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1. Inledning 

Perioden i Ryssland kring den ryska revolutionen år 1917 var en tid som innebar stora 

samhällsomvälvningar. Bolsjevikerna, som var de nya makthavarna, ville grundligt förändra 

människors tankesätt och värderingar. Användningen av propaganda var en viktig del av 

detta1 och Sovjetunionen skulle komma att skapa en av de mest omfattande 

propagandaapparaterna riktad mot den egna befolkningen någonsin.2 Ett litterärt 

propagandainstrument som användes åren efter revolutionen var exempelvis att ”klä gammal 

form med nytt innehåll”, dvs. genom att föra in nytt innehåll i äldre och kända texter för att på 

så sätt göra dessa till ett redskap för den slutliga och oåterkalleliga kommunistiska segern.3 

En av de främsta poeter som efter revolutionen 1917 ägnade kraft till att främja revolutionära 

mål var ”kubofuturisen” Vladimir Majakovskij (1893-1930) som skapade 

propagandaaffischer för ryska telegrambyrån (ROSTA) 4 och verk som bland annat skildrade 

oktoberrevolutionen.5 Ett av Majakovskijs verk är dikten 150 000 000 där han antas ha hämtat 

inspiration från de gamla ryska sånger vilka benämns som ”bylinor” 6. Kännetecknande för 

dessa är att de är episka berättelser, d.v.s. historier byggda på vers om hjältar som utför olika 

stordåd.7 I dikten 150 000 000 beger sig hjälten, den av 150 000 000 fattiga ryssar 

personifierade giganten Ivan, sig mot Chicago i en slutgiltig kamp mot den fasansfulla ledaren 

för den kapitalistiska världen, Woodrow Wilson (efter USA:s president 1913-1921). 8  

Dikten 150 000 000 är inte lika studerad som många av Majakovskijs övriga dikter. Det finns 

tidigare forskning som tyder på att Majakovskij hämtat material från bylinorna, och dikten har 

även figurerat under titlarna Воля миллионов, Былина об Иване, samt Иван Былина. Эпос 

революции.9 Eftersom få djupgående studier tidigare genomförts är en analys av dikten 

intressant för att studera hur Majakovskij inspirerats av de gamla ryska bylinorna, men också 

för att generellt öka förståelsen för Majakovskijs revolutionära diktning. 

                                                           
1 Brandenberger 2011, 11. 
2 Nationalencyklopedin, Propaganda. 
3 Метченко, 1952, 14.  
4 Bristol, 1992, 437. 
5 Метченко 1952, 12. 
6 Brown 1973, 206. 
7 Nationalencyklopedin, Epos. 
8 Terras 1983, 77. 
9 Маяковский 1956, s.37. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur gestaltningen av karaktärerna Ivan och Woodrow 

Wilson i Vladimir Majakovskijs revolutionsdikt 150 000 000 är inspirerad av de gamla ryska 

bylinorna samt försöka förklara hur Majakovskij använde detta i sovjetiskt propagandasyfte.  

 

Arbetet utgår från följande frågeställningar: 

1. Hur använder Majakovskij karaktärsdrag från ryska bylinan för att gestalta 

karaktärerna Ivan och Woodrow Wilson i sitt revolutionsepos 150 000 000? 

2. På vilket sätt blir bylinan ett redskap för Majakovskijs propagandaarbete i dikten 

 150 000 000? 

 

För att undersöka frågeställningarna kommer uppsatsen att utgå ifrån en tematisk läsning av 

dikten. I det första kapitlet kommer tiden kring den ryska revolutionen, Vladimir Majakovskij 

som författare och propagandaanvändandet i Sovjetunionen att kortfattat presenteras för att ge 

ett sammanhang till dikten. Sedan kommer bylinan som konstart att beskrivas med speciellt 

fokus på skapandet av hjältar och fiender. Efter detta kommer dikten 150 000 000 att studeras 

och i analysdelen kommer en jämförelse att göras mellan bylinans konstform i gestaltningen 

av karaktärer och hur hjälten Ivan och fienden Woodrow Wilson beskrivs i detta 

revolutionsepos. Slutligen kommer ett resonemang att föras kring huruvida bylinan kan ses 

som ett redskap i Majakovskijs propagandaarbete.  

 

1.2 Metod och empiriskt material 

Primärlitteraturen är den utgåva av dikten som är publicerad i Majakovskijs samlade verk 

Polnoe sobranie sotjinenij v trinadtsati tomach från år 1956. I detta sammanhang bör påpekas 

att denna gavs ut 26 år efter poetens död och att det är möjligt att den ändrats i efterhand och 

därmed skiljer sig från originalutgåvan som publicerades år 192110. När Jangfeldt år 1995 

menade att dikten enbart publicerats i sin helhet en enda gång efter förstautgåvan11 torde han 

syfta på 1956 års utgåva. Originalupplagan från 1921 finns att läsa på det statliga ryska 

bibliotekets hemsida12 men inom ramen för detta arbetes ram har det inte genomförts någon 

jämförelse mellan de två versionerna. 

                                                           
10 Terras 1983, 14. 
11 Jangfeldt 1995, 14. 
12 Российская государственная библиотека, 150 000 000. 
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Begreppet tematisk läsning, som är hämtat från den norske litteraturvetaren Christian Janss 

m.fl., innebär att analysen fokuserar på att försöka klarlägga hur texten förhåller sig till 

historiska eller nutida händelser, idéer, tankar, känslor och saker. Att analysera ett verk utifrån 

tematisk läsning innebär att man försöker utreda vad dessa författare ämnar berätta för oss om 

världen. I det sammanhanget skiljer man på textens motiv och dess tematik. Motivet är det 

som dikten kan sägas handla om på en konkret nivå medan temat betecknar vad dikten 

handlar om på en mer abstrakt nivå. 

Begreppet ”motiv” är hämtat från bildkonsten och betecknar det som avbildas och att t.ex. ett 

visuellt landskap kan utgöra ett gemensamt motiv som i sin tur kan vara uppdelat i olika 

delmotiv samt ett centralt motiv. När det gäller diktens tema så ligger den då på en högre 

abstrakt nivå än dess motiv som mer är det ”konkreta landskapet”. Tematiken kan exempelvis 

vara resultatet av att delar av diktens motiv ger olika associationer som i sin tur kan förhålla 

sig till varandra. Därmed kan man dra vissa slutsatser om diktens tematik även om det kan 

vara svårt att skapa en tydlig sammanfattning. Christian Janss m.fl. menar att man kan 

sammanfatta dikters tema med frågan ”Vad är betydelsefullt?” och att det är värt att 

undersöka hur dikter kombinerar olika verklighetsmodeller med varandra. Detta eftersom det 

är svårt att sammanfatta dikters djupaste handling även på den mest abstrakta nivån och att 

det då är bättre att kommentera centrala moment i dikten vilka gör att vi uppfattar dem som 

meningsfulla och intressanta.13 

Första steget till att besvara arbetets frågeställningar har varit att samla in och sammanställa 

jämförelsematerial angående de karakteristiska dragen hos de gamla ryska bylinorna. 

Uppsatsens begränsade utrymme kräver dock relevanta avgränsningar. Även om 

händelseförloppet i dikten 150 000 000 till viss del berörs så är arbetets huvudfokus att 

analysera de två huvudpersonerna och därmed anpassas jämförelsematerialet efter det. I syfte 

att förankra arbetet i den tidsålder då dikten skrevs ges också en översiktlig beskrivning av 

begreppen marxism, historiematerialism, kommunism och propaganda. Detta är högst 

relevant eftersom en central del av arbetets tematiska inriktning utgår från samtidens 

tankemönster och utgör en viktig pusselbit i hur Majakovskij kan ha uppfattat världen. Detta 

bidrar till en förståelse av vad han vill berätta och framföra genom sin diktning. Insamlat 

material har sedan fungerat som grund för den tematiska analysen av dikten 150 000 000. 

Under arbetets gång har även tidigare forskning kring dikten använts.  

                                                           
13 Janss et al 2004, 125-129. 
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1.3 Problem och avgränsningar 

Enligt den svenske Majakovskijkännaren Bengt Jangfelt kan Vladimir Majakovskijs död 

upplevas tre gånger: när han dog fysiskt år 1930, när han kanoniserades av Stalin år 1935 (då 

hans biografi tillrättalades efter den socialistiska realismens normer)14 och när han glömdes 

bort och förträngdes efter Sovjetunionens fall.15 Kanoniseringen av Majakovskij gjorde att 

mindre passande verk för en sovjetisk mönsterpoet inte trycktes och att information kring 

poeten censurerades. Därmed försvann också mycket källmaterial för gott. Jangfeldt 

framhåller även att västerländska slavister i mindre utsträckning har forskat kring 

Majakovskij, och att de snarare har varit intresserade av poeter som var förbjudna att studeras 

av sovjetiska forskare.16 Följaktligen måste man, särskilt med tanke på Majakovskijs 

kanonisering till Sovjetunionens främste poet, vara medveten om att en stor del av den 

tillgängliga forskningen kan vara ideologiskt färgad. Det går heller inte att utesluta att delar 

av den icke-sovjetiska forskning som skett om Majakovskij och dennes verk av ideologiska 

skäl utgått från ett mer kritiskt förhållningssätt vilket möjligen medfört att man medvetet eller 

omedvetet inriktat sig på dess brister, något som i så fall har haft skadlig inverkan på 

forskningsresultaten. För att hantera dessa problem är det därför viktigt att förhålla sig 

källkritisk samt använda olika källor för att skapa en mer nyanserad bild.  

