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Minnet av det lilla livet i Dzjan  
av Andrej Platonov 

Tora Lane 

(I dialog med Marcia)1 

… we are such stuffe 
As dreams are made on; and our little life 
Is rounded with a sleepe …2 

Af samma tyg, som drömmar göras af, 
Vi äro gjorda, och vårt korta lif 
Omfamnas af en sömn.3 

När Hagberg i sin klassiska översättning tolkade några av de mest kända 
raderna i Shakespeares verk: ”We are such stuff/ as dreams are made on” 
med “Af samma tyg, som drömmar göras af,/ Vi är gjorda” valde han av 
någon anledning inte att översätta ordet ”stuff” med det svenska stoff, utan 
med ordet ”tyg”. Shakespeare använder ordet ”stuff” i en bild som skulle 
kunna bibehållas med svenskans ”stoff”, för bild benämner oss en obestämd 
materia som också drömmen görs av.4 Men med Hagbergs val blir materian 

1 Den här texten är direkt inspirerad av Marcias artikel ”Kommunismens sömn – noter 
om Platonovs Dzjan” som kommer ut i antologin Andrej Platonov: Revolution och 
Existens (red. Tora Lane) på Ersatz 2016. 
2 William Shakespeare, The Tempest, The Project Gutenberg’s Etext of Shakespeare’s 
First Folio, 2000, http://www.gutenberg.org/ebooks/2235, Accessed 2016-09-15. 
3 Stormen i Shakespeares Dramatiska Arbeten, övers. Carl August Hagberg, band 11 
(Lund: C. W. K. Gleerups Förlag, 1879), 254. 
4 Stoff och ”stuff” kom att betyda stoppning i bemärkelsen fyllning i möbler, efter 
franskans étoffer, men rötterna går, enligt etymologin, tillbaka till tyskans stop/ stoppa 
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bestämd som materialet tyg, och tyg har betydelsen av ett färdigställt verk-
tyg att använda. I kombination med att Haglund också ändrar ”made on” 
till ”gjorda af”, får vi med ordet tyg i den svenska översättningen en bild av 
ett material som är mer grundligt än både drömmen och vi. Det kan också 
kontrasteras mot Shakespeare som skrev om nattens svävande dröm, utan 
början och slut, det vill säga utan historia, berättelse och kontinuitet, och att 
denna dröm görs av, eller blir till av det obestämda som människan är. 
Betoningen i denna vers med jambisk intonation ligger på are, (we àre such 
stùff), men syftet är just att säga att det som vi är inte kan bli något mer fast 
än drömmen. För i det mesta konkreta som hon är, i det mesta ”stoff” och 
materia som människan är, är hon ändå en del av en ”baseless fabric”, en 
grundlös konst, och det är drömmen, inte väven eller tyget som hon blir.5 
Jan Ristarps översättning från 2016 ligger närmare originalet: 

Vi är ett sådant stoff som drömmarna 
är gjorda af. Vårt korta liv omges  
av sömn ….6 

Här benämns vi som det stoff som drömmarna är gjorda af, men ett annat 
problem i Hagbergs översättning är bevarad i meningen ”Vårt korta liv 
omges/ av sömn”. Shakespeare skriver inte det ”korta livet” utan ”det lilla 
livet” (”little life”) och dess fantastiska immateriella materialitet understryks 
av den tredje raden: ”is rounded with a sleep” som egentligen betyder full-
bordas med en sömn, inte omslutas eller omges, som det står i de två 
citerade svenska översättningarna. Hos Shakespeare står inte livet i motsats 
till sömnen, snarare uppenbarar sömnen för oss hur det ”lilla livet”, i allit-
terationen ”little life” i all sin konkretion egentligen bara är drömmens 
materia.  

