul, fundamental pentru person-
ajele lui Vargas Llosa. Toţi răzvrătiţii devin sau, dacă nu, cel puţin aspiră să devină, 
la rândul lor, atotputernici. Este un paradox tragic, care sfârşeşte prin a-i anula.”3

Toate acestea sunt evidente și în romanele pe care scriitorul peruan le-a pub-
licat după Războiul sfârșitului lumii (după anul 1980), în primul rând, Istoria 
lui Mayta și Lituma în Anzi, dar și în eseurile sale, mai cu seamă în acelea unde 
discută raportul dintre literatură și realitate, între ficțiune și istorie, mai cu seamă 
Adevărul minciunilor. Interesant este și că această complicată relație e analizată 
preponderent în acele texte în care Vargas Llosa tratează tema violenței, convins 
fiind că legătura literaturii peruane cu resorturile intime ale violenței sunt adesea 
elementele esențiale prin care e definit acest spațiu cultural și, prin extensie, întrea-
ga Americă Latină. Iată de ce, în Adevărul minciunilor (1990), scriitorul va încerca 
să clarifice dezbaterile nesfârșite cu privire la adevărul ori veridicitatea romanelor 
sale și va sublinia importanța independenței estetice a acestora, necesară tocmai 
într-un asemenea climat marcat de o violență din cercul tragic al căreia parcă nu 
mai există scăpare. Așadar, autorul va evidenția pe de o parte diferența, în cheie 
ontologică, dintre ficțiune și realitate, iar pe de alta, deosebirea, de astă dată în 
cheie pragmatică, între literatură și istorie. Pactul obligatoriu dintre autor și cititor 
trebuie, deci, stabilit, în condițiile acestor disocieri, pe fondul temei atotprezente a 
violenței, adevărată obsesie a lui Vargas Llosa, evidentă, după Războiul sfârșitului 
lumii, textul paradigmatic în acest sens, mai ales în Istoria lui Mayta și Lituma în 
Anzi. 

2 Ibid., p. 49.
3 Ibid., p. 50.
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Textele acestea ar reprezenta, după cum le definește chiar autorul, „veritabile 
bătălii pentru păstrarea memoriei, pentru recontextualizarea istoriei peruane în 
cadrul definiti de legile puterii și ale violenței, atât de frecvent întâlnire în literatura 
peruană încă de la începuturile sale.” Vargas Llosa încearcă, practic, să istoricizeze 
violența și să evalueze efectele acesteia asupra oamenilor dintr-un anumit spațiu, 
într-un timp definit, marcat de așa numitul „război popular” purtat de gruparea 
maoistă Sendero Luminoso împotriva Statului. Simptomatic e faptul că efectele 
cele mai evidente și cele mai dureroase ale acestor confruntări care au sfâșiat soci-
etatea peruană vreme de decenii, „sunt evidente mai cu seamă în regiunile cele mai 
sărace ale țării, în zona muntoasă din Ayacucho înregistrându-se peste șaptezeci de 
mii de victime (de remarcat fiind și amănuntul că tot din acea regiune proveneau, 
în marea lor majoritate, și opresorii).”4 

În Istoria lui Mayta (1984)5, ancheta unui scriitor care încearcă să reconstituie 
povestea troțkistului Alejandro Mayta și a revoluției sale eșuate pe povârnișurile 
Anzilor în anul 1958 devine, sub ochii cititorului, o frescă amară a unei țări di-
vizate și antagonizate. Adolescent idealist (și catolic fervent), apoi tânăr intelec-
tual autodidact cochetând cu ideile stângii radicale, oscilând în viața personală 
între conformism și transgresiune, terorist fără voie, judecat și condamnat pentru 
greșeli pe care se pare că nu le-a comis, Mayta este descris contradictoriu și evocat 
inconsecvent de cei intervievați de narator. La fel ca portretul marginalului Mayta, 
și istoria (marea istorie) este construită din ficțiunile personale ale celor care se 
pretind martori sau victime (niciodată călăi), iar nu din marea ficțiune a ideologiei 
răsfrânte în gesturile disperat-eroice și ratate ale revoluționarilor peruani. Struc-
tura romanului e dublu articulată, la primul nivel al textului, naratorul omniscient 
relatează povestea lui Mayta, care îl cunoaște într-o bună zi pe Vallejos, care îi 
oferă ocazia de a trece de la teorie la fapte și de a-și pune în aplicare planurile 
revoluționare. La cel de-al doilea nivel al textului, cititorul regăsește, la persoana 
întâi, ancheta naratorului-scriitor cu privire la viața lui Mayta. În acest fel, istoria 
e mereu pusă în abis prin intermediul procesului de elaborare a ficțiunii (implicit, 
de construire a textului), fiind accentuate deopotrivă conicidențele voite între per-
spectiva autorului și cea a naratorului, cu scopul vădit de a evidenția legăturile 
complexe dintre realitate și ficțiune. 