När det gäller bylinorna så finns det relativt mycket tillgänglig faktainformation. Dock finns 

det en viss oenighet inom forskningsvärlden angående bylinornas ursprung och rötter vilket 

gör det svårt att exakt definiera deras karakteristiska drag. En ytterligare faktor är att 

traditionen med bylinor fanns representerad över ett vidsträckt geografiskt område under flera 

århundraden med lokala variationer vilket gör det problematiskt att formulera en enkel och 

generell beskrivning av dess karaktär. Den danske slavisten Ole Vesterholt menar också att de 

samlingar av episka sånger som finns bevarade består av material som genomgick 

fundamentala ändringar i form och innehåll när de nedtecknades och transkriberades från den 

muntliga traditionen.17 Med utgångspunkt från idag tillgängligt material har det dock varit 

möjligt att urskilja specifika drag som sedan har lagts till grund för jämförelsen. Huruvida det 

överensstämmer med de sånger som aldrig hann dokumenteras går av logiska skäl inte att 

svara på.  

                                                           
14 Jangfeldt 2007, 558. 
15 Jangfeldt 2007, 560.  
16 Jangfeldt, 2007, 571-575. 
17 Vesterholt 1973, 15. 
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Även om det finns betydligt mer forskning om bylinor än om dikten 150 000 000 så kan även 

delar av den vara präglad av sin samtids rådande politiska sanningar. De båda forskarna kring 

rysk folklore James Bailey och Tatyana Ivanova menar att sovjetisk forskning om folklore 

från 1920–1950 förväntades överensstämma med ideologiska krav,18 något som styrks av 

Vera Sokolova som diskuterar ”historiska sånger” och för ett resonemang om att sovjetiska 

forskare främst inriktade sig på sånger som visade på social protest19 samt att de kan ses som 

en gestaltning av dåtidens verklighet i form av relationen mellan olika klasser och 

samhällsgrupper.20 Utifrån detta kan man med viss säkerhet anta att de sovjetiska forskarna i 

hög utsträckning utgick från marxistiska teorier i sina analyser av sångerna. Det är svårt att 

finna ryska forskningsrön som tillkommit efter Sovjetunionens fall, merparten av den ryska 

icke-sovjetiska forskningen härstammar därför från tiden före revolutionen år 1917. Det finns 

dock som nämnts ovan tämligen mycket forskning om bylinorna vilket gör problematiken 

med ideologiskt riktad forskning hanterbar. Det här arbetet ämnar inte fastställa vilken 

ideologisk inriktning som erbjudit de mest givande forskningsresultaten, dock är det viktigt 

att vara medveten om dess påverkan på forskningsresultaten.  

1.4 Tidigare forskning 

Efter att ha kanoniserats av dåvarande generalsekreteraren och sovjetledaren Josef Stalin år 

1935 fick Vladimir Majakovskij epitetet "Sovjetunionens främste poet".21 Följaktligen 

förekommer det en mängd sovjetisk litteratur som behandlar hans person och verk. Ett 

exempel är antologin Tvortjestvo Majakovskogo (1952), vilken innehåller ett antal 

vetenskapliga artiklar av olika författare som analyserar hans diktning. Det finns som tidigare 

nämnts mindre icke-sovjetisk forskning, vilket kan exemplifieras av Jangfeldt som menar att 

hans egen bok Med livet som insats (2007) är den första icke-sovjetiska biografin över 

Majakovskij.  

Dikten 150 000 000 finns omnämnd inom den sovjetiska litteraturforskningen. Den sovjetiske 

litteraturvetaren A. Mettjenko skriver till exempel om den i sin artikel ”Poema o vozjde” i 

tidigare nämnd bok Tvortjestvo Majakovskogo (1952). I denna behandlar han Majakovskijs 

vilja att fånga den stora massans betydelse för revolutionen och förklarar nyttan av att ge 

”gammal form” hämtade från historien, myter och folklore ett nytt (kommunistiskt) 

                                                           
18 Bailey och Ivanova 1998, xli. 
19 Соколова, 1960, 6. 
20 Соколова, 1960, 10. 
21 Jangfeldt, 2007, 558. 
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innehåll.22 Dock har inte dikten 150 000 000 fått lika stor uppmärksamhet som Majakovskijs 

mer kända dikter som exempelvis Vladimir Ilitj Lenin. Det förekommer ofta hänvisningar till 

150 000 000 i artiklar som analyserar andra dikter, men det finns färre ”rena” analyser av 

dikten. Den amerikanske professorn i litteraturvetenskap Edward J. Brown nämner dikten i 

sin bok Mayakovsky – A Poet in the Revolution (1973) där han lyfter fram diktens 

propagandistiska syfte och likheten med bylinorna. Han riktar där kritik mot dikten och ser 

den som ett misslyckande eftersom bylinan till sin natur innebär en skildring av en sann 

händelse i det förflutna och inte ett nutida fenomen. Detta kunde enligt Brown uppskattas som 

en parodi för en sofistikerad publik men imponerade inte på dåtidens arbetare.23 Den estnisk-

amerikanske professorn i slaviska språk, Victor Terras, nämner också dikten 150 000 000 och 

menar att den är en syntes av Vladimir Majakovskijs revolutionära poesi. Enligt Terras 

kombineras utopisk allegori med politisk satir men dikten innehåller också många 

mytologiska liknelser hämtade från Bibeln, ortodox liturgi, Homeros och Rabelais.24 Då 

dikten, lyckad eller misslyckad, kan ses just som en syntes av Majakovskijs revolutionära 

poesi, fyller en analys av dikten sitt syfte för att öka förståelsen av såväl denna dikt som av 

Majakovskijs övriga diktning. Detta särskilt då dikten inte analyserats i samma utsträckning 

som Majakovskijs övriga poesi.  

2. Vladimir Majakovskij 

Enligt Bristol uppstod det i Ryssland under 1900-talets början flera avantgardiska 

grupperingar som kallade sig för futurister. I den grupp som kallades ”kubofuturister” och 

som var den mest högljudda och produktiva ingick den unge Vladimir Majakovskij som då 

var i början av sin poetiska karriär. År 1912 publicerade gruppen sitt principiella manifest 

Posjtjetjina obsjtjestvennomu vkusu. I detta förkastade de forna tiders kultur och hyllade ordet 

som ett artistiskt redskap. De lade stor vikt vid verbala experiment25 och ville skapa ett nytt 

och fräscht poetiskt språk som inte värjde för det vulgära. När gamla ord tycktes slitna och 

banala kunde de bilda eller skapa nya ord.26 Futuristerna skapade en ny poesiteori som kom 

att få stor betydelse för den ryska poesin och litteraturvetenskapen.27 

 

                                                           
22 Метченко 1952, 17. 
23 Brown 1973, 206. 
24 Terras 1983, 77. 
25 Bristol 1992, 433. 
26 Nilsson 1973{1991}, 441. 
27 Jangfeldt 1995, 95. 
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Enligt Bristol var Majakovskijs första större publikation pjäsen Vladimir Majakovskij - 

Tragedija (1913) där han skildrar pjäsens poet som en martyr som bär iväg tårarna från 

samhällets missbildade. År 1915 flyttade han till Petrograd (nuvarande S:t Petersburg), där 

träffade han den i modernistisk litteratur lärde Osip Brik och hans hustru Lilja. Hon blev 

Majakovskijs stora kärlek, något som speglas av att han vid denna tid publicerade de 

ångestfyllda kärleksdikterna som Oblako v sjtanach (1915) och Flejta-pozvonotjnik (1916). I 

andra dikter skrivna före revolutionen utgår han främst från sociala teman som när han 

diskuterar skuldfrågan för första världskriget i Vojna i mir (1917) och när han i Tjelovek 

(1917) genomlider död och uppståndelse för att frälsa människosläktet. Efter revolutionen 

blev Majakovskij en entusiastisk anhängare av den nya regimen, något som kan ses i hans dikt 

Nasj marsj (1917) och pjäsen Misterija-buff (1918). I dessa erövrar proletariatet inte bara 

jorden utan stormar även himlen.28 Verken följdes upp av 150 000 000 som skrevs år 1919 

(men publicerades år 1920)29 och samma år flyttade Majakovskij enligt Bristol tillbaka till 

den nya huvudstaden Moskva. Där ägnade han sig åt att skapa propagandaaffischer åt Ryska 

telegrambyrån (ROSTA) med hjälp av ramsor på vers. Mellan åren 1923 - 1925 skrev han 

även rimmad reklam för statliga affärer med konsumtionsvaror. Under den här tiden försökte 

Majakovskij och hans futuristiska kollegor att föra sin litterära filosofi i linje med 

revolutionära mål. När Lenin dog år 1924 hyllade Majakovskij dennes bedrifter i Vladimir 

Ilitj Lenin (1925). 

