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Jag står i Minsk. Jag står utanför McDonald’s. Jag står 
i korsningen av Leningatan och Skarynaavenyn (efter 
påbud nyligen omdöpt till Niezaliezhnasciavenyn, 
Självständighetsavenyn) när allting plötsligt stannar av. Poliser 
stoppar det intensiva trafikflödet och människorna som rusat 
fram på de breda trottoarerna stannar upp i steget. Så tjuter 
det till. Med ilande däck svänger en bilkaravan i full fart runt 
hörnet från presidentpalatset. Ett par polismotorcyklar, några 
svarta jeepar och en mörk limousine. Det är han. Det är Luka. 
På några sekunder har han passerat förbi, trafiken släpps på 
och människorna börjar åter målmedvetet gå på trottoarerna. 
Rörelsen är åter, men mannen i bilen gör allt för att fortsätta 
hålla landet avstannat.

På gränsen mellan öst och väst, som ett nästgrannland till 
Sverige i en bortglömd kammare av Europas hjärta. Där darrar 
Belarus. ”Litauen, mitt fosterland, … hur högt du bör skattas, 
det röner först den som har förlorat dig”, skriver den polske 
nationalskalden Adam Mickiewicz i Pan Tadeusz. Mickiewicz 
själv född och uppvuxen i Navahradak i dagens Belarus.
Som del av det Storlitauiska furstendömet var den belarusiska 
kulturen och språket starkt, exempelvis var belarusiska det 
tredje folkspråket, efter tyska och tjeckiska, till vilket Nya 

Förord



testamentet översattes och trycktes, detta 1517 genom Francysk 
Skarynas försorg. Senare erövrat av det ryska imperiet och 
systematiskt russifierat balanserar Belarus mellan Europa och 
Ryssland precis som belarusen Marc Chagall i sin konst, den 
konst som Valjantsina Aksak refererar till i en av sina dikter och 
varifrån Barys Pjatrovitj hämtar inspiration när han i en enda 
sittning nedtecknar sina litterära fresker vars bilder inte sällan 
påminner om Chagalls drömska motiv från Vitebsk. 

Just Pjatrovitj har tidigare getts ut i Sverige med boken Fresker 
(Rámus, 2008, översättning Dmitri Plax), vilket gör honom 
till en av fyra belarusiska författare som har utkommit i 
bokform på svenska. De andra är Valzhyna Mort med Tårarnas 
fabrik  (H:ström, 2007, översättning Thomas Nydahl), Svetlana 
Aleksijevitj med Bön för Tjernobyl (Ordfront, 1997, övers. Hans 
Björkegren) och Förförda av döden (Ordfront, 1998, övers. Stefan 
Lindgren),  den belarusiska litteraturens största namn Vasil 
Bykau med Veteranen (Ruin, 2008, övers. Nils Håkanson) samt 
den under hans ryska namn Vasil Bykov utgivna Grustaget 
(Natur & Kultur, 1990, övers. Staffan Skott). Med en så 
sparsmakad utgivning är det glädjande att i detta nya nummer 
av papi kunna ta del av fem samtida belarusiska poeter i tolkning 
av Dmitri Plax.
Det är fem poeter från en litteratur som är hårt prövad och 
som under det totalitära oket gått en annan utveckling än 
den västeuropeiska under 1900-talet. Under det värsta av 
Stalins terrorår 1937 dödades hundratusenstals belaruser och 



i princip under en enda natt avrättades hela den belarusiska 
intelligentian och därmed också landets litterära modernism.