Desigur, Istoria lui Mayta e un text ficțional, însă în numeroase fragmente 
esențiale ale textului regăsim datele concrete ale realității dure, crude, violente 
care a marcat istoria recentă din Peru și existența oamenilor de aici. „Am inventat 
un Peru de apocalips”, va afirma autorul, „o țară devastată de un război fratricid, 
de terorism și mereu pradă intervențiilor venite din partea puterilor străine. Evi-
dent că nimeni nu va fi dispus să recunoască nimic din toate astea și cu toții vor 
pretinde a crede că e vorba despre pura ficțiune.” Cu altă ocazie, Vargas Llosa va 
sublinia că a încercat să transforme în ficțiune evenimentele despre care auzise că 
s-ar fi petrecut în Peru, cu privire la care s-a documentat, după ce a citit mai multe 
4 Lucero de Vivanco, „El capitulo PCP-SL en la narrativa de Mario Vargas Llosa”, în Revista 
Chilena de Literatura, no. 80 (5)/2011, p. 12.
5 Mario Vargas Llosa, Istoria lui Mayta. Traducere de Mihai Cantuniari, București, Editura 
Humanitas Fiction, 2019.
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relatări în presa internațională. Sigur că frontiera dintre realitate și ficțiune poate fi 
discutată la infinit, esențială rămâne, însă, preocuparea autorului față de tema care 
a reprezentat punctul central și în capodopera sa, Războiul sfârșitului lumii, și an-
ume violența fratricidă, împărțirea aceleiași țări în tabere dispuse să lupte până la 
capăt. Numai că acum tragicul e accentuat din cel puțin două motive. Pe de o parte, 
evenimentele prezentate sunt mult mai apropiate în timp de prezent, iar pe de alta, 
e vorba despre Peru, nu despre Brazilia. Căci Istoria lui Mayta își construiește 
prezentul narativ pornind de la elementele evidente ale unui imaginar apocaliptic, 
pe care cititorii operei lui Vargas Llosa le cunosc deja din La guerra del fin del 
mundo. Iar acesta determină imagini extrem de pregnante ale distrugerii, haosului, 
catastrofei, anihilării individuale și colective. 

Naratorul-scriitor descrie o țară aflată în pragul colapsului economic și social, 
dominată de o clasă politică incompetentă și coruptă, o țară în care toată lumea e în 
conflict cu toată lumea, dovadă concluzia naratorului: „Asta nu mai e revoluție, ci 
apocalips!” Realitatea violenței e codificată în termeni apocaliptici, Vargas Llosa 
având nu o dată drept punct de pornire eșecul modelului utopic în Peru, dar și cel al 
ideologiilor de stânga. Începuturile violenței care se va dezlănțui și care va scăpa 
de sub control sunt identificate în mișcările țărănești din zona andină, dar ele nu fac 
altceva decât să oglindească violența endemică din Peru și predispoziția generală 
de a rezolva orice conflict prin forță, iar nu prin negociere ori dialog. 

În acest fel, însăși istoria e transformată în mit apocaliptic6 și, date fiind si-
militudinile dintre realitate și ficțiune, acest mit apocaliptic nu servește doar la 
evidențierea structurii narative a Istoriei lui Mayta, ci mai ales la accentuarea 
realităților din Peru – exact elementele care au inspirat ficțiunea. Nu e vorba, deci, 
în acest context al violenței, doar despre o ficțiune ce recreează un fapt istoric, ci 
mai degrabă despre o întreagă țară care își evidențiază la tot pasul esența ficțională 
în sensul peiorativ al termenului (ca expresie a iraționalității, minciunii, ipocri-
ziei generalizate, corupției etc.) Naratorul chiar spune: „Peruanii mint, inventează, 
visează, se refugiază în iluzii.” Viața din Peru a devenit, deci, o expresie clară a 
literaturizării, iar acest fapt a determinat constituirea unui sistem de valori invers, 
care privilegiază lipsa rațiunii, ignorarea logicii, adică exact acele elemente ce 
stau la baza izbucnirii violenței. Ca și în Războiul sfârșitului lumii, apocalipsul 
pare incredibil de real, însă, spre deosebire de aventura adepților Sfătuitorului, aici 
lucrurile sunt mult mai direct legate de realitățile tragice din Peru, căci, după cum 
a spus Vargas Llosa însuși, „un apocalips lipsit de elementele istorice care să-l 
fundamenteze e nu doar inexplicabil, ci de-a dreptul nejustificabil.”