 

Majakovskij fortsatte även att skriva personlig poesi. Dikterna Ljublju (1922) och Pro etо 

(1923) räknas som två av hans främsta kärleksdikter, vilka var inspirerade av hans passion för 

Lilja Brik. Temat Amerika dyker också upp i verket Moe otkrytie Ameriki vilket var ett 

resultat av en resa till Mexiko, USA och Cuba år 1925. Detta innehåller en rad anti-

amerikanska dikter, men även ett ogenerat prisande av Brooklyn Bridge. Under de sista fem 

åren av Majakovskijs liv publicerades två av hans mest kända pjäser, Klop (1928) och Banja 

(1930). Klop är en komisk satir som attackerar borgerliga reliker i perioden kring Den Nya 

Ekonomiska Politiken. I Banja skall en kvinna från framtiden via en tidsmaskin transportera 

värdiga medborgare till en framtida utopi. 

 

                                                           
28 Bristol 1992, 436-437. 
29 Brown 1973, 204. 
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Enligt Bristol är Majakovskij verk ett resultat av ett delat sinne. Han uttryckte avsky för 

borgarklassen och dess leverne, men trodde samtidigt att personlig kärlek var en betydelsefull 

del av borgarlivet. Det sägs att han längtade efter en perfekt social ordning, men insåg att ett 

utopiskt system kunde bli tråkigt och att det medförde en risk för politiskt tyranni.30 År 1930 

anslöt sig Majakovskij, mycket på grund av yttre tryck, till den partisponsrade 

Proletärförfattarnas Förening (RAPP) som tidigare ägnat sig åt en hel del påhopp på 

”medlöparen” Majakovskij men som nu var det av partiet utsedda redskapet för konsolidering 

av proletärlitteraturen.31 Majakovskij upplevde nu en känsla av isolering vilket förstärktes av 

en envis influensa som inte ville gå över32 och trots att han tidigare i kraftfulla ordalag 

klandrat poeten Sergej Jesenin för att ha begått självmord gjorde han samma sak i april år 

1930.33  

3. Marxism och kommunism 

Marxism är en samlingsbenämning på alla de rörelser och riktningar som hävdar släktskap 

med de socialistiska föregångarna Karl Marx och Friedrich Engels verk och teorier.34 

Marxismen definierar sig som en samhällsvetenskaplig teori och säger sig bygga på objektiva 

forskningsresultat från flera olika ämnen som nationalekonomi, ekonomisk historia och 

statsvetenskap. Genom att analysera det existerande samhället kunde marxisterna urskilja ett 

antal historiska lagar som man anser styr samhällsutvecklingen. Marxismen framställs delvis 

som en värderingsfri samhällsvetenskap men också som en förklaringsmodell till varför just 

det socialistiska systemet är det önskvärda.35 Enligt Marx är mänsklighetens historia uppdelad 

i olika stadier, där socialismen utgör det högsta. Detta har föregåtts av gradvis utveckling av 

produktionsprocessernas historia, där exempel på andra stadier är ”de asiatiska, antika, 

feodala och moderna borgerliga produktionssätten”.36  

 

Marx utgick från att kapitalismen stred mot den mänskliga naturen och grunden för hans 

kritik var att individen upphör att äga och således kontrollera sin egen arbetsprodukt. Varor 

produceras istället under ackordsarbete vilket förvandlar människovärdet till ett simpelt 

                                                           
30 Bristol 1992, 437-439. 
31 Jangfeldt 2006, 485. 
32 Jangfeldt 2006, 503. 
33 Bristol 1992, 439. 
34 Nationalencyklopedin, Marxism.  
35 Larsson 2014, 57. 
36 Larsson 2014, 58. 
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marknadsvärde.37 Inom marxismen utgör klasserna samhällets viktigaste enheter och de 

definieras genom sin ställning i produktionsprocessen. Marx indelar befolkningen i olika 

klasser, vilka står i ett motsatsförhållande/kamp till varandra.38 De som kontrollerar 

produktionsmedlen räknas till borgarklassen och de som besitter sin egen arbetskraft till 

arbetarklassen. Enligt Marx formas människor av sin sociala miljö och målet för revolutionen 

är att avskaffa alla förutsättningar för klasskillnader. I de fall där människor inte är jämlika 

beror det på den rådande sociala miljön. Utifrån hans resonemang kan jämlikhet därför endast 

uppstå i en framtida ny social miljö.39 I denna skall människorna utveckla nya, goda och 

sociala egenskaper. 

 

I Ryssland användes Marx teorier först av narodnikerna under 1870-talet. De företrädde en 

form av bondesocialism och förespråkade en egen rysk väg direkt till socialismen utan samma 

kapitalistiska utveckling som i Västeuropa.40 Arvet efter narodnikerna återupptogs senare bl.a. 

av bolsjevikerna som ansåg sig kunna påskynda historiens utveckling genom att ta makten.41 

Genom den ryska oktoberrevolutionen år 1917 fick revolutionären Vladimir Ilitj Lenins 

ideologiska tolkning en avgörande betydelse.42 Han skapade den kommunistiska ideologin 

som officiellt kom att kallas ”marxism-leninism” och som efter hans död 1924 blev 

statsideologi.43 År 1916 gav Lenin ut sin skrift ”Imperialismen som kapitalismens högsta 

stadium” i vilken han menade att 1800-talets kapitalism som byggde på fri konkurrens ersatts 

av monopol där aktörerna slagit sig samman och gjorde stora vinster. Bank- och 

industrikapitalet hade bildat finanskapitalet vilket kontrollerade alla näringsgrenar i USA och 

Västeuropa. Jakten på vinst krävde att finanskapitalet expanderade genom en global 

kapplöpning om nya råvaror och marknader vilket gjort övriga världen till kolonier. De 

konflikter som uppstod då kapitalistiska nationer tävlade mot varandra kunde bara lösas 

genom krig och därför uppstod första världskriget.44 Kampen mot imperialismen blev därför 

en av kommunismens viktigaste uppgifter. Lenin skapade även en elitteori som innebar att 

                                                           
37 Larsson 2014, 58. 
38 Larsson 2014, 61. 
39 Larsson 2014, 59. 
40 Nistad 2004, 139. 
41 Nistad 2004, 215. 
42 Nationalencyklopedin, Marxism. 
43 Larsson 2014, 67. 
44 Nistad 2004, 231-132. 
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arbetarklassen måste ledas av en förtrupp som skulle företräda klassens ”objektiva” intressen. 

Det kommunistiska systemet skulle därför styra samhället och företräda allas intressen.45 

4. Propaganda 

Nationalencyklopedin definierar propaganda som ”en mer eller mindre systematiskt bedriven 

verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka 

människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning”. Idag tänker man 

främst på användandet av olika sorters medier men det kan även vara olika typer av 

byggnationer, spridning av olika former av konst eller officiella emblem på t.ex. mynt och 

frimärken. Symboliska handlingar, exempelvis aktioner som syftar till att påverka opinionen 

kan också vara propaganda.  

 

På grund av att propaganda ofta förknippas med tvivelaktiga metoder, som förenklingar, 

halvsanningar och underhållande av information har begreppet fått en negativ klang. 

Begreppet har dock en positiv laddning inom kommunismen där den betecknar ”politisk 

skolning”. Systematisk propaganda är ett viktigt inslag i diktaturstaters maktutövning och de 

nationer som genomfört historiens mest välorganiserade system för propaganda riktad mot 

den egna befolkningen är Sovjetunionen, Nazityskland, och det kommunistiska Kina. Dessa 

stater har förutom massmedia även utnyttjat andra kanaler som utbildningsväsendet och 

kulturella uttrycksformer som litteratur, konst och arkitektur. 46  

 

I Sovjetunionen blev propaganda enligt den amerikanske professorn i historia och 

internationella studier David Brandenberger en metod som användes flitigt efter 

Oktoberrevolutionen år 1917. Den sovjetiske ledaren Lenin insåg att befolkningen var redo 

för en radikal förändring, men att bristen på klassmedvetenhet och organisatorisk förmåga 

gjorde medborgarna oförmögna att vara revolutionära på egen hand. Därför fanns det ett 

behov av en förtrupp av professionella revolutionärer som kunde ingjuta den ideologiska 

visionen och disciplin hos folket. Fokuseringen på att övertyga vanliga arbetare och bönder 

om revolutionens orsaker utgjorde basen i bolsjevikernas propagandastat. Lenin förstod dock 

att utvecklingen skulle bromsas av ”borgerliga lämningar” och därför krävdes en aggressiv 

omskolning av hela befolkningen. Målet med propagandan var inte att informera utan att 

transformera vilket kan ha bidragit till att förklara bolsjevikernas förkärlek till massmedia för 

                                                           
45 Larsson 2014, 74. 
46 Nationalencyklopedin, Propaganda. 
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mobilisering och indoktrinering. Både Lenin och den senare ledaren Stalin refererade ofta till 

pressen och andra arenor som litteratur, teater och films som verktyg för att föra ut deras 

visioner till samhället.47  

 

