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Inledning

Bakgrund och disposition

Jag har vid flera tillfällen hört Borges texter omtalas som svårtillgängliga och komplicerade 

och har själv upplevt att det som läsare kan vara svårt att förstå vad de egentligen handlar om. 

Själv tror jag att den borgeanska litteraturen kan upplevas som svår eftersom den rör sig kring 

komplicerade frågeställningar som har sitt ursprung i religion, filosofi och psykologi. Jag tror 

att några av Borges texter kan upplevas som särskilt tematiskt eller motiviskt intrikata 

eftersom de berör frågeställningar av kunskapsteoretisk karaktär. Min uppfattning är att vissa 

av Borges texter har med kunskapsteori att göra eftersom de uppvisar en problematisering 

kring kunskapen om vad som är verkligt och vad som är illusion eller dröm, och det är just 

hur Borges gestaltar relationen mellan verklighet och dröm som kommer att diskuteras i 

denna uppsats.

Jorge Luis Borges föddes 1899 i Buenos Aires som son till Jorge Guillermo Borges; 

advokat, lärare i psykologi och periodvis författare. Jorge Guillermo var innehavare ett eget 

bibliotek, i vilket hans son tillbringade en stor del av sin barndom. Eftersom fadern delvis var 

av engelsk härkomst var många av titlarna på engelska. Borges far uppmanade tidigt sonen att 

skriva och 1912 publicerade han sin första korta historia ”King of the Jungle”. När Borges var 

15 år flyttade familjen till Europa där han utbildade sig vid skolor och universitet i Schweiz, 

England och Spanien. Tillbaka i Argentina dog Borges far, och först då behövde Borges börja 

tänka på sin egen försörjning och tog arbete som bibliotekarie. Borges var verksam både som 

chef för Nationalbiblioteket i Buenos Aires, som författare och föreläsare, och fram till sin 

död 1986 mottog han ett mycket stort antal priser och utmärkelser runtom i världen. Han 

mottog flera hedersdoktorat, bland annat av Sorbonne, Harvard University, Columbia 

University och Oxford University och utnämndes till professor i engelsk litteratur vid flera 

universitet. Flera av Borges litterära verk har filmatiserats och 1983 tilldelades han 

hederslegionen av Frankrikes president François Mitterand. 

Borges omtalas ofta som en författare som är påverkad och inspirerad av filosofi. I 

boken Borges and Philosophy skriver William H. Bossart, professor i filosofi vid University 

of California: ”Borges clearly has a genuine philosophical turn of mind; that is, he can 

appreciate and formulate rigorous philosophical arguments.”1 I essän ”Philsophy as 

Literature: the Case of Borges” försöker Joseph Agassi, filosof vid University of York, att 

visa att Borges är mer än en konstnär, han är en viktig tänkare som tar upp komplicerade 

                                                
1 William H. Bossart, Borges and Philosophy: Self, Time and Metaphysics, New York 2003, s. 1.
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filosofiska problem.2 Även Borges själv medger att han använder sig av filosofi och religion, 

även om han inte ser på sig själv som en stor tänkare. I en intervju publicerad i tidskriften 

Commonweal 1968 säger Borges:

Many people has thought of me – of course, I can only be grateful to them – as a thinker, as a 

philosopher […] the truth is that […] I never think of myself as a thinker. But people think I have 

committed myself to idealism, to solipsism, or to doctrines of the cabala, because I’ve used them 

in my tales. But really I was only trying to see what could be done with them. On the other hand, it 

might be argued that if I use them it’s because I was feeling an affinity to them. Of course that’s 

true.3

I citatet ovan förklarar Borges även varför han har valt den litterära formen och inte ägnar sig 

åt att skriva filosofiska traktat. Borges betraktar inte sig själv som en filosof utan som en 

”mere man of letters”, han ser sig alltså framförallt som en författare av litterära texter.4 I en 

annan intervju berättar Borges om hur hans far undervisade honom i filosofi: ”He didn’t say a 

word about Berkeley or Hume, but he was really teaching me the philosophy of idealism, 

although, of course, he never used the words”. När intervjuaren frågar om Borges är 

uppvuxen med idealism svarar Borges: 

Yes, and now when people tell me that they’re down-to-earth and they tell me that I should be 

down-to-earth and think of reality, I wonder why a dream or an idea should be less real than this 

table for example, or why Macbeth should be less real than today’s newspaper. […] I would define 

myself as an idealist, philosophically speaking.5

Även jag fick de första gångerna jag läste Borgestexter intrycket av att de tangerar 

filosofiska problem och teorier, och därför har jag länge haft uppfattningen att en djupare 

undersökning av sådana samband vore intressant. Även om Borges ofta beskrivs som en 

filosofisk författare har hans texter sällan undersökts ur ett filosofiskt perspektiv, vilket jag 

tror kan bero på att många litteraturforskare ser svårigheten i att genomföra en 

tvärvetenskaplig undersökning där studier eller goda förkunskaper i filosofi är nödvändiga. 

De undersökningar som dock finns är ofta av det bredare slaget – de betraktar hela Borges 

                                                
2 Joseph Agassi, ”Philosophy as Literature: The Case of Borges” i Mind: a Quarterly Review of Psychology and 
Philosophy, årgång 94, nr. 314, Oxford 1970, s. 287-294.
3 Jorge Luis Borges, ”Jorge Luis Borges: An Interview. Patricia Marx and John Simon, 1968” i Conversations, 
red. Richard Burgin, Jackson 1998, s. 78-79.
4 Ibid., s. 79.
5 Jorge Luis Borges, ”Jorge Luis Borges. L. S. Dembo, 1969” i Conversations, red. Richard Burgin, Jackson 
1998, s. 85.
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författarskap i jämförelse med filosofi i allmänhet. I denna undersökning vill jag fokusera en 

mer specifik del av Borges författarskap, och därmed ge mer precisa exempel på hur filosofi 

kan urskiljas i Borges texter.

Praktiskt sett vore det inte särskilt svårt att genomföra en studie i vilken man förutsätter 

en koppling mellan Borges som författare och diverse filosofiska riktningar. Ovan finns 

exempel på hur Borges i olika intervjuer berättar om sitt förhållande till filosofi, och i sina 

icke-skönlitterära essäer berättar Borges om hur han som liten blev undervisad i filosofi av sin 

far och om vilka filosofiska verk som betytt mycket för honom.6 Trots att en så kallad 

påverkningsstudie alltså i detta fall vore genomförbar väljer jag ändå att fokusera texten och 

inte Borges som författare. Jag ser det faktum att Borges är uttalat påverkad av filosofi mer 

som ett motiv till denna undersökning än som någonting som jag vill bevisa. 

Uppsatsens analysdel är disponerad utifrån fyra olika Borgesfiktioner, varav två stycken 

presenteras i samma underkapitel.7 Ett alternativ till detta upplägg vore att presentera texterna 

utifrån de filosofiska teorier som de motsvarar, men jag menar att ett sådant upplägg gör att 

fokus framförallt ligger på filosofin och inte på Borgestexterna. Dessutom anser jag att en 

disposition som utgår från filosofiska teorier ger en osammanhängande bild av Borges verk, 

och för den läsare som inte väl känner till Borges blir det svårt att förstå texternas karaktär. 

Problemet med den disposition som nu istället används skulle kunna vara att vissa 

resonemang upprepas flera gånger, vilket å andra sidan bidrar till att läsaren får ta del av flera 

liknande exempel på hur Borges kan tolkas ur ett visst filosofiskt perspektiv. 

Den typ av referenser till empirismen som texterna innehåller skiljer sig något – ”Tlön, 

Uqbar, Orbis Tertius” är rik på explicita referenser och bevisar därmed i sig själv Borges 

användning av filosofi. Övriga texter innehåller främst implicita, men ändå tydliga, 

kopplingar till filosofin.

Syfte

Uppsatsens grundläggande syfte är att ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv åstadkomma 

möjliga tolkningar av de utvalda Borgestexterna ”De runda ruinerna”, ”A problem”, ”Parable 

                                                
6 En del forskare menar att även Borges essäer är skönlitterära, detta är en omstridd fråga inom 
Borgesforskningen. Agassi, s. 388. 
7 ’Fiktioner’ är den mest etablerade benämningen på Borges kortprosa som man inom Borgesforskningen menar 
inte kan hänföras till någon etablerad genre. Jag använder framförallt begreppet ’fiktion’ för att benämna 
Borgestexterna, men i vissa fall där motiven rör just fiktion kontra verklighet använder jag för tydlighetens skull 
andra begrepp som ’text’ eller ’berättelse’. Anders Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap – Adorno, 
Deleuze och litteraturens möjligheter, Göteborg 2003, s. 296.
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of Cervantes and Don Quixote” och ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, för att undersöka om 

texterna med ett gott resultat går att tolka ur just ett kunskapsteoretiskt perspektiv.

Kunskapsteorin är ett mycket brett område och för att undvika att uppsatsen blir alltför 

grund har vissa preciseringar gjorts. Inom ramen för kunskapsteorin är det de skeptiska 

frågeställningarna i Borgestexterna som kommer att tas upp. Ytterligare ett syfte med 

uppsatsen är alltså att visa hur olika motiv i Borges texter kan anknytas till skepticismen. Men 

även skepticismen är en bred strömning som representeras av en lång rad filosofer. För att 

precisera undersökningen ytterligare begränsar jag mig till att jämföra motiv i Borges texter 

med empirismen, och detta gör jag genom att använda mig av de så kallade ”brittiska 

empiristerna” nämligen John Locke, David Hume och George Berkeley. Syftet med uppsatsen 

blir alltså även att uppvisa likheter mellan Borges texter och empiristiska teorier (vilka 

företräds av de brittiska empiristerna) av skeptisk natur.

Metod och teori

I syftet att finna kopplingar mellan Borges texter och skepticismen använder jag mig av 

metoden textkommentar, som hämtats ur perspektivet eller problemfältet ”litteratur och 

idéer”.8 Kommentaren genomförs genom att Borgestexterna analyseras ur ett filosofiskt 

perspektiv. Metoden textkommentar fungerar så att den ska ge läsaren redskap att förstå och 

tolka en text och kan innehålla bland annat ordförklaringar, stilistiska iakttagelser och 

sakupplysningar. Till sakupplysningarna hör upplysningar om filosofiska och religiösa 

element i texten, och det är på denna punkt som benämningen stämmer överens med min 

metod.9

Texterna är utvalda efter närläsning av ett stort antal Borgestexter. Under denna 

närläsning noterade jag speciellt i vilka texter motiv rörande dröm (eller illusion, fiktion och 

så vidare) kontra verklighet framträder. Därefter har jag studerat filosofiska primär- och 

sekundärtexter, och sökt de teorier som kan kopplas till det aktuella motivet. Slutligen har en 

tolkning av texterna gjorts, i vilken jag har försökt att åskådliggöra de samband som finns 

Borgestexterna och de filosofiska teorierna emellan.

                                                
8 Eva Hœttner Aurelius, ”Litteratur och idéer” i Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten, 2a 
uppl., Lund 2002, s. 38.
9 Ibid., s. 38
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Litteratur och idéer 

Perspektivet ’litteratur och idéer’ är inte en väl avgränsad teori eller metod. Eva Hœttner 

Aurelius använder i sin essä ”Litteratur och idéer” just ordet perspektiv istället för teori eller 

metod, medan Sven Linnér beskriver utgångspunkten ’litteratur och idéer’ som en jämförande 

metod. Lars Gustafsson ser istället det idéhistoriska perspektivet som ett problemfält.10 Jag 

betraktar fokuseringen på litteratur och idéer, (i mitt fall filosofi), som en av många möjliga 

infallsvinklar eller perspektiv inom metoden textkommentar. 

Sven Linnér och Lars Gustafsson tar i sina essäer ”Filosofi i dikt” respektive ”Litteratur 

och idéer” upp ett flertal svårigheter i arbetet med litteratur och idéer eller filosofi.11 Linnér 

menar att en överensstämmelse mellan dikt och filosofi lätt kan bli ”grund” bland annat 

eftersom en dikt inte kan redogöra för en hel filosofi, och för att forskaren inte kan göra annat 

än att lämna ett referat av en filosofi i sitt arbete. Jag är medveten om att överensstämmelsen 

mellan Borges texter och de utvalda filosofiska teorierna troligen är vad Linnér kallar grund 

men jag ser inget problem i det. Många hermeneutiska studier där ett konstverk jämförs med 

en yttre företeelse skulle kunna anses vara grunda eftersom det är nästintill omöjligt för 

författaren att redogöra för en hel filosofi, religion eller ideologi. Jag ser på min tolkning som 

ett av många sätt att betrakta eller förklara Borges texter, och jag tror att jag kan ge starka 

argument för att texterna kan sammankopplas med den skeptiska delen av empirismen även 

om jag omöjligt kan redogöra för denna filosofiska riktning som helhet. Dessutom kan jag 

inte uppfatta problemet i att jämföra ett verk med valda delar av en filosofi, så länge man som 

forskare inte hävdar att man gör något annat.

