
STRESZCZENIE 
 

Przedmiotem podjętych w niniejszej rozprawie badań jest zjawisko lektury w 

twórczości Roberta Bolaña. Problem ten analizowany jest w trzech aspektach: jako repertuar 

strategii i praktyk czytelniczych prezentowanych przez bohaterów powieści i opowiadań 

Bolaña oraz zestaw strategii autorskich umożliwiających pisaniu przybranie postaci lektury, a 

także jako potencjalny, interaktywny fenomen odpowiedzi odbiorcy na czytany tekst.  

Celem pracy jest wyprowadzenie z tekstów prozatorskich Bolaña swoistej „teorii” lektury. 

Badanie strategii i praktyk lekturowych bohaterów, autora i potencjalnych czytelników 

odbywa się w szerokim teoretycznoliterackim i filozoficznym kontekście komunikacji 

literackiej i wizji literatury jako rozmowy oraz doświadczenia. Jest to uwarunkowane 

charakterystyką refleksji poświęconej lekturze, eksplicytnie tudzież implicytnie, przez 

Bolaña, dla którego stanowi ona zjawisko wielowymiarowe i można uznać ją za synekdochę 

wszelkich procesów kognitywnych.  

Do głównych kontekstów pracy należą zatem, z jednej strony, estetyka efektu Wolfganga 

Isera i hermeneutyczna filozofia Hansa-Georga Gadamera, z drugiej – praktyki lekturowe 

Rolanda Barthes’a i Jacquesa Derridy, a także badania komunikacji literackiej Aleksandry 

Okopień-Sławińskiej oraz Richarda Gerriga, psychologa kognitywnego. W celu opisania 

„przestrzeni lektury”, czyli miejsca „spotkania” autora z czytelnikiem, sięgam także, między 

innymi, do teorii integracji konceptualnej Gilles’a Fauconniera i Marka Turnera. Koncepcja 

„przestrzeni lektury” pochodzi z poświęconej Derridzie rozprawy Michała Pawła 

Markowskiego Efekt inskrypcji, modyfikuję ją jednak, stosując ją do opisu nie tylko strategii i 

praktyk lekturowych autora przedstawiającego swoje pisanie jako czytanie, lecz także 

potencjalnego, heterogenicznego i złożonego performansu czytelnika dzieł Bolaña.  

Rozprawa podzielona jest na cztery główne części. Pierwsza z nich zatytułowana jest 

Prolegomena teoretycznoliterackie i zawiera zestawienie filozoficznych oraz 

teoretycznoliterackich koncepcji kluczowych dla prowadzonych w rozprawie analiz. W części 

drugiej, Strategie i praktyki odbioru bohaterów, rozpoczyna się ściśle „bolañologiczna” 

analiza „topologii” (termin Markowskiego) przestrzeni lektury Bolaña, czyli 

pseudoempiryczne studium czytelniczych przypadków opisanych w jego utworach, na 

którego podstawie naszkicowana zostaje autorska teoria lektury – „bebechohermeneutyka”. 

Trzecia część rozprawy, Strategie i praktyki odbioru autora, składa się z dwóch rozdziałów, 

poświęconych autorowi dwojako rozumianemu jako czytelnik: dosłownie i narratologicznie. 

Rozdział pierwszy to analiza performansów lekturowych oraz eksplicytnych poglądów 

Bolaña na czytanie, przedstawionych w jego esejach. Postawa autora jako czytelnika 

zestawiona zostaje z pozycjami zajmowanymi przez jego bohaterów i z 

bebechohermeneutyką. Rozdział drugi rozszerza badania o „topografię” (termin 

Markowskiego) przestrzeni lektury, czyli studium strategii narracyjnych pozwalających 

ukazać pisanie jako czytanie, narrację jako lekturę i konwersację. W czwartej części pracy: 

Strategie i praktyki odbioru czytelnika, przedmiotem rozważań jest potencjalny performans 

odbiorcy dzieł Bolaña i powstająca w jego trakcie amalgamatyczna przestrzeń lektury, 

uwarunkowana opisaną wcześniej topologią i topografią. Strategie i praktyki lekturowe 

bohaterów i autora układają się w swoisty poradnik dla czytelnika, który, jeśli zechce, może 

przyjąć potencjalną, proponowaną przez Bolaña aktywną, krytyczną, a zarazem fabulacyjną 

dyspozycję odbiorczą.  