Jag vill inte klanka ned på översättningarna, utan i kontrasten försöka få 
fram en aspekt av Shakespeares fras, som så ofta ses som ett uttryck för 
livets bräcklighet. För det är inte en bild av bräcklighet vi möter i de här 
raderna, och vad Shakespeare säger oss är att det inte finns något som kan 
brytas eller gå av (som i brechen). Snarare är lilla livet (”little life”) ”vi är” 
som en ström, ett varande, eller ett illusoriskt blivande som upptas i dröm 
 
och parallelstammen stubb-. Och i ordboken, under stoff, hänvisas vi till närheten till 
stoft, som kommer från staub. 
5 William Shakespeare, The Tempest, 2000, ibid.  
6 Shakespeare, Stormen. Cymbeline, övers. Jan Ristarp (Umeå: Atrium, 2016), 82. 
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och sömn, och som därför inte kan avbrytas på något sätt. Översättningarna 
visar hur svårt det är att tänka och skriva detta lilla liv, utan negativitet och 
utan att fastna i uttryck som väver in det i en (ideal) realitet. Därigenom 
visar också översättningarna på en problematik i språket som Heidegger 
berörde i Der Satz vom Grund (Grundens princip) i en kritik av metaforen. 
Enligt Heidegger, vilar metaforen, tanken om överförelsen, på en metafysisk 
tradition som skiljer mellan det sinnliga och det osinnliga, där det sinnliga 
kan överföras till det osinnliga.7 I sin bild av detta varande lilla liv som är 
men inte mer än det som blir till drömmar sammanför Shakespeare det 
sinnliga och det osinnliga på ett sätt som gör att de blir oskiljaktiga. Över-
sättningarna har svårt att bibehålla likställningen mellan liv och dröm, och 
vill gärna särskilja dem så att drömmen blir en metafor för det fasta, sinn-
liga, men ack så korta livet.  

Om Shakespeare hade hela den astriska bildvärlden som sedan skulle 
bana väg för de så kallade ”metafysiska poeterna”, en term som T. S. Eliot i 
sin läsning av deras poesi bara använder med anföringstecken, så tjänade 
denna bildvärld till att sammanföra det sinnliga och det osinnliga som ”det 
stoff som drömmarna är gjorda af”. Kanske syndar Hagbergs omtolkning i 
upplysningens efterföljd med sin bild av en osynlig hand som gör oss och 
drömmar? Den fråga som jag vill ställa här är hur man kan närma sig denna 
ström, detta lilla liv i dess varande, och blivande, i en tid av modern realism. 
Eftersom den moderna realismen framför allt utgår från en idé om en social 
historisk verklighet som synlig och sinnlig, som en verklighet som kunde 
reflekteras i Stendhals spegel, uppstod frågan i modernismen om inte det 
osinnliga sinnliga och sinnliga osinnliga måste spränga realismen gränser. 
Underligt nog, tänks och skrivs ”det lilla livet” i Andrej Platonovs Dzjan just 
på realismens gränser, i ett prosaiskt uttryck som tar sitt avstamp i 
”kommunistisk” realism, men som framför allt var ett försök att nå en inre 
reell upplevelse av världen som en sammanvaro. 

 Ordet ”dzjan”, som kommer från persiskans ord för själ, liv, dag, dechif-
frerar Platonov i sin berättelse just som det ”lilla livet”, eller ”det lilla kära 

7 ”Die Vorstellung von «übertragen» und von der Metapher beruht auf der Unter-
scheidung, wenn nicht gar Trennung des Sinnlichen und Nichtsinnlichen als zweier für 
sich bestehender Bereiche. Die Aufstellung dieser Scheidung des Sinnlichen und 
Nichtsinnlichen, des Physischen und des Nichtphysischen ist ein Grundzug dessen, was 
Metaphysik heißt und das abendländische Denken maßgebend bestimmt.” Martin 
Heidegger, Der Satz vom Grund (Pfullingen: Neske, 1957), 88f. 
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livet”. Dzjan betecknar inte bara ett folk, titelfolket i romanen, utan också 
en närvaro av liv i och för varandra som för det mesta glöms bort, för att det 
är likt ett på förhand varande tillsammans, en gemenskap eller en kom-
munalitet som föregår människans självförståelse, och som för det mesta 
uppgår i dröm. Denna gemenskap, denna dzjan är ”ett litet liv” som ett 
ständigt varande i varandra som inte kan bli mer än dröm eller minne; en 
gemenskap som kommunismen på samma gång utgick ifrån och sökte 
lämna bakom sig i sitt moderniseringsprojekt.  

