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Wat doet iemand ertoe besluiten om een scriptie te schrijven over modernistische en  

postmodernistische aspecten van verhalen van Calvino en Borges? De drijfveren van een mens 
blijven in zekere mate altijd wat schemerig, maar toen ik mijzelf serieus die vraag stelde nestelde zich 
direct de volgende gedachte in mijn hoofd: vanuit een verlangen naar grip op deze wereld, op de 
werkelijkheid waarin wij leven. In een tijd en wereld waarin ‘de grote verhalen’ zijn afgeschminkti en 
wij geen metafysische waarheden meer hebben om in te geloven, zoeken Calvino en Borges naar 
alternatieve manieren om de werkelijkheid te kunnen omkaderen. Zij leggen hiervoor verschillende 
strategieën aan de dag. Calvino verzoent zich met de wetenschappen, de reuzendoder van iedere 
metafysische aspiratie. Echter niet onvoorwaardelijk: de wetenschappen en het universum omvatten 
niet de gehele waarheid, maar  krijgen pas zin door hun inherente inbedding in de menselijkheid. Dat 
maakt volgens mij de Kosmikomische Verhalen ook zo fascinerend, grappig en bij tijd en wijlen 
ontroerend. Calvino ziet in al het onmenselijke ook het menselijke en vice versa. In het werk van 
Borges zien we een andere tendens: in zijn verhalen staat niet zozeer de werkelijkheid zoals die aan 
ons voordoet centraal, maar hij hint meermaals op het bestaan van andere werkelijkheden die 
‘minstens zo echt’ naast de onze kunnen bestaan of de onze zelfs dreigen te overvleugelen. Borges 
roept de vraag of onze werkelijkheid wel dé werkelijkheid is onherroepelijk op. Afgaande op de 
werelden die Borges in zijn verhalen te berde brengt, is het dan ook zeer de vraag of wij eigenlijk wel 
grip hebben op de wereld en of wij onszelf niet blindstaren op allerlei futiliteiten die wij voor 
wezenlijk houden. Wat poëtischer geformuleerd zou je het volgende kunnen stellen: Waar Calvino de 
waarheden (en daarmee de werkelijkheid) van de wetenschappen in zijn Kosmikomische Verhalen 
accepteert, maar die aanvult met het noodzakelijke menselijke perspectief, creëert Borges 
microkosmossen die alternatieve werkelijkheden aanschouwelijk maken.  

Ik heb de begrippen ‘modernisme’ en ‘postmodernisme’ als theoretische kaders gekozen om  
hun werken te onderzoeken. Mijn redenen daarvoor zijn tweeledig: De jaren waarin Calvino en 
Borges werkzaam waren kunnen als een ‘scharnierpunt’ tussen modernisme en postmodernisme 
aangeduid worden en deze kaders boden mijns inziens het beste houvast om een helder idee te 
krijgen van de werkelijkheidsopvatting die uit hun literatuur naar voren komt.  Hoewel het absoluut 
zijn nut heeft gehad om vanuit deze polariteit naar hun werk te kijken, heb ik mijzelf hierdoor ook 
een boel moeilijkheden op de hals gehaald. Want wat betekenen de termen ‘modernisme’ en 
‘postmodernisme’ nu precies? Om enigszins duidelijk te krijgen wat de overeenkomsten en 
verschillen zijn, moet men zich door een jungle aan lectuur heen kappen om uiteindelijk lichtelijk 
gedesoriënteerd op een open plek aan te komen. Het is mij in ieder geval duidelijk geworden dat 
afhankelijk van welke bril je opzet er allerlei (conflicterende) invullingen aan beide begrippen 
gegeven kunnen worden. Hoewel een zoektocht naar de betekenis van de begrippen ‘modernisme’ 
en ‘postmodernisme’ niet centraal staat in deze scriptie, heeft dit vraagstuk gedurende dit onderzoek 
mij toch veel hoofdbrekens en twijfels bezorgd. Een keuze voor de ene of de andere notie van 
modernisme en postmodernisme houdt altijd iets arbitrairs.  

Ik heb uiteindelijk ervoor gekozen om McHale’s onderscheid tussen het door zijns inziens  
epistemologische vragen beheerste modernisme en het ontologische karakter van het 
postmodernisme als leidraad te nemen om te beoordelen met wat voor literatuur we te maken 
hebben wanneer we kijken naar Calvino en Borges. Dit kernonderscheid biedt een interessant kader 
om naar het eerder genoemde verschil tussen de werelden van Calvino en Borges te kijken: waar 
Calvino twee werkelijkheden met elkaar verzoent die beide naar dezelfde wereld verwijzen 
(epistemologisch: ‘wat is de wereld?’), legt Borges verschillende werkelijkheden naast elkaar of over 
elkaar heen (ontologisch: ‘welke wereld is dit?’) In het hoofdstuk ‘Modernisme en Postmodernisme’ 
zal ik verder ingaan op de moeilijkheden om deze begrippen van inhoud te voorzien en de manier die 
ik uiteindelijk gekozen heb om deze beide begrippen te framen. Op zichzelf bieden de begrippen 
‘epistemologie’ en ‘ontologie’ nog niet concrete gereedschappen om een literatuuronderzoek aan te 
vangen. Bovendien zou deze scriptie dan teveel leunen op het theoretische fundament van McHale 
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en dat zou geen recht doen aan het fluïde karakter van het raamwerk waarbinnen ik dit onderzoek 
heb verricht. Ik heb er dan uiteindelijk ook voor gekozen om aan de hand van drie thema’s nader in 
te zoomen op modernistische en postmodernistische aspecten, te weten ‘Tijd’, ‘Autoriteit’ en ‘Fictie 
en werkelijkheid’. Ik heb voor deze drie thema’s gekozen omdat zij alle drie aanknopingspunten 
bieden om zicht te krijgen op de werkelijkheidsopvatting van de beide auteurs en daarmee aanhaken 
op het eerder gemaakte onderscheid tussen het ‘epistemologische’ modernisme en het 
‘ontologische’ postmodernisme. Zo heeft tijd alles van doen met de verhouding tussen subject en de 
werkelijkheid, geeft een onderzoek naar autoriteit zicht op de manier hoe de auteur zichzelf en zijn 
verhaal laat spreken en is het waardevol om naar de verhouding tussen fictie en werkelijkheid te 
kijken om een helder idee van de relatie tussen fictie en werkelijkheid binnen de onderzochte 
verhalen te krijgen. Deze drie deelonderwerpen kunnen zodoende fungeren als poten waarop de 
overkoepelende theoretische kaders steunen. 

Hoewel de theoretici en ideeën die binnen deze drie hoofdstukken aangehaald worden  
significant van elkaar kunnen verschillen en ze tot op zeker niveau op zichzelf staan, valt er wel een 
rode draad te ontwaren in de manier waarop ik mijn onderzoek heb opgezet. Met de eerder 
aangehaalde kaders van epistemologie en ontologie in het achterhoofd is de achterliggende vraag 
telkens de volgende: geven Calvino en Borges in hun verhalen blijk van de idee van een geünificeerde 
werkelijkheid die (fragmentarisch) kenbaar is, of schetsen zij alternatieve werkelijkheden die met de 
onze conflicteren? In ‘Tijd’ zal ik kijken naar het tijdsbegrip dat deze beide auteurs aan de dag leggen. 
Bij Calvino zullen we de gedachte van een universeel, wetenschappelijk tijdsbegrip aantreffen, terwijl 
Borges in zijn werken speelt met diverse noties van tijd. Binnen dit kader zal ook de overgang van 
tijdsvraagstukken in ruimtevraagstukken binnen het postmodernisme aan bod komen. ‘Autoriteit’ 
draait om de relatie tussen auteur, verteller en het vertelde: wat is de betekenis van de auteur, hoe 
ziet het  gezag van de verteller eruit en hoe verhouden de verschillende vertellers zich tot elkaar? 
Aanschouwelijk zal worden dat in het werk van Calvino de vertellers onze wereld delen als 
fundament waarop hun werkelijkheid gebaseerd is, terwijl het bij Borges vaak moeilijk te bepalen is 
wie nu precies het woord heeft en over wat voor werkelijkheid het gaat. Hierbij zal onder meer de 
idee van de implied author centraal staan: ‘communiceert’ de implied author iets met ons, of kunnen 
we alleen spreken van de real author en de narrator? Dit vraagstuk zal zeker in het geval van Borges 
van waarde blijken. ‘Fictie en werkelijkheid’ draait ten slotte om de verhouding tussen fictie en 
werkelijkheid. Calvino heeft het ondanks de magische en onwerkelijke elementen in zijn 
Kosmikomische verhalen duidelijk over onze  werkelijkheid, terwijl Borges in zijn verhalen juist 
conflicterende en alternatieve werkelijkheden naar voren brengt. Ik zal Hume’s onderscheid tussen 
drie verschillende manieren waarop fictie de werkelijkheid kan becommentariëren als vertrekpunt 
nemen: ‘additive, subtractive and contrastive.’ii 

Door middel van het onderzoeken van de bovenstaande thema’s en ideeën en het raamwerk  
dat McHale’s gedachtegoed biedt om naar modernisme en postmodernisme te kijken heb ik gepoogd 
tot interessante inzichten te komen over centrale punten in bepaalde werken van deze beide 
auteurs. Het is echter inherent aan een onderzoek waarin zulke wijdtes worden beslagen binnen een 
dergelijk klein schrijfsel dat er een boel vragen onbeantwoord zijn en veel wegen onbegaan blijven. 
Bovendien heb ik gemerkt dat ik door al die vragen en onzekerheden soms de neiging had om te 
weinig ‘peper’ in het werk te stoppen, en het veilig te houden bij ‘peper en zout’. Waar mogelijk heb 
ik mijn werk daarom nog wat aangescherpt en heb ik gepoogd wat meer stelling te nemen. Deze 
scriptie is de vrucht van een moeizaam doch waardevol leerproces; ik heb volgens mij nu pas 
daadwerkelijk begrepen waar Socrates’ vermaarde uitspraak ‘ik weet dat ik niets weet’ op duidt. Het 
is volgens mij de kunst om in alle bescheidenheid en beperktheid toch iets zinnigs en waardevols te  
kunnen zeggen en ik hoop dat ik daar met dit werk enigszins in geslaagd ben. 
 
i
 Vrij naar Lyotard, zie onder meer ‘Het postmoderne weten’ 
ii
 Kathryn Hume, ‘Fantasy and Mimesis’, (New York/London: Methuen, 1984), pag. 83 
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Modernisme en Postmodernisme 
 
Intractable epistemological uncertainty becomes at a certain point ontological plurality or instability: 
push epistemological questions far enough and they ‘tip over’ into ontological questions. By the same 
token, push ontological questions far enough and they tip over into epistemological questions – the 
sequence is not linear and unidirectional, but bidirectional and reversible.ii 
                                                                                                            
                                                                                                      (Brian McHale, Postmodernist Fiction, 1987)  
 

Wie zich op een wetenschappelijke manier bezig wil houden met het grensvlak tussen  
modernisme en postmodernisme in de literatuur, krijgt onherroepelijk te maken met een scala aan 
keuzemogelijkheden en begrenzingen. Het lidwoord ‘het’ lijkt een bepaalde uniformiteit en 
eenduidigheid van de inhoud van deze begrippen te impliceren, maar dat is in grote mate juist niet 
het geval .Voor de verschillende kunsten hebben deze begrippen namelijk zeer uiteenlopende 
betekenissen. Zo ziet men bijvoorbeeld in postmodernistische beeldende kunst een terugkeer naar 
figurativiteit, ten faveure van het door abstractie gekenmerkte modernisme, terwijl er in de 
literatuur  heel andere (en soms ook contraire) tendensen zijn aan te treffen. In zijn algemeenheid 
kan gesteld worden dat er aan de ene kant een intensivering van het zelf-reflectieve van het 
modernisme valt te ontwaren, maar aan de andere kant juist ook een terugkeer naar narratief en 
representatie. Volgens Hans Bertens in The Idea of the Postmodern zijn er drie verschillende 
ontwikkelingen zichtbaar: ‘depending on the artistic discipline, then, postmodernism is either a 
radicalization of the self-reflexive moment within modernism, a turn away from narrative and 
representation, or an explicit return to narrative and representation. And sometimes it is both.’ii 
Desondanks stelt hij dat de term vooraleer een negatieve definitie heeft als een verzameling anti-
modernistische artistieke ontwikkelingen die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw het licht 
zagen.ii Ook Steven Connor stelt in zijn inleiding voor The Cambridge Companion to Modernism dat 
de vraag of het voor het postmodernisme mogelijk is om naast het aantonen van de beperktheden 
van bepaalde waardesystemen zelf waarden te poneren een centrale vraag is.ii Daarom moeten we 
ons er rekenschap van geven dat wanneer we het over ‘het’ modernisme en postmodernisme 
hebben, er een breed scala van (contrasterende) vormen en noties achter die woorden verborgen zit. 
Desalniettemin zal ik aan de hand van McHale betogen dat er toch een bepaald theoretisch kader is 
dat ten grondslag ligt aan het modernisme en postmodernisme. Ik zal daar nu uitvoeriger op ingaan, 
waarbij meteen aangetekend dient te worden dat ik mij zoveel mogelijk zal beperken tot het gebied 
van de literatuur in verband met de reikwijdte van deze scriptie. 

