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Mens den forulykkede motorcykel-
list ligger på ryggen på hospitals-
stuen med armen i gips, forsøger 
han at genkalde sig ulykkesøje-

blikket. Men hvad han oplever er et hul, et 
tomrum, det ikke lykkes ham at udfylde. I 
en døs falder han ned i hullet hvor han ser 
sig selv jaget af gamle aztekere. Billeder 
fra jagten i junglen og den vage kontur 
af hospitalsstuen og det blafrende gardin 
krydser hinanden. Da han tages til fange 
og løftes op fra jorden til det ventende 
offerbål og åbner øjnene, ser han lægen 
stå med en kniv i hånden. To verdener 
kolliderer og én bevidsthed springer over i 
en anden. Åbenbaring og selvforglemmel-
se indgår i en overraskende og gådefuld 
konsellation. Et indbrud i det genkende-
lige der brækker verden op. Eksemplet 
er taget fra Cortázars novelle «Om natten 
med ansigtet op»,1 der i koncentreret form 
udfolder et af den argentinske forfatters 
ynglingstemaer, nemlig kollideringen af 
verdener.

For nogle år siden blev jeg ven med en 
argentiner som var far til en af min søns 
legekammerater. En dag fortalte han mig at 
meget få danskere havde hørt om Cortázar, 
men at hovedværket Hinkeleg (Rayuela, 
1963) var som en bibel for ham og hans 
venner i Buenos Aires: «Det er vores 
Ulysses.» Jeg fortalte ham at jeg havde 
læst de få historier der var oversat. Han 
fik julelys i øjnene og løb op på loftet og 
hentede en gammel slidt plakat med flere 
forskellige fotos af Cortázar og hans berøm-
te sorte kat. «Den skal du få,» sagde han, 
og jeg havde faktisk plakaten hængende i 
mit køkken i flere år. Men jeg har ikke læst 
Cortázar på meget længe, indtil Hinkeleg 
nu endelig med et halvt århundredes for-
sinkelse er blevet oversat til dansk.2 Jeg 
ventede gerne. For jeg kendte jo til Pablo 
Nerudas uforglemmelige ord: «Enhver der 
ikke læser Cortázar er fortabt. Ikke at læse 
ham er en alvorlig, usynlig sygdom, som 
med tiden kan få frygtelige følger. Det 
er ligesom en mand, der aldrig har smagt 
ferskner. Han bliver stille og roligt mere og 
mere trist og vil lidt efter lidt tabe håret.» 
Jeg fik bogen i tide, lige før jeg begyndte at 
tabe håret og har nu læst den. Spørgsmålet 
er om det har været ventetiden værd.

ORFEUS I EKSIL
Cortázar er argentiner, men boede de 
første fire år i Belgien, hvilket gav ham 
en distinkt accent der aldrig forlod ham. 
I 1951 flytter han 37 år gammel fra 
Argentina til Paris, hvor han ernærer 
sig som oversætter for Unesco (et orga-
nisationsliv han også har portrætteret i 
sine noveller) og som forfatter. Her bliver 
han en del af det såkaldte sydamerikan-
ske boom der også tæller forfattere som 
Gabriel Garcia Márquez, Mario Vargos 
Llosa og selvfølgelig Jorge Luis Borges. I 
Argentina følte han sig som en fremmed, 
men fremmedheden tog han med sig ind 
i sit eget nye land, litteraturen. «Orfeus 
i eksil» kalder Gisle Selnes ham i essay-
samlingen Det fjerde kontinentet (2010). 
Udelukket fra sit eget hjemland måtte han 
som Orfeus finde sit hjem i en oversanselig 

verden hvor litteraturens skjulte lag af 
mønstre, figurer og myter i særlige stun-
der maner frem en sfærisk harmoni.

Cortázar gør fremmedheden og den 
orfiske vandring til selve drivkraften i 
Hinkeleg. «Ville jeg finde Maga?» lyder 
den første sætning. Det er argentineren 
Horacio Oliveira der er kæreste med Lucia, 
også kaldet Maga på grund af hendes hang 
til magi og mystik, der taler. Maga er væk 
og dukker op og forsvinder, som skygge, 
som virkelig. Det er Paris, det er vandrin-
gen, det er labyrinten, det er gåden, det 
er forfatterens eksil, det er drømmen, det 
er tabet. Horacio er den intellektuelle og 
Maga den mere sensible, til tider enfoldig, 
men samtidig åben og nysgerrig, hele 
tiden på vej uden at vide hvad hun søger. 
Horacio føler sig ikke hjemme i sin intel-
lektualitet, sværmer for at hengive sig til 
det helt andet, et ikke-intellektuelt felt 
hvorfra ånden ernærer sig, en halvutopisk 
kibbutz, som han kalder det. 