Lituma în Anzi (1993)7 are o structură oarecum asemănătoare, în sensul că 
violența e din nou raportată la iraționalitatea istoriei naționale și la evoluția mi-
turilor latino-americane. Totul pornește de la încercarea de rezolvare a trei cazuri 
de dispariții inexplicabile din Naccos, o localitate minieră din Anzi. Personajul 
însărcinat să rezolve cazurile e caporalul de jandarmi Lituma, ajutat de adjunctul 
său, Tomas Carreno. Aceștia aveau în grijă șantierul de construcție a unei șosele 
6 Lucero de Vivanco, op. cit., p. 14.
7 Mario Vargas Llosa, Lituma în Anzi. Traducere de Mihai Cantuniari, București, Editura 
Humanitas Fiction, 2017.
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transandine din Peru și o mină din apropiere, iar, date fiind circumstanțele, cei 
suspectați de la bun început pentru cele trei dispariții sunt membrii grupării co-
muniste Sendero Luminoso, căreia îi căzuseră deja victime funcționari și țărani 
deopotrivă, raidurile violente ale adepților mișcării fiind de notorietate în regiunea 
platoruilor alpine și în văile Anzilor. Finalul romanului, tragic și cutremurător, 
dezvăluie, însă, crudul adevăr. Nu gruparea Sendero Luminoso fusese vinovată 
de astă dată, căci cei trei dispăruți fuseseră sacrificați de locuitorii din Naccos, 
pentru a îmbuna spiritele divinităților regiunii, apus. Sacrificiile fusesră puse la 
cale de către Dionisio și soția sa, Adriana, o aluzie clară la miticii Dionysos și 
Ariadna, după cum demonstrează Lucero de Vivanco, trimiterea fiind cu atât mai 
clară cu cât caracteristicile dionisiace ale ritualurilor practicate de aceștia sunt 
subliniate în repetate rânduri pe parcursul textului. Mitul clasic se suprapune, 
așadar, peste credințele străvechi ale populațiilor din regiunile andine, iar în acest 
fel dezlănțuirea violenței care înspăimântă oamenii din Naccos pare fără soluție 
și imposibil de stăvilit. În mod ironic, însă, alte victime din zona respectivă sunt 
făcute de gruparea Sendero Luminoso, iar barbaria ce caracterizează această lume 
îndepărtată de civilizație pare desprinsă din cronicile conquistadorilor de secol 
XVI. 

Granițele dintre victime și opresori se șterg, treptat, până când nu mai pot 
fi separați unii de ceilalți, iar statutul de martor al evenimentelor, unicul pe care 
oamenii doresc să și-l asume pare o tristă ironie în contextul atâtor și atâtor crime. 
Violența nu mai e acum explicată din punctul de vedere al unor realități istorice, 
ci dintr-o perspectivă esențialist-antropologică, având rădăcinile în practicile 
moștenite din epoca prehispanică. Căci textul lui Vargas Llosa nu exclude faptul 
că unele manifestări extreme ale violenței din zonele andine din Peru sunt ex-
plicabile din perspectiva practicilor culturale ale incașilor și ale populațiilor care 
au sfârșit învinse de aceștia. Prin urmare, am avea de-a face, în acest roman, cu 
două tipuri de expresii ale violenței – pe de o parte, cea a locuitorilor din Naccos, 
înrobiți de practicile precreștine sângeroase, iar pe de altă parte, cea a membrilor 
grupării Sendero Luminoso, lipsită de aura irațional-mitică a celei dintâi, însă la 
fel de înspăimântătoare. 

Din punctul de vedere al materialului narativ inspirat dintr-un context latino-
american marcat de violență, atât Istoria lui Mayta, cât și Lituma în Anzi pot fi 
privite drept versiuni interpretative, iar nu ilustrative, ale istorie naționale peruane. 
În mod simbolic, faptele violente relatate sunt privite din perspectiva imaginarului 
religios, al miturilor clasice sau al modelului irațional de gândire, pentru a trans-
pune realitatea într-o formă simplificată, dar și în mod evident plasată sub semnul 
violenței și al morții. Autorul adoptă perspectiva unui istoric, în sensul în care era 
acesta descris de către Hayden White, adică al unui om împătimit de scris, care 
lucrează cu materialele istoriei într-o manieră asemănătoare cu cea a unui autor 
de ficțiuni, utilizând toate formulele narative consacrate, astfel încât acestea să-i 
servească  pentru a interpreta faptele relatate din unghiul de vedere pe care l-a 
adoptat.  

