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Mgr Zofia Grzesiak poświęca swoją rozprawę doktorską figurom lektury w prozie 

chilijskiego pisarza Roberta Bolaña  (1953-2003). Na temat jego twórczości narasta z roku na 

rok imponująca bibliografia, w Polsce nie powstała jednak jeszcze, o ile wiem, tak obszerna 

monografia jak niniejsza. Powieści i opowiadania Bolaña obfitują w postaci literatów 

pierwszo i drugorzędnych, krytyków i adeptów pisarstwa oraz w relacje z doświadczeń 

czytelniczych, najczęściej nieprofesjonalnych. Rozprawa jest zorientowana na „strategie i 

praktyki odbioru” zawarte w tym dziele, tworzące „osobistą, autorską wizję literatury i 

lektury, stawiającą teorie recepcji w oryginalnym, aktualizującym świetle.” (10). Owa wizja, 

zdaniem Grzesiak, dowartościowuje czytanie jako „rozmowę, kreatywną i wielozmysłową 

interakcję” (11) między autorem i czytelnikiem. Jako że „sceny czytania” znajdują się w 

większości tekstów Bolaña i zajmują nie tylko sporo miejsca, ale i występują w funkcji 

ramowej, wybrany przez Autorkę klucz wydaje się idealny do charakterystyki jego 

twórczości, a wyłaniająca się z niej lokalna, czy też „dzika” teoria (Sławiński, s. 34) lektury 

miałaby, jak zamierza dowieść Grzesiak, szersze zastosowanie i wartość uniwersalną (s. 10).  

 

W tle późniejszych analiz doświadczeń lekturowych u chilijskiego pisarza, Zofia Grzesiak 

ustanawia metaforę literatury jako dialogu czy rozmowy. Brzmi to zachęcająco w czasach, 

kiedy coraz więcej mówi się o alienacji człowieka pogrążonego w świecie wirtualnych 

przekazów, gier i komunikatorów. Chodzi oczywiście o rozmowę w pełnym ludzkim 

wymiarze, zakładającą wyjście w stronę rozmówcy, zaangażowanie i uczestnictwo – pojęcia 

powtarzające się w niniejszej rozprawie, zarówno u autorów referowanych źródeł, jak i w 

analizach samych tekstów. Proza Bolaña doskonale nadaje się do rozważań o żywości i 

autentyczności kontaktu, jaki można nawiązać poprzez literaturę. Jest on jednym z tych 

wzbudzających podziw, a bardziej jeszcze sympatię autorów, którzy tworzą wrażenie 

bliskości z odbiorcą, przyjmując styl gawędziarski i spontaniczny, nasycając go jednocześnie 

liryzmem i dużą dawką odniesień kulturowych; ponadto włącza epizody z własnego życia i 



lektur, a pewne postacie występują jako autorskie alter ego. Zofia Grzesiak wspomina o 

„zaskakującym entuzjazmie i osobistym podejściu krytyków-czytelników do Bolaña” (s. 25), 

zatem, jak można się domyśleć, autoreferencyjność i problematyzowanie samej lektury w 

jego utworach nie są onieśmielające (co wyniknie z szczegółowych komentarzy w roz. III). 

 

Szukając, jak pisze za Rorty’m, „’słownika’ opisu czytelniczego doświadczenia” (s. 34),  w 

pierwszym rozdziale Autorka umocowuje swoje przekonanie o tym, że komunikacja literacka 

może być traktowana jako rozmowa w koncepcjach filozoficznych „myślicieli stawiających 

lekturze pytania zupełnie podstawowe” (32) i którzy z czynności lektury wyciągają daleko 

idące konsekwencje etyczne i antropologiczne. Omawia dialogiczność Bachtina, zakładająca 

otwarcie na rozmówcę i gotowość do zmiany pod jego wpływem; Habermasowską rozmowę 

jako stapianie się horyzontów i jako podstawę rozumienia, funkcjonowania języka i tworzenia 

wspólnoty; neopragmatyczne ujęcie Rorty’ego przypisujące lekturze zasadniczą funkcję 

etyczną. Logice rozmowy zostają też podporządkowane czynności badawcze, takie jak 

lektury i interpretacje literaturoznawcze. Dialog badaczy polegałby na tym, że rezygnując z 

forsowania „twardej” teorii, przyjmuje się stanowisko (jak pisze Grzesiak za Davisem i 

Womackiem)  „akumulatywnej reinterpretacji i aktualizacji” (s. 33) W takiej pojemnym 

modelu komunikacji językowej, specyficznymi rozmówcami (czytelnikami) jesteśmy 

wszyscy – mówiąc, czytając, pisząc fikcje czy prace naukowe. 