Linnér skriver att litterärt filosofiska texter av till exempel Tegnér och Runeberg är 

grunda i jämförelse med de verk av Platon, Kant och Schelling med flera från vilka man har 

velat härleda deras åskådning, och att innehållet i de litterära texterna därför ter sig 

anspråkslöst ur den ”riktiga” filosofins synpunkt. Linnér menar även att de teorier eller 

teorifragment som en diktare tillgodogjort sig ofta antingen är reducerade eller av mycket 

enkelt slag. Jag upplever dock att det finns många skönlitterära texter som uttrycker en 

mycket hög grad av filosofi; de antika filosoferna till exempel (vars tankar ligger till grund för 

vårt tänkande än idag) framlade sin filosofi i diktad form liksom Kirkegaard, Nietzsche och 

Sartre ibland har gjort. Dessutom tror jag att vissa verk av författare som till exempel Borges, 

Dostojevskij och Eco kan sägas uttrycka komplicerade filosofiska frågeställningar även om 

                                                
10 Hœttner Aurelius, s. 35.
11 Lars Gustafsson, ”Litteratur och idéer” i Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, red. Lars 
Gustafsson, 2a uppl., Stockholm 1974. Sven Linnér, Litteraturhistoriska argument, Stockholm 1964, kap. 2. 
Gäller för återstående del av paragrafen. 
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framställningarna naturligtvis inte är lika koncentrerade som i en facktext. Jag tror inte att 

dessa texter skulle te sig anspråkslösa ur en filosofs synpunkt – en filosofisk teori kan 

uttryckas på flera olika sätt även om facktexten kanske är det mest direkta tillvägagångssättet. 

Borges har till exempel ofta hyllats, även av filosofer, för sin förmåga att litterärt gestalta 

filosofi och metafysik.12

Det finns olika tillvägagångssätt för att urskilja idéer i en litterär text. Inledningsvis kan 

man dels söka efter ord som utgör explicita referenser till filosofi eller metafysik som till 

exempel: substans, idealism, Hume eller empirism, och dels kan man söka efter ord som är 

grundläggande inom filosofiska resonemang och problemställningar som existens, verklighet, 

erfarenhet och kunskap. Är denna typ av ord återkommande i en text så kan man sedan ofta 

urskilja filosofiska resonemang. I arbetet med denna uppsats har jag sökt efter de 

problemområden som jag tycker finns i berättelserna, och sedan har jag undersökt om 

filosofer uppehåller sig kring samma problemställningar. Naturligtvis innebär en sådan metod 

texttolkning då man urskiljer vissa centrala problemområden beroende på hur man tolkar 

texten.13 För att slutligen bestämma huruvida filosofer ägnar sig åt de problemställningar som 

presenteras i texten har en jämförelse gjorts mellan aktuella texter och filosofer.

Intertextualitet och hermeneutik

Uppsatsen är baserad på den intertextuella litteraturteorin på så sätt att jag förutsätter ett 

samband mellan olika texter.14 Sambanden jag söker grundar sig på de idéer texterna 

uttrycker och inte på andra egenskaper som till exempel form eller struktur. Man skulle kunna 

säga att jag gör en intertextuell studie ur ett filosofiskt eller idéanalytiskt perspektiv.

I essän ”Intertextualitet, komparation och reception” ger Anders Olsson en 

grundläggande introduktion till intertextualitetsteorin. Själva ordet intertext avser förhållandet 

mellan texter, och det har hävdats att dikt blir till först i mötet med annan dikt, skriver Olsson. 

Själva termen intertextualitet är relativt ny och myntades av Julia Kristeva 1966.15 Kristeva 

menar att ordet är lika mycket riktat framåt mot sin adressat som bakåt mot sitt ursprung och 

                                                
12 Bossart, s. 1. Agassi s. 288.
13 Begreppen ’problem’ och ’problematisering’ använder jag i detta fall såhär: om det i en berättelse inte är 
självklart vad som t.ex. är verkligt så kan man säga att begreppet verklighet problematiseras. Problemområdet i 
en sådan text skulle kunna vara verkligheten i relation till drömmen. Även skeptiska filosofer problematiserar 
begreppet verklighet.
14 Det kan upplevas som problematiskt att använda begreppet ’text’ om en hel filosofisk riktning, men jag anser 
ändå att man kan göra det eftersom vår kunskap om olika filosofier grundar sig just på studiet av texter.
15 Författare som T.S. Eliot och Gunnar Ekelöf reflekterade över fenomenet långt innan termen intertextualitet 
började användas inom litteraturvetenskapen. Ernst Robert Curtius anlägger i Europäische Literatur und 
lateinisches Mittelalter ett intertextuellt perspektiv när han ser samband mellan klassisk och modern litteratur, 
och Harold Bloom ger i Den västerländska kanon det västerländska arvet karaktären av en dynamisk helhet.
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är därför kritisk till de teorier som fäster uppmärksamheten främst vid det förflutna, den så 

kallade påverkningsforskningen. 

Den jämförelse jag gör mellan Borges och filosofin klassas enligt Olsson som 

illustrativ; den belyser ett förhållande med hjälp av likheter och olikheter till skillnad från den 

genetiska jämförelsen som utgörs av ett starkt orsakssammanband mellan två led. Jag kommer 

i uppsatsen ta upp både de samband som Olsson kallar för explicita, uttalade, och implicita, 

outtalade. Olsson gör även distinktioner mellan avsedda eller icke-avsedda samband men jag 

tar i denna uppsats inte ställning till om sambanden mellan Borgestexterna och de filosofiska 

teorierna är avsedda eller icke-avsedda.16

Flera samtida forskare ser den intertextuella analysen som bunden vid en läsakt, som en 

texttolkning utförd av en läsare med högre kompetens. Man diskuterar alltså läsarens möte 

med texten i en viss situation, och därför blir den intertextuella forskningen gärna en del av 

hermeneutiken. Kristeva menar att ingen text kan betraktas som ett isolerat fenomen utan 

består av en ”mosaik av citat”. Samtidigt innefattar texten även läsaren, som Kristeva 

definierar som en ”korsning av textytor” där författarens och läsarens språkvärldar samspelar 

med den aktuella kontexten. Just detta intresse av läsarens roll gör att 

intertextualitetsforskningen står nära hermeneutiken.

Ur ett övergripande perspektiv ägnar jag mig metodmässigt åt texttolkning, det vill säga 

hermeneutik. Litteraturvetaren och fenomenologen Wolfgang Iser diskuterar i essän 

”Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse” vad det är läsaren gör med texten.17 Iser 

menar att läsaren gör det som texten tillåter honom att göra. Dessutom menar han att för att en 

författare ska åstadkomma en för läsaren intressant litterär text, bör den vara full av luckor 

som läsaren själv får utfylla med egna erfarenheter och kunskaper. Just Isers uppfattning om 

läsarens ”tillföring” av egna kunskaper till texten innebär att här finns en koppling till 

intertextualitetsteorin, då flera moderna forskare ser den intertextuella analysen som bunden 

vid själva läsningen. Läsaren har en viss kompetens, vissa kunskaper, som gör att han eller 

hon kan se vissa intertextuella samband. Man skulle kunna säga att den intertextuella läsaren 

på så sätt berikar texten, eller fyller de luckor som författaren lämnat.

                                                
16 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception” i Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan 
Bergsten, 2a uppl., Lund 2002.
17 Wolfgang Iser, ”Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse” i Modern litteraturteori – från rysk formalism 
till dekonstruktion del 1, red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, 2a uppl., Lund 1993. 
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Avgränsningar

Som redan nämnts i syftet har jag begränsat mig till att använda vissa specifika filosofiska 

teorier. Jag anser en sådan avgränsning vara nödvändig för en undersökning som denna – om 

jag istället hade valt att använda mig av filosofers teorier i sin helhet hade undersökningen 

blivit svårhanterbar och mycket omfattande. Möjligen kan man uppleva att avgränsningar av 

detta slag medför en brist på konsekvens, man kanske kan tycka att en text måste stämma 

överens med en filosofs hela tankesätt för att en undersökning som denna ska vara värdefull. 

Jag delar dock inte denna uppfattning eftersom jag tror att författare i arbete hämtar 

inspiration från mycket olika typer av källor. Dessutom menar jag att Julia Kristevas teori som 

säger att en text består av en ”mosaik av citat”, är riktig. 

De Borgestexter som finns presenterade i analysen är utvalda beroende på deras 

relevans i sammanhanget. Det är möjligt att det finns andra av Borges författade texter som 

helt motsäger de tankesätt som presenteras i analysen. Men eftersom jag inte tar ställning till 

huruvida det finns någon uttalad och pålitlig intention hos författaren medför författarens 

eventuella motsägelser inte heller något problem för mig. Författaren kanske till och med vill

upplevas som motsägelsefull.

Forskningsöversikt

Borges författarskap har, framförallt i spansktalande områden, gett upphov till mycket 

forskning, men i Sverige är Borgesforskningen liten. En skandinavisk internetkälla som är 

mycket användbar vid studier av Borges texter är skapad av The Jorge Luis Borges Center for 

Studies & Documentation vid universitetet i Århus, Danmark.18 På sidan finns en stor samling 

texter och uppsatser om Borges verk och en mycket omfattande och precis Borgesbibliografi. 

Centret anordnar även föreläsningar och seminarier, erbjuder stöd vid forskning om Borges 

och ger ut tidskriften Variaciones Borges. På hemsidan går att läsa vilka forskningsprojekt 

som just nu genomförs i samarbete med centret, varav ett handlar om filosofi; projektet som 

genomförs i Bahía Blanca, Argentina, kallas ”Borges and Nominalism”. 

Det finns flera olika Borgesbiografier publicerade varav jag har haft användning av 

intervjusamlingen Conversations som är sammanställd av Richard Burgin, professor i 

kommunikation och engelska vid Saint Louis University.

Angående Borges och filosofi har ett mindre antal böcker skrivits, och eftersom nästan 

samtliga verk är skrivna på spanska och inte översatts har jag endast haft tillgång till en bok 

                                                
18 The Jorge Luis Borges Center for Studies & Documentation, http://www.au.dk/romansk/borges, (2005-11-23).
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på engelska; William H. Bossarts Borges and Philosophy: Self, Time and Metaphysics. 

Bossart är professor i filosofi och hans bok är baserad på fem större kapitel som behandlar 

olika filosofiska problemområden som ”reason and reality” och ”time and eternity”. Bossart 

ger inte några utförliga beskrivningar av Borges texter och för att boken ska kännas givande 

bör läsaren väl känna till Borges verk. Borges and Philosophy fungerar framförallt som en 

textkommentar – Bossart upplyser Borgesläsaren om de olika filosofiska teorier som 

Borgestexterna enligt Bossart kan kopplas samman med. Även om jag och Bossart har samma 

grundtanke när vi båda genomför en textkommentar skiljer sig denna uppsats från Bossarts 

bok på flera punkter. Där Bossart fokuserar filosofin menar jag mig framförallt fokusera 

litteraturen och denna stora skillnad ser man framförallt i dispositionen. Bossarts bok har en 

mer allmän karaktär – inga speciella Borgestexter är utvalda och många olika texter citeras 

ofta i samma kapitel, medan denna uppsats istället behandlar ett litet antal texter vilka därmed 

genomgås mer grundligt. Bossart argumenterar inte heller alltid för sina tolkningar av 

Borgestexterna, utan verkar ta dem som självklara medan jag har strävat efter att uppvisa 

argument som talar för att Borgestexterna kan tolkas på ett visst sätt.

Filosofen Joseph Agassi vill med essän ”Philosophy as Literature: The Case of Borges” 

tala för att Borges i sina texter faktiskt försöker uttrycka filosofiska teorier och att Borges 

därmed inte endast är en författare av skönlitterära texter utan även en teoretiker. Enligt 

Agassi finns det ingen exakt gräns mellan en facktext och en skönlitterär text, han menar att 

de båda flyter samman i ett slags gränsland. Agassi menar att Borges texter, såväl berättelser 

som essäer, befinner sig i detta gränsland och alltså innehåller både fiktion och teoretiskt 

filosofiska element. Han argumenterar för sin tes genom att utgå från tre komplicerade 

filosofiska problem, och med dessa som utgångspunkt genomför han sedan filosofiska 

resonemang utifrån de premisser som Borges enligt Agassi ger i sina texter. Agassi skriver 

dock ingenting om hur han går till väga när han urskiljer filosofiska teorier i Borges verk. 