Det lilla livet 

Dzjan är titeln på Platonovs längre berättelse från 1935, och namnet på det 
gudsförgätna folk som under berättelsens gång ska ledas från svält och 
glömska till civilisationen. Det finns många saker som berättelsen handlar 
om – om den sovjetiska nativiseringsprocessen, om modernisering, det 
sovjetiska bygget, om fattigdom och svält, om själen och utopin. Men när 
man i en läsning utvecklar det sätt som Platonov läser och skriver dessa 
teman, kan man också se hur Platonov skriver i en annan slags uppmärk-
samhet, som en uppmärksamhet mot just det lilla livet. Hans uppmärk-
samhet ges i en växelskrift mellan minne och glömska och upprätthåller sig 
vid en osynlig sällhet, eller vid ”det osynliga och de osynliga som lever vid 
vår sida”,8 som Marcia skriver i sin läsning ”Kommunismens sömn – noter 
om Platonovs Dzjan”. Där illustrerar hon hur Platonov skriver litteraturens 
kommunism och inte kommunismens litteratur i det sätt som Platonovs 
hjältar ständigt sover, somnar, drömmer för att ”allt där är tillsammans”. 
Det lilla livet är livet där allt är tillsammans, och det nås genom en för-
sjunkenhet eller ett fallande in i ett jag som visar sig inte vara ett jag, utan 
ett stoff av drömmar och minnen. Med minne menar jag inte ett kollektivt, 
kulturellt eller historiskt minne av ett konkret för- eller postrevolutionärt 
förflutet, utan minnet av vår egen illusoriska eller osynliga när- och 
medvaro där allt är tillsammans, det vill säga minnet av det som ”vi är”, eller 
det ”lilla livet”. 

I Dzjan skriver Platonov på ett nytt sätt in minnet och glömskan i den 
sovjetiska tid som ville ersätta den förrevolutionära världen från en ny 
nollpunkt. Frågan om grundlösheten i moderniseringsivern att instifta en 
ny tid, hade oroat honom i tidigare verk, men just i Dzjan finner han en väg 

 
8 Ett citat från Marcias kommande artikel. See fotnot 1.  
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till minnet av gemensamt varande i det inre. Berättelsen skrevs efter en resa 
1934, då Platonov skickades med en författarbrigad till Turkmenistan för att 
nedteckna den sovjetiska delrepublikens tioårsjubileum. I stället för att 
bevittna det sovjetiska byggets landvinningar i sin modernisering av 
Centralasien, fann Platonov något annat i öknen. I ett brev till sin fru, 
skriver han från sin resa: 

Vi var där till de första stjärnorna. Öknen gjorde ett enormt intryck på mig. Jag 
insåg något som jag tidigare inte hade förstått.9  