 

Autorkę interesuje jednak szczególnie to, co się „rzeczywiście” dzieje, kiedy książka jest 

czytana przez konkretną osobę, „naiwne aspekty lektury” (s. 62). Dlatego sięga po teorie, 

które od lat 70-tych XX wieku, różnie rozkładając akcenty, próbowały opisać, jak przebiega 

aktualizacja tekstu w procesie czytania. Jak czyta konkretna osoba, która nie tylko rozumuje, 

ale i odbiera tekst przedracjonalnie, emocjonalnie i cieleśnie. Omówienie miejsc kontaktu 

między teoriami recepcji (Iser, Fish), pragmatycznymi teoriami aktów mowy, 

komunikacyjnymi teoriami dzieła literackiego (Okopień-Sławińska) oraz  

kognitywistycznymi koncepcjami tekstu (Gerrig, Turner i Fauconnier, Rembowska-

Płuciennik) unaocznia nam, jak w namyśle nad lekturą w XX wieku poświęca się coraz 

więcej uwagi czytelnikowi empirycznemu (a nie implikowanemu przez strukturę tekstu). 

Ustalając zestaw pojęć opisujących „czytelniczy performans”, Autorka omawia zjawiska takie 

jak: estetyczne nierozróżnienie (Habermas), inmersja (Holland) czy transportacja (Gerrig); 

reakcje partycypacyjne czytelnika („p-reakcje”, Gerrig), czyli subiektywne i emocjonalne 

czynności kognitywne towarzyszące rozumowym inferencjom (m. in.; „czytanie myśli”, 



„allokacja wiedzy”); wspólny grunt i repertuar, czyli ramy konceptualne, w obrębie których 

porozumiewają się uczestnicy komunikacji (zewnątrz i wewnątrztekstowe); wspólna uwaga (i 

jej wytwarzanie w komunikacji literackiej); przestrzeń lektury, rozumiana – na bazie 

koncepcji „amalgamatu pojęciowego” Turnera i Fauconniera – jako „sieć integracji 

konceptualnej wytwarzaną przez czytelnika w trakcie lektury.” (s. 86) Tak wyposażona, 

Autorka przystępuje do analizy sposobów przedstawiania lektury u Bolaña, ustalenia, jak 

modeluje on relację z czytelnikiem i jakiego rodzaju doświadczenia stają się udziałem tego 

ostatniego; wreszcie, zamierza też przyjrzeć się, jak „wiedza uzyskana w procesie lektury 

[wpływa] na świat codziennego doświadczenia” (s. 27).   

 

Rozdział drugi pracy przedstawia szczegółowo przypadki Bolañowskich narratorów 

(najczęściej homodiegetycznych, aktywnych) i bohaterów, których „performanse” lekturowe 

podporządkowuje pewnym charakterystycznym postawom i lektorskim czynnościom. 

Pojawia się zatem, na przykład, czytelnik-„paranoik” (wzmiankują go m. in. Barthes i Eco), 

na przykład, w roli detektywa nastawionego „proautorsko”, czyli tropiącego ślady 

nieobecnego pisarza; czytelnik może przy okazji wymyślać życie osoby, „poszukiwanej” w 

tekście, śnić o niej,  czy łączyć się z nią „telepoietycznie”. Postawa „paranoiczna” – 

wyostrzona uwaga, rzucanie się na rozmaite tropy – pozwala lepiej zrozumieć esencję stylu 

