
Rozalia Słodczyk 

 

Oblicza metafikcji – na przykładzie Fikcji Borgesa  

Termin „metafikcja” odnosi się do dzieł literackich, które charakteryzuje 

fikcyjność, do utworów często posługujących się ironią lub parodią, 

poruszających problem natury fikcji, środków i konwencji używanych przez nią 

oraz celów, jakie chce osiągnąć. Wspomniane teksty samoświadomie traktują 

siebie jako artefakt, a zatem mają charakter autoreferencyjny i autorefleksyjny. 

Jednocześnie stawiają one pytanie o związki zachodzące między fikcją i 

rzeczywistością1. Metafikcja nie jest zjawiskiem, które pojawiło się w literaturze 

dopiero wraz z postmodernizmem, ale właśnie wówczas stało się ono niemal 

powszechne, wtedy otrzymało swoją nazwę. Ponieważ utwory Jorgego Louisa 

Borgesa, które będą analizowane w tej pracy, można uważać za prekursorskie w 

stosunku do postmodernizmu, posługiwanie się tym terminem w odniesieniu do 

nich wydaje się sensowne i uprawnione.  

1 Termin został ukuty w 1970 przez Williama H. Gassa w odniesieniu do amerykańskiej prozy lat 60. (dzieł 
autorów takich jak John Barth, Donald Bartheleme czy Raymond Federman). Różni badacze posługiwali się 
jednak także innymi pojęciami, które miały charakteryzować te same, co metafikcja właściwości literatury (choć 
nie zawsze rzeczywiście tak było): self-reflexive fiction Roberta Scholesa, surfiction Raymonda Federmana, self-
conscious fiction Roberta Waltera, narcissistic fiction Lindy Hutcheon. „Metafiction is fiction about fiction, i.e. 
fiction which self-consciously reflects upon its own nature, its modes of production, and its intended effect on 
the reader (por.: hasło metafiction w Literary Encyklopedia na www.litencyc.com); Metafiction is a term given 
to fictional writing which self-consciously and systematically draws attention to its status as an artifact in order 
to pose questions about the relationship between fiction and reality. In providing a critique of their own methods 
of construction, such writings not only examine the fundamental structures of narrative fiction, they also explore 
the possible fictionality of the world outside the literary fictional text”. (P. Waugh, Metafiction. The Theory and 
Practice of Self-Conscious Fiction, London 1984; cyt. za: www.eng.fju.edu.tw/Literary_Criticism/ 
postmodernism/metafiction.htm) – tak rozumiana metafikcja jest jednym z najważniejszych dla postmodernizmu 
zjawisk, jeśli nie jego kwintesencją. Takie właśnie rozumienie terminu spotykamy także u badaczy polskich – na 
przykład Anna Łebkowska nazywa metafikcję „fikcją przedstawiającą samą siebie” (A. Łebkowska, 
Nieobecność świata aktualnego [w:] Eadem, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Kraków 1998, 
s. 87), Kazimierz Bartoszyński utożsamia metafikcję z autorefleksją i stwierdza, że „metafikcja odsłania bądź 
statyczne właściwości tekstu, bądź jego dynamikę, jego kreatywny charakter, który przejawia się, gdy jawne 
stają się intertekstualne powiązania opowieści oraz gdy ujawniona zostaje relatywność czy fakultatywność 
kolejnych rozwiązań występujących w różnych fazach powieści”, mimesis zastąpiona zostaje kreatywnością 
(K. Bartoszyński, Metafikcja [w:] Idem, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004, 
s. 77, 81, 82). Możemy też natrafić na posłużenie się pojęciem metafikcji w innym znaczeniu – na przykład 
Michał Głowiński metafikcją nazywa typ fikcji stanowiący powtórzenie fikcji wcześniej istniejących 
(M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej [w:] Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z dziejów form 
artystycznych w literaturze polskiej, Wrocław 1986, s. 34) – jednak takie szczególne wypadki nie zmieniają 
sensu terminu zwyczajowo przyjętego. 
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Można wymienić różne sygnały metafikcji: utwór mówi o osobie piszącej 

lub czytającej powieść; podejmuje zagadnienie konwencji literackich; da się go 

czytać w porządku innym niż od początku do końca; zawiera przypisy, które – 

objaśniając – kontynuują opowiadanie z tekstu głównego; wśród bohaterów 

utworu pojawia się autor powieści lub postaci świadome tego, że są wytworem 

fikcji; dzieło antycypuje reakcje czytelników na historię, którą opowiada; 

pokazuje paradoksalny status autora, który ma moc (tworzenia, panowania), a z 

drugiej strony jej nie ma; ukazuje arbitralność systemu językowego 

(kwestionuje się przekonanie, że język odbija pasywnie spójną, znaczącą, 

obiektywną rzeczywistość – realny świat, uważa się język za niezależny, 

kompletny system tworzący własne znaczenia); utwór pokazuje, że 

obowiązujący status rzeczywistości nie jest oczywisty i niepodważalny, że 

historia jest fikcją/konstrukcją; wysuwa na pierwszy plan problem fikcyjności 

fikcji i rzeczywistości; zawiera odwołania intertekstualne zarówno do tekstów 

nieliterackich, oficjalnych, jak i literackich – na przykład zawiera fragment 

istniejącej realnie fikcji literackiej; utwór tworzy fikcję/fikcje wewnątrz siebie2. 

W tym ostatnim wypadku spotykamy fikcję w fikcji lub kilka fikcji obok siebie, 

a tym samym zbliżamy się do innych zagadnień literackich podejmujących ten 

temat – teoria światów możliwych zastosowana do literatury i koncepcja 

otwartości dzieła (literackiego, muzycznego, sztuki). Problem ten jest w 

zasadzie pochodny od dwóch, na które metafikcja nakierowuje uwagę w 

pierwszej kolejności (jak wynika z samej definicji terminu i jak pokazują 

wymienione sygnały): świadomy autotematyzm literatury, rozważania nad 

statusem i granicami fikcji, refleksja fikcji o fikcji oraz kwestia relacji fikcji i 

rzeczywistości. Relacja między nimi w dobie postmodernizmu nabiera 

szczególnego znaczenia i wykracza poza rozważania dotyczące rozumienia i 

funkcji mimesis w literaturze, włącza w obręb zainteresowania na przykład 

temat simulacrum. 

2 Por. hasło metafiction [w:] en.wikipedia.org; www.eng.fju.edu.tw. 
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Metafikcja a Fikcje  

Borges przez swoje opowiadania spełnia pragnienie podobne do pragnienia 

bohatera Kolistych ruin napisanych w 1939 roku, który „chciał wyśnić 

człowieka: chciał wyśnić go w drobiazgowej pełni i narzucić rzeczywistości”3. 

