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Tom Malmnäs

Sammanfattning

Uppsatsen är en litteraturvetenskaplig analys av Vladimir Majakovskijs Vägglusen 
(Клоп). Vägglusen är en humoristik pjäs som utspelar sig dels under den unga 
Sovjetunionens NEP-period och dels i ett framtida socialistiskt samhälle. Uppsatsen 
syftar till att undersöka hur den komiska effekten i pjäsen uppstår samt att studera 
vilken roll som science fiction-miljön spelar för denna komik. Analysen har genomförts 
med hjälp av de generella humorteorier som presenterats av Olle Ferm och Paul Lewis 
samt teorier om science fiction och främmandegöring hämtade från verk av Viktor 
Šklovskij och Peter Stockwell.  Avsnittet ”Tidigare forskning” innehåller en redogörelse 
för hur Vägglusen analyserats av slavister som Bengt Jangfeldt och Edward J. Brown. 
Till skillnad från dessa tolkningar utgår min undersökning i mindre utsträckning från ett 
biografiskt perspektiv vilket kastar nytt ljus på Majakovskijs verk. Uppsatsen är till stor 
del en exemplifiering av ovanstående teorier samt en klassificering av pjäsens stilistik 
och tematik. Utöver detta mynnar resultaten även ut i en reflektion kring de använda 
humorteorierna och hur de kan utvecklas. 
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Inledning

I den här uppsatsen har jag valt att studera pjäsen Vägglusen ( Клоп) av Vladimir 

Majakovskij. Min vilja att studera pjäsen tog sin början i ett personligt intresse. Jag 

tycker att den är underhållande och humoristisk och istället för att bara konstatera detta 

så ville jag undersöka vilka mekanismer som ligger bakom denna reaktion hos mig 

själv. Det vill säga, på vilket sätt den komiska effekten i pjäsen uppstår. Vägglusen är 

också ett intressant exempel på det tidiga 1900-talets mycket fascinerande science 

fiction-litteratur.  Det kändes därför naturligt att även reflektera över vilken roll science 

fiction-genrens karaktäristiska drag spelar i pjäsen och undersöka om det finns några 

beröringspunkter mellan pjäsens framtidsscenario och den humoristiska/satiriska tonen.

En studie av Vägglusen är dock inte enbart av personligt, utan även av mer 

allmänt intresse. Pjäsen har spelats mycket lite i Sverige och är intressant eftersom den 

ger en annan bild av Majakovskijs författarskap än den gängse. Han framträder här inte 

som bullrig futurist eller revolutionsromantiker utan snarare som humoristisk satiriker 

som riktar kritik såväl mot NEP-tidens opportunism som de kommunistiska idealen. 

Mycket kortfattatså handlar pjäsen om Prisypkin, en ung man med arbetarklassbakgrund 

som glömt bort sina forna ideal och börjat leva ett nöjeslystet liv fullt av borgerliga 

vanor. I samband med en olycka blir Prisypkin infryst i ett stort isblock. Femtio år 

senare, år 1979, blir han upptinad av en grupp vetenskapsmän. Prisypkins dåliga vanor 

börjar sprida sig likt en epidemi i det framtida kommunistiska samhället, men i slutet av 

pjäsen återställs ordningen då Prisypkin späras in på ett zoo.
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Frågeställning
Vilka grepp och tekniker används i Vägglusen  för att uppnå komisk effekt? Hur 

överensstämmer de med de generella humorteorier som presenteras i uppsatsens 

teoridel? Vilken roll spelar science fiction-genrens speciella drag när det gäller att uppnå 

komisk effekt i Vägglusen? Hur samspelar dessa drag med de generella humorteorier 

som presenteras i uppsatsens teoridel?

Syftet med uppsatsen är att applicera vissa teorier på Majakovskijs verk. 