Idag är förtrycket av en annan natur. Med allt hårdare hand 
styr landets despotiske ledare Aljaksandr Lukasjenka sedan 1994 
och sedan 2002 har han också gått allt hårdare åt litteraturen. 
Författarförbundet förföljs och har tvingats lämna sina lokaler 
och deras bibliotek har bokstavligen kastats ut på gatan, 
redaktörerna på de största litteraturtidskrifterna har avsatts 
och ersatts med regimtrogna (idag finns bara en oberoende 
litteraturtidskrift på belarusiska), i samband med valet 2006 
visades bilder av författarförbundets ordförande i teve som 
exponerades över till bilder av Hitler, tryckerier och förlag 
som ger ut obekväm litteratur drabbas av repressalier och 
distributionen är helt statskontrollerad. Klassiska författare 
som skrev på belarusiska, som Jakub Kolas, plockas bort från 
skolornas litteraturlistor; för även om ingen av poeterna i det 
här numret är agitatorisk eller uppenbart politisk i sin poetik så 
är det en politisk handling bara att skriva på belarusiska.

Det här är mitt folk. Och språket som svalan
under taket bor i dess hjärta.
Men taket på det vitryska huset hotas,
Och osäkert är själva husets öde,
För språket som svalan riskerar utrotas
Av självnämnda herrar och titulerade bödlar



Skriver poeten Volha Ipatava och skildrar därmed Lukasjenkas 
ihärdighet att främja det ryska och förminska den belarusiska 
kulturen och språket där givetvis en hård hållning gentemot 
litteraturen är ett viktigt led i marginaliseringen. Således har 
det belarusiska också blivit en enande faktor för oppositionen 
med starkt symbolvärde (läs exempelvis Aksaks röda blod 
mot det vita lakanet likt den belarusiska nationsflaggan som 
oppositionen gjort till sin symbol). En dubbel marginalisering 
drabbar dessvärre då de nonkonformister som skriver på ryska. 
I detta nummer tillhör poeterna Elena Kasantseva och Dmitri 
Strotsev den gruppen och skriver på ryska.
De två språkens representation är bara ett exempel på den 
pluralism som den belarusiska kulturen innefattar, lägg där till 
polsk, litauisk, judisk, islamsk, ortodox, katolsk kultur et cetera, 
och det går att börja skapa sig en bild av den multietniska kultur 
som landet rymmer. En bortglömd europeisk kultur det är hög 
tid att bekanta sig med, tid att börja här. 

Per Bergström
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Warzawaaccenten

Promenerar på Marknadstorget.
Blir trött
av Gamla stadens 
unga stim
och går
in i de rostiga alléerna
längs Gdanskkajen,
för att sitta litet i de evinnerliga
adelskvinnornas vemod.
Och de diskuterar
Czes från Njasvizh,
som dansade med dem
på den sista balen i Wawel.
Sedan pratar de Jan,
som i Vilnius förväxlade 
en polsk dans med en belarusisk.
Efteråt minns de Zosia,
som inte så länge sen fått veta
att hennes Mirek rymde ändå inte 
till Paris med Ma_gorzata,
utan stannade i Katyn.
Deras medvetna accent – 
det västliga språket –

Valjantsina Aksak



8 skänker den långsamma rörelsens 
rytmik till mina drömmar.
Utan nåt mål går jag in
i Dom literacki.
Där hedrar man
den vältalige herrn Róewicz,
som vägrar att
läsa upp sina verser.      
Är det möjligt att han
förnimmer vad jag,
som hamnade här av en slump,
tänker
på det – av honom glömda –
Statutspråket?! 



Chagalls kolorit

Belarusen Marc Chagall
vann tävlingen
och fick måla plafond
här, på Grand Opera, 
sa fransyskan Lena.
Vår guide i estethuvudstaden
var etisk.
Sonsonsdotter till en rysk amiral – 
han blev kapten
på en liten båt 
och körde turister längs Siene
alla – från Eiffel till Tjartaryjski – 
visste
att vatten i 
S:t Petersburgs-, Vilnius- och Parisrännor
är lika grått,
det som skiljer
är rodnader av rött
som helt översvämmar
Nevas stränder;
bräddar till randen
Montmartres glas,
och kan inte slå igenom
som en ström i mitten
av den vita dimman
ovanför Vitsebsk.