Borges wysnuwa przed naszymi oczami nowe światy, nowych ludzi, nowe 

prawa z wielką skrupulatnością i ścisłością właściwymi rzetelnemu badaczowi – 

jego opowieści przypominają wierne zapisy obserwacji i odkryć geografa, 

historyka, reportera, literaturo- i językoznawcy, filozofa. Narzuca naszej 

rzeczywistości to, co nowe, a raczej zastępuje naszą tą wyśnioną. Oczywiście 

wszystkie te rzeczywistości są fikcyjne, ponieważ wszystkie funkcjonują na 

poziomie literatury. To, co nazywa się naszą rzeczywistością, to fikcja literacka 

o cechach realizmu. Nie wiadomo, który z prezentowanych światów jest 

prawdziwy, który zmyślony, który tworem boskim, a który człowieczym, który 

doskonały, który ułomny. Zresztą mogą one na siebie nachodzić – czasem w 

nieodróżnialny lub/i piętrowy sposób, jak na przykład w Kolistych ruinach: 

wyśniony człowiek został ożywiony przez boga – przez Ogień (dlatego mógł 

chodzić po ogniu i nie parzyć się), udało mu się wejść do realnego świata i 

„stopniowo przyzwyczajał się do rzeczywistości”4. Świat uważał tego bohatera 

za człowieka z krwi i kości, tak samo on sam myślał o sobie. Prawdę znał tylko 

ten, kto go (wy)śnił – mag, oraz ten, kto go ożywił – Ogień. Mag bał się, że 

wyśniony odkryje swoją naturę, odkryje, że jest widmem, bo przecież „nie być 

człowiekiem, być projekcją snu innego człowieka: cóż za niezrównane 

upokorzenie, cóż za zawrót głowy!”5 Poza tym „czasami niepokoiło [go – maga] 

wrażenie, że wszystko to już się poprzednio wydarzyło”6. Stało się wreszcie tak, 

że ogień zniszczył sanktuarium boga Ognia, wtedy mag postanowił nie szukać 

ratunku a pójść wprost w płomienie, te jednak go nie paliły. Wtedy z „ulgą, z 

3 J.L. Borges, Fikcje, Warszawa 1972, s. 47. 
4 Ibidem, s. 50. 
5 Ibidem, s. 51. 
6 Ibidem, s. 50. 
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upokorzeniem, z przerażeniem zrozumiał, że on również jest widmem, które śni 

ktoś inny” 7.  

To opowiadanie stanowi doskonałe wprowadzenie do wszystkich tematów 

i trudności, które niesie ze sobą lektura opowiadań Borgesa, znajdujemy w nim 

sproblematyzowane wyżej aspekty metafikcji, dlatego jedne i drugie 

(opowiadania i aspekty metafikcji) będą przedmiotem analizy. Jeśli zacząć od 

opowiadań, to można wymienić następujące podejmowane przez nie 

zagadnienia:  

1) Wyśniony, zmyślony człowiek czy świat zaczynają wieść rzeczywisty 

żywot przekonane o swojej rzeczywistości podobnie jak całe ich od początku 

prawdziwe otoczenie, ale okazuje się, że to, co wydawało się prawdziwe i 

rzeczywiste, też jest wyśnione czy zmyślone przez Kogoś i możliwe, że można 

tak się cofać w nieskończoność. W tym miejscu rodzi się pytanie o to, jaki jest 

status kogoś wyśnionego czy zmyślonego przez kogoś, kto sam jest wyśniony 

czy zmyślony – i to może do którejś potęgi – w porównaniu z tym, co naprawdę 

rzeczywiste, i zaraz drugie pytanie: kto i jak może ustalić, co jest naprawdę 

prawdziwe. Oczywiście, kiedy mówi się o tym, co rzeczywiste, ma się na myśli 

ten świat fikcji literackiej, który wewnątrz niej przyjmowany jest za prawdziwy, 

ze względu na przykład na swoje podobieństwo do świata realnego 

nieliterackiego. Ale podejmując taką problematykę w swoich utworach, Borges 

oczywiście stawia przed nami problem statusu fikcji i relacji fikcji do 

rzeczywistości.  

Te zagadnienia znaleźć można w wielu opowiadaniach, między innymi 

Tlön, Uqbar, Orbis Tertius: na planecie Tlön miały miejsce podwojenia 

zgubionych przedmiotów – powstawały wtórne przedmioty zwane hrönirami, 

nieco różniące się od pierwotnych – oraz produkowanie rzeczy przez sugestię, 

przez nadzieję – powstawały tak zwane ury. Można więc pytać, czy przedmioty 

ze zmyślonego świata były prawdziwe, czy zmyślone, skoro istniały na Tlönie 

7 Ibidem, s. 51.  
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materialnie tak jak prawdziwe, choć były wytworzone w inny sposób niż 

prawdziwe, a mieszkańcy planety byli świadomi sposobu ich powstawania. 

Sytuację komplikuje jeszcze fakt, jak czytamy w opowiadaniu, że ów zmyślony 

świat – Tlön nie był tak do końca fikcją, ponieważ pewne przedmioty z niego 

pochodzące znajdowano za Ziemi. Pojawiają się więc kolejne pytania o granice i 

różnice między bytami prawdziwymi a fałszywymi, pozornymi, złudnymi, 

między rzeczywistością a fikcją.  

2) Tylko ten, kto wyśnił, wie, że to, co wyśnione, jest widmem, pozorem, 

tylko on zna prawdę i żyje w prawdziwym świecie. Okazuje się jednak, że wcale 

nie zna całej prawdy, że sam jest widmem i żyje w złudzeniu (w złudzeniu, że 

wie i że żyje w prawdziwym świecie – czyli że jest ostateczną instancją 

rozstrzygania o prawdzie i rzeczywistości oraz tworzenia fikcji) i złudzeniem 

(bo tworzenie fikcji doskonałej, prawdziwszej od rzeczywistości było dla niego 

całym życiem). Można być przekonanym, że coś jest prawdą a coś złudą i 

fałszem, a okazuje się, że tak nie jest, tak więc cały czas pozostaje się 

nieświadomym prawdy albo się jej po prostu nie zna, jednak można to 

skonstatować dopiero post factum – jak przydarzyło się magowi z Kolistych 

ruin. I tutaj odnosi Borges opisywane jako fikcja literacka czy związane ze 

światem fikcji zagadnienia do pozaliterackiej rzeczywistości i stwierdza, że nie 

wiadomo, czym jest prawda i rzeczywistość, nie ma kryteriów odróżnienia 

prawdy od fałszu, rzeczywistości od pozoru, złudy – przenikają się one, a nawet 

dochodzi do dominacji fikcji i fałszu.  

Problemy te pojawiają się też w opowiadaniu Tlön, Uqbar, Orbis Tertius: 

narrator odkrywa w różnych okolicznościach teksty opisujące nieznane z 

jakichkolwiek innych źródeł rejony przestrzeni – kraj Uqbar oraz planetę Tlön – 

wraz z wieloma informacjami na temat zasad i praw, którymi rządzą się te 

miejsca. W ostatniej części opowiadania powiedziane zostaje, że krainy i dzieła 

im poświecone są rezultatami długiej pracy tajemnego i nieszkodliwego 

towarzystwa założonego w XVII wieku, które postanowiło wymyślić jakiś kraj. 
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Jednak to wyjaśnienie nie rozwiązuje tajemnicy, bo oto mają miejsce 

wtargnięcia świata fantastycznego do świata rzeczywistego: litery na tarczy 

busoli w jednym z alfabetów Tlönu, śmierć człowieka, który prawdopodobnie 

pochodził z tej planety, bo znaleziono przy nim mały i niemożliwie ciężki 

stożek, który był wyobrażeniem bóstwa w jednej z religii Tlönu. Zaczęto się 

powszechnie interesować owymi krainami, czytać w różnych formach 

tajemnicze dzieła na ich temat. Na końcu narrator wysuwa przypuszczenie, że 

może dojść do tego, że „świat stanie się Tlönem”8, bowiem ta alternatywa 

naszej rzeczywistości jest światem, „w którym niczego nie brakuje (...), świat 

ten działa z taką siłą wyobraźni, że raz stworzony, zaczyna wypierać naszą 

pierwotną rzeczywistość, a w końcu zajmuje jej miejsce”9.  