Den svenske läroboksförfattaren Kjell Möijer menar att propaganda i stort sett utnyttjar tre 

metoder: propaganda som skönmålar det eftersträvade, propaganda som svartmålar 

motståndaren och propaganda som samtidigt skönmålar och svartmålar.48 Propagandan kan 

anspela på identifikation där mottagaren skall känna igen sig och identifiera sig med 

personerna, problemen och frågorna som ställs49 eller på polarisering där man framhäver två 

direkt motsatta ståndpunkter och grupperar värden i svart eller vitt kring dessa.50 Propagandan 

utnyttjar också olika stilfigurer51 som bland andra allegori, dvs. när en berättelse syftar till att 

framhäva någonting annat än det som konkret fastställs52, allusion som innebär att man 

anspelar på äldre texter för att förankra sig i samma tradition53, hyperboler som är stilistiska 

överdrifter i syfte att skapa en känsloladdning samt kontraster för att skapa genomgripande 

motsättningar, exempelvis fattiga och rika54. En gammal social tradition som propagandan 

kan utnyttja är hjältedyrkan där gestalter som ”hjältekungen” eller andra stora ledare blivit 

föremål för dyrkan och mytbildning samt tilldelats heroiska och övermäktiga egenskaper. Här 

fyller propaganda en sammansvetsande funktion och fungerar som en länk mellan ledarna och 

människorna.55 Detta kan också kopplas samman med användandet av metaforer som enligt 

Möijer används bl.a. inom krigspropagandan. Manipulering med hjälp av språkliga bilder kan 

göra att kriget ses som en saga med ett lyckligt slut, där fienden ses som en skurk som den 

egna hjälten (krigsmakten) måste bekämpa. Ett passande exempel är då hur en stat i 

propagandan förvandlas till en enskild person och som då kan ges personliga karaktärsdrag 

som ond och god, mänsklig och omänsklig, fientlig/vänlig etc.56  

                                                           
47 Brandenberger 2011, 9-14. 
48 Möijer, 1994, 29. 
49 Möijer, 1994 20. 
50 Möijer, 1994 31. 
51 Möijer, 1994 41. 
52 Nationalencyklopedin, allegori. 
53 Nationalencyklopedin, allusion.  
54 Möijer, 1994 43. 
55 Möijer, 1994 48. 
56 Möijer, 1994 75. 
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5. Bylinan 

Bylinor är namnet på de episka sånger med vilka den gamla ryska folkloristiska traditionen 

spreds, ofta ackompanjerat med det ryska stränginstrumentet ”Gusli”.57 Sångens rader 

utgjorde dess kompositionella enhet med ett bestämt antal betonade stavelser, oftast tre 

stycken, och med ett daktyliskt slut. Det finns inget slutrim och raderna är grupperade i större 

sektioner med hjälp av repetitioner och parallellitet. En bylina består av 200–300 rader.58 De 

flesta ryska bylinor härstammar från 900- till 1300-talet och sammanfaller med tiden för 

Kievrikets existens.59 Kievriket bildades på 800-talet och hade sina centrala delar i 

Dneprdalen i nuvarande Ukraina. Det var inledningsvis ett stort men löst sammanhållet rike, 

men det fick en fastare samhällsstruktur under 900- och 1000-talen under fursten Vladimir I. 

På grund av nya handelsvägar, inre splittring och mongolernas erövring under 1100- och 

1200-talen föll riket samman.60 Kievrikets historia är tätt förknippad med stäppen som även 

utgjorde hemvist för ett antal nomadfolk som till exempel khazarerna, kumanerna och 

petjenegerna. En stor del av epiken gestaltar konflikter mellan dessa grupper och Kiev under 

900- till 1200-talet.61 I verken sammanförs ofta gestaltningar från olika historiska epoker. 

Trots att de flesta troligen skildrar kampen med olika nomadiska folk kan den tatariska 

invasionen ha påverkat berättelserna och medfört ett överliggande lager. Detta kan vara en 

förklaring till varför många fiender har getts tatariska namn.62  

 

Bylinorna spreds till stor del av gycklare, ”скоморохи”,63 som enligt Sokolov ofta uttryckte 

politisk satir i sina uppträdanden. Detta uppskattades inte av makthavarna vilket medförde att 

många sändes bort till avlägsna gränsplatser där de ofta fortsatte sin verksamhet. Trots att den 

ryska traditionen var spridd över ett stort geografiskt område härstammar de bevarade 

bylinorna till stor del från Rysslands norra europeiska del. Sokolov förklarar detta med att 

regionen med sitt geografiska läge som gränsområde från 1500-talets mitt till 1700-talets 

början var en viktig transitrutt för handel samtidigt som det fanns kulturella kontakter med 

Moskva och Novgorod. Detta i kombination med en stor inflyttning av människor från olika 

yrkeskategorier bidrog till en bred konstnärlig kultur. Inflyttningen av människor från olika 

                                                           
57 Börtnes 1992, 43. 
58 Börtnes 1992, 44. 
59 Bailey och Ivanova1998, xvii. 
60 Nationalencyklopedin, Kievrus.  
61 Bailey och Ivanova 1998, xix. 
62 Bailey och Ivanova 1998, xx. 
63 Bailey och Ivanova 1998, xxii. 
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delar av Ryssland bidrog till att bylinor om t.ex. de södra stäpperna, Kiev och Novgorod spred 

sig norrut. Från början av 1700-talet och den ryska erövringen av Baltikum reducerades dock 

betydelsen av den nordliga handelsvägen vilket medförde att området gradvis tappade 

invånare. Med detta följde en stagnation av det kulturella inflödet vilket gjorde att den 

tidigare starka konstnärliga traditionen i regionen slutade utvecklas och bevarades i sin form. 

Bylinorna bevarades därför i den norra delen av Rysslands europeiska del, medan de till stor 

del försvann i övriga delar av landet.64 

Bylinan som begrepp befästes enligt bl.a. den amerikanske professorn i det ryska språket Alex 

E. Alexander och den ryske språkforskaren och etnografen Vsevolod Fjodorovitj Miller efter 

folkloristen Ivan Petrovitj Sacharovs publikation ”Pesni russkogo naroda” 1839 där denne gav 

en volym namnet ”Byliny russkich ljudej”. Miller menade att Sacharov fått termen från frasen 

”po bylinam sego vremeni” i Igorkvädet vilket Alexander översatte till ”In keeping with the 

happenings of these times”.65 I texter som publicerades före 1840-talet benämns bylinor som 

”stichotvorenie”(dikt), ”pesnja” (sång) och ”skazka” (saga). Alexander menar att det var 

vanligt att benämna alla narrativa folkliga verk som skazki (sagor) men att den ökade 

acceptansen för termen bylina under 1800-talets mitt tyder på en ökad insikt om genrernas 

olikheter.66  

Alexander hänvisar till den ryske litteraturkritikern Konstantin Sergejevitj Aksakov som ser 

en definitionsskillnad mellan sagan och bylinan i och med att ”sagan är fiktion, medan 

bylinan är fakta”. En annan skillnad är att den magi som finns i sagans värld ofta ger stöd åt 

hjälten medan den i bylinans värld snarare alltid finns på motståndarens sida. Ett annat 

exempel är att även om avsaknaden av exakt plats existerar i bylinorna så berodde det snarare 

på okunskap medan folksagorna helt saknade tid och plats.67 Jostein Börtnes, professor i rysk 

litteratur vid Universitetet i Bergen, skriver att berättelserna är nära besläktade, men att 

bylinorna följer ett annat mönster. När sagorna frambringar en utopisk framtid glorifierar 

bylinorna en distanserad forntid och medan sagornas hjältar söker en bättre plats tillhör 

bylinornas hjältar en guldålder. 

                                                           
64 Sokolov 1950, 296-299. 
65 Alexander 1973, 13. 
66 Alexander 1973, 16. 
67 Alexander 1973, 17. 
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Enligt Börtnes finns det två olika former av bylinor, de från Kiev och de från Novgorod. I 

detta arbete är det bylinorna från Kiev som ligger till grund för analysen. Denna form av 

bylinor kretsar kring storfursten Vladimir och de banketter som han anordnar för sitt följe. 

Hjältarna är de tappra krigare som Vladimir skickar ut för att slåss mot sina fiender. Dobrynja 

Nikititj, Alesja Popovitj och Ilja Muromets är några av de populäraste. De två första är 

drakbekämpare, medan Ilja förgör den tatariske härskaren Kalin och dennes armé. I bylinorna 

sammanförs historiska händelser med mytologiska motiv. Alesja Popovitj dödar exempelvis 

draken Tugarin, vilken är en poetisk omskrivning för den kumanske hövdingen Tugor Khan. 