För inläsning av de filosofiska teorier som behandlas i denna uppsats har jag använt mig 

av Berkeleys Three Dialogues Between Hylas and Philonous, Humes An Enquiry Concerning 

Human Understanding och A Treatise of Human Nature samt An Essay Concerning Human 

Understanding av Locke. Jag har även använt mig av två mer filosofiintroducerande verk; 

David E. Coopers World Philosophies: An Historical Introduction och Jenny Teichmans 

Philosophy: A Beginner’s Guide. För förklaring av allmänna filosofiska teorier och 

definitioner har jag framförallt använt mig av Encyclopedia of Empricism, sammanställd av 

Don Garrett och Edward Barbanell, men även av Nationalencyklopedins internetsökmotor.
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Analys

”De runda ruinerna”

Fiktionen ”De runda ruinerna” inleds med att en man en natt någonstans, utan att någon ser 

honom, stiger i land från en bambukanot. Men ”[e]fter några dagar visste alla att den tystlåtna 

mannen kom söderifrån […] där Zendspråket inte är upplandad med grekiskan och där 

spetälskan är ovanlig”19. Mannen lägger sig för att sova på en rund plats, som tidigare har 

tjänat som tempel men som nu inte längre används. Hans mål är att ”drömma fram en 

människa: han ville drömma honom in i detalj och införliva honom med verkligheten” (23). I 

och med denna formulering skulle man kunna säga att ett av fiktionens motiv presenteras: 

relationen dröm kontra verklighet. Idén om att drömmen kan införlivas i verkligheten innebär 

även att gränsen mellan dröm och verklighet inte är definitiv utan överskridbar, något drömt 

kan alltså existera i verkligheten. På denna punkt i berättelsen tror sig mannen kunna skilja på 

vad som är dröm och vad som är verklighet och avgöra vilken av dessa han befinner sig i –

han har alltså en uppfattning om hur verkligheten respektive drömmen är.

Mannen drömmer sedan om lärjungar och att han föreläser för dem i olika ämnen, 

”lärjungarna lyssnade ivrigt och försökte svara med klokhet, som anade de betydelsen av 

denna examen, som skulle rädda en av dem från hans skenliv, och införliva honom med det 

verkliga livet” (23f). Även här görs en distinktion mellan det verkliga livet och ett så kallat 

skenliv – i fiktionen existerar alltså båda. Den drömmande mannen har fortfarande en 

uppfattning om vad som skiljer det verkliga livet från skenlivet, eftersom han kan skilja dem 

åt. Dessutom uttrycks återigen idén om en överskridbar gräns mellan vad som är det verkliga 

livet och vad som inte är det.20 Fiktionens verkliga värld skulle med filosofisk terminologi 

kunna betecknas som den externa världen, den som finns oberoende av det mänskliga 

medvetandet. Konceptet extern värld har spelat en central roll i empiristernas kunskapsteori; 

olika föreställningar om den externa världen och olika påståenden om huruvida den kan vara 

                                                
19 Jorge Luis Borges, ”De runda ruinerna” i Biblioteket i Babel övers. Sun Axelsson, Stockholm 1963, s. 22. ”De 
runda ruinerna” (”Las ruinas circulares”) publicerades i bokform för första gången i samlingen El jardín de 
senderos que se bifurcan 1941. El jardín de senderos que se bifurcan publicerades senare även i den större 
samlingen Ficciones. På svenska publicerades texten för första gången i antologin Biblioteket i Babel som är ett 
urval av texter från samlingarna Ficciones 1956 och El Aleph 1957. I återstående delen av detta kapitel refereras 
till texten genom att sidnummer sätts inom parentes.
20 Begreppen ’verklighet’ och ’verkligt’ är problematiska att använda, framförallt i diskussioner gällande 
kunskapsteori. När jag använder begreppet är det utifrån ett skeptiskt perspektiv, jag förutsätter alltså inte att 
verkligheten är beskaffad så som vi med våra sinnen upplever den. 
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känd för oss har karaktäriserat empirismens historia.21 Sin klassiska förklaring fick dessa 

kunskapsteoretiska frågeställningar i Humes filosofi, som kommer att tas upp senare.  

Den drömmande mannen börjar drömma om en enda lärjunge, en pojke. Men sedan 

”återvänder mannen från drömmen […] och förstod att han inte hade drömt” (24). Här börjar 

relationen mellan dröm och verklighet problematiseras – mannen har svårigheter att avgöra 

vad som var dröm och vad som inte var det. Efter att ha drabbats av sömnlöshet och för en 

period slutat att drömma börjar sedan mannen drömma fram en människas inre organ – som 

till slut blir till en pojke. Drömmaren ägnar tid åt att undervisa pojken i universums 

hemligheter. ”Ibland greps han av en ångestfylld känsla av att allt detta redan hade hänt” (27). 

Föregående citat kan sägas fungera som en indikator på det som senare kommer att hända. 

Det händer att mannen tänker: ”Sonen jag har skapat väntar på mig, och han finns inte, om 

jag inte kommer till honom [förf. kurs]” (27). Sonen finns inte om inte drömmaren kommer 

till honom, alltså kan han inte existera utan drömmaren. Sonen existerar alltså inte i sig själv, 

utan genom sin skapare, eller genom sin skapares medvetande. Fiktionen fortsätter: ”Undan 

för undan vande han honom vid verkligheten. En gång uppmanade han honom att sätta en 

flagga på en avlägsen topp. Nästa dag fladdrade flaggan på toppen.” (27) Gränsen mellan 

dröm och verklighet blir nu ännu vagare, eftersom det drömda börjar göra intrång i vad som 

uppfattas som fiktionens verklighet. Dröm och verklighet fungerar inte längre som två 

åtskilda dimensioner, utan har flutit samman och interagerar med varandra. 

Föregående styckes samtliga tre citat kan jämföras med George Berkeleys filosofi. 

Första och tredje citaten uttrycker idén om att gränsen mellan dröm och verklighet suddas ut –

i den tredje formuleringen börjar till och med det drömda göra sig påmint i verkligheten. Man 

skulle kunna säga att drömmens och verklighetens dimensioner jämställs, eftersom de flyter in 

i varandra. Enligt Berkeleys idealism består verkligheten av själar, Gud och de idéer som 

dessa själar förnimmer. Alla objekt som vi uppfattar som externa är alltså idéer i vårt 

medvetande. Detta innebär enligt Berkeley inte att förneka exempelvis trädens existens –

genom att jämställa dem med idéer menade han att han istället garanterade deras existens.22

Att drömmen och verkligheten jämställs i Borges text skulle på Berkeleys vis kunna förklaras 

genom att de är idéer, och idéer är jämställda. Idén om den drömda flaggan existerar lika 

mycket som idén om det verkliga bergets topp, vilket innebär att den drömda flaggan faktiskt 

                                                
21 Bruce Aune, ”External World” i Encyclopedia of Empiricism, red. Don Garrett och Edward Barbanell, London 
1997, s. 99.
22 De filosofiska teorier som åsyftas här finns samtliga presenterade i bilaga I: ”Begrepp och filosofiska teorier”, 
där även hänvisningar till originaltexterna görs. Såvida det inte rör sig om teorier som inte tidigare presenterats 
upprepas inte källhänvisningen här.  
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kan sitta på det verkliga bergets topp. Gällande det föregående styckets andra citat går det att 

urskilja mycket tydliga kopplingar till Berkeleys filosofi. Berkeley menade att de enda 

objekten för varseblivning är sinnesinnehåll eller idéer. Dessa idéers existens består i att vara 

varseblivna; att ett ting existerar betyder samma sak som att det varseblivs. Att vara är enligt 

Berkeley att förnimmas: esse est percipi. Men, innebär då detta att till exempel ett mynt som 

inte erfars av någon inte existerar? Slutar mynten i min plånbok att existera i samma 

ögonblick som jag stänger plånboken och lägger den ifrån mig? Nej, menar Berkeley, för 

allting förnimms alltid av Gud. På samma sätt fungerar relationen mellan drömmaren och 

dennes son. Eftersom drömmaren har skapat sonen, och då inte i vardaglig mening genom 

biologisk befruktning, utan på andlig väg tror jag att det är helt befogat att betrakta 

drömmaren som ett slags gud för sonen. Och så länge denne gud förnimmer sin son så finns 

sonen, att vara är för sonen att förnimmas. Är inte drömmaren närvarande finns sonen inte.

Före den tidpunkt då sonen är redo att födas låter drömmaren honom glömma läroåren 

”för att han aldrig skulle få veta att han var en skenbild, för att han skulle tro att han var en 

människa som alla andra” (27). Sonen kommer alltså aldrig kunna få veta någonting angående 

sin existens eller icke-existens och han kommer aldrig att få någon kunskap om sitt ursprung. 

Istället kommer han tro att han är som alla andra människor och bilda sin uppfattning om 

världen därefter. Han kan inte heller skaffa sig någon kunskap om sin existens a priori utan 

måste förlita sig på vad han förnimmer. På detta sätt ser även empiristerna på kunskap, den 

baserar sig på varseblivning. Hume menar att egentlig kunskap är begränsad till vår egen 

upplevelsevärld som bland annat består av minnen, och av samma anledning kommer aldrig 

sonen att få kunskap om sin egen existens eftersom han inte minns hur han skapades. Sonen 

föds alltså utan idéer, som en tabula rasa för att använda Lockes ord. Locke argumenterade 

för att det inte finns några medfödda idéer utan att vi alla föds som tomma ark, på samma sätt 

som sonen i Borges text föds med sina minnen raderade. 

Innan den drömda pojken föddes hade han blivit besjälad av Eldguden eftersom Elden 

hade mottagit offer och dyrkan i templet. Därför skulle alla varelser utom själva Elden och 

drömmaren ta honom för en människa av kött och blod. En tid efter det att drömmaren låtit 

pojken födas hörde han talas om en trollkarl som kunde gå på elden och han förstår att denna 

trollkarl är hans son. Drömmaren börjar oroa sig för att sonen ”skulle grubbla över detta 

ovanliga privilegium och upptäcka sin skentillvaro. Att inte vara en människa, att vara en 

reflex av en människas dröm, vilken otrolig förödmjukelse” (28). 
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Så kommer plötsligt slutet på drömmarens funderingar. Det börjar brinna i templet, men 

elden bränner honom inte. ”Lättad, förödmjukad och förskräckt förstod han att han också var 

en skenbild och att någon annan drömde honom.” (29) Här slutar berättelsen.

Denna enkla illustration tjänar till att beskriva berättelsens olika nivåer av verklighet 

och dröm:

Drömmaren upptäcker att han är drömd, men han förstår inte vem som har drömt 

honom. I illustrationen kallas det medvetande som har drömt drömmaren för ”ett okänt 

medvetande”. Om detta medvetande i sin tur befinner sig i verkligheten eller är drömt anges 

inte. Eftersom det inte framgår vad som i berättelsen är verkligt följs ordet verklighet av ett 

frågetecken. Drömmaren befinner sig själv inuti en dröm. Ifall hela drömmarens värld 

befinner sig i samma dröm skulle även båten, människorna, vattnet och så vidare kunna 

infogas inom den ring som utgör det okända medvetandets dröm. Drömmaren drömmer sedan 

fram sonen. Gränserna mellan olika drömmar och verkligheten är i fiktionen överskridbara, 

och för att illustrera detta är ringarna streckade.

”De runda ruinerna” berättas av en allvetande, till synes utomstående berättare som inte 

medverkar i handlingen. Samtidigt fyller berättaren ett slags tolkande funktion, drömmaren är 

till exempel lättad och förödmjukad. Berättarrösten kan dock framstå som opålitlig – kanske 

gör den sig till och med skyldig till motsägelser. Berättelsen slutar med att drömmaren förstår 

att han är drömd. Samtidigt existerar det faktiskt andra människor i berättelsen, och det är 

mycket möjligt att de har varseblivit drömmaren: ”Ingen såg honom stiga iland […] men efter 

några få dagar visste alla att den tystlåtne mannen [drömmaren] kom söderifrån” (22). Vilka 

är ”alla”? Är det drömmaren som upplever det som att alla vet? Eller vill den externa 

berättarrösten säga att folket har sett mannen? Detta förtäljs inte. I den spanska originaltexten 

är meningen formulerad något annorlunda: ”a los pocos días nadie ignoraba que el hombre 

taciturno venía del Sur”, det vill säga ingen var ovetande om att han kom söderifrån, men 

Ett okänt medvetande drömmer 
drömmaren.

Drömmaren
drömmer sonen.

                         son
Sonen

VERKLIGHET?

