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som Paul Verlaine og Charles Baudelaire 
og strømninger som romantikken og 
symbolismen – satte i gang den litterære 
bevegelsen modernismo (som riktignok 
er noe forskjellig fra det vi kaller «moder-
nisme»). 

Darío utgjør den tydeligste litterære 
referansen til den peruanske poeten César 
Vallejos univers, men bildet av ham må 
naturligvis utfylles med detaljer fra hans 
egen biografi. 

 
HAN BLE FØDT i den lille byen Santi-
ago de Chuco nord i Peru i 1892, men 
emigrerte til Europa i 1923 og bosatte seg 
i Paris, der han døde lutfattig i 1938. Han 
ga bare ut to diktsamlinger mens han var i 
live, men det skulle komme ytterligere to 
rett etter hans bortgang. 

Det er den andre, Trilce fra 1922, som 
nå foreligger på norsk, i universitetspro-
fessor Gisle Selnes’ dedikerte oversettelse. 
Dette er på ingen måte lett tilgjengelige 
dikt, selv om de gjengis parallelt på både 
norsk og spansk.  

 
DET Å LESE Vallejo er som å kaste seg 
ut i tomheten fra en utrygg gren. Inn-
holdsmessig er diktene hans visjonære, 
engasjerte og desperate, men det eksperi-
mentelle og hakkende 
språket er enda mer 
radikalt. 

Det kan sies at han 
har noe som minner 
om både Wergeland, 
Obstfelder og Ulven 
i seg, men først og 
fremst hører han 
tydelig hjemme i en 
latinamerikansk kontekst, der hans lyrikk 
i dag anses som unik og nyskapende. 

 
DET ER LIKEVEL fristende å gripe til en 
annen form for inngang til hans verden, 
nemlig Georg Johannesens dikteriske 
hyllest til sin kollega, rett og slett titulert 
César Vallejo:

«Å synge var en merkelig fugl
To vokaler fra et tomt egg
Søvn og rødvin
Foreldre uten fortid
Bråk hver gang han sa noe
og stillhet hvis han skrev»

L
atin-Amerika har med 
sin tiltalende arkitek-
tur, vakre befolkning 
og frodige natur alltid 
vært i besittelse av et 
potensial til å bli noe 
nærmest paradisisk, 
men det har ofte vært 

som om menneskets egen tilkortkom-
menhet – gjennom vold, fattigdom og 
hyperinflasjon – er kommet i veien for 
drømmene. 

 
SAMTIDIG BIDRAR denne ambivalente 
tilstanden til en håpefull, men illusjonsløs 
modenhet som har gitt seg sine positive 
utslag på det kulturelle feltet. 

Særlig innenfor litteraturen har regi-
onen lenge kunnet servere fra øverste 
hylle, og tatt i betraktning at våre «fettere 
og kusiner» i det hovedsakelig spansk- og 
portugisisktalende språkområdet står i et 
unikt forhold til oss europeere, er det en 
unnlatelsessynd å plassere dem utenfor 
det gode selskap – slik særlig vi i nord har 
en tendens til å gjøre. 

 
SANNHETEN ER at Latin-Amerika lenge 
har holdt følge med europeisk litteratur 
hva innovasjon og kvalitet angår, og ikke 
sjelden har de ligget i forkant, slik at mu-
lighetene til å la seg inspirere bør utnyttes 
bedre enn det gjøres i dag.

Bevisstheten om denne koblingen er 
naturligvis større i Spania og Portugal, 
men også i Frankrike, der mange latina-
merikanske forfattere har oppholdt seg i 
eksil, er den til stede.  

Nå skal det sies  at regionens roman-
kunst til en viss grad allerede har klart å 
klore seg til en plass på den globale scene, 
et gjennombrudd som kan tidfestes til 
1982, året da Gabriel García Márquez 
(1927-2014) vant nobelprisen. 

Han var toneangivende i regionens nær-
mest altoverskyggende «boom»-genera-
sjon, men det store fokuset i Europa på den 
«magiske realismen» som dominerer hans 
mest kjente bok, Hundre års ensomhet fra 
1967, førte med seg en tendens til å eksoti-
sere hele Latin-Amerikas folk og kultur. 

 
MED HENSYN til avantgarden, så hadde 
regionen en forutgående internasjonal 
stjerne i Jorge Luis Borges (1899-1986), 
som påvirket både modernismen og post-
modernismen i Europa.

Når det gjelder poesien, så har to chi-
lenere – nemlig Gabriela Mistral og Pablo 
Neruda – og én meksikaner – Octavio 
Paz – vunnet nobelpris, men den mest 
innflytelsesrike av dem alle, nicaraguanske 
Rubén Darío (1867-1916), er lite kjent 
utenfor sitt eget språkområde. 