Mijns inziens zijn er in hoofdlijnen drie manieren waarop gepoogd is het postmodernisme  
van het modernisme af te bakenen: door te kijken naar opeenvolging in de tijd, door eigenschappen 
van deze beide ‘wereldbeelden’ met elkaar te vergelijken en te contrasteren of door het 
achterliggende theoretische kader te belichten. Het blijkt erg lastig te zijn om het modernisme en het 
postmodernisme op een eenduidige plaats in de tijd te situeren. Zoals eerder gezegd is er namelijk 
niet één postmodernisme. Hetzelfde geldt bovendien (hoewel in wat mindere mate) voor het 
modernisme. Een werk dat de ene auteur benoemt als een eerste uiting van postmodernisme, valt bij 
een ander onder het kopje ‘laatmodern’. Er is kortom geen ‘alea iacta est’-moment waarop een 
postmoderne wereld het licht ziet. Daarnaast is een tijdsaanduiding in eerste instantie altijd een lege 
huls: het is interessant en belangrijk om te zien wanneer een bepaalde stroming actueel was, maar 
daarmee heb je uiteraard nog weinig gezegd over de inhoud. Aangezien het mij niet in het belang 
lijkt van deze scriptie om al te lang bij deze tijdsbepalingen stil te staan, zal ik deze kwestie hierbij 
afdoen door te verwijzen naar Modernism/Postmodernism, waarin Peter Brooker een overzicht geeft 
van al deze conflicterende tijdsduidingen met betrekking tot het modernisme en postmodernisme. 
Zijn conclusie: What you get is what you see from where you stand.ii 
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Het vergelijken en contrasteren van eigenschappen van de beide wereldbeelden is  

ondernomen door verscheidene theoretici als David Lodge, Douwe Fokkema en Ihab Hassan. Zij 
pogen om eigenschappen van het modernisme en postmodernisme te vinden die ten opzichte van 
elkaar definiërend zouden moeten zijn voor deze beide stromingen. Zo heeft Ihab Hassan 
bijvoorbeeld een uitgebreide tabel gemaakt van de zijns inziens elementaire eigenschappen  en ze als 
contrasterende begrippenparen tegenover elkaar gezet.ii Dit is echter allesbehalve onproblematisch. 
Zo is het zeer de vraag of je niet de gelijkenissen over het hoofd ziet wanneer je in binaire opposities 
denkt en is één van de kenmerken van het postmodernisme misschien wel dat het zich niet laat 
vatten in dergelijke opsommingen van haar vermeende essenties. McHale is er in ieder geval van 
overtuigd dat dit soort opsommingen en tabellen niet de onderliggende systematiek bevragen die 
verborgen ligt onder die afzonderlijke eigenschappen.ii Nadat je kennis hebt genomen van een 
dergelijk rijtje met eigenschappen weet je namelijk nog steeds niet wat het modernisme of 
postmodernisme is: Hassan benoemt misschien wel bij noodzakelijke  voorwaarden om over 
modernisme en postmodernisme te kunnen praten, maar nog geen voldoende voorwaarden. 
McHale’s invloedrijkeii alternatieve manier om het modernisme en postmodernisme in de literatuur 
van een overkoepelend theoretisch raamwerk te voorzien en te framen ontleent hij aan de Russische 
formalisten via Jakobson: het concept van ‘the dominant’. 

Zonder hier een uitgebreide expositie van dat begrip te houden, is het voor een helder beeld  
van McHale’s visie belangrijk om enigszins uit te wijden op de oorsprong en betekenis van ‘the 
dominant’. Dit begrip vindt zijn zoals gezegd zijn oorsprong in het Russisch formalisme, maar is 
gepopulariseerd in de Westerse wereld door Roman Jakobson. Jakobson stelt dat ‘the dominant may 
be defined as the focusing component of a work of art: it rules, determines, and transforms the 
remaining components.’ii ‘The dominant’ is de manier waarop we naar een tekst kijken: we kunnen 
bijvoorbeeld naar een tekst kijken als een esthetisch voorwerp, maar ook als document dat een 
beeld geeft van een bepaalde tijd.ii Afhankelijk van ‘the dominant’ waarmee we naar een werk kijken 
worden de kwaliteiten van dat werk anders geordend en gewaardeerd. Volgens McHale kunnen we  
door het beschrijven van een veranderende ‘dominant’ literair-historische veranderingen op de juiste 
manier benoemen. Hij volgt Jakobson wanneer hij zegt dat ‘in the evolution of poetic form it is not so 
much a question of the disappearance of certain elements and the emergence of others as it is the 
question of shifts in the mutual relationship among the diverse components of the system, in other 
words, a question of the shifting dominant.ii Kortom, door te kijken naar ‘the dominant’ van een 
systeem kunnen we de aanwezigheid en afwezigheid van bepaalde elementen in dat systeem 
begrijpen. Het concept van ‘the dominant’ is zodoende niet waardenvrij. Volgens Jakobson 
vertegenwoordigt het altijd een bepaald waardesysteem : ‘The specific trait of bound language is 
obviously its prosodic pattern, its verse form. … Verse in turn is not a simple concept and not an 
indivisible unit. Verse itself is a system of values; as with any value system, it possesses its own 
hierarchy of superior and interior values and one leading value, the dominant, without which verse 
cannot be conceived and evaluated as verse.’ii 

Wanneer McHale het concept van‘the dominant’ gebruikt om het systeem achter het  
modernisme en het postmodernisme te analyseren, komt hij tot de volgende conclusie: ‘the 
dominant’ van modernistische fictie is epistemologisch, terwijl volgens hem ‘the dominant’ van 
postmodernistische fictie ontologisch is. Het epistemologische modernisme wordt gekenmerkt door 
vragen als ‘hoe moet ik deze wereld waar ik deel van ben interpreteren?’ en ‘wat is mijn plaats in de 
wereld’, terwijl door de nadruk op het ontologische binnen het postmodernisme vragen als ‘welke 
wereld is dit?’ en ‘wat is een wereld?’ centraal staan.ii  Het onderscheid dat McHale maakt tussen het 
modernisme en postmodernisme zal de theoretische achtergrond vormen voor deze scriptie. Voor de 
kern van mijn onderzoek, het analyseren van modernistisch en postmodernistische aspecten in 
werken van Calvino en Borges, is zijn gedachtegoed relevant en biedt het houvast: het is relevant 
omdat Calvino en Borges schrijvers zijn die in hun literatuur duidelijk blijk geven van een occupatie 
met vraagstukken van epistemologische en ontologische aard, het biedt houvast omdat het ervoor 
zorgt dat ik bepaalde eigenschappen die ik in hun werk aantref zodoende in een breder theoretisch 
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kader kan plaatsen. Op de werken van Calvino en Borges lijkt zijn raamwerk van epistemologie en 
ontologie in ieder geval goed te passen, aangezien zij in hun werken vaak de grenzen van die beide 
begrippen opzoeken.  

Het openingscitaat van dit hoofdstuk is echter meteen een disclaimer: we moeten het  
onderscheid tussen epistemologische en ontologische vragen niet te rigoureus opvatten. Ze gaan 
hand in hand, waar de werken van Borges en Calvino onmiskenbaar van getuigen. Voor mijn 
literatuuronderzoek zijn de begrippen ‘epistemologisch’ en ‘ontologisch’ daarnaast te veelomvattend 
om als zodanig te onderzoeken. Ik zal het werk van Borges en Calvino dan ook toetsen aan de drie 
eerder genoemde thema’s, waarvan ik de epistemologische en ontologische kanten zal onderzoeken: 
tijd, autoriteit en de verhouding tussen fictie en werkelijkheid, om nu aan te vangen met ‘Tijd’. 

 
ii
 Brian McHale, ‘Postmodernist Fiction’, (New York/London: Methuen, 1987), pag. 6 

ii
 Hans Bertens, ‘The Idea of the Postmodern’, (London/New York: Routledge, 1995), pag 5 

ii
 Ibidem, pag 3 

ii
 Steven Connor (ed.), ‘The Cambridge Companion to Postmodernis’, (Cambridge: Cambridge University Press, 

2004), pag. 15 
ii Peter Brooker (ed.), ‘Modernism/Postmodernism, (London: Longman, 1992), pag. 4 en 5 
ii
 Zie appendix I 

ii
 Brian McHale, ‘Postmodernist Fiction’, (New York/London: Methuen, 1987), pag. 7 

ii
 Steven Connor (ed.), ‘The Cambridge Companion to Postmodernis’, (Cambridge: Cambridge University Press, 

2004), pag. 64/65 
ii
 Brian McHale, ‘Postmodernist Fiction’, (New York/London: Methuen, 1987), pag. 6 

ii
 Ibidem, pag. 6 

ii
 Ibidem. Pag. 7 

ii
 Roman Jakobson, ‘Questions of Literary Theory’, pag. 41 

ii Ibidem, pag. 9/10  
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Tijd 
 

Tijd is, net zoals ieder menselijk concept, geen vanzelfsprekende gegevenheid. Ricardo J.  
Quinones stelt in Mapping Literary Modernism dat we de geboorte van ons huidige tijdsbegrip in de 
Renaissance moeten situeren.ii Het Renaissancebegrip van tijd draait om lineariteit en controle : tijd 
is continu en opdeelbaar, er is ‘geschiedenis’. ‘Geschiedenis’ is geen waardevrij begrip, zeker niet 
voor de optimistische rationalisten van de Renaissance. Voor hen impliceerde dit begrip de 
mogelijkheid van vooruitgang. De associatie van tijd met vooruitgang maakte een grote opgang 
maken in de 19de eeuw, de eeuw van massa-industrialisatie en Hegel.ii Bij de eeuwwende zou de 
‘filosoof met de grote hamer’ korte metten maken met het Renaissancebegrip van tijd en 
vooruitgang en daarmee preluderen  op ideeën die in het modernisme courant zouden worden : tijd 
als subjectief en ongrijpbaar. Volgens Quinones heeft dat te maken met een paradigmaverschuiving. 
In de Renaissance verschoof de gerichtheid op het metafysische naar het ethische, Gods wil maakt 
plaats voor het menselijk handelen. In het modernisme wordt echter afstand gedaan van de 
verbondenheid van tijd met ethiek : 
 
‘One feels cast out of the world of time and its connections. … Others [sommigen die in het  
begin van de 20ste eeuw leefden], too, will sense not the ethical solidity and coherence of time, but 
rather its emptiness, its vacuity, not the direction of time, but rather its pointlessness. In this same 
way, for other Modernists time is intimately involved with other forces of human experience : 
history, the ethical, marriage and children, fame and commitment to the state. Across this wide 
range of human allegiances – perhaps most aptly summarized as ‘historical values’ – the Modernists 
experience a sense of disruption. Their values no longer satisfy : something has happened to the 
historical momentum and sense of coherence. And this is the Modernists’ point of departure. 
Hovering above the line of human experience and yawning beneath it is empty space.’ii 
 

Er treedt kortom een verandering op in de manier waarop er naar tijd gekeken wordt. Het  
rationele concept van tijd is niet langer vanzelfsprekend, maar wordt bevraagd en één van de 
centrale thema’s binnen het modernisme. Kernthema’s van het modernisme, zoals subjectiviteit en 
de verhouding tussen het ‘ik’ en de realiteit, hebben namelijk sterk van doen met het begrip ‘tijd’ : de 
innige verbondenheid tussen subject en tijd wordt benadrukt (Proust, Joyce) en men is zich sterk 
bewust van het gegeven dat ‘individuals are lost in timelessness ; only in relation to time does the 
self define itself, but this self-defintion amounts to eventual annihilation.’ii Hier is ook McHale’s idee 
van  het modernisme als gedomineerd door epistemologische vragen aan gerelateerd : de 
modernistische ideeën en gedachten rondom tijd hebben namelijk alles van doen met de vraag hoe 
de wereld zich aan ons voordoet. ‘Wat is de werkelijkheid en hoe leren we die kennen ?’ 
Modernisten aanvaardden grosso modo namelijk wel dat er een geünificeerde werkelijkheid was, 
waar zij de diversiteit in wilden incorporeren. Met geünificeerde werkelijkheid wordt bedoeld dat 
modernisten uitgaan van de gedachte dat er uiteindelijk één echte werkelijkheid en wereld is, waar 
wij echter slechts via het subject gefragmenteerd toegang tot hebben.ii 