DRÖM
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även den formuleringen innebär att någon måste ha känt till honom.23 Ytterligare 

formuleringar som talar för att mannen är varsebliven är: ”Spår av nakna fötter, några fikon 

och ett krus avslöjade att traktens män respektfullt hade spionerat på honom medan han sov” 

(23), ”bönderna i grannskapet passade honom, emedan de åtog sig att ombesörja hans knappa 

behov” (23) och ”Efter en tid […] väcktes han mitt i natten av två roddare: han kunde inte se 

deras ansikten, men de berättade för honom om en trollkarl” (28). Formuleringarna skapar 

många frågor: är mannen varsebliven?  Kan man varsebli något som är drömt, något som inte 

existerar? I drömmar är det ju faktiskt precis det man gör. Kanske är det så att eftersom 

drömmaren är drömd, så är även de andra människorna drömda, hela den värld som 

drömmaren existerar i skulle kunna vara drömd av det medvetande som drömmer drömmaren. 

Det skulle kunna vara så att de andra människorna finns där för att skapa själva fiktionen. 

Drömmaren har dock liten kontakt med de andra människorna, han ser inte roddarnas ansikten 

och han talar aldrig heller till någon. Berättarrösten säger heller inte någonting utifrån de 

andra människornas perspektiv (eventuellt med undantag från frasen ”efter några få dagar 

visste alla”) – man får alltså inte reda på ifall andra människor verkligen har sett drömmaren.

Det går alltså att säga att berättarrösten i ”De runda ruinerna” inte är helt pålitlig. Detta 

gäller även de olika nivåer av dröm och verklighet som fiktionen är baserad på; det som först 

verkar vara verkligt visar sig sen vara en dröm. Berättaren har alltså låtit läsaren tro att det 

som egentligen är en dröm är verklighet, och det är inte helt otänkbart att berättarrösten 

vilseleder läsaren även gällande andra företeelser. Det är till exempel problematiskt att avgöra 

var drömmen egentligen upphör att existera, kanske är även det okända medvetande som 

drömmer drömmaren ytterligare en dröm. Kanske är det berättaren som drömmer?

Även om ”De runda ruinerna” innehåller svårtolkade delar går ett intressant motiv ändå 

klart att urskilja: mannens okunskap om den externa, verkliga världen. Drömmaren tror sig 

fram till eldsvådan veta någonting om universum och sin egen existens, men i själva verket är 

han ovetande eller till och med lurad. Förutom det han upplever tack vare sina sinnesintryck 

vet han ingenting. I drömmaren finns alltså inga medfödda, sanna idéer om världen och 

varandet – istället grundar han sin kunskap på det som han förnimmer. Denna uppfattning 

stämmer helt överens med empiristernas kunskapsteori då de menar av vi enbart på ett 

rationellt plan inte kan skapa oss sann kunskap, vår kännedom om världen kommer från våra 

sinnesintryck.  

                                                
23 Jorge Luis Borges, ”Las ruinas circulares” i Obras Completas I, Buenos Aires 1996.
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Själva berättelsen i sin helhet kan sägas skapa många filosofiska frågor av 

kunskapsteoretisk karaktär. Vi har alla drömmar och tankar, men existerar det som vi 

drömmer i verkligheten? Om jag föreställer mig en människa, existerar då denna människa? 

Vad innebär det egentligen att existera? Rent övergripande går att säga att frågeställningarna 

som fiktionen uppehåller sig kring har en karaktär av begränsad skepticism eftersom texten 

uppvisar en tvivlande attityd gentemot kunskap gällande människans kapacitet att erfara den 

verkliga världen.

Hume argumenterade för att vi inte har några goda anledningar till att tro på en extern 

värld, det vi vet om världen är det som vi varseblir. Som jag tidigare skrivit skulle den externa 

världen i fiktionen kunna utgöra den filosofiska benämningen för världen utanför drömmen. 

När mannen upptäcker att han själv är drömd innebär det att han inte lyckats se den externa, 

verkliga världen trots att han trodde sig ha gjort det. Hela fiktionen utspelar sig inom den 

drömda dimensionen, det vill säga inom drömmarens varseblivningssfär. På samma sätt 

menar Hume att vi människor inte kan ta oss förbi våra förnimmelser och se några externa 

objekt överhuvudtaget. Vi kan inte få någon kunskap om den reella världen a priori samtidigt 

som vi inte kan skapa några bevis för att de objekt vi förnimmer verkligen är oberoende av 

vårt medvetande. Drömmaren lever liksom vi inom sfären av vårt eget medvetande. Att han 

till slut förstår att han är drömd innebär inte heller att han kan gå utanför sitt eget medvetande 

– trots att han förstår att han lever i en skenvärld får han under berättelsens gång aldrig se den 

externa världen.

Jag tror att ”De runda ruinerna” för de allra flesta läsare innebär en problematisering av 

vår uppfattning om vad som är dröm/illusion/fiktion och vad som är verklighet. Berättelsen 

handlar om en person som inte kan avgöra vad som är verkligt eftersom han inte kan gå 

utanför sin egen förnimmelsesfär, på samma sätt som empiristerna menar att vi inte a priori 

kan komma fram till några sanningar. Vi kan bara hänvisa till våra sinnesförnimmelser, men 

de behöver inte nödvändigtvis uppvisa verkligheten. Ur empiristisk och skeptisk synvinkel 

skulle vi kunna leva i en dröm, i någon annans medvetande.

”A problem” och ”Parable of Cervantes and Don Quixote”24

Borges har vid flera tillfällen skrivit om Cervantes och Don Quijote; i Labyrinter finns till 

exempel fiktionen ”Pierre Menard, författare till Don Quijote” och i Dreamtigers ”A 

problem” och ”Parable of Cervantes and Don Quixote”. Borges tar ofta upp det i Don Quijote

                                                
24 Texterna finns i sin helhet i bilaga II.
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framträdande motivet fiktion kontra verklighet och motivet återfinns även, naturligtvis mindre 

litterärt formulerat, inom kunskapsteoretiska resonemang. 

Den korta berättelsen ”A problem” inleds såhär: ”Let us imagine that in Toledo 

someone finds a paper with an Arabic text and that the paleographers declare the handwriting 

belongs to that same Cide Hamete Benengeli from whom Cervantes took his Don Quixote.”25

Denna arabiska text berättar hur hjälten, som utmanade alla typer av människor av alla typer 

av anledningar, till slut upptäcker att han har dödat en man. Här slutar fragmentet. 

Berättarjaget säger sedan: ”The problem is to guess, or to conjecture, how Don Quixote 

reacts.”

Det finns enligt berättarjaget tre möjliga lösningar. Enligt den första händer ingenting 

speciellt, för i Don Quijotes hallucinationsvärld är inte död ovanligare än magi och att ha 

dödat en man behöver inte betyda att någon som kämpar, eller som tror sig kämpa, skulle vara 

något slags monster. En annan möjlighet är att Don Quijote aldrig lyckats glömma att han var 

en projektion av Alonso Quijano, sagoläsaren. Att se döden får honom att vakna upp ur sin 

dröm och ur sitt vansinne. Den tredje lösningen är enligt berättarjaget kanske den mest troliga. 

Don Quijote kan inte medge att hans dåd är resultatet av ett delirium: ”[t]he reality of the 

effect forces him to presuppose a parallel reality of the cause, and Don Quixote will never 

emerge from his madness.”

Men, det finns enligt berättarjaget ett annat svar på vad som skulle kunna hända, 

främmande för den spanska och hela den västerländska världen. Denna lösning avslutar 

berättelsen: 

Don Quixote, who is no longer Don Quixote but rather a king of the Hindustani cycles, intuitively 

knows as he stands before his enemy’s cadaver that to kill and to beget are divine or magical acts 

which manifestly transcend humanity. He knows that the dead man is an illusion, as is the bloody 

sword that weighs down his hand, as is he himself, and all his past life, and vast gods, and the 

universe.

Jag är övertygad om att Borges texter kan tolkas på väldigt många olika sätt. Gällande ”A 

problem” kan man tänka sig att en kommentar gällande Borges användning av till exempel

österländska religioner skulle vara intressant och passande. Berättelsen innehåller även motiv 

som kan återfinnas i empiristiska, skeptiska, resonemang.

                                                
25 Jorge Luis Borges, ”A problem” i Dreamtigers, [El hacedor 1960], övers. Mildred Boyer och Harold Morland, 
London 1973, s. 37. Denna källhänvisning gäller för samtliga citat och återgivanden från ”A problem” eftersom 
originaltexten inte upptar mer än en sida, (d.v.s. sidan 37 i Dreamtigers).
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Den första lösningen på problemet talar om för oss att Don Quijote lever i en 

hallucinationsvärld (orig. ”mundo alucinatorio”).26 Här finns alltså ett slags delning av vår 

perceptionssfär; vi kan varsebli den riktiga världen, men det vi varseblir kan även vara en 

hallucination. Borges använder ordet hallucinationsvärld, och jag tror att just ordet ’värld’ är 

viktigt. Man skulle kunna tänka sig att en person ser hallucinationer, men ändå befinner sig i 

den verkliga världen. Don Quijote befinner sig emellertid enligt berättarjaget helt och hållet i 

en hallucinationsvärld. I denna illusoriska värld upplever han inte att det är fel att döda 

eftersom han ser på sig själv som en stridande man, vilket är en stor skillnad från den verkliga 

världen där mord för det allra mesta klassas som en brottslig, felaktig handling. Borges skapar 

i berättelsen två slags upplevelsedimensioner, bestående av den illusoriska 

hallucinationsvärlden och den verkliga världen. Utifrån Don Quijotes perspektiv skulle man 

med filosofisk terminologi kunna kalla hallucinationsvärlden för den upplevda, varseblivna 

världen och den verkliga världen för den externa. Hume och Berkeley menar att vi inte kan 

uppleva någon extern värld, allt vi känner till är våra förnimmelser. På samma sätt kan Don 

Quijote inte förflytta sig utanför sin världsbild, hans förnimmelser skapar världen han lever i. 

Som vi tidigare har sett säger empiristerna att vi grundar vår kunskap på vår varseblivning. 

När vi varseblir en väderkvarn ser Don Quijote en jätte, och därför har Don Quijote ingen 

kunskap om att jätten egentligen är en väderkvarn. Han kan alltså inte få någon kunskap 

utöver den som hans sinnen ger honom, och därför fortsätter han att leva i en 

hallucinationsvärld. 

Don Quijote har heller inga medfödda idéer som säger honom att det till exempel är fel 

att döda. Enligt Locke grundar sig alla våra idéer på erfarenhet, och därför vet vi inte när vi 

föds att det är fel att döda. Don Quijote grundar inte sitt handlande på kunskap a priori, det 

vill säga kunskap som är oberoende av hans varseblivning – han gör precis tvärtom. Don 

Quijotes hallucinationsupplevelse säger honom att han är en kämpande hjälte och att han 

därför inte gjort fel i att döda en annan människa.   

Den andra lösningen säger, tvärtemot vad Berkeley och Hume menar, att det finns en 

möjlighet att se den sanna världen. Don Quijote vaknar helt plötsligt upp ur sin galenskap och 

ser, för att använda filosofisk terminologi, den externa världen. Vi ser här ett exempel på hur 

olika kunskapsteoretiska teorier kan ställas emot varandra i Borges texter. Kanske har 

emellertid styckets inledning en viss betydelse: ”The second is pathetic [den andra 

                                                
26 Jorge Luis Borges, ”Un problema” i Obras Completas II, Buenos Aires 1996, s. 172.
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lösningen]”. Denna lösning, som grundar sig på ett realistiskt resonemang, är alltså patetisk.27

(Orig. ”La segunda es patética”.)28 Jag förutsätter inte att Borges själv i och med denna 

formulering ser på realismen som patetisk, samtidigt som formuleringen skulle kunna fungera 

som ett slags kritik mot realismen. Den tolkning som säger att formuleringen uppvisar en 

kritisk attityd gentemot realismen blir särskilt relevant med tanke på att realistiskt tänkande 

ställs emot det skeptiska tänkande som dominerar resten av texten.  

Berättarrösten menar att den tredje lösningen är den mest troliga: ”The third is perhaps 

the most plausible. Having killed the man, Don Quixote cannot admit that his terrible act is 

the fruit of a delirium. The reality of the effect forces him to presuppose a parallel reality of 

the cause and Don Quixote will never emerge from his madness.” Här finns ett exempel på 

vilka slutsatser Don Quijote drar från sina sinnesintryck, han ser en död man och förutsätter 

att orsaken har en parallell verklighet. Vad Borges menar med denna formulering är oklart, 

men tydligt är att uppfattningen att det finns ”a parallell reality of the cause” kopplas samman 

med galenskap. Don Quijote kan inte a priori veta vad som är rätt och vad som är fel, utan 

grundar sina antaganden på sina förnimmelser. De antaganden han gör är dock förknippade 

med galenskap - Don Quijote kan aldrig komma ifrån sin galenskap vilket betyder att han 

alltid kommer att leva i sin hallucinationsvärld, precis som Hume och Berkeley menar att vi 

aldrig kan se någon extern värld. 

