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Es muy difícil para un autor explicar qué fuerza lo motiva a escribir sobre un tema. En el caso de
esta novela – y de la anterior- fue para mí la responsabilidad de dar a conocer los detalles de una
Guerra Civil de la que pocos quieren hablar; ya sea por temor o por descuido.Entre los años 1980
y 2000 murieron 70000 (setenta mil) personas en el Perú. Todas víctimas de la violencia del grupo
guerrillero  maoista  „Sendero Luminoso“ y  los  militares  (Estado Peruano).  Las  masacres  más
crueles sucedieron en la región de Ayacucho; en los Andes. Allí, Sendero Luminoso intentó con más
fuerza  la  revolución,  matando  a  campesinos  inocentes  que  no  querían  formar  parte  del
pensamiento revolucionario. Este acontecimiento fue el conflicto político-social con más víctimas
en toda la historia de Latinoamérica.

La tragedia de Killa y su familia es solo uno de esos 70000 casos. Aunque conocía alguno de los
detalles de ese infortunio, nunca me animé a escribir específicamente sobre este tema. En 2011 mi
editor Willy Del Pozo (Ediciones Altazor/Perú) me invitó a un encuentro de escritores en la ciudad
de Ayacucho. Fue recién en ese momento en que me confronté con el escenario real de la historia
que había permanecido adormitada en mis recuerdos. Visité la Catedral, la cárcel asaltada por
Sendero  Luminoso,  las  iglesias  -en  total  treinta  y  tres-,  la  intensa  atmósfera  mística  y  la
arquitectura colonial. Después de aquel encuentro literario, de regreso en Lima, decidí escribir
esta novela.

Definitivamente me faltaba mucha información para reconstruir totalmente los acontecimientos
que le  sucedieron a la  protagonista.  Durante un año hice entrevistas a los integrantes  de esa
familia para entrecruzar informaciones y hacer un esqueleto de la historia. 
La intención vital de esta novela es hacer sentir al lector lo que siente una familia de campesinos
inocentes frente a la violencia. El hombre agricultor -tanto en América como en Europa- tiene una
percepción diferente de la vida, precisamente porque su vida depende de la naturaleza; la tierra, la
lluvia  y  las  cosechas.  En Latinoamérica  este  sentimiento está  muy vinculado con la mitología
indígena, es decir: la mitología inca.

Los personajes de la historia intentan explicarse las muertes por medio de elementos que están
relacionados con sus divinidades. Ayacucho es una región que tiene una tradición católica desde
tiempos de la colonia. Por ese motivo con el transcurso de las generaciones, la religión se ha
convertido en una especie de mutación de creencias puramente católicas e indígenas. Sin embargo,
mantienen como patrón ceremonial todos los actos religiosos que pertenecen a la Iglesia Católica:
bautizo,  confirmación, matrimonio, liturgia y eucaristía. Los personajes secundarios de la novela
estan seguros que se enfrentarán al demonio. En el pueblo se escucha el mito que los militares han
capturado un monstruo con forma de animal, pero con voz humana. Al mismo tiempo el sacerdote
de la ciudad se da cuenta que los fieles pierden la fe. Entonces decide hacer partícipes a todos de
la  eucaristía,  bajo  un  ritual  poco  común  donde  sacrifican  un  cordero.  Preparan  una  comida
comunitaria y la sangre la bebe el sacerdote durante la misa.

Mientras escribía esta novela fui consciente que estos elementos místicos, indígenas y católicos,
fueron la clave de muchos sobrevivientes de la Guerra Civil Peruana para mantener un equilibrio
emocional. El hombre andino se alimenta de su misticismo, de todo lo que cree, de sus divinidades
naturales: el sol, la luna, el cóndor, la tierra y las estrellas. Estos factores influyeron notablemente
para que ellos mismos tuvieran fe en su futuro inmediato. Los asesinatos que sucedieron durante
los años 80s y 90s fueron cada cual más brutal. De modo que los campesinos decidieron organizar
rondas para defenderse tanto de los terroristas como de la represión oficialista. Muchos emigraron
a otras ciudades de la costa o de la Amazonía. 

En Julio  de 2013 se presentó oficialmente  el  libro y  tuve la  oportunidad de hablar  con otras
personas de la región Ayacucho que han sobrevivido esa guerra. Pude comprobar que en todos ha
quedado un reflejo de la muerte; en sus miradas, en sus voces, en sus movimientos y hasta en sus
sonrisas. Es una tristeza que se manifiesta en algún momento, que está allí como prueba de lo que



vivieron.

Invito a todos los lectores de Polonia a sumergirse en este universo místico que intenta reflejar el
mundo indígena frente a la violencia bárbara de una revolución fracasada. En el mundo indígena
las montañas (Apus/en quechua) son dioses y la madre tierra (Pachamama/en quechua) reclama
siempre una ofrenda.

César Rosales-Miranda.

Nota: Los nombres de los personajes de esta novela son ficticios.