Avsikten är att belysa pjäsen från nya infallsvinklar men även att utforska teoriernas 

hållbarhet och tillförlitlighet. Uppsatsens är tänkt att ligga närmare humorforskningen 

och teatervetenskapen än lyrikanalysen. Närgångna studier av pjäsens stilistik och språk 

lyser därför med sin frånvaro bortsett från vid de tillfällen då dessa är nödvändiga för att 

besvara ovanstående frågeställningar.

Teori
Idén till den här uppsatsen kommer från  historikern Olle Ferms bok Abboten, bonden 

och hölasset: Skratt och humor under medeltiden. Trots att boken behandlar en helt 

annan historisk epok så är de teorier om humorns natur som presenteras av Ferm både 

intressanta och relevanta för mitt arbete. Olle Ferm utgår från en universialistisk syn på 

humor. Med det menas att han ser humorn som en grundläggande mänsklig egenskap 

som existerar i alla kulturer och samhällsklasser. Samma teorier kan därför användas för 

att studera såväl västeuropeisk medeltid som sovjetiskt 1920-tal. De universialistiska 

humorforskarna har sina motståndare i modernister som litteraturvetaren Michail 

Bachtin. Enligt Bachtin var det medeltida skrattet en social egenart som frodades bland 

de lägre samhällsklasserna medan överhetens och främst kyrkans värld var kall och 
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befriad från skratt. Bachtin ser  det folkliga, medeltida skrattet som något primitivt och 

ursprungligt som ännu inte utvecklats till humor. På den punkten får han dock stark 

kritik av Ferm, som avfärdar hans påstående som både fördomsfullt och illa 

underbyggt.1 Ferm ställer frågan om det finns ett för alla humorstimuli gemensamt, lätt 

identifierbart drag och redogör sedan för fyra olika teorier som fått fotfäste inom 

humorforskningen.

Inkongruensteorin

Med inkongruens menas brist på överensstämmelse eller oförenlighet. Enligt 

inkongruensteorin består humorupplevelsen av en bestämd stimulus, varseblivning av 

en inkongruens som ger upphov till förvirring. Inkongruensen avkodas och 

kategoriseras sedan som humor. Avkodningen och kategoriseringen är viktiga annars 

kan inkongruensen skapa oro, rädsla eller liknande känslor. Ferm påpekar även att bara 

för att man uppfattar något som ett utslag för humor är det inte säkert att man förstår 

poängen. För att tolka innebörden krävs såväl kontextuell kunskap som 

abstraktionsförmåga.2 Som exempel på hur inkongruenser fungerar i praktiken ger Ferm 

en latinsk ordlek från medeltiden: 

Latinets cardinales, dvs. kardinaler, förvrängdes på medeltiden till carpinales eller 
carpidinares. Förvrängningarna kan vara lustiga i sig, men i detta fall är lustigheten utstuderad. 
Speglosorna är bildade på verbet carpere, som betyder ”plocka”. Underförstått: kardinaler är 
giriga, de plockar folk på pengar.”3

En utveckling av inkongruensteorin finns i litteraturvetaren Paul Lewis arbete Comic 

Effects. Varken Ferm eller Lewis gör någon åtskillnad mellan inkongruenser som 

uppkommer genom språkliga lekar (som exemplet ovan) och sådana som är mer 

1Ferm, Olle. 2002, Abboten, bonden och hölasset: Skratt och humor under medeltiden. Stockholm. 

p.13-15

2Ferm,  2002. p.41-46.

3Ferm. 2002. p.42.
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situationsbaserade. På andra punkter är dock Lewis mer specifik än Ferm då han 

uteslutande fokuserar på humor i litterära verk. Lewis utgår från att inkongruensen är en 

nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att vi ska uppfatta något som roligt. Det 

krävs även en viss laddning och en gemensam social värdegrund för att vi ska uppskatta 

skämtet, i annat fall hade vi skrattat åt alla skämt vi hört. Humor definieras enligt Lewis 

som det lekfulla sätt på vilket vi kan förhålla oss till inkongruenser. De andra två 

förhållningssätten är nyfikenhet och rädsla. Vissa företeelser och skämt är naturligtvis 

svåra att ha en lekfull attityd till. Lewis betonar att det inte finns något sådant som en 

objektiv inkongruens, utan den bygger alltid på att det finns gemensamma normer, 

värderingar och förväntningar. Därför finns det en maktaspekt i användandet av humor. 