Vad det är som Platonov förstår i öknen, står inte i brevet, kanske för att det 
inte är ett något som går att skriva ner. Jag vill mena att det bara går att 
utläsa i berättelsen som just en insikt om den ständiga förlusten och 
glömskan av ”det lilla livet” i en tid besatt av sin rörelse framåt. Berättelsen 
Dzjan beskriver också just en resa i Centralasien, i vilken huvudpersonen 
Nazar Tjagatajev återvänder till sitt folk i Sary-Kamysh där de lever i svält. 
Av partiet har han fått i uppdrag att rädda dem och föra dem till dalen Ust-
Urt, där de kan få mat. Just som Platonov själv, ska Tjagatajev inte komma 
för att bevittna och manifestera den nya civilisationens frälsning, utan 
kanske få den större ”räddningen” i den insikt på gränsen mellan vaka och 
sömn som når honom om ”en annan lycklig bestämmelse, som är 
nödvändig och ofrånkomlig” hos arma människor.10 Arma människor, får vi 
lära oss i berättelsen, skiljer sig från Tjagatajev genom att de känner maten 
som de äter och de människor som de träffar i sig. En gammal man säger till 
Tjagatajev: ”Du vet ingenting för du lever som du äter – allt går bara rakt 
igenom dig, men i mig stannar allt kvar.” (s. 38) Folket Dzjan är och känner 
det lilla livet för att de känner allt som är i sig på grund av att det som finns 
att känna är mycket lite. De lever i en värld där allt är tillsammans och där 
skillnad mellan liv och död, sömn och vaka inte är så stor. De rör sig över 
öknen krypande och tar de grässtrå som de kommer åt. De rör sig nästan 
som sanden; under resan genom öknen dör ett barn genom att liksom bara 
uppgå i och förströs med sanden, och i en annan mans döda kropp, som 
Tjagatajev ”snubblar över”, är det bara vinden och sanden som talar. (92)  

9 Andrey Platonov, Ia prozhil zhizn'. Pis'ma 1920–1950 gg (Moskva: Astrel', 2013), 357. 
10 Andrej Platonov, Dzjan, övers. Kajsa Öberg Lindsten (Stockholm: Ersatz, 2009), 34. 
Hädanefter kommer jag att ge löpande sidhänvisningar i brödtexten.  
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Dzjan är inte ett folk i etnisk bemärkelse, det är ”flyktingar och föräldralösa 
från alla håll” (29). Den gemenskap som dessa människor har är inte ett 
folkets, utan armodets gemenskap där människor i sitt lilla liv är när-
varande för varandra som en nödvändighet och en ofrånkomlighet. Deras 
värld beskrivs som ett helvete flera gånger, men det har också förtecken av 
ett himmelrike, just för att de är närvarande för varandra och i varandra 
som det lilla livets minne i den andre. Och det är känslan av denna närvaro 
för varandra som de ska förlora i sin förlust av sig själva i sin moder-
niseringsförvandling in i civilisationen. När de kommer fram till Ust-Urt 
kommer de att spridas och förlora denna gemenskap, det vill säga, det lilla 
livets gemenskap. Flickan Aidym undrar också när de är framme: 

”Nazar, varför är jag en främling?”  
”För vem skulle du vara en främling” frågade Tjagatajev. 
”Folket levde med oss, men nu har alla vandrat iväg åt olika håll”, sade Aidym. 
”Du kommer också snart att gå din väg och vem ska minnas mig då?” (157)  

I Ust-Urt nås människorna om inte av överflöd, så av tillräckligt med mat, 
och de vandrar vidare mot horisonten åt olika håll. Aidym och Tjagatajev 
stannar kvar, och Tjagatajev bedyrar förstås att han inte ska glömma henne. 
Det han säger är inte sant – de reser vidare till Moskva, där hon blir en 
tillfällig del av hans liv och han upphör att minnas henne, i bemärkelsen att 
hon upphör att vara levande och närvarande för honom. Tjagajev känner 
egentligen inte någon närvaro som annat än ett sömnens undrande minne 
över det egendomliga livet.  