Słowo Autora „Liturgias con sangre”

Pisarzowi niełatwo jest mówić o motywach, które skłaniają go do pisania na dany temat. Zarówno
to  opowiadanie,  jak  i  poprzednie  powstały  z  poczucia  odpowiedzialności  za  ukazanie  światu
szczegółów  wojny  domowej,  o  której  niewielu  ma  siłę  mówić  z  powodu  lęku  albo  chęci
zapomnienia. W latach 1980 – 2000 życie straciło 70 000 Peruwiańczyków. Były to ofiary starć
zbrojnych pomiędzy maoistowskim ugrupowaniem partyzanckim działającym pod nazwą Świetlisty
Szlak i wojskowym rządem Peru. Najtragiczniejsze zdarzenia miały miejsce w andyjskim regionie
Ayacucho,  gdzie  działacze  bojówki  dokonali  zbrodni  na  niewinnych   mieszkańcach,  którzy  nie
popierali  rewolucyjnych  ruchów.  Wydarzenie  to  zapisało  się  na  kartach  historii  Peru  jako
najtragiczniejszy konflikt polityczno-społeczny Ameryki Południowej. 

Tragedia  głównej  postaci  opowiadania,  Killi  i  jej  rodziny,  jest  jednym  z  70  000  doświadczeń
okrucieństwa bratobójczej wojny. Mimo iż znałem szczegóły wojny, nigdy nie miałem odwagi o niej
pisać.W 2011 r. mój wydawca Willy Del Pozo (Altazor/ Perú) zaprosił mnie na spotkanie w gronie
pisarzy w Ayacucho. To wtedy właśnie miałem okazję przyjrzeć się polu wydarzeń historii, która
tkwiła w moich wspomnieniach. Udałem się najpierw do katedry, następnie do więzienia zajętego
przez Świetlisty Szlak, zwiedziłem 33 kościoły, w otoczeniu architektury kolonialnej odbudowałem
mistyczną  atmosferę  szeregu  zdarzeń.  Po  spotkaniu  w  kręgu  literatów,  powróciłem  do  Limy  i
postanowiłem pisać. Brakowało mi jednak wielu informacji do rekonstrukcji wydarzeń, w centrum
których  umieściłem  główną  postać  mojego  opowiadania.  Przez  rok  prowadziłem  wywiady  z
krewnymi rodziny w celu zgromadzenia wiadomości i stworzenia zarysu historii. 

Zamysłem opowiadania jest uwrażliwienie czytelnika na sytuację, w której znalazła się zwyczajna
rodzina. W różnych miejscach na świecie w różny sposób przeżywamy naszą egzystencję dlatego, że
życie nierozerwalnie związane jest z przyrodą, z ziemią,  z porą deszczową, ze zbiorami plonów
naszej  pracy.  W Ameryce  Południowej  życie  kształtują  także  mitologiczne  wyobrażenia  kultury
Inków.

Postaci mojego opowiadania starają się wytłumaczyć śmierć poprzez działanie bogów. Ayacucho
jest  regionem  o  tradycjach  katolickich  kultywowanych  od  czasów konkwisty.  Religia  kolejnych
pokoleń łączy wierzenia katolików i  cywilizacji  Indian,  zachowując przy tym obrządki  religijne
Kościoła Katolickiego: sakramenty chrztu, bierzmowania, małżeństwa, kapłaństwa i  eucharystii.
Postaci w moim opowiadaniu są przekonane, że zaistniałe zło dzieje się za sprawą złego ducha,
demona. W wiosce krążą pogłoski  o tym, że wojskowi ujęli  potwora, zwierzę o ludzkim głosie.
Proboszcz zdaje sobie sprawę z tego, że mieszkańcy wioski tracą wiarę. By temu zaradzić, podczas
każdej   eucharystii  sprawuje  ceremoniał  złożenia  ofiary  z  baranka,  dzieląc  między  wiernymi
pokarm ze złożonej ofiary. Pisząc tę książkę, miałem świadomość, że elementy wierzeń pochodzące
z różnych źródeł, mitologicznych, indiańskich, katolickich, były niezwykle istotne dla dotkniętych
wojną domową mieszkańców, bo pozwalały im przetrwać. Mistycyzm tutejszej społeczności wyraża
się  poprzez  wiarę  w  bóstwa  utożsamiane  z  przyrodą  takie  jak  słońce,  księżyc,  kondor,  ziemia,
gwiazdy, które mają wpływ na los człowieka. Od serii zbrodni, które miały miejsce w latach 80-
tych, te dokonane 10 lat później były jeszcze bardziej zatrważające. Mieszkańcy organizowali się w



patrole w celu ochrony przed atakiem zarówno ze strony terrorystycznej bojówki, jak i państwowych
represji. Wiele osób wyemigrowało do innych miast położonych na wybrzeżu lub w Amazonii. 

Kiedy w lipcu 2013 r. została wydana ta książka, miałem jeszcze okazję porozmawiać z innymi
mieszkańcami  Ayacucho,  świadkami  historii.  W  każdym  z  rozmówców  zaobserwowałem
doświadczenie tragedii, w ich  spojrzeniu, w głosie, w gestach, a nawet w uśmiechu. W każdym z
nich dostrzegłem obecność smutku na potwierdzenie bolesnego doświadczenia.

Niech książka ta będzie dla  polskiego czytelnika okazją do zanurzenia się w mistyczną przestrzeń
fragmentu historii, która ściera się z barbarzyńskim okrucieństwem nieudolnej rewolucji. W świecie
tym góry - Apus mają nadprzyrodzoną moc, a Matka Ziemia - Pachamama od wieków spragniona
jest ofiary.  

César Rosales-Miranda

Uwaga: Imiona postaci opowiadania zostały zmyślone.


