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NIE ŻYJE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ  
(1927-2014) 

17 kwietnia 2014 roku, w swoim domu w dzielnicy Coyoacán w stolicy Mek-
syku, zmarł w wieku 87 lat pisarz kolumbijski Gabriel García Márquez – jeden z naj-
wybitniejszych ludzi pióra Ameryki Łacińskiej, laureat literackiej Nagrody Nobla 
w 1982 roku. Mieszkał w Meksyku od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Opłakują 
go liczne rzesze czytelników na całym świecie. Wielbiciele jego prozy gromadzili się 
pod domem, w którym mieszkał oraz przed domem pogrzebowym, aby złożyć tam 
kwiaty i zapalić znicze, a także przeczytać fragmenty dzieł pisarza. Oficjalne pożegna-
nie odbyło się w Pałacu Sztuk Pięknych w mieście Meksyk. Kolumbia i cała Ameryka 
Łacińska pogrążyła się w głębokiej żałobie. 

Márquez urodził się w miasteczku Aracataca leżącym na atlantyckim wybrzeżu 
Kolumbii i należącym – pod względem geograficznym i kulturowym – do strefy karaib-
skiej. Fakt ten, jak sam wyznał w jednym z wywiadów, nauczył go „inaczej patrzeć na 
rzeczywistość i akceptować elementy nadprzyrodzone jako coś, co jest nierozłącznie 
związane z naszą codziennością, Karaiby to inny świat”. Studiował prawo na uniwersy-
tecie w Bogocie, ale nie ukończył studiów, bo pochłonęło go pisanie pierwszych opo-
wiadań, lektury i dziennikarstwo. W latach pięćdziesiątych opublikował krótką powieść 
„La hojarasca” (1955, „Szarańcza”), „El relato del naufrago” (1958, „Opowieść rozbit-
ka”) oraz „El coronel no tiene a quien le escriba” (1958, „Nie ma kto pisać do pułkow-
nika”). W roku 1967 wydał swoją najwybitniejszą powieść, która przyniosła mu świa-
tową sławę – „Cien años de soledad” („Sto lat samotności”) – mityczną sagę wielu po-
koleń rodu Buendía, która jest zarazem syntezą dziejów Ameryki Łacińskiej. Uzasad-
niając swój werdykt przyznający Kolumbijczykowi Nagrodę Nobla, Akademia 
Szwedzka podkreśliła w swym orzeczeniu, że w prozie Garcii Marqueza „(...) elementy 
fantazji i realizmu łączą się w złożony świat poezji odzwierciedlającej życie i konflikty 
całego kontynentu (...)”. Powieść ta – najdonioślejsze osiągnięcie latynoskiego realizmu 
magicznego – zapewniła Kolumbijczykowi wybitne miejsce w historii literatury świa-
towej.  

Márquez zawsze pozostawał człowiekiem o lewicowym światopoglądzie i pi-
sarzem zaangażowanym, który wierzył we własną drogę ewolucji kontynentu Ameryki 
Łacińskiej i w swoich powieściach penetrował jej archetypy. Za najgłębiej osobisty 
swój utwór uważał powieść „El otoño del patriarca” (1975, „Jesień patriarchy”) – dzieło 
o samotności nie tylko archetypu latynoamerykańskiego dyktatora, ale także wszelkiej 
władzy. W latach osiemdziesiątych wydał „Crónica de una muerte anunciada” (1981, 
„Kronika zapowiedzianej śmierci”), „El amor en los tiempos de cólera” (1985, „Miło ść 
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w czasach zarazy”) oraz „El general en su laberinto” (1989, „Generał w labiryncie”) – 
powieść skoncentrowaną na postaci Simona Bolivara, wielkiego bojownika i dyktatora, 
którego idea jedności Ameryki Łacińskiej była Marquezowi bliska. 

W krótkiej nocie pośmiertnej nie sposób przestawić całą twórczość pisarza. 
Trzeba wspomnieć, że publikował liczne opowiadania, między innymi „Doce cuentos 
peregrinos” („Dwanaście opowiadań tułaczych”) i „Del amor y otros demonios” 
(„O miłości i innych demonach”), trzeba również powiedzieć o wydanych już w XXI 
wieku powieściach: „Vivir para contarla” („Życie jest opowieścią”) oraz „Memoria de 
mis putas tristes” („Rzecz o mych smutnych dziwkach”). 

Márquez jest także autorem reportaży literackich: „Noticias de un secuestro” 
(1996, „Raport z pewnego porwania”) i „La aventura de Miguel Littin clandestino en 
Chile” (2005, „Na fałszywych papierach w Chile”). 

O popularności prozy Marqueza wśród polskich czytelników świadczy fakt, że 
niemal cała jego twórczość została przełożona na język polski i wydana w naszym kra-
ju. Jego książki osiągały wysokie nakłady i były wielokrotnie wznawiane przez wydaw-
ców. „Sto lat samotności” osiągnęło ponad 20 wydań. Autorami przekładów prozy Mar-
queza są wybitni tłumacze, między innymi Zofia Chądzyńska, Rajmund Kalicki i prze-
de wszystkim Carlos Marrodán Casas, któremu zawdzięczamy większość przekładów. 

Márquez odwiedził Polskę na krótko w 1959 roku, zanim został sławnym pisa-
rzem. Pracował wtedy w Europie jako zagraniczny korespondent kolumbijskiego dzien-
nika „El Espectador”. Odbył wówczas podróż do NRD, Czechosłowacji, Polski, Związ-
ku Radzieckiego i na Węgry. Swoje wrażenia opisał w cyklu reportaży „90 dni za żela-
zną kurtyną” zamieszczonych w tomie „Skandal stulecia i inne felietony z Europy 
i Ameryki, 1955-1960” („Obra periodística, vol. 3, De Europa y América”). W Polsce 
odwiedził Warszawę, Kraków i teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Pozo-
stawał pod głębokim wrażeniem zniszczenia Warszawy, widocznej biedy, w jakiej żyli 
jej mieszkańcy, ale jednocześnie uderzyło go to, że ludzie zachowywali duże poczucie 
godności. Zwrócił uwagę na liczne księgarnie w zrujnowanym mieście i na możliwość 
nabywania książek po niskich cenach. Zadziwiła go swoboda, z jaką Polacy krytykowa-
li swoje władze. Zauważył intensywny ruch młodzieżowy i aktywny udział studentów 
w polityce, a także nieukrywany antysowietyzm Polaków oraz ich dążenie ku Zacho-
dowi. 

Szczegółową bibliografię przekładów prozy Gabriela Garcii Marqueza wyda-
nych w Polsce można znaleźć w publikacji CESLA z 2006 roku pt. „Relacje Polska-
Kolumbia – historia i współczesność” (ss. 136-139). 

Odejście Gabriela Garcii Marqueza stanowi dotkliwą stratę dla literatury hisz-
pańskojęzycznej. 
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