In het postmodernisme ligt het primaat niet bij vraagstukken rondom tijd, maar bij ruimte.  
Volgens Julian Murphet is het primaire verschil tussen modernisme en postmodernisme tweeledig : 
er is volgens haar sprake van een ‘crisis of historicity’ (er is geen verleden of toekomst meer, we 
leven in een ‘eeuwig’ heden) en dit verdwijnen  van de autoriteit en zekerheid van onze 
geschiedkundige inbedding zorgt voor de bevestiging van onze ruimtelijke verbeelding.ii Francese in 
Narrating Postmodern Time and Space spreekt in dit kader ook wel over de ‘continuous present’ van 
het postmodernisme:  
 
‘The influence of the past (the weight of tradition) and of future expectations (because of the 
electronic speed with which meaningful decisions must be made) are weakened. The loss of 
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temporal bearings supervenes the individual who is now made to live more intensively in the 
present: the present is all there is. … The loss of a sense of living and participating in a historical 
continuitiy (delineated by traditional values and beliefs) and the collapse of future expectations 
define the continuous present installed in postmodernity.’ii 
 

Connor stelt dat de erkenning van deze ongrijpbaarheid van de wereld op sommige gebieden  
heeft geresulteerd in fictie die bewust niet geordend is door de tijd, maar op meer arbitraire 
manieren. Literaire fictie begon bijvoorbeeld het model van de encyclopedie, de gids, het 
woordenboek of het spel zich eigen te maken.ii Tijd is in het postmoderne wereld slechts één van de 
vele manieren om de wereld te ordenen. Tijd wordt gereduceerd tot ruimte, waarmee het subject 
ook zijn maatgevende centrale plaats verliest.  Epistemologie (‘hoe kan het subject de wereld 
begrijpen (in de tijd)?’) wordt ontologie (‘welke wereld is dit (in de ruimte) ?’). Vanuit deze twee 
polen zal ik nu inzoomen op het werk van Calvino en Borges: met wat voor tijdsbegrip hebben we 
van doen (geünificeerd of niet) en wat is de relatie tussen ruimte en tijd? 
 

Calvino 
 

Wanneer we kijken naar Kosmikomische verhalenii van Italo Calvino en de Aleph en andere  
verhalenii van Jorge Luis Borges zien we dat ‘tijd’ een verschillende rol vervult in het werk van deze 
beide auteurs. In de Kosmikomische verhalen is tijd ondergeschikt aan de ruimte, maar is wel reëel: 
er is een ‘algemeen aanvaard’ii tijdsverloop. Op ‘De lichtjaren’ na, speelt tijd überhaupt niet zo’n 
belangrijke rol in de gebeurtenissen die het hoofdpersonage Qfwfq verhaalt. Ieder verhaal begint 
met eenzelfde soort introductie. In de gecursiveerde openingsalinea wordt er een wetenschappelijke 
ontwikkeling benoemd, die als vertrekpunt zal dienen voor het verhaal van Qfwfq.  Zo lezen we 
bijvoorbeeld in de beginalinea van ‘De afstand tot de Maan’ : 
 
Volgens Sir George H. Darwin stond de Maan ooit heel dicht bij de Aarde. Gaandeweg dreven de 
getijden haar verder van ons vandaan : de getijden die zij, de Maan, teweegbrengt in de wateren van 
de Aarde, en waarin de Aarde langzamerhand energie verliest.ii 
 

Kathryn Hume in Calvino’s Fictions : Cogito and Cosmos brengt die prominente plaats voor  
wetenschap in verband met Calvino’s allesdoordringende zoektocht naar betekenis.ii Over het 
verband tussen tijd en wetenschap bij Calvino zegt ze het volgende : ‘As a story, science gives us a 
past : the Big Bang, life emerging in the sea, the dinosaurs. Through its powers of prediction, it gives 
us a future : control.ii Tegelijkertijd heeft wetenschap echter niet de status van goddelijke supervisie 
en zijn er grenzen aan het wetenschappelijke weten. Een wetenschappelijk kader als achtergrond 
duidt dan ook daarnaast inherent op een zeker gebrek aan controle, waar de daaropvolgende 
verhalen van Qfwfq ook van getuigen. Verder is het opvallend hoe vaag de tijdsbepaling is in het 
bovenstaande fragment. Calvino spreekt hier over ‘ooit’. Weliswaar geeft de introductie een globaal 
kader waarbinnen we gebeurtenissen in de tekst kunnen plaatsen, maar kennelijk is een precieze 
tijdsaanduiding van ondergeschikt belang voor dit verhaal waarin Qfwfq en zijn metgezellen de maan 
plotseling naar de hemel toe zien zweven. Niet alleen in ‘De afstand tot de maan’ hebben we te 
maken met een summiere tijdsaanduiding : ieder verhaal opent met vage of zeer globale 
tijdsbepalingen als ‘Voordat de atmosfeer en de oceanen waren ontstaan..’,  ‘Later begon de Zon 
ineen te krimpen tot zij bijna gereduceerd was tot haar huidige afmetingen’ en ‘doet zij [de Zon] er 
ongeveer 200 miljoen jaar over om één volledige omwenteling van het Melkwegstelstel te 
voltooien.’ii 

In de Kosmikomische verhalen zijn ruimte en tijd verder gerelateerd aan het subject, waarbij  
ruimte primair is aan tijd. Zo betoogt Francese dat slechts door demarcatie van ruimtelijke 
coördinaten relatief aan het subject het mogelijk wordt om de tijd te meten : ‘When Qfwfq is unable 
to identify spatial points of reference, he sees himself trapped in a ‘interminable present.’ii Hij 
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concludeert dan ook dat wanneer er ruimte non-existent is voor het subject, hetzelfde geldt voor 
tijd. Zo lezen we bijvoorbeeld in ‘Alles in één punt’, waarin alles wat er ‘is’ samengebald is in één 
punt : dat er op dat moment ‘geen eerder bestond, en ook geen later, noch een elders’ totdat 
mevrouw Ph(i)NKo voorstelt om tagliatelle te maken en door iedereen de ruimte ‘bedacht’ wordt die 
daarvoor nodig zal zijn.ii  In ‘De Spiraal’ gebeurt er iets soortgelijks : vanuit de status quo ontstaat er 
iets omdat het subject zichzelf bedenkt (in dit geval een schelp).ii Het is belangrijk om op te merken 
dat het hier niet gaat om de ervaring van tijd en ruimte, die samenhangt met de vraag ‘wie ziet’? 
Wanneer Qfwfq het over tijd en ruimte heeft, heeft hij over wetenschappelijk meetbare tijd en 
ruimte. 

‘De lichtjaren’ vormt in zoverre een uitzondering op het bovenstaande, dat de tijd sterk van  
doen heeft met het verloop van het verhaal. In ‘De lichtjaren’ ziet Qfwfq met zijn telescoop een 
bordje op een ander melkwegstelsel waarop ‘ik heb je gezien’ staat. Hij wordt hier zelfbewust van en 
poogt te communiceren met dat melkwegstelsel. De tijd die het kost om met een bord een bericht 
over te brengen zorgt er echter voor dat communicatie onmogelijk wordt. Qfwfq realiseert zich dat 
hij constant achter de feiten aanloopt : ‘Kortom, het was een traag systeem, dat me zou verplichten 
om bepaalde gebeurtenissen, die ik in een zo kort mogelijke tijd had willen vergeten, meer dan 
vierhonderd miljoen jaar nadat ze gebeurd waren opnieuw ter discussie stellen.’ii Tijd wordt in dat 
verhaal dus ook niet vanuit het subjectieve ervaringskader beschouwd, maar als een entiteit die door 
Qfwfq geproblematiseerd wordt. De conclusie die op dit alles volgt is dat tijd geen belangrijke rol 
vervuld in de Kosmikomische verhalen en dat het ondergeschikt is aan ruimte, maar dat Calvino wel 
een geünificeerd begrip van tijd hanteert. 
 

Borges 
 

Net als Calvino is Borges ook niet zozeer geïnteresseerd in de subjectieve tijdsbeleving, maar  
speelt hij nadrukkelijk met de manier waarop tijd zich in de ruimte kan manifesteren. Zo heeft ‘De 
onsterfelijke’ als thema ‘het effect dat onsterfelijkheid zou hebben op mensen.’ Via een omweg van 
allerlei (al dan niet vermeende) historische figuren, vertelt Borges het verhaal van een Romeinse 
tribuun die op zoek gaat naar de Stad der Onsterfelijken. Na een Odyssee-achtige tocht (dit verhaal 
zou deel uitmaken van de Ilias van Pope) komt hij uiteindelijk aan in ‘de Stad der Onsterfelijken’, 
maar die blijkt volledig onbewoonbaar te zijn : ‘Deze stad (dacht ik) is zo gruwelijk dat alleen al haar 
bestaan en voortbestaan, al is het midden in een geheime woestijn, het verleden en de toekomst 
aantast en op de een of andere wijze de sterren in gevaar brengt. Zolang zij voortbestaat, kan 
niemand in de wereld dapper of gelukkig zijn.’ii De tribuun verlaat de stad dan ook zo gauw mogelijk 
en reflecteert even later op de gedachte dat onsterfelijk zijn niets voorstelt ; ‘afgezien van de mens 
zijn alle schepselen het, want zij kennen de dood niet ; het goddelijke, het vreselijke, het 
onbegrijpelijke, is weten dat je onsterfelijk bent.’ii In dat verhaal wordt de idee van een eindeloos 
menselijk leven zodoende uitgewerkt en geproblematiseerd. 

In ‘Het geheime wonder’ treffen we een heel ander idee van tijd aan. In dit verhaal staat een  
zekere Jaromir Hladik centraal, een auteur van verscheiden boeken die in Praag resideert ten tijde 
van het Derde Rijk. Wanneer de Duitse troepen Praag binnentrekken nemen ze hem gevangen en 
wordt hij ter dood veroordeeld, een vonnis dat op de negenentwintigste maart om negen uur ‘s 
ochtends voltrokken moet worden. Vervuld van doodsangst probeert hij vervolgens door middel van 
allerlei denkbewegingen te ontsnappen aan dit noodlot : ‘In zijn nachtelijke ellende probeerde hij op 
de een of andere manier greep te krijgen op de vluchtige substantie van de tijd. Hij wist dat die zich 
naar de dageraad van de negenentwintigste spoedde ; hij redeneerde hardop : Nu ben ik in de nacht 
van de tweeëntwintigste ; zolang deze nacht duurt (en nog zes nachten), ben ik onkwetsbaar, 
onsterfelijk. Nadat de verteller het werk De vijanden van Hladik uiteenzet, lezen we hoe Hladik God 
als volgt toespreekt : Als ik op een of andere manier besta, als ik een van Uw herhalingen of 
vergissingen ben, best ik als schrijver van De vijanden. Om dat drama, dat mij en U kan 
rechtvaardigen, af te maken, heb ik een jaar langer nodig. Sta me die dagen toe, U Wie de eeuwen en 
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de tijd toebehoren.ii Wanneer Hladik dan even later voor het vuurpeloton staat en hij bijna 
gefusilleerd wordt, lezen we hoe de tijd stilstaat zodat er ‘in zijn geest een jaar [zou] verstrijken 
tussen het bevel en de uitvoering van het bevel’ en ‘nauwgezet, onbeweeglijk, heimelijk bouwde hij 
[Hladik] zijn verheven, onzichtbare labyrint in de tijd.’ii ‘God’ bepaalt hier hoe de tijd zich 
manifesteert, maar wie is God precies in dezen? Borges lijkt hier zowel te verwijzen naar een entiteit 
die wij met de naam ‘God’ zouden aanduiden, als op de auteur, die als een god het verloop van het 
verhaal bepaalt. 

