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The famous Brazilian writer Jorge Amado (1912-2001) had no intention of writing a memoir. The
work "Navigation de cabotage" (Navigation de cabotage, 1992) is just a fragment of his memory
over many years, which he recorded and decided to publish in the hope of providing answers to
a number of questions about "the world". what" and "why" about the events and people of the
twentieth century that he had the opportunity to witness and experience. For him, those are the
joys and sorrows he experienced on the shoreline journey of the ship called Life. "I wasn't born to
be famous, don't measure me by 'big-size'," he wrote - my God, I never felt like a famous writer,
an individual. excellent at all. Am I simply a writer, simply an individual? Is that still less?" The
time and place here is the time and place of the incident, not the place when he took notes. The
translation is made according to the Russian version of A. Bordanovski published in the Russian
magazine "Foreign Literature" No. 7 in 1998.
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Hải trình ven bờJorge AmadoMục lụcPhần 1Phần 2Phần 3Jorge AmadoHải trình ven bờ Ghi
chép cho những hồi ức không bao giờ viết raPhần 1Nhà văn Brazil nổi tiếng Jorge Amado
(1912-2001) không có ý định viết hồi ký. Tác phẩm “Hải trình ven bờ” (Navigation de cabotage,
1992) chỉ là những mảnh vụn hồi ức qua nhiều năm được ông ghi lại và quyết định cho công bố
với hy vọng đưa ra câu trả lời cho một số câu hỏi “thế nào” và “vì sao”về những sự kiện và con
người thế kỷ XX mà ông có dịp chứng kiến và trải qua. Với ông, đó là những điều vui buồn ông
đã trải trên hải trình đi sát bờ của chuyến tàu có tên gọi là Cuộc Sống. Ông viết “Tôi vốn không
phải sinh ra để thành người nổi tiếng, đừng đo tôi bằng những thước đo “cỡ lớn - cỡ nhỏ” - lạy
Chúa, tôi không bao giờ cảm thấy mình là một nhà văn nổi tiếng, một cá nhân xuất sắc cả. Tôi
chỉ đơn giản là một nhà văn, đơn giản là một cá nhân? Như thế còn ít sao?” Thời gian và địa
điểm ở đây là lúc và nơi diễn ra sự việc, chứ không phải chỗ khi ông ghi chép lại. Bản dịch được
thực hiện theo bản tiếng Nga của A. Bordanovski đăng trên tạp chí “Văn học nước ngoài” của
Nga số 7 năm 1998. Moskva, 1952Tháng giêng. Nhiệt độ khoảng hai mươi độ âm, ngoài sân
bão tuyết lồng lộn. Tôi và Ilya Ehrenburg [1]vừa được các quan chức cấp cao tiếp tại điện
Kremlin và có một cuộc trò chuyện hết sức khó chịu với họ. Khỏi cần dài dòng, tôi chỉ xin nói
rằng đây là chuyện về nhà văn Tiệp Khắc Zavis Kalandra [2]- vì việc của ông này mà tôi đi từ
Praha đến Moskva, tiện thể cũng nói là tôi đến đây còn để nhận giải thưởng quốc tế Stalin vì sự
củng cố hoà bình giữa các dân tộc. Chúng tôi quay trở về nhà trong cảnh im lặng ảm đạm, đi
vào căn hộ của Ehrenburg nằm trên phố Gorki, uống vodka, và đột nhiên Ilya bảo tôi:- Jorge, tôi
và anh đừng bao giờ viết hồi ký cả. Chúng ta biết quá nhiều điều.Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện
vừa xảy ra với các đồng chí có trách nhiệm và gật đầu đồng ý.Thế nhưng sự quả quyết ấy
không ngăn tác giả Thời hửng ấm mấy năm sau đó, khi bức tường chính sách ngu dân Xô-viết
có những kẽ nứt đầu tiên và trong ngục tối ánh lên tia sáng hy vọng mong manh, đã cho xuất
bản mấy tập hồi ký của mình, trong đó ở những trang cuối vợ chồng Amado có được xuất hiện
với những dòng đầy thiện cảm.Tuy nhiên không phải mọi điều đã được đưa hết vào sách: năm
1988 con gái Ehrenburg kể với tôi rằng khi sắp xếp lại kho lưu trữ của bố, cô nhận thấy còn tài