Rabatt

Långsamt
rotar jag
vita kamomiller 
mot bakgrund av dem mest
oskyldiga tusenskönorna.
Tittar på herbarium
och – efter en kaffepaus –
präglar snabbt en rosstämpel
där i mitten;
plötsligt minns jag
hur lakanet,
som mormodern blekte till min vigsel,
blommade ut i förtid
på min internatsäng. 



Den nya rabatten

Kamomillrabatten
rensade jag inte så noga,
och liljesängens jord 
gödslade jag inte mycket,
krysantemerna blommade 
Gudskelov av sig själva –
som Gud give…
Kanske var jag lite beskäftig
bland rosorna.
Men i våras
blev mina rabatter fler 
med en
och jag, som aldrig förr,
vårdar den med omsorg:
vattnar,
rensar,
binder upp
stjälkar på de växter
som för första gången
kommer att slå ut
ur mammas kropp…



Vinet från Kalifornien

Ditt vin från Kalifornien
spred doften av lönn
på tåget ”Prag-Minsk” –
som om mormor
tog bort ett blad från ett varmt bröd
och välsignade det.
Fast lönnen är borta
sedan länge –
grannarna klagade att potatisen 
tog skada.
Bara flisor blev det också av den spade
som  var täkt med lönnlöv
när man satte en tung limpa i ugnen.
Och degen syras inte längre   
i den tomma svalen.
Men det är inte väsentligt
på tåget ”Prag-Minsk”,
för vinet från Kalifornien smakar.
Det strömmar arom
av unga lönnar
som väntar på mig i Smalitjy
och kastar ensamt löven
för fötterna på kaxiga pionflickor,
under tiden som jag åker till dem
med tåget ”Prag-Minsk”från ingenstans.
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*
Halkigt.
Griper tag i
luften!..

*
Förstelnade:
kylan har klätt sig i
nytvättade trasor.

*
Uppblött:
regnet trycker om
gårdagens nyheter.

*
Tövädret.
Det som varit blandas
med det som blir.

Ales Razanau



14 *
Ovanför taket – nymåne,
ovanför porten – hästskon:
strålande rim! 

*
Gammal järnväg.
På rälsen
driver myror omkring.

*
Kyrkan – ruinen:
åskan
talar med stenarna.

*
Det blixtrar.
Fönstren är täckta med
skälvande sprickor.  

*
En båt på en flod:
hälften – i spegelbilden
hälften – i spegeln själv.



*
Gömde mig bakom ett träd –
och för halva världen
blev jag bara trädet. 

*
Det är långt att gå…
Suger på
ett omoget plommon.

7
*
Ränder och fläckar
skymtar svart på en sluttning:
eldens självporträtt.

15
*
Sång i himlen,
himlen i sången:
lärkan. 



19
*
En våg av sand
lades av vinden vid inhägnaden – 
vågen av död tid.

28
*
Rimfrost höljde nejden:
blommorna har vissnat,
stenen blomstrar.   

40
*
Råkor reder sina bon:
avbrutna grenar
kommer tillbaka till träden
igen.



*
En klocka ringer:
rymden
fick centrum

*
Hettan.
Skuggan gömmer sig
i trädet.   

*
Vänta, försvinn inte,
vita moln:
vi kommer aldrig
att ses igen.

*
Det kom en sval fläkt:
floden
hälsar.



***
Vägen tvistar med terrängen,
men ett plan,
som just har lyft från marken
är inte längre beroende av terrängen 
och tillhör inte vägen.

***
I skymningen på en gata fick jag syn på 
en människa 
som var väldigt lik min salige
pappa.
O vad jag ville 
följa efter honom
och fråga
vem han var!..
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***herde 

en herde vallade tre sjöar 

en med mjölk
               en med vin
och en med vanligt vatten

omärkligt somnade han
och när han vaknade -
var en av sjöarna borta

vem kan man förvåna med vin idag?
vem kastar sig iväg
                för att sno mjölk?

men vatten från en källa
det klara 
                källvattnet
sög i sig träden,
                himlen
                       och molnen
sög i sig gräset
                och dess blommor:
bina klingar,
                samlar på honung…