Den slutliga lösningen kan upplevas som något svårtolkad eftersom termer som 

påminner om österländskt tänkande används, samtidigt som Don Quijote nu inte längre är 

Don Quijote. Jag avstår från att tolka denna vändning eftersom jag tror att den bygger på 

andra motiv än de som diskuteras i denna uppsats. Vad som däremot tydligt kan kopplas till 

brittisk empirism är textens allra sista mening, då den person som tidigare varit Don Quijote 

förstår att allting är en illusion.

Berkeley menade att det inte existerar någon substans, all materia är av andlig natur. Det 

som vi upplever som fysiska föremål är egentligen idéer i vårt medvetande. Vår uppfattning 

om världen är alltså falsk eftersom vi tror att de saker vi ser existerar som fysiska föremål 

(såvida man inte har en skeptisk läggning). Borges använder ordet illusion (orig. ”sabe que el 

muerto es ilusorio”) för att beskriva det som vi tror oss se men som egentligen inte existerar.29

Man skulle enligt idealistisk tänkande kunna säga att det som vi tror oss se egentligen är 

                                                
27 Enligt realismen som filosofisk ståndpunkt existerar den yttre, materiella verkligheten oberoende av det
mänskliga medvetandet. Motsatsen till realism i denna mening är idealism. Lars Bergström, ”realism: Filosofi” i 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=291314 (2005-11-21).
28 Borges, ”Un problema”, s. 172.
29 Ibid., s. 172.
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illusioner, synvillor eller bländverk och därför kan idén om att allting är en illusion kopplas 

till empiristiskt, idealistiskt, tänkande. I ”A problem” formuleras denna idé i den avslutande 

delen, då den forne Don Quijote förstår att allting är en illusion. 

Som tidigare nämnts använder Borges på olika sätt ofta Cervantes eller Don Quijote i 

sitt författande. ”Parable of Cervantes and Don Quixote” är en kort text på endast en halv 

boksida i vilken upphovsmannen till Don Quijote beskrivs som en gammal soldat som drar sig 

undan för att söka ensamhet. Denna man föreställer sig en annan man som ”unsettled by the 

marvels he read about, hit upon the idea of seeking noble deeds and enchantments in prosaic 

places called El Toboso or Montiel.”30 Texten fortsätter:

Defeated by reality, by Spain, Don Quixote died in his native village around 1614. He was 

survived only briefly by Miguel de Cervantes.

For both of them, the dreamer and the dreamed, the tissue of that whole plot consisted in 

the contraposition of two worlds: the unreal world of the books of chivalry and the common 

everyday world of the seventeenth century.

Med tanke på mitt syfte är den ovan citerade stycket den kanske mest intressanta delen av 

”Parable of Cervantes and Don Quixote”, och därför är det framförallt denna del som kommer 

att tolkas.

”Parable of Cervantes and Don Quixote” är intressant ur ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv av flera anledningar. För det första beskrivs Don Quijote snarast som en levande 

person, som kan besegras, dö men också överleva. Den fiktiva karaktären Don Quijote har 

alltså getts attribut som vanligtvis tillhör verkliga människor. Även om många litterära 

karaktärer kan framstå som väldigt levande för läsaren, så tror jag inte att många betraktar till 

exempel Emma Bovary eller Raskolnikov som faktiskt levande människor som lever och dör 

på samma sätt som icke-fiktiva människor. Jag tror att de flesta läsare drar en gräns mellan 

vad som är verkligt och vad som är fiktion. I ”Parable of Cervantes and Don Quixote” skildras 

ett förhållande där denna gräns inte finns, den litterära karaktären existerar lika mycket som 

dess skapare. Därför kan texten sägas tangera frågor av kunskapsteoretiskt slag till exempel: 

var går gränsen mellan verklighet och fiktion? Existerar romankaraktärer? Deras idéer 

existerar ju, eftersom vi har en mental uppfattning om dem.

                                                
30 Jorge Luis Borges, ”Parable of Cervantes and Don Quixote” i Dreamtigers, [El hacedor 1960], övers. Mildred 
Boyer och Harold Morland, London 1973, s. 42. Denna källhänvisning gäller för samtliga citat och återgivanden 
från ”Parable of Cervantes and Don Quixote” eftersom originaltexten inte upptar mer än en sida, (d.v.s. sidan 42 
i Dreamtigers).



20

Enligt Encyclopedia of Empiricism innebär begreppet existens allt som finns.31 Man 

skulle kunna tänka sig att Don Quijote finns, eftersom vi kan ha en uppfattning om honom. 

Empiristerna menar att det existerandes omfång är avgränsat av vår erfarenhet. Alla för oss 

kända koncept kommer från erfarenhet, och därför kan vi inte föreställa oss något som vi inte 

har erfarit.32 Har vi då en erfarenhet av romankaraktärer? Eftersom vi har en uppfattning om 

dem måste vi väl ha en erfarenhet av dem? Betyder det att de existerar?

Jenny Teichman, forskare i filosofi vid University of Cambridge, skriver:

ever since ancient times some philosophers have believed that, if you can think about some thing, 

then that thing must exist in some sense. They argue that if a thing did not exist at all you could not 

think about it. You cannot think about nothing, only about something; and if a thing is a something 

then it must somehow exist. [---]

But surely the idea that non-existent things exist is very paradoxical. One common way of 

trying to avoid paradox is to say that non-existent things exist only in the mind.33

Vad är det då för typ av existens som endast existerar i sinnet? Enligt Berkeley är allt som 

existerar sinnesinnehåll och eftersom en romankaraktär kan sägas existera i sinnet, så existerar 

den lika mycket som alla andra ting i vår varseblivningsvärld. Eftersom Berkeley jämställer 

alla idéer, så att de existerar ”lika mycket” skulle ”Parable of Cervantes och Don Quixote” 

kunna tolkas som en litterär framställning av en idealistisk tanke. Att vara är enligt Berkeley 

att förnimmas, och eftersom jag i mitt sinne förnimmer en litterärkaraktär så måste den också 

vara.

Borges skriver att Don Quijote ”was survived” av Cervantes (orig. ”lo sobrevivió 

Miguel de Cervantes”).34 Även denna tanke skulle kunna gå att jämföra med idealistiskt 

tänkande. Cervantes räddade Don Quijote genom att föreställa sig honom, eller genom att 

förnimma honom och utan Cervantes skulle Don Quijote inte ha funnits. Den fiktiva 

karaktären existerar alltså genom att Cervantes förnimmer honom, precis som Berkeley 

menade att ett ting existerar så länge det förnimms.

Ur en empiristisk synvinkel är även passagen som handlar om kontrapositionen mellan 

den overkliga världen och vardagsvärlden intressant. Don Quijote lever i något slags illusion, 

men kan inte förstå det själv. I analysen av ”A problem” visar jag hur man genom att kalla 

Don Quijotes illusoriska perceptionssfär för den upplevda världen och den (inom berättelsen) 
                                                
31 Fred Wilson, ”Existence” i Encyclopedia of Empricism, red. Don Garrett och Edward Barbanell, London 1997, 
s. 97.
32 Ibid., s. 97.
33 Jenny Teichman, Philosophy: A Beginner’s Guide, 3e uppl., Oxford 1999, s. 14.
34 Jorge Luis Borges, ”Parábola de Cervantes y de Quijote” i Obras Completas II, Buenos Aires 1996, s. 177.
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verkliga världen för den externa världen, kan koppla resonemanget till empiristiska tankesätt. 

Det går att tolka även ”Parable of Cervantes and Don Quixote” med hjälp av detta 

resonemang eftersom Don Quijote sannolikt är den som lever i ”the unreal world of the books 

of chivalry”. Don Quijote kan alltså inte se den sanna världen utan är ”fångad” inom sin egen 

perceptionssfär.

”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”

Fiktionen ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” är uppdelad i tre delar; ”I”, ”II” och ”Efterskrift 

1947.”. Jag tar i denna analys framförallt upp den andra delen – dels eftersom fiktionen i 

antalet sidor är alltför omfattande för att tas upp i sin helhet, dels eftersom det är i den andra 

delen som kopplingarna till empirismen kanske är som allra mest framträdande. I del ”I” 

berättar jagpersonen om hur han upptäckte Uqbar, en plats som han aldrig tidigare hade hört 

talas om. En vän till honom berättar att han läst om landet eller platsen Uqbar i en 

encyklopedi. Jagpersonen blir nyfiken och vill hitta artikeln, men trots envist sökande lyckas 

han inte. Så efter en tid hör hans vän av sig, han har artikeln framför sig, i samma encyklopedi 

som jagpersonen redan letat i. Tillsammans upptäcker de att det enda som skiljer jagpersonens 

encyklopedi från vännens är artikeln om Uqbar. Artikeln verkar först informativ och stramt 

välformulerad men efter några omläsningar upptäcker de att den egentligen är oklar och 

mycket tvetydig. I avdelningen om Uqbars språk och litteratur går att läsa att Uqbars litteratur 

är av det fantastiska slaget, epos och legender anknyter aldrig till verkligheten utan till de 

båda imaginära regionerna Mlejnas och Tlön.

Fiktionens andra del handlar om den imaginära planeten Tlön. Jagpersonen hittar en bok 

som en avliden vän, Herbert Ashe, lämnat kvar i en bar. ”Boken var på engelska och hade 

1001 sidor. På den gula skinnryggen läste jag några besynnerliga ord som återkom på 

titelbladet: A First Encyclopedia of Tlön. Vol XII. Hlaer to Jangr.” 35 Boken är ”ett omfattande 

och systematiskt fragment av en okänd planets hela historia, med dess arkitektur och 

stridigheter, med dess mytologiska fruktan och språkets sorl, med kejsare och hav, med 

mineraler och fåglar och fiskar, med algebra och eld, med dess teologiska och metafysiska 

diskussion” (24). Det förmodas att Tlön är ett verk av ett hemligt sällskap av astronomer, 

biologer, ingenjörer, metafysiker med flera ledda av ett okänt geni. I fiktionen finns exempel 

på explicita referenser till två empirister: 

                                                
35 Jorge Luis Borges, ”Tlön, Uqbar, Orbius Tertius” [”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” i El jardìn de senderos que se 
bifurcan 1941] i Labyrinter, övers. Johan Laserna, Lund 1991, s. 23. I återstående delen av detta kapitel refereras 
till texten genom att sidnummer sätts inom parentes. 



22

Hume anmärkte en gång för alla att Berkeleys argument inte gav utrymme för några som helst 

invändningar och inte heller var det minsta övertygande. Omdömet är fullkomligt riktigt om man 

talar om jorden; helt felaktigt vad Tlön beträffar. Folken på denna planet är – från födseln –

idealister. Språken och deras avläggare – religion, vetenskap, metafysik – bygger på idealismen. 

(25)

I den första meningen nämns de två brittiska empiristerna Hume och Berkeley, och den 

polemik som man skulle kunna tänka sig fanns mellan dem, medan det i sista delen av citatet 

görs explicita referenser till idealismen, den filosofiska gren som Berkeley tillhörde. Läsaren 

får nu reda på att folket på Tlön är idealister och att planetens vetenskap och metafysik med 

mera helt bygger på idealismen. Fiktionen fortsätter: ”Man ser inte världen som en mängd 

objekt i rummet, utan som en osammanhängande rad av inbördes oberoende handlingar.” (25) 

Även om denna formulering görs i samband med att idealismen diskuteras så kan den snarare 

jämföras med Humes filosofi än med Berkeleys. Ifall Borges medvetet har använt sig av 

filosofiska teorier har han alltså inte konsekvent hållit sig till en och samma, utan blandat eller 

kombinerat dem. Föregående citat kan sättas i samband med Hume eftersom han inte trodde 

på orsak och verkan, han menade alltså att olika handlingar inte kan sammankopplas i en 

orsaksrelation. Det som vi tycker oss uppleva som sammanfogade enheter är alltså en 

”osammanhängande rad av inbördes oberoende handlingar”. Att man inte ser världen som en 

mängd objekt i rummet stämmer å andra sidan helt överens med Berkeleys filosofi, eftersom 

objekten inte existerar i rummet utan i själarnas och Guds medvetande. Även språket på Tlön 

bygger på idealistiskt tänkande:

Det finns inga substantiv i Tlöns förmodade Ursprache, som ligger till grund för de ’moderna’ 

språken och dialekterna: det finns opersonliga verb, bestämda av enstaviga suffix (eller prefix) 

med adverbiell funktion. Till exempel: det finns inget ord som motsvarar ordet ’måne’, men det 

finns ett verb som på vårt språk skulle bli ’måna’ eller ’månera’. ’Månen steg upp över floden’ 

heter […] uppåt (upward) bortom ständigt-strömmande månade det. (25f)

Att det inte finns några substantiv i Tlöns urspråk skulle kunna förklaras med att man enligt 

Berkeleys idealism inte tror på någon fysisk substans, det som existerar är själarnas 

handlingar. Den klassiska användningen av ordet substantiv syftar på en substans, något 

självständigt, och dessa existerar inte enligt idealismen, där allting består av sinnesinnehåll, 
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som är beroende av ett medvetande.36 Därför skulle substantiven på Tlön kunnat ha ersatts 

med verb. Detta gäller dock endast språken på den södra hemisfären. I norr är grundelementet 

inte verbet utan adjektivet, men substantivet existerar inte heller där. Borges förtäljer dock 

inte hur man benämner människorna på det idealistiska Tlön, själarnas medvetande existerar 

ju och kan tyckas utgöra någon form av självständig, om än abstrakt, materia.  