liệu cho mấy tập nữa. Nhưng Ilya không thể in chúng ra được, ngay cả vào thời tự do của
Khrushchev- ông quả thật biết quá nhiều!Còn tôi suốt cả cuộc đời dài của mình cũng đã biết
không ít chuyện mà tôi đã thề là sẽ mang theo xuống mồ. Tôi biết những nguyên nhân và hậu
quả của các vụ việc và sự kiện mà tôi không hé răng nửa lời. Sở dĩ tôi biết được chúng bởi vì tôi
là đảng viên cốt cán của một đảng chính trị tổ chức theo kiểu quân sự, hoạt động hết sức bí mật
và không từ các hành động phá hoại. Từ bấy đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã thôi là cốt cán từ
lâu, bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra cho một học thuyết, một hệ thống, nhưng
cho đến nay tôi vẫn coi mình bị ràng buộc bởi lời hứa giữ kín những gì tôi biết được nhờ vị trí
của mình trong đảng. Ngay dù cho nếu tôi vi phạm cũng không gây hại cho ai, còn các bí mật
không có chút ý nghĩa nào, tôi vẫn không cho phép mình quyền được phá hủy một lời đã hứa
để nói ra... Nói ra công khai những điều tôi phải giữ kín. Rõ ràng, những bí mật đó sẽ cùng theo
tôi chết đi.*Milan, 1949Tại chính trung tâm Milan, trong khu bán hàng, Zélia (vợ của J.Amado -
ND) đột nhiên kêu lên mừng rỡ, tay chỉ cho tôi vào tủ kính quầy sách:- Anh nhìn kìa!Tôi đưa mắt



nhìn và thấy bản in cuốn Miền đất bao la của tôi với bìa sặc sỡ theo phiên bản đồ gốm của
Picasso. Ðây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi dịch sang tiếng Italia.- Lại cả biểu ngữ nữa! -
Zélia hân hoan.Nói chung đó không phải là biểu ngữ mà là một tấm bìa các-tông hình chữ nhật
đề dòng chữ về tác giả: “Il piu noto scrittore Braziliano” (tiếng Italia: Nhà văn Brazil nổi tiếng
nhất). Zélia đọc to lên dòng chữ đó và chúng tôi hơi ưỡn người, bước đi tiếp. Lúc sau chúng tôi
đứng trước một tủ kính quầy sách khác và đưa mắt tìm xem có cuốn Miền đất không. Nhưng lần
này bày ở đấy là cuốn tiểu thuyết của Erico Verissimo Hãy nhìn những cánh đồng hoa huệ, nếu
tôi nhớ không nhầm. Và cũng có một tấm bìa viết rằng tác giả “Il piu noto scrittore Braziliano”.Tôi
và Zélia phá lên cười và không đi ưỡn người nữa. Ghé vào một kiốt ở góc phố, tôi mua một tấm
bưu thiếp cùng tem và viết mấy chữ sau đây gửi về Porto Alegr cho Erico Verissimo: “Chỉ trong
khoảng năm phút và hai mươi mét tôi là “il piu noto”, sau đó tôi trao toàn quyền lại cho anh”.*Rio-
de-Janeiro, 1947Tôi không mệt mỏi nhắc đi nhắc lại rằng trí nhớ của tôi rất tồi, nhất là về mặt
ngày tháng. Làm sao anh nhớ được chúng? Mỗi tình tiết tôi viết ra đều nhất thiết phải hỏi người
nhà - các người có nhớ không? Họ nhớ, họ nhớ hết cả, nhưng mỗi người nhớ theo cách của
mình. Còn ngày tháng năm thì không ai có thể nhớ chính xác được cả, và họ càng trả lời chắc
chắn - khi đó, khi đó - thì tôi càng biết chắc là họ đã nhầm.Nhưng tôi chưa thấm gì với Nicolás
Guillén [3]- trong các hồi ký của mình ông nhầm lẫn lung tung hết mọi chuyện: ông quên địa
điểm và thời gian, sự kiện và chi tiết. Chẳng hạn ông viết là chúng tôi quen biết nhau ở Paris
năm 1949, trong khi cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi diễn ra hai năm trước đó ở Rio. Ông quên
cuộc đọc thơ của mình tại Hiệp hội báo chí Brazil và tôi đã giới thiệu ông với công chúng như
thế nào - đó là đúng vào cái ngày và cái giờ khi đứa con đầu của tôi Joan Jorge ra đời. Chính
nhà thơ Cuba ấy là người đầu tiên tới thăm người mẹ trẻ và đứa bé mới ra đời. Ông vừa mới
đọc xong bài thơ “Tổ quốc tôi là cây mía...”, thính giả đang còn vỗ tay, chúng tôi đã lao ra taxi
chạy tới bệnh viện.
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