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Ricardo Piglia 

 
W literackich środowiskach Buenos Aires dyskusja o sztuce czytania wiąże 
się z awangardowymi propozycjami nowego spojrzenia na literaturę – jej 
kształt i funkcję – w nowych realiach XX stulecia. Dużą rolę odgrywa tu bez 
wątpienia myśl Macedonia Fernándeza (1874–1952), który na początku lat 
20. XX wieku znalazł wreszcie zrozumienie dla swych idei w gronie mło-
dych przyjaciół, poetów spod znaku ultraizmu. Byłoby dużym uproszcze-
niem upatrywanie źródeł jego wizji literatury jedynie w awangardowym 
buncie przeciw tradycyjnym formom literackim, tym bardziej, że Macedo-
nio nigdy nie identyfikował się do końca z założeniami estetycznej rewo-
lucji owej epoki i poza względnie krótkim okresem, kiedy działał w kręgu 
Proa czy Martina Fierro, był jednak odbierany jako twórca anachroniczny. 
Eksperymentalny charakter twórczości Macedonia wynikał z jego filozofii, 
skrajnie idealistycznego spojrzenia na rzeczywistość i przede wszystkim na 
sztukę, o czym świadczy jego koncepcja estetyczna Belarte. Fernando Rodrí-
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guez Lafuente zwraca też uwagę na fakt, że pragnienie przełamania tra-
dycyjnych reguł języka literackiego wynikało z „obsesyjnego” zainteresowa-
nia Macedonia tematyką metafizyczną, a to oznaczało „poruszanie się po 
terytorium idealnym, mistycznym, gdzie ekspresja werbalna zyskałaby cały 
swój prawdziwy i głęboki wyraz; trzeba było od nowa nazwać rzeczy”1.  

Według założeń Belarte dzieło literackie zyskuje autonomię pozwalającą 
na zerwanie z realistyczną koncepcją świata przedstawionego, postrzega-
nego jako odbicie rzeczywistości pozaliterackiej. Zasadniczą płaszczyzną 
odniesienia dla literatury jest sama literatura. Macedonio pojmuje ją jako 
„dialog książek” oraz „dialog dzieła z jego czytelnikami”2. 

Estetyczna koncepcja Macedonia zyskała swój najciekawszy kształt  
w „pierwszej dobrej powieści” – jak określił ją sam autor – zatytułowanej 
Museo de la Novela de la Eterna (1967)3. Jest to projekt, który ostentacyjnie 
neguje cechy charakterystyczne dla narracji tradycyjnej, jak wyznaczenie 
kontekstu przestrzennego, linearność czasu, istnienie związków przyczy-
nowo-skutkowych czy typologia postaci. Museo… składa się z 56 prologów, 
postprologu, 20 rozdziałów i 3 krótkich tekstów, z których ostatni został 
określony jako „prolog końcowy” (sic!). Każdy z prologów stanowi wprowa-
dzenie do innej powieści – w każdym ustanawia się odmienną perspektywę 
spojrzenia na treść owych 20 rozdziałów. W myśl tradycyjnych prawideł 
kompozycyjnych winny one stanowić zasadniczą część utworu. Prologi two-
rzą zatem zestaw instrukcji dla czytelnika, zapraszają do lektury powieści, 
która nie ma końca, co sugeruje, że owa lektura będzie również procesem 
nieskończonym. W serię prologów Macedonio Fernández wpisuje „biografię 
czytelnika”, precyzuje zasady nowoczesnej lektury. W jednym z prologów 
(„Prolog, który sądzi, że coś wie – nie o powieści, bo na to mu się nie 
pozwala, ale o doktrynie Sztuki”) autor podkreśla, że czytelnik powinien 
mieć świadomość, iż czyta książkę i nie wolno mu ulegać iluzji, że jest 
świadkiem rzeczywistych wydarzeń: „W chwili, kiedy czytelnik podda się 
Halucynacji, która jest hańbą dla Sztuki, wiem, że oto straciłem, a nie 
zyskałem czytelnika”4. Czytelnik idealny wchodzi w świat powieści tak 
głęboko, że staje się jedną z postaci i – choćby tylko przez chwilę – nie 
istnieje poza tym światem. W Museo… Fernández proponuje czytelnikowi 
lekturę nieciągłą, fragmentaryczną, zaskakującą zmiennością perspektyw, 