Analiza topologii, topografii, strategii narracyjnych oraz sytuacji komunikacyjnej utworów 

Bolaña pozwala na wytworzenie szczególnej definicji autora jako „autora holistycznego”, 

reprezentowanego mentalnie przez czytelnika, lecz odbieranego jako „prawdziwy”, a także na 

opisanie doświadczenia lektury jako spotkania z autorem w przestrzeni lektury, gdzie między 

nadawcą a aktywnym odbiorcą-uczestnikiem wytwarza się amalgamatyczna sytuacja 



wspólnej uwagi. Kwestia ta łączy się z refleksją poświęconą paradoksalnie zespojonym w 

dziełach Bolaña immersji oraz interaktywności.  

Pracę zamyka podsumowanie, zawierające ostateczny opis wytwarzanej w doświadczeniu 

czytelnika amalgamatycznej przestrzeni lektury utworów Bolaña i opatrzone ilustrującymi ją 

grafikami oraz Postscriptum bebechohermeneutyczne, swoisty dodatek, rozszerzający 

przeprowadzone w pracy analizy teoretycznoliterackie o aspekt etyczny.  

Bolaño, co potwierdza analiza jego dzieł, rewitalizuje komunikację literacką jako szczególny 

typ porozumienia, działającego także na odległość – fizyczną i czasową. 

Bebechohermeneutyka oraz kluczowe dla niej Bolañowskie pojęcie „simonel”, swoisty 

„nierozstrzygalnik”, skłania do namysłu nad pozycją badacza wobec tekstu i rewaloryzacji 

„naiwnych” strategii i praktyk odbiorczych. Koncepcja amalgamatycznej przestrzeni lektury 

pozwala natomiast połączyć interpretację kontekstową z formalną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
El fenómeno de la lectura en la obra de Roberto Bolaño. 

Las estrategias y las prácticas de la recepción del autor, los protagonistas y el lector 

 

El objeto de los análisis reunidos en esta disertación es el fenómeno de la lectura en las 

obras de Roberto Bolaño. Este problema se analiza en tres aspectos: como un repertorio de 

estrategias y prácticas de lectura presentadas por los protagonistas de las novelas y cuentos de 

Bolaño, como un conjunto de estrategias del autor que presentan la escritura como lectura, y 

como un posible fenómeno interactivo de la respuesta del lector al texto. El objetivo de la 

disertación es extraer una “teoría” específica de la lectura de los textos en prosa de Bolaño. El 

estudio de las estrategias y prácticas de lectura de los personajes, el autor y los lectores 

potenciales se realiza en el amplio contexto teórico y filosófico de la comunicación literaria y 

de la idea de la literatura como conversación y experiencia. Dicha estrategia está 

condicionada por las opiniones de Bolaño sobre la literatura, expresadas de manera explícita o 

implícita en sus textos: para él, la lectura es un fenómeno multidimensional y puede 

considerarse como una sinécdoque de todos los procesos cognitivos.  

Por tanto, el contexto principal de la disertación consiste en la teoría del “efecto estético” de 

Wolfgang Iser y la filosofía hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, así como las prácticas de 

lectura de Roland Barthes y Jacques Derrida, y la investigación dedicada a la comunicación 

literaria por Aleksandra Okopień-Sławińska y Richard Gerrig, un psicólogo cognitivo. Para 

describir el “espacio de lectura”, es decir, el lugar donde el autor y el lector se “encuentran”, 

también utilizo la teoría de la integración conceptual de Gilles Fauconnier y Mark Turner. La 

noción de “espacio de lectura” proviene del libro de Michał Paweł Markowski, El efecto de la 

inscripción, en el que el autor analiza las prácticas de lectura de Derrida. Sin embargo, 

modifico ese concepto, usándolo para describir no solo las estrategias y prácticas de lectura 

del autor que presenta su escritura como lectura, sino también la actividad potencial, 

heterogénea y compleja, del lector de Bolaño.  