Glömska och Minne 

Det ”lilla livet” och dess erinran är framför allt något som nås i sömn, i 
armod, svält och på gränsen till död, men i ett vaket tillstånd kan Tjagatajev 
och andra ändå känna glömskan. Det är inte bara en glömska av det att vara 
tillsammans, utan också en glömska av värld, av hur världen lever vidare i 
eller liksom utan ett minne av detta själv. Platonov visar oss denna glömska 
med sin underliga uppmärksamhet mot världen i något som kan liknas vid 
ett omvänt perspektiv. Termen är Pavel Florenskijs, och med den ville den 
ryske förrevolutionäre teologen beskriva vad han kallade den ryska ikon-
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traditionens ”religiöst objektiva och opersonliga metafysiska”11 inkorrekta 
perspektiv till skillnad från västerlandets utveckling genom subjektivt per-
spektivmåleri. Om man ignorerar hela den apofatiska traditionen och 
anspråken på en transcendent blick, kan begreppet hos Platonov tjäna till 
att beskriva perspektivet från den värld, de saker och de människor som 
personerna i Dzjan omger sig av; det inkorrekta perspektiv där det sinnliga 
och osinnliga är oskiljaktligt. Platonov växlar mellan de bortglömda tingens 
och människans perspektiv, så att vi än ser huvudpersonen Tjagatajev 
åskåda sin värld, än hör den värld som omger honom tala till honom. Och 
det är i mötet eller mellanrummet mellan dessa perspektiv, mellan per-
sonerna och deras omvärld, i ett lustigt inkorrekt mellanrum av icke-möten, 
brist och längtan, som Platonov uppehåller sig. I detta mellanrum talar 
plötsligt världen om ett obemärkt varande som förflyter i tid, ett varande 
som både är tingens och hans egna. Det är ett varande som folket dzjan 
alltså känner, medan civilisationen i Moskva och Ust-Urt är platser där 
människor lever åtskilda från varandra i en värld av glömska. Berättelsen 
börjar med att Nazar Tjagatajev kommer ut som nybakad student från 
universitet i Moskva: 

Nazar Tjagatajev, en ung man som inte var ryss, klev ut på gården till det 
ekonomiska institutet i Moskva. Häpet såg han sig omkring och vaknade upp efter 
den långa tid som förflutit. Här, över denna gård, hade han vandrat under flera år, 
och här hade hans ungdom förflutit, men han sörjde inte över den – för nu hade 
han uppstigit högt på sina kunskapers berg, varifrån man kunde se hela denna 
sommarvärld, vilken värmts av kvällssolen, som nu gjort sitt för dagen. (3)  

Tjagatajev är främmande, ”inte ryss”, det vill säga han hör inte riktigt till 
världen i Moskva. Han kommer ut i en värld som bara talar om en tid som 
flytt. Han lägger märke till den gård han har vandrat över, och den lyses upp 
av en kvällssol ”som nu gjort sitt för dagen”. På så sätt börjar alltså romanen 
vid ett slags fait accompli – en fullkomning eller en hög punkt, som också är 
en värld av efterhet och främlingskap. Det är just i ett avsked som han 
vänder sig om för att upptäcka den värld som har varit närvarande varje 
dag. Han rör vid alla döda, obehövda föremål, utan att riktigt veta varför. 
Bara ett barndomsminne säger honom att: 

11 P. A. Florenskij, Obratnaia perspektiva. Sochineniia v 4-kh tomakh (Moskva: Mysl’, 
1999), 52.  
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[…] efter en lång skilsmässa känns det konstigt och sorgligt att återse en 
välbekant plats: ditt hjärta är ännu bundet till den, men de orörliga föremålen 
har redan glömt dig, och känner inte igen dig – som om de skulle ha genomlevt 
ett aktivt och lyckligt liv utan dig, och du vore ensam i din känsla inför dem som 
en ömklig och obekant varelse.(4) 

Världen drabbar honom ur hans glömska, och det som Tjagatajev vill hålla 
kvar är egentligen föremålens minne av honom. Utan detta minne är han 
främmande, ensam – ”en ömklig och obekant varelse.” Hela vägen genom 
romanen är Tjagatajev någon som känner främlingskap och det levandes 
närhet, men som aldrig kan förstå det förutom genom minnet, eller behovet 
av minnet som han känner i sitt främlingskap. Minnet framstår här som 
värld, i bemärkelsen en plats av mening. Med andra ord, är minnet den 
plats där världen talar i oss och vi i den. Det är alltså den plats där vi kan 
förstå oss, eller få en aning av oss som varande i världen. Det Tjagatajev 
återvänder till när han kommer till Sary-Kamysj är alltså inte så mycket ett 
folk, som en plats där minnet av honom lever kvar, eller snarare där han 
lever kvar i platsens minne:  

Tjagatajev kände på sanden med händerna – den hade inte förändrats: under alla 
de år som gått hade vinden blåst den fram och tillbaka, och sanden hade blivit 
gammal av att vistas på en evig plats.  