Borges skriver: ”I hemisfärens litteratur […] myllrar det av tänkta objekt” (26) – tänkta 

objekt existerar alltså. Eftersom alla objekt enligt Berkeley existerar endast som 

sinnesinnehåll, varseblivna i vårt medvetande så skulle de kunna jämställas med våra tankar, 

som även de existerar i vårt medvetande. Tänkta objekt existerar alltså lika mycket som 

varseblivna objekt, eftersom allt ändå i grunden är sinnesinnehåll.  

Tlöns klassiska kultur omfattar en enda vetenskap: psykologin, och alla andra är 

underordnade den. Människorna på planeten tänker sig världen som en serie mentala förlopp 

som inte utvecklas i rummet utan fortlöpande i tiden: ”de tänker sig inte att det rumsliga äger 

fortvaro i tiden. Förnimmelsen av rök vid horisonten och sedan av ett brinnande fält och sedan 

av den halvsläckta cigarett som orsakat branden anses vara ett exempel på en förknippning av 

idéer.” (27) William H. Bossart, professor i filosofi vid University of California skriver i sin 

bok Borges and Philosophy: ”It should come as no surprise that the classical culture of Tlön is 

comprised of only one discipline, psychology [---] Hume in his masterful analysis of human 

nature comes to precisely this conclusion; namely, that all reasoning can be explained in 

psychological terms”.37 Bossart förknippar alltså berättelsen om Tlön med Humes sätt att se 

på kunskap: ”Borges explains in Humean fashion why it is so [varför alla vetenskaper kan 

reduceras till psykologiska termer]”.38 Föregående av Borges författat citat säger att man på 

Tlön tänker sig världen som en serie mentala förlopp, man ser inget samband mellan ett 

brinnande fält och förnimmelsen av rök. Som tidigare nämnts baserar sig en sådan 

sammankoppling (av till exempel förnimmelse av rök och ett brinnande fält) enligt Hume på 

orsaksrelationer och dessa kan man inte bevisa (se bilaga II: Induktion/deduktion). Borges kan 

alltså sägas förklara varför den enda vetenskapen är psykologin ”in a Humean fashion” (man 

tror inte på orsak och verkan), på samma sätt som Hume menar att psykologin är den enda 

vetenskapen (eftersom orsaksrelationer inte kan bevisas; att vi ser orsak och verkan beror på 

                                                
36 ”sub’stantiv [---] HIST.: sedan 1786; av lat. (nomen) substantivum ’ord som betecknar en substans, ngt 
självständigt’ ; jfr substans” ”Substantiv” i Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=0348572 (2005-11-15).
37 Bossart, s. 37.
38 Ibid., s. 37f.
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vanor och psykologiska förväntningar). Dessutom är det mycket svårt (om inte omöjligt) att 

skapa en vetenskap utan att använda sig av orsaksrelationer eller induktion. 

Även föregående stycke visar hur Borges från att ha beskrivit idealism övergår till att 

tala om en teori som har en annan upphovsman. Om Borges använder sig av filosofiska 

teorier i sitt skrivande så gör han det inte på ett teoretiskt konsekvent sätt, utan utnyttjar sin 

konstnärliga frihet för att skapa föreställningar som kan sägas ha sitt ursprung hos flera 

filosofer.

”Av Tlöns doktriner är det ingen som har väckt en sådan skandal som materialismen”, 

(28) skriver Borges. Sofismen om de nio kopparmynten har ett skandalbetonat rykte på Tlön 

och lyder så här:

På tisdagen går X över en folktom väg och tappar nio kopparmynt. På torsdagen hittar Y fyra mynt 

på vägen, lite rostiga efter onsdagens regn. På fredagen upptäcker Z tre mynt på vägen. På fredag 

morgon hittar X två mynt i korridoren i sitt hus.

Med hjälp av den här historien vill ärkekättaren härleda de nio återfunna myntens existens –

det vill säga fortvaro.

Det är absurt (framhöll han) att tänka sig att fyra av mynten inte har existerat mellan tisdag 

och torsdag, tre mellan tisdag och fredag kväll, två mellan tisdag och tidigt fredag morgon. Det är 

logiskt att tänka sig att de har existerat […] i varje ögonblick av dessa tidrymder. (29)

I detta citat ställs idealism mot materialism på ett mycket tydligt sätt. Formuleringen uttrycker 

att materialismen i motsats till idealismen säger att saker kan existera oberoende av det 

mänskliga medvetandet. Enligt ett idealistiskt tankesätt existerar inte kopparmynten så länge 

de inte varseblivs. Sofismen om kopparmynten har väckt förargelse på Tlön; 

de flesta förstod den inte. [---] De förklarade att likhet är en sak och identitet en annan och 

formulerade ett slags reductio ad absurdum, det hypotetiska fallet där nio män i nio dagar i rad 

upplever en intensiv smärta. Vore det inte löjligt – frågade de – att låtsas som om det rör sig om 

samma smärta?

Detta citat kan kopplas till Hume eftersom även han skiljer på likhet och identitet och menar 

att det som vi kallar identitet ofta snarare är likhet.39 Hume skriver: ”every distinct perception, 

which enters into the composition of the mind, is a distinct existence, and is different, and 

distinguishable, and separable from every other perception”.40 På samma sätt menar 

människorna på Tlön att man inte kan förutsätta att de elva kopparmyntens definitiva, 
                                                
39 David Hume, A Treatise of Human Nature, Harmondsworth 1984, s. 299-311.
40 Ibid., s. 307.
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fortvarande identitet. Därför kan man heller inte säga att det är just de kopparmynten som X 

tappade på vägen som sedan återfinns. Människorna på Tlön menar också att ”om likhet 

innebär identitet skulle man också vara tvungen att medge att de nio mynten är ett enda” (30). 

Ett resultat av att ett tings identitet inte kan bekräftas på Tlön är även att borttappade föremål 

mångfaldigas. ”Två personer söker efter en blyertspenna; den ene hittar den utan att säga 

något; den andra hittar den andra pennan, inte mindre verklig men mera som hon tänkt sig 

den.” (31) På planeten Tlön kallas dessa sekundära objekt hrönir. Fiktionens andra del slutar: 

Tingen mångfaldigas på Tlön; de visar även tecken på att suddas ut och förlora sin form när de 

glöms bort. Det klassiska exemplet är tröskeln som fanns kvar så länge en tiggare gick dit och som 

försvann vid hans död. Det har hänt att några fåglar, en häst, räddat ruinerna av en amfiteater. (33)

Tingen på Tlön är alltså även beroende av att vara ihågkomna för att behålla sin ursprungliga 

karaktär. Bossart skriver: ”Things not only become duplicated in Tlön; they also tend to 

become forgotten when they are not being observed. Hence we return from a limited 

’idealism’, which maintains that we experience that which we anticipate, to the more radical 

idealism of Berkeley for whom ’to be is to be percieved’.”41 Berkeley menade visserligen att 

allting alltid förnimms av Gud, som ett sätt att förklara det absurda i att saker och ting slutar 

existera när de inte varseblivs. Men som tidigare noterats följer inte Borges filosofiska teorier 

in i minsta detalj; i detta fall använder han en grundläggande del av idealismen. Det är möjligt 

att Borges som litterär skapare inte har något behov av att använda sig av filosofiska teorier i 

sin helhet. En rimlig tanke vore att Borges hämtar inspiration i filosofin, och att han sedan 

använder filosofi i sina egna syften – som antagligen utgörs av att skriva litteratur. 

Den tredje delen av fiktionen ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” har rubriken ”Efterskrift 

1947.”, och inleds enligt följande: ”Jag återger den tidigare artikeln som den såg ut i Antologi 

över den fantastiska litteraturen, 1940, utan andra strykningar än några metaforer och en sorts 

ironisk resumé som i dag känns ytlig. Mycket har hänt sen dess…” (33) Vi är alltså nu 

tillbaka i ramberättelsen som handlar om Uqbars fantastiska litteratur. Förvirrande nog var det 

emellertid i A First Encyclopedia of Tlön och inte i Antologi över den fantastiska litteraturen

från 1940 som berättarjaget läste om Tlön från första början. Antologin skulle kunna vara en 

del av encyklopedin, men Borges skulle även kunna vara medvetet motsägelsefull.

Jagpersonen börjar nu berätta vad som hänt efter det att Antologi över den fantastiska 

litteraturen skrivits. 1941 hittades ett brev från en Gunnar Erfjord i en bok som tillhört 

                                                
41 Bossart, s. 40.
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berättarjagets avlidne vän Herbert Ashe, och detta brev gav fullständig klarhet i mysteriet med 

Tlön. Ett hemligt sällskap träffades i början av 1600-talet för att konstruera ett land. Bland 

medlemmarna fanns George Berkeley; här återfinns alltså ett explicit samband mellan Borges 

text och filosofen Berkeley. Projektet som bestod i att skapa ett land utökades sen och på 

1800-talet övergick man till att skapa en hel planet. Så småningom börjar den påhittade 

världen göra intrång i det som är den fiktivt verkliga världen; prinsessan Faucigny Lucinde 

mottar en silverservis från Poitiers, och i samma låda finns en mystisk kompass. 

”[B]okstäverna på kompasskivan ingick i ett av alfabeten på Tlön. Det var den fantastiska 

världens första intrång i den verkliga världen.” (35) Olika handböcker och återgivningar om 

Tlön ”översvämmade jorden och fortsätter att översvämma den till bristningsgränsen” (36f). 

Fiktionen fortsätter: 

Nästan genast gav verkligheten vika på mer än ett sätt. [---] Umgänget och förtrogenheten med 

Tlön har fått denna världen att falla sönder. […] Skolorna har redan invaderats av Tlöns 

(förmodade) urspråk; dess harmoniska historia (full av gripande episoder) har utplånat den som 

rådde i min barndom; ett påhittat förflutet intar i våra minnen redan det andras plats, det om vilket 

vi inte vet någonting med säkerhet – inte ens att det är falskt. [---] Världen kommer att vara Tlön. 

(37)

Borges beskriver hur engelskan, franskan och spanskan kommer att försvinna från planeten på 

samma sätt som arkeologin, biologin och matematiken kommer att förändras eller redan har 

förändrats. Historien har förändrats, och ingenting av den verkliga världen kommer att finnas 

kvar. Fiktionen slutar här. 

”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” slutar med att den fiktiva världen helt har tagit över den 

”verkliga” världen och skapar därmed många frågor av kunskapsteoretisk natur; var ligger 

skillnaden mellan fiktivt och verkligt, och hur kan man avgöra vad som är verkligt?42 I 

berättelsens framtida värld kommer invånarna att växa upp med en historia som har blivit 

ändrad, innebär det att deras historia är falsk? Hur kan vi veta att inte vår historia är falsk? 

Hur kan vi veta att vi inte lever i en illusorisk låtsasvärld, skapad av ett hemligt sällskap? 

Enligt de empirister som har en mer skeptisk inställning kan vi inte veta huruvida vår värld är 

falsk, eftersom vi inte kan känna till någonting som vi inte har någon erfarenhet av. För att 

säga att vår historia är falsk måste vi känna till den sanna historien. Men har vi ständigt blivit 

skolade på ett sätt som gjort att vi är omedvetna om den sanna historien, hur ska vi då kunna 

                                                
42 Orbis Tertius betyder ungefär ”den tredje omloppsbanan” och är förlaget som ger ut encyklopedin om Tlön.
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ifrågasätta den falska? Enligt empiristerna finns det ju, som Locke uttryckte det, inga sanna 

medfödda idéer – vi bygger vår kunskap på vår erfarenhet.