Symptomatyczne dla świata literackiego pisarza są słowa gnostyka z 

Uqbaru: „wszechświat widzialny jest złudzeniem lub sofizmatem; lustra i 

ojcostwa są obrzydliwe, gdyż zwielokrotniają go i powiększają”10. Teza ta 

stanowi kulminację paradoksu – już nie kwestie stosunku fikcji do realności, ich 

„życia” czy „współżycia” są tymi, które budzą zainteresowanie i zaniepokojenie 

zarazem, ale najważniejsze staje się stwierdzenie, że to rzeczywistość jest fikcją 

a fikcja rzeczywistością. Rozstrzygające kryterium stanowi tu zapewne stopień 

spójności, jednorodności, stabilności, atrakcyjności, zdolności koncentracji 

zainteresowania odbiorców każdej z tych dwóch czasoprzestrzeni. Czy są to 

właściwe kryteria? A jeśli nie, to czy jesteśmy w stanie podać kryteria, po 

przyjęciu których rzeczywistość odzyskałaby swoją siłę, wiarygodność i 

wartość? Borges stawia nas w centrum problematyki relacji człowieka do 

różnych światów. Ich rozgraniczenie może nastręczać problemów, szczególnie 

wtedy, gdy mieszają się one ze sobą lub zamieniają miejscami.  

8 J.L. Borges, Fikcje, op. cit., s. 28. W Tlönie „Borges z jednej strony dąży do zobrazowania zawrotnego 
przejścia od faktów do zmyśleń, od prawdy do jej przeciwieństwa, z drugiej zaś przedstawia metaforę 
ogólnoświatowej katastrofy”. J. Woodall, Jorge Luis Borges, tłum. M. Białoń-Chalecka, Warszawa 2001, s. 30. 
Wrażeniu zatarcia granicy między czasoprzestrzenią rzeczywistą i fikcyjną służy między innymi wprowadzenie 
do niezwykłej fabuły obok postaci fikcyjnych postaci faktycznie istniejących przyjaciół i znajomych pisarza. 
9 J. Barth, Literatura wyczerpania, tłum. J. Wiśniewski [w:] Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wybrał, 
opracował i wstępem opatrzył Z. Lewicki, Warszawa 1983, s. 46.  
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3) Odczuwanie wrażenia niemożliwości uniknięcia naśladowania, 

powtarzalności, wrażenia dejá vu (już się to kiedyś działo, już się to kiedyś 

powiedziało, jeśli nie my, to ktoś inny kiedyś to zrobił). Problem, ten rozwija 

między innymi Pierre Menard, autor „Don Kichota” z 1939 roku. W 

opowiadaniu mówi się o pisarzu, który chce napisać Don Kichota zbieżnego 

słowo w słowo z dziełem Cervantesa, ale nie kopiując tego dzieła, nie 

przepisując go, a wysnuwając je z siebie. Porównanie efektów pracy dwóch 

pisarzy daje rewelacyjne efekty, jak twierdzi narrator opowiadania: „teksty 

Cervantesa i Menarda są pod względem słownym identyczne, ale ten drugi jest 

niemal nieskończenie bogatszy”11. Na to zagadnienie zwrócił uwagę między 

innymi James Woodall, pisząc że w „Pierze Menardzie głosem krytyka Borges 

wyraził po raz pierwszy swoje przekonanie, że literatura może stanowić tylko 

naśladownictwo, a rola pisarza jest bardzo wątpliwa”12 oraz John Barth, 

stwierdzając, że Pierre Menard to utwór, „którego ukrytym tematem jest 

trudność, może nawet zbędność [a może niemożliwość – R. S.] tworzenia 

oryginalnych dzieł literackich”. Zarazem jednak krytyk ten podkreślał, że sam 

Borges potrafił przełamać tę sytuację i „stworzyć nowe dzieło ludzkiej 

wyobraźni”13, jakim przecież jest na przykład Pierre Menard.  

Omawiane problemy znajdujemy też w opowiadaniu Tlön, Uqbar, Orbis 

Tertius – na Tlönie nie podpisywano książek, gdyż uznawano, że wszystkie 

dzieła pochodzą od jednego, ponadczasowego i anonimowego autora, wszystkie 

narracyjne teksty tej planety miały tę samą fabułę ze wszystkimi wyobrażalnymi 

podstawieniami14 (powtarzalność). Z kolei literatura Uqbaru miała charakter 

fantastyczny i nigdy nie odnosiła się do rzeczywistości, ale do 

wyimaginowanych rejonów Mlejnas i Tlön15 (wymyślanie). Napotykamy więc 

10 J.L. Borges, Fikcje, op. cit., s. 12. 
11 Ibidem, s. 43. 
12 J. Woodall , Jorge Luis Borges, op. cit., s. 28. 
13 J. Barth, Literatura wyczerpania, op. cit., s. 45. 
14 Por. Ibidem, s. 22. 
15 Por. Ibidem, s. 13. Omawiane zagadnienia pojawiają się w opowiadaniach w otoczeniu tworów, które są ściśle 
z nimi związane – biblioteki, księgi, labirynty, koła, spirale, kule, sny, lustra, simulacra. Nie będą one jednak 
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w tych opowiadaniach zagadnienie autotematyzmu literatury, refleksję literatury 

nad sobą, swoimi właściwościami i możliwościami.  

Podobne kwestie pojawiają się też w Bibliotece Babel z 1941 roku. 

Tytułowa Biblioteka była nieskończona, kulista, ze spiralnymi schodami, 

lustrami podwajającymi wiernie pozory, zawierała wszystkie możliwe książki 

we wszystkich możliwych językach, a więc też encyklopedie „nie tylko Tlönu, 

lecz także każdego innego wyobrażalnego świata, ponieważ liczba elementów 

[znaków ortograficznych budujących wypowiedzi], a więc także kombinacji, 

jest skończona, a wielokrotność pojawiania się elementów oraz liczba ich 

kombinacji jest nieskończona jak sama Biblioteka”16. Eco, pisząc o Bibliotece 

Borgesa, stwierdził, że pisarz chciał, aby była ona jak świat i aby z niej się nie 

wychodziło17. Biblioteka miała być swego rodzaju odrębną rzeczywistością 

zawierającą w sobie wszystkie możliwe książki, a właściwie nieskończoną ilość 

książek wszystkich rodzajów. Zawierała mnóstwo niedoskonałych podobizn 

dzieł, ale ani jednej absolutnej niedorzeczności, gdyż każda zbitka liter w jakimś 

języku Biblioteki miała sens, zatem „mówić to popadać w tautologie”, ponieważ 

wszystko zostało powiedziane, a „pewność, że wszystko jest napisane, 

unicestwia nas lub czyni widmami”18. Wydaje się zatem, że mówi się tutaj, iż 

nie ma innej możliwości niż powtarzanie, kopiowanie, wymyślanie – lepiej być 

widmem niż niczym, lepiej powtarzać i zmyślać niż zrezygnować z wszelkiej 

aktywności.  