Hit ut hade hans moder en gång fört honom vid handen och sedan hade 
hon skickat iväg honom för att leva ensam – men nu hade han återvänt. Han 
gick vidare med kamelen, rakt in i sin barndomstrakt. Som små gamlingar stod 
de vilda buskarna; under den tid som gått sedan Tjagatajev var barn hade de inte 
vuxit och av alla varelser på denna plats verkade de vara ensamma om att inte ha 
glömt Tjagatajev – för de var så frånstötande att de nästan såg milda ut och det 
var omöjligt att tro att de skulle kunna vara likgiltiga eller glömska. Den som var 
så ful och fattig kunde ju bara leva av minnen, eller av någon annans liv, för det 
var väl allt den hade att leva av. (35)  

Tjagatajevs ankomst och återkomst till en värld som i sin yttersta fattigdom 
och brist minns honom ställs mot Aidyms ankomst och avgång i en värld 
som i sin rikedom glömmer henne. Ett par vilda buskar, som inte har vuxit, 
är det enda som inte har glömt Tjagatajev på denna tidlösa ”eviga plats”. 
Det viktiga är dock inte deras beständighet – tvärtom. Det är för att de är så 
fula att de inte något annat att leva av än ”minnen, eller av någon annans 
liv”. Och egentligen är det detsamma, det vill säga – det att leva av minnen 
är detsamma som att leva av någon annans liv, för det är i minnet som det 
att allt är tillsammans kan upplevas, där det att vara det lilla livet upplevs. 
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Det är som stoff för minne som Tjagatajev lever kvar i sin barndomsvärld, 
och det är i minnet han finner en känsla av hem. 

Slutord 

I ”The End of the World” i The Sense of the World, beskriver Jean-Luc 
Nancy vår värld idag som slutet på en värld av mening i bemärkelsen en 
värld som tillskrives en mening. Man kan utläsa att den här världen är en 
som upprätthåller sig vid det kulturella ”minnet”, på grund av det sätt som 
vi lever bland kvarlevande ”referenser” till en tillskriven mening som inte 
längre upplevs som mening, men också hur vi lever och kanske håller fast 
vid referenser till det att kunna tillskriva mening.12 Utifrån Nancys beskriv-
ning kan vi förstå kulturellt minne som behovet av ett sökande efter 
minnespår och meningsgörande av en tid av förflutna meningar. Men med 
Platonovs Dzjan kanske man kan fråga sig om det inte också finns en förlust 
och ett behov av ett annat minne, som inte är ett resultat av en förlust av en 
metafysisk tradition, utan av det moderna samhället i dess tro på framsteg, 
överflöd och förverkligande. Den värld som Tjagatajev minns och som 
minnes sig i honom i hans tid bland folket dzjan i öknen och i sömnen är en 
drömmens värld av sam-mening, eller en värld där det att leva i världen är 
att mena.13 Det minnet och det behovet av minne är egentligen ett behov av 
erfarenheten i det inre av hur det lilla livet i sin meningslösa mening, sin 
sinnliga osinnlighet och sin intima exterioritet lever där, utan att kunna bli 
något annat än dröm.  

12 Ibid., 5.  
13 Se citat från Gérard Granel, ”Le monde et ses éxpressions” i Jean Luc Nancy, The Sense of 
the World, övers. Jeffrey S. Librett (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993), 1.  