Hjälten i de Novgorodska bylinorna är den fattiga gusli-spelaren Sadko, som blir en rik 

handelsman med hjälp av härskaren av undervattensriket i sjön Ilmen.68 

 

5.1 Bylinans gestaltning av hjälten 

Den sovjetiske/ryske folkloristen och litteraturvetaren Sergej Jurevitj Nekljudov, framhåller 

att hjälten ofta introduceras tidigt i bylinorna och att dennes uppväxt utgör en viktig del i den 

episka folkloren. Det är under uppväxten som hjälten utvecklar sin fysiska styrka, skicklighet 

och sitt mod.69 Kraftkällan varifrån bylinans hjältar hämtar sin styrka varierar något. Hjältarna 

i bylinorna kan få sin kraft av en ”givare” men har då oftast en viss självständighet gentemot 

denne. Till exempel får hjälten Ilja Muromets sin styrka av tre äldre män. Kraften blir sedan 

ett permanent attribut och Ilja behöver aldrig mer en givare. Det är dock betydligt vanligare 

att hjältarna inte behöver någon givare för att på övernaturlig väg legitimera sin heroiska 

styrka, den finns där ändå.70 Alexander menar också att bylinans hjälte har en specifik 

identitet till skillnad mot t.ex. sagornas hjältar. Bylinans hjälte har både ett förnamn och ett 

fadersnamn samt är geografiskt placerad till en specifik plats vilket skiljer den från andra 

hjältar.71 

För att uttrycka hjältens självtillräcklighet och storhet används hyperboler. Ordet hyperbol 

kommer från grekiskan och betyder ”överdrift”. Det är en stegrande retorisk figur som är 

vanlig i vardagsspråk och i poesin. Exempel på detta är uttrycken ”höga som berg” och 

”kokar av ilska”.72 Bailey och Ivanova menar att hyperbolerna hänger samman med bylinans 

muntliga karaktär då sångarna använde dessa för att behålla publikens uppmärksamhet. Ett 
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71 Alexander 1973, 56. 
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exempel på en sådan överdrift är när den unge Volch i sången ”Volch Vseslavjevitj” ber sin 

moder om en spikklubba som väger 300 pud (ett gammalt ryskt mått där 1 pud =16.3 kg) 

vilket får lyssnarna att förstå att han kommer bli en stark krigare. I samma sång samlar 

tonåringen Volch ihop ett följe på 7000 personer istället för det normala 30 vilket är 

hyperbolisk överdrift i sifferform. Bylinans tidsram kan också betraktas som en övergripande 

hyperbol, vilket exemplifieras med Ilja Muromets i Solovej razbojnik. I denna lämnar Ilja 

hemmet efter morgonbönen. Efter en dag fylld med äventyr som inkluderar besegrandet av en 

armé vid staden Tjernigov och tillfångatagandet av monstret Solovej razbojnik återvänder 

hjälten till Kiev i tid till aftonpsalmen.73  

Nekljudov menar att bylinornas bogatyrer alltid tycks vara i rörelse, något som karaktäriseras 

av rörelseverbens speciella plats i bylinan.74 Bailey och Ivanova menar att en tänkbar 

förklaring är att bylinornas muntliga karaktär medfört ett linjärt tidsflöde utan tillbakablickar, 

simultanhandlingar eller sidointriger. Det skulle annars vara svårt för lyssnarna att hänga med 

i historien. Av samma anledning finns det oftast få huvudpersoner i bylinorna.75 

En annan sak som, enligt Alexander, karaktäriserar bylinans hjälte är att han, utan magi, 

åstadkommer saker som många människor teoretiskt inte skulle kunna klara av, exempelvis 

att besegra en armé eller drake. Detta gör att han hör hemma i vår värld till skillnad mot 

sagohjälten som med magi åstadkommer något som ingen dödlig skulle kunna uppnå.76 Detta 

exemplifieras med följande stycke hämtat från när drakdödaren Dobrynja Nikititj konfronterar 

draken Gorynytj i den slutgiltiga kampen i Dobrynja Nikititj och draken Gorynytj: 

Дрался со змией онъ трои сутки,  ”Han slogs med draken i tre dygn, 

Онъ убилъ змию-то проклятую,  Han dödade den förbannade draken, 

Спустился во нору во глубокую,  Gick ner i en djup håla, 

Много тамъ сидитъ царей, царевичевъ,77 Många tsarer och tsarers söner där satt, 

Много королей, королевичевъ,  Många kungar och kungars söner, 

Простой-то силы и смѣты нѣтъ,  Enkla soldater var otaliga, 

Насчиталъ онъ силы сорок тысячъ  Han räknade styrkan till fyrtio tusen, 

Говорит онъ князевой племяницы,  Säger till prinsens systerdotter,  

Молодой забавы дочь Путятичной: Till unga Zabava, Putjatitjnas dotter: 

-За тебя я зтакъ странствую! Det är efter er jag kommit så långt! 

-Поѣдемъ ко граду ко Киеву,  Låt oss gå till staden Kiev, 
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-Ко ласкову князю ко Владимiру;  Till den mildaste av Prinsar – Vladimir; 

-А вамъ всѣмъ, господа, воля вольная!78 Och alla ni mina herrar, ni är fria! 

    (min översättning) 

 

I denna del besegrar hjälten draken efter att på egen hand utan magi ha kämpat mot den i 72 

timmar för att sedan frige de många kungar, tsarer och soldater som den tillfångatagit.79  

 

5.2 Bylinans gestaltning av fienden 

Den ryske filologen Aleksandr Pavlovitj Skaftymov skriver att bylinorna karakteriseras av ett 

särskilt och ständigt återkommande händelseförlopp. Med detta menas att det till en början 

alltid finns ett klart styrkeförhållande där hjälten förminskas samtidigt som fienden beskrivs 

om överdrivet stor och skrämmande. Detta resulterar i att det ter sig som omöjligt att besegra 

honom. Ett exempel på detta är den gåtfulla fienden Solovej razbojnik som ibland gestaltas 

som rövare och ibland som drake i bylinan. Solovej razbojnik ”släpper inte iväg någon, vare 

sig till häst eller till fots. När han visslar skälver jorden, i skogen faller löven från träden, i 

sjöarna kokar vattnet, på bogatyren Iljas häst domnar benen och alla små människor ligger 

döda”.80 Ser man till gestaltningen av drakar i bylinorna tenderar de även att i motsats till 

sagornas gestalter anta olika karaktäristiska drag från berättelse till berättelse och rör sig på 

det sättet från det övernaturliga till det levande.81 Detta visar att det är möjligt att reducera det 

övernaturliga i drakarnas väsen. Ett exempel på detta är hur draken Solovej till och med kan 

anta mänskliga drag i Solovej razbojnik82:  

Привязан мужичина дюжая  En kraftig man var bunden 

На нем рубашка александрейка красная han bar en skjorta av rött tyg 

Рукавицы за пояс втыркнуты  med vantarna instoppade i bältet 

Глаза разбитые83   och utmattade ögon 

    (min översättning) 

 

Inom forskningen i rysk folklore finns det flera teorier kring drakens ursprung. Den ryske 

slavisten Aleksandr Nikolaevitj Afanasjev (1826-1871), betraktar draken som en demonisk 

representation av vintermoln och dimma84 och kopplar samman hjälten Ilja Muromets med 
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den gamla ryska åskguden Perun,85 Den ryske litteraturhistorikern Orest Miller (1833-1889) 

delar Alexander Afanasjevs perspektiv och betraktar drakarna Gorynytj, Tugarin och Solovej 

som personifieringar av atmosfäriska fenomen. Den ryske professorn i ryska språket 

Vsevolod Fjodorovitj Miller (1848-1913) är mer intresserad av bylinornas historia och ser i 

Gorynytj en symbol för rysk hedendom. Bylinan Dobrynja Nikititj och draken Gorynytj 

betraktar han som en version av en historisk händelse från år 988 då en farbror till Prins 

Vladimir, kallad Dobrynja, deltog i en expedition för att kristna Novgorod. Draken Tugarins 

namn är en förvrängning av den historiske Tugorkan, ledaren för kiptjakerna, som invaderade 

Rus 1096 och därmed är bylinan ”Alesja Popovitj och Tugarin” en version av denna 

historiska händelse. Han menar också att draken Solovej är den rövare som i ryska krönikor 

från 1500-talet benämns som ”Moguta”. 

Alexander skriver också att sovjetiska forskare i större omfattning menade att fienderollerna i 

bylinorna utgörs av historiska fiender till Ryssland. De medgav att förlagorna till drakarna 

Gorynytj, Tugarin och Solovej härstammar från forntida mytologi men att deras ursprung inte 

kan relateras till hednisk slavisk tro. Den sovjetiske folkloristen och forskaren Vladimir 

Jakovlevitj Propp menar exempelvis att kärnan av heroisk poesi utgörs av temat ”kamp och 

seger” för ”folkets högsta ideal”. Den sovjetiske filologen och litteraturvetaren Dmitrij 

Sergeevitj Lichatjov (1906 – 1999) vänder sig emot Vsevolod Fjodorovitj Miller och dennes 

teori om kristnandet av Novgorod och betraktar draken som en extern fiende istället för 

hedendom. På samma sätt tolkar den ryske professorn Anna Michajlovna Astachova (1886 – 

1972) draken Solovej som en symbol för tatarer som invaderade Rus.86 

6. Dikten 150 000 000 

Den estländske professorn i slaviska språk Victor Terras menar att Vladimir Majakovskij i 

150 000 000 använder sig av metaforer och att den utgör en sammanflätning av olika stilar, 

rytmer, och språkliga nivåer. Handlingen kretsar kring ett Armageddon där jätten och hjälten 

Ivan, bestående av 150 000 000 desperata, fattiga och hungriga ryssar slutligen besegrar den 

lika mytiska fienden Woodrow Wilson som härskar över Chicago och den kapitalistiska 

världen. Marschen mot Chicago startar med en våg av 150 000 000 svältande människor som 

snart åtföljs av trillion fiskar och trillioner av vild- och tamdjur. Slutligen följer en armé av 

miljoner defekta, trasiga och förstörda ting som unisont ropar ”låt oss gå”. Deras marsch ska 
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göra dem till härskare över världens rikedomar och de ska överallt slita ner det gamla och 

måla tusentals regnbågar i himlen. 