Dar reprezentarea zonei andine drept un spațiu barbar prin excelență, închis în 
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fața încercărilor de modernizare și captiv parcă într-o epocă revolută se regăsește 
și în câteva texte anterioare ale lui Mario Vargas Llosa (datând din anul 1983), în 
primul rând mult discutatul (în Peru și în întreaga Americă Latină!) Raport din 
Uchuraccay (Informe de Uchuraccay) și Historia de una matanza, a căror apariție 
a fost determinată de evenimentele din ianuarie 1983, la Uchuraccay, Ayacucho, în 
Anzii peruani (Raportul apărând în martie 1983, iar Historia de una matanza, ver-
siunea jurnalistică a acelorași întâmplări, fiind publicată în luna iunie a aceluiași 
an). Ambele sunt perfect raportabile atât la tema violenței, cât și la preocuparea 
scriitorului de a analiza relațiile dintre ficțiune și realitate, unii exegeți considerând 
chiar că am avea de-a face, în cazul acestor texte, cu o expresie a „violenței sim-
bolice” (într-un sens sensibil diferit de modul în care înțelegea această sintagmă 
Pierre Bourdieu!) resorturilor căreia i-a căzut victimă însuși Vargas Llosa8, și care 
ar trebui reevaluată cu atenție, exclusiv din perspectiva adevărului tragicelor fapte 
petrecute la Uchuraccay. Astfel, în respectiva zonă andină, au ajuns la începutul lui 
1983 opt ziariști, pentru a cerceta circumstanțele în care, cu puțin timp înainte, lo-
cuitorii din Huaychao au ucis șapte membri ai grupării Sendero Luminoso. Faptele 
țăranilor au fost apreciate public de mai mulți înalți reprezentanți ai armatei pe-
ruane și chiar de președintele de atunci al țării, Fernando Bealunde Terry, care i-a 
felicitat pe patrioții din munți și a declarat că susține lupta lor hotărâtă împotriva 
terorismului. Sosiți la fața locului pentru a se documenta în vederea unor reportaje 
pe care voiau să le realizeze acolo, ziariștii au fost uciși cu pietre și macete de către 
locuitorii din Uchuraccay, care fuseseră instruiți de armata peruană, sătenii crezând 
că e vorba tot despre membri ai grpării Sendero Luminoso, declarând ulterior că 
au confundat aparatele de filmat și de fotografiat cu mitralierele... Ca urmare a 
acestor tragice evenimente, a fost constituită o Comisie Națională de Investigație, 
prezidată de Mario Vargas Llosa însuși, la lucrările acesteia contribuind numeroși 
experți (specializați în antropologie, lingvistică, drept și psihologie). 

Faptele de la Uchuraccay reprezintă, până în ziua de azi, unul dintre cele 
mai negre momente din istoria recentă a țării, una dintre expresiile cele mai dure 
ale violenței imposibil, parcă, de eludat, dar și ale tragicei lipse de comunicare 
între oameni, în urma militarizării excesive a zonelor izolate și extrem de slab 
dezvoltate din Peru. În plus, în urma acestor teribile fapte, spirala violenței s-a 
accentuat în Peru, la fel și tensiunile sociale, precum și discrepanța dintre zona 
metropolitană și eleganța cartierelor moderne ale capitalei Lima, pe de o parte, 
și sărăcia și lipsa de perspectivă a sătenilor din Anzi. Comunitatea și așa redusă 
numeric din Uchuraccay se va destrăma și va dispărea complet până la sfârșitul 
anului 1984, ca urmare a luptelor dintre susținătorii mișcării Sendero Luminoso, 
armata peruană și grupurile de săteni înarmați, iar în acest context El Informe de 
Uchuraccay, raportul redactat de comisia națională prezidată de Vargas Llosa, va 
deveni unul dintre primele documente oficiale cu privire la cauzele și consecințele 
violenței din Peru, precum și încercarea de identificare a câtorva soluții pentru 
îmbunătățirea situației. Pentru explicarea resorturilor violenței care a dominat 
vreme îndelungată Peru, dar a fost, cumva, acceptată tacit, ori, alteori, ignorată 

8 Lucero de Vivanco, op. cit., p. 27.
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de autorități și considerată nromală de numeroase comunități izolate, mai ales din 
regiunea andină, s-a recurs la argumente antropologice sau entografice, iar în acest 
fel s-au evidențiat consecințele acesteia la nivel politic și istoric, autorii raportului 
prezentat de Vargas Llosa însuși, considerând că toate acestea au determinat o 
întârziere în intuirea efectelor pe care acceptarea numeroaselor forma de manife-
stare a violenței le-a avut în Peru, permițând, de asemenea, agravarea lor. 