Istotą literatury o literaturze jest „autoprzedstawianie zarazem swej 

materialności i artystyczności”19, zabawa samą sobą, co wiąże się z poczuciem 

„dojścia do kresu, wyczerpania sensów czających się w pojęciu »literatura«”20. 

Sedno opowiadań Borgesa stanowi nie tylko treść, lecz także sposób jej 

tematem tej pracy. Informacje na ich temat można znaleźć na przykład w rozdziale pod tytułem Labirynt, sztylet, 
piasek. Galaktyka Jorge Luis Borgesa [w:] Sz. Wróbel, Galaktyki, biblioteki, popioły, Kraków 2001, s. 63–108. 
16 Ibidem, s. 53.  
17 U. Eco, Pomiędzy La Manchą a Biblioteką Babel, tłum. A. Wasilewska, [w:] U. Eco, O literaturze, Warszawa 
2003, s. 101. 
18 J.L. Borges, Fikcje, op. cit., s. 72. 
19 R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 139. 

 8 

                                                                                                                                                                                     



przekazania. Poza tym sama treść nie jest przezroczysta, sposobem jej 

odczytywania może być nie tylko dosłowna lektura, poznawanie 

przedstawianych światów, koncentracja na pasjonującej, zawikłanej, niemal 

sensacyjnej narracji, lecz także czytanie opowiadań jako informacji o 

zagadnieniach związanych z metafikcją, a nurtujących współczesną literaturę, 

współczesnych pisarzy (nie tyle chodzi o czasy i rówieśników Borgesa, ile o 

następne pokolenie twórców i literaturę II poł. XX w., gdyż argentyński pisarz 

był ich prekursorem, wyprzedzał swoją epokę pomysłami i rozpoznaniami). O 

niezwykłym talencie Borgesa świadczy to, że potrafił owe problemy (które 

należały i należą do zasadniczych i najtrudniejszych we współczesnej 

literaturze) nie tylko sproblematyzować, ale „przekształcić w materiał i metodę 

swej pracy, że przekracza to, co z pozoru odrzuca”21. Dzięki swojemu 

mistrzostwu pisarz pokonuje niektóre problemy, o których pisze jako o 

nieprzekraczalnych, nieuniknionych – jego opowiadania nie są ani 

powtórzeniem, ani kopią, ani plagiatem, ani falsyfikatem, jawią się jako nowe i 

oryginalne ze względu na formę, treść oraz podejmowaną przez nie tematykę (z 

zakresu teorii literatury)22. Eco włącza pisarza argentyńskiego w nurt 

współczesnego eksperymentalizmu, który obrał język i kulturę za teren gry czy 

pracy, a który charakteryzuje „posługiwanie się słowami na planie znaczącego 

(wskutek rozbijania i reorganizowania słów reorganizuje się pojęcia) i 

posługiwanie się pojęciami, dzięki czemu słowa mogą sięgnąć nowych i 

nieoczekiwanych horyzontów”23. Borges prowadził pracę na terenie pojęć, jak 

Joyce na obszarze słów. Wiedział, że nie można stworzyć doskonałego, 

20 Sz. Wróbel, Galaktyki, biblioteki, popioły, op. cit., s. 74. 
21 J. Barth, Literatura wyczerpania, op. cit., s. 48. Autor stwierdza, że doskonałymi twórcami są tylko tacy, 
którzy są współcześni nie tylko tematem swych dzieł, ale także technicznie i do tych nielicznych należy Borges 
– w jego twórczości – zarówno na poziomie treści, jak i formy – znajduje wyraz krańcowość czasu, w którym 
przystało mu (nam) żyć. Prace Borgesa, „będąc jednocześnie wspaniałymi dziełami sztuki, uzmysławiają nam 
różnicę między faktem pojawienia się krańcowych zjawisk a ich artystycznym zastosowaniem. Chodzi o to, że 
artysta nie tylko prezentuje zjawiska krańcowe, lecz także potrafi je wykorzystać”. Ibidem, s. 43–44. 
22 Różnica między falsyfikatem a plagiatem polega na tym, że „wytwórca falsyfikatu każe uznać własne dzieło 
za cudze, plagiator – cudze za własne”. R. Nycz, Tekstowy świat, op. cit., s. 250. Sam Borges przewrotnie pisze: 
„Mam zły nawyk plagiatowania rzeczy. Plagiat to moje drugie przyzwyczajenie”. J.L. Borges, Myśli [w:] 
„Literatura na Świecie” 1988, nr 12, s. 167.  
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uniwersalnego języka, za pomocą którego dokonałoby się całkowitej i spójnej 

klasyfikacji świata, więc postanowił zrobić coś odwrotnego – rozbić 

klasyfikacje i je rozmnożyć, pokazać wielość, rozmaitość, nieskończoność, 

niespójność, przemieszanie pojęć, porządków, historii, światów. W 

konsekwencji „cała paraboliczna twórczość Borgesa wykazała nam, w jaki 

sposób można wypowiadać twierdzenia filozoficzne czy metafizyczne za 

pośrednictwem paraboli”24. 

 

Fikcja a rzeczywistość, autorefleksja literatury 

Ważne rozpoznania dotyczące postmodernizmu, ale bezpośrednio związane 

z istotą metafikcji, przynoszą rozważania Franka Ankersmita. Stwierdza on 

między innymi, że żyjemy w epoce zalewu informacji i „to informacja jest 

rzeczywistością, a nie rzeczywistość, która się za nią kryje”, bowiem 

„informacja zyskuje autonomię i zaczyna istnieć jako byt sam w sobie”25. 

Pojawia się zatem zagadnienie statusu rzeczywistości, jej osłabienia, zachwiania 

jako podstawy i punktu odniesienia. Kiedy badacz pisze o tym, że nauka jest 

destabilizowana, podważane są sposoby i kategorie myślenia, choć 

niekoniecznie proponuje się alternatywy, to wydobyty zostaje z kolei problem 

względności, niestałości, braku jednej, obiektywnej prawdy i zarazem problem 

odrębności i samoistności języka (między innymi na obszarze nauki) w stosunku 

do rzeczywistości – język nie jest odbiciem rzeczywistości, ale jej częścią. To 

samo odnosi się do statusu sztuki: „język i sztuka nie stoją w opozycji do 

rzeczywistości, ale same stanowią pseudo-rzeczywistość i z tego względu 

sytuują się w rzeczywistości”26. Podobnie różnica między formą a treścią 

23 U. Eco, Pomiędzy La Manchą a Biblioteką Babel, op. cit., s. 108. 
24 Idem, Borges i mój lęk przed wpływem [w:] U. Eco, O literaturze, op. cit., s. 127. 
25 F.R. Ankersmit, Historiografia i postmodernizm [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. 
R. Nycza, Kraków 1997, s. 150. Badacz zwraca uwagę na to, że o informacji mówi się jak o czymś materialnym 
(„przepływa”, „krąży” etc.) oraz że to ona jest na pierwszym planie, a nie treści, które zawiera. 
26 Ibidem, s. 156. „Dla postmodernistów wszystkie pewniki scjentystyczne (…) są różnymi wariantami 
paradoksu kłamcy”; kontrastuje się pewne twierdzenia i interpretacje z innymi, aby pokazywać właściwości 
różnych dziedzin wiedzy czy po prostu rzeczywistości (właśnie brak stałych, mocnych, obiektywnie ważnych 
zasad, zjawisk, brak pełnego uporządkowania, spójności); koncentruje się uwagę na tym, co szczegółowe czy 
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przestaje być oczywista – jeśli jacyś badacze zajmują się tym samym 

zagadnieniem, różnica w treści może być sprowadzona do różnicy w stylu, 

forma jest tak samo istotna jak treść, co okazuje się tym bardziej widoczne w 

przypadku literatury. 