In zijn beroemde ‘Aleph’ vervult tijd ook een belangrijke rol, op ‘de plek waar alle plekken op  
aarde onvermengd aanwezig zijn, gezien vanuit alle hoeken.’ii In de Aleph ziet de hoofdpersoon de 
aarde, ‘en op de aarde opnieuw de Aleph en in de Aleph de aarde’.ii Voordat hij een opsomming 
geeft van alles wat hij ziet, stelt hij dat wat zijn ‘ogen zagen gelijktijdig [was] ; wat ik zal opschrijven is 
opeenvolgend, omdat de taal dat is.’ii Borges speelt met de idee van volledige gelijkschakeling van 
alle mogelijke gebeurtenissen in de tijd en ruimte. ‘Deutsches Requiem’ bestaat uit het requiem van 
een zekere Otto Dietrich zur Linde, die gevochten heeft in de Tweede Wereldoorlog en binnenkort 
gefusilleerd zal worden als folteraar en moordenaar. Wanneer hij het sneuvelen van zijn broer in de 
slag bij El Alamein en de algehele nederlaag van het Duitse Rijk overdenkt, lezen we het volgende : ‘Ik 
dacht : De nederlaag bevredigt me, omdat zij heeft plaatsgehad, omdat zij op talloze manieren 
verbonden is met alle gebeurtenissen die zijn, zijn geweest en zullen zijn want één enkele werkelijk 
gebeurtenis bekritiseren of betreuren betekent het universum vervloeken.ii  Deze uitspraak doet direct 
denken aan de Aleph, waarin alles met alles verbonden is. De gedachte dat er verschillende 
toekomsten gelijktijdig in dezelfde werkelijkheid bevat liggen, treffen we aan in ‘De tuin met de zich 
splitsende paden’. Een spion van het Derde Rijk is op de vlucht voor zijn Engelse belager, Richard 
Madden, en komt aan bij de villa van de geleerde Stephen Albert. Albert blijkt het raadsel van ‘de 
tuin met zich splitsende paden’ van zijn voorvader Ts’ui Pen opgelost te hebben. Na veel giswerk en 
onzekerheid ontving hij uit Oxford een manuscript waardoor hij tot de oplossing kwam :  
 
‘In die toestand van verbijstering stuurden ze me vanuit Oxford het manuscript dat u heeft bekeken. 
Ik stokte, uiteraard, bij de zin : Ik laat de verschillende toekomsten (niet alle) mijn tuin met zich  
splitsende paden. Bijna onmiddellijk had ik het door ; de tuin met zich splitsende paden was de 
chaotische roman ; het zinsdeel de verschillende toekomsten (niet alle) bracht me op het idee van 
splitsing in de tijd, niet ruimte.’ii 
 
Borges presenteert in het bovenstaande een alternatieve notie van tijd, die diametraal tegenover 
degene in onze werkelijkheid staat. Hij schetst dat ‘in het boek van Ts’ui Pên alle ontknopingen zich 
voor[doen]; elk daarvan is het vertrekpunt voor nieuwe splitsingen.’ii Gebeurtenissen vinden in Ts’ui 
Pên’s universum kortom niet lineair achtereenvolgens in de tijd plaats, maar gelijktijdig. Borges 
poneert daarmee een andere notie van tijd en zodoende ook andere werkelijkheden, waarin 
gelijktijdigheid van tegenstrijdige gebeurtenissen in de ruimte tot de mogelijkheden behoort. In veel 
van Borges’ verhalen neemt tijd in ieder geval een centrale plek in, maar niet als geünificeerd begrip: 
Borges werkt allerlei verschillende noties van tijd uit, die andere werkelijkheden naar voren brengen. 
 

(Post)modernistische praktijken in een (post)modernistische wereld 
 

De vraag die boven dit hoofdstuk hangt is de vraag in hoeverre Calvino en Borges in hun  
omgang met het begrip ‘tijd’ modernistisch dan wel postmodernistisch genoemd kunnen worden. 
Aan het begin van dit hoofdstuk, dat specifiek inzoomt op het thema ‘tijd’, heb ik in navolging van 
Quinones benadrukt dat het subject als uitgangspunt kenmerkend is voor het modernistische 
tijdsbegrip, maar dat het modernisme tegelijkertijd wel uitgaat van een geünificeerde werkelijkheid. 
In het postmodernisme heeft ‘tijd’ als centrum van de aandacht plaats gemaakt voor ‘ruimte’: tijd is 
slechts één van de verscheidene mogelijkheden om de wereld te ordenen. Het is denk ik belangrijk 
om het onderscheid tussen die beide vertrekpunten in het achterhoofd te houden: tijd kan 
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ondergeschikt zijn aan ruimte (postmodernistisch), maar tegelijkertijd wel geünificeerd en eenvormig 
zijn (modernistisch). Wanneer we deze noties relateren aan Calvino en Borges, zou ik ervoor willen 
opteren om te stellen dat zij ,volgens de eerder gekozen definities, beiden blijk geven van een 
ambigu tijdsbegrip. Bij Calvino treffen we een subject aan dat op zijn manier kennis neemt van de 
(wetenschappelijke) wereld en tijd om hem heen, terwijl Borges andere werkelijkheden schetst 
waarin de tijd een fundamenteel andere rol speelt. 

Bij Calvino verhoudt dé tijd zich tot het subject. In zijn werk lijken we over een uniform  
tijdsbegrip te kunnen spreken, dat zich dan wel op verschillende manieren kan manifesteren, maar 
desalniettemin iets werkelijks is. Hoewel tijd voor Qfwfq slechts bestaat bij de gratie van ruimte, is 
zijn tijdsbegrip niet subjectief maar allesomvattend. Tijd wordt slechts iets werkelijks door het 
subject, maar hetzelfde tijdsverloop geldt dan vervolgens echter wel voor alles en iedereen. Er is 
daarom sprake van een geünificeerd idee van tijd waar Qfwfq zich toe verhoudt (epistemologisch: 
‘hoe doet de tijd zich aan ons voor’?). Postmodernistisch is echter de geringe rol die tijd inneemt in 
zijn verhalen: tijd is ondergeschikt aan ruimte. In tegenstelling tot Calvino’s Kosmikomische verhalen, 
geven de verhalen van Borges blijk van een postmodernistische opvatting van tijd. Tijd is bij hem 
geen geünificeerd begrip, aangezien hij allerlei andere noties van tijd introduceert in zijn verhalen. 
Paradoxaal genoeg is de belangrijke rol die tijd inneemt in zijn verhalen dan weer juist modernistisch. 
Tijd is bij hem soms afhankelijk van het subject, bepaalt God hoe de tijd loopt of gebeuren er dingen 
die chronologisch incoherent zijn. Zijn uitgangspunt is dan ook niet zozeer hoe de tijd zich aan ons 
voordoet, als wel wat tijd eigenlijk is (ontologisch). Er worden als het ware ‘experimenten’ met de 
tijd uitgevoerd die onwerkelijk zijn, niet binnen onze werkelijkheid passen. In verhalen als ‘De Aleph’ 
of ‘Het geheime wonder’ gebeurt het onmogelijke, vindt er een tijdsverloop plaats dat incompatibel 
is met ons dagelijks begrip van de werkelijkheid. Tijd staat desalniettemin, net als bij Calvino, echter 
niet op zichzelf, maar is vaak sterk gekoppeld aan ruimte zoals in ‘De Aleph’ (een punt) of ‘De 
Onsterfelijke’ (een stad). De conclusie luidt dat we bij Calvino moeten spreken over een in de kern 
geünificeerd tijdsbegrip dat zich op een bepaalde manier tot subject moet verhouden, terwijl we bij 
Borges te maken hebben met alternatieve noties van ‘tijd’ die even werkelijk zijn in de ruimte.  

Wanneer we dit nu in het bredere theoretische raamwerk van McHale plaatsen, zouden we  
kunnen stellen dat ‘the dominant’ bij Calvino met betrekking tot tijd de vraag is hoe die zich tot de 
ruimte en het subject verhoudt. Calvino’s vertrekpunten zijn de wetenschap en het subject (Qfwfq), 
waar tijd dan vervolgens van beide deel uitmaakt. In het werk van Borges is tijd daarentegen juist 
sterk verbonden met de idee van een ‘dominant’. Verschillende noties van tijd als ordenend principe 
komen in zijn verhalen naar voren. Op het gebied van ‘tijd’ hadden Calvino en Borges dan ook een 
andere focus en insteek, die gedeeltelijk overeenkomt met een verschil tussen een modernistisch en 
een postmodernistisch gedachtegoed. Met het analyseren van het tijdsbegrip raken we echter bij 
lange na nog niet bedrock. ‘Tijd’ is uiteindelijk (ook bij Borges) in iedere tekst slechts een deelaspect 
van het verhaal als geheel. Om nog wat dieper te graven moeten we ons afvragen wat de relatie is 
tussen de auteur en het vertelde, tussen de implied author en de vertellers. In het volgende 
hoofdstuk zullen vragen van dien aard dan ook centraal staan. 
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Autoriteit 
 

The Cognitive Questions (asked by most artists of the 20th century, Platonic or Aristotelian, till around 
1958): 
‘How can I interpret this world of which I am a part? And what am I in it?’ 
 
The Postcognitive Questions (asked by most artists since then): 
‘Which world is this? What is to be done in it? Which of my selves is to do it?’ii 

 
Dit hoofdstuk staat in het teken van ‘autoriteit’. Het centrale vraagstuk zal zijn wie er spreekt en 
waarvandaan. Om daar zicht op te krijgen is het belangrijk om hier meteen twee heldere 
onderscheiden te maken. Ten eerste moeten we een onderscheid te maken tussen het ‘zien’ en het 
‘spreken’. In verband met deze scriptie ben ik niet zozeer geïnteresseerd in welk gezichtspunt er 
ingenomen wordt, als wel in wie er spreekt en met welke intentie. Focalisatie zal dan ook slechts 
zijdelings aan bod komen. Ten tweede moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de verteller 
en de auteur: deze beide vallen nooit letterlijk samen. Met andere woorden: aan de auteur kunnen 
we nooit één op één uitspraken van de verteller toeschrijven. Tegelijkertijd lijkt het mij onjuist om de 
auteur volledig buiten de narratieve structuur te plaatsen: het concept van de implied author biedt 
een ingang om te stellen dat de auteur dan niet direct via de verteller aan het woord is, maar dat zijn 
hand uiteindelijk wel overal impliciet in aanwezig is. Met name in het geval van Borges zal het van 
groot belang blijken om de rol van de implied author goed te doorzien om zijn verhalen te kunnen 
analyseren. Maar allereerst zal ik nu even aan de hand van Booth en Rimmon-Kenan uiteenzetten 
hoe de we de narratieve structuur van een verhaal kunnen begrijpen. 

De auteur kan zowel zelf het woord hebben, als één van zijn personages het woord laten  
nemen. Wayne Booth somt in The Rhetoric of Fictionii een heel scala aan mogelijkheden op die de 
auteur heeft om zijn verhaal te vertellen: zo kan bijvoorbeeld de verteller zowel undramatized (er is 
geen verschil tussen de verteller en de implied author) als dramatized (de verteller is radicaal anders 
dan de implied author)zijn, de verteller al dan niet participant zijn in de loop van het verhaal en 
maakt het een groot verschil uit in welke persoon (1e, 2e of 3e) de verteller zijn relaas doet voor de 
betrouwbaarheid van de verteller.ii Er zijn kortom vele vertelmogelijkheden, maar volgens Booth 
moeten we ons in ieder geval bewust zijn van de kunstmatigheid die inherent is aan bijna alle 
verhalen: wanneer de auteur ons iets vertelt wat niemand in het echte leven zou kunnen weten 
(bijvoorbeeld de gevoelswereld van een ander), dan hebben we al te maken met een kunstmatig 
element.ii In Narrative Fictionii stelt geeft Rimmon-Kenan een uiteenzetting van de verschillende 
vormen van narratie die zich in een verhaal kunnen manifesteren. Zij neemt als uitgangsbasis een 
diagram van Chatman, dat weer gebaseerd is op een semiotisch model van communicatie van 
Boothii: 
 

 
 
 

Dit model voldoet volgens Rimmon-Kenan echter niet: zij stelt dat de implied author en de  
implied reader constructen zijn die niet daadwerkelijk iets communiceren. Volgens haar hebben we 
in een tekst daarom slechts te maken met de ‘real author’, de ‘narrator’, de ‘narratee’ en de ‘real 
reader’. Vanuit die gedachte geeft ze de verschillende vertelperspectieven en mogelijkheden 
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(extradiëgetisch vs. intradiëgetisch, heterodiëgetisch vs. homodiëgetisch) weer. Het al dan niet 
insluiten van de implied author in de communicatie-keten heeft belangrijke implicaties voor de 
manier waarop je naar de verhouding tussen een auteur en zijn tekst kijkt. Rimmon-Kenan zet zoals 
gezegd deze implied author uit de communicatie-keten, maar dat lijkt niet geheel probleemloos. 
Uiteindelijk is het verhaal dat voor ons ligt altijd het werk van een bepaalde auteur; deze hoeft 
zichzelf niet expliciet in het verhaal te mengen, maar impliciet is iedere zin, wending of gebeurtenis 
ontsproten aan zijn hand. Wayne Booth, de protagonist bij uitstek van de idee van de idee van een 
implied author, verwoordt het in The Rhetoric of Fiction als volgt: ‘Our sense of the implied author 
includes not only the extractable meanings but also the moral and emotional content of each bit of 
action and suffering of all of the characters. It includes, in short, the intuitive apprehension of a 
completed artistic whole; the chief value to which this implied author is committed, regardless of 
what party his creator belongs to in real life, is that which is expressed by the total form.’ii Naast de 
verteller en personages die concreet in een verhaal aan bod komen en spreken, ‘spreekt’ de implied 
author volgens Booth dus ook altijd middels de totale vorm van het werk. Mijns inziens zorgt het 
concept van de implied author ervoor dat we een vehikel hebben waarmee we de verhouding tussen 
de auteur en zijn werk kunnen duiden, een relatie die volgens mij altijd iets ‘communiceert’. Waar 
wordt bijvoorbeeld in een verhaal aandacht aan geschonken, of waar wordt juist aan voorbij gegaan? 
Hoe wordt een personage bejubeld of afgeschilderd? In wat voor stijl is een werk geschreven? Het 
concept van de implied author verenigt al dit soort vragen en maakt het mogelijk om deze impliciete 
communicatie te verhelderen: ‘in this distinction between author and implied author we find a 
middle position between the technical irrelevance of talk about the artist’s objectivity and the 
harmful error of pretending that an author can allow direct intrusions of his own immediate 
problems and desires.’ii 