De er med i Slangeklubben, der udfol-
der sig i både filosofiske, esoteriske, 
jazzede og pseudointellektuelle lege og 
eksperimenter mens de nyder maté, jazz, 
woodoo, hash og Gauloises-cigaretter. Her 
møder de også Gregorovious der indlader 
sig på Maga. Trekantsdramaet kan begyn-
de hvor erotisk forførelse blander sig med 
Horazio og Gregorovius’ åndelige søgen, 
hvor det intellektuelle og antiintellek-
tuelle, det populære og finkulturelle ser 
hinanden i øjnene. «Renhed. Et frygteligt 
ord. Ren og så hed. Tænk lidt over det,» 
siger Cortázars hovedperson, der opgiver 
troen på det autentiske til fordel for de 
epifaniske øjeblikke. For da Maga tager 
det for tungt, siger Oliveira: «De metafysi-
ske floder løber overalt, man skal ikke gå 
langt væk for at finde dem.» 

KOLLIDERENDE VERDENER
Hvor finder man nøglen, som Horacio 
spørger. Og, er der en nøgle? Paradiset, 
barndommen, eller bare stilheden i en 
jazzkomposition af Coltrane, Cortázars 
favorit. «I selve centrum findes der måske 
bare et perfekt hul», siger én af perso-
nerne. Virkeligheden opdager de i de 
øjeblikke hvor de holder blikket fanget 
på hullet, som når Gregorovius fortæller 
om da han under en elskovsakt på et 
bordel opdaget et akvarium for foden af 
sengen, og blev bange. Den prostituerede 
begyndte at tale om det som skete i baren 
inden ved siden af, mens «en enorm sort 
fisk svømmede frem og tilbage, som hen-
des hænder der gled op og ned af mine 
ben, op og ned … Sådan var kønsakten 
[…] Men den kunne også være det mod-
satte, som at lade sig betage af fiskene 
i deres akvarium og så pludselig se dem 

svømme ud i det fri, forsvinde som duer. 
Et idiotisk håb.»

Vennerne i Slangeklubben svømmer 
rundt i Heraklits uberegnelige floder, 
mens de forsøger at finde en flugtvej der 
kan slå hul i spejlet. Gregorovius konklu-
derer på et tidspunkt at virkeligheden er 
som et skuespil af Shakespeare, men at 
ingen forstår hvad der foregår. Maga tror 
på mirakler, men Gregorovius gør hende 
opmærksom på at «det virkeligt absur-
de, er en velordnet, rolig verden, hvor 
forskellige mennesker sidder og drikker 
kaffe klokken to om natten, og det eneste 
formål er hedonistisk, fordi vi sidder så 
godt omkring den lille varmeovn, som der 
er så godt træk i. Mirakler har aldrig været 
absurde på mig; det absurde er det der går 
forud og følger efter dem». 

Udtalelsen er symptomatisk for ven-
nernes omflakkende søgen. De søger 
noget bagved og alligevel ved de ikke om 
det hele findes på overfladen. Sat på spid-
sen da Wong fra Slangeklubben minder de 
andre om Carl Gustav Jungs begejstring for 
Den tibetanske dødebog: «når tiden er inde 
til dommen over den døde, holder Kongen 
et spejl op foran ham, og dette spejl er 
Karma: summen af den dødes handlinger 
… og i spejlet ser den døde alle sine ger-
ninger reflekteret, de gode og de dårlige, 
spejlbilledet svarer dog ikke til nogen 
virkelighed, men viser mentale billeder … 
De dødes Konge ser i spejlet, men det, han 
i virkeligheden betragter, er din erindring. 
Kan man forestille sig en bedre beskrivelse 
af psykoanalysen? Og der er noget endnu 
mere usædvanligt, kære ven, og det er, 
at den dom, Kongen fælder, ikke er hans, 
men din. Uden at vide det dømmer du dig 
selv. I virkeligheden burde Sartre flytte til 
Lhasa, synes du ikke?» Allerede første del 
af bogen rummer mange spor der inspire-
rede chilenske Roberto Bolaño til De vilde 
detektiver (1998).