Do podobnych wniosków dochodzi Ryszard Nycz. Pisząc o mimesis w 

literaturze postmodernistycznej, badacz stwierdził, że spotykamy tu zarówno 

literaturę niefikcyjną, hiperrealistyczną (tak zwaną mimesis wytworu), jak i 

autorefleksyjną, metafikcyjną (tak zwaną mimesis procesu) oraz że problemem 

nie jest mimetyczność „przyjmowana coraz powszechniej jako stały wymiar czy 

aspekt tej literatury” jako coś właściwie nieuchronnego, ale „status 

rzeczywistości, jej rozmaite wersje czy rodzaje reprezentowane w literaturze”27. 

Nierzeczywista rzeczywistość współczesnego świata stała się przedmiotem 

rozważań i komentarzy literatury, ona to bowiem powinna być punktem 

odniesienia czy zakotwiczenia dla przedstawień, reprezentacji. Ponieważ 

zmienił się jej status, zmienia się też w pewien sposób jej relacja z literaturą: 

„zakwestionowany został bowiem tyleż status literatury jako metajęzykowej, 

autonomicznej konstrukcji, co status samej rzeczywistości jako obiektywnego i 

niezmiennego bytu leżącego przed i poza przedstawieniami”28. Nastąpiło swego 

rodzaju przemieszanie tego, co prawdziwe z tym, co fikcyjne. Fikcja w 

literaturze zdaje się niemożliwa i niepotrzebna, bo z prawdziwą fikcją mamy do 

czynienia na co dzień: „życie stało się ciekawsze, bardziej niewiarygodne, 

znacznie bardziej dramatyczne niż konająca powieść”29 (dochodzą więc jeszcze 

rozważania na temat wyczerpania czy końca literatury, które tutaj nie będą 

jednak przywoływanie i analizowane). Przytaczając w 1975 roku takie opinie na 

temat literatury, Raymond Federman stwierdził, że bynajmniej ona nie umarła, 

wyjątkowe, pochwala się różnorodność, wielość. Język, który ma opisywać zjawiska znane z nauki lub 
rzeczywistości nie odzwierciedla ich, ale staje się osobną częścią rzeczywistości, tak jak zjawiska, które miał 
opisać. Por.: Ibidem, s. 154–155.  
27 R. Nycz, Tekstowy świat, op. cit., s. 143. 
28 Ibidem, s. 146. 
29 R. Federman, Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu [w:] Nowa proza amerykańska, op. cit., s. 421.  
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ale „jedyną prozą, która wciąż jeszcze ma jakieś znaczenie, jest proza usiłująca 

zbadać możliwości fikcji literackiej”, którą badacz nazywa surfikcją, „nie 

dlatego jednak, że naśladuje rzeczywistość, lecz dlatego, że ujawnia jej 

fikcyjność” albo inaczej: sama staje się pewną rzeczywistością, a tak zwany 

świat rzeczywisty jest tylko inną rzeczywistością30. Fikcja literacka nie ma być 

odbiciem zewnętrznej wobec niej rzeczywistości, ale samoprzedstawieniem, 

odzwierciedleniem siebie. Powinna pokazywać swoje możliwości (narracja nie 

musi być linearna, uporządkowana, logiczna, racjonalna, realna, spójna etc., a 

postaci starannie zbudowane, można pisać o wszystkim, w zależności od swojej 

wyobraźni: „wszystko może i musi być powiedziane na każdy możliwy 

sposób”31). Podobnie ocenił tę sytuację w literaturze Robert Scholes w 1970 

roku: „metaproza usiłuje zaatakować prawa prozy, czy wręcz wykroczyć poza 

nie”32. 

 

Światy możliwe, dzieło otwarte 

W odniesieniu do literatury stosuje się teorię światów możliwych. Możliwy 

świat to taki, który mógłby być. Powinna go charakteryzować kompletność i 

logiczna niesprzeczność. Jest on nieaktualny, podczas gdy realny świat cechuje 

się aktualnością, choć możemy też mieć (ale niekoniecznie) tekstowy świat 

aktualny, przyjmowany za aktualny podczas lektury, to znaczy taką 

rzeczywistość przedstawioną, „o której mówi się jako o istniejącej czy 

zaistniałej, której status nie zostaje w obrębie fikcji podważony”33. Światy 

możliwe znajdują się w relacji nie tylko do rzeczywistości, lecz także do świata 

aktualnego tekstu – możemy więc napotkać piętrowe czy schodkowe 

30 Pisanie miałoby bowiem polegać na tworzeniu znaczeń, a nie ich odtwarzaniu, nie pozostawaniu w zależności 
od znaczenia poprzedzającego słowo, lecz wykraczaniu poza nie, proza miałaby demaskować własną fikcyjność, 
miałaby być dziedziną odrębną, autonomiczną w stosunku do rzeczywistości. Por.: R. Federman, Surfikcja – 
cztery propozycje w formie wstępu, op. cit., s. 423–425. 
31 Piszący, udając, że opowiada jakąś historię, „może jednocześnie opowiadać historię historii, którą opowiada 
[…], historię metod, jakich używa […], historię fikcji, którą wymyśla”. Ibidem, s. 429. 
32 R. Scholes, Metaproza [w:] Nowa proza amerykańska, op. cit., s. 135. Tytuł oryginalny eseju badacza to 
Metafiction. 
33 A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość, op. cit., s. 90–91. 
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konstrukcje światów możliwych, kiedy rozpatrujemy relacje między nimi. 