Ulterior, însă, criticii literari sau specialiștii în antropologie comparată și în 
drept au evidențiat o serie de inexactități și chiar unele erori grave care s-au stre-
curat în Raportul din Uchuraccay (care vor fi preluate de Mario Vargas Llosa și 
în Historia de una matanza), în primul rând presupunerea adesea subliniată de 
aceștia, conform căreia ar exista niște modele străvechi de comportament și de 
comunități belicoase în Anzi, care ar fi, deci, responsabile pentru ferocitatea cu 
care urmașii lor acționează în anumite condiții. Ar exista, în opinia scriitorului, „o 
diferență de netrecut între un Peru oficial și un Peru profund”, iar aceasta ar fi de 
natură să explice izbucnirile iraționale ale violenței și imposibilitatea controlării, 
atenuării sau eradicării ei din această țară. Eroarea lui Mario Vargas Llosa a fost 
aceea de a aduce prea aproape, atât în Raport, cât și în Istorie, ficțiunea de re-
alitate, presupunerile logice de detaliile de la fața locului, interpretarea personală 
de interpretarea celor implicați ori de declarațiile martorilor. Astfel încât ceea ce 
în Războiul sfârșitului lumii sau chiar în Istoria lui Mayta ori Lituma în Anzi era 
o expresie clară a artei sale scriitoricești va deveni, în El Informe de Uchurac-
cay, situarea dincolo de granițele adevărului faptelor petrecute, așadar, depășirea 
misiunii pentru care Comisa de Investigare fusese numită. E marele merit al lui 
Vargas Llosa acela de a fi încercat să descopere rădăcinile violenței din Peru, însă, 
în același timp, amestecul presupunerilor cu dovezile, al ficțiunii cu realitatea 
reprezintă și una dintre erorile pe care le-a comis de-a lungul însărcinării oficiale 
pe care o primise. 

În chip simbolic, pentru marele scriitor, așa cum „realitatea se transformă 
fără vreo dificultate, în marile sale romane, în ficțiune”9, și ficțiunea a manifestat 
tendința de a deveni realitate în Raport, textul devenind discutabil (și controversat) 
exact din acest motiv, iar autorul său fiind atacat în repetate rânduri, mai ales în 
țara natală, pentru distorsionarea adevărului, în ciuda bunelor sale intenții evidente 
și în pofida luptei sale de o viață împotriva barbariei, fanatismului și violenței. 
„Într-o țară ca a mea, violența stă la baza tuturor relațiilor dintre oameni. Se face 
simțită în toate manifestările existenței umane, iar individul e silit să se afirme, din 
punct de vedere social, într-un cadru violent, în care tortura și crima au devenit 
norma, nu excepția”, spunea Vargas Llosa. 

Creația sa, privită în ansamblu va deveni, exact din acest motiv, o explorare 
a violenței, dar și a violenței dorinței (erotice), a dorinței și a nevoii de violență 
într-o lume care nu mai știe să trăiască în absența ei. Toate marile sale romane 
vor explora, deci, și limitele libertății – de alegere și de acțiune – pentru a afirma 
aspirația umană de a se elibera de aceste reguli ale cruzimii și de a-și afirma, fie

9 Susana Reisz de Rivarola, „La historia como ficcion y la ficcion como historia. Vargas Llosa y 
Mayta”, în Nueva Revista de Filología Hispánica, Tomo 35, no. 2/1987, p. 836. 
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și in extremis, umanitatea profundă. În cazul scriitorului, la fel ca și în ace-
la al protagoniştilor din romanele sale, reacţia în faţa puterii politice sau a 
presiunii sociale constă mai cu seamă în identificarea unei alte forţe, un soi 
de „veritabil exerciţiu al istoriilor alternative”, așa cum îl numește Alon-
so Cueto10. Concluzia este evidentă: pentru a înfrunta puterea, individul 
(scriitorul!) are nevoie de acea putere care să-i aparţină, în mod real sau ilu-
zoriu, numai lui însuşi, căci nu există nici o formă inocentă de opoziţie în faţa 
unei realităţi care stă sub semnul forţei brute, anonime, şi al violenței extreme 
– iar acea putere este, cel puțin pentru Mario Vargas Llosa, ficțiunea, literatura.
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