Jag menar därför att idén om att den påhittade planeten Tlön kan skaffa sig ett sådant 

inflytande på den verkliga världen bygger på empiristiskt tänkande. Hade människorna kunnat 

skaffa sig sann kunskap a priori hade de snabbt kunnat se igenom illusionen. Om människorna 

hade fötts med kunskap om den verkliga världen hade de intuitivt kunnat känna att den nya 

världen vore falsk. Men, människorna kan inte nå någon kunskap på ett enbart rationellt plan 

och kan därför inte förstå att världen de lever i är falsk. Eftersom detta tankesätt visar en 

tvivlande attityd gentemot vår förmåga att se den verkliga världen utgör den ett exempel på 

skepticism. 

Den fiktiva världen tar i ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” helt över den verkliga världen. 

Med filosofisk terminologi (och empiristiskt tankesätt) skulle berättelsens fiktiva värld kunna 

representeras av den varseblivna världen och berättelsens verkliga värld av det som man inom 

kunskapsteorin kalla den externa världen, världen som existerar oberoende av vårt 

medvetande. Både Berkeley och Hume menade att det inte finns någon extern värld som är 

oberoende av vårt medvetande. Att berättelsens fiktiva värld kan interagera med dess verkliga 

värld skulle enligt Berkeleys och Humes tankesätt kunna förklaras med att de tillhör samma 

värld, den enda som existerar. Eftersom vi aldrig kan ta oss förbi de bevis som vårt minne och 

vår varseblivning förser oss med så kan vi heller aldrig ta oss utanför vårt medvetande. Både 

berättelsens fiktiva värld och berättelsens verkliga värld existerar till en början i människornas 

medvetande. Till slut upphör den verkliga världen att existera i människornas medvetande, 

eftersom den fiktiva helt tar över. Enligt idealistiskt tänkande kommer den fiktiva världen till 

slut att vara den enda som existerar eftersom det är den enda som varseblivs. Människorna i 

berättelsen kommer inte att kunna känna till att de lever i en fiktiv värld, på samma sätt som 

vi, enligt idealismen, inte kan veta att den värld vi varseblir är den objektivt sanna världen.

Ytterligare frågeställningar

I denna uppsats lämnar jag många intressanta frågor obesvarade. Jag diskuterar till exempel 

inte närmare varför Borges skriver som han gör; varför han väljer att uttrycka filosofiska 

frågeställningar genom att skriva skönlitteratur. Jag diskuterar inte heller huruvida Borges tar 

ställning för eller emot någon filosofisk riktning, och jag tar heller inte upp vilken funktion de 

filosofiska motiven har i texten. Dessutom är jag övertygad om att Borgestexterna kan tolkas 

ur diverse olika perspektiv, även om jag av avgränsningsskäl har varit tvungen att hålla mig 
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till en tydligt begränsad infallsvinkel. Det finns alltså många outforskade aspekter på Borges 

författarskap vilket innebär att möjligheten att genomföra ytterligare studier är mycket stor.

Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att genomföra tolkningar av ett antal Borgestexter ur ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv, som preciserats till att enbart gälla den kunskapsteori av 

skeptisk natur som företräds av de så kallade brittiska empiristerna. Uppsatsens syfte är även 

att pröva om texterna kan tolkas ur detta perspektiv med ett gott resultat, det vill säga om det 

finns likheter filosoferna och Borgestexterna emellan. I arbetet med uppsatsen har metoden 

textkommentar använts. Teorimässigt kan uppsatsen framförallt klassificeras som en 

intertextuell studie, men eftersom mycket texttolkning har gjorts finns även hermeneutiska 

inslag.

Uppsatsens analysdel är baserad på de fyra Borgesfiktionerna ”De runda ruinerna”, ”A 

problem”, ”Parable of Cervantes and Don Quixote” och ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, och 

samtliga texter har med ett gott resultat kunnat tolkas ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv 

eftersom de alla kan sägas tangera kunskapsteoretiska frågeställningar. Därtill presenteras 

flera likheter mellan motiv i texterna och de brittiska empiristernas filosofiska teorier i 

analysdelen.

”De runda ruinerna” handlar om en man som drömmer fram en annan människa. Denna 

människa, drömmarens son, införlivas efter lång förberedelse i verkligheten, raderad på sina 

minnen. Drömmarens son vet alltså inte att han endast är en dröm. Fiktionen slutar med att 

drömmaren själv förstår att även han är en dröm, i någon annans medvetande. I ”De runda 

ruinerna” framträder tydligt motivet dröm kontra verklighet, och i fiktionen fungerar 

drömmen och verkligheten som olika dimensioner som kan flyta samman. Denna uppfattning 

anknyter till Berkeleys idealism eftersom Berkeley menar att allting är idéer och att idéer är 

jämställda. De objekt vi drömmer om existerar alltså lika mycket, och i samma dimension 

som de objekt vi varseblir när vi är vakna. Drömmarens son föds helt raderad på sina minnen, 

utan några kunskaper, på samma sätt som Locke menar att det inte existerar några medfödda 

idéer. Hume menar att vi inte kan veta någonting om en eventuell extern värld, och i ”De 

runda ruinerna” kan denna idé sägas gestaltas i drömmaren som fram till berättelsens slut 

lever i ovisshet om den sanna världen. I ”De runda ruinerna” framträder kunskapsteoretiska 

frågor som till exempel: vad innebär det att existera?
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Både ”A problem” och ”Parable of Cervantes och Don Quixote” handlar om Don 

Quijote. ”A problem” presenterar fyra olika tänkbara konsekvenser på vad som skulle hända i 

fall Don Quijote skulle upptäcka att han dödat en annan människa. Ett av exemplen säger att 

Don Quijote lever i en hallucinationsvärld, vilket är en uppfattning som bygger på 

empiristiskt tänkande eftersom Don Quijote inte kan ta sig förbi sin varseblivningssfär och se 

den ”sanna” världen. Enligt samma exempel anser Don Quijote inte att det är fel att döda, 

vilket är en uppfattning som kan relateras till Locke eftersom han menar att det inte finns 

några medfödda, sanna, idéer. Ett annat exempel innebär att Don Quijote förstår att allting är 

en illusion och uppfattningen om att allting är en illusion återfinns även i Berkeleys filosofi. 

”Parable of Cervantes och Don Quixote” är en kort text som kunskapsteoretiskt sett är 

intressant eftersom Don Quijote snarare beskrivs som en vanlig människa än som en fiktiv 

romankaraktär. Uppfattningen om att romankaraktärer verkligen existerar skulle kunna ha sitt 

ursprung i Berkeleys filosofi, eftersom Berkeley menar att allting är sinnesinnehåll – idéer –

och att olika idéer existerar lika mycket.

Gällande ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” har framförallt den andra delen som handlar om 

den imaginära planeten Tlön fokuserats. Fiktionen handlar om en planet som är skapad av ett 

hemligt sällskap, och denna planet bygger helt på idealismen. Texten innehåller alltså 

explicita referenser till idealismen och även till Hume och Berkeley. Folket på Tlön är 

idealister, och man skulle kunna säga att fiktionen handlar om de konsekvenser en idealistisk 

världsuppfattning får; språket blir till exempel annorlunda eftersom inga substantiv finns. I 

berättelsen interagerar det ”påhittade” eller fiktiva med verkligheten, vilket som vi tidigare 

sett är en föreställning som kan kopplas till Berkeleys uppfattning om att allting är idéer. 

Även resonemang som bygger på Humes filosofi återfinns i texten – folket på Tlön tror inte 

på orsak och verkan och därför är psykologin den främsta vetenskapen. Humes åsikter 

gällande identitet och likhet finns också gestaltade i texten. Fiktionen slutar med att den 

fiktiva världen helt tar över den verkliga. Folket vet till slut inte om deras värld är verklig, på 

samma sätt som empiristerna menar att vi inte kan veta någonting utöver våra förnimmelser –

vi kan inte inhämta kunskap a priori. Fiktionens motiv kan sägas kretsa kring 

kunskapsteoretiska frågeställningar gällande verkligheten och hur sann kunskapen om vår 

historia egentligen är.



30

Litteraturförteckning

Tryckta källor

Agassi, Joseph, ”Philosophy as Literature: The Case of Borges” i Mind: a Quarterly Review 

of Psychology and Philosophy, årgång 94, nr. 314, Oxford 1970

Aune, Bruce, ”External World” i Encyclopedia of Empiricism, red. Don Garrett och Edward 

Barbanell, London 1997

Berkeley, George, ”Three Dialogues Between Hylas and Philonous” i Essay, Principle, 

Dialogues, London 1929

Borges, Jorge Luis, ”Jorge Luis Borges: An Interview. Patricia Marx and John Simon, 1968” i 

Conversations, red. Richard Burgin, Jackson 1998

- ”Jorge Luis Borges. L.S. Dembo, 1969” i Conversations, red. Richard Burgin, 

Jackson 1998

- ”De runda ruinerna” i Biblioteket i Babel, [Ficciones 1956, El Aleph 1957], övers. 

Sun Axelsson, Stockholm 1963

- ”A problem” i Dreamtigers, [El hacedor 1960], övers. Mildred Boyer och Harold 

Morland, London 1973

- ”Parable of Cervantes and Don Quixote” i Dreamtigers, [El hacedor 1960], övers. 

Mildred Boyer och Harold Morland, London 1973

- ”Tlön, Uqbar, Orbius Tertius” [”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” i El jardìn de 

senderos que se bifurcan 1941] i Labyrinter, övers. Johan Laserna, Lund 1991

- ”Las ruinas circulares” i Obras Completas I, Buenos Aires 1996

- ”Un problema” i Obras Completas II, Buenos Aires 1996

- ”Parábola de Cervantes y de Quijote” i Obras Completas II, Buenos Aires 1996

Bossart, William H., Borges and Philosophy: Self, Time and Metaphysics, New York 2003

Cooper, David E., World Philosophies: An Historical Introduction, Oxford 1996

Gustafsson, Lars, ”Litteratur och idéer” i Forskningsfält och metoder inom 

litteraturvetenskapen, red. Lars Gustafsson, 2a uppl., Stockholm 1974

Hœttner Aurelius, Eva, ”Litteratur och idéer” i Litteraturvetenskap – en inledning, red. 

Staffan Bergsten, 2a uppl., Lund 2002

Hume, David, ”An Enquiry Concerning Human Understanding” i Selections, London 1927

- A Treatise of Human Nature, Harmondsworth 1984



31

Iser, Wolfgang, ”Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse” i Modern litteraturteori –

från rysk formalism till dekonstruktion del 1, red. Claes Entzenberg och Cecilia 

Hansson, 2a uppl., Lund 1993

Jacquette, Dale, ”A priori/a posteriori distinction” i Encyclopedia of Empiricism, red. Don 

Garrett och Edward Barbanell, London 1997

Johansson, Anders, Avhandling i litteraturvetenskap – Adorno, Deleuze och litteraturens 

möjligheter, Göteborg 2003

Linnér, Sven, Litteraturhistoriska argument, Stockholm 1964

Locke, John, ”Book I: Of Innate Notions” i An Essay Concerning Human Understanding, 

London 1997

- ”Book II: Of Ideas” i An Essay Concerning Human Understanding, London 1997

Millican, Peter, ”Induction” i Encyclopedia of Empricism, red. Don Garrett och Edward 

Barbanell, London 1997

Olsson, Anders, ”Intertextualitet, komparation och reception” i Litteraturvetenskap – en 

inledning, red. Staffan Bergsten, 2a uppl., Lund 2002

Teichman, Jenny, Philosophy: A Beginner’s Guide, 3e uppl., Oxford 1999

Wilson, Fred, ”Existence” i Encyclopedia of Empricism, red. Don Garrett och Edward 

Barbanell, London 1997

Internetkällor

Bergström, Lars, ”realism: Filosofi” i Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=291314 (2005-11-21)

Prawitz, Dag, ”Kunskapsteori” Nationalencyklopedin

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233702 (2005-10-20)

- ”Empirism” i Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=162073 (2005-10-20)

- ”Klassisk empirism” i Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=162073 (2005-10-20)

”Substantiv” i Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=0348572 (2005-11-15)

The Jorge Luis Borges Center for Studies & Documentation, 

http://www.au.dk/romansk/borges (2005-11-23)



BILAGA I

i

Begrepp och filosofiska teorier

Kunskapsteori

Kunskapsteorin är en huvudgren inom filosofin och studerar grundläggande frågor om 

framförallt kunskapens natur, objekt och källor. Frågor som studeras kan vara till exempel: 

Vad är kunskap? Kan vi ha kunskap om en objektiv yttervärld eller bara om våra egna 

upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på – sinnena eller förnuftet?1

A priori/a posteriori

Distinktionen mellan kunskap a priori och kunskap a posteriori utgör den mest fundamentala 

delningen av de kunskapsteoretiska kategorierna. Distinktionen kan formuleras som att 

kunskap a priori är helt oberoende av erfarenheten medan kunskap a posterieori istället 

grundar sig på erfarenheten och därmed är beroende av den.2

Skepticism

Det finns olika typer av skepticism. Skeptiker kan vara människor som undviker att göra olika 

former av bedömningar, men det kan även vara människor som misstror konventionella 

tankesätt angående religion, moral eller politik. Filosofisk skepticism innebär emellertid mer 

än ifrågasättande och cynism i vardaglig mening. Den filosofiska skepticismen kan ta två 

uttryckssätt: den kan skapa tvivel kring antaganden eller teorier som för de flesta människor 

innebär genuin kunskap men den kan även totalt förneka sanningen i de slutsatser eller 

antaganden som de allra flesta människor tar för självklara. Skepticismen har även olika 

motiv. Principen bakom metodologisk skepticism är att kunskap inte kan uppnås förutom 

genom att tillfälligt betrakta alla påståenden som möjligtvis kan ifrågasättas som falska. På 

det sättet kan man till slut uppnå kunskap i form av de påståenden som det är omöjligt att 

tvivla på. Denna metod brukar tillskrivas René Descartes, som ansåg sig ha upptäckt en helt 

otvivelaktig princip, nämligen ”cogito ergo sum” eller ”jag tänker, alltså finns jag”. Denna typ 

av skepticism är alltså temporär eller ”simulerad”, och jag kommer inte att använda mig av 

den i uppsatsens analysdel. Den begränsade skepticismen innebär att man tvivlar på, eller helt 

förkastar, möjligheten att uppnå genuin kunskap eller sanning på vissa speciella områden. 