Barys Pjatrovitj



20 vattnet sög sig i sig
och försvann självt i sig
               självt bland sitt

medan herden sov 



***mjölk

dammet kryper in i ögonen
               näsa och hals
bländar och kväver -
en hel månad utan regn
hjorden går förbi från bete 
dammet luktar av spenvarm mjölk 
                och gödsel

jag kan inte dricka
                mjölk på landet
den luktar av det damm
som kväver och bländar
den luktar av det gödsel
                 som stinker av mjölken

jag har blivit en riktig stadsbo

åker till affären
köper tetrapacksmjölk 
hemskt att ens säga: pastöriserad
utan lukt,
                 utan smak 

och mjölken dricker mig



***men

tre ögon spanar efter mig
och i var och ett av dem
                  tre pupiller 
det ena ögat ser mig på dagen
det andra om natten
det tredje - jämt 

tre öron fångar varje
                  ord av mig
det första örat på dagen
det andra - om natten
det tredje - jämt

sedan fyrtio år sover jag inte
under fyrtio år lämnar jag aldrig mitt hem
skriver inte, talar inte, rör mig inte
jag är död sedan fyrtio år

men

varje dag, varje minut
spanar de tre ögonen på mig
de tre öronen
                 lyssnar till mig mycket noga



***Topos

En handfull dävna liv
med det gula skräpet emellan
började ryka bland glödande kol
och flammade upp
eldtungorna drog i vädret
och försvann på en gång
men i detta korta ljus
hann jag se
ditt tafatta ansikte
“kasta på mera ved”, - sa du
och jag hörde: ”jag älskar dig”



25

* * *
Så dåligt lever jag
Livnär mig väldigt illa
Som om jag lever stilla

I drömmar varje dag

I drömmen alla nöjda
Behöver inget bröd 
Man flyger upp i höjden 
Och faller ner som snö 

* * *
Jag ska sitta tyst idag
Jag vill vara till behag

Elena Kasantseva



* * *
Det är så fint att sitta på en kvist
Och bara kvittra, kvittra
Och glömma vinterbur som är så trist
Och svälja luften, glatt, i litrar
Och flyga ovan vårens vidder 
Anstränga sig så gott det går
Och flaxa, flaxa runt med vingar
Som om nån bad om det jag gör…   



* * *
Ja
detta går bort
vintrar når fram
vita som snö
som innan sömn
innan rimfrost 
måste du be…  

Dörren
stäng ej
tyst går jag in
tyst går jag bort
jag är din natt
jag är ditt lugn
jag är tysthet

Ljus
stjärnornas små
kommer till oss
aldrig nånsin
skramlande går
sena spårvagn
tiden ska dö… 
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***
Denna gåva - blindhet
Denna eldens gåva
På ansiktets renhet -
Bara svarta stenbollar

Bara flammande buskar
Detta blinda åskväder
Med varenda korpuskel
Känner ögonen efter

Och kroppens mörker
Är utslitet till botten
Och förnuftets öken
Lika vit som ett offer.

Dmitri Strotsev



28 ***
Att din ängel är oövervinnelig -
Bara jag som kommer ihåg
Jag ska slåss med honom frivilligt
Jag är kraftfull och väldigt hög

Vår kamp förflyter som en flod
Här sammanflätas rot med rot
Som moln arméer kommer samman
Och skogar står och ber om mod
Och från samhälle till förort
Går ryktet att man skriver Ord



***
Vem springer där utan en mössa
Så pass fridfullt och så pass lugnt
Det är konstigt att ingen ser det
Han får äran och han blir lärd

Bara solen minns inte sig själv
Som ett brandtorn ilar ur bröstet
Och till mötes solen, till mötes
Stockar sig och skriar en annan

Pappa, varför är du utan mössan
Ilskna ögonen skäller som hundar
Huvudstupar, dånar och hoppar
Enbart grånade strängar varar