                                                        
1 F. Rodriguez Lafuente, Introducción, [w:] M. Fernández, Museo de la Novela de la 

Eterna, Madrid, Catedra, 1995, s. 59 (tłum. E.N.). 
2 Warto rozważyć ten aspekt teorii Macedonia w szerszym kontekście, jaki wyznaczają 

przemyślenia Unamuna czy Ortegi y Gasseta. 
3 Macedonio Fernández pracę nad tą powieścią rozpoczął prawdopodobnie w latach 

1925–1927 i kontynuował ją z przerwami przez ponad 20 lat. 
4 M. Fernández, Museo de la Novela de la Eterna, op.cit., s. 174 (tłum. E.N.). 
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ujęć i motywów (lectura salteada). Takie wyzwanie może podjąć tylko czy-
telnik, który jest gotów współtworzyć ów świat fikcji i który jest zdolny 
przejąć inicjatywę. Widzimy zatem czytelnika w następnej roli – w labi-
ryncie metafikcji Macedonia jest on przede wszystkim postacią (najważ-
niejszą, najbardziej zindywidualizowaną, niepowtarzalną), ale poprzez twór-
cze odczytanie dzieła staje się też jego autorem. Ta idea znajduje ostateczne 
potwierdzenie w „Prologu końcowym”, skierowanym „do tego, kto chciałby 
napisać tę powieść”. 

Refleksja Macedonia Fernándeza wpisała się jako źródło inspiracji w teorie 
estetyczne pisarzy młodszych pokoleń. Pod jej wpływem kształtował się 
model literatury stworzony przez Jorge Luisa Borgesa oraz teoria antypo-
wieści Julia Cortázara. Widoczne jest pokrewieństwo łączące Museo de la 
Novela de la Eterna i Grę w klasy Cortázara. Ta ostatnia to także powieść nie-
dokończona i nieskończona, która dopełnia się i konkretyzuje w procesie 
czytania, obnaża tajniki procesu twórczego i zaprasza czytelnika do współ-
uczestnictwa w tym procesie. Jak Macedonio w serii prologów przygotował 
swoistą wersję przewodnika lektury, tak i Cortázar proponuje swojemu czy-
telnikowi „instrukcję obsługi”. Idealny czytelnik Cortázara (lector cómplice), 
podobnie jak idealny czytelnik Macedonia (lector salteado), nie szuka 
ciągłości przyczynowo-skutkowej, akceptuje i – co więcej – potrafi świado-
mie wykorzystać fragmentaryczną strukturę tekstu, która w jednej książce 
oferuje mu nieskończenie wiele wariantów lektury. Zwróćmy też uwagę na 
fakt, że w tym eksperymentalnym modelu literatury (w Grze w klasy wyło-
żonym w „morellianach”) najważniejszym elementem jest właśnie czytelnik  
i jego zdolność do lektury twórczej, aktywnej. Dzięki takiej lekturze, 
osobistej i niepowtarzalnej, która może się zaczynać na dowolnej stronie, by 
potem budować własny porządek w obrębie tekstu, powieść podlega prze-
mianom, mnoży się w wielu możliwych wariantach, a każdy z tych warian-
tów oznacza odrębną całość. Ten sam zamysł – wizję książki poddającej się 
niezliczonym mutacjom i w każdej chwili mogącej zamienić się w inną  
– odnajdziemy w Bibliotece Babel Borgesa. Borgesowska koncepcja świata 
jako biblioteki prowadzi do interpretacji życia w kategoriach lektury. 
Znamienne, że w wielu opowiadaniach, gdzie pojawia się motyw czytania 
(np. Południe czy Śmierć i busola), Borges w niepokojący sposób kwestio-
nuje granice miedzy literaturą a światem pozaliterackim, między doświad-
czeniem lektury a doświadczeniem egzystencjalnym. Jedna z najpiękniej-
szych literackich realizacji motywu czytelnika-postaci, czytelnika, który  
– jak chciał Macedonio – za sprawą lektury przenosi się w fikcyjny wymiar 
świata przedstawionego, została stworzona przez Julia Cortázara w opowia-
daniu pod tytułem Ciągłość parków. 
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Proponowana przez Macedonia Fernándeza koncepcja czytelnika zna-
lazła swe wierne odbicie w opowiadaniu Jorge Luisa Borgesa zatytułowa-
nym Pierre Menard, autor Don Kichota (1939). Narrator komentuje w nim 
twórczość fikcyjnego francuskiego pisarza, dzieląc ją na „widzialną” i „niewi-
dzialną”. Owa „niewidzialna” część dzieła Menarda to Don Kichot, na pozio-
mie tekstu pozornie identyczny z powieścią Cervantesa, a jednak inny, bo 
różnica między kontekstem, w jakim tworzył XVII-wieczny pisarz hiszpań-
ski, a tym, jaki jest właściwy XX-wiecznemu francuskiemu symboliście, 
sprawia, że te same słowa nabierają odmiennych znaczeń. Opowiadanie to 
bywa interpretowane różnorako; często odczytuje się je jako nobilitację aktu 
re-kreacji literatury, który zgodnie z tradycyjnym kryterium oryginalności 
sztuki był potępiany jako plagiat, a który dla pisarza ponowoczesnego wy-
daje się jedyną możliwą strategią. W kontekście naszych rozważań bardziej 
interesująca jest jednak linia interpretacji przedstawiająca Pierre’a Menarda 
jako swego rodzaju manifest teorii recepcji dzieła literackiego. Don Kichot 
Menarda jest niewidzialny, bo nie tyle chodzi tu o pisanie, ile o czytanie,  
a właściwie o jedno i drugie. Tworzenie i odbiór literatury to w opinii Bor-
gesa dwie formy tego samego procesu twórczego. Dzieło literackie odczy-
tane przez obdarzonego empatią czytelnika w innym kontekście kulturo-
wym nie jest już tą samą powieścią – jest inną, nową książką. Dzieło lite-
rackie istnieje w lekturze i poprzez lekturę czytelnika, który na podstawie 
czytanego tekstu i własnych doświadczeń kulturowych buduje sieć nowych 
znaczeń. Historia Pierre’a Menarda zasługuje na uwagę również dlatego, że 
stanowi ciekawy klucz do interpretacji całej twórczości prozatorskiej Bor-
gesa, bo właściwie wszystkie jego opowiadania mówią o Borgesie-czytel-
niku, są formą dialogu Borgesa z literaturą.  