Efter detta förbyts scenen till Chicago som är en fantastisk plats med prakt, rikedom och 

teknologiska mirakel. I Chicago bor Woodrow Wilson som är en lika fantasifullt utarbetad 

figur som Ivan. Woodrow Wilson är kapitalismens försvarare.87 Hela staden är elektro-

dynamo-mekaniserad och står på en skruv. Om en invånare så mycket som höjer ett ögonbryn 

så sker det genom elektricitet.88 Idyllen bryts av den fruktansvärda nyheten att en hemsk 

storm, som visar sig ha orsakats av jätten Ivan, har brutit ut över Dardanellerna och nu är på 

sin väg mot Chicago efter att ha passerat Rom och Gibraltar. Hela världen är nu i rörelse som 

en vulkanflod för att ansluta sig till Ivan eller för att söka sin tillflyktsort hos Wilson. Världen 

blir antingen röd eller vit och de båda jättarna förbereder sig på att möta varandra i närkamp. 

Samtidigt väljer djur, ting och hela världsalltet, sida. Tävlingshästar ansluter sig till Wilson 

medan draghästar ansluter sig till Ivan. På samma sätt ansluter sig limousiner och traktorer, 

dekadenter och futurister till respektive sida. 

 

Dikten fortsätter med att i kampen jagar traktorer miljardärers hustrur och stolsben spetsar 

kapitalister. Wilson använder sig i sin tur av vapen som ekonomisk ruin, svält, löss och 

epidemier. Detta misslyckas dock eftersom kommissariatet för folkhälsa bekämpar de 

epidemiska sjukdomarna och det sovjetiska ekonomiska rådet krossar den svarta marknaden. 

Då sänder Wilson fram sitt sista hopp, som är den giftiga armén av idéer: demokrati, 

humanism och alla de andra ismerna. Filosofer, professorer, präster och författare besegras 

när de försöker stoppa Ivan. De litterära klassikerna söker förgäves tillflykt i sina samlade 

skrifter under Gorkijs beskydd, men futuristerna krossar den forna tidens kultur och sprider 

den i luften som konfetti. Wilson förvandlas slutligen till aska och striden är över. I diktens 

epilog beskrivs en futuristisk fredsfestival med besök av marsianer och Saharaöknen 

förvandlas till ett paradis. Dessutom hyllas människor, djur och saker som i det förflutna 

”trots allt gjorde sitt jobb, trots allt ansträngde sig”.89 

 

                                                           
87 Majakovskij, 150 000 000. Sammanfattningen av handlingen är hämtad från Terras, 77-79. 
88 Brown 1973, 205. 
89 Majakovskij, 150 000 000. Sammanfattningen av handlingen är hämtad från Terras, 77-79. 
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7. Majakovskijs gestaltning av Ivan och Woodrow Wilson  

I denna uppsatsdel besvaras första frågeställningen från kapitlet syfte och frågeställningar, 

dvs. "Hur använder Majakovskij karaktärsdrag från ryska bylinan för att gestalta karaktärerna 

Ivan och Woodrow Wilson i sitt revolutionsepos 150 000 000?".  

 

7.1       Hjälten Ivan – En kollektivistisk bogatyr  

Hjälten i dikten 150 000 000 benämns Ivan och han skapas under diktens två första kapitel i 

vilka han sätts samman av hela den ryska befolkningen. Ivan kan därför definieras som ett 

kollektiv i en stor sammansatt revolutionär hjälte. Till en början framstår han inte som fullt 

formad och hans namn nämns inte förrän i slutet av andra kapitlet. Vid presentationen av 

hjälten Ivan och beskrivningen av hans gigantiska storlek använder Majakovskij, i likhet med 

gycklarna, hyperboler. Detta åskådliggörs i följande utdrag från dikten:  

 

Россия     ”Ryssland 

вся   hela  

единый Иван,  enad i Ivan 

и рука   och handen  

у него –   hos honom 

Нева  Neva 

а пятки – каспийские степи90 och hälarna – de kaspiska stäpperna” 

   (min översättning) 

 

Utifrån ovanstående utdrag går det att urskilja tydliga likheter med bylinornas användande av 

hyperboler för att uttrycka hjältarnas självtillräcklighet och styrka. En likhet är att den kraft 

som Ivan besitter är, liksom ofta bogatyrernas kraft, naturlig, d.v.s. utan att den legitimerats 

av en specifik givare. Nästa utdrag från diktens inledning där alla uppmanas att gå är också ett 

exempel på att diktens Ivan håller sig i ständig rörelse vilket enligt den sovjetiske/ryske 

folkloristen och litteraturvetaren Nekljudov är karaktäristiskt för hjältarna i bylinorna: 

 

Идем!                ”Vi går 

Идемидем!               Vi går vi går 

Го, го,                go, go 

го, го, го, го,               go, go, go, go 

го, го!                go, go! 

Спадают!91               De faller» 

                         (min översättning) 

 

                                                           
90 Majakovskij, 150 000 000, rad 422-428. 
91 Majakovskij, 150 000 000, rad 47-51. 
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Dessa rader exemplifierar hur Majakovskij, liksom bylinona, använder rörelseverb för att 

driva handlingen framåt. Rörelsen fortsätter sedan oavbrutet genom dikten mot den slutliga 

uppgörelsen. En annan likhet med bylinorna är att det inte förekommer några 

parallellhandlingar eller tillbakablickar utan att allt flyter på framåt. Även diktens tidsram 

liknar det som förekommer i bylinorna, vilket kan exemplifieras med att marschen från 

Ryssland till Chicago går mycket fort. 

 

Ser man till Alex E Alexanders påstående att bylinornas hjältar utan magi klarar av vad flera 

män teoretiskt skulle kunna åstadkomma92 så är även det applicerbart på Ivan. Ivans strid med 

Woodrow Wilson symboliserar i grunden en uppgörelse mellan det fattiga och kommunistiska 

Ryssland och det kapitalistiska USA. Besegrandet av USA kan betraktas som teoretiskt 

möjligt, även om Sovjetunionen år 1919 inte hade den militära kapacitet som krävdes. 

Dessutom har Ivan i likhet med bogatyrerna fått en geografisk placering. Till skillnad mot 

bogatyrernas Kiev har denna dock bytts ut mot det fattiga Ryssland. 

 

Det finns även andra likheter mellan Ivan och bylinornas hjältefigurer. Ett exempel som den 

amerikanske professorn i litteraturvetenskap Brown påpekar är att bogatyrerna inte dör när 

fienden hugger dem i två delar med sin klinga, istället dubbleras deras antal. På liknande sätt 

uppstår ett flertal kopior av Ivan genom det öppna sår som Wilson har tillfogat honom med 

sitt svärd: 93 

 

Сабля взвизгнула   ”Sabeln skrek 

От плеча   från axel  

И вниз  och ner 

На четыре версты прорез.  vid ett snitt på fyra verst 

Встал Вильсон и ждет   ställde sig Wilson upp i väntan 

Кровь должна б, blod måste finnas 

А из men från 

Раны    såret 

Вдруг   plötsligt 

Человек полез94 människan kröp fram” 

  (min översättning) 

 

Eftersom det går att urskilja tydliga likheter mellan Ivan och bylinornas bogatyrer ter det sig 

sannolikt att Majakovskij har hämtat inspiration från dem när han skrev 150 000 000. En 

                                                           
92 Alexander 1973, 56. 
93 Brown 1973, 205. 
94 Majakovskij, 150 000 000, rad 1260-1269. 
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central skillnad är dock att Ivans kollektivistiska karaktär inte förekommer i bylinornas 

hjältebeskrivningar. Detta kan förklaras med att dikten speglar den tidsepok som Majakovskij 

levde i och den ideologiska politiska bas som hans verk utgick från. Inom det kommunistiska 

där samhällsgrupp står mot samhällsgrupp utgör det kollektivistiska elementet en viktig 

komponent. Det går därmed att hävda att Ivan är en hjälte, hämtad från bylinornas värld, men 

att han på grund av diktens karaktär och samtida kontext fått ett ideologiskt tillägg. Ivans 

kollektivistiska drag förklarar också varför läsaren inte får möta honom under hans barndom 

vilket ofta sker gällande bylinornas hjältar. 

 

En skillnad mellan Majakovskijs dikt och byliniorna är att slaget i 150 000 000 mellan röda 

och vita där ”hela kosmos dessutom valt sida” inte har någon motsvarighet i de sistnämnda. 

Detta stöds av den sovjetiske filologen och historikern Sergej Nikolaevitj Azbelev som i sin 

bok Istorizm bylini i spetsifika folklora skriver att konfrontationer mellan arméer över huvud 

taget inte skildras i bylinorna. De ryska segrarna har där sin grund i en eller flera bogatyrers 

enskilda bedrifter.95 Däremot kan man här i Majakovskijs diktning se en tydlig polarisering 

vilket är en del av propagandan där man tydligt delar upp världen i svart och vitt.  