I anden del vender Horacio tilbage til 
sin hjemby Buenos Aires hvor han flytter 
ind til sin ungdomskæreste Gekrepten, 
men tilbringer mere tid med sin ung-
domsven Traveler og dennes kone Talita. 
En slags rivalisering finder sted med klar 
pendant til François Truffauts film Jules 
og Jim (1962), hvor de to venner finder 
sammen om at kurtisere den fascinerende 
Catherine. Den farlige trekant ender med 
at Catherine, med Jim som passager, kører 
ud over en bro med en manglende brobue. 
Også i Hinkeleg er der en bro med hul på 
midten, der hos Cortázar i stedet for et 
endeligt fald opleves som en svævebane 
mellem to steder i Horacios bevidsthed, 
Paris og Buenos Aires, et paradis, altså et 
tredjested. 

Fra den anden side og fra den ene side, 
som også er titlerne på de to første dele. 
Via sine venner får Horacio først et arbej-
de i et cirkus og siden et opsynsjob på en 
klinik for sindssyge hvor han i forskel-
lige syn får øje på Maga blandt de syge. 
Tingene spidser til og vi befinder os i det 
ubrydelige mellemrum i tredje del, kaldet 
Fra andre sider (undværlige kapitler), der 
fungerer som forfatterens kommentarer til 
den roman vi sidder og læser. Citatmosaik, 

videnskabelige uddrag og refleksioner gør 
Cortázars romanprojekt endnu mere mon-
strøst. Disse kapitler kan undværes hvis 
man læser bogen lineært, men de fører os 
frem til Cortázars projekt, hvad han ville 
med litteraturen. 

EN HINDUISTISK GRAMMOFONPLADE 
Ovenstående referat beskriver den lineære 
historie som møder den der læser bogen 
fra side 1 til cirka 490. Læseren møder et 
muligt plot, en fremadskridende handling, 
en karaktertegning, en by, en stemning, 
spejle der holdes oppe foran læseren, lidt 
trekantsdrama, lidt detektivarbejde, altså, 
litteraturen som underholdning. Men alle-
rede inden romanen sætter i gang får 
læseren af vide at den bog han sidder med 
i hænderne består af mange bøger, men 
fremfor alt af to, skrevet henholdsvis fra 
den anden side (Paris) og fra den ene side 
(Buenos Aires). Den kan man så læse line-
ært. Men man kan også, som er et tilbud 
fra forfatteren, læse den ved at springe 
mellem de forskellige kapitler, ved at star-
te med kapitel 73 og gå tilbage til kapitel 
1 og derefter til 116 og derfra videre 
til kapitel 3. Forfatteren angiver selv de 
mulige spring, men det står læseren frit 
at vælge helt andre. Sådan kan man hinke 
rundt i bogen og i livet. Et interaktivt 
eksperiment vil nogle kalde det, andre en 
foregribelse af vor tids hypertekst. 

Man kan også se Hinkeleg som en 
hinduistisk grammofonplade – Maga og 
Horacio er selv optaget af at finde deres 
karma – hvor man kan springe mellem 
de forskellige numre, vælge at høre det 
sidste på side 1, igen og igjen, og lade 
vibrationerne arbejde i øregangene mens 
man læser videre. Det var sådan Deleuze 
og Guattari foreslog at man læste Tusind 
Plateauer, spring frem og tilbage, lad det 
slå gnister og se hvad du kan bruge. 
Derefter naviger videre, for sådan er 
livet, et spørgsmål om navigation. Det 
er nullerne, netværket, bevægelsen og 
sammenblandingen af mennesker, varer, 
tegn, billeder, arbejdskraft. Og hvis vi skal 
forstå noget af det der foregår i dag, skal 
vi betragte vores liv ikke som rødder der 
tæmmer og indskrænker vores selvbillede 
i bestemte forklaringsmodeller i fortiden 
og nationen, men som hvirvlende stæng-
ler, der gror sammen med andre stængler, 
som griber ind i andre mønstre. I denne 
gentagelse skabes nye former der netop 
giver os indblik i livets stadig vitale og 
knopskydende kraft.