DET VAR HAN som – inspirert av poeter 

Diktsensasjon
I FORMMESSIG forstand ligner ikke Jo-
hannesens dikt så mye på Vallejo, men han 
bruker mange av de samme motivene: for-
eldre/ opphav, biologi/ formering, samt 
henvisninger til det «bråkete» språket. 

Han skrev også metadikt, det vil si poe-
si som refererer tilbake på diktningens ve-
sen, funksjon og vilkår, noe som for øvrig 
viser arven fra foregangsmannen Darío.

 
DE FØLGENDE verselinjene handler om 
inkaenes tekstilbaserte knuteskrift, quipu, 
men som helhet dreier diktet seg om hans 
mor: «og jeg som ennå trekker / på en 
flette for hver bokstav i alfabetet». 

Moren beskrives som opphav både til 
hans egen eksistens og hans språklige og 
dikteriske utvikling, og viser – i likhet 
med Johannesen – til koplingen mellom 
organisk og poetisk skapelse. 

 
DET ER VIKTIG å legge merke til hvordan 
Vallejo drar med seg morens inka-avstam-
ning når han reiser inn til landets «hvitere» 
storbyer, og senere til Europa. I sitt etter-
ord peker Selnes på at Vallejo – blant annet 
med sin lingvistiske indigenismo – sto 
for en «oppmykning av det omstendelige, 
byråkratiske, iberisk-spanske protokoll-
språket». 

I datidens litteratur representerte Trilce 
et klart brudd med den rådende moder-
nismo, og det er fristende å sammenligne 
den med James Joyces «uleselige» roman 
Finnegans Wake, særlig på grunn av de 
lydmalende kakofoniene de har til felles. 
Men Trilce er ikke noen ukontrollert ord-
flom, her er det heller snakk om knappe, 
presise og meningsbærende meddelelser.

 
DET TOK rundt 40 år før Vallejos lyrikk 
fikk den anerkjennelsen som tas for gitt 

i dag, også hjemme 
i Latin-Amerika, og 
nå – nesten hundre år 
etter sin utgivelse – 
foreligger altså Trilce 
på norsk. 

Men selv om 
opphavsmannen gikk 
glipp av berømmelsen, 
så visste han å prise 

skriveprosessen som frigjørende og livgi-
vende for ham selv. 

 
RETT FØR utgivelsen hadde han av poli-
tiske årsaker sittet fengslet i et par måne-
der, en erfaring som et knippe av diktene 
også omtaler, men senere – som en følge 
av arbeidet med sitt dikteriske uttrykk – 
skrev han at «Hvis jeg ikke blir fri nå, vil 
jeg aldri bli det».  
   Så om García Márquez’ mantra var å 
«leve, for å fortelle», var det heller motsatt 
for César Vallejo. Poesien kom først, så – 
gjennom den – livet.

Det er ingen overdrivelse  å hevde at  Latin-Amerikas fremste    forfattere i over  
hundre år har tålt sammenlikningen med de beste fra Europa.    Utgivelsen av en norsk 
oversettelse  av den peruanske  modernisten  César Vallejos      diktsamling, «Trilce»,  
fra 1922 er en påminnelse om dette gledelige faktum.

«Han 
skrev også 
metadikt.»
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En penn drar en strek
som blir et kutt.

En finger stryker over leppene.

Jeg tegner en hånd 
der fingrene spriker
som tegnet for et tre.

Et menneske har satt seg i kronen
og venter på å bli gjemt
av sommeren.

Eller er det en rovfugl?
Himmelen glir over øyehinnen,
hubroen venter på natt.

Jeg blåser på tegnet for flamme.

Lyset glir ned i sin sprekk.

***
Jeg tar med hendene 
når jeg går tur:
hvis jeg får se noe å skrive
vil jeg holde det først.

Under bregnen ligger en orm.

Hva vil du, orm?

Ingenting,
bare ha lyset silt akkurat sånn
komorebi på japansk
slik at skyggene kan hente sin
svale kropp hos min.
Og sola varme sitt bein

i ryggraden min.
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FIre samLInger: den moder-
nistiske poeten César Vallejo 
ble født i peru i 1892, men i 1923 
reiste han til paris, der han døde 
lutfattig i 1938. Han skrev bare 
fire diktsamlinger, hvorav to ble 
utgitt mens han var i live og to 
posthumt. Foto: Juan domingo 
Córdoba / Kolon forlag

Diktsensasjon

Det er ingen overdrivelse  å hevde at  Latin-Amerikas fremste    forfattere i over  
hundre år har tålt sammenlikningen med de beste fra Europa.    Utgivelsen av en norsk 
oversettelse  av den peruanske  modernisten  César Vallejos      diktsamling, «Trilce»,  
fra 1922 er en påminnelse om dette gledelige faktum.
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