 

7.2       Fienden Woodrow Wilson – Den amerikanske imperialisten  

Dikten 150 000 000 innehåller två huvudkaraktärer – Ivan som är en rysk förkämpe för de 

förtryckta och Woodrow Wilson som försvarar den kapitalistiska världen. Woodrow Wilson 

introduceras långt innan Ivan i första delen av dikten, i följande ordalag: 

 

Он сидит раззолоченный   ”Han sitter innefattad i guld 

  За чаем  dricker sitt te 

   С птифур96  med bakelse 

    (min översättning) 

 

Woodrow Wilson lever ett bra liv med god materiell standard, något som kan ställas i kontrast 

till den mycket låga materiella standarden i Ryssland och den svält som beskrivs i utropet att 

marschera till Amerika: 

 

«ВСЕМ!    ”Alla! 

 ВСЕМ!   Alla! 

  ВСЕМ!  Alla! 

                                                           
95 Азбелев 1982, 137. 
96 Majakovskij, 150 000 000, rad 41-43. 
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Всем,    Till er alla, 

Кто больше не может!    Som inte längre står ut! 

Вместе    Tillsammans 

Выйдите    kom ut 

И идите!»    och marschera 

  (подписи):  (underskrifter): 

МЕСТЬ - ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР.  HÄMND – CEREMONIMÄSTARE 

ГОЛОД - РАСПОРЯДИТЕЛЬ.97  HUNGER – ANFÖRARE” 

    (min översättning) 

 

Utifrån denna grund går det att finna ett inledande ojämlikt styrkeförhållande mellan de två 

karaktärerna vilket går att koppla till Skaftymovs argumentation om att fienden framhävs och 

att hjälten förminskas i bylinorna. Skillnaden i dikten 150 000 000 är att ojämlikheten främst 

uttrycks genom materiell standard istället för ren fysisk styrka eller magi. Detta styrks även av 

Brown som med följande del av dikten ger exempel på hur fiendens magiska styrka har ersatts 

av ”elektro-dynamo-mekanisk styrka”: 

 

Мир,    ”Världen 

 Из света частей  Från världens alla delar 

собирая квинтет. Kvintetten samlas 

Одарил ее мощью магической.  Gav henne den magiska styrkan 

Город в ней стоит   Staden på henne står 

 на одном винте,  På en enda skruv 

весь электро-динамо- механический98  Helt elektro-dynamo-mekanisk 

    (min översättning) 

 

Skillnaden i materiell standard och den motsättning det innebär kan kopplas tillbaka till 

marxismen som ställer borgarklass och proletärer mot varandra. Diktens slutgiltiga kamp mot 

kapitalismen ligger då också i linje med historiematerialismens kamp om produktivkrafterna.  

 

Precis som i gestaltningen av Ivan har Majakovskij använt sig av hyperboler när det gäller 

Woodrow Wilson. Enligt Mettjenko används hyperboler för att framhålla den amerikanska 

imperialismens parasiterande karaktär.99: 

 

 

 

 

                                                           
97 Majakovskij, 150 000 000, rad 30-40. 
98 Majakovskij, 150 000 000, rad 490-497. 
99 Метченко 1954, 280. 
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Жрет Вильсон   Wilson käkar 

 Наращивает жир  Ökar fettet 

Растут животы   Magarna växer  

 За этажом этажи100  Våning efter våning  

    (min översättning) 

 

Stöd för att Majakovskij använt sig av hyperboler i gestaltningen av Woodrow Wilson 

återfinns även hos den sovjetiske litteraturvetaren och doktorn i filologi Boris Prokopevitj 

Gontjarov som skriver om symboler som skapas i syfte att väcka associationer till folklore. I 

sin tolkning av 150 000 000 menar han att dikten bygger på figurer som är anpassade för att 

anknyta till just bylinornas hyperboler. I de fall som Ivan symboliserar det revolutionära 

Ryssland i en gigantisk hjältes gestalt återspeglar Woodrow Wilson, i likhet med bylinorna, 

ett otänkbart monster som på något sätt liknar en orm eller drake.101 Gontjarov exemplifierar 

Woodrow Wilsons likhet med draken med följande utdrag ur dikten: 

 

то не солнце днем   ”Där finns ingen sol på dagen 

цилиндрище на нем   med hög hatt på sig 

возвышается башней Cухаревой  reser sig likt Sucharevatornet 

динамитом плюет   dynamit spottar ut 

и рыгает огном                                        och rapar eld 

рыжий весь,                                             helt röd    

и ухает ухарево 102  och dundrar till av karskhet” 

   (min översättning) 

 

Det är därför sannolikt att Majakovskij även använder hyperboler inspirerade av bylinorna för 

att beskriva fienden Woodrow Wilson. En annan intressant aspekt är hur beskrivningen av 

Woodrow Wilson skiftar. I det sista utdraget är han så stor att han skymmer solen när han 

tornar han upp sig ”likt ett torn” samt ”rapar eld” på ett sätt som ger associationer till en drake 

medan han i diktens början dricker te med te med bakelse på ett mänskligt vis. Därmed kan 

man säga att han rör sig, liksom draken Solovej, mellan det levande och det övernaturliga på 

ett sätt som enligt Alexander karaktäriserar bylinorna.  

 

En ytterligare likhet framhålls av Brown som menar att man ser samma förutsägbarhet i 150 

000 000 som i bylinorna. Detta då det aldrig några tvivel på vem som skall vinna striden, Ivan 

besegrar utan några större problem Woodrow Wilson.103 

                                                           
100 Majakovskij, 150 000 000, rad 775-778. 
101 Гончаров, 1983, 96. 
102 Majakovskij, 150 000 000, rad 661-667. 
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8. Bylinan som propagandaredskap i 150 000 000  

I denna uppsatsdel besvaras andra frågeställningen från kapitlet syfte och frågeställningar, 

dvs. "På vilket sätt blir bylinan ett redskap för Majakovskijs propagandaarbete i dikten 

150 000 000? 

Vid närmandet av dikten 150 000 000 går det att finna ett flertal propagandistiska element. 

Diktens huvudperson, hjälten Ivan, har tilldelats heroiska och mäktiga egenskaper likt andra 

nationers ”hjältekonungar” som inom propagandistiska historieskildringar personifierar 

folket. Likheten mellan Ivan och bylinornas bogatyrer är då intressant men faller sig naturligt 

eftersom han kan tyckas anspela på äldre texter och därmed sätter historien i en känd rysk 

kontext samtidigt som han genom hjältehistorien skapar en sammanhållning bland 

befolkningen samt skapar en länk mellan ledarna och människorna. Resultatet är att han 

genom att placera de nya ledarna i en historisk kontext därmed också ökar deras legitimitet.  

Det finns dock en tydlig skillnad mellan Ivan och bylinornas bogatyrer, nämligen Ivans 

kollektivistiska karaktär. Denna del saknas hos bylinorna och tycks snarare hämtad från 

marxismen som lägger stor vikt på de olika samhällsklasserna och därmed också kollektivet. 

Detta stöds av den sovjetiske litteraturvetaren Mettjenko som lyfter fram vad han kallar 

”massornas hjältemod” som spelade en stor roll under oktoberrevolutionen och innebar att 

miljoner vanliga människors bedrifter lade grunden för den socialistiska revolutionen.104 Han 

styrker sitt resonemang med följande uttalande av Lenin:  

 

«Нет, мы были правы, когда говорили, что Россия даст таких героев из массы, что 

Россия сможет выдвинуть этих героев сотнями, тысячами»105 

 

(”Nej vi hade rätt, när vi sade att Ryssland uppbringar sådana hjältar från massorna, 

Ryssland kan ställa upp sådana hjältar i hundratal, tusental”) (min översättning).  

 

Mettjenko argumenterar för att detta hjältetema var karaktäristiskt för alla Majakovskijs 

arbeten rörande Oktoberrevolutionen, t.ex. Misterija-Buff, 150 000 000, Vladimir Ilitj Lenin 

och Chorosjo. Han menar att i dikterna 150 000 000 och Misterija-buff framhålls vilken 

enorm historisk roll folkets massor spelat men att de i jämförelse med Vladimir Ilitj Lenin (i 

                                                                                                                                                                                     
103 Brown 1973, 205. 
104 Метченко, 1952, 11. 
105 Метченко, 1952, 12. 
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vilken kommunistledaren Vladimir Lenin framställs som en messias vars uppdykande var en 

oundviklig konsekvens av arbetarklassens tillkomst106) brister i ideologi och konstnärskap 

eftersom de inte ger en tydlig bild av de historiska processerna eller de bakomliggande krafter 

som styr dess utveckling.107 Ett liknande resonemang går att finna hos den sovjetiske 

litteraturvetaren Nikolaj Ivanovitj Kalitin som menar att styrkan hos hjälten i dikten Vladimir 

Ilitj Lenin ligger i att denne inte enbart framträder i sin egen karaktär utan att den 

representerar många miljoner ryssar.108  

Med denna tidigare forskning som grund går det att hävda att Majakovskij även i flera verk 

lade fokus på att framhäva massornas heroism, ett tema som vidareutvecklades i olika dikter. 