Teoria ta zastosowana do literatury może służyć zarówno „do charakterystyki 

statusu całej pojawiającej się w literaturze fikcji i jej poszczególnych odmian”, 

jak i „do opisu takiej odmiany literatury, która celowo i świadomie kreuje świat 

przedstawiony i zachodzące w nim zdarzenia jako realizacje różnych 

możliwości”34. To drugie, szczegółowe rozumienie światów możliwych można 

zastosować do charakterystyki utworów Borgesa. Mamy w tym wypadku do 

czynienia z tekstami, w których świat aktualny tekstu nie odpowiada 

istniejącemu poza nim światowi aktualnemu, a świat referencji tekstu 

(odwołania tekstu do samego siebie albo do innych światów) nie utożsamia się 

ze światem aktualnym tekstu, poza tym nadawca aktualny (rzeczywisty autor) 

nie jest tożsamy z nadawcą implikowanym (tekstowym). Obcujemy z literaturą 

fikcyjną w ścisłym znaczeniu (fikcją literacką, która jest fantastyką), która 

ponadto prezentuje nam zagadnienie możliwości (na przykład możliwości 

współistnienia światów czy zachodzenia zdarzeń; zdarzenia te mogą wydawać 

34 A. Martuszewska, Niektóre problemy fikcji literackiej. Kłamstwa i złudzenia w kontekście teorii światów 
możliwych [w:] Kłamstwo w literaturze, Kielce 1996, s. 221–222. Analogicznie opisuje to Łebkowska, kiedy 
pisze o interesujących ją zagadnieniach: „interesować nas będzie nie tyle fikcja jako możliwy względem 
realnego, empirycznego świat, ile ta jego odmiana, która z premedytacją kreuje possibilia” (A. Łebkowska, 
Fikcja jako możliwość, op. cit., s. 87). Podobną problematykę znajdujemy [w:] A. Matuszewska, Mimesis w 
świetle teorii światów możliwych [w:] Mimesis w dyskursie literackim, Toruń 1996. Autorka pisze tu: 
„Podstawową sprawą w momencie, gdy literaturę zaczniemy uważać za zbiór światów możliwych, jest pojęcie 
fikcji, jako jednego z rodzajów nie zrealizowanej możliwości” (Ibidem, s. 27) – chodzi tu o szerokie rozumienie 
teorii światów możliwych w odniesieniu do literatury. W tej pracy teoria ta przywołana jest jednak w węższym 
znaczeniu. Nie będą analizowane szczegółowe problemy pojawiające się przy posłużeniu się ową teorią w 
szerokim rozumieniu: typy relacji referencyjnych między światami (wewnątrz świata przedstawionego, między 
światem fikcji (możliwym, ale nieaktualnym) a światem realnym (możliwym i aktualnym) oraz między samymi 
światami fikcyjnymi), różne stopnie i rodzaje dostępności między tymi światami, wynikający z tego zasadniczy 
podział fikcji literackiej na świat literatury realistycznej (mamy do niego dostępność ze świata aktualnego opartą 
na prawdopodobieństwie) i świat fantastyki, nierealistyczny (dostępność nie opiera się na prawdopodobieństwie, 
nie znajdujemy tu praw – przynajmniej niektórych – rządzących światem realnym, pojawiają się światy oparte 
na fantastyce, kreacji, mające swoiste właściwości, rządzące się własnymi regułami; w tej szerokiej kategorii 
literatury można jednak oczywiście wskazać wiele różnych wypadków). Koncepcja światów możliwych 
związana jest też z zagadnieniem mimetyczności literatury, ale i ono nie będzie analizowane w pracy – wszystko 
to są problemy zbyt ogólne i obszerne. Podstawowe dla tej problematyki są następujące prace: D. Maitre, 
Literature and Possible Worlds, London 1983; Th. Pavel, Fictional Worlds, Cambridge (Massachusetts) 1986; 
L. Doležel, Mimesis as Possible Worlds [w:] „Poetics Today”, 1988, nr 3 (9); M.-L. Ryan, Possible Worlds. 
Artificial Intelligence and Narrative Theory, Indiana 1991. Z polskiej literatury między innymi A. Łebkowska, 
Fikcja jako możliwość, op. cit.; A. Matuszewska, Powieść i prawdopodobieństwo, Kraków 1992. 
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się rozłączne i/lub niewspółmierne – na przykład pod względem formy i 

sposobu istnienia czy ważności), buduje fikcję w fikcji albo fikcję obok fikcji35. 
„Najczystszym przykładem wielości tego, co jedynie możliwe bez oparcia w tym, co 

aktualne, jest utwór-model, wzorzec i zarazem matryca, kwintesencja prozy możliwości – 

niekończąca się powieść – labirynt Ts’ui Pena, Chińczyka z opowiadania Jorge Luisa 

Borgesa”36.  

Znajdujemy tu nieskończoność, współistnienie niezliczonych, właściwie 

wszystkich możliwych, względem siebie równouprawnionych, wiążących się 

lub wykluczających światów, wreszcie otwarcie. Powoduje to „destabilizację 

ukazywanej rzeczywistości” i zarazem ujawnia „fakt pozornego naśladowania 

działań fikcjotwórczych”, więc w konsekwencji otrzymujemy „mimetyzm 

fikcji”37, więc obcujemy z fikcją o fikcji, z literaturą autoreferencyjną i 

autorefleksyjną, co również cechuje metafikcję. Z tymi dwoma aspektami 

pojęcia wiąże się nieodłącznie, jak już zostało powiedziane, jeszcze trzeci, 

dotyczący relacji między fikcją a rzeczywistością, dotykający między innymi 

problemu simulacrum.  

To, jak głęboko rozpoznał Borges ważne dla literatury współczesnej 

kwestie, zwłaszcza interesujący nas problem metafikcji, dobrze podsumowują 

słowa Anny Łebkowskiej. Badaczka, odwołując się do Literatury wyczerpania 

Johna Bartna, stwierdza: „Pierre Menard piszący Don Kichota tworzy modelową 

sytuację ostentacyjnie ujawniającej swój intertekstualny charakter współczesnej 

prozy, Biblioteka Babel jest symbolem prozy wyczerpania”, Tlön – „logiczną 

alternatywą naszej rzeczywistości i właśnie” Ogród o rozwidlających się 

ścieżkach „wzorcem labiryntu możliwych fikcyjnych rozwiązań”38. 

Również to, co Umberto Eco pisze o dziele otwartym, można odnieść do 

utworów Borgesa. Dla badacza dzieło otwarte to „propozycja »pola« 

35 Przykładem opowiadania, w którym pojawia się fikcja w fikcji i współistnieją ze sobą fikcje, jest Tlön, Uqbar, 
Orbis Tertius, które Eco nazywa fikcją fikcji, choć zarazem wskazuje na źródła, które inspirowały Borgesa, i 
mówi, że nawet jego najbardziej paradoksalne historie biorą się z ponownego odczytania historii. U. Eco, Siła 
fałszu, [w:] U. Eco, O literaturze, op. cit., s. 265. 
36 A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość, op. cit., s. 99. 
37 Ibidem, s. 109.  
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możliwości interpretacyjnych […] układ bodźców, których zasadniczą cechą 

jest ich nieokreśloność, sprawiająca, że odbiorca jest zmuszony do całej serii 

nieustannie zmieniających się »odczytań«”, do wnętrza dzieła zostaje 

wprowadzony „ruch”, „ożywienie”39, interpretacja zależy od przyjętego punktu 

widzenia (mamy więc „interpretacje wykluczające się, lecz współobecne w toku 

ciągłego wzajemnego wykluczania się i implikacji”40). Dzieło nie jest 

jednoznaczne, sztywne w swojej formie i treści (dotyczy to nie tylko literatury, 

lecz także sztuki, muzyki). Dzieła takie jak prace rzeźbiarskie Gabo czy 

przestrzenne Caldera pokazują, że przy ich oglądaniu i interpretowaniu „istnieje 

możliwość równoczesnego wyobrażania sobie wszystkich perspektyw”, że 

„dzieło naprawdę staje się obszarem możliwości” (widzenia i interpretowania)41. 