Jag såg sonen ifrån gården
Han rullade nedför backen som hare
Ovan honom spillde ut sig en fågel
Blink! - och tvinnar ihop sig i flamman



***
Läppar drack upp himlen, men det finns kvar för ett andetag
För ett långsamt, fullt av skulden och hoppet
Du älskar oss än
Än ska du inte gå - du kommer att gråta på tröskeln, vid en 
utandning

Du ska hålla om dina smala axlar
Den höga himlen fyller du upp med frihet och barr
Låt oss skåla häftigt med våra glas!
Att andas för frihet
För en sten och för luften
Ömt
Och allt är möjligt

Och du är mellan oss
Och dina händer
Och ditt ord - himmelen på läpparna 



***

Ögon. Magiska liknelser.

1.

En gång, när jag var väldigt liten, vaknade jag blind. Jag blev 

inte rädd. Jag började bara känna runt omkring mig. Och 

plötsligt skar jag mig jätte -jätte hårt. Det gjorde mycket ont, jag 

kände mig kränkt och därför började jag kalla lågt: “Mamma! 

Mamma!“ Sedan starkare: “Mamma! Mamma!“ Mamma var 

långt borta men hon hörde mig och sprang fram till mig. Hon 

hade ett stort fat i händerna. Fatet var fullt med kokande sylt. 

Hon hade just tagit bort det från elden. Mamma gick fram till 

mig och förstod genast vad som hänt. Eftersom hennes händer 

var upptagna av fatet, böjde hon sig över mig och började bita 

bort starren från mina ögon. Men det gick inte bra. Hon böjde 

sig längre framåt. Ännu längre. Och plötsligt spillde hon ut 

sylten från fatet direkt på mina små fötter. Jag började skrika av 

smärtan – hemskt högt. Och återfick min syn.



2.

En gång, under året 1981, när jag var student, älskade jag en 

flicka. Jag var väldigt upphetsad av hennes doft och ville alltid 

vara med henne. En gång var jag hemma hos henne. Föräldrarna 

tittade på teve i ett annat rum. Jag satt och väntade på henne. 

Och plötsligt kom hon in till mig helt naken. Troligtvis ville 

hon att jag skulle förundras över henne. Men jag blev blind i 

samma stund – på den tiden tappade jag ofta synen, ibland flera 

gånger om dagen. Jag kände hennes doft. Jag visste att hon var 

nära, men jag visste inte exakt var hon var. Jag satt på soffans 

kant och började krama luften omkring mig. Jag gjorde det på 

måfå – bara för att hon inte skulle ta illa upp. Men det gjorde 

hon. Hon trodde att jag var en dumbom. Och hon förälskade sig 

i en annan ung man, som hade ögonen på plats. Så fort jag gick 

ifrån henne – återfick jag min syn. Jag gick längs en gata – det 

var på våren, förresten – och plötsligt fick jag syn på en gren som 

låg på marken. En vacker, vacker gren, full av blommor och löv. 

Jag tänkte bara: “Också en ensam gren. Och vad vacker den är, 

precis som en flicka.“ Och grenen sa: “Jag är flicka. Jag är bara 

förtrollad. Om du kysser mig blir jag din fru.“ Då började jag 

kyssa henne i blommorna. Sedan sa hon: “Så många gånger som 

du kysste mig precis så många små barn får vi.“

Och jag kommer inte ihåg hur många gånger jag kysste henne. 

Två, tre, eller kanske – fyra? 



3.

En gång fick jag ett ont öga på mig. (Åtminstone, förklarade man 

den här händelsen så för mig efteråt.) Jag kom hem och lade 

mig. Under natten fick jag feber. Jag vaknade av en hemsk klåda. 

Det visade sig att hela min kropp var täckt med fruktansvärda 

blåsor, som blev större för varje minut. Jag hade tiotals blåsor 

och dessutom på väldigt oväntade ställen. Blåsorna var överallt: 

på hälarna, i ljumskarna, på halsen, på ryggen, på kinderna 

och till och med på örsnibbarna. Jag var rädd att röra vid dem, 

eftersom jag kände hur varbölder långsamt rörde sig under den 

tunna huden. På den tiden hyrde jag en lägenhet utan telefon. 