Huvudkaraktären Ivan i 150 000 000 kan enligt ovan nämnd forskning då vara en något 

outvecklad föregångare till dess motsvarighet i Vladimir Ilitj Lenin. Denna argumentation 

överensstämmer med kommunismens och Lenins glorifiering av den stora massans hjältemod 

i samband med revolutionen och troligtvis är detta orsaken till Majakovskijs fascination för 

denna hjältegestaltning. På grund av detta vill han, som Mettjenko menar, fånga kraften hos 

den stora massan och betydelsen av dess spontana entusiasm för revolutionen. 

Mettjenko skriver också att dikten 150 000 000 är skriven med en historieberättarteknik som 

till viss del bygger på allegorier. Han menar att t det i revolutionskulturens första årtionde 

förekommer försök att ”fylla gamla former med nytt innehåll” och att Majakovskij snabbare 

än andra poeter anpassar sig till det nya innehållet. Exempel på ”gamla former” som vid den 

här tiden fylldes med nytt innehåll var bibliska skrifter, fabler, myter och folklore. 

Metjenko hänvisar till ett citat av Stalin som förklarar vikten i att ”klä nytt innehåll i gammal 

form”: 

 

Содержание без формы невозможно, но дело в том, что та или иная форма, ввиду её 

отставания от своего содержания, никогда полностью не соответствует этому 

содержанию, и, таким образом, новое содержание «вынуждено» временно облечься в 

старую форму, что вызывает конфликт между ними.109 

 

                                                           
106 Jangfeldt 2007, 285. 
107 Метченко 1952, 12. 
108 Калитин. 1959, 26. 
109 Метченко 1952, 14. 



26 

 

(Innehåll utan form är inte möjligt, men saken är den att den ena eller andra formen, som på 

grund av eftersläpningen från sitt innehåll, aldrig helt överensstämmer med detta innehåll, 

och därför är det för ett nytt innehåll nödvändigt att tillfälligt ikläda sig en gammal form 

vilket framkallar en konflikt mellan dem.) (min översättning)  

 

Mettjenko citerar även den ryska revolutionären Antolij Vasiljevitj Lunatjarskij som skrev 

bland annat: «Говоря о прошлом, мы говорим в этих случаях о настоящем» (När vi pratar 

om det förflutna, pratar vi i de fallen om nutiden, {min översättning}) samt Lenin från år 

1920: 

 

«У нас есть теперь, с точки зрения развития международного коммунизма, такое 

прочное, такое сильное, такое могучее содержание работы (за Советскую власть, за 

диктатуру пролетариата), что оно может и должно проявить себя в любой форме, и 

новой и старой, может и должно переродить, победить, подчинить себе все формы, не 

только новые, но и старые, - не для того, чтобы со старым помириться, а для того, 

чтобы уметь все и всяческие, новые и старые формы сделать орудием полной и 

окончательной, решительной и бесповоротной победы коммунизма»110 

 

Vi har nu, från den växande internationella kommunismens synvinkel, sådant hållbart, sådan 

starkt, sådant mäktigt innehåll i arbetet (för Sovjetmakten, för proletariatets diktatur), att det 

kan och måste uppenbara sig i varje form, ny som gammal, kan och måste pånyttföda, vinna 

och lägga under sig alla former, inte bara nya utan också gamla – inte för att förlika sig med 

den gamla, utan för att behärska alla och på alla sätt göra nya och gamla former till redskap 

för en fullkomlig och slutgiltig, bestämd och oåterkallelig seger för kommunismen. (min 

översättning) 

 

Med detta resonemang som grund kan man därmed argumentera för att Majakovskij ville 

uppnå en igenkänningseffekt genom att hämta figurer från bylinorna. Det går också att tolka 

ett ideologiskt syfte där han, utifrån sin vilja att via konsten främja revolutionära mål, ville 

bidra till att införliva de gamla episka traditionerna i kommunismen och på så sätt skapa en 

illusion om att den alltid funnits där. Bylinornas hjälteformat utgjorde en tacksam ”gammal 

form” att fylla med den nya tidens ”massornas hjältemod” vilket utgjorde en viktig del av det 

                                                           
110 Метченко 1952, 14-16. 
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kommunistiska tankesättet. Tittar man på brukandet av äldre berättarformer för att legitimera 

kommunismen går det att dra paralleller till Sovjetunionens utbredda användande av 

propaganda som användes för att påverka människors attityder och värderingar. Antagandet 

stärks av Lenins (och Stalins) förkärlek för att utnyttja kulturella kanaler som konst och 

litteratur för att transformera befolkningen till att bli ”den nya sovjetiska människan”.  

 

Uppfattningen om att bylinornas hjältar kämpar mot motståndare som representerar historiska 

fiender till Ryssland går att jämföra med 150 000 000. I denna tycks Majakovskij ha bytt ut de 

äldre fientliga tatarerna mot det samtida kapitalistiska USA. Det finns bland annat stöd för 

antagandet hos Brown som menar att den avlägsna plats där tatarerna hade sitt ursprung nu 

ersatts av Chicago i dikten.111 Woodrow Wilson kan därför betraktas som en vidareutveckling 

av temat där motståndarna representerar fiender till Ryssland. Detta kan också kopplas till 

krigspropagandan som Möijer nämner där staten USA genom en metafor förvandlas till en 

enskild person som dessutom svartmålas och framställs med onda och omänskliga 

karaktärsdrag. En stor skillnad är, som tidigare nämnts, att styrkeförhållandet i dikten baseras 

på materiell standard framför fysisk styrka och magi. Detta utgör en tydlig kontrast och det 

går det att argumentera för att Majakovskij hämtat inspiration från den ryska bylinan och 

sedan lagt till en materiell dimension. I dikten går det också att uttyda polarisering då det inte 

finns några mellanting utan hela kosmos måste välja sida. 

 

Diktens propagandistiska karaktär till förmån för det nya sovjetiska statsbygget medför också 

ett naturligt brukande av marxismen, vilket bygger på makt och inflytande över produktionen 

och en kamp mellan klasserna. Det rika USA, som räknades som den ledande kapitalistiska 

nationen, var därmed en naturlig fiende och troligen var det därför Majakovskij valde just det 

landet som fienden i sin sovjetiska bylina. 

9. Slutsatser 

Efter att ha studerat dikten och jämförelsematerialet kan man konstatera att det finns flera 

likheter mellan gestaltningen av huvudkaraktärerna i 150 000 000 och bylinorna. Några av de 

mest framträdande är användandet av hyperboler samt diktens upplägg som en kamp mellan 

den goda hjälten och den onda fienden utan parallellhandlingar eller tillbakablickar. De båda 

karaktärerna är dessutom geografiskt placerade och deras inbördes styrkeskillnad framställs 

                                                           
111 Brown 1973, 205. 
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genom Woodrow Wilsons rikedom samt att han har den ”elektro-dynamo-mekaniska kraften” 

på sin sida. Ivan är däremot fattig men uppnår ändå en bogatyrs styrka genom sin kollektiva 

karaktär av 150 000 000 ryssar. Med detta som grund kan man argumentera för att 

Majakovskij hämtat inspiration från de gamla bylinorna. 

 

Något som skiljer dikten från bylinorna är dess fokusering på det kollektiva och att 

motståndarens magi har bytts ut mot elektro-dynamo-mekanik. Här går det istället att finna en 

koppling till marxismen där det kollektiva är centralt. Dessutom kan elektro-dynamo-

mekanismen och den höga materiella standarden i Woodrow Wilsons Chicago hänföras till 

marxismen, vilken beskriver ägandet av produktionsmedlen som en viktig del av världens 

utveckling. Med utgångspunkt från tidigare slutsatser är det möjligt att sätta ett samband 

mellan användandet av bylinorna som förebild till dikten 150 000 000 och Majakovskijs 

propagandistiska verksamhet. Detta styrks av att dikt och litteratur, som uttrycksform, var en 

viktig del av den sovjetiska propagandan. Sovjetledarna Lenin och Stalin förespråkade att 

man skulle hämta motiv från rysk historia, myter och folklore samt att ge dem ett nytt innehåll 

som överensstämde med kommunismen. Tanken var troligtvis att man på lång sikt inte skulle 

kunna särskilja det gamla och det nya. Genom detta skulle inte läsaren heller kunna tänka i 

det gamla tankemönstret utan att tänka i kommunistiska banor. De senare skulle följaktligen 

uppfattas som något naturligt som alltid funnits där. 

 

Ser man bara på dikten 150 000 000 är det tydligt att det handlar om kamp mellan Ryssland 

och det kapitalistiska USA. Med tanke på att bekämpandet av imperialismen utgör en viktig 

del av kommunismen är det logiskt att just USA utgör fienden i dikten. De likheter som finns 

mellan bylinorna och Majakovskijs dikt gör att man kan förmoda att Majakovskij hämtat 

inspiration från dem samt att han skrivit sin ”moderniserade bylina” i linje med den sovjetiska 

politiska uppfattningen, dvs. att fienden utgör en fiende till Ryssland/Sovjetunionen. Det går 

därmed att argumentera för att Majakovskij har hämtat inspiration från bylinorna, men då ur 

det perspektiv han själv såg på dem. Karaktärerna som hämtats från de gamla ryska bylinorna 

blev då redskap för att skapa igenkänning för läsarna och därmed förstärka det 

propagandistiska budskapet. Dock finns det vissa skillnader, vilka kan förklaras med att 

Majakovskij tillfört attribut hämtade från den sovjetiska världsåskådningen.  
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