De ruimte die deze implied author creëert zorgt  bovenal voor een diepere en interessantere  
analyse van het werk van een auteur. Het verenigt tekst en auteur, zonder ze één op één gelijk te 
stellen. Zo werpt Booth de volgende vraag op met betrekking tot het werk van Shakespeare: … is 
he[Flaubert] right when he claims that we do not know what Shakespeare loved or hated? Perhaps – 
if he means only that we cannot easily tell from the plays whether the man Shakespeare preferred 
blondes to brunettes or whether he disliked bastards, Jews, or Moors. But the statement is most 
definitely mistaken if it means that the implied author of Shakespeare’s plays is neutral toward all 
values. We do know what this Shakespeare loved and hated; it is hard to see how he could have 
written his plays at all if he had refused to take a strong line on at least one or two of the seven 
deadly sins.ii De kern van dit citaat bestaat uit de gedachte dat de auteur nooit volledig neutraal staat 
tegenover alle normen en waarden. Hoewel deze normen en waarden niet expliciet worden 
gemaakt, kunnen we door het bekijken van de tekst als geheel een idee krijgen van het 
waardesysteem dat de auteur van het bewuste werk voorstaat. Dat betekent niet dat de auteur 
daarmee alsnog geïdentificeerd wordt met bepaalde waarden: het betekent simpelweg dat de auteur 
van dit werk blijk geeft van deze waarden, deze keuzes, deze  stijl. Ik zal nu dan ook aan de hand van 
de relaties tussen vertellers, de implied author en het vertelde bekijken hoe de narratieve structuur 
van de verhalen van Calvino en Borges eruit zien. Bij Calvino zal ik mij voornamelijk focussen op het 
onderscheid tussen de wetenschappelijke (para)text en de verhalen van Qfwfq, terwijl bij Borges de 
implied author een essentiële rol zal spelen voor een goed begrip van zijn werk. 
 
 
 

Calvino 
 
Wanneer we nu kijken naar de vertelautoriteit in de Kosmikomische verhalen zien we dat  

alle verhalen (op ‘De vorm van de ruimte’ en ‘De lichtjaren’ na, die ik hier niet zal behandelen) twee 
vertellagen kennen: die van Qfwfq, en die van een niet nader gespecificeerde ‘derde persoon’. Ieder 
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verhaal opent zoals eerder gezegd met een uiteenzetting van een wetenschappelijke gebeurtenis. Zo 
opent ‘Alles in één punt’ met de volgende woorden: 
 
Met behulp van de berekeningen die voor het eerst uitgevoerd zijn door Edwin P. Hubble, omtrent de 
snelheid waarmee de Melkwegstelsels zich van elkaar verwijderen, kan men het moment bepalen 
waarop alle materie van het heelal geconcentreerd was in één punt, voordat zij in de ruimte begon te 
expanderen.ii 
 

Opvallend is de onpersoonlijke aard van het bovenstaande fragment. Er wordt hier in de  
derde persoon gesproken (‘men’), waarbij er niet de minste aanwijzing is wie datgene precies 
meedeelt. Precies dezelfde toon wordt ook in alle anderen verhalen aangeslagen, zoals in ‘Een teken 
in de ruimte’: 
 
Aangezien de Zon zich in de buitenste regionen van de Melkweg bevindt, doet zij er ongeveer 200 
miljoen jaar over om één volledige omwenteling van het Melkwegstelsel te voltooien.ii 
 

Wat verder opmerkenswaardig is aan deze korte introducties, is dat ze allen schuin gedrukt  
zijn. Hierdoor lijkt het net alsof deze fragmenten niet volledig deel uitmaken van het verhaal. Je zou 
deze fragmenten kunnen opvatten als behorend tot de paratext zoals benoemd door Genette:  
dingen die een verhaal omgeven (zoals de naam van de auteur, de titel van het verhaal), maar strikt 
genomen niet deel zijn van het verhaal.ii Het vervolg van elk van deze verhalen behelst een reactie 
van Qfwfq op deze korte uiteenzettingen. Deze reacties van Qfwfq contrasteren sterk met de 
introducties, aangezien hij direct zeer persoonlijk wordt. In ‘Alles in één punt’ lezen we bijvoorbeeld 
dat ‘natuurlijk was iedereen daar, - zei de oude Qfwfq,- waar anders?’ en ‘Een teken in de ruimte’ 
vervolgt met ‘precies, zoveel tijd kost het je wel, beslist niet minder, - zei Qfwfq, (…). Het is dus niet 
zo dat Qfwfq zelf direct reageert op die korte uiteenzettingen, maar hij wordt geciteerd door iemand 
anders. Hierop volgt dan het relaas van Qfwfq over de tijd dat er nog geen ruimte en tijd bestond en 
dat iedereen zich in één punt bevond of dat zijn eerste teken in de ruimte zorgt voor een explosie 
aan tekens. Hoe verhoudt het relaas van Qfwfq zich nu tot de onpersoonlijke opening van ieder 
verhaal? 

Als we Qfwfq beschouwen vanuit het theoretisch kader van Rimmon-Kenan, hebben we in de  
Kosmikomische verhalen te maken met een homodiëgetische intradiëgetische verteller. Hij is 
intradiëgetisch omdat Qfwfq door de eerste zin van na de onpersoonlijke opening (‘vertelde Qfwfq’, 
‘herinnerde de oude Qfwfq zich’, ‘riep de oude Qfwfq uit’ii) een diëgetisch personage is in het 
narratief van de extradiëgetische verteller.ii Verder is Qfwfq homodiëgetisch omdat hij een rol speelt 
in de vertelling. Problematischer wordt het echter wanneer we proberen te benoemen wat de rol 
van deze derde persoon precies is. Is hij zowel verantwoordelijk voor de onpersoonlijke introductie 
als het relaas dat erop volgt of is het slechts een buitenstaander waar Qfwfq zijn verhaal aan vertelt? 
In zowel ‘De afstand tot de maan’ als ‘De spiraal’ heeft Qfwfq het in ieder geval over ‘jullie’ (‘En of ik 
dat nog weet! – riep de oude Qfwfq uit, - jullie kunnen je dat niet meer herinneren, maar ik wel’, 
‘Zoals ik, toen ik vastzat op die rots, bedoelen jullie?ii) wanneer hij zijn relaas begint. Zeker in het 
geval van de ‘De spiraal’, waarin hij het heeft over ‘bedoelen jullie’, lijkt dat te suggereren dat het 
eerste fragment geëntameerd is door dezelfde persoon die Qfwfq vervolgens quote. Bovendien 
schijnt Qfwfq met ‘jullie’ de mensheid in zijn totaliteit aan te spreken, aangezien de stukken over 
wetenschappelijke ontdekkingen en gebeurtenissen behoren tot algemeen aanvaarde menselijke 
kennis. Hij lijkt hiermee zodoende de mensheid in zijn totaliteit aan te spreken.  

De belangrijkste vraag met betrekking tot autoriteit en vertelperspectief is hiermee echter  
nog niet beantwoord. De eerste zin na het openingsfragment in deze verhalen lijkt namelijk te 
suggereren dat ‘jullie’ Qfwfq zal quoten, maar vervolgens lijkt het net alsof hijzelf begint te vertellen. 
Qfwfq is dus de belangrijkste verteller van het verhaal, maar dat is slechts mogelijk omdat hij iets 
‘beaamd’,’gezegd’ of ‘verteld’ heeft aan de voorgenoemde ‘jullie’. Door het gebruik van de verleden 
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tijd met betrekking tot de manier waarop Qfwfq reageert, moeten we ook concluderen dat Qfwfq dit 
al in een eerder stadium gezegd heeft tegen ‘jullie’ en dat zijn reactie daarom niet een direct 
antwoord is op het eerste fragment. Hierdoor hebben we in de Kosmikomische verhalen te maken 
met een complexe autoriteit. We moeten namelijk stellen dat ‘jullie’ ook homodiëgetisch en 
intradiëgetisch is, omdat deze ‘jullie’ zowel deelneemt aan het verhaal als zich, zij het op de meest 
geringe wijze, in het verhaal bevindt. Dit zou de gedachte dat we met paratext te maken hebben in 
het eerste fragment weerspreken: het eerste fragment is dan een uiting van deze ‘jullie’, waar Qfwfq 
vervolgens op reageert en in het verhaal betrekt. Misschien zegt Calvino hier wel iets wezenlijks over 
de mensheid in zijn algemeenheid. Hoewel wij door middel van de wetenschap soms menen 
aanspraak te maken op objectieve kennis, zitten wij per definitie altijd in het ‘verhaal’: we kunnen 
niet buiten ons eigen perspectief treden. In de Kosmikomische verhalen geeft Qfwfq allerlei andere 
verklaringen voor de gebeurtenissen die in het eerste fragment worden uiteengezet vanuit zijn 
perspectief. We hebben kortom met twee verschillende perspectieven te maken die elkaar zouden 
moeten uitsluiten, maar voor beide partijen (zowel ‘jullie’ als ‘Qfwfq’) voor waar doorgaan. Bij 
Calvino is er geen eindpunt; hij laat ons alleen zien dat er meerdere perspectieven mogelijk zijn op 
dezelfde gebeurtenis. Of zoals Kathryn Hume het verwoordt: ‘Calvino’s cosmos, then, is one in which 
there are no absolutes, no ultimate level, no beginning or end, and no fixed categories. His many 
attempts to come to terms with this cosmos illustrate the failure of this intellectual project, and yet 
he persists. Observation will produce no complete knowledge, no perfect pattern, but he apparently 
encourages us to observe anyway.’ii 

Met het bovenstaande citaat geeft Hume ook meteen al een kernachtige samenvatting van  
de betekenis van de implied author in de Kosmikomische verhalen. Door het tegenover elkaar stellen 
van de wetenschappelijke introducties en de menselijke verhalen van Qfwfq en het niet uitspreken 
van een voorkeur voor één van beide ‘waarheden’, creëert hij een universum waarin geen absolute 
waarheden bestaan.  
 

Borges 
 

Borges introduceert met grote regelmaat fictieve personages die zo worden beschreven dat  
ze het verhaal dat volgt  een bepaalde autoriteit verlenen. Zo opent ‘De onsterfelijke’ met de 
volgende passage: ‘In Londen, in het begin van juni 1929, bood de antiquaar Joseph Cartaphilus, 
afkomstig uit Smyrna, de prinses van Lucinge de zes delen in klein-kwarto (1715-1720) van de Ilias 
van Pope aan. (…) In het laatste deel van de Ilias vond ze het volgende manuscript. Het origineel is 
geschreven in het Engels en staat bol van de latinismen. De vertaling die we hier geven is letterlijk.’ii  
Door het zeer concreet benoemen van personen en jaartallen lijkt Borges simpelweg een bepaalde 
geschiedenis weer te geven. We hebben hier echter te maken met fictie; de personages die Borges in 
verband brengt met allerlei jaartallen zijn ontsproten aan zijn geest. Het beoogde effect is in ieder 
geval duidelijk: door het introduceren van dergelijke ‘historische’ personages krijg je als lezer het 
gevoel dat je een waar gebeurd verhaal aan het lezen bent. Nog verwarrender en ingenieuzer wordt 
het wanneer Borges naast fictieve personages ook daadwerkelijk historisch bestaande figuren 
aanhaalt. Iets dergelijks treffen we aan in ‘Onderzoek naar het werk van Herbert Quain’:  
 
‘Herbert Quain is gestorven in Roscommon; ik heb zonder verbazing geconstateerd dat het Literair 
Supplement van de Times hem amper een halve kolom necrologisch mededogen bewijst waarin geen 
lovend epitheton staat dat niet wordt gecorrigeerd (of ernstig vermaand) door een bijwoord. De 
Spectator is in het terzake doende nummer ongetwijfeld minder bondig en misschien hartelijker, 
maar stelt Quains eerste boek – The God of the Labyrinth – gelijk met een boek van Mrs. Agatha 
Christie en andere met die van Gertrude Stein: suggesties die niemand onvermijdelijk zal achten en 
die de overledene geen plezier zouden hebben gedaan.’ii 
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In het bovenstaande fragment worden niet slechts bestaande schrijvers genoemd (Agatha  

Christie, Gertrude Stein), maar ook nog eens echte kranten (Times, Spectator) waarin geen degelijke 
necrologieën van wijlen Herbert Quain zouden staan. Borges zet de lezer dus constant op het 
verkeerde been door te spelen met het idee van vertelautoriteit. 