Bolaña, jego słynną dygresyjność (125). W części o powieści Dzicy detektywi, Autorka 

przeciwstawia lekturze poprawnej, intelektualnej, taką, która uprzywilejowuje „własne 

przeżycie i osobisty wkład  (…) w uniwersum czytanego utworu” (s. 139-140). Jeden z 

bohaterów uprawia tu zatem lekturę „pornograficzną” (odbierając tekst jako impuls 

erotyzujący), ale potrafi ją bez przeszkód połączyć z lekturą hermeneutyczną, czyli 

analityczno-intelektualną. Rzuca to nowe światło na przywołaną tu Gadamerowską triadę 

czynności: rozumienie-interpretacja-zastosowanie i na kwestię związków sztuki z życiem. 

Postacie u Bolaña zdają się żyć literaturą, „nie wychodzą oni nigdy ze stale poszerzającej się 

o nowe komponenty (…) przestrzeni lektury, ich wewnętrzna książka nie jest rozdzielna od 

rzeczywistości.” (s. 142).  Omawiając aktywną lekturę erotyczno-hermeneutyczną (poddaną i 

pożądaniu, i refleksji), Autorka opisuje dalej różne „p-reakcje” bohaterów Bolaña, ich 

fabulacje i pożytki z „nadrozumienia” (W. Booth), sposoby amalgamowania przestrzeni 

tekstu z subiektywnymi marzeniami i wielością arbitralnych skojarzeń, wykorzystywanie 

„śladów pamięciowych” – wszystko to, co służy przedłużaniu performansu lekturowego w 

życiu. Najbardziej afirmatywną propozycją Bolaña w kwestii tego, co robić z tekstami i jak 

one mogą zmienić czytelnika jest lektura „bebechoralistyczna” (termin na podstawie powieści 



Dzicy detektywi nieco zmodyfikowany przez Autorkę): aktywna, angażująca ciało i emocje 

współpraca z tekstem w uzgadnianiu niejednoznacznych i nieostatecznych sensów. Inne 

wyróżnione typy czytelników to: „histeryczno-empatyczny” (Amulet), „zły” (czyli tchórzliwie 

odmawiający konfrontacji z tekstem, który mógłby naruszyć jego status quo), profesjonalny 

(krytycy z 2666, niespełnieni „namiętni wirtuozi”, cyt. s. 189, rozdarci między 

„monomaniackim” nastawianiem do dzieła, a „histeryczną” potrzebą kontaktu z autorem), czy 

balansujący na granicy racjonalności i szaleństwa (Amalfitano z 2666); wreszcie czytelnik 

dokonujący lektury „inmersyjno-transformacyjnej”, motywującej do stania się kimś innym 

(Ansky z powieści2666 staje się sam pisarzem). 

 

W rozdziale trzecim rola czytelnikiem jest Bolaño, jako krytyk literatury w esejach i 

„czytający” nadawca w fikcjach. Wiele miejsca w utworach jednego i drugiego rodzaju 

zajmują zapisy rozmaitych i zaskakujących lektur, książek realnych albo apokryficznych, a 

Grzesiak twierdzi, że te szczególne sceny czytania są „synekdochą” całej twórczości 

chilijskiego autora (s. 259). W pierwszej części Bolaño jako czytający eseista ujawnia swoje 

gusta literackie i przedstawia priorytety krytyczne. Ośmiesza (w swoim ironiczno-poważnym 

stylu) nacjonalizm i zaściankowość hispanoamerykańskich środowisk literackich. Ceni, z 

kolei, literaturę uważną, odważną, nieuginającą się przed absurdami i metafizycznymi 

otchłaniami. Nasyca te zapisane lektury krytyczne konwersacyjnością – rozmawiając z 

czytelnikami, z autorami, a także odkrywczo komunikując autorów między sobą. Jest 

czytelnikiem prawdziwie bebechoralistycznym, czytającym „fabulacyjnie” i „proautorsko”, 

komunikując doświadczenie „wytwarzające więź z autorem [i] charakteryzujące się trudnym 

do ujęcia w słowa przeżyciem emocjonalnym.” (s. 245). Druga część rozdziału przedstawia 

odbiór tekstów i wypowiedzi cudzych w jego prozie w ujęciu narratologicznym. Jako 