Jag hade bara en utväg. Jag ilade fram till dörren för att ropa på 

hjälp. Men uppenbarligen började varbölderna spricka av min 

häftiga rörelse. Jag svimmade. Men innan dess hade jag blivit 

blind – av ett otänkbart ljus som vräkte över mig. När jag kom 

till sans förstod jag genast allting. Jag förstod att jag för första 

gången fått syn. Jag förstod att jag hade ögon – tiotals ögon! 

Just det, det var inte blåsor, det var ögon. Hela min kropp blev 

seende. Jag kunde se med hela kroppen. Jag såg allt som hände 

bakom väggarna, ovanför mig och under mig. Jag iakttog rörelser 

av pyttesmå dammsmulor. De där ögonen kunde se allt. Och, 

viktigast av allt, jag tillägnade mig omedelbart denna otroliga 

mängd av information. Och jag kände helt enkelt hur mitt 

medvetande vidgade sig. Jag var absolut lycklig. Jag hade förstått 

att jag inte ville flyga, att jag inte ville ha någon kvinna längre, 



inte ville bli en berömd poet... 

Jag vill inte ha nånting - jag har allting.

Jag ser.       

I ett sådant tillstånd levde jag under några dagar. Och en gång 

kom jag att minnas en bagatell. Jag trodde att jag måste ringa 

ett samtal på telefon. Jag gick beslutsamt till dörren. Men på 

tröskeln besinnade jag mig. Jag var ju helt naken. Dessutom 

alla dessa otåliga ögon! Vem som helst kunde bli generad av en 

sådan uppsyn. Jag gick tillbaka till rummet. Först tog jag på 

mig kalsongerna, sedan tröjan, sedan byxorna, strumporna, 

skjortan, jackan. Ändå hade jag bara delar på kroppen där de där 

omöjliga ögonen blinkade. Jag tog på mig handskarna, tryckte 

ned öronlappsmössan i pannan, virade halsduken om halsen. 

Och tog tappert ett steg mot dörren. Och... svimmade igen. Jag 

kvävdes liksom. Det var ju första gången det hände - ett sådant 

antal ögon! Jag täppte till alla mina ögon, det vill säga - stängde 

av syret. 

Ett steg mot dörren - det sista jag minns. Efter det blev det 

sjukhuset, oändliga droppslangar, förband. Någon idiotisk 

diagnos. I slutändan ingen förstod nånting och jag återvände 

till ett normalt liv. Allting liksom återgick till gamla banor. Men 

sedan dess kan jag inte titta på mig själv i en spegel. Över huvud 

taget kan jag inte titta på en naken människokropp. Det tycks 

mig som om det inte är jag som tittar på den, utan - tvärtom. Och 

den ser rakt igenom mig. Den ser att jag är en förrädare. 



4.

En gång stötte jag på en döende hund. Hon hade blivit påkörd 

av en bil. Hunden tittade på mig. Jag böjde mig över henne och 

viskade:

- Jag vill så gärna älska dig men du är så stympad. Dina inälvor 

är spridda över hela gatan. Jag är rädd att bli blind av vämjelse.

Hunden sade:

- Titta in i mina ögon. Och du kommer inte att se något annat. Du 

kommer aldrig att bli blind. För mina ögon - är dina ögon. Det är 

samma ögon som tittade på den nakna studentskan. Ögon fulla 

av tårar och tacksamhet. 



Ö v e r s ä t t n i n g a r  fr å n  b e l a r u s i s k a :  D m i t r i  P l a x



I femte numret medverkade även:

Per Bergström:
Redaktör, arrangör, litteraturkritiker, född 1979, 
bosatt i Malmö.

EvaMarie Lindahl: 
Konstnär, född 1976, bosatt i Malmö. 
För mer information: www.evamarielindahl.com
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