Bij het analyseren van verschillende verhalen van de Fantastische verhalen en De Aleph valt  
het op dat Borges in bijna al zijn verhalen vertrekt vanuit het ‘ik’. Die ‘ik’ staat uiteraard niet gelijk 
aan de schrijver zelf, maar hij maakt regelmatig allusies naar gebeurtenissen of plaatsen die een 
dergelijke suggestie oproepen. Zo begint ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’ met de volgende zinnen: ‘Ik heb 
de ontdekking van Uqbar te danken aan de combinatie van een spiegel en een encyclopedie. De 
spiegel deed zijn verontrustende werk achter in een gang in een buitenhuis aan de Calle Gaona, in 
Ramós Mejía; de encyclopedie heet bedrieglijk The Anglo-American Cyclopedia (New York, 1917) en 
is een letterlijke maar ook onzorgvuldige herdruk van de Encyclopedia Brittannica van 1902.’ii De 
Calle Gaona is een straat in Buenos Aires; het Buenos Aires waar Borges een groot deel van zijn leven 
heeft gewoond. Omdat deze ‘ik’ in de rest van het verhaal zo onbepaald blijft en er allerlei 
(vermeende) feitelijkheden en jaartallen worden aangehaald, lijkt dit verhaal bijna een historisch 
verslag. Hierdoor ben je geneigd om ook de ‘ik’ aan een reëel persoon te koppelen, in dit geval de 
schrijver zelf. Verteller en implied author lijken hier heel dicht bij elkaar te komen. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld voor de beginregels van ‘De andere dood’: ‘Het zal een paar jaar geleden zijn (ik ben de 
brief kwijt), dat Gannon me vanuit Gualeguaychú schreef om aan te kondigen dat hij me een 
vertaling, wellicht de eerste in het Spaans, van het gedicht The Past, van Ralph Waldo Emerson, had 
gestuurd, en er in een postscriptum aan toevoegde dat Don Predro Damián, die ik me nog wel 
enigszins zou herinneren, enkele nachten daarvoor was gestorven aan een longoedeem.’ii Het 
bovenstaande lijkt eerder een opsomming van feitelijke gebeurtenissen dan fictie. Door details als ‘ik 
ben de brief kwijt’ en het noemen van een postscriptum in combinatie met de onbepaalde ‘ik-figuur’ 
krijg je als lezer het gevoel dat Borges het over zichzelf heeft.   

Het is echter onwenselijk en ontoelaatbaar om Borges letterlijk te identiceren met de ‘ik’- 
figuur, aangezien we dan werkelijkheid één op één leggen met fictie en daarmee een ontologische 
grens overschrijden. Het concept van de implied author helpt ons hier om het volgende op te 
merken: hoewel Borges zelf niet letterlijk deelneemt aan het verhaal, lijkt hij middels de onbestemde 
‘ik’ en alle vermeende feitelijkheden waardoor de verhalen op een historisch verslag lijkt de grens 
tussen werkelijkheid en fictie te willen overschrijden en hierdoor de gedachte dat er maar één 
werkelijkheid zou bestaan te ondermijnen. Het is dan ook belangrijk om bij het bestuderen van 
Borges’ verhalen ook de rol van de implied author daarin mee te nemen: door naar dat concept te 
kijken, wordt het veel duidelijker hoe Borges een spel speelt met vertelautoriteit (wie heeft het 
woord?) en de manier waarop werkelijkheid en fictie bij hem verweven zijn.  

De ‘ik’ in Borges’ verhalen is bijna altijd homodiëgetisch (de ‘ik’ neemt deel aan het verhaal),  
maar afwisselend extra- of intradiëgetisch. Zo hebben we in ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’ te maken 
met een intradiëgetische (de verteller zit in het verhaal) verteller, terwijl in ‘De onsterfelijke’ juist een 
extradiëgetische (de verteller staat buiten het verhaal) verteller het woord voert. Een constante is 
ieder geval de ‘ik-figuur’ die iets meemaakt, hoort, herinnert, waarna het verhaal vorm krijgt. 
Daarnaast is het opvallend dat Borges weinig prijsgeeft van de psychologie van zijn personages. In 
zijn verhalen komen zeer veel beschrijvingen voor, maar bijna geen die te maken hebben met 
geestesleven. Een voorbeeld hiervan vinden we in ‘Funes de Allesonthouder’: 
 
 ‘Ik herinner hem mij (ik heb niet het recht dat gewijde werkwoord uit te spreken, slechts één mens 
op de aarde had dat recht en die mens is dood) met een donkere passiebloem in zijn hand, terwijl hij 
haar zag zoals niemand haar ooit heeft gezien, al zou hij er een heel leven lang van de ochtend- tot 
de avondschemering naar kijken. Ik herinner me zijn stille, ietwat indiaanse, zeldzaam afwezige 
gezicht, achter de sigaret. Ik herinner me (geloof ik) zijn spitse vlechtershanden. Ik herinner me vlak 
bij die handen een mate-kalabas met het wapen van Uruguay; ik herinner me voor het raam van het 
huis een gele mat met een onduidelijk moeraslandschap.’ii 
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Dit soort lange opsommingen treffen we vaker aan bij Borges: zeer gedetailleerd wordt er  

iets beschreven, zonder daarbij ‘naar binnen’ te gaan. Borges komt zodoende middels 
geïntroduceerde historische personages, jaartallen en opsommingen feitelijk en waarheidsgetrouw 
over. Het bovenstaande fragment is daar een voorbeeld van: hij maakt bijna geen gebruik van 
psychologiseringen, maar beschrijft allerlei uiterlijkheden en plaatsen, vaak op een beheerste en 
ingetogen wijze. In eerste instantie maakt dat een betrouwbare indruk. Wanneer je echter wat 
dieper gaat graven en je erachter komt dat het leeuwendeel van de vermeende historische 
personages en jaartallen ontsproten is aan zijn fictie, ga je juist extra twijfelen aan de verteller. Hoe 
kan het dat de wereld die hij beschrijft zo afwijkend is van degene die wij kennen? Borges speelt met 
de vertelautoriteit en laat de lezer in verbazing achter. 

 
Zowel modernistisch als postmodernistisch 

 
In dit hoofdstuk stond de vertelautoriteit centraal: wie spreekt er en met welk gezag? Bij  

Calvino zagen we twee perspectieven (‘jullie’ en ‘Qfwfq’) die op dezelfde gebeurtenissen een 
verschillend ligt werpen. Geen van beiden heeft echter de waarheid in pacht: Calvino wil ons laten 
zien dat er geen eindpunt is, geen moment waarop we iets absoluut weten. Bij Borges wordt het 
concept van ‘weten’ ook geproblematiseerd. Door middel van allerlei schijnbaar reële personages en 
gebeurtenissen geeft hij de lezer het gevoel dat hij eerder van doen heeft met een geschiedkundig 
verslag dan met een fictief verhaal. Wanneer je echter wat speurwerk verricht naar aanleiding van 
zijn verhalen, blijken vele personages en gebeurtenissen die hij als feitelijkheden weergeeft 
ontsproten te zijn aan zijn fantasie, of beter geformuleerd: aan de implied author. Zoals eerder 
gesteld doet hij het echter zo voorkomen alsof dat niet het geval kan zijn, alsof de gebeurtenissen in 
zijn verhalen even werkelijk zijn als de geschiedenis zoals wij die kennen.  

Als we dit nu weer relateren aan het onderscheid dat McHale maakt tussen het  
epistemologische modernisme en het ontologische postmodernisme, kunnen we stellen dat ‘the 
dominant’ bij Calvino het subject is die zijn eigen waarheden ontdekt, terwijl in Borges’ werk ‘the 
dominant’ de grens tussen werkelijkheid en fictie is. Een respectievelijk modernistische en 
postmodernistische dominant dus. Calvino reikt ons verschillende manieren aan om naar 
gebeurtenissen te kijken en problematiseert het bestaan van ‘de waarheid’, maar zijn vertrekpunt 
blijft telkens het subject ‘Qfwfq’. Borges daarentegen herschrijft als implied author en allerlei al dan 
niet fictieve personages en gebeurtenissen op verschillende manieren de loop van de geschiedenis. 
De vraag met wat voor wereld van doen hebben en hoe we kunnen weergeven is in ieder geval 
prominent aanwezig bij zowel Calvino als Borges. Francese wijst er in Narrating Postmodern Time 
and Space op bij Calvino dat ‘a constant thoughout this process of intellectual and artistic maturation 
and development, I would add parenthetically, was his modernist insistence on the writing subject as 
organizing center of consciousness.’ii Zoals in het hoofdstuk over tijd naar voren is gekomen, is tijd in 
de Kosmikomische verhalen afhankelijk van het subject. De vraag naar zijn identiteit in het universum 
waarin hij leeft is voor Qfwfq net zo relevant als de vraag in wat universum hij bestaat. Het subject 
vraagt zich kortom af waardoor hij omgeven is. In het werk van Borges zien we dat hij de 
mogelijkheid van kennis en ons begrip van de werkelijkheid problematiseert, door te ‘spelen’ met 
vertelautoriteit. Beide auteurs ondermijnen in ieder geval de gedachte van één enkele waarheid en 
feitelijkheid: waarheid en feitelijkheid is bij hen relatief aan het subject of aan de werkelijkheid 
waarin je je bevindt. De vraag naar de verhouding tussen de auteur, implied author, de vertellers en 
het vertelde, leidt zodoende vanzelf naar de vraag hoe de verhouding tussen fictie en werkelijkheid 
eruit ziet. Deze kwestie vormt dan ook de kern van het volgende hoofdstuk.  
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Fictie en werkelijkheid 
 

In de afgelopen twee hoofdstukken hebben we gezien hoe de begrippen ‘Tijd’ en ‘Autoriteit’  
er bij Calvino en Borges uitzien vanuit een (post)modernistisch kader. We hebben gezien dat vragen 
met betrekking tot tijd vanzelf leiden tot vragen met betrekking tot autoriteit. Een onderzoek naar de 
relatie tussen auteur, implied author, vertellers en vertelde heeft ons vervolgens geleid naar de 
onderliggende vraag van deze scriptie: wat is de werkelijkheidsopvatting van Calvino en Borges zoals 
die naar voren komt in hun verhalen en wat is bij hen de relatie tussen fictie en werkelijkheid? 
Calvino en Borges schotelen ons in hun fictie nadrukkelijk andere perspectieven op de werkelijkheid 
door het verbinden en contrasteren van verschillende werkelijkheden. Mijns inziens geven zowel 
Borges als Calvino blijk van het volgende uitgangspunt: vertrekkend vanuit een realistische setting 
(de wetenschap bij Calvino en een vorm van zintuiglijke werkelijkheid bij Borges) voegen zij daar 
onwerkelijke (‘magische’) elementen aan toe die die realiteit transcenderen/betwijfelen/aanvullen 
en daardoor in een ander daglicht plaatsen. Deze aanname is echter niet onomstreden. Magie Ann 
Bowers stelt in Magic(al) Realism bijvoorbeeld het volgende: (…) ‘as Calvino himself states, his 
stories, like those of Borges, do not rely on a recognizable version of reality to support their magical 
aspects, but are structured around their own ‘internal logic’.  His work is often categorized more 
simply as postmodern narrative and frequently as meta-fiction, due to the attention given in his 
narratives to the act of writing, reading and artistic creation.’ii Desalniettemin is het denk ik 
interessant genoeg om even een kort overzicht te geven van de manieren waarop magische en 
onwerkelijke elementen zich in de literatuur kunnen manifesteren. 

Het magisch realisme is een stroming in de kunst die zich vanaf het begin van de 20ste eeuw  
in Duitsland heeft gemanifesteerd en zich vervolgens in allerlei andere Europese landen verder heeft 
ontwikkeld. Het magisch realisme zou later een grote invloed gaan uitoefenen op de Zuid-
Amerikaanse literatuur.ii Het is echter lastig om een stevige grip te krijgen op het concept van 
magisch realisme, want waar verwijzen de woorden ‘magisch’ en ‘realisme’  nu precies naar? Volgens 
Bowers is het magisch realisme gefundeerd op deze kerngedachte, waardoor het onderscheiden is 
van het realisme: ‘The key to understanding how magical realism works is to understand the way in 
which the narrative is constructed in order to provide a realistic context for the magical events of the 
fiction. Magical realism therefore relies upon realism but only so that it can stretch what is 
acceptable as real to its limits. It is therefore related to realism but it is a narrative mode distinct 
from it.’ii Het magisch realisme verschilt dus in zoverre van het realisme dat de grenzen van wat als 
werkelijk wordt aangenomen verlegt.  