FORFØRT AF EKSPERIMENTET
Efter anden verdenskrig var det gamle 
verdensbillede faldet fra hinanden og med 
det også den psykologiske underhold-
ningsroman som gik tilbage til Balzac og 
Victor Hugo, og den kristne med François 
Mauriac. Som en reaktion herpå repræ-
senterede den franske nouveau roman, 
nyromanen, et nyt syn på litteratur. Men 
denne nye eksperimentelle formen gav 
ikke læseren meget at grine af. Oveni det 
arbejdede den med en bevidst distance 
mellem skriften og den psykologiske ople-
velse. Der var ikke længere et simpelt spejl 

mellem læseren og verden. Skriften havde 
så at sige trukket sig tilbage og gjort orde-
ne til et selvstændigt sanseligt materiale 
der skulle bringe læseren tættere på netop 
virkeligheden. Med Hinkeleg fik læseren 
både noget at grine af og noget at tænke 
over. Underholdning og eksistenstænk-
ning, leg og alvor, komik og tragik gik 
hånd i hånd. Det er litteraturen og livet 
det handler om, i sidste ende måske livet.

For det er mere end en kompositorisk 
leg. Det er litteraturen som et bevidst-
hedsudvidende stof. Vi er tilbage til de 
kolliderende verdener, det store bevidst-
hedschok i Cortázars univers. En poe-
tik hvor den største forestillingskraft og 
tænkning rummes på nogle få sider. Som 
i store faser af Hinkeleg fordobler sig 
i det uendelige. Vi er på rejse i barok-
kens skatkammer hvor der er indrettet 
et rum til de døde og de endnu ukendte, 
helt konkret en ældre herre, som Horacio 
(hovedpersonen) ser blive kørt ned i tra-
fikken. Da han senere opsøger manden på 
hospitalet sammen med sin ven Etienne, 
går det til deres store overraskelse op for 
dem, at den ældre er forfatteren Morelli, 
der skriver mærkelige og selvmodsigende 
værker, som de har læst og diskuteret i 
Slangeklubben. Morelli giver dem nøglen 
til sin lejlighed og beder dem lægge det, 
han har skrevet på hospitalet, ind i de 
respektive mapper. De er bange for at 
komme til at rode det hele rundt, men 

Morelli forsikrer dem, at det ikke betyder 
alverden, måske det bliver en endnu bedre 
bog. 

I sin poetik opererer Morelli med et 
løsbladssystem, hvor noter skrevet på 
forskellige tidspunkter samles til et slags 
værk. Ligesom i novellen med den for-
ulykkede motorcykellist glemmer Morelli 
sin fortid, og kan ikke huske hvad han 
selv har skrevet. Det bliver umuligt at 
afstemme noterne med hinanden, men det 
er faktisk en fordel, da han nærmest ufri-
villigt på denne måde modarbejder den 
lineære fremadskridende roman som han 
ikke bryder sig om. Det gør også oversæt-
ter Rigmor Kappel Schmith opmærksom 
på i sin introduktion til bogen på forlagets 
hjemmeside. Vælger man at navigere som 
en springer der løber (en sætning fra 
romanen), altså to skridt frem og ét til 
siden, og derefter muligvis diagonalt, får 
man et direkte indblik i Morellis noter, der 
også rummer overvejelser om den anden 
romanform. Et indblik i den roman vi er i 

færd med at læse. Nogle af noterne er at 
finde i de undværlige kapitler i tredje del. 
Men som læser spørger man uværgeligt 
hvad vi skal med al denne mangfoldighed 
og kombinatorik hvis ikke det producerer 
nye interessante forskelle. 

Det kunstnerisk vanskelige er altid at 
bekræfte nyt liv, at skabe billeder der får 
os til at se på ny. Men kombinatorik og 
leg er ingen garanti for dette. Hertil kræ-
ves en særlig sproglig indsats. Som læser 
bliver jeg kun glimtvis bevæget af en 
tekst der ofte mere synes at være forført 
af sine egne formeksperimenter. Af og til 
kan man få det indtryk at skriftkulturen 
er blevet en dårlig udgave hinkeleg med 
alt for mange der forveksler det at skrive 
med det at kombinere. Og hvis livet er som 
en hinkeleg er der desværre rigtig mange 
der ikke kan og vil lege med. Det er hårdt 
at skulle hinke. Det er nemmere og mere 
trygt at blive stående på den samme rude 
og sige, det her er mit, du kommer ikke 
ind – grænser, nationalstaten, EUs store 
bureaukratiske spejle. Men Cortázar insi-
sterer på eksperimentet, på kunsten og 
legen. Har vi noget valg?