Znów dzieła informelu kwestionują „zasadę przyczynowości, logiki 

dwuwartościowe, relacje jednoznaczne czy wreszcie zasadę wyłączonego 

środka”42. Spotykamy się ze swego rodzaju nieokreślonością, 

niejednoznacznością, swobodą, nieciągłością, żywiołowością, przypadkowością, 

„ocieraniem się” tego, co rzeczywiste, z tym, co możliwe, nie-skończonością, 

nie-rozróżnialnością, nie-wyróżnieniem43, nieobowiązywaniem praw 

logicznych, z wyrywaniem się dzieła spod kontroli twórcy i życiem, własnym 

życiem. Taka literatura i sztuka uczą pewnego sposobu widzenia nie tylko 

swoich „produkcji”, lecz także rzeczywistości, w której żyjemy, a którą 

charakteryzują podobne właściwości – „stąd funkcja sztuki otwartej jako 

epistemologicznej metafory”44.  

38 Ibidem, s. 100. 
39 U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, 
L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Warszawa 1973, s. 159. 
40 Ibidem, s. 164. 
41 Ibidem, s. 162, 163. 
42 Ibidem, s. 165. 
43 Niektóre z tych określeń pochodzą z fragmentów prac przytaczanych przez Eco, dotyczących twórczości Jeana 
Fautriera i Jeana Dubuffeta: A. Berne-Joffroy, Les Objets de J. Fautrier, „NRF”, maj 1955; R. Barilli, 
J. Dubuffet, Matériologies, Milano 1961. Warto też przytoczyć pojawiające się w innym tekście Barilliego 
określenie malarza jako tego, który joue sur le clavier des évocations et des références. R. Barilli, La pictura di 
Dubuffet [w:] „Il Verri”, październik 1959. Por.: U. Eco, Dzieło otwarte, op. cit., s. 171, 172, 188. 
44 Ibidem, s. 170.  
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Cechy charakteryzujące utwory Borgesa znajdujemy w opisie dzieła 

otwartego – pisarz przedstawia w opowiadaniach rzeczywistości budowane z 

różnych światów, przeplatanie się lub współwystępowanie tych światów, przy 

czym żaden z nich nie wydaje się bardziej prawdziwy czy właściwszy, co nadaje 

żywości dziełu i wprowadza ruch. Czytając te utwory, mamy do czynienia z 

różnymi możliwościami prezentowanymi w samej lekturze oraz często widzimy 

niefunkcjonowanie zasad logicznych czy naukowych. Obserwujemy świat czy 

światy napęczniałe niejednoznacznością, swobodą ontologiczną i 

epistemologiczną. Napotykamy takie sytuacje, kiedy dzieło jakby ożywa, 

zaczyna pracować i rozwijać się dalej samo. Zagadnienia, o których pisze Eco w 

utworach Borgesa są wcielone wprost, a nie pojawiają się dopiero w wyniku 

interpretacji dzieła – otwarcie dzieła realizuje więc sam utwór, a nie wyłącznie 

odbiorca swoim nastawieniem badawczym. 

 

Simulacrum 

Jak zostało już powiedziane, związany z matafikcją temat stosunku 

rzeczywistości i fikcji może zostać powiązany z problemem simulacrum, o 

którym pisał między innymi Jean Baudrillard. Rozpoczął on swój esej Precesja 

symulakrów od przywołania obrazu z jednej z fikcji Borgesa – sporządzanie 

przez kartografów Cesarstwa mapy tak szczegółowej, że pokrywa ona całe 

terytorium, którego mapą miała być. Obecnie, zdaniem filozofa, problematyczne 

nie są naśladownictwa, sobowtóry, kopie, odbicia, imitacje (zatem nie relacja 

wzór – jego odwzorowanie, nie klasyczne zagadnienie reprezentacji i mimesis), 

ale symulacje. Nie dotyczą one „jakiegoś terytorium, bytu referencyjnego albo 

substancji”, one generują „przy pomocy modeli, nierzeczywistą, pozbawioną 

oparcia realność”45, którą Baudrillard nazywa hiperrealnością. Można by też 

nazwać ją fikcją doskonałą. Zostały zaburzone podstawowe relacje: różnica 

45 J. Baudrillard, Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant [w:] Postmodernizm, op. cit., s. 176. Por. też 
słownik zagadnień tego tekstu: M.P. Markowski, O symulakrach [w:] Idem, Anatomia ciekawości, Kraków 
1999, s. 52–73.  
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między mapą a terytorium, pierwotność terytorium w stosunku do mapy. Mapa 

żyje własnym życiem, jest nie tylko odrębnym, niezależnym bytem, ale i 

źródłem tego, co uchodziło za jedyne rzeczywiste – źródłem terytorium. 

Zakłócone zostały prawa referencyjności, podział na to, co rzeczywiste, 

prawdziwe, i na to, co fikcyjne, fałszywe:  
„simulacrum threatens the very notion of representation (...) because it subverts the 

cherished dichotomy of model and copy, original and reproduction, image and likeness”46.  

Odebrane zostały rzeczywistości i przedmiotowi przedstawianemu 

pierwszeństwo i wyższość, nie ma punktu odniesienia, nie można zatem 

powiedzieć, co jest prawdą i rzeczywistością. W miejsce rzeczywistości 

wprowadzone zostały znaki rzeczywistości odsyłające tylko do siebie 

nawzajem, mające „pełnię praw po śmierci wszelkiej referencji”47. Simulacrum 

stoi poza poziomem sobowtóra, kopii lub ikony (odbija głębszą rzeczywistość), 

idola (przesłania i wynaturza głębszą rzeczywistość), obrazu przesłaniającego 

brak głębszej rzeczywistości – simulacrum nie ma żadnego związku z 

rzeczywistością, a przynajmniej nie chce mieć, pragnie być alternatywą dla 

rzeczywistości.  

Filozof przypomina postawę ikonoklastów, którzy nie dlatego chcieli 

niszczyć obrazy, że zaciemniają, wypaczają czy maskują ideę Boga, ale dlatego, 

że „nie są obrazami, których status określa model oryginalny, ale jedynie 

doskonałymi symulakrami, ustawicznie promieniującymi swoim własnym 

urokiem”48. Wydaje się, że inne przykłady podawane przez Baudrillarda (na 

przykład mapa, groty w Lascaux, Disneyland) nie oddają wyrażonej przez niego 

myśli, gdyż wskazują na przedmioty, zjawiska, które są kopiami czy imitacjami 

mającymi swoje wzory w świecie rzeczywistym (więc referencja, mimesis nie 

zostają wyrugowane), ale zapominającymi o swoim statusie i roszczącymi sobie 

prawa do całkowitej odrębności, samoistności, do równorzędności w stosunku 

46 M. Camille, Simulacrum [w:] Critical Terms for Art History, ed. by K.S. Nelson, R. Shiff, Chicago & London 
1996, s. 31. 
47 J. Baudrillard, Precesja symulakrów, op. cit., s. 181. 
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do rzeczywistości. Stąd wynika pomieszanie w obrębie dotychczasowych 

opozycji rzeczywistość – fikcja, prawda – fałsz, wzór – obraz (odwzorowanie, 

reprezentacja). Borges idzie pod tym względem krok dalej – jego fikcje nie mają 

wiele wspólnego z rzeczywistością (jeśli chodzi o ich treść – to, jakie światy, 

zjawiska, prawa, jakich ludzi konstytuują), odbijają ją na wspak, w krzywym 

zwierciadle, są niejako metaforami rzeczywistości, nawet jeśli są tworem czystej 

wyobraźni mówiącym o kwestiach będących problemami samej rzeczywistości. 

Dlatego właśnie Fikcje Borgesa są doskonałym przykładem simulacrum w 

rozumieniu Baudrillarda. 

Wydaje się, że koncepcja simulacrum może być rozpatrywana z dwóch 

różnych punktów widzenia (bo dwóch oponentów mamy w rozpatrywanym tu 

zagadnieniu) – od strony rzeczywistości i od strony simulacrów. W tym 

pierwszym ujęciu stosunek simulacrum do rzeczywistości odpowiada w dość 

dokładny sposób stosunkowi rzeczywistości do idei u Platona: simulacrum, 

fantazmatem, pozorem, fałszem były dla Platona przedmioty i zjawiska 

rzeczywiste, dostępne za pomocą zmysłów, były bowiem tylko obrazami, 

cieniami idei, a tylko poznawalne intelligibilnie idee stanowiły to, co istotne, 

prawdziwe, rzeczywiste. Świat przedmiotów zmysłowych i świat idealnych idei 

to dwa różne światy, przy czym ten pierwszy rości sobie prawa do autonomii, 

niezależności, chce uchodzić za rzeczywisty, mimo że faktycznie pozostaje 

zależny od świata idei, uczestniczy w nim, to znaczy ma w sobie coś z niego i 

jest tylko jego cieniem i pozorem.  

Związane z tym punktem widzenia jest twierdzenie Johna Bartha:  
„Wydaje mi się, że cała proza zarówno tworzy, jak i odtwarza rzeczywistość, choćby 

nawet odtwarzała ją w takim stopniu, w jakim nonsens czerpie swój sens z sensu. Kluczem 

wydaje mi się tu stare platońskie pojęcie partycypacji”49.  

W tej wypowiedzi zawarte jest przekonanie o dwoistości tekstu, o jego 

dwóch obliczach, o tym, że fikcji od rzeczywistości nie można wyraźnie 

48 Ibidem, s. 179.  
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oddzielić i powiedzieć jak przebiegają ich granice, nie można stwierdzić, że te 

dwa obszary nie mają ze sobą nic wspólnego. Barth idzie dalej – stwierdza, że 

nawet jeśli owe dwa światy są odmienne czy nawet zupełnie różne, nie przystają 

do siebie, wykluczają się, to i tak świat nierzeczywisty, fikcyjny czerpie z 

rzeczywistości, ma z nią jakiś związek – mianowicie taki, że rzeczywistość jest 

jego negatywem, antywzorem. Jej realia, zasady, także ludzie, przedmioty i 

zjawiska dla niej właściwe zostały z niego wykluczone, właśnie dlatego, że są 

znane jako właściwe realności. Tak więc podobnie jak u Platona – światy 

rzeczywistości i pozoru istnieją oddzielnie. Pomimo ich odrębności związki 

między nimi nie zostają zerwane, ten drugi wyrasta niejako z pierwszego, może 

egzystować tylko w zależności od pierwszego, uczestniczy w pierwszym, ma w 

sobie coś z pierwszego (bo czyż można wyobrazić sobie i stworzyć świat, który 

nie miałby rzeczywiście NIC wspólnego z rzeczywistością, nie byłby pod 

żadnym względem do niej podobny?). Wydaje się, że różnica między Platonem 

a Barthem polega na wartości obu światów – dla starożytnego filozofa ich 

wartość jest zupełnie inna, świat prawdziwej rzeczywistości okazuje się 

nieskończenie prawdziwszy, doskonalszy, piękniejszy, lepszy, dla Bartha oba 

liczą się tak samo, są równorzędne, przy czym istnieją one obok siebie w 

czasoprzestrzeni literatury czy sztuki – nie mówi tu się o rzeczywistości i fikcji 

jako bytach pozajęzykowych czy pozaznakowych. 

Nieco inaczej kształtuje się pojęcie simulacrum, gdy rozważać je od strony 

samego simulacrum – wtedy otrzymujemy simulacrum w mocnym znaczeniu, 

jeśli tak można powiedzieć. To właśnie czyni Gilles Deleuze w swoim eseju z 

1967 r. Platon i pozór (Platon et le simulacre)50. Próbuje odwrócić czy raczej 

znieść platonizm i tym samym uczynić z simulacrum kluczowe pojęcie 

współczesnych czasów. Dokonuje nie tyle odwrócenia platońskiej relacji model, 

wzór (idea) – obraz, kopia, uprzywilejowania obrazu, ile stwierdza, że obraz jest 

49 Cyt. za: R. Nycz, Tekstowy świat, op. cit., s. 141. 
50 G. Deleuze, Platon i pozór, tłum. K. Matuszewski [w:] „Principia”, XXI–XXII (1998), s. 59–74. 
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obdarzony podobieństwem do wzoru, a simulacrum nie zawiera żadnego 

podobieństwa, to znaczy nie ma i nie chce mieć żadnego swojego modelu, 

którego byłoby reprezentacją. Simulacrum zatem zrywa istotę, na której 

zasadzają się referencja i mimesis – relację model, wzór (idea) – obraz, kopia / 

istota – pozór, gdyż wymazuje rozróżnienie między członami opozycji („pozór 

[simulacrum – R. S.] nie jest zdegradowaną kopią, zawiera pozytywną moc, 

która neguje i oryginał i kopię i model i reprodukcję”51).  Simulacrum znosi 

platoński dualizm, twierdzi, że jest rzeczywiste, prawdziwe, odrębne, 

niezależne, samoistne, bez jakiegokolwiek odniesienia, nie konstytuowane przez 

nic. Simulacrum w takim rozumieniu chcą być opowiadania Borgesa. Po raz 

kolejny warto powtórzyć, że kluczowym problemem w opowiadaniach pisarza 

nie jest niedoskonały, ułomny sposób reprezentacji, nie zafałszowywanie, 

wypaczanie rzeczywistości, nie atrapy, które udają, że czymś są, ale pod 

którymi nic się nie kryje, nie sobowtóry, kopie, odbicia – chodzi w tych tekstach 

literackich o inny świat, o simulacrum takie, jak zostało wyżej określone. 

Analiza poszczególnych aspektów metafikcji, wiążących się z nimi 

zagadnień i samych utworów Borgesa miała na celu pokazanie, że możemy 

jasno ujrzeć różne oblicza metafikcji w dziełach pisarza, mimo że były one 

pisane, zanim kategoria ta zagościła w teorii literatury, co więcej, zanim 

powstały utwory literackie, które ze względu na swoją liczebność zmusiły do 

próby znalezienia terminu opisującego podejmowane przez nie zagadnienia, a 

którym to terminem stała się właśnie metafikcja. Nie sposób nie dostrzec więc 

prekursorstwa Borgesa, tak jak nie sposób nie zgodzić się co do ważności 

kwestii znajdujących się w kręgu zainteresowania metafikcji. 

51 Ibidem, s. 69. 
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