najczęstszą sytuację narracyjną Autorka wskazuje taką, w której narrator ekstradiegetyczny 

przytacza relację innego narratora, auto i metadiegetycznego (wysłuchuje jej czy ją 

wspomina). Z fuzji tych relacji wynika niekiedy forma nazwana przez Autorkę „nieczysty” 

monolog wypowiedziany (s. 280). Konwersacyjność – fakt, że narrator przeważnie słucha 

cudzej relacji, a czasem jest to nawet relacja o nim samym – powoduje na tym poziomie 

ciekawy efekt „ekspansji nadawcy na pozostałe pozycje”: nadawcę nie tylko utożsamiamy z 

samym pisarzem, lecz dodatkowo staje się on też bohaterem (cudzej wypowiedzi). Ponadto w 

zapętlenie owych relacji zostaje jeszcze wciągnięty czytelnik (który „słucha” razem z 

narratorem).  

 



Ostatni, czwarty rozdział rozprawy ocenia propozycje lektury dla czytelnika, któremu, 

zgodnie z logiką konwersacyjności przenikającą całe dzieło Chilijczyka, nadana jest duża 

swoboda interpretacyjna. Czytelnik może przyjąć jedną z postaw wcześniej omówionych u 

bohaterów (roz. II, patrz wyżej: m. in. detektyw-paranoik, rozkoszujący się lekturą 

„onanista”, krytyk szukający zbliżenia do autora, czy też bebechohermeneutyk). Ilustracją 

prawdziwych reakcji na prozę Bolaña są opisane następnie teksty krytyczne, których autorzy, 

nieświadomie, zdaniem Grzesiak, porzucają racjonalizm, wpadają w ton konfesyjny, 

przyznają się do „emocjonalnego, psychosomatycznego zaangażowania” (s. 309).  Druga 

część tego rozdziału skupia się na stwarzanych przez prozę Chilijczyka możliwościach 

wyobrażenia sobie przez czytelnika instancji autorskiej, tego interlokutora odczuwalnego w 

tekstach Bolaña jako ktoś bardzo bliski. Grzesiak polemicznie referuje koncepcje dotyczące 

działania efektu autobiograficznego i autofikcjonalnego, a następnie bada, co wpływa w w 

omawianej prozie na minimalny dystans między czytelnikiem a instancją auktorialną. 

Zauważa, że śledzony Autor zdaje się być tym samym w kolejnych utworach, zatem możliwa 

jest „holistyczna” lektura całości jego dzieła. W celu dookreślenia tego specyficznego 

nadawcy sięga po koncepcje takie jak: autor-„emblemat” słownika namysłu moralnego 

(Rorty); podmiot dzieł wszystkich jednego autora (Czermińska); „motyw tożsamości” 

(Holland). Jako że w postrzeganiu Autora- Bolaña czytelnikowi zaciera się granica między 

fikcją a rzeczywistością, do jego holistycznego wizerunku zdaje się dobrze pasować termin 

„podmiot sylleptyczny” (Nycz): „ja” rozumiane i „jako autentyczne i jako fikcyjno-

powieściowe” (s. 329). Analiza kultu Bolaña (jako pisarza i buntownika, kontestatora 

literatury łatwej i bezużytecznej), stale wzmagającego się po jego śmierci, kończy przegląd 

tych składników hybrydycznej „autorskiej reprezentacji mentalnej” (s. 347), jakie łączą się 

ostatecznie w „nadrzędnym amalgamatycznym podmiocie” (s. 346). Holistycznego autora 

utworów Bolaña  (człowieka, nadawcę tekstu, rozmówcę, alter ego występującego pod 

różnymi heteronimami) można zatem odbierać jak przyjaciela, który zaprasza czytelnika do 

uczestnictwa w przygodzie i do współtworzenia nowej jakościowo przestrzeni literackiej 

rozmowy. W ostatniej części Autorka szczegółowo omawia sytuacje i etapy powstawania tej 

przestrzeni u Bolaña, z zastosowaniem terminów wprowadzonych w pierwszym rozdziale:  

np. budowanie wspólnego gruntu (interpretacyjnego, kulturowego) czy przyciąganie uwagi ku 

wspólnie z czytelnikiem rozpatrywanym tekstom (tj. awangardowe wiersze wizualne w 

Dzikich detetywach). Nieważne, że ostatecznie u Bolaña przeważa wspólnota „niewiedzy” (s. 

360); ważne, że, mimo niepewności i niejednoznacznych rozwiązań, holistyczny autor 

proponuje czytelnikowi wspólną, przyjacielską grę w literaturę, która jest szansą dla jego 



wyobraźni i kreatywności. W eksplorowaniu takiej przestrzeni wspólnej lektury tekstów i 

świata, Bolaño jest konsekwentny, etycznie niezłomny i odważny. Podobną, etycznie 

zaangażowaną dyspozycję uaktywnia też, jak dowodzi Autorka, u czytelników.  W ostatniej 

części, „Postscriptum bebechohermeneutycznym”, chilijski autor zostaje dopisany do 

genealogii literackich Syzyfów (Camus), przeciwstawiających działania twórcze złu i 

absurdom egzystencji. 

 

Kategorie narratologiczne i kognitywistyczne posłużyły więc do przekonującego wyjaśnienia  

nieprzepartego efektu bliskości, jaki powstaje podczas lektury prozy Bolaña, autora, z którym 

poruszamy się nieustannie na granicy między intelektem a szaleństwem, absurdem i powagą, 

pozornymi błahostkami a sprawami życia i śmierci. Z iście „bebechohermeneutyczną” 

przenikliwością i zaangażowaniem Autorka uzasadnia, i teoretycznie, i praktycznie w 

analizach, końcowy wniosek: „Twórczość Bolaña ukazuje, ze potencjalna wspólnota autor-

czytelnik może wciąż się wytwarzać i mieć całkiem dobrze, wbrew obawom (…) 

[wskazującym] na masową produkcję oraz anonimowość przyszłego czytelnika jako 

podstawowe przyczyny upadku takiej wspólnotowości. (s. 404) Choć, z jednej strony, 

chciałabym dzielić optymizm Zofii Grzesiak w kwestii pożytków z czytania, tej wspaniałej 

przygody dla intelektu, ducha i ciała (inaczej: rozmowy, performansu), to z drugiej strony, 

lata pracy w dydaktyce akademickiej nadwerężyły moje zasoby. Dlatego, kiedy, w innym 

miejscu Autorka sugeruje, że kognitywnie zasady tworzenia przestrzeni mentalnych podczas 

odbioru tekstów kultury  (wykraczanie poza sam tekst i amalgamowanie informacji z wielu 

innych źródeł, także medialnych) pozwalają wyobrazić  sobie na jednej płaszczyźnie, jako 

konkurencyjne, teksty literackie i przekazy wirtualne (s. 339), również budzi to mój 

sceptycyzm. Może zasadnicza struktura reprezentacji mentalnych jest podobna, ale, moim 

zdaniem, łatwość konsumpcji przekazów medialnych i trudność odbioru literatury nie dają się 

tak prosto porównać.  

 

Innego pytania rodzą się wokół zapowiedzianej na początku rozprawy „dzikiej” poetyki 

lektury (bebechohermeneutyka, lektura inmersyjno-interaktywna), jaką Autorka wyprowadza 

z tekstów Bolaña. Czy może wnosić uniwersalny wkład w teorię literatury? Jak 

bebechohermenutyka różni się od czytania w pierwszych awangardach czy w dziełach 

„otwartych” postulowanych (i realizowanych) w latach sześćdziesiątych? Te wątki mogłyby 

poprowadzić jeszcze do ciekawych rozwinięć. Sygnalizuję to, a także poprzednie 



wątpliwości, nie jako istotne zarzuty, lecz włączając do recenzji, zachęcona przez Autorkę i 

jej pisarza, swoje reakcje czytelnicze. 

 

Co do stylu i organizacji, pozwolę sobie zauważyć, że sporadycznie zdarzają się niepotrzebne 

powtórzenia, wyjaśnienia popadają w rozwlekłość (na przykład, w rozdziale IV.2.3. 

powtarzają się informacje już wprowadzone w I.3 i w IV. 2), a także w przesadnie brzmiący 

żargon literaturoznawczy (np. s. 297) Wspominam o nich jednak, by zrównoważyć, choćby 

śladowymi obiekcjami, zdecydowaną aprobatę dla całej prezentowanej tu pracy badawczej 

Zofii Grzesiak. Wypunktowane wyżej zjawiska są usprawiedliwione oczywistym w rozprawie 

doktorskim pragnieniem, by wyczerpać istotę omawianych kwestii, a to robi Autorka z 

żelazną konsekwencją. Zatem, mimo że obszerne wywody mogą czasem znużyć, to jednak 

nigdy nie przestają być logiczne i treściwe. Przed ewentualną publikacją, do której pracę jak 

najbardziej rekomenduję, będzie można pomyśleć nad jeszcze większą zwartością i 

ewentualnymi skrótami. Uważam też, że warto ją wydać w tłumaczeniu na hiszpański; mimo 

geometrycznego przyrostu studiów o Bolañu, niniejsza praca jest szczególnie wartościowa.  

  

Kończąc zwracam uwagę na staranność i wyczerpujący charakter rozprawy. Zawiera ona 

przykładny, trzyczęściowy wstęp (przedstawiający stan badań za granicą i w Polsce, 

metodologię, plan pracy) i jest przejrzyście zorganizowana. Wyjaśnienia referowanych ujęć 

teoretycznych są jasne i obszerne. Autorka nie ogranicza się do omówienia użytecznych dla 

niej teorii, lecz także pozwala im „rozmawiać” między sobą (m. in. „rozmowa” Alberki, 

Nycza, Derridy i innych o uobecnianiu się Autora, s.325-334; „rozmowa” Bachtina z 

Boothem w sprawie „komitywy” z czytelnikiem, s. 361). Z cudzych koncepcji wyodrębnia 

potrzebne jej meritum, a często także oryginalnie uściśla je we własnych rozwinięciach. 

Proponuje własne terminy, ukute na podstawie powieści Bolaña, jak wspomniana wcześniej 

lektura bebechorealistyczna, czy też inny, lektura simoneliczna (od neologizmu simonel, 

znaczącego: tak i nie; żartobliwa i jednocześnie poważna interpretacja, nazwana też 

„metastabilną”, gotowa sama siebie podważyć, s. 158-159). Dodam, że momentami styl i tok 

myślenia Autorki, w drobiazgowych analizach fragmentów, zdaje się popadać w manierę 

samego pisarza, przejmować jego ironię, „fabulacyjność”, kontrolowane rozplenianie się (jak 

np. w zawrotnym wyliczeniu postaw czytelniczych, s. 313); ale to świadczy tylko o jej 

swobodzie w posługiwaniu się dyskursem krytyczno-literackim. 

 



Rozprawa Zofii Grzesiak ma bogate zaplecze teoretyczno-literackie (hermeneutyczne, 

pragmatyczne i strukturalistyczne teorie dialogu i komunikacji literackiej, opisy aktu lektury 

w teorii recepcji i kognitywizmie, prace polskie, hispanojęzyczne, anglojęzyczne, francuskie i 

in.), dobrane adekwatnie do tematu. Panuje tu, jak sama zastrzega eklektyzm (s. 11, 24), ale z 

wyraźną orientacją na koncepcje kognitywistyczne, zatem różnorodność nie wpływa na 

spójność rozważań. Prezentacja podstaw metodologicznych jest sama w sobie bardzo 

wartościowym składnikiem rozprawy, ponieważ układa się w interesujący obraz rozwoju 

koncepcji lektury i roli czytelnika od mniej więcej połowy XX wieku. Na tej bazie Autorka 

prowadzi swój wywód konsekwentnie, ilustrując go na prawie wszystkich dostępnych 

tekstach prozatorskich Bolaña. Z satysfakcją stwierdzam, że jej praca spełnia z naddatkiem 

wymogi stawiane rozprawom doktorskim; w związku z powyższym kieruję ją do dalszego 

postępowania w przewodzie. 

 