Man kan vara skeptiker vad gäller till exempel moral eller vetenskaplig induktion och 1700-

                                                
1 Dag Prawitz, ”Kunskapsteori” i Nationalencyklopendin, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233702 (2005-10-20).
2 Dale Jacquette, ”A priori/a posteriori distinction” i Encyclopedia of Empiricism, red. Don Garrett och Edward 
Barbanell, London 1997, s. 1.
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tals- och 1800-talsfilosoferna tvivlade på att de fem sinnena kan ge oss någon kunskap om 

den materiella världen. Den begränsade formen av skepticism har ofta en tendens att 

expandera – ifrågasättanden om den materiella världens eventuella existens kan ofta leda till 

tvivel gällande tidens, rummets existens, liksom existensen av orsak och verkan. I uppsatsens 

analys finns flera exempel på vad som skulle kunna klassas som begränsad skepticism. 

Slutligen förnekar den totala (”globala”) skepticismen alla möjligheter till inhämtande av 

sann kunskap; det finns ingenting som kan kallas för kunskap eller sanning.  

Skepticismen har en lång historia som kan sägas börja med de grekiska filosoferna 

Pyrrhus (300 – 200-talet f. Kr.) och Protagoras (490 – 420 f. Kr.). På 1600 – 1700-talen 

började skepticismen innefatta tvivel kring materiens verklighet och huruvida de fem sinnena 

är tillförlitliga. Det var delvis ett resultat av arbeten genomförda av tre berömda filosofer som 

brukar kallas för ”de brittiska empiristerna”; engelsmannen John Locke, irländaren George 

Berkeley och skotten David Hume.3

Empirism

Empirismen är den filosofiska riktning som i motsats till rationalismen betonar erfarenheten 

snarare än förnuftet som bas för vår kunskap, och är en huvudriktning inom kunskapsteorin. 

Etiketten empirism har dock använts om ståndpunkter med mycket olika schatteringar: från 

tesen att all kunskap har sin enda grund i sinneserfarenheten till tesen att erfarenheten utgör en 

grund till kunskap.4

Till de klassiska empiristerna räknar man framförallt de brittiska tänkarna Locke, 

Berkeley och Hume. Gentemot rationalisterna hävdar empiristerna till exempel att människan 

inte har några medfödda idéer. Vid födseln är själen enligt Locke ett oskrivet blad, en tabula 

rasa, som sedan får allt sitt innehåll genom yttre påverkan. Hume menar att de enda sanningar 

som vi kan vara säkra på är sådana som bygger på sinnena eller minnet. Endast genom att 

göra antaganden om relationer mellan orsak och verkan kan man av sådana sanningar skapa 

mer generella påståenden, men sådana slutledningar förutsätter induktion och kan aldrig vara 

helt säkra, menar Hume. I motsats till rationalisterna förnekar därför empiristerna dels att det 

a priori är möjligt att inse sanningen hos en naturlag, dels att det finns nödvändiga sanningar 

om verkligheten.5

                                                
3 Jenny Teichman, Philosophy: A Beginner’s Guide, 3e uppl., Oxford 1999, s. 60ff. 
4 Prawitz, ”Empirism” i Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=162073 (2005-
10-20).
5 Prawitz, ”Klassisk empirism” i Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=162073 
(2005-10-20).
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Induktion/deduktion

Inom filosofin drar man en gräns mellan induktiva och deduktiva slutledningar. Matematiska 

och logiska resonemang är nästan alltid deduktiva medan man inom naturvetenskapen och i 

det vanliga livet ofta använder sig av induktiva resonemang. Deduktion innebär att göra 

slutledningar som med säkerhet följer dess premisser. Ett traditionellt exempel på deduktivt 

resonemang är:

1. Alla män är dödliga

2. Sokrates är en man.

3. Alltså är Sokrates dödlig.

Om premisserna (1 och 2) är sanna så måste även slutledningen (3) vara sann.

Induktion innebär istället att samla särskilda fakta och sedan generalisera utifrån dessa 

fakta, induktivt resonemang baserar sig alltså på erfarenhet, observation och experiment. Ett 

exempel på induktivt resonemang är till exempel ”den här svanen är vit”, ”den där svanen är 

vit”, ”den tredje svanen är vit”, och så vidare, till slutledningen att alla svanar sannolikt är 

vita. Hume var den förste filosofen som uttalade skeptiska tvivel angående induktivt 

resonemang.6 Hans argument gällande induktion är kanske det mest välkända och 

inflytelserika bland alla empiristiska texter och intar en central plats i hans filosofiska 

system.7

Hume ifrågasatte relationen mellan orsak och verkan, och menade att vi ser orsak och 

verkan eftersom vi har vant oss vid att göra det, vi förutsätter att en viss orsak följes av en viss 

effekt på grund av psykologiska förväntningar. Han menade att vi inte kan ha kunskap om 

orsaksrelationer a priori, orsaksrelationer kan bara upptäckas med erfarenhetens hjälp; vi är 

till exempel vana vid att elden är varm och därför förutsätter vi att den alltid är och kommer 

att vara varm.8 Induktiva argument baserar sig på orsaksrelationer, skriver Hume.9 Eftersom 

orsaksrelationer inte kan vara kända a priori så kan inte heller induktiva argument vara kända 

a priori. För att ett induktivt argument ska fungera måste det förutsätta uniformitet i naturen, 

det vill säga att naturen i framtiden kommer att vara som den varit i det förflutna.10 Denna 

princip kan endast bli bekräftad av ett annat induktivt argument, för uniformitetsprincipen kan 

inte bli bekräftad a priori.11 Eftersom induktiva argument baserar sig på en princip som är 

                                                
6 Teichman, s. 172f.
7 Peter Millican, ”Induction” i Encyclopedia of Empiricism, red. Don Garrett och Edward Barbanell, London 
1997, s. 181.
8 David Hume, ”An Enquiry Concerning Human Understanding” i Selections, London 1927, s. 117f.
9 Ibid., s. 117.
10 Ibid., s. 127.
11 Ibid., s. 129.
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baserad på ett annat induktivt argument är alla induktiva argument cirkulära: 

uniformitetsprincipen behöver ett induktivt argument för att bekräftas. Men ett induktivt 

argument behöver uniformitetsprincipen för att bekräftas. Men uniformitetsprincipen behövde 

redan ett induktivt argument och så vidare…12

Medfödda idéer

John Locke var den första stora filosofen som kombinerade en genomgående kritik av den 

rationalistiska doktrinen om de medfödda idéerna med en empirisk redogörelse för den 

mänskliga kunskapens ursprung. Locke menar att människan vid födseln är som en tabula 

rasa, en tom tavla, vars innehåll sedan fylls på efterhand. Argumenten emot de medfödda 

idéerna finns i första delen av Lockes största verk An Essay Concerning Human 

Understanding där Locke bland annat argumenterar för att doktrinen som säger att vi föds 

med idéer inte går att bevisa.13 Det enda bevis som skulle kunna stödja doktrinen skulle vara 

ett bevis med universalt samtycke, som alla människor kan bekräfta. Men, även bevis som 

med lätthet skulle kunna bestyrkas universellt, som till exempel vissa logiska lagar, blir inte 

nödvändigtvis bekräftade av barn, obildade eller mentalt handikappade, menar Locke. 

Observation och reflektion är enligt Locke de två källorna till alla våra idéer.14

Humes kunskapsteori

Hume argumenterade för att våra möjligheter till förvärvande av sann kunskap är mycket 

begränsade och att matematiken är en av de få saker som vi egentligen kan ha någon kunskap 

om.15 Kunskapen är begränsad till våra egna upplevelser, men att det bakom upplevelserna 

skulle finnas en yttervärld är en vanlig föreställning som aldrig kan rättfärdigas, menar Hume. 

”All the perceptions of the human mind resolve themselves into two distinct kinds, which I 

shall call IMPRESSIONS and IDEAS”, skriver David Hume i A Treatise of Human Nature.16

Hume menar att idéerna är de svagare förnimmelserna som kommer från de livligare och mer 

kraftfulla intrycken. Den egentliga källan till all vår kunskap och alla våra idéer är alltså 

sinnesintrycken. Även om vi kastar om och kombinerar idéer om ting som vi aldrig har erfarit, 

                                                
12 Hume, ”An Enquiry Concerning Human Understanding”, s. 136.
13 John Locke, ”Book I: Of Innate Notions” i An Essay Concerning Human Understanding, London 1997, s. 59-
91.  
14 John Locke, ”Book II: Of Ideas” i An Essay Concerning Human Understanding,, London 1997. 
15 Hume, ”An Enquiry Concerning Human Understanding”, s. 115.
16 David Hume, A Treatise of Human Nature, Harmondsworth 1984, s. 49.
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så sträcker sig vår kreativa förmåga inte utanför det material som sinnena och erfarenheten 

har gett oss. Komplexa idéer är alltså formade av enkla idéer.17

Hume menade att vi inte har några goda anledningar till att tro på att externa objekt, det 

vill säga objekt som är oberoende av vårt medvetande, existerar. För att bekräfta de externa 

objektens existens måste vi ta oss förbi våra minnen och intryck eftersom vårt medvetande 

inte har något annat än våra varseblivningar närvarande framför sig och därför inte direkt kan 

förnimma externa objekt.18 Det enda sättet att ta sig förbi de bevis som våra minnen och 

intryck förser oss med är att resonera kring orsak och verkan.19 Men för att förutsätta 

orsaksrelationer måste vi förutsätta att framtiden kommer att likna det förflutna, och som vi 

sett tidigare blir en sådan argumentation cirkulär.

Berkeleys idealism

Berkeley var redan som tonåring övertygad om att begreppet ”materia” var ett löst och 

onödigt begrepp. Hans utgångspunkt var att varseblivningsobjekten är sinnesinnehåll, idéer, 

vars innehåll består i att vara varseblivna. En materiell kropp är ett komplex av förnimbara 

kvalitéer som till exempel form, lukt, smak eller konsistens. De ting vi varseblir kan alltså inte 

existera utan sinnet.20 Att en kropp existerar innebär detsamma som att den förnimms, att vara 

är att förnimmas (esse est percipi). Det existerar inga materiella substanser som skulle 

förorsaka våra förnimmelser, verkligheten består av Gud och de själar som han har skapat. 21

Någon fysisk substans existerar alltså inte; ”it is evident there is no other Substance than 

Spirit, or that which percieves”, skriver Berkeley.22 Berkeleys idealism anklagades för att vara 

vansinnig trots att Berkeley endast ville påkalla användandet av det sunda förnuftet. Han ville 

inte förneka existensen av träd och andra förnimmbara ting, utan garantera deras existens 

genom att jämställa dem med andra samlingar av idéer.23 Berkeley menade inte heller att 

saker slutar att existera bara för att en människa inte varseblir dem, eftersom allting alltid 

varseblivs av Gud.24

                                                
17 Hume, A Treatise of Human Nature, s. 64-73.
18 Hume, ”An Enquiry Concerning Human Understanding”, s. 146ff.
19 Ibid., s. 117.
20 David E. Cooper, World philosophies: An  Historical Introduction, Oxford 1996, s. 260. George Berkeley, 
”Three Dialogues Between Hylas and Philonous” i Essay, Principle, Dialogues, London 1929, s. 270.
21 Berkeley, s. 281f.
22 Ibid., s. 127.
23 Cooper, s. 262.
24 Berkeley, s. 276.
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