EN ALVORLIG LEG
Helt ovre på den anden side i Buenos 
Aires siger Horacio følgende om dobbelt-
gængere: «for det drejer sig ikke om lykke, 
doppelgänger, men om at finde et sted, 
hvor der ikke ville være dette modbydeli-

ge spil med substitutter, som har optaget 
os i halvtreds-tres år». Cortázar jagter 
dette ikke-sted i det postmoderne teater, 
at slå hul i spejlet, erstatningerne, at finde 
en magi, som hos ham er navnet på de 
direkte billeder hvor ordene bliver gen-
nemsigtige, hvor man som læser får et nyt 
syn, ser verden gennem ordene. Dette er 
Cortázar når han er bedst, de små bevidst-
hedschok i de kolliderende verdener. Men 
i Hinkeleg er der for langt mellem de 
stærke sproglige billeder og den sprog-
lige indsats lider under for meget dårlig 
postmoderne tankegods, hvor legen over-
blænder den interessante tanke eller det 
skarpe billede. Der er sjov og opfindsom 
leg med efterkrigstidens franske biotop af 
eksistentialisme og orientalske selvreali-
seringsdrømme, men romanens stærkeste 
kort er måske i virkeligheden jazzen. 

Cortázar elskede jazz og var selv en 
habil trompetist. Jazzen omtales i Hinkeleg 
som «en fugl, der migrerer eller emigre-
rer eller immigrerer eller transmigrerer, 
grænseoverløbere, barrierespringere, en 
løbeild». 50’erne hvor Cortázar skrev sit 
værk var en afgørende tid for jazzen, men 
i det hele taget en tid for eksperimente-
rende musik, også indenfor klassisk. Pierre 
Boulez, Alban Berg, Tango, alle danner et 
bagtæppe i Cortázars litterære maskine. 
Men der er et distinkt udtryk i jazzen hvor 
kunstens flerstemmige eksperimentarium 
minder om den livsform hvor tilfældi-
ge møder, fællesskab, lytten, skønhed 
og en pludselig stilhed finder sammen. 
Oversætter Schmidt siger i sin introdukti-
on at det for læseren kan føles indforstået 
når Cortázar i kapitel 17 omtaler Freddie 
Keppards musik som afónico, som ikke 
skal opfattes som fuldstændig lydløs, men 
bare dæmpet. Den slags detaljer har været 
med til gøre Hinkeleg til kultbog blandt 
jazzentusiaster. På Youtube kan man finde 
indtil flere Rayuela-kavalkader, så bogens 
læsere selv kan sætte lyd til værket, som 
Schmidt skriver. 

Cortázar var glødende tilhænger af den 
cubanske revolution og aktiv på den yder-
ste venstrefløj. Trods at han holdt på et 
skarpt skille mellom politik og kunst, 
er det nærliggende at se jazzen og den 
eksperimenterende musik som en erfa-
ringskomponent, der baner vejen for et 
liv der i Hinkeleg bryder med de borgerlige 
livsmønstre og gør de voksnes leg også 
til en alvorlig leg. Cortázar blander aldrig 
direkte kunst og politik, men at der er en 
umiskendelig livsholdning på spil også i 
jazzen, er svært at komme udenom. Og 
det er nok også derfor at hovedpersoner-
nes konstante søgen på én og samme tid 
virker komisk og tragisk. Som om ingen 
af dem rigtig er på omgangshøjde med 
selv jazzens erfaring. De er som børn der 
flyder videre til den næste forgrening i de 
metafysiske floder. © norske LMD

Julio Cortázar, Hinkeleg, overs. Rigmor Kappel Schmith,  
Skjødt forlag, 2017.

1 Findes i samlingen Parkernes kontinuitet og andre noveller, 
overs. Per Bundgaard, Basilisk, 2014. 

2 Oversat til norsk af Christian Rugstad i 1999 under tittelen 
Paradis (Solum).

Metafysiske floder
Litteratur. Argentinske Julio Cortázar var en af de store repræsen-

tanter for Sydamerikas såkaldte fantastiske litteratur. Hans store 
hovedværk Hinkeleg er netop udkommet på dansk, men kaster den 

postmoderne metaroman længere interessante indsigter af sig?
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