W drugiej połowie lat 60. i na początku lat 70. rozwija się w Argentynie 
nurt tzw. neoawangardy (neovanguardia), literatura eksperymentalna,  
w której objawia się potrzeba podjęcia dyskusji na temat teorii gatunków 
narracyjnych, a także związanej ze znamiennymi dla tego okresu przemia-
nami kulturowymi konieczności ponownego zdefiniowania roli autora  
i czytelnika dzieła literackiego. Ten „ruch odnowy” tworzą tacy pisarze, jak 
Osvaldo Lamborghini, Héctor Libertella, Néstor Sánchez, Germán García,  
a w jego orbicie sytuują się także Juan José Saer i Ricardo Piglia. Próby 
określenia kierunku estetycznych poszukiwań tych pisarzy prowadzą głów-
nie w stronę poststrukturalizmu, ale nie jest to jedyna płaszczyzna odnie-
sień. Ogromne znaczenie dla ukształtowania kierunku poszukiwań formal-
nych neoawangardy miał fakt, że właśnie w latach 60. ukazały się po-
śmiertne wydania najważniejszych dzieł Macedonia Fernándeza, wśród nich 
także pierwsze wydanie Museo de la Novela de la Eterna. Koncepcje tego 
autora trafiły na podatny grunt. Pisarze, żywo zainteresowani jego ekspery-
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mentalnymi projektami proponują nowe odczytanie teorii, które wydaje się 
im atrakcyjne głównie ze względu na programowe odrzucenie konwencji 
realistycznych, antymimetyzm i postulat odnowy języka postrzeganego jako 
tworzywo artystyczne. O tym, jak istotne dla pisarzy neoawangardy było 
„odkrycie” Macedonia, mogą świadczyć choćby intertekstualne gry z jego 
dziełem widoczne w utworze Ricarda Piglii, zatytułowanym La ciudad 
ausente (Nieobecne miasto). 

W 2005 roku ukazała się książka Piglii pod tytułem El último lector 
(Ostatni czytelnik) łącząca literaturę fikcji z esejem literackim i – jak wy-
znaje sam autor – mająca też charakter autobiograficzny. Piglia podąża tro-
pem znanych literackich postaci, którym przypisano rolę czytelnika, i zadaje 
pytania o sens i okoliczności lektury, budując nie tyle historię czytania, ile 
historię literackich wyobrażeń czytelnika. To jednak nie wszystko, bo obok 
galerii literackich postaci (Hamlet, Don Kichot, Anna Karenina, August 
Dupin, Robinson Cruzoe, Emma Bovary czy Molly Bloom) opowiada też  
o pisarzach w roli czytelnika (Borges, Kafka, Joyce). Znamienne, że w jed-
nym z pierwszych obrazów Piglia przywołuje słynne zdjęcie Borgesa, który 
– już prawie niewidomy – przybliża do oczu książkę i z determinacją usiłuje 
jeszcze cokolwiek przeczytać. „Jestem teraz czytelnikiem stron, których 
moje oczy już nie widzą” – mawiał Borges z właściwą sobie autoironią. Jak 
jednak twierdzi Piglia, w szkole sztuki czytania nie zawsze ten, kto lepiej 
widzi, potrafi lepiej czytać. 