Het magisch realisme biedt daarmee een interessant vertrekpunt om naar het werk van  
Calvino en Borges te kijken, maar je kunt de vraag naar de verhouding tussen fictie en werkelijkheid 
nog in een breder kader trekken. Kathryn Hume heeft het in Fantasy and Mimesis: responses to 
reality in Western literature over drie verschillende technieken waarmee een fictieve wereld de 
werkelijkheid kan becommentariëren: ‘additive, subtractive, and constrastive.’ii Voor het bestuderen 
van het werk van Calvino en Borges zijn vooral de laatste twee manieren relevant. Volgens Hume zijn 
‘subtractive worlds’ erg nauwe definities van de werkelijkheid waarin een belangrijk deel van de 
menselijk ervaringswereld buiten beeld wordt gelaten. Van een dergelijke wereld getuigt volgens 
haar Borges’ verhaal over de bibliotheek als het universum.ii De mogelijkheid van een fictieve wereld 
als contrasterend met de werkelijkheid treffen we daarentegen geprononceerd bij Calvino aan. 
Hume definieert een fictie die met de werkelijkheid contrasteert als volgt: ‘Besides encouraging 
affirmation of one interpretation, or the search for a new one, or rejection of both, contrastive 
literature can encourage reconciliation of the two polar views.’ii Binnen dit hoofdstuk zal ik vaak 
teruggrijpen op dit raamwerk. Mijns inziens biedt het een zeer interessant kader om te zien hoe de 
werkelijkheidsopvatting van Calvino van die van Borges verschilt. Zo zijn de Kosmikomische verhalen 
een duidelijk voorbeeld van fictie die contrasteert met de werkelijkheid: aan de ene kant plaatst 
Calvino de fenomenale wereld van wetenschappelijke theorieën en feiten, meer in het bijzonder 
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fysica en biologie. Aan de andere kant geeft hij ruimte aan het menselijke perspectief, 
gerepresenteerd door de eeuwige verteller, Qfwfq.ii  Bij Borges daarentegen hebben we veelal te 
maken met ‘subtractive’ werkelijkheden. Hoe Calvino en Borges dit precies vormgeven, zal ik nu in 
detail gaan bekijken. 
 

Calvino 
 

Zoals naar voren is gekomen in het hoofdstuk ‘Autoriteit’, bestaat ieder Kosmikomisch  
verhaal uit twee delen: de zakelijke en afstandelijke introductie en het persoonlijke relaas van Qfwfq. 
Deze twee delen staan voor twee verschillende werkelijkheden: de introductie staat voor de 
wetenschappelijke werkelijkheid, terwijl het relaas van Qfwfq de menselijke werkelijkheid 
symboliseert. Een mooi voorbeeld van deze twee elkaar op het oog uitsluitende werelden vinden we 
in ‘Alles in één punt’. Dat verhaal begint als volgt:  
 
Met behulp van de berekeningen die voor het eerst uitgevoerd zijn door Edwin P. Hubble, omtrent de 
snelheid waarmee de Melkwegstelsels zich van elkaar verwijderen, kan men het moment bepalen 
waarop alle materie van het heelal geconcentreerd was in één punt, voordat zij in de ruimte begon te 
expanderen.ii 
 

Het bovenstaande fragment behoort strikt genomen niet eens meer tot fictie, aangenomen  
dat je een realist bent ten opzichte van wetenschappelijke ontdekkingen. In ieder geval zou deze 
introductie ook in een non-fictie boek of tijdschrift hebben kunnen staan: de taal is onpersoonlijk, er 
wordt naar werkelijk bestaande personen verwezen en het gaat over een wetenschappelijke 
gebeurtenis. Calvino wil hier dus het wetenschappelijke wereldbeeld mee weergeven. Van deze kille 
en onpersoonlijk gebeurtenis maakt Qfwfq vervolgens echter iets typisch menselijks, door er allerlei 
triviale en sociale toestanden bij te halen. Hij vervolgt:  
 
‘Natuurlijk was iedereen daar, - zei de oude Qfwfq, - waar anders? Dat er ruimte kon zijn, wist nog 
niemand. En tijd, idem dito: wat hadden we er volgens jullie mee moeten doen, met de tijd, als we 
daar als haringen in een ton zaten? Ik zei ‘als haringen in een ton’ om maar eens een literair beeld te 
gebruiken: in werkelijkheid hadden we niet eens de ruimte om als haringen in een ton te zitten.’ii 
 

Twee zaken springen meteen in het oog. Zowel inhoudelijk als taaltechnisch getuigt de  
reactie van Qfwfq van een typisch menselijk perspectief. Inhoudelijk gezien weerspreekt het gegeven  
dat alle materie van het heelal geconcentreerd was in één enkel punt, de mogelijkheid van een 
geïndividualiseerd bestaan. Qfwfq heeft het echter over ‘we’ (hij en alle andere wezens) die als 
‘haringen een ton’ besloten liggen in dat punt. Zodoende ondermijnt hij direct het wetenschappelijke 
fragment vanuit zijn menselijke standpunt. Daarnaast zien we ook een groot contrast in taalgebruik 
tussen het eerste fragment en Qfwfq’s reactie. Qfwfq gebruikt informele uitdrukkingen (‘als haringen 
in een ton’) en lijkt enigszins geïrriteerd te zijn.  In het ieder geval is het duidelijk dat hier geen 
klinische entiteit spreekt zoals in het eerste fragment, maar een geaffecteerd wezen met gevoelens 
en emoties. Qfwfq begint vervolgens herinneringen op te diepen over de situatie in dat punt (onder 
andere over de discriminatie van de familie Z’zu, mevrouw Ph(i)NKo en een 
‘onderhoudswerkkracht’ii) en zegt het volgende over zijn verwachtingen met betrekking tot het 
heelal en dat punt: ‘Laat dit duidelijk zijn: de theorie dat het heelal, nadat het een uiterste graad van 
ijlheid bereikt heeft, opnieuw zal gaan verdichten, en dat wij ons dus op den duur weer in dat punt 
zullen bevinden, om alles nog eens over te doen, heeft me nooit overtuigd.’ii 

Qfwfq’s overtuiging komt zodoende niet overeen met de wetenschappelijke wet die stelt dat  
dat wel het geval zal zijn. Bovendien leren we aan het eind van het verhaal dat de oorzaak van het 
feit dat op een gegeven moment alles niet meer één punt zat voortkomt uit mevrouw Ph(i)NKo zo 
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graag tagliatelle zou willen maken, maar daar de ruimte niet voor heeft: ‘Op een ogenblik zei zij 
gewoon: - Jongens, als ik nu toch eens een beetje ruimte had, wat zou ik dan graag een tagliatelle 
voor jullie maken! – En op dat moment dachten we allemaal aan de ruimte die haar ronde armen in 
beslag zouden nemen als met de deegrol heen en weer zouden bewegen over de deegplak, (…)’ii Tijd 
en ruimte ontstaan pas nadat Qfwfq en de anderen tijd en ruimte bedenken, in tegenstelling tot een 
wetenschappelijke uitleg waarin heel andere factoren een rol spelen. De wetenschappelijke 
werkelijkheid en de menselijke werkelijkheid kennen worden tegenover geplaatst. 

Niet alleen in ‘Alles in één punt’ is een dergelijke tegenstelling zichtbaar, maar ieder  
Kosmikomisch verhaal draait om die spanning tussen beide. Zo verhaalt Qfwfq in ‘De afstand tot de 
maan’ over tijd waarin de maan nog dicht bij de aarde stond en zij met een groepje melk van de 
maan gingen halen en wordt in ‘De dinosaurussen’ een persoonlijke uitleg gegeven door Qfwfq 
omtrent het uitsterven van de dinosaurussen. De vraag is dan natuurlijk wat Calvino precies beoogt 
met deze contrasten: klopt de ene uitleg en de andere niet,  is de één feitelijk en de ander fictie? 
Volgens mij wil Calvino in deze verhalen juist laten zien dat beide werkelijkheden op hun eigen 
manier waar zijn. We kunnen niet voorbij aan de wetenschap: onze levens spelen zich af binnen een 
wetenschappelijke tijd en ruimte. Van de droge feitelijkheid van de wetenschap maakt hij door 
Qfwfq’s verhalen echter iets menselijks en fantasierijks: ‘Calvino revifes the material and teaches us 
to cherish the purely human as well.ii Qfwfqs’ belevingswereld is net zo ‘waar’ als de 
wetenschappelijke werkelijkheid waarin hij zich bevindt. Het realisme van de wetenschap wordt 
aangevuld door een stukje menselijke ‘magie’. In de Kosmikomische verhalen  is de verhouding 
tussen fictie en werkelijkheid er dan ook één tussen de wetenschap en het menselijke, die echter 
allebei even waar (devol) zijn. ‘The universe adds meaning to itself because we are here to enjoy its 
patterns.’ii. Van groot belang is het verder nog om op te merken dat Calvino het dus over twee 
verschillende werkelijkheden heeft, maar dat die beide werkelijkheden naar dezelfde wereld 
verwijzen. Er is een wetenschappelijke werkelijkheid en een menselijke werkelijkheid, maar ze 
hebben allebei betrekking op precies dezelfde wereld. Bij Borges ligt dit laatste een stuk 
gecompliceerder. 
 

Borges 
 

Borges speelt nadrukkelijk met de mogelijkheden de mogelijkheid van andere  
werkelijkheden. Voornamelijk ‘contrastieve’ en ‘subtractive’ werkelijkheden treffen we in zijn 
verhalen aan, om nog steeds met Hume te spreken. Een duidelijk voorbeeld van een contrastieve 
werkelijkheid zien we nadrukkelijk terug in het verhaal ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’, waarin de ik-
figuur beschrijft hoe hij de gebieden ‘Tlön’, ‘Uqbar’ en ‘Orbis Tertius’ in een encyclopedie ontdekt. 
Het is een niet nader te specificeren gebied waar volledig andere wetten gelden dan in onze 
dagelijkse werkelijkheid: niet het materiële is daar echt, maar het intellectuele. Borges schetst in dat 
verhaal een soort ‘Berkeleyaanse’ werkelijkheid waarin iets slechts bestaat wanneer het gezien of 
bedacht wordt. Het is echter niet zo dat Borges hier een vorm van science fiction bedrijft. Hoewel die 
werkelijkheid dus andere betekenissen toekent aan de werkelijkheid en haar vormen, verwijst het in 
essentie wel naar dezelfde wereld. Borges heeft het over boeken, de tijd, de taal, geld: allerlei zaken 
die ons aan onze eigen werkelijkheid doen denken. Bovendien ontdekt hij het bestaan van  ‘Tlön’, 
‘Uqbar’ en ‘Orbis Tertius’ middels een encyclopedie in onze werkelijkheid. Zodoende zet hij in dat 
verhaal twee verschillende werkelijkheden naast elkaar die wel naar dezelfde wereld verwijzen. Ze 
lijken elkaar desalniettemin wel uit te sluiten: ‘Het contact en de ervaring met Tlön hebben deze 
wereld ontwricht. (…)De wereld zal Tlön zijn.’ii Van een onderscheid tussen fictie en werkelijkheid 
kunnen we in dit verhaal eigenlijk niet echt spreken, aangezien beide werkelijkheden (afhankelijk van 
je perspectief) waar zijn en de ene de ander dreigt op te slokken. Het ‘magische’ element ligt 
besloten in de interactie tussen deze verschillende fictionele werkelijkheden.ii 
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De idee van een ‘subtractive’ werkelijkheid komen we in andere verhalen van Borges  

tegen. Hij combineert dit uitlichten van een nauw gedefinieerd deel van de werkelijkheid en het 
beschrijven van zeer specifieke elementen van de menselijke ervaring met een veelvuldig gebruik van 
metaforen. Volgens Hume leidt dit ertoe dat we in Borges’ verhalen geconfronteerd worden met een 
andere werkelijkheid, die onze werkelijkheid bevraagt: ‘Some of Borges’ stories combine extreme 
subtraction with a fantastic metaphor, a skewed image of human endeavor or life. Because 
subtractive techniques simplify reality so starkly, they naturally tend to crystallize out in an image, 
and thus are forcefully expressive of some new reality which challenges our own.’ii Een bekend 
voorbeeld van een dergelijk verhaal is ‘De bibliotheek van Babel’, waarin alle kennis van de wereld 
besloten ligt en dat symbool staat voor het universum. Een ander voorbeeld is ‘De Zahir’, waarin een 
muntstuk een onvoorziene werkelijkheid in zich draagt: ‘Ik zal het heelal niet langer gewaarworden, 
ik zal de Zahir gewaarworden. (…) Wanneer alle mensen op aarde, dag en nacht, aan de Zahir 
denken, wat zal dan een droom zijn en wat een werkelijkheid, de aarde of de Zahir?’ii 

Minstens zo interessant is Borges’ gebruik van fictieve auteurs. Zijn Wereldschandkroniek  
bestaat volledig uit verhalen die hij toeschrijft aan andere auteurs. In zijn voorwoord bij de eerste 
druk stelt hij bovendien het volgende over het voorkomen van magie in de verhalen: ‘Wat de 
voorbeelden van magie in de bundel betreft, daarop kan ik geen enkel recht doen gelden behalve als 
vertaler en lezer.’ii Borges distantieert zich dus duidelijk als auteur van die verhalen, maar 
tegelijkertijd is het toch duidelijk dat hij de schrijver moet zijn. Hierdoor creëert hij een spanning 
tussen fictie en werkelijkheid: hij presenteert de werken als waargebeurde verhalen van andere 
auteurs (werkelijkheid), maar hij heeft ze uiteindelijk zelf allemaal geschreven (fictie). In de verhalen 
zelf zitten daarnaast een aantal magische elementen: in ‘Et Cetera’ wordt de ik-figuur toegesproken 
door engelen en spreekt de verteller in ‘De onbaatzuchtige moordenaar Bill Harrigan’ over 
onzichtbare kogels die van een afstand doden, ‘als iets magisch’.ii Volgens Bowers kunnen we hier 
echter toch niet volledig gerechtvaardigd spreken van magisch realisme, omdat de lezer van tevoren 
ervan op de hoogte is gebracht dat de verhalen misleidend zijn omdat ze niet afkomstig zijn van de 
schrijvers waaraan ze worden toegeschreven. Hierdoor wordt het realistische element teniet gedaan 
en dat is juist één van de premissen van het magisch realisme.  

