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1. Bakgrund, syfte, avgränsningar, metod, teori 

1.1. Bakgrund 

År 1591 dog i den lilla staden Uglitj den minderårige tsarevitj Dmitrij Ivanovitj, den yngste 

av två efterlämnade söner till Ivan IV (”den förskräcklige”), av knivhugg, som antingen kan 

ha varit självförvållade genom ett epileptiskt anfall eller ett resultat av ett kallblodigt utfört 

mord. Tidigt misstänktes Ivans svåger Boris Godunov ha legat bakom dådet som en del i ett 

maktspel med syfte att erövra tsarkronan. När han så småningom valts till tsar år 1598 följde 

ett par lycksamma regeringsår innan ett stort missnöje bredde ut sig bland såväl bojarer som 

bönder och också banade vägen för en tronpretendent, vilken hävdade att han var Ivan IV:s 

son Dmitrij, som trots allt undkommit med livet i behåll där i Uglitj. År 1605 dog plötsligt 

Boris, och efterträddes av sonen Fjodor, som dock efter knappt två månader på tronen 

mördades av faderns fiender och tillika anhängare av tronpretendenten; den falske Dmitrij. 

Den falske Dmitrij tillträdde nu tronen, men även han föll snart offer för en adelskonspiration, 

vars ledare, Vasilij Sjujskij, utropades till ny tsar. Maktstrider och oroligheter fortsatte att 

dominera Moskvastaten fram till år 1613; en epok som i Ryssland kallas ”den stora oredans 

tid”. 

Dessa dramatiska händelser har skildrats av åtskilliga författare, dramatiker och 

kompositörer genom tiderna. Till två av de mest kända skildringarna hör operan Boris 

Godunov, skriven av Modest Musorgskij (och i tryck första gången 1874), samt det drama av 

Aleksandr Pusjkin som utgjorde operans förlaga och också bär samma titel (i tryck 1831). 

Förutom den uppenbara skillnaden i konstart som finns mellan operan och dramat finns 

anledning att tro att vi vid en jämförelse av verken även kan finna skillnader som har sin 

grund i de olika kulturella och tidsmässiga sammanhang de båda upphovsmakarna verkade. 

Det är sökandet efter dessa skillnader och orsakerna bakom dem som är föremålet för denna 

uppsats. 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att identifiera de grundläggande skillnaderna mellan Musorgskijs 

Boris Godunov och Pusjkins Boris Godunov, samt att belysa och förklara dem utifrån 

förhållanden som å ena sidan beror på olikheter i konstarter och å andra sidan går att härleda 

till tidsspecifika och kulturella särdrag. 
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1.3. Avgränsningar 

Transpositionen av en dramatext till en annan konstart innebär med nödvändighet 

införande av ett nytt element – i detta fall det musikaliska – som i sig kan tillföra intressanta 

aspekter till innehållet. Aspekter som följer av musikaliska element i operan kommer 

emellertid inte att beröras, utan uppsatsen kommer att avgränsas till att jämföra endast 

texterna, d v s dramats text med operans libretto.Avsikten är inte heller att göra en jämförelse 

ord för ord, d v s en fullständig förteckning över skillnaderna mellan texterna. Istället vill jag 

avgränsa arbetet till att betrakta texternas mera övergripande skillnader.  

Den jämförande analysen kommer att inriktas på - men inte helt avgränsas till - 

skillnaderna mellan Pusjkins Boris Godunov från 1831, samt Musorgskijs Boris Godunov, i 

dess reviderade version från 1872. Det bör redan här poängteras att det föreligger olika 

versioner av de båda texterna; ”ursprungliga” versioner som refuserats av censuren för att 

sedan utkomma i reviderade tappningar. Man skulle här kunna finna det intressant och 

relevant att vid en jämförelse mellan verken även beakta skillnader mellan de ursprungliga 

versionerna och de slutliga, i synnerhet eftersom man utifrån olika argument kan hävda att 

den ena eller den andra versionen svarar mot respektive upphovsmans verkliga intentioner. 

Att ändå de slutliga versionerna valts för denna jämförelse baseras på det faktum att 

ändringarna till dessa versioner – oavsett orsaker – gjorts av respektive upphovsman, samt att 

dessa slutversioner utkommit i tryck med deras respektive upphovsmans godkännande. 

1.4. Metod, samt något om forskningsläget 

Jämförelsen av de båda verken kommer att göras dels med utgångspunkt från 

primärlitteraturen, där jag utgått från Pusjkins text enligt 1831 års version, samt från 

Musorgskijs libretto enligt 1872 års version, och dels från tolkningar av och kommentarer till 

dem enligt sekundärlitteraturen. 

Innan man ger sig i kast med en jämförelse av ett libretto med dess litterära förlaga bör 

man emellertid först beakta vilka problem som följer av att den ena texten – dramatexten – är 

avsedd att fungera självständigt medan den andra – librettot – underkastas ett förhållande till 

musiken. Härvid är det givetvis viktigt att tidigt skapa sig en förståelse för vilken roll texten 

har i relationen till musiken i en opera. Denna gren av litteraturvetenskapen som går under 

beteckningen librettologi är ännu ett i stort sett okänt forskningsfält. En forskare som dock 

arbetat mycket inom området är Ullrich Weisstein, från vilken jag hämtat vissa verktyg för 

förståelsen av ett librettos förhållande till musiken. 
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För att skapa en förståelse för vad som generellt kännetecknade den ryska operatraditionen 

under 1800-talet har jag också funnit det värt att kort redogöra för Boris Gasparovs nyligen 

(2005) utkomna iakttagelser i ämnet. 

I avsnittet om Pusjkins Boris Godunov har jag hämtat kunskap från de senaste 

forskningsrönen som utkommit i en bok från 2005 under Chester Dunnings redaktion, vilken 

avhandlar dramat främst med utgångspunkt från den ursprungliga versionen från 1825. Jag 

har emellertid även inhämtat information från de mera detaljerade tolkningar av dramat som 

gjorts av två sovjetiska forskare, Boris Gorodetskij (1969) samt Nina Filippova (1972). 

I fråga om Musorgskijs Boris Godunov är det Caryl Emerson (1994) som mer än någon annan 

lämnat betydande bidrag till forskningen kring operans bakgrund och urspung från ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv. Fördjupade studier av operan har dock även gjorts av Boris 

Asafiev (1928). Om tonsättaren i allmänhet och om operan Boris Godunov i synnerhet har 

också Richard Taruskin (1993) och David Brown (2002) skrivit. 

1.5. Teori, samt om den ryska 1800-talsoperans tradition 

Ulrich Weisstein menar att man kan klassificera interrelationen mellan operans text och 

musik i följande schematiska typologi1: 

1. Det ”neoklassiska” synsättet, som utgår ifrån att operan i grunden är en litterär genre. 

Musikens roll är i denna typ av operor att kommentera och understödja texten. 

2. Det ”romantiska” synsättet, som innebär att texten ska underordna sig musiken. Librettot 

blir här ett mer eller mindre försumbart element.  

3. Det ”wagnerianska” synsättet, som har sin grund i föreställningen att operan är en 

symbiotisk konstart; text och musik agerar som varandras jämlikar genom att komplettera 

varandra eller ibland uppgå i varandra. 

4. Det ”anti-wagnerianska” synsättet, som innebär att text och musik visserligen är jämlika 

storheter men att båda förhåller sig oberoende från varandra. Här är det inte (enbart) fråga om 

dialog som växlar med musikaliska nummer, utan om text och musik som samexisterar var 

för sig och emellanåt står i ett konfliktförhållande till varandra.  

5. Ett synsätt som i första hand betonar det spektakulära (i form av flygande farkoster, 

stormar, vattenfall m, m) och som på detta sätt, snarare än genom dialogen och handlingen, 

aktiverar sinnena. 

                                                
1 Weisstein, Ulrich, ”Librettologi : konsten att handskas med ett siamesiskt tvillingpar”; [översättning: Johan 
Stenström],  ingår i:   I musernas tjänst / Ulla-Britta Lagerroth ... (red.). Stockholm : B. Östlings bokförl. 
Symposion, 1993 pp 347-348. 
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I anslutning till denna schematiska typologi för Weisstein fram en metod att bryta ned ett 

libretto i beståndsdelar på ett sätt som knyter an till de sex kategorier som enligt Aristoteles 

utgör dramats komponenter.2 

1. Mythos, avser ”kombinationen av handlingar” och utgör fabeln, eller intrigen i operan. 

Weisstein påpekar dock här att taldramatikens fabel aldrig är identisk med operan; var genre 

har sin specifika kurva och sina specifika höjdpunkter. 

2. Ethos, är ”det som möjliggör för oss att kunna bedöma de handlandes moraliska 

egenskaper”, eller ”det som visar de handlandes intentioner”. 

3. Dianoia, utgör ”tankeinnehållet”, vilket uttrycks i dialogen och återspeglar ethos, alltså 

karaktärernas moraliska egenskaper, och avser ”diktarens förmåga att låta sina personer säga 

det som hör till och passar ihop med en handling”.  

4. Lexis, avser ”hur man i ord uttrycker tankar”, d v s vilka ord som valts och deras 

användning.  

5. Melopoeia, definierar Aristoteles som ”ett vackert språk, varierat med hänsyn till 

karaktären av tragedins olika partier”. Weisstein menar att det i detta begrepp går att fånga in 

såväl tveklöst litterära karaktäristika (meter och i vidsträckt mening rytm) som rent 

musikaliska. Lexis och melopoeia är enligt Aristoteles besläktade med varandra och utgör 

tillsammans dramats medel. 

6. Opsis, är sättet för hur det hela framförs, d v s ett rent teatralt fenomen. 

Utifrån dessa sex kategorier är det, enligt Weisstein, således möjligt att bestämma textens 

roll i förhållande till musiken, och sedan denna bestämning gjorts kan librettot som text lättare 

analyseras från sina egna språkliga och strukturella egenskaper. En opera som enligt det 

neoklassiska synsättet betonar mythos, ethos och dianoia, framträder vid en analys av 

librettots språkliga och strukturella egenskaper på ett helt annat sätt än för en opera, som 

enligt det romantiska synsättet snarare låter melopoeia, lexis och opsis dominera.  

Weisstein berör särskilt de fall då librettona är baserade på litterära förlagor. Han menar 

här att en av librettologens viktigaste uppgifter är att studera de tematiska och strukturella 

förändringar som skett i transformationsprocessen från förlaga till libretto. En sådan 

transformationsprocess ser naturligen olika ut beroende på vilken typ av ursprungstext som 

varit föremål för adaptionen. Adaptioner av dramatexter har dock varit vanligt 

förekommande, i synnerhet före 1900-talet. Mozarts Figaros Bröllop nämns som ett exempel 
                                                
2 ibid, pp  349-353. 
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på hur librettisten lyckats göra nödvändiga strykningar och från dialogen extrahera sådana 

händelser, känslosituationer och t o m ord, omkring vilka slutna musikaliska nummer kunde 

byggas upp.3 

Boris Gasparov menar att den ryska operan under 1800-talet intog en särställning i 

europeisk operatradition genom det anmärkningsvärda sätt på vilket den hämtade inspiration 

från den klassiska litteraturen. Det var här inte bara fråga om att låna in handling och 

karaktärer från sin litterära förlaga, utan att hämta hela librettot från ursprungstexten. 

Vanligast i dessa litterära operaprojekt var användandet av berättande dikter eller versdramer, 

som tillät direkt inlåning av texten. 4 

Närheten till litteraturen fick sin teoretiska bekräftelse genom doktrinen om den 

musikaliska realismen, som skapades av Dargomysjkij, och som hävdade att musiken skulle 

formas efter talets sanna utryck och intonationer. Detta innebar att ordet gavs en absolut 

auktoritet över ljudet, där ’ordet’ i teorin skulle utgöras av det vardagligt talade språket, men 

som i praktiken kom att efterlikna det litterära berättande språket. Lexis, för att återknyta till 

Weissteins terminologi, blev således doktrinens centrala begrepp, men innebar också att 

’medlet’ sattes över ’materien’ i operan, ett förhållningssätt som snart visade sig ohållbart. En 

återgång till operans mer traditionella utformning skedde, men doktrinen försvann inte 

alldeles utan återspeglades i vissa delar av operorna. Resultatet blev en rysk operakonst som 

blev alltmer episodisk, och alltmer bestående av löst sammansatta scener utan tydligt 

sammanhang. Det fanns möjligen en avsikt bakom detta, nämligen att de verk som operorna 

baserades på var så väl kända att hela handlingen inte bokstavligen behövde uttryckas. Fokus 

hamnar således inte på berättandet av själva handlingen - eller mythos om man så vill – utan 

på å ena sidan mer perifera företeelser och å andra sidan mer introspektiva element. De 

psykologiska inslagen är både mer frekvent förekommande i de ryska 1800-talsoperorna 

jämfört med de västeuropeiska, och också i högre utsträckning oförklarade i sin förekomst.  

Tjajkovskijs opera Jevgenij Onegin (1876) – efter Pusjkins versroman – kan nämnas som 

ett exempel på en episodiskt uppbyggd opera (tonsättaren kallade den själv inte opera utan 

lyriska scener) där de realistiska inslagen är många5. Samtidigt finns det tydliga psykologiska 

infallsvinklar, vilket gör att man skulle kunna hävda att operan har en dual ansats, där å ena 

sidan realismen placerar handlingen i ett historisk och socialt sammanhang – och där å andra 

                                                
3 ibid, pp 366-367 
4 Gasparov, Boris; Five operas and a symphony : word and music in Russian culture:   New Haven : Yale 
University Press, 2005, p xviii-xxii 
5 ibid, p 75     
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sidan psykologiska uttryckssätt syftar till att blottlägga aktörernas karaktärsdrag och 

därigenom lättare möjliggör för oss att kunna bedöma de handlandes moraliska egenskaper. 

Enligt Gasparov är detta typiskt även för den samtida litteraturen: 

Such dualism was highly typical of the mid-nineteenth-century novel, from Dickens 

and Balzac to Flaubert, Tolstoy and Dostoyevsky. On the one hand, it offered to its 

readers tangible descriptions of the external circumstances in which its characters lived 

and acted; on the other, it gave them access to the invisible and immaterial world of 

the characters’ thoughts and feelings6. 

Utifrån Gasparovs analys kan således sammanfattningsvis konstateras att den ryska 1800-

talsoperan hade tydliga och nära kopplingar till den klassiska och samtida inhemska 

litteraturen. Närheten till litteraturen och den ofta förekommande strävan efter att efterlikna 

talet i musiken gör att librettot i stor utsträckning framstår som överordnad musiken, och den 

ryska 1800-talsoperan kan på så sätt sägas ha ett neoklassiskt, eller möjligen wagnerianskt 

synsätt på förhållandet mellan librettot och musiken. Men operatraditionen utvecklades till att 

inte bara, eller ens främst, kopiera förlagans mythos utan kom att istället lägga en större 

tyngdpunkt på språket, lexis, och ethos, de handlandes moraliska egenskaper. Den ryska 

artonhundratalsoperan blev en spegel i vilken de ursprungliga litterära verken kunde ses från 

nya infallsvinklar. 

                                                
6 ibid, p 82. 
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2. Pusjkins Boris Godunov 

2.1. Om den historiska bakgrunden  

Åren efter napoleonkriget kännetecknades i Ryssland av en stark patriotisk trend och ett 

kraftigt ökat intresse för den egna historien, vilket kom att påverka hela det ryska 

artonhundratalets ideologiska utveckling. Såväl politiska radikaler som konservativa 

anhängare av autokratin använde sig av historiska argument för sina ståndpunkter i något som 

skulle kunna betraktas som grogrunden för den ideologiska klyfta mellan västermän och 

slavofiler som fördjupades under artonhundratalets andra kvartssekel.  

En mycket stor betydelse såväl för kunskapen om historien som för den framväxande 

politiska debatten om autokratins vara eller icke vara spelade Nikolaj Karamzin genom sin 

История государства Российского. Utgångspunkten för denna exposé över den ryska 

historien fram till och med ”den stora oredans tid” var ett rättfärdigande av den ryska 

autokratin, vilken enligt Karamzin utgjorde den bästa styrelseformen för Ryssland7. История 

государства Российского är avsiktligen propagandistisk och Karamzin kan härigenom 

närmast betraktas som krönikeskrivare i modern skepnad.8 Den centraliserade makten var i 

Karamzins ögon inte bara framgångsrik utan stärkte också – såsom t ex under Ivan II:s 

regering – den egna ryska kulturen.9 Att verket trots sin propagandistiska ansats fick en 

oerhörd spridning och genomslagskraft i det ryska kulturlivet torde främst vara beroende på 

den duala struktur som utkristalliserades genom författarens sätt att till den löpande historiska 

och starkt ideologiskt vinklade berättelsen tillfoga utförliga fotnoter, vilket gav 

framställningen trovärdighet och vetenskaplig tyngd.10  

Inför de despotiska härskarna Ivan IV och Boris Godunov hamnade emellertid Karamzin i 

ett dilemma, nämligen att förklara hur den stärkta centraliseringen av makten inte ledde till 

framsteg utan till terror. I fråga om Boris Godunov intar Karamzin en kluven attityd i och 

med att han å ena sidan hävdar tsarens viktiga insatser som regent, och å andra sidan att 

dennes brottsliga samvete blev skadligt för riket.11  Författaren framhåller Boris’ starka 

                                                
7 Billington, James H., The icon and the axe : an interpretive history of Russian culture, New York : Vintage 
books, 1970  p 263. 
8 Ibid. 
9 Lotman, Jurij Michajlovic,  ”Kolumb russkoj istorii”, in  Karamzin, Sankt-Peterburg : Iskusstvo-SPB, 1997  p 
580. 
10 Gorodeckij, Boris Pavlovic; Tragedija A.S. Puskina Boris Godunov : kommentarij, Leningrad : Prosvescenie, 
1969, p 34. 
11 Lotman, o p.  c i t., p 583. 
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statsmannaegenskaper, vilka initialt gjorde honom populär och respekterad bland folket. Men 

det sätt på vilket han kommit till makten kom folket att vända sig bort från honom. Karamzin 

skriver: ”оставляя Небу судить тайну Борисова сердца, Россияне искренно славили 

Царя, когда он под личиною добродетели казался им отцом народа; но признав в нем 

тирана, естественно возненавидели его и за настоящее и за минувшее”.12 Det ligger 

enligt Karamzin en förutbestämbarhet i Boris’ utveckling till tyrann och vidare fram till hans 

död i vad som Karamzin väljer att betrakta som ”den gudomliga rättvisan”. Härigenom 

undviker Karamzin att närmare förklara de antitsaristiska tendenser som faktiskt existerade, 

och samtidigt blir historien om tsar Boris Godunov ännu en morallektion i försvaret av 

autokratin. 

Aleksandr Pusjkin hade kopplingar till både de konservativa strömningarna och de radikala 

grupperingarna. Han hade en nära kontakt med flera av dekabristerna men blev under 1820-

talet anhängare av autokratin. På det sättet kom han att gradvis utveckla ett synsätt som var 

konservativt i sociala och politiska frågor men liberalt och nydanande inom det kulturella 

området.13 Inte minst ville han förändra samtidens ryska dramaförfattande, och där i synnerhet 

historiedramatiken, vilken han ansåg var såväl historiskt inkorrekt som patriotiskt präglad.14 

2.2. Om verkets tillkomst 

”Изучение Шекспира, Карамзииа и старых наших летописей дало мне мысль 

облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей 

истории. Не смущаемый никаким иным влиянием, Шекспиру я подражал в его 

вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом 

составлении планов, Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в 

летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени.”15 

 

Så uttryckte sig Aleksandr Pusjkin själv några år efter det att han avslutat arbetet med Boris 

Godunov. Det är ett citat som innefattar såväl själva grundtanken som källorna till verket, 

varför det kan vara intressant att närmre belysa dess faktiska och praktiska innebörd. 

I Shakespeares dramaturgi såg Pusjkin ett strängt lagmässigt dramatiskt system, där alla 

delar villkoras av en gemensam idé, av ett bestämt förhållningssätt till världen, verkligheten, 

                                                
12 Карамзин Николай Михайлович, История государства Российского в двенадцати томах, 
http://bibliotekar.ru/karamzin/79.htm, XI, pp 65-66. 
13 Billington, o p.   c i t.,  p 333. 
14 Dunning, Chester S. L.;   The uncensored Boris Godunov : the case for Pushkin's original Comedy,  Madison : 
University of Wisconsin Press, c2006, p 61. 
15 Filippova, Nina Fedorovna; Narodnaja drama A.S. Puskina "Boris Godunov", Moskva : Kniga, 1972, p 10. 
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samhället och människan. De personer som Shakespeare skapade i sina dramer är individer – 

fyllda av lidelser och laster – som utvecklar sina olikartade och mångsidiga karaktärsdrag 

utifrån de omständigheter som råder. Denna egenhet hos Shakespeares sceniska karaktärer 

ansåg Pusjkin vara det mest utmärkande draget hos dennes dramatiska system.16 Pusjkin 

fascinerades även av Shakespeares syn på regenters legitimitet, förhållandet mellan de 

styrande och de styrda, samt monarkernas psyke.17 

När Pusjkin vintern 1824/1825 började dra upp de första planerna till Boris Godunov, var 

det helt och hållet med utgångspunkt från Karamzins История государства Российского. 

Pusjkins uppfattning om Karamzin var att han var Rysslands förste historiker och samtidigt 

dess siste krönikeskrivare. Pusjkin relaterar här både till Karamzins förtjänst att hänvisa till ett 

faktiskt historisk källmaterial, men också till Karamzins sätt att uttrycka sina värderingar 

kring händelseutvecklingen, vilket enligt Pusjkin bär tydliga likheter med krönikans stil. 

Karamzins historieskrivning utgör som tidigare nämnts en slags moralpredikan där Godunovs 

fall var betingat av den gudomliga försynen, där de moraliska frågorna om rätt och fel 

besvarar sig själva (eller av författaren), och där således de inblandade personerna agerar 

utifrån ett förutbestämt mönster. Detta sätt att framställa de inblandades agerande som 

förutbestämt kunde inte Pusjkin dela; hans syn på dramat var ju att människorna skulle handla 

utifrån hur omständigheterna utvecklades. Däremot hämtade Pusjkin, som framgick av det 

inledande citatet, närmast uteslutande det historiska materialet från Karamzin.  

Det sätt på vilket Pusjkin använde sig av Karamzins material är emellertid i högsta grad 

egenartat. Ofta handlar det om att ett fragment ur ett faktiskt dokument infogas i en vers. 

Ibland skapar han verser och scener genom att väva samman fakta från olika håll i Karamzins 

förlaga. Men i flera fall har Pusjkin skapat scener som källhistoriskt har ett mycket svagt stöd 

i Karamzins historia.18 Emellertid ska inte Pusjkins roll som historiker underskattas; han ville 

själv betrakta sig som både historiker och poet, och strävade i sina verk efter hög historisk 

korrekthet.19 I vissa fall har Pusjkin gått tillbaka till Karamzins källor för att få dem 

bekräftade eller utvecklade20, men inte minst i syfte att skapa en språkligt levande historisk 

verklighet, var Pusjkin även tvungen att vända sig till en annan typ av källmaterial, i första 

hand krönikorna. Härifrån hämtade han material och inspiration till en stor del av den 

språkdräkt som han klädde dramat i. 
                                                
16 Gorodetskij, o p.   c i t., pp 26-27. 
17 Dunning, o p.   c i t., p 62. 
18 Gorodetskij, o p.  c i t., p 37. 
19 Dunning, o p.  c i t., p 52. 
20 Dunning, o p.  c i t., p 62. 
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När dramats första version stod färdig i slutet av 1825 innehöll den – även här tydligt 

inspirerad av Shakespeare - tjugofem korta och onumrerade scener som oavbrutet rör sig 

mellan olika miljöer; från Moskva till Polen, där människor ur alla skikt – tsaren, bojarerna, 

patriarken, munkar, folket – förekommer. Genom de uppläsningar av dramat som poeten lät 

göra kom verket snabbt att vinna gillande hos vänner och kollegor i Moskva. Men den 

nykrönte tsaren Nikolaj I var inte lika välvilligt inställd, och den hårda censuren under dennes 

regering sköt upp publiceringen av Boris Godunov till 1831. Då hade författaren tvingats 

stryka två scener, eliminera ett antal rader ur andra scener, samt inte minst skriva om dramats 

upplösning på ett sätt som blivit föremål för omfattande diskussion.21  

2.3. Om dramat 

Dramat (i sin slutliga version, till vilken hela tiden hänvisas, om inte annat anges) tar sin 

början i med en dialog mellan två bojarer [scen 1], Vorotynskij och Sjujskij, som ivrigt 

diskuterar händelseutvecklingen i successionsfrågan. Gemensamt för dem är att de genom sin 

tillhörighet till bojarklassen anser sig ha minst lika mycket rätt till tronen som Boris Godunov. 

Vad som skiljer dem åt är deras tydligt olikartade karaktärsdrag. Vorotynskij ställer sig 

frågande till Boris’ roll i de händelser som ägt rum i Uglitj, och huruvida Boris slutligen 

kommer att anta tronen. För Sjujskij finns ingen tvekan om Boris’ skuld, och han tycks inte 

heller hysa tvivel om att Boris spelar ett spel och till sist kommer att anta tronen. Samtidigt är 

Sjujskij själv en slipad taktiker i det politiska spelet och avväger noga sina aktioner utifrån 

varje given situation. Som svar på Vorotynskijs förebråelse om varför Sjujskij inte avslöjat 

sanningen om det brott han säger sig ha bevittnat svarar han oberört; ” А что мне было 

делать?”. I ett brev karaktäriserar Pusjkin Sjujskij som en märklig blandning av mod, 

slingrighet och karaktärsstyrka22, karaktärsdrag som blir ännu tydligare när han ställs sida vid 

sida med den mera ärligt sinnade Vorotynskij23.  

I den påföljande scenen [scen 2] speglas de initierade bojarernas cyniska maktdiskussion 

mot folkets ärliga okunskap om huruvida Boris ska anta tronen. Detta accentueras ytterligare i 

den påföljande scenen [scen 3], i vilken Pusjkins placerar oss som läsare/åskådare i 

folkmassans bakre led, där människorna desperat försöker uppfatta vad som pågår någonstans 

utom syn- och hörhåll. Hela den osäkra situationen får sedan närmast komiska dimensioner 

när några uppfattar hur de framförvarande leden börjar falla på knä och gråta:  

                                                
21 Dunning, o p.  c i t., p 98.  
22 Gorodetskij, o p.  c i t., p 112. 
23 Filippova, o p.  c i t., pp 44-46. 
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О д и н (тихо). 
 
О чем там плачут? 
  
Д р у г о й. 
А как нам знать? то ведают бояре, 
Не нам чета. 
 
Б а б а  (с ребенком). 
Ну, что ж? как надо плакать, 
Так и затих! вот я тебя! вот бука! 
Плачь, баловень! 
 (Бросает его об земь. Ребенок пищит.) 
Ну, то-то же. 
 

Scenens inslag av komism är ännu ett sätt att förstärka känslan av avstånd mellan de 

styrande och de styrda. Folket vet inte vad som händer eller vem man väljer, och detta 

kommer att leda till en spänning mellan makten och folket som utvecklar sig genom hela 

dramat24. Oro och osäkerhet präglar folkets agerande i scenen ända tills nyheten når dem om 

att Boris antagit tronen, då ett samstämmigt jubel av lättnad bryter ut.  

När tsaren sedan framträder [scen 4], håller han ett tal riktat till bojarerna och patriarken. 

Han säger att han antar makten med en blandning av rädsla och ödmjukhet: 

Вы видели, что я приемлю власть 
Великую со страхом и смиреньем. 
Сколь тяжела обязанность моя! 

Men med bojarernas inledande tvivel i minnet vad beträffar Boris’ uppriktighet i sin tvekan 

inför sitt val tvingar Pusjkin medvetet läsaren/åskådaren att ställa sig frågan om Boris låtsas 

eller är helt sanningsenlig.25 För Sjujskij spelar emellertid detta mindre roll nu; i det samtal 

med Vorotynskij som avslutar scenen säger han sig inte minnas det samtal det tidigare haft: 

”Теперь не время помнить, Советую порой и забывать. ” 

Pusjkin vill därefter ta fram kontrasternas verkan genom ett hastigt scenbyte från den 

världsligt högstämda kröningen till klostercellens lågmälda dunkel. Pimen är en 

krönikeförfattare; hans roll är att utföra en helig plikt genom att nedteckna sanningen för 

framtiden. Den gamle munken närmar sig slutet på sin krönika; den avslutande berättelsen är 

den om mordet på tsarevitj Dimitrij, för vilket Pimen håller Boris ansvarig. Han var själv på 

plats i Uglitj när de lejda lönnmördarna erkände sitt dåd och avslöjade sin uppdragsgivare. 

                                                
24 Filippova, o p.   c i t., p 61. 
25 Gorodetskij, o p.   c i t., p 120. 
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Pimen är ingen historisk person, men han är heller inte helt och hållet författarens egen 

skapelse; hos Pimen samlas karaktärsdrag hos de krönikeförfattare som Pusjkin stötte på i 

sina studier av de gamla krönikorna26. Pusjkin placerar även novisen Grigorij i denna scen, till 

vilken Pimen vill överlämna sitt verk, för att denne skall fortsätta nedtecknandet av tidens 

händelser. Men det uppdrag som Pimen ser som en samvetsplikt är för Grigorij något 

främmande. Av Pimens ord uppfattar han främst de om tsarevitj Dimitrij: ”он был бы твой 

ровесник и царствовал.” Sålunda blir Pimen, utan att själv misstänka eller mena det, den 

som tänder idén hos Grigorij att träda in i Dimitrijs ställe och bli Samozvanets, d v s en 

person som egenmäktigt och på falska grunder tillväller sig ett namn och gör anspråk på de 

rättigheter som följer med namnet. 

Redan efter fem scener har således dramats huvudpersoner presenterats; tsar Boris, 

Grigorij /den falske Dimitrij, samt folket och bojarerna. Kring dessa personer kommer 

dramats fortsatta utveckling att kretsa efter ett hopp några år fram i tiden. Här framträder 

Boris som en man, som varken gläds åt makten eller åt livet, och som förbittrat klagar över 

folkets otacksamhet, trots de insatser han vidtagit för att förbättra villkoren för befolkningen. 

Det framgår av Karamzins historia att Boris faktiskt vidtog en rad åtgärder till gagn för folket 

i syfte att förbättra sin popularitet, bl a hjälp till dem som drabbats av branden i Moskva, han 

byggde nya bostäder, men utan att blidka invånarna. Istället lär det ha gått illvilliga rykten om 

tsaren27. Därför utgör scenen ett bra exempel på dels hur Pusjkin väver samman dessa 

fragmentariska historiska fakta till en ny enhet28, dels på hur han blottlägger tsarens 

samvetskval på ett sätt som påminner om Shakespeares sätt att framställa sina hjältar, såsom i 

Macbeth och Richard III, där man kan se gemensamma drag av insikt om sina illgärningar 

hos dramernas huvudpersoner, samt hur insikten påverkar deras psyke29.  

Under tiden har Grigorij efter sin flykt från klostret nått till en krog vid den litauiska 

gränsen [scen 8], en scen som kan te sig vardaglig och uppdiktad, men vars grund går att  

härleda till Karamzins historia, där den nämns helt kort, och utan de dramatiska effekter som 

Pusjkin målar upp30. Inte minst språket är utmärkande i Pusjkins verk; ett resultat av 

författarens studier av gamla texter, ord och uttryck, som han använde för att skapa ett säreget 

talspråk hos de båda munkarna, i synnerhet hos Varlaam. Deras språk karaktäriseras av ett 

flitigt användande av gamla ordspråk, blandat med kyrkoslaviska uttryck, och t o m sånger, 
                                                
26 Filippova, o p.   c i t., p 26. 
27 Gorodetskij, o p.   c i t., p 128. 
28 Gorodetskij, o p.   c i t., p 37. 
29 Filippova, o p.   c i t., p 37. 
30 Gorodetskij, o p.   c i t., p 129. 
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vilket tillsammans var ämnat att förmedla en tidsenlig bild av munkarna.31 Det ställer dem i 

kontrast till en av dramats huvudpersoner – Grigorij – vars språk i denna scen är 

tillbakadraget, och samtidigt målmedvetet. Han vill yppa så litet som möjligt om sina planer 

och avsikter, och kan rent av tillgripa lögner som kan skada andra för att nå sina mål.  

Därefter [scen 9] faller ljuset åter på bojarerna, denna gång i furst Sjujskijs hem, som 

gästas av bojaren Afanasij Pusjkin. Nyheten om Dimitrijs uppdykande i Polen mottas av 

Sjujskij med stor skepticism tills dess han inser dess potential: ”Весть важная! и если до 

народа Она дойдет, то быть грозе великой”. Sjujskij konfronterar tsaren med denna 

information i den påföljande scenen [scen 10]. Boris vet att han inte kan lita på Sjujskij, 

vilken han betecknar som ”Уклончивый, но смелый и лукавый”. Sjusjkij vet att tsaren 

betraktar honom med misstänksamhet, och för att undvika att Boris ilska riktas mot honom 

själv, försöker han finna ofarliga uttryck i några delvis rimmade fraser. Man kan här se en 

tydlig skillnad i hur Pusjkin använder olika stilformer för medlemmar ur olika samhällskikt, 

där det enklare prosaiska språket förekommer hos de människor som är del av eller står 

närmast folket32. Beskedet om tronpretendentens framträdande upprör naturligtvis Boris, men 

han lyckas ändå visa prov på beslutsamhet och hårdhet33. 

Den serie av scener [11,12,13] som därefter utspelar sig i Polen har som ändamål att att 

visa den tidigare fattige klosternovisen Grigorijs nya karaktär som den falske Dimitrij, i 

dennes nya miljö; d v s hos den polska intelligentian. Pusjkin vill här visa hur Dimitrij vunnit 

anhängare hos ett flertal grupper; den polska eliten och kyrkan, ryska bojarer som flytt undan 

Boris’ terrorvälde, kosacker m fl. Man kan också se hur Dimitrijs världsvana utvecklats 

genom att studera hur han använder språket olika beroende på vem han talar med.34 När 

Pusjkin skrev sitt drama var den traditionella ryska synen på Dimitrij helt och hållet negativ; 

han sågs som en bedragare och som ett redskap för det katolska Polen och jesuiterna. Genom 

sina noggranna studier av historiska källor kom dock Pusjkin att avvisa denna syn på Dimitrij 

och betraktar honom istället som en övervägande positiv politisk kraft, som önskade ett 

avskaffande av livegenskapen och bland annat på grund av detta vann stöd hos det ryska 

folket. En passage i scen 11 som utelämnades i den slutliga tryckta versionen av dramat, 

                                                
31 Gorodetskij, o p.   c i t., p 62. 
32 Gorodetskij, o p.   c i t., p 61. 
33 Gorodetskij, o p.   c i t., p 135. 
34 Gorodetskij, o p.   c i t., pp 57-59. 
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styrker även att folket och även vissa bojarer trodde på Dimitrij och att man inväntade hans 

ankomst till Moskva.35  

Dimitrij spelar sin självpåtagna roll till synes bekymmersfritt. Endast när han drabbas av 

den stora kärleken till den polska prinsessan Marina tvingas han ta av sig masken och erkänna 

att han faktiskt inte är den riktige Dimitrij. Marina, som hela tiden varit kallsinnig till sin 

uppvaktares svärmerier, blir än hårdare i sin dom när hon får höra sanningen - inte så mycket 

p g a själva sanningen, utan för att han inte förmått hålla inne sin hemlighet.36 Pusjkin ville 

gestalta Marina som makt- och ärelysten, och hon framstår i sin strävan efter makten som 

betydligt mera stark och viljeinriktad än Dimitrij.37 

Den dramatiska händelseutvecklingen spetsas till genom Dimitrijs intåg i Ryssland [scen 

14], där han plötsligt framstår som en landsförrädare och folkets fiende38. Men han finner en 

utväg ur det moraliska dilemmat, nämligen genom att ge Boris skulden för sina handlingar:  

 

  ...я Литву 
Позвал на Русь, я в красную Москву 
Кажу врагам заветную дорогу!... 
Но пусть мой грех падет не на меня -- 
А на тебя, Борис-цареубийца! 

Samtidigt står den falske Dimitrijs personliga ställningstagande på falsk och ärelysten 

grund, i kontrast till den moraliskt rene Kurbskij, som en gång tvingats fly till Polen och nu 

slåss för rätten att vistas i sitt eget land. I denna scen, där trupperna närmar sig gränsen 

utkristalliseras deras olika förhållningssätt till livet, deras olika syn på sina ”livsuppdrag”39. 

Kurbskij utmålas medvetet som en positiv gestalt, en kontrast till de tyranniska tsarernas 

personligheter.40 

Ännu i detta skede av dramat [scen 15] har Boris sin politiska kraft i behåll. Den militära 

maktbalansen väger alltjämt till hans fördel, vilket han vet om. Samtidigt kan han klart se hur 

stämningarna bland folket utvecklar sig. Den alltmer omfattande ryktesspridningen om 

Dimitrij försvagar tsarens position ytterligare. Det verkliga hotet ser han därför inte i första 

hand i tronpretententen, ”som är rustad med ett fruktansvärt namn”, utan i folket, som i 

                                                
35 Dunning, o p.   c i t., pp 67-69. 
36 Filippova, o p.   c i t., p 51. 
37 Gorodetskij, o p.   c i t., p 141. 
38 Gorodetskij, o p.   c i t., p 143. 
39 Filippova, o p.   c i t., p 50. 
40 Dunning, o p.   c i t., p 74. 
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Dimitrij skapat en ”anti-godunovsk” kult riktad mot den sittande tsaren41. Boris vänder sig till 

patriarken om råd för att lösa den uppkomna situationen. Patriarken återberättar historien om 

”Dimitrij-undergöraren”; hur en blind gammal man i en dröm fått en uppenbarelse, där han 

uppmanats att ge sig av till Uglitj för att be vid tsarevitj Dimitrijs grav, och efter att ha 

uppfyllt uppenbarelsens uppmaning blivit helad. Patriarken, som av Pusjkin framställs som 

naiv och på gränsen till dum - måhända ett uttryck för Pusjkins egen religiösa skepticism42 - 

berättar historien för att visa att Dimitrij är en bluff och att folket kommer att inse detta om 

Boris samlar sina heligaste ikoner i katedralen i Moskva. 

Emellertid har redan namnet Dimitrij har fått en magisk makt i folkets medvetande. 

Soldaterna i Boris’ krigshär springer oordnat omkring på slagfältet [scen 16] och det sker inte 

på grund av tronpretendentens militära överlägsenhet utan som ett resultat av deras närmast 

religiösa fruktan för den människa som rustat sig med ett så fruktansvärt namn. Och för att 

tydliggöra detta ytterligare för Pusjkin fram två utlänningar i Boris’ armé – fransosen 

Margeret och tysken Rosen – vilka inte kan förstå ryssarna, som i denne Dimitrij ser den 

rättmätige tsarevitj räddad från döden som genom ett under.  

Av Pusjkins ursprungliga planer för Boris Godunov framgår att han direkt efter de 

inledande scenerna tänkt visa en episod med en Jurodivyj. Under arbetet med dramat ändrade 

han ordningen, sannolikt för att låta en viss tid passera innan folket får veta på vilket sätt 

Boris nått sin maktposition. Jurodivyj gestaltas [scen 17] som en helt igenom ärlig och naiv 

person. När han låtit sig luras på en kopek av några barn riktar han sig oförskräckt mot själve 

tsaren; ”Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты 

маленького царевича.”  Jurodivyjs försvarlösa gestalt utgör också hans styrka, det är bara 

han som vågar tala ärligt och rättframt till tsaren utan att riskera sitt liv43. 

I detta dramats slutskede framgår tydligt hur Boris utvecklats till en tyrann, på ett sätt som 

belyser Pusjkins syn på problemet med den oinskränkta autokratin. 44 Sina kraftfulla åtgärder 

mot folket till trots inser dock tsaren att spelet är över eftersom folket ställt sig på Dimitrijs 

sida. Inga åtgärder, hur hårda de än må vara, kan förändra utgången. Därför framstår Boris’ 

plötsliga död [scen 20] som den slutliga bekräftelsen på tsarens nederlag.45 Det avslutande 

                                                
41 Gorodetskij, o p.   c i t., p 145. 
42 Dunning, o p.   c i t., p 73. 
43 Filippova, o p.   c i t., p 63. 
44 Dunning, o p.   c i t., p 73. 
45 Emerson, “The Ebb and Flow of Influence: Muffling the Comedic in the move toward Print”,  ur Dunning, 
Chester S. L.;   The uncensored Boris Godunov : the case for Pushkin's original Comedy,  Madison : University 
of Wisconsin Press, 2006. p 215. 
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talet till sonen blir till ett testamente över regeringstiden; de råd och förmaningar han ger 

kretsar kring hur arvtagaren ska hantera bojarerna och folket, och hur han ska välja en 

rådgivare som respekteras av både folket och bojarklanerna. Innan han dör förmår han också 

sina närmaste bojarer, däribland Basmanov, att svära sin trohet till sonen Fjodor. 

I de avslutande scenerna faller Godunovs maktapparat samman, och även de som svurit sin 

trohet mot den nye tsaren vänder sig bort från honom. Vad avser orsaken till Basmanovs 

förräderi skiljer sig Pusjkins slutsatser avsevärt från Karamzins teorier. Karamzin ansåg 

orsaken till edsbrottet låg i Basmanovs personliga karaktär, och ignorerar därigenom åter den 

begynnande folkliga rörelsen gentemot Godunov. Han menar att det inte var den allmänna 

förändringen i attityden mot tsaren som påverkade Basmanov, utan att det var Basmanov som 

framkallade en allmän förändring hos trupperna46. Pusjkin, däremot, vänder på resonemanget 

och visar hur Basmanov, pressad av Gavrila Pusjkin om det omöjliga att hålla fast vid löftet 

till tsaren, tvekar, för att till sist bryta löftet - inte som ett resultat av sin egen vilja utan att 

omständigheterna var starkare än individens viljestyrka:47 Gavrila Pusjkins ord pekar åter på 

hur viktig folkopinionen är för tronpretendenten: ”Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов? 

Не войском, нет, не польскою помогой, А мнением; да! мнением народным.” 

På uppdrag av Dimitrij framträder därefter Gavrila Pusjkin inför folket [scen 23], i syfte att 

“säkra” folkopinionen till förmån för tronpretendenten. I talet finns inga antydningar om att 

att det faktiskt är en illegitim tronpretendent som gör anspråk på tronen. I stället anspelas på 

myten om den av Gud mirakulöst räddade tsarevitj Dimitrij i kontrast mot den ondskefulle 

Boris, som brottsligen tillförskaffat sig makten. Dimitrij framställs som den rättmätige tsaren 

och folket uttrycker sitt stöd för honom. 

Den avslutande scenen [scen 24] åskådliggör folkets roll i och reaktion på ödet för de 

återstående medlemmarna av tsarfamiljen. Folket framstår här initialt som domare över deras 

öde, där några uttrycker ett förbarmande över barnen, medan andra tycks mena att de ska stå 

till svars för faderns illgärningar. Men till syvende och sist tillåts inte inte medverka till 

avgörandet; bojarerna fattar beslutet själva och folket meddelas senare om moderns och 

sonens ”självmord”. Att de i själva verket bragts om livet verkar inte någon betvivla, utan 

folket blir av fasa stående tysta. På en direkt uppmaning att uttrycka sitt stöd för den nye 

tsaren förblir folket tigande i de omdiskuterade och avslutande orden: ”Народ 

безмолвствует”.  

                                                
46 Gorodetskij, o p.   c i t., p 158. 
47 Filippova, o p.   c i t., p 47. 
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Den ursprungliga versionen av Boris Godunov avslutas dock tvärtemot med folkets bifall 

för den nye tsaren: ”Да здравствует царь Димитрий Иванович!”. Åtskilliga förklaringar har 

framlagts till varför Pusjkin lät göra denna förändring till den slutliga versionen. Flera 

forskare menar att ett sådant bifall för Dimitrij skulle ha framstått som alltför omoralisk för 

censuren och att Pusjkin tvingades att omarbeta avslutningen. Härvid anser en del att 

tystnaden kan härledas till Karamzin, vilken ofta använde detta angreppssätt i sin История. 

Andra hävdar att ändringen gjordes av rent konstnärliga skäl, möjligen för att uttrycka en 

protest, kanske rentav poetens egen tysta protest mot den rådande censuren.48 

Pusjkins uppfattning om folkets roll i dramat har varit föremål för diskussion. Dunning 

menar att Pusjkin i Boris Godunov avsåg att framställa folkets fruktlösa kamp för frihet så 

verklighetstroget som möjligt och att han på så sätt ville belysa de problem autokratin och 

livegenskapen förde med med sig, såväl i ett historiskt perspektiv som i den samtid han 

verkade. 49 

                                                
48 Dunning, o p.   c i t., pp 121-122. 
49 Dunning, o p.   c i t., p 76. 
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3. Musorgskijs Boris Godunov 

3.1. Om den historiska bakgrunden och verkets tillkomst 

1800-talets andra hälft kom till stor del att domineras av en strid mellan en västerländsk 

influerad falang - de s k västermännen (zapadniki) - och slavofilerna. De förstnämnda kan i 

någon mån ses som arvtagare till dekabristerna och ville få Ryssland att närma sig Europa, 

dock utan att förlora sin särart. De fann i Europa bildning, rationalism, demokrati och rättvisa, 

medan det som dominerade i Ryssland enligt deras åsikt var reaktion, barbari, tröghet och 

vidskepelse. Västermännen kontrasterade på så sätt ett verkligt existerande Ryssland, sett i 

kritisk belysning, mot ett idealiserat Europa.50  

Slavofilerna ville å sin sida betona det historiskt och kulturellt ryska, och tog avstånd från 

allt inflytande utifrån. De menade att Europa innebar egoistisk individualism, omoral, ateism, 

grund och ytlig rationalism, klasskamp om särintressen och högmod. Istället för en 

konstitutionell demokrati föreslog de en utveckling av den ryska bystämman, miren, en lokal 

självstyrelse med rötter i det förpetrinska Ryssland. De förhöll sig ytterst tveksamma inför 

centralmakten och flera av slavofilerna var övertygade om att den till sin natur var ond. Vad 

slavofilerna jämförde var inte det verkligt existerande Ryssland utan ett gammaldags ideal, 

det heliga Rus, som ställdes mot ett existerande Europa, sett i ett kritiskt ljus.51  

Skillnaderna mellan de två nämnda falangerna var till en början inte stor, men slavofilerna 

var tydligare med att betona narodnost (folkligheten) som en regenererande livskraft i 

historien52.  

Intresset för folket och det folkliga kom att accentueras under 1860-talet genom 

framväxandet av intelligentian. Föremålet för deras hängivenhet var, enligt Hosking, just 

folket. En medlem av intelligentian var en person som var kritisk mot den sittande regimen, 

bekymrad över tillståndet i samhället och i synnerhet över den klyfta som skiljde eliten från 

den stora massan av befolkningen. Intelligentian skulle gå till folket och lära sig av det, men 

också lämna sitt eget särskilda bidrag.53 Hosking skriver: 

Intelligentians huvuduppgift, som de själva såg det, var sålunda att laga Rysslands 

trasiga etniska och medborgerliga väv, att återförena eliten och folket och därigenom 

                                                
50 Bodin, Per-Arne; Ryssland och Europa; Natur och Kultur, 1993, p 109. 
51 Bodin, o p.   c i t., pp 105-106. 
52 Billington, o p.   c i t., p 324. 
53 Hosking, Geoffrey, Ryssland : folk och imperium 1552-1917; översättning: Per Nilson, Lund : Historiska 
media, 2003, p 327. 
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skapa ett nytt samhälle som både var mer humant och mer äkta ryskt. De individer som 

tog på sig denna uppgift kom med nödvändighet från en miljö som förmått ge dem 

utbildning och kultur, men andligen hade de frigjort sig så mycket från den 

bakgrunden att de var missnöjda med och kände bestörtning över att de levde isolerade 

från det tillstånd som den stora massan befann sig i.54 

Bland intelligantians medlemmar fanns en strävan efter att konkret komma ut bland folket. 

Ett exempel på detta utgör den grupp av målare i vilken bl a Ilja Repin ingick, som 

arrangerade utställningar över hela Ryssland och hämtade motiv ur folkdjupet. Ett problem 

som dock är genomgående typiskt för den populistiska kulturströmningen var att det ofta 

uppstod en spänning mellan den verkliga verkligheten och verkligheten som den enligt 

populisterna borde vara.55 Något som förenar Tolstoj och Dostojevskij – förutom deras starka 

dragning till realismen – är en i grunden moralisk och rentav moraliserande hållning.56 

Gemensamt för hela den populistiska konsten tycks vara att se fakta och ideal som två 

aspekter av en enda Sanning. Populisterna ansåg att det låg såväl en objektiv som en subjektiv 

betydelse i det ryska ordet Pravda, och att denna sanning skulle uppenbaras av ”sanningens 

tjänare”, d v s den ryska intelligentian.57 

Tonsättaren Modest Musorgskijs skapande omfattar perioden mellan 1858 och 1881. 

Under större delen av denna tid ingick han i den s k Mogutjaja kutjka, en rysk tonsättargrupp, 

verksam i Sankt Petersburg från 1860-talet. Förutom Musorgskij ingick Milij Balakirev, 

César Cui, Nikolaj Rimskij-Korsakov, samt Aleksandr Borodin. Vad som utmärkte gruppen 

var ett avståndstagande från en anpassning till den västerländska musiktraditionen till förmån 

för ett sökande efter en ny rysk folklig musik.58 Ett stort intresse riktades mot det ryska 

språket, vilket bland annat resulterade i utvecklandet av nya teorier för operan. Särskilt 

drivande i definierandet av dessa teorier var Cui, som förespråkade en opera i recitativ stil, där 

varje textrad skulle få sin egen karaktäristiska tonsättning, frigjord från den slutna och 

traditionella form, som kännetecknade den traditionella operakonsten. Musiken skulle således 

underordna sig talet i den meningen att den skulle anpassa sig efter den givna dramatiska 

                                                
54 Hosking, o p.   c i t., p 328. 
55 Billington, o p.   c i t., p 404. 
56 Blomqvist, Lars Erik, “Läs och du skall bli fri!”, ur   Ryssland - ett annat Europa : historia och samhälle 

under 1000 år / huvudredaktör: Birgitta Furuhagen, Stockholm, SNS Förlag, 1995, p 149. 
57 Billington, o p.   c i t., p 404. 
58 Billington, o p.   c i t, p 407. 



22 

situationen, och på detta sätt flyta fram utan återblickar, just som dramat utvecklar sig 

oavbrutet59. 

Men det var Musorgskij som blev mest framgångsrik i den praktiska tillämpningen av de 

nya teorierna. En allt starkare strävan efter att så exakt som möjligt avbilda det ryska språket 

ledde via komponerandet av ett antal sånger av nydanande karaktär vidare till operan Zjenitba 

(1868), ett experiment med dramatisk musik i prosa-form, baserad på Gogols oförändrade 

text. Experimentet bestod i att försöka efterlikna det levande talade språket i musiken, för att 

på så sätt skapa en musik som var på en gång exakt sanningsenlig och samtidigt högst 

konstnärlig.60 Zjenitba avslutades aldrig, utan förblev ett experiment. Istället påbörjade 

Musorgskij i november 1868 arbetet med operan Boris Godunov, och ett drygt år senare, i 

december 1869, förelåg en första version av verket.  

Denna första version av operan kom emellertid att ogillas av censuren, d v s av den 

kommitté som beslutade vilka verk som skulle tillåtas att framföras på scenerna i Ryssland. 

En huvudorsak till refuseringen ska ha varit att det saknades en framträdande sopranroll i 

operan. Men det saknas bevarade dokument kring kommittens beslut, och det är möjligt – och 

kanske rentav troligt - att Musorgskij alldeles oavsett denna brist hade för avsikt att revidera 

verket. År 1872 förelåg hursomhelst en andra version av Boris Godunov, vilken senare också 

kom att godkännas av censuren. Utan att ingående redogöra för den första versionen och de 

skillnader som finns visavi den andra, innebar förändringarna inte bara att en kvinnlig 

sopranroll tillkom, utan också att en hel akt infogades och att ytterligare andra kraftiga 

omarbetningar av verket gjordes, som på ett avgörande sätt ändrade operans musikaliska och 

idémässiga innehåll och utformning. 1872 års version, vilken efter ytterligare några smärre 

förändringar kom i tryck 1874, innehåller en prolog och fyra akter.61 

3.2. Om operan 

I prologens inledande scen möter vi folket i dess maktlösa situation. Folket beordras av en 

patrullerande polisman att bönfalla Boris att anta tronen, och man lyder motvilligt. 

Stämningen är ömsom uppriven, ömsom uppgiven. Inte heller åskådaren/läsaren får någon 

vetskap om vad som hänt eller vad som kommer att hända. Fokus ligger inte på handligen 

utan på att fånga folkets uttryckssätt i denna situation. Ett replikskifte mellan den 
                                                
59 Emerson, Caryl and Oldani, Robert William; Modest Musorgsky and Boris Godunov : myths, realities, 

reconsiderations, Cambridge : Cambridge University Press, 1994, p 71. 
60 Orlova, Aleksandra Anatolévna, Musorgsky's days and works : a biography in documents /; translated and 
edited by Roy J. Guenther  Ann Arbor, Mich. : UMI Research Press, cop. 1983, p 170. 
61 Emerson/Oldani, o p.   c i t., pp 78-79. 
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patrullerande polismannen och folket visar inte bara på folkets undertryckta ställning utan 

även på hur Musorgskij försökt fånga uttyck från talspråket: 

ПРИСТАВ (толпе).  
Что ж вы? Что ж смолкли?  
Аль глоток жалко?  
(Грозя дубинкой) Вот я вас!  
Аль давно по спинам плетка не гуляла?  
(Наступая.) Проучу вас я живо!  
 
НАРОД  
Не серчай, Никитич.  
Не серчай, родимый!  
Только поотдохнем,  
Заорем мы снова.  
(В сторону.)  
И вздохнуть не даст, проклятый! 

 
I den efterföjande kröningsscenen träder tsar Boris fram inför folket, och låter redan i sin 

öppningsfras ge en antydan om sitt framtida öde: 

Скорбит душа.  
Какой-то страх невольный  
Зловещим предчувствием сковал мне сердце 
 

Efter talet ger folket Boris sin hyllning genom det officiella Слава!, men där finns också en 

uppenbar spänning mellan den nykrönte regenten och hans undersåtar.62 

Den första akten inleds med en scen i klostercellen där munken Pimen lugnt och sakligt 

berättar för novisen Grigorij om sin levnads historia och om det arbete han håller på att 

avsluta: att uppteckna vittnesbörden om sanningen, däribland den nuvarande tsarens brott. Att 

sanningen blir nedtecknad är för Pimen det viktigaste – inte att den jordiska hämnden skall 

utverkas. Men på rakt motsatt sätt resonerar Grigorij; själva berättelsen om mordet på den 

jämnårige tsarevitj Dimitrij väcker idén om att utmana tsaren och utverka hämnd för hans 

illgärning.  

Första aktens andra scen är den så kallade värdshusscenen, där vi ser hur Grigorij på flykt från 

klosterlivet hamnat med sitt sällskap - munkarna Varlaam och Misail - på ett värdshus vid den 

litauiska gränsen. För operans handling är detta scenens enda funktion; dess främsta uppgift 

ligger snarare i framhäva de delar av dramats beståndsdelar som inte är hänförliga till 

handlingen, framför allt det färgstarka språk som munkarna använder och dess koppling till 

musiken.  

                                                
62 Asaf´ev, Boris Vladimirovic, K vosstanovleniju Borisa Godunova Musorgskogo : sbornik statej /, Moskva : 
Gosudarstvennoe izdatel´stvo, muzykal´nyj sektor, 1928, p 53. 
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Setting the Inn scene was another ”experiment in dramatic music in prose”; it 

recommended itself not on the basis of its dramatic function,…but as an inviting, nay 

compelling musical opportunity.63 

Den andra akten innehåller väsentligt mer av för operans handling betydelsebärande 

element. Den inleds med en scen ur tsarens familjeliv, i vilken tsaren själv inträder och efter 

en dialog med sina barn framför den första av två arior vilka är att betrakta som bekännelser. 

Arian är tydligt fokuserad på ethos, på tsarens moraliska egenskaper; den ger bilden av tsaren 

som ett offer för olyckliga omständigheter och förföljd av komplotter och intriger. Men den 

tar oss också ännu djupare in i Boris’ själ: nattetid hemsöks han i drömmarna av ”det 

blodbestänkta” barnet, vilket med glödande ögon och knuta nävar ber om nåd. Tsar Boris 

klagar:  

И в сумраке ночи  
Дитя окровавленное встает...  
Очи пылают, стиснув ручонки,  
Молит пощады...  
И не было пощады!  
Страшная рана зияет,  
Слышится крик его предсмертный...  
 
О, Господи, Боже мой!  

 

På detta sätt uppvisar Musorgskij i härskaren en människa, som visar sig alltmer 

oförmögen att bära skuldbördan. Kort efter Boris monolog inträder furst Sjujskij på scenen, 

och en dialog/duett mellan dem inleds som slutligen leder fram till en hallucination hos tsaren 

i vilken han tycker sig se den mördade tsarevitj. Den senare förblir osynlig på scenen men 

med musikens hjälp ändå gestaltad och levandegjord. 

В глазах... дитя... окровавленное!  
Вон... вон там, что это?  
Там в углу...  
Колышется, растёт...  
Близится, дрожит и стонет...  
(Говорком.) Чур, чур...  
Не я... не я твой лиходей...  
Чур, чур, дитя!  
Не я... не я...  
Воля народа! Чур, дитя!  
Господи!  
Ты не хочешь смерти грешника,  
Помилуй душу преступного  
Царя Бориса!   
 

                                                
63 Taruskin, Richard; Musorgsky : eight essays and an epilogue;  Princeton, N.J. : Princeton University Press, 
cop. 1993, p 243. 
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Hallucinationen av den mördade tsarevitj bör enligt Emerson också betraktas som kontrast 

mot aktens inledande och fridsamma familjescen:  

Musorgsky added many childish songs and antics to this scene,… in part to highlight 

Boris’s love for his own son and heir – as ominous counterpart to his earlier murder of 

another, but never absent tsarevitj.64  

Operans tredje akt utgörs av den s k polska akten. En gängse uppfattning har varit att 

denna akt endast utgör ett musikaliskt intermezzo, tillkommet som ett svar på censurens kritik 

mot att den första versionen av operan saknade en viktig kvinnlig rollfigur.65 Musorgskij ska 

enligt denna uppfattning motvilligt ha låtit införa den polska prinsessan Marina som ett 

kvinnligt element i operan. Det resulterade i en helt ny akt, som kretsar kring Dimitrij och 

prinsessan Marinas kärleksaffär i Polen.  

Det finns dock goda skäl att tro att akten inte endast betraktas som ett intermezzo, utan 

som en del i en ny dramatisk enhet. Emerson noterar: ”The Polish scenes are a strange, 

historically imprecise evocation of non-Russia”.66 Dimitrij har här fått en tämligen 

tillbakadragen roll, till förmån för Marina och jesuitprästen fader Rangoni. När Dimitrij 

förälskar sig i Marina ser fader Rangoni en möjlighet att utnyttja situationen för politisk 

vinning. Marina blir ett lätt offer för hans manipulationer, och hon tvingas spela med i 

Rangonis intrigeringar i den katolska kyrkans namn. Rangoni framstår som intressant inte 

främst för den demoniska och banala karaktäristiken av hans personlighet, utan för dennes 

egenskap av motkaraktär till andra, andligen mer komplexa personligheter i den ryska 

världen. Dessa personligheter inkluderar krönikeskrivaren Pimen med sin frånvaro av 

politiska ambitioner, och senare Jurodivyj med sin smärtsamt träffsäkra profetia om 

Rysslands splittring. De utgör gudomliga språkrör, medan Rom, som styr med svärdets makt, 

endast bryr sig om världsliga framgångar. Rangonis inblandning i historien innebär därför 

enligt Emerson att den verkliga konfrontationen mellan operans ”romantiska hjältar” – 

Dimitrijs frieri till Marina av Polen – inte i första hand är av personlig eller sexuell natur utan 

snarare kulturell och politisk67. Efter den polska akten återkommer inte Marina mer i operan, 

vilket kan indikera Musorgskij inte ansåg hennes öde som särskilt intressant för operans 

vidare uteckling och upplösning68. Men innan hon försvinner ut ur handlingen hinner hon i 

                                                
64 Emerson/Oldani, o p.   c i t., p 206. 
65 Bl a Asaf’ev, o p.   c i t., p 68. 
66 Emerson/Oldani, o p.   c i t., p 210. 
67 Emerson/Oldani, o p.   c i t., p 219. 
68 Emerson/Oldani, o p.   c i t., p 219. 
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aktens avslutande duett med Dimitrij sända sin ”älskade” in i dramats slutscen med följande 

ord: 

Прочь, бродяга дерзкий!  
 
Den fjärde akten är i stort sett helt formad av tonsättaren själv och tar flera oväntade 

vändningar innan den slutar i operans upplösning. Dess första scen inleds med att Duman 

samlats för att enas bakom tsarens fördömande av den falske Dimitrij. De misstror Sjujskij 

och kallar honom upprorsmakare, med tydlig anspelning på hans försök att underblåsa ryktet 

om tronpretendenten i Polen (detta framgår tydligare i den första versionen från år 1869). Då 

träder Sjujskij själv in och förnekar att han skulle sprida ett sådant rykte. Tvärtom vill han 

hävda att Dimitrij verkligen är död och att Boris är mördaren genom att berätta om hur han 

bevittnat tsarens tidigare hallucination. Bojarerna vet knappt vad de ska tro och anklagar 

Sjujskij för lögn när plötsligt Boris själv dyker upp. Han intygar att Sjujskij är en lögnare 

eftersom barnet lever!: ”Кто говорит: "убийца"? Убийцы нет! Жив, жив малютка.” (En 

konsekvens av detta skulle alltså kunna vara att det verkligen är den riktige Dimitrij som dykt 

upp i Polen!) 

Sjujskij svarar med att kalla in munken Pimen som återger en fåraherdes vittenesbörd om 

undergöraren tsarevitj Dimitrij - en historia vars essens består i att pojken i högsta grad är död 

och begraven, dock utan att utpeka Boris som mördaren. Men berättelsen framkallar ett 

dödligt anfall hos tsaren och återstoden av scenen utgör Boris’ avsked till sin son och till 

världen.   

Aktens andra scen tillkom i omarbetningen till slutversionen av operan, och har kallats en 

av operahistorens mest omdiskuterade. Den utspelar sig i Kromyskogen utanför Moskva, och 

återigen spelas huvudrollen av folket som Musorgskij här konsekvent benämner ”brodjagi” 

(kringstrykare). Akten går att strukturellt indela i sju sektioner: 

1. En introduktion, under vilken folket inträder med bojaren Chrustjov som fånge.  

2. ”Förärandet” av Chrustjov, under vilket folket utsätter sin fånge för spott och spe. 

3. En episod med Jurodivyj tillsammans med ett antal pojkar som gör narr av honom. 

4. Munkarna Varlaam och Misails återinträde på scenen. 

5. Revolutionsscenen, där folket stämmer upp i en revolutionssång. 

6. Den falske Dimitrijs procession, inklusive jesuiternas hymner och ’kringstrykarnas” 

hyllningar till Dimitrij, (den ”djärve kringstrykaren”, som Marina kallade honom i den 

föregående akten).  

7. Jurodivyjs klagosång. 
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Det finns flera teorier om scenens ursprung. En är att tonsättaren inspirerats av 

Kostomarovs Smutnoe vremya moskovskogo gosudarstva v nachale XVII stoletiya. I denna 

finns ett avsnitt som på ett snarlikt sätt beskriver ett uppror bland desperata kringstrykare, 

som involverar bland annat ett tillfångatagande av Pjotr Chrusjtjov och andra våldsamma 

inslag som förekommer i scenen. Det innebär således en syn på folket som en aktiv historisk 

kraft och inte en nedtryckt åskådare69. Men det faktum att det inte endast är folket som 

framträder i scenen ger oss, enligt Emerson, anledning att tro att Musorgskij utifrån valda 

dokumenterade händelser ville ge en översikt över de historiska krafter som verkade vid tiden 

för Boris’ död.70 Det är krafter som står för olika intressen och mål, men som till sist enas i ett 

Slava för den nye tsaren.  

Слава тебе, Богом спасенному.  
Живи и здравствуй,  
Димитрий Иванович! Слава! Слава!  

Hyllningen framförs i Emersons ögon och öron utan ironi och kanske med ett hopp om att 

något gott ska födas ur den kaotiska situationen. Men vad som kunde ha blivit föreningen av 

två kulturer, och av de sociala klasser som kretsade kring en populär tronpretendent, blev 

istället till en kollision av krafter där den nye illegitime härskaren var för svag för att 

motverka inledningen på det som blev den stora oredans tid.71 

En annan tolkning av scenen är att som Billington se den i första hand som en återspegling 

av de revolutionära strävanden faktiskt som rådde under Musorgskijs egen tid. Folket, såsom 

det karaktäriseras i scenen, har, liksom populisterna under 1860-talets slut, tappat förtroendet 

för tsaren och istället funnit en tro på sin egen grundläggande styrka och vishet. Under 

scenens gång möter de ett antal karaktärer som var och en representerar ett alternativ till den 

döde tsaren, och som på motsvarande sätt utgjorde alternativ i det sena Tsarryssland. Först 

den fångne bojaren Chrusjtjov, som är en representant för den aristokrati som vunnit 

auktoritet genom sin oheliga allians med tsaren. Folkets misshandel och tortyr av Chrusjtjov 

visar med vilket missnöje de tar avstånd från detta alternativ. Det andra alternativet är 

Jurodivyj som representerar en idealistisk längtan efter att följa Kristus, men även detta 

alternativ tillbakavisas genom det sätt på vilket han förhånas. Vagabonderna Varlaam och 

Misail utgör enligt Billington bilden av den populistiskt revolutionära rörelse som höll på att 

växa fram. De två jesuiterna utgör representanter för Latinstvo, d v s den ryska sinnebilden av 

de västerländska ideal, som med kraft förkastades av dem som förespråkade en särskild väg 

                                                
69 Taruskin, o p.   c i t., p 271. 
70 Emerson/Oldani, o p.   c i t., p 221. 
71 Emerson/Oldani, o p.   c i t., p 222. 
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för det ryska folket. Slutligen framträder den femte kraften: den falske Dimitrij, som möts 

med hyllningar av ett folk, som genom detta val egentligen inte fick det bättre än man hade 

innan. Tvärtom är kanske den nya tsaren sämre än den han ersatte, vilket ju kan anses vara 

fallet med Alexander III, som efterträdde Alexander II. Det är också detta – alla dessa 

samhällskrafter och våldsamma förkastande av alternativ – som leder fram till Jurodivyjs 

klagosång; en dyster profetia om Rysslands framtid72: 

Лейтесь, лейтесь, слезы горькие!  
Плачь, плачь, душа православная.  
Скоро враг придёт  
И настанет тьма,  
Темень тёмная, непроглядная.  
Горе, горе Руси.  
Плачь, плачь, русский люд,  
Голодный люд! 

 

                                                
72 Billington, o p.   c i t., p 410. 
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4. Konklusion 

Utgångspunkten för jämförelsen av Pusjkins Boris Godunov från 1831 med Musorgskijs 

Boris Godunov enligt 1872 års version, är hypotesen att det finns skillnader mellan verken 

som å ena sidan beror på olikheter i konstarter och som å andra sidan går att härleda till 

tidsspecifika och kulturella särdrag. 

En av de mer tydliga skillnaderna framträder i texternas omfång: dramat har ett betydligt 

större antal scener och versrader, samt involverar ett väsenligt större antal roller än operan. 

Denna skillnad förklaras till största delen av det faktum att det sjungna ordet helt enkelt inte 

kan framföras med samma snabbhet som det talade. Musorgskij var alltså tvungen att skära i 

förlagans text för att rymma handlingen inom operakonstens konventionella tidsramar. 

En jämförelse mellan verkens strukturella uppbyggnad kan ske med utgångpunkt från 

nedanstående tabell: 

 

 

 Pusjkins Boris Godunov  Musorgskijs Boris Godunov 

Scen 1 Bojarerna Sjusjkij och Vorotynskij samtalar om 
den rådande politiska situationen. 

  

Scen 2 Folket inväntar otåligt besked om Boris’ beslut. 
Sjtjelkalov träder fram och meddelar att beslutet 
ännu ej är fattat, och uppmanar samtliga att be för 
att Boris ska anta tronen. 

Scen 3 Ungmöns fält. Röster ur en förtvivlad folkmassa 
frågar sig vad som håller på att ske. Slutligen nås 
man av beskedet att Boris antagit tronen. 

Prolog. 
Scen 1. 

En polisman manar folket att vädja till Boris att 
anta tronen. Folket agerar okunnigt och 
indifferent. Sjtjelkalov meddelar att Boris inte 
hörsammat vädjan. En grupp pilgrimer stämmer 
upp i en hymn till Gud om att skona Ryssland. 

Scen 4 Boris talar till Patriarken och bojarerna, vilka 
lovar sin trohet till den nye tsaren. Efteråt samtalar 
Sjujskij och Vorotynskij på nytt. 

Prolog. 
Scen 2 

Furst Sjusjkij meddelar att Boris antagit tronen, 
vilket möts med folkets jubel. Tsaren talar till 
folket. 

Scen 5  Chudov-klostret (1603). Pimen avslutar sin 
krönika. Novisen Grigorij vaknar och samtalar 
med Pimen, som berättar om hur Boris låg bakom 
mordet på tsarevitj Dimitrij, vilken annars skulle 
ha varit jämnårig med Grigirij. Grigorij bestämmer 
sig för att skipa rättvisa. 

Akt 1. 
Scen 1. 

Chudov-klostret (1603). Pimen avslutar sin 
krönika. Novisen Grigorij vaknar och samtalar 
med Pimen, som talar om mördade tsarevitj 
Dimitrij, vilken skulle ha varit jämnårig med 
Grigirij. Grigorij bestämmer sig för att skipa 
rättvisa. 

Scen 6 Klosterabbotten meddelar Patriarken att en av 
noviserna rymt. 

  

Scen 7 Boris’ monolog, i vilken han beklagar sig över 
svårigheterna under regeringstiden. 

  

Scen 8 En krog vid den litauiska gränsen. Grigorij 
kommer in i sällskap med munkarna Missail och 
Varlaam. Polisen eftersöker en förrymd munk, 
men Grigorij hinner fly innan de lyckas gripa 
honom. 

Akt 1. 
Scen 2. 

En krog vid den litauiska gränsen. 
Värdshusvärdinnan sjunger en lustig sång, då 
Grigorij kommer in i sällskap med munkarna 
Missail och Varlaam. Polisen eftersöker en 
förrymd munk, men Grigorij hinner fly innan de 
lyckas gripa honom. 

Scen 9 Sjujskij får av Gavrila Pusjkin veta att det i Polen 
uppenbarat sig en Tronpretendent, under namnet 
Dimitrij. Sjujskij, först ointresserad, blir 
entusiastisk då han får höra att tronpretendenten 
har en starkt stöd. 
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Scen 10 Tsarens plats. Xenia begråter sin döde brudgum, 
och blir tröstad av barnflickan och fadern Boris. 
Sonen Fjodor visar sina geografikunskaper, och 
uppmuntras av Boris att fortsätta sina studier och 
förbereda sig för att regera. Sjujskij träder in och 
meddelar att en tronpretendent framträtt i Polen, 
under namnet Dimitrij. Boris beordrar åtgärder, 
och utlovar bestraffning om Sjujskij ljugit. Sjujskij 
svär på att han sett tsarevitj Dimitrijs döda kropp, 
och tsar Boris besinnar sig. 

Akt 2. Tsarens palats. Xenia begråter sin döde brudgum 
och tröstas av amman och brodern Fjodor, som i 
förströelse sjunger nonsenssånger. Boris träder in 
och tröstar Xenia. Fjodor visar fadern sina 
geografikunskaper, och uppmuntras att fortsätta 
sin förkovran. Boris håller en monolog, i vilken 
han klagar över sin själsnöd och tunga samvete.  
Sjujskij träder in och meddelar att en 
tronpretendent framträtt i Polen, under namnet 
Dimitrij. Boris beordrar åtgärder, och utlovar 
bestraffning om Sjujskij ljugit. Sjujskij svär på att 
han sett tsarevitj Dimitrijs döda kropp, vilket 
framkallar hallucinationer hos Boris.  

Scen 11 Krakow. Den falske Dimitrij vänder sig till sin 
allierade; den katolske prästen Tjernikovski, 
Gavrila Pusjkin, furst Kurbskij, en polack, 
exilryssen Chrusjtjov, samt en kosack. 

  

Scen 12 Mnisjek talar med Visjnjovetski om sin dotter 
Marinas affär med Tronpretendenten. 

Scen 13 Dimitrij och Marina möts vid fontänen. Dimitrij 
bedyrar sin kärlek till henne och säger sig vara 
beredd att ge upp sina ambitioner för att vinna 
hennes kärlek, men Marina avvisar kärleks-
förklaringen; sin tillkommande kan hon endast se i 
den Dimitrij som strävar efter tsartronen. 

Akt 3. I slottet Sandomir i Polen skvallras det i hovet om 
Dimitrijs strävan efter tsartronen. Dimitrij har 
förälskat sig i Marina, vilket uppmärksammats av 
jesuitprästen fader Rangoni, som försöker förmå 
Marina att närma sig tronpretendenten, vilket hon 
också gör. Dimitrij inser att Marina i själva verket 
endast är ute efter makten, men till slut förenas de 
i kärlek. 

Scen 14 Den litauiska gränsen. Den ’falske Dimitrij’ 
samtalar med furst Kurbskij inför övergången av 
den ryska gränsen. 

  

Scen 15 Duman. Tsar Boris diskuterar med patriarken och 
bojarerna vilka åtgärder som bör vidtas mot Tron- 
pretendenten. Patriarken återger historien om 
miraklet vid tsarevitj Dimitrijs grav som bevis för 
att Tronpretendenten är en bluff, och föreslår att 
alla heliga reliker tas fram tör att få även folket att 
förstå detta. Sjusjkij har invändningar. 

Akt 4. Duman. Bojarerna diskuterar en lämplig 
bestraffning för Tronpretendenten. Sjujskij avger 
vittnesmål om Boris märkliga beteende, då tsaren 
själv inträder. Sjujskij kallar fram Pimen som 
berättar om miraklet vid den döde tsarevitj 
Dimitrijs grav, varvid Boris kollapsar och dör 
under en avslutande monolog till sonen Fjodor. 

Scen 16 Boris’ trupper flyr på slagfältet undan den falske 
Dimitrijs härskara. 

  

Scen 17 Troget framför katedralen i Moskva. Folket 
diskuterar Tronpretendentens ’äkthet’. Jurodivyj 
framträder, men blir trakasserad av några barn. 

  

Scen 18 Sevsk. Dimitrij samtalar med en fånge om tsarens 
planer och styrka. 

  

Scen 19 En skog. Dimitrij samtalar med Gavrila Pusjkin 
om hur hela hären slagits i spillror, men 
Tronpretendenten förblir optimistisk. 

  

Scen 20 Tsarens palats. Under ett samtal med Basmanov 
kollapsar tsaren. Han håller en avslutande 
monolog till sonen Fjodor, och hinner innan han 
dör också förmå de samlade bojarerna att svära sin 
trohet till Fjodor. 

  

Scen 21 Basmanov övertalas att bryta sitt löfte till tsaren 
och ansluta sig till Tronpretendenten, som har 
folket stöd. Basmanov minns dock sin ed och 
tvekar. 

  

Scen 22 På uppdrag av Tronpretendenten träder Gavrila 
Pusjkin fram inför folket, som uppmanas att stödja 
Dimitrij som den nye tsaren. Folket ger sitt bifall 
och utrycker sitt hat mot Boris. 

Scen 23 Kreml. Fjodor och Xenia förs bort inför folkets 
oförstående ögon. Man får veta att Fjodor och 
modern tagit sina liv, men folket svarar med 
tystnad. 

Akt 4 Kromy-skogen. En uppretad folkmassa kommer 
in med bojaren Chrusjtjov, som de sarkastiskt 
”förärar”. Jurodivij träder in, och blir trakasserad 
av några barn. Varlaam och Missail  återkommer i 
operan, innan folket stämmer upp i en 
revolutionskör. Den falske Dimitrijs procession 
leder samtliga ut från scenen, utom Jurodivyj, 
vars klagosång avlutar operan. 
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Vad som initialt kan konstateras vid en översiktig jämförelse av verkens struktur enligt 

ovan är att Musorgskijs libretto i sin grundstruktur ligger mycket nära sin litterära förlaga, 

vilket ytterligare kan sammanfattas i följande fundamentala och för båda verken gemensamma 

händelseförlopp: 

1. Folkets vädjan till tsaren. 

2. Tsarens kröningstal. 

3. Pimens samtal med Grigorij sex år senare. 

4. Grigorijs flykt. 

5. Boris’ klagan. 

6. Den falske Dimitrij i Polen. 

7. Tsarens död. 

8. Folkets reaktion. 

En fördjupad analys visar också att stora delar av dramats text lånats in till operans libretto, 

som till exempel i tsarens kröningstal, Pimens samtal med Grigorij, samt i Boris’ klagan. Ett 

annat exempel är krogscenen, som tonsättaren lät transponera sannolikt främst på grund av att 

den erbjöd en god möjlighet att göra musikdramatik av vardaglig prosa. På flera sätt bekräftas 

således Gasparovs generella iakttagelse (som nämnts i uppsatsens inledande avsnitt) att 

librettot i den ryska 1800-talsoperan ligger mycket nära sin litterära förlaga. 

Samtidigt finns, i likhet med många andra av dåtidens ryska operor, även inslag som 

infogats för att framhäva den kontext i vilken handlingarna utspelar sig, snarare än att 

fokusera på själva handlingen. Som exempel ur operan kan nämnas de barnsånger och lekar 

som inleder scenen i tsarens palats. Precis som Gasparov noterat avseende operan Jevgenij 

Onegin så syftar de realistiska inslagen till att placera handlingen i ett historiskt och socialt 

sammanhang. Och liksom i Jevgenij Onegin har librettisten/tonsättaren samtidigt arbetat med 

psykologiska uttryckssätt i syfte att blottlägga aktörernas karaktärsdrag och moraliska 

egenskaper.  

Även om den psykologiska infallsvinkeln är typisk för den ryska operan under 1800-talets 

andra hälft, och samtidigt utgör en skillnad mot Pusjkins dramatext, så är den i sig inte ett 

resultat av skillnaden i konstart mellan verken. Snarare bottnar denna skillnad i olikheter i den 

tidsmässiga kontext i vilken dramatikern repektive tonsättaren verkade. Frågor om moral och 

moralpsykologi tilldrog sig intresse även hos många författare under Musorgskijs tid, såsom 

exempelvis Dostojevskij. Musiken som konstart möjliggjorde i detta sammanhang ytterligare 

en förstärkning av de psykologiska aspekterna. 
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I operan Boris Godunov är frågan om samvetet och den effekt det befläckade samvetet får 

på tsarens inre hälsa ett centralt tema. Tsaren förebådar själv sitt eget öde i öppningsorden till 

kröningsscenen: ”Скорбит душа. Какой-то страх невольный Зловещим предчувствием 

сковал мне сердце” – ett tillägg till det kröningstal som annars är hart när helt inlånat från 

Pusjkins text. Samvetstemat tar emellertid sitt yttersta uttryck i scenen i tsarens palats, vilken 

avslutas med att Boris i en hallucination tycker sig se den dräpte tsarevitj träda fram för sina 

ögon. Hela denna scen som centralt placerad kan sägas utgöra själva kärnan i operan, har 

tonsättaren låtit utvidga med en längre inledande familjescen, där barnens sång och lek fått en 

större plats. Den gemytliga hemmiljön, där den omtänksamme familjefadern samtalar med 

sina barn, kontrasterar skarpt mot den avslutande bilden av den plågade barnamördaren. 

Tsarens svåraste fiende är han själv, eller rättare sagt hans förflutna, som tar sig uttryck i 

hallucinationer av den dräpte tsarevitj. Nedbrytningen av tsarens psyke kulminerar sedan i 

dödscenen där Boris först förnekar att Dimitrij alls är död, för att sedan, när Pimen återger 

vittnesmålet om undret vid Dimitrijs grav, kollapsar och dör. Det är här fråga om en 

idealiserad historieskrivning som inte gör anspråk på korrekthet utan ter sig präglad av 

populismens syn på sanning och rättvisa.  

Hos Pusjkin förblir Boris en alltigenom mer handlingskraftig person. Beskedet om att en 

tronpretendent framträtt under namnet Dimitrij skakar honom, men han förmår trots det 

behålla initiativförmågan, och bemöter sin utmanare i dramats fortsatta utveckling som en 

verklig fiende, om än ”rustad med ett fruktansvärt namn”. 

Den falske Dimitrij är i Pusjkins drama en dynamisk och komplext sammansatt karaktär, 

samt en tydlig och kraftfull politisk motkraft till tsaren. I operan innehar han däremot en mer 

underordnad roll. Att Musorgskij inte avsåg att tilldela Grigorij/den falske Dimitrij någon 

huvudroll framgår tydligast om man tar i beaktande den utformning som operan hade i dess 

ursprungliga version från 1869. I denna saknas den polska akten och den slutliga versionens 

avslutande scen i Kromy. Grigorij/Dimitrij figurerar här således endast i Klostercellsscenen (i 

vilken Pimen intar huvudrollen) samt i Krogsscenen. När han hoppar ut genom fönstret i 

denna scens avslutning försvinner han även ut ur operan – långt före dess upplösning! Inte 

heller i de scener som senare infogades för slutversionen har den falske Dimitrij fått någon 

dominerade roll, även om han får paradera in med glans i operans absoluta slutskede. I den 

polska akten framstår han snarast främst som en kärlekskrank yngling vars maktambitioner 

hålls vid liv endast genom Marinas uttalade maktbegär. Maktbegäret delar hon i operan med 

landsmannen fader Rangoni, som utgör sinnebilden av den katolska kyrkan. Denna står i 
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kontrast till ortodoxin, som representeras av Pimen. Den senares uppdrag är att osjälviskt och 

mödosamt vittna om historien och samtiden för framtiden. Det är en roll han innehar i både 

operan och dramat, men till skillnad från Pusjkins drama får han emellertid i operan även en 

mer konkret vittnesroll, nämligen att hålla den monolog som i dramat framförs av patriarken, 

och som där infogats i ett helt annat sammanhang. Berättelsen om den blinde gamle mannen 

som efter en uppenbarelse beger sig till Uglitj för att be vid den dräpte tsarevitj Dimitrijs grav, 

är i Pusjkins version ett av patriarken framlagt bevis för att Samozvanets inte kan vara den 

han utger sig för att vara (d v s den äkte Dimitrij), och att Boris bör vidta åtgärder som 

blottlägger detta faktum för folket. I operan är motsvarande berättelse ett direkt vittnesmål 

mot Boris, och en avgörande orsak till tsarens död. Pimen framstår som operans rena kraft – 

en symbol för det äkta ryska, och en kontrast mot den polske Rangoni som står för det falska, 

ärelystna och icke-ryska. Skillnaden mellan det ryska och det icke-ryska kan med andra ord 

sägas utgöra operans andra tema. En återigen idealiserad ’sanning’, till skillnad mot Pusjkins 

text, vars ambition är att vara objektivt sann, även i beskrivningen av de polska 

maktambitionerna. 

Om således de moralpsykologiska aspekterna kring tsarens samvete kan sägas utgöra ett av 

operans teman, och kontrasten mellan det ryska och det icke-ryska ett andra, så framstår 

beskrivningen av folket som det tredje temat. Folket framträder i operans inledande och 

avslutande scener, och bildar en ram i Musorgskijs Boris Godunov. Även i Pusjkins drama har 

folket en viktig roll, men det finns betydande skillnader hur textförfattarna låtit framställa 

folket som aktör. Hos Pusjkin har folket en tydlig – både direkt och indirekt – delaktighet i 

händelsernas utveckling. Att folkopinionen är viktig märks både i tsarens och i bojarernas sätt 

att förhålla sig till den. Endast folket självt tycks oförmöget att förstå och dra nytta av sin 

maktposition. I operan ges bilden av folket endast utifrån folkets agerande; i den inledande 

scenen agerar man helt utifrån maktens instruktioner; utan egen kunskap eller förmåga till att 

påverka sin situation, medan folkets våldsamma agerande i den avslutande scenen i första 

hand kan ses som en reaktion på maktens förtryck. Men utrymmet för olika tolkningar av den 

avslutande scenens verkliga innebörd är stort och det är möjligt att man inte alls ska likställa 

’folket’ med den folkmassa som Musorgskij låter framställa i sin avlutande scen. Folkhopen 

benämns faktiskt inte ens som narod utan som brodjagi, vilket kan indikera att det inte är den 

allmänna folkrörelsen som ska framställas, utan en begränsad del som särskilt lidit under 

tsarens förtryck. Musorgskij tycks således inte ha haft för avsikt att visa på folket som en 
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politisk maktfaktor, utan på hur det förtryck som befolkningen utsatts för förlöser krafter som 

endast leder till splittring, kaos och anarki.  

För att avslutningsvis sammanfatta skillnaderna mellan verken utifrån de beståndsdelar 

som enligt Weisstein utgör ett dramas komponenter, kan konstateras att båda textförfattarna 

fäster stor vikt vid språket; både vad avser vilka ord som valts (lexis) och dess använding för 

att frambringa ett vackert språk (melopoeia). Som exempel använder sig Pusjkin av komismer 

hos folket för att förstärka avståndet mellan de styrande och de styrda i scen 3, och av 

ålderdomliga ord och uttryck för att skapa ett säreget talspråk hos de båda munkarna i scen 8. 

Musorgskij, i sin tur, återanvänder en stor del av Pusjkins färgstarka och varierade språk i 

operan men har även utvecklat de språkliga aspekterna för att ytterligare levandegöra 

händelserna. Särskilt tydligt framträder detta i den inledande prologen, men också i den 

psykologisk laddade hallucinationsscenen, där tsarens språk tycks brytas ned i samma process 

som hans psyke inför synen av den dräpte tsarevitj.  

Vad avser mythos utgör Pusjkins drama en mer sammanhängande redogörelse av den 

”verkliga” historiska händelseutvecklingen, där de olika aktörerna genom sitt agerande på 

olika sätt påverkar intrigen. Det är vidare svårt att utpeka någon särskild huvudaktör; Dimitrij 

ter sig lika viktig för dramats utveckling som Boris, men även bojarerna och folket intar 

centralpositioner. Alla har de sina bestämda moraliska egenskaper, vilka återspeglas i den 

löpade dialogen dem emellan på just det sätt som Weisstein menar att begreppet dianoia 

innefattar. Ett typexempel är Sjujskijs maktspel, men även övriga karaktärer (Boris, 

Grigorij/den falske Dimitrij) låter sina karaktärsdrag framträda genom dialogen på ett mer 

raffinerat sätt än motsvarande rollfigurer hos Musorgskij. Dramat utvecklas genom 

karaktärernas interaktioner till ett i första hand politiskt drama, måhända en återspegling av 

den politiska kraftmätning som fanns under Pusjkins tid, där dekabristernas förändringsvilja 

stod mot konservativa tsarvänliga krafter.  

Hos Musorgskij framstår däremot mythos som mer ambivalent – snarast tredelad i sin 

tematiska uppbyggnad. De perifera mythos handlar om det ryska folkets situation och om 

förhållandet mellan det ryska och det icke-ryska. I synnerhet det senare temat bidrar i liten 

utsträckning till huvudintrigen i operan och får därför sägas vara fokuserat på att framhäva 

ethos, d v s de handlandes moraliska egenskaper. Pimens karaktär som representant för det 

goda och äkta ryska framträder i dialogen med Grigorij på samma effektfulla sätt som den 

falske och beräknande Rangoni, den främste representanten för det icke-ryska, i dennes 

repliker i den polska akten.  
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Operans centrala mythos kretsar kring tsarens samvete – en konsekvens av det brott han 

utfört tidigare. Tsarens moraliska egenskaper speglas här genom dianoia, inte minst i form 

av”dialogen” mellan tsaren och den mördade tsarevitj, där den senare förblir osynlig och hans 

”repliker” outtalade, men ändå förmedlade genom musiken. När Boris sedan dör är det 

gudomlig rättvisa som skipas, på ett sätt som liknar Karamzins tankegångar; Karamzin ansåg 

ju att Boris blev straffad för sitt brottsliga maktbegär genom en gudomlig dom. Men även om 

tsarens öde ter sig lika förutbestämt i operan som i Karamzins historieskrivning, går det inte 

att därav dra slutsatsen att Musorgskij anammat Karamzins syn på autokratin i stort. Något 

som kännetecknade den slavofila strömning som Musorgskij kan anses vara en del av, var ju 

en negativ attityd till självhärskardömet som politisk kraft. Snarare förefaller operans 

upplösning vara just en sådan moraliserande bild av sanningen, som var typisk för den 

samtida populistiska litteraturen i stort. Tonsättaren och librettisten Musorgskij har i sin bild 

av händelserna under den stora oredans tid lämnat de politiska intrigerna åt sidan för att 

istället ge en moralpsykolgiskt färgad syn på ödet för den brottslige tsar Boris Godunov. 
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