Punktem wyjścia dla rozważań Ricarda Piglii jest refleksja Macedonia 
Fernándeza twierdzącego, że aby móc zdefiniować czytelnika, trzeba naj-
pierw umieć go odnaleźć – to znaczy nazwać go, zindywidualizować, opo-
wiedzieć jego historię. Proces ten dokonuje się często w obrębie świata 
literackiego, gdzie istotne dla pisarza strategie sztuki czytania objawiają się 
właśnie za pośrednictwem czytelnika-postaci. Piglia – pisarz, a zarazem 
Piglia – krytyk literacki i Piglia – czytelnik, wspominając swoje ulubione 
lektury, próbuje sporządzić portret czytelnika – nie anonimowego, poten-
cjalnego odbiorcy, ale tego jedynego, konkretnego, który jak Pierre Menard 
w sobie tylko właściwy, niepowtarzalny sposób wkracza w świat fikcji 
literackiej. 

 
Oto niektóre obserwacje, jakich dokonuje Piglia na podstawie wybra-

nych lektur:  
Po pierwsze, czytanie może być niebezpieczne. Paradoksalnie literatura 

nierzadko ukazuje zgubne skutki czytania. Wystarczy przywołać przykłady 
Don Kichota, Emmy Bovary, Anny Kareniny czy Dalhmanna (bohatera 
opowiadania Południe Jorge Luisa Borgesa). Na czym polega niebezpie-
czeństwo? Wydaje się, że jest ono przede wszystkim konsekwencją zaburze-
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nia relacji pomiędzy fikcją i rzeczywistością. Czytelnik zanurza się w świe-
cie fikcji do tego stopnia, że traci poczucie granicy między tym, co realne,  
a tym, co wymyślone (jak Don Kichot albo jak bezimienny bohater Ciągłości 
parków Cortázara); niekiedy też identyfikuje się z losami bohaterów tak 
bardzo, że jego własny świat i własne życie przestają mu wystarczać (Emma 
Bovary, Anna Karenina). 

Po drugie, w tradycji literackiej utrwalił się stereotyp kobiety jako kla-
sycznego czytelnika powieści. Według owego stereotypu kobieta-czytelnik 
zwykle traktuje powieść jako model świata realnego, ulega iluzji literackiej 
fikcji, co sprawia, że swoje własne życie mierzy miarą przygód literackich 
bohaterów. W konsekwencji swoją rzeczywistość ocenia jako niedoskonałą, 
niesatysfakcjonującą. Gorzkie uczucie rozczarowania najczęściej prowadzi 
czytelniczkę do próby kompensacji (niewierność), a ostatecznie do samo-
bójstwa. Macedonio Fernández, przedstawiając w Museo… różne drogi 
komunikacji z tekstem literackim, przestrzega przed lekturą, która odnosi 
świat fikcji do rzeczywistości pozaliterackiej. Julio Cortázar w prologu do 
Gry w klasy obok profilu czytelnika idealnego (lector cómplice) przedstawia 
„czytelnika-samicę” (lector hembra) jako model lektury pasywnej. Piglia 
komentuje zjawisko w kategoriach bovaryzmu i wskazuje, że tym, co pro-
wadzi do tragedii, jest brak refleksyjności, brak umiejętności twórczego 
„przełożenia” lektury na rzeczywistość pozaliteracką. 