In het werk van Borges zien we zodoende verschillende manieren waarop de relatie tussen  
fictie en werkelijkheid vorm krijgt. In ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’ zagen we de gedachte van 
contrastieve werkelijkheden die zo prominent aanwezig zijn in de verhalen van Calvino, maar menige 
andere verhalen van Borges hebben een ‘subtractive’ karakter, zoals ‘De Zahir’. Tot slot zijn er dan 
nog de fictieve auteurs die Borges in zijn verhalen inbrengt, die de relatie tussen fictie en 
werkelijkheid problematiseren en voor een magisch element zorgen. Zuiver magisch realistisch is dat 
echter niet, aangezien de lezer ervan op de hoogte is dat het slechts verzonnen auteurs zijn. De vraag 
die dan nog rest is dezelfde als bij Calvino: wat betekent de manier waarop Borges omgaat met fictie 
en werkelijkheid? Wanneer we alle bovenstaande voorbeelden bekijken, lijkt het duidelijk dat Borges 
ons wil laten zien dat onze werkelijkheid niet de enige werkelijkheid is. Hij introduceert allerlei 
magische/onwerkelijke elementen om ons op andere manieren naar de werkelijkheid en de 
geschiedenis te laten kijken. Borges lijkt hiermee zelfs te suggereren dat onze werkelijkheid 
misschien slechts een illusie is en dat er heel andere noties van werkelijkheid mogelijk zijn, noties 
waar wij vaak slechts door een voorwerp een glimp van kunnen opvangen. Fictie en werkelijkheid zijn 
fluïde begrippen in het werk van Borges. Hierdoor wordt het bestaan van één enkele wereld ook 
geproblematiseerd. Als er immers een werkelijkheid mogelijk is waarin ideeën en gedachten (‘Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius’) even werkelijk zijn als materie in onze werkelijkheid, hebben we het dan nog 
daadwerkelijk over dezelfde wereld?  
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Calvino en Borges: verschillende werkelijkheden, één wereld? 
 

Het vertrekpunt voor deze scriptie was het onderscheid dat McHale maakt tussen  
modernisme en postmodernisme, dat hij koppelt aan een epistemologisch dan wel een ontologisch 
kader. Wanneer we nu kijken naar de relatie tussen fictie en werkelijkheid bij Calvino en Borges in 
relatie tot die kaders, zien we dat Calvino en Borges significant verschillen op dat gebied. Calvino 
geeft blijk van een epistemologische ‘dominant’, terwijl  op Borges’ verhalen een ontologisch label 
past. Calvino’s Kosmikomische verhalen zijn in die zin epistemologisch dat Calvino de werkelijkheid 
van Qfwfq afzet tegen het wetenschappelijke feit, maar dat ze beide uiteindelijk naar dezelfde 
wereld verwijzen. Ieder relaas van Qfwfq speelt zich af binnen dat wetenschappelijke domein. 
Calvino geeft met Qfwfq echter wel een menselijke en persoonlijke draai aan die kille feiten: bij 
Qfwfq komt de vraag in wat voor universum hij bestaat nadrukkelijk naar voren. Bovendien zijn de 
gebeurtenissen die Qfwfq beschrijft dan wel erg herkenbaar voor de mens, ze komen echter niet 
volledig overeen met onze werkelijkheid. Iets triviaals als het maken van pasta zorgt bijvoorbeeld 
voor de creatie van het universum. Hierdoor zou je kunnen stellen dat er een magisch element in 
Calvino’s verhalen zit. Belangrijk is echter het al eerder aangehaalde onderscheid tussen 
werkelijkheid en wereld: in  zijn Kosmikomische verhalen komen een wetenschappelijke en een 
menselijke werkelijkheid aan bod, maar beide verwijzen ze naar dezelfde wereld die één tijd en 
ruimte kent.  

Bij Borges zien we daarentegen de mogelijkheid van andere werkelijkheden, die zelfs lijken te  
verwijzen naar de mogelijkheid van een andere wereld. Een spilpunt van zijn verhalen is de vraag wat 
de verhouding is tussen fictie en werkelijkheid. In verhalen als ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’ en ‘De 
Zahir’ is het onduidelijk of we kunnen spreken over dé werkelijkheid en of we het eigenlijk niet 
moeten hebben over verschillende werkelijkheden. Bij Borges staat de vraag met welke wereld wij 
van doen hebben dan ook centraal en wordt de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet niet 
vanzelfsprekend als dé werkelijkheid aangenomen. Magisch-realistisch is het werk van Borges in 
zoverre dat hij de principes die onze werkelijkheid ordenen (zoals materie) soms omdraait en 
daarvoor iets ‘magisch’ in de plaats stelt, bijvoorbeeld de werkelijkheid van het geestelijke zoals we 
die aantreffen in ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’.  Hij speelt in de alternatieve werkelijkheden die hij 
schetst nadrukkelijk met verwijzingen naar de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet en 
problematiseert de gedachte dat er maar één enkele, geünificeerde werkelijkheid is. De alternatieve 
werkelijkheden die hij schetst liggen in eerste instantie dan wel ingebed in de onze (via een munt, 
materie, boeken e.d.), maar dreigen de onze te overvleugelen, waardoor er een nieuwe werkelijkheid 
ontstaat die bovendien lijkt te verwijzen naar een andere wereld. Hiermee keren we weer terug naar 
de epistemologische en ontologische dominant van McHale: Calvino’s werkelijkheidsopvatting is een 
epistemologische (‘hoe doet de werkelijkheid zich aan mij voor?’), terwijl die van Borges een 
ontologische is (‘welke wereld is dit?’). Na achtereenvolgens via de hoofdstukken ‘Tijd’, ‘Autoriteit’ 
en ‘Fictie en werkelijkheid’ steeds dieper gegraven te hebben om aan de werkelijkheidsopvatting van 
respectievelijk Calvino en Borges te geraken, is het nu tijd om de balans op te maken. 
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Calvino’s menselijke universum en de onwerkelijke werelden van Borges 
 

Deze scriptie begon met een uiteenzetting van de begrippen modernisme en  
postmodernisme, om vanuit die kaders verhalen van Calvino en Borges te kunnen verhelderen. ‘Tijd’, 
‘Autoriteit’ en ‘Fictie en werkelijkheid’ dienden vervolgens als concrete thema’s om zowel grip te 
krijgen op de overkoepelende theorie, om nader in te kunnen zoomen op bepaalde aspecten van de 
onderzochte verhalen. Zoals naar voren is gekomen in deze drie deelhoofdstukken, hebben Calvino 
en Borges een verschillende insteek, valt er een verschillende ‘dominant’ te ontwaren in hun 
verhalen. In de Kosmikomische verhalen van Calvino hebben we gezien dat tijd ondergeschikt is aan 
ruimte, maar dat tijd wel een objectief begrip is. Daarnaast bleek dat Calvino twee verschillende 
werkelijkheden tegenover elkaar plaatst, een wetenschappelijke en een menselijke. De focus in de 
Kosmikomische verhalen ligt wel duidelijk bij het subject: het relaas van Qfwfq beslaat veruit het 
grootste gedeelte van de verhalen. De wetenschappelijke introducties lijken als paratext bestempeld 
te kunnen worden. Het is echter wel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat Qfwfq 
nadrukkelijk reageert op deze introducties, waardoor ze wel degelijk deel uitmaken van het verhaal. 
Tot slot is gebleken dat deze beide werkelijkheden van Calvino wel naar dezelfde wereld verwijzen. 
Hiervan getuigt onder anderen zijn eenvormige tijdsbegrip. Misschien kan een blik op de titel van dit 
boek in dezen ook verhelderend werken: het zijn Kosmikomische verhalen, verhalen dus. Hier valt 
niet alleen het relaas van Qfwfq onder, maar ook de wetenschappelijke introducties. Voor Calvino 
zijn het beide verhalen, die beide een ander aspect van de wereld belichten. In Calvino’s universum 
complementeert de menselijke werkelijkheid de wetenschappelijke. 

Het is een stuk lastiger om iets eenduidigs over de verhalen van Borges te zeggen.  
Borges is een schrijver vol eigenaardigheden, die zich niet makkelijk laten classificeren. Zo hebben we 
gezien dat Borges weliswaar een (volgens McHale) postmodernistische opvatting van tijd heeft 
omdat hij experimenteert met allerlei verschillende noties van tijd, maar dat juist deze nadrukkelijke 
aandacht voor het begrip tijd een modernistische ondertoon heeft. Daarnaast hebben we gezien dat 
het concept van de implied author van wezenlijk belang is bij het analyseren van Borges’ verhalen: 
door middel van dat concept kunnen we helder zien dat in zijn verhalen fictie en werkelijkheid met 
elkaar versmolten zijn. Hij haalt allerlei gefingeerde personages en vermeende feitelijkheden aan die 
sommige van zijn verhalen bijna op een historisch verslag doen lijken en daar zit volgens mij ook de 
crux met betrekking tot het begrijpen van Borges’ verhalen. Hij ondermijnt onze reguliere begrippen 
van werkelijkheid en fictie door ze in elkaar over te laten lopen. In ‘Fictie en werkelijkheid’ hebben 
we kunnen zien dat we bij Borges voornamelijk te maken hebben met Hume’s ‘subtractive’ 
werkelijkheden. Hij zoomt in op een klein gedeelte van onze werkelijkheid, die vervolgens een 
nieuwe betekenis krijgt en een andere werkelijkheid voorstelt. In eerste instantie lijkt Borges 
daarmee in grote lijnen hetzelfde te doen als Calvino; hij plaatst ook een andere werkelijkheid 
tegenover de onze. Maar er zit hier een addertje onder het gras. Borges’ werkelijkheden lijken niet 
alleen slechts andere werkelijkheden te zijn, maar soms de onze zelfs te overvleugelen en daarmee 
naar een andere wereld te verwijzen. Borges’ draait met regelmaat de ontologische kaders om: feit 
wordt fictie en fictie wordt feit. Zijn onwerkelijke werelden hebben zodoende een postmodernistisch 
karakter.  

Maar wat zegt deze conclusie nu precies? In het hoofdstuk ‘Modernisme/Postmodernisme’  
heb ik het theoretisch kader dat ik heb gekozen gepoogd te verdedigen, maar het blijft de vraag in 
hoeverre dit kader daadwerkelijk recht doet aan de onderzochte literatuur. Met name met 
betrekking tot Borges heb ik mij afgevraagd of het wel zinnig is om hem als ‘modernistisch’ dan wel 
‘postmodernistisch’ te betitelen, aangezien ik mij meermaals het hoofd gebroken heb of hij binnen 
de gebruikte theorie dan wel voor het één, dan wel voor het ander door moest gaan. In de literatuur 
is een theorie mijns inziens als een soort wafelijzer: je probeert het beslag zo netjes mogelijk in de 
vierkantjes te persen en alles dat buiten dat perfecte lijnenspel valt snijd je eraf. Ik heb van Calvino 
een in de kern modernistische auteur gemaakt, van Borges een postmodernistische. Deze conclusies 
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zijn volgens mij de logische consequentie van het zichtveld binnen de oogkleppen die ik heb opgezet, 
maar ik ben men mij zeer bewust van deze betrekkelijkheid. Tegelijkertijd is het inherent aan welk 
onderzoek dan ook dat je keuzes moet maken om bepaalde zaken wel en andere niet te behandelen. 
Eigenlijk is een scriptie daarmee ook een soort mini-werkelijkheid, met zijn eigen bepalingen en 
spelregels. Binnen de zelfverkozen kaders van deze werkelijkheid heb ik aan waarheidsvinding 
proberen te doen en daar zal ik het bij moeten laten. 
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