Det är ett sätt att forma våra reaktioner och attityder till oväntade händelser och kan 

användas för att svetsa samman en grupp eller markera avstånd till en annan grupp.4 

Överlägsenhetsteorin

Enligt överlägsenhetsteorin tjänar ofullkomligheter och tillkortakommanden som 

humorstimuli. Den som skrattar markerar sin överlägsenhet när han eller hon skrattar åt 

inkompetens, fulhet eller moraliska brister. Skrattaren upphöjer sig själv och drar ner 

sitt offer. Enligt Ferm är iakttagelsen riktig men för snäv för att gälla som generell 

humorteori. Han tillägger även att det inte är ovanligt att skämtaren utser sig själv till 

skämtets offer, något som kan leda till inte bara sänkt utan även höjd social status5. Till 

den här kategorin hör ofta skämt om andra nationaliteter, eller sociala grupper. Ferm 

nämner som exempel att nedsättande skämt om bönder var vanliga under medeltiden 

och återberättar en historia om några bönder som ska köpa ett krucifix. Hantverkaren 

4Lewis, Paul. 1989. Comic Effects. Interdisciplinary Approaches to Humor in Literature. New York. 

p.6-17.

5Ferm 2002. p.46.

8



bestämmer sig för att driva med dem och frågar om de vill ha krucifixet dött eller 

levande:

De rådgjorde avsides och efter att ha överlagt en stund svarade de till slut att de föredrog att få 
krucifixet levande, ty om folket inte ville ha det på det viset, skulle man kunna döda det genast6

Teorin om den storsinta, välvilliga humorn

Enligt andra teoretiker så kännetecknas humorupplevelsen av sympati och välvilja. 

Skrattaren uppträder inte som domare utan snarare som godhjärtad medmänniska som 

gläds åt andras välgång och har överseende med de mänskliga bristerna, inte bara sina 

egna utan även andras. Den storsinta humorn sägs vara grundad i livsvisdom och insikt i 

tillvarons villkor, den blir ett sätt att handskas med livets svårigheter. Denna teori kan 

till synes vara diametralt motsatt den föregående. Ferm menar dock att humorstimuli 

alltid förekommer som inkongruenser, men att dessa sedan kan vara antingen positivt 

eller negativt laddade.7

Teorin om humor som en kunskapsväg

Eftersom inkongruenser rubbar invanda förställningar kan humorn bli en källa till ny 

kunskap om oss själva och vår omvärld. Att förstå vad ett skämt bryter mot kan ge nya 

insikter, humorn vidgar gränserna för vårt medvetande. Som exempel ger Olle Ferm den 

skämtsamma gåtan. Nöjet ligger i det här fallet i att lösa ett intellektuellt problem och 

förstå en fyndighet. Här handlar det varken om att skratta åt någon på ett överlägset sätt 

eller att visa välvilja.  Den här typen av humor utmanar den associativa förmågan hos 

den som utmanas.8

6Ferm. 2002. p.46.

7Ferm. 2002. p 49-55.

8Ferm. 2002. p.56.
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Ferms teorier utger sig visserligen för att vara universella, men det tycktes mig ändå 

relevant att  även studera något verk som specifikt behandlar sovjetisk humor och satir. 

