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Schopenhauer en Borges 

'BORGES E N IK ' oogt als een van Borges' meest openhartige teksten. 

Met weemoedige berusting constateert de ik (de 'echte' Borges) dat hij 

hoe langer hoe meer terrein moet prijsgeven aan 'Borges' (de schrijver). 

In werkelijkheid is er sprake van een superieure mystificatie, die niet 

alleen tot stand komt in het thema van 'Borges en ik' (de als onont-

koombaar voorgestelde metamorfose van mens in representatie) maar 

ook in de vertelstructuur van de tekst. Want de 'echte' Borges wordt 

een heel stuk minder echt wanneer men bedenkt dat hij door zelf het 

woord te nemen onherroepelijk zijn ontologische verankering in de 

werkelijkheid op het spel zet (en dat is natuurlijk ook de bedoeling): 

hij wordt verteller en is daarom niet meer te onderscheiden van Borges 

de schrijver. De laatste zin van deze ultrakorte tekst onderstreept deze 

ontologische mystificatie nog eens: 'Ik weet niet wie van ons beiden 

deze bladzijde schrijft.' 

'Borges en ik' is een van de vele bedrieglijk autobiografische teksten 

waarin Jorge Luis Borges zichzelf niet voorstelt als de mens van vlees en 

bloed die hij natuurlijk 66k was (en mogelijk zelfs in de eerste plaats) 

maar als  hombre de letras,  als lezer, als schrijver. Een schrijver die speelt 

met 'de illustere onzekerheden van de metafysica', zoals hij het in een 

van zijn laatste gedichten formuleerde. Een schrijver die in een serene, 

klassieke stijl schreef en die weinig te maken had met de jonge beelden-

stormer die in 1921 in Argentinie zo ongeveer het startschot voor de 

avant-garde had gegeven door daar het Spaanse ultraismo  te introdu-

ceren en die daarna in diverse periodieken gedichten en programmati-

sche teksten in avant-gardistische trant had gepubliceerd. Jaren later 

keek Borges met vaderlijke vertedering terug op deze periode van 'on

schuldige, luidruchtige nieuwigheden' die de angst voor'innerlijke ar

moede' moesten verdoezelen. Maar Borges was niet alleen vertederd 

maar ook onverbiddelijk, want de teksten uit deze periode die hem niet 

meer bevielen mochten van hem nooit meer worden herdrukt. 

Nadat de oude Borges in 1984 overleed, kwam er van alles boven wa

ter dat meer zicht gaf op de jonge Borges. Deze had bijvoorbeeld, zo 