La disertación se divide en cuatro partes principales. La primera se titula Prolegomena 

teoretycznoliterackie [Prolegómenos teóricos] y contiene el inventario de conceptos literarios 

filosóficos y teóricos cruciales para los análisis realizados en la disertación. En la segunda 

parte, Strategie i praktyki odbioru bohaterów [Las estrategias y prácticas de recepción de los 

protagonistas], comienza el análisis propiamente “bolañológico” de la “topología” (cf. 

Markowski) del espacio de lectura de Bolaño. Es un estudio pseudoempírico de casos de 

lectores descritos en sus trabajos, sobre la base del cual se describe la teoría de la lectura del 

autor: “bebechohermneneutyka” [viscehermenéutica]. La tercera parte de la tesis, Strategie i 

praktyki odbioru autora [Las estrategias y prácticas de recepción del autor], consta de dos 

capítulos, en cada uno de ellos al “autor” se lo interpreta como un lector, ya sea literal o 

narratológicamente. El primer capítulo contiene un análisis, basado en los ensayos no ficticios 

de Bolaño, de sus performace de lectura y sus opiniones particulares sobre la lectura. El 

comportamiento del autor-como-lector se compara con las estrategias de lectura de sus 

protagonistas y con la viscehermenéutica. El segundo capítulo extiende la investigación para 

incluir la "topografía" (término de Markowski) del espacio de lectura, es decir, un estudio de 

estrategias narrativas que permiten que la escritura tome la forma de lectura, y que la 

narración se vea como lectura y conversación. En la cuarta parte del trabajo: Strategie i 

praktyki odbioru czytelnika [Las estrategias y prácticas de recepción del lector], investigo la 

actividad potencial de los lectores de Bolaño y el espacio de lectura amalgamático producido 

por ellos, condicionado por la topología y topografía analizadas anteriormente. Las estrategias 

y prácticas de lectura de los personajes y el autor constituyen un tipo de guía para los lectores, 

quienes, si lo desean, pueden aceptar la potencial disposición de lectura, interactiva y crítica, 

propuesta por Bolaño.  



El análisis de topología, topografía, estrategias narrativas y la situación comunicativa de las 

obras de Bolaño lleva a una redefinición del “autor” como un “autor holístico”, representado 

mentalmente por el lector, pero percibido como “real”, y a una descripción de la experiencia 

de lectura como una reunión con el autor en el espacio de lectura, donde se crea una 

amalgama de la situación de atención compartida. Este fenómeno se estudia en el contexto de 

una unión paradójica de inmersión e interactividad en las obras de Bolaño.  

La tesis termina con una conclusión que contiene la descripción final y las ilustraciones 

gráficas del espacio de lectura amalgamático de las obras de Bolaño, producido por el lector, 

y con Postscriptum bebechohermeneutyczne [Posdata viscehermenéutica], una extensión 

adicional que vincula los análisis realizados en el ensayo a la ética.  

El análisis de las obras de Bolaño demuestra que el autor chileno revitaliza la comunicación 

literaria, entendida como un tipo especial de conexión y comprensión, que también funciona a 

distancia, ya sea física o temporal. Viscehermenéutica y su concepto clave y contradictorio de 

“simonel” impulsan un examen de la posición del investigador respecto al texto y una 

revalorización de las estrategias y prácticas de lectura “ingenuas”. El concepto de espacio de 

lectura nos permite combinar enfoques contextuales y formales en el estudio de la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
The Phenomenon of Reading in the Works of Roberto Bolaño. 

The Author’s, Protagonists’ and Reader’s Response Strategies and Practices 

 

The subject of this dissertation is the phenomenon of reading in the works of Roberto 

Bolaño. This problem is analyzed in three aspects: as a repertoire of reading strategies and 

practices presented by the protagonists of Bolaño's novels and stories, as a set of authorial 

strategies which present writing as reading, and as a potential, interactive phenomenon of the 

reader’s response to the text.  

The goal of the dissertation is to derive a specific “theory” of reading from Bolaño's prose 

texts. The study of the reading strategies and practices of the characters, author and potential 

readers, is undertaken in the broad theoretical and philosophical context of literary 

communication and the idea of literature as conversation and experience. Such strategy is 

conditioned by Bolaño’s opinions on literature, expressed either explicitly or implicitly in his 

texts: for him, reading is a multidimensional phenomenon and can be considered as a 

synecdoche of all cognitive processes.  

Hence, the main context of the dissertation consists of Wolfgang Iser’s theory of “aesthetic 

effect” and the hermeneutic philosophy of Hans-Georg Gadamer, as well as the reading 

practices of Roland Barthes and Jacques Derrida, and the research devoted to literary 

communication by Aleksandra Okopień-Sławińska and Richard Gerrig, a cognitive 

psychologist. In order to describe the “reading space”, i.e. the place where the author and the 

reader “meet”, I also use the theory of conceptual integration of Gilles Fauconnier and Mark 

Turner. The notion of a “reading space” originates from Michał Paweł Markowski's book The 

Inscription Effect, in which the author analyzes the reading practices of Derrida. However, I 

modify the concept, using it to describe not only the reading strategies and practices of the 

author who presents his writing as reading, but also of the potential, heterogeneous and 

complex performance of Bolaño's reader.  

The dissertation is divided into four main parts. The first one is titled Prolegomena 

teoretycznoliterackie [Theoretical prolegomena] and contains an inventory of philosophical 

and theoretical literary concepts crucial for the analyzes carried out in the dissertation. In the 

second part, Strategie i praktyki odbioru bohaterów [The Protagonists’ Response Strategies 

and Practices], the “bolañological” analysis of the “topology” (cf. Markowski) of Bolaño's 

reading space begins. It is a pseudoempiric case study of readers described in his works, based 

on which the author's theory of reading – “bebechohermneneutyka” [“viscehermeneutics”] is 

sketched out. The third part of the thesis, Strategie i praktyki odbioru autora [The Author’s 

Response Strategies and Practices], consists of two chapters, in each of them the “author” is 

perceived as a reader, either literally or narratologically. The first chapter contains an 

analysis, based on Bolaño’s non-fictional essays, of his reading performances and his 

particular views on reading. The behavior of the author-as-reader is compared with the 

reading strategies of his protagonists and with the viscehermeneutics. The second chapter 

extends the research to include “topography” (Markowski's term) of the reading space, i.e. a 

study of narrative strategies that allow writing to take the form of reading, and narration to be 

seen as reading and conversation. In the fourth part of the work: Strategie i praktyki odbioru 

czytelnika [A Reader’s Reception Strategies and Practices], I investigate the potential 

performance of Bolaño’s readers, and the blended reading space produced by it, conditioned 

by the previously analyzed topology and topography. The strategies and reading practices of 

the characters and the author constitute a type of guide for the readers, who, if they so wish, 

can accept the potential, interactive and critical reading disposition proposed by Bolaño.  

The analysis of topology, topography, narrative strategies and the communication situation of 

Bolaño's works leads to a redefinition of the “author” as a “holistic author”, mentally 



represented by the reader, but perceived as “real”, and to a description of the reading 

experience as a meeting with the author in the reading space, where a situation of blended 

joint attention is created. This phenomenon is studied in the context of a paradoxical union of 

immersion and interactivity in Bolaño's works.  

The dissertation ends with a conclusion containing the final description and graphic 

illustrations of the blended reading space of Bolaño's works, produced by the reader, and with 

Postscriptum bebechohermeneutyczne [Viscehermeneutic Postscript], a particular extension, 

which links the analyzes carried out in the essay with the field of ethics.  

The analysis of Bolaño’s works demonstrates that the Chilean author revitalizes literary 

communication. It is understood as a special type of connection and understanding, which 

also works at a distance, either physical or temporal. Viscehermeneutics and its key, 

contradictory concept of “simonel” encourage an examination of the researcher's position 

towards the text and a revalorization of “naïve” strategies and practices of reading. The 

concept of a blended reading space allows us to combine contextual and formal approaches to 

literature. 

 

 