Kolejna obserwacja sprowadza się do wniosku, że życie czytelnika kształ-
tuje się w sytuacji napięcia między światem książek a światem rzeczywis-
tym. Podążając tropem Ricarda Piglii, spójrzmy na tę kwestię przez pryzmat 
losów kilku postaci literackich. Oto Hamlet, któremu po spotkaniu z du-
chem ojca Szekspir każe wejść na scenę z książką w ręce. Zapytany przez 
Poloniusza, co czyta, odpowiada: „słowa, słowa, słowa”. Zatem nie jest 
ważna treść owej książki, a raczej sam akt czytania. Piglia przypomina, że 
Hamlet wraca do Danii po studiach na uniwersytecie w Niemczech. 
Symboliczny motyw lektury przedstawia go jako człowieka światłego, 
ukształtowanego w duchu nowoczesnym, jakże odmiennym od wyrosłej na 
gruncie feudalnych porządków mentalności dworu duńskiego. Właśnie  
w przywołanej scenie objawia się istota tragedii tej postaci, wynikająca ze 
sprzeczności pomiędzy nowymi ideami a archaicznym światem, w którym 
obowiązuje prawo zemsty. Inną postacią ilustrującą omawiane zjawisko jest 
August Dupin z opowiadania Edgara Alana Poe, Zabójstwo na Rue Morgue. 
Dupin – prywatny detektyw, pierwowzór galerii słynnych bohaterów 
powieści kryminalnych, namiętny czytelnik wszelkiego słowa pisanego, 
samotny kawaler stroniący od kontaktów towarzyskich, człowiek, który 
funkcjonuje poza układem społecznym. Żyje na marginesie wielkiego miasta 
będącego emblematem społeczeństwa masowego, anonimowego i w swej 
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anonimowości nieczytelnego dla jego członków. Pozycja outsidera pozwala 
Dupinowi dostrzec to, co pozostaje niedostrzegalne dla innych, i dzięki 
temu znajdować rozwiązania najbardziej skomplikowanych zagadek krymi-
nalnych. Podobnie jak Hamlet, Dupin jako czytelnik penetruje świat usy-
tuowany poza obrębem rzeczywistości, w jakiej przyszło mu żyć. Don 
Kichot to bodaj najsłynniejszy z wyimaginowanych czytelników. W jego 
postaci tkwi anachronizm, który określa jego sposób czytania. Jako „ostatni 
błędny rycerz” Don Kichot żyje na granicy światów, powszechnie uznany za 
szaleńca. I wreszcie Robinson Cruzoe – jeśli lektura prowadzi Don Kichota 
do szaleństwa, to Robinsona od szaleństwa ocala. W Biblii rozbitek znajduje 
odpowiedzi na pytania o bardzo osobistym charakterze. Jeśli bovaryzm 
polega na tym, że poprzez lekturę czytelnik widzi się innym, niż jest, to 
Robinson Cruzoe dzięki lekturze osiąga odwrotny rezultat; odkrywa, kim 
jest naprawdę, i wyzwala się z fałszywej identyfikacji, na której budował 
motywy swego postępowania. 

Pomimo wszystkich tych różnic w sposobie czytania, pomimo istnienia 
wielu postaw wobec świata literackiej fikcji, Piglia dostrzega cechę wspólną, 
wspólny klimat lektury, łączący wszystkie przywołane postaci: kontempla-
cja nierealnych światów literackich naznacza czytelnika, sprawia, że jego 
doświadczenie rzeczywistości jest obciążone pewną „świadomością dodaną”, 
mającą bardzo intymny charakter, a zatem nie można jej z nikim dzielić.  
Z lekturą wiążą się zawsze samotność i swoista melancholia. Każdy pisarz 
określa w swoim dziele – mniej lub bardziej wyraźnie – strategie czytania, 
które Umberto Eco definiował poprzez pojęcie czytelnika modelowego. 

Lektura pojmowana tak, jak rozumiał ją Macedonio Fernández, a po nim 
Borges, Cortázar czy Piglia, jest jednak czytaniem tej jednej, wyjątkowej  
i niepowtarzalnej książki, którą czytelnik współtworzy w procesie lektury. 
Macedonio w swojej „pierwszej dobrej powieści” opowiedział historię czy-
telnika-postaci, Jorge Luis Borges przedstawił Pierre’a Menarda jako czytel-
nika idealnego, uznającego lekturę za akt tworzenia literatury. Wiele lat 
później Ricardo Piglia rozważa konsekwencje takiego sposobu czytania  
i dostrzega odwrotną stronę problemu: pojmowanie lektury jako akt two-
rzenia rzeczywistości. 

SummarySummarySummarySummary    

Literature in Quest of a Reader. Argentinian Discourse about the Art of Reading 
from Macedonio Fernández to Ricardo Piglia 

The article cites the reflections about the model of a perfect reader, which emerged in 
Argentinian literature of twentieth century and which were based on the avant-garde 
conception of literary work. The primary field of references is the theory of Macedonio 
Fernández from his most important book – Museo de la Novela de la Eterna. His thought 
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has been developed by the writers of the next generations: Jorge Luis Borges and Julio 
Cortázar, it also had an influence on the experimental works of Argentinian neovanguardia. 
In the most contemporary literature the issue of the art of reading is being undertaken by 
Ricardo Piglia, who proposes the new lecture of Fernández’s theory basing on the reader’s 
personal experience. 
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