Jag fann förvånansvärt lite material i ämnet, men har ändå haft viss hjälp av slavisten 

Richard L. Chapples Soviet Satire of the Twenties. Chapples arbete är mer deskriptivt än 

teoretiskt men i inledningenskapitlet finns ett resonemang som är relevant för den här 

uppsatsen. Chapple skriver om två strömningar inom satiren som han härrör från de 

romerska författarna Horatius och Juvenalis. Den horatianska satiren är en form av 

välvillig humor som försöker övertyga läsarna genom att underhålla dem. Chapple ser 

Gogol som den främste företrädaren för denna form av satir i den ryska traditionen. Den 

juvenaliska satiren präglas mer av illvilja, sarkasm och har som mål att sätta dit den som 

satiren riktas mot.9 Att skriva satiriskt innebär alltid ett bejakande av språkets retoriska 

funktion. Retoriken och satiren ligger sålunda nära varandra och det är inte ovanligt att 

samma   troper och stilfigurer förekommer i båda genrerna. Psykologiprofessorn Roger 

Säljö som studerat hur språket styr vårt medvetande skriver att språket inte enbart är ett 

flexibelt sätt att referera till omvärlden, utan det är även ett medium för att påverka 

folks omvärldsuppfattning, att ”move people to action”.10 

Retoriken och teatern har även en likhet i och med att de är muntliga konstarter där stor 

vikt läggs vid talets välljud och rytm.11 Ett annat nämnvärt verk är kulturvetarna 

Lichačev och Pančenkos om skrattkulturen i det forna Rus (Смеховой мир древней 

руси) . De är influerade av Bachtin och talar om skratt snarare än humor men gör några 

intressanta iaktagelser även om deras undersökning rör den fornryska kultursfären. De 

påpekar att det under medeltiden, precis som när det gäller Ferms godhjärtade humor 

var vanligt att skämtet delvis gick ut över den som själv berättade det. Skrattet användes 
9Chapple. Richard L.  Soviet Satire of the Twenties. University of Florida monographs: Humanities; 

no.47.p.1.

10Säljö Roger. 2000. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm. s.89.

11Rydstedt Rudolf. 1993. Retorik. Lund. s.269.
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även för att avslöja missförhållanden. Skrattet skapar en sorts antivärld som går att 

spegla sig i. Denna antivärld förhåller sig dock till och är på ett sätt en del av den 

verkliga världen.12

Science fiction och främmandegörning

I sin artikel ”Konsten som grepp” (”Isskustvo kak priëm”) presenterade den ryske 

formalisten Viktor Šklovskij en teori om vad som är utmärkande för den skönlitterära 

funktionen och visar också på vilken nytta vi kan ha av att läsa skönlitterära texter. 

Enligt Šklovskij avviker det skönlitterära språket från andra stilar (som talspråk och 

facktext) genom att det inte främst är kommunikativt. Istället använder sig författare av 

olika grepp som visserligen gör texten svårare att förstå men samtidigt intressantare för 

läsaren. Ett exempel på ett sådant sätt är att vardagliga föremål och företeelser inte 

nämns med sitt rätta namn utan beskrivs som om de sågs för första gången. För att 

åskådliggöra detta citerar Šklovskij en berättelse av Tolstoj där en häst skildrar världen 

samt ger exempel från erotiska skildringar av Gogol och Hamsun, där omskrivningarna 

inte enbart är ett utslag av självcensur utan främst ett sätt att öka spänningen. Konstens 

uppgift är enligt Šklovskij avautomatisering: att väcka oss från den vardagliga 

slentrianen och få oss att se världen med nya ögon:

И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы 
делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства 
является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства 
является прием „остранения“ вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий 
трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве 
самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а 
сделанное в искусстве не важно.13

12 Lichačev. D.C och Pančenko A.M . 1976. Smechovoj mir drevnej Rusi. Leningrad. p.4, 192-193.

13Šklovskij, Viktor. ”Iskusstvo kak priëm”. http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html. 9/6-

2008

11

http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html
http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html
http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html


Även Science fiction laborerar med den här typen av främmandegörning och medveten 

försvårning. Litteraturvetaren Darko Suvin har lanserat termen cognitive estrangement 

för att beskriva ett av de utmärkande drag som definierar genren. De framtida eller 

utomjordiska världar som SF-läsaren får bekanta sig med skapar en distans till dagens 

förhållanden som gör att samtida problem och företeelser kan ses i ett klarare ljus. Ett 

annat utmärkande drag är förekomsten av någon form av teknologi, kallat novum, som 

skiljer science fiction-världen från den vardagliga. Detta novum måste vara 

vetenskapligt tänkbart om än inte möjligt, och kunna förklaras på ett logiskt sätt.  På så 

sätt skiljer sig science fiction från ren fantasy.14 Vid en första anblick kan det tyckas som 

om cognitive estrangement är ett begrepp som i större utsträckning beskriver ett verks 

tema snarare än dess stil. I många fall är det också så, eftersom science fiction främst är 

idélitteratur och sällan ett forum för djärva formexperiment. Man får dock inte glömma 

bort att intressanta former av cognitive estrangement kan förekomma även på det 

språkliga planet. De mest bekanta exemplen är antagligen George Orwells 1984, som 

utforskar den totalitära statens möjligheter att påverka medborgarnas tankar genom 

språklig manipulation. Även litteraturvetaren Peter Stockwell ger i sitt verk The Poetics 

of Science Fiction exempel på genrens förmåga till främmandegörning. Han skriver om 

de ”points of differentation” som markerar skillnaden mellan vårt universum och 

textens och hjälper läsaren att acceptera overkliga inslag i texten. Som exempel citerar 

han inledningen till en novell där det mycket vardagliga ordet ”sun” är markerat med 

citationstecken. Läsaren förstår därför att vi befinner oss i en alternativ värld som lyses 

upp på ett annat sätt än vår jord. Stockwell understryker även att det normalt räcker med 

ett fåtal ”points of differentation”, men att dessa i gengäld ändrar hela vår förståelse av 

en text. I det exempel han ger så räknar han endast med 26 meningar som markerar 

14Öhman Anders. 2002. Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia. Lund. p.161-

162.
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”points of differentation” i en historia på 7600 ord.15

I The Poetics of Science Fiction presenteras en speciell typ av science 

fiction som är särskilt relevant att sätta sig in i vid läsning av Vägglusen. Stockwell har 

skapat samlingsnamnet architexts för utopisk och dystopisk science fiction. Dessa texter 

utmärker sig genom att det mest centrala i verken är skapandet av en alternativ värld 

som läsaren i sin helhet ska jämföra med den verkliga världen för att påverka läsarens 

uppfattning om den senare. Vad som i ett annat verk endast skulle förbli 

bakgrundsteckning blir i den typen av litteraturen det allra viktigaste i texten. Därför 

blir miljöbeskrivningar och stilistiska finesser ofta mer framträdande än handlingen i 

utopiska och dystopiska verk. 

Termen ”utopi” kommer från Thomas Mores 1500-talsverk Utopia vars 

titel bygger på  orden ”eutopia” (god plats) och ”outopia” (ingen plats, ingenstans). 

More menade att eftersom det perfekta samhällsbygget inte kunde existera, blev 

skrivandet endast ett strävande mot utopia snarare än utopia själv. Stockwell refererar 

även till sociologen Karl Mannheim som menade att ett perfekt sammanhållet och 

logiskt samhälle endast kan leda till absolut förtryck eller absolut uttråkning.  Det förra 

problematiseras i den dystopiska litteraturen medan det senare förklarar varför den 

utopiska litteraturen (som hade sin storhetstid i slutet av 1800-talet) saknar narrativ 

spänning och minskade i popularitet under 1900-talet.16 

Istället för att beskriva statiska idyller utan konflikter behandlar en 

påfallande stor del av det förra århundradets centrala science fiction- romaner 

mardrömslika och  förtryckande samhällen. Utopi och dystopi är dock inte motsatta 

begrepp. Utopins motsats är den verkliga världen med alla sina tillkortakommanden och 

brister. Det dystopin gör är istället att flytta över vissa företeelser från vår värld till en 

15Stockwell, Peter. 2000, The Poetics of Science Fiction, Harlow. p.155-156.

16Stockwell. 2000. p.204-205.
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påhittad och eventuellt överdriva eller förvränga missförhållandena för att vi ska bli mer 

observanta på dem. Dystopin fungerar oftast som en varning för en viss tendens eller 

ideologi i den verkliga världen och kopplingen mellan denna och dystopins värld måste 

vara tydlig för att verket ska bli meningsfullt. Stockwell påpekar att det går se de flesta 

dystopier som utopier om man läser boken ur den styrande gruppens perspektiv, men att 

en sådan läsning blir mycket excentrisk framför allt eftersom dystopiernas 

huvudkaraktärer i regel är förtryckta av eller kritiska mot systemet. En dystopi kan 

sägas vara framgångsrik om den påverkar läsarnas politisk uppfattning och syn på 

samhället. Det är dystopins huvudsakliga syfte och därför blir dystopiska verk till sin 

struktur lätt pamflettartade och stilistiskt tama.17

Slutligen nämner Stockwell en tredje kategori, heterotopin, som är 

intressant i samband med Vägglusen. Karaktäristiskt för den heterotopiska litteraturen 

(som exemplifieras av ett par science fiction-romaner från 70-talet) är att de använder 

en utopisk miljö för att problematisera och diskutera utopin, samtidigt som viljan att 

upprätta ett utopiskt samhälle alltid finns kvar. De skiljer sig från traditionella utopier, 

eftersom de reflekterar kring svårigheterna kring att skapa ett idealt samhälle och 

genom att de lyfter fram jämförelser mellan den konstruerade världen och läsarens.18

Metod
Kenneth Pickerings How to Study Modern Drama  är avsedd som en manual för 

universitetstudenter och erbjuder en uttömmande metod för analys av pjäser på 

akademisk nivå. Boken utgår från att det är nödvändigt att, innan man ställer mer 

specifika frågor, först skaffar sig en grundläggande förståelse för texten. Det gör man 

bäst genom att sammanfatta pjäsens intrig i grova drag, studera huvudpersonens 

17Stockwell. 2000. p.211-212.

18Stockwell. 2000. p.208.
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situation, analysera de huvudsakliga hot och spänningar som finns i pjäsen samt studera 

dramats värld och sociala ordning.19  Pickering menar även att man, för att få en god bild 

av en pjäs, bör lägga särskild vikt vid att finna och analysera pjäsens mest centrala 

monologer, eller key speeches som han kallar dem. Även han betonar sålunda likheten 

mellan teatern och retoriken. Ett centralt tal utmärker sig genom att det lyckas 

sammanfatta pjäsens huvudsakliga tema på bara några rader, det väcker även starka 

känslor och innebär ofta en vändpunkt i handlingen. Ett lyckat key speech är ofta av den 

karaktären att publiken lyckas komma ihåg det utan att egentligen anstränga sig,.20

En av Pickerings utgångspunkter  är att hela tiden tänka på pjäsen som 

något som har potential att sättas upp på en scen. Att studera en pjäs på samma sätt som 

en dikt eller en novell är knappast lämpligt. Det kan snarast jämföras med att analysera 

ett notblad utan föreställa sig hur det kan låta när det framförs. Pickering påpekar därför 

att det är nödvändigt att lägga stor vikt vid de scenanvisningar och instruktioner till 

skådespelarna som finns i texten. Om det är möjligt bör man även se en uppsättning av 

pjäsen samt arbeta med texten i grupp för att med hjälp av högläsning och rollspel få 

ökad förståelse för dess innehåll. 21 Jag vet inte när Vägglusen senast spelades på en 

svensk teater eller om det överhuvudtaget inträffat. Det finns dock en 

radioteateruppsättning från 1957 som jag lyssnat på hos Statens ljud- och bildarkiv. 

Ett annat viktigt steg i analysen är att kategorisera vilken typ av pjäs det är 

som studeras. Den som börjar läsa en absurdistisk pjäs av Beckett som om den vore ett 

realistiskt drama av Ibsen blir antagligen både förvirrad och besviken.  Pickering går 

därför igenom de viktigaste strömningarna i den moderna teatern och vad man bör tänka 

19Pickering, Kenneth. 1988. How to Study Modern Drama, London. p.14

20Pickering. 1988. p.54.

21Pickering. 1988. p.5-6, 88-91.
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på när man stöter på dem. Av de riktningar som Pickering tar upp har Vägglusen mest 

gemensamt med  Brechts episka teater. 

Precis som Majakovskij var Brecht socialist. Utmärkande för hans pjäser 

är att han använder  teatern för att föra ut sitt politiska budskap och diskutera de 

moraliska problem som människan hamnar i då hon lever i ett kapitalistiskt samhälle. 

Brecht skrev dock inga gravallvarliga propagandastycken utan betonade även att teatern 

måste ha ett underhållningsvärde. Även där finns en beröringspunkt med Vägglusen.  

Brecht vände sig mot den realistiska teatern, med företrädare som Ibsen och Strindberg, 

då han ansåg att publiken inte fick bli så involverade i handlingen att de glömde bort att 

reflektera över budskapet. Åskådarna skulle snarare förhålla sig till skådespelet som 

publiken på en boxningsmatch. De kunde beundra aktörernas skicklighet men skulle 

samtidigt hålla en sådan distans att de kunde argumentera över utgången.22  

Vägglusens ursprungliga regissör Vsevolod Mejerchold hade dock egna 

radikala idéer som är nödvändiga att ha i åtanke när man studerar Vägglusen. 

Mejercholds teorier och hans system för skådespelarträning, biomekaniken, finns 

beskrivna i slavisten Lars Klebergs  Theatre as Action. Mejerchold hade radikala 

socialistiska ambitioner med sitt teaterarbete.  Mejercholds biomekanik var influerad av 

Taylors teorier om arbetseffektivisering. Skådespelarna skulle visa för arbetarklassen 

vad som var möjligt att utföra i det framtida socialistiska samhället. Rent praktiskt 

innebar det en stark betoning på skådespelarnas fysiska träning och akrobatik, 

Mejercholds uppsättningar innehöll ofta scener som påminde om cirkusnummer. Lars 

Kleberg menar dock att det finns konstnärliga problem med sådana framträdanden, 

eftersom teaterns gestaltande och symboliska kärna hamnar i skymundan och fokus 

istället fastnar på skådespelarens fysiska skicklighet. Mejercholds teater var en sorts 

experimentverkstad där skådespelarna visade sådant som ännu inte var möjligt i det 

22Pickering. 1988. p.80-81.
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vanliga livet. Händelserna på scenen var en sorts experiment som sedan kunde överföras 

till verkligheten. Den största skillnaden mellan den episka teatern och Meyerholds är 

förhållandet mellan scen och salong. Mejerchold undvek ofta, att med till exempel 

ljussättning, markera denna gräns. Hans uppsättningar påminde därför ofta om parader 

eller uppvisningar. I den episka teatern är dock gränsen tydligare markerad, vilket gör 

att effekten blir större när skådespelarna väl kliver ur sina roller och riktar sig mot 

publiken. 23

Den text som jag valt att studera är hämtad ur den utgåva av Majakovskijs 

samlade verk som gavs ut i Sovjetunionen 1958. Det är den enda akademiska utgåva 

som finns att finna på Kungliga biblioteket och Stockholms universitetsbibliotek. Jag är 

dock medveten om att Majakovskijs receptionshistoria i Sovjettunionen inte är helt 

okomplicerad och att det därför är viktigt att anlägga ett textkritiskt perspektiv. 

Angående Majakovskijs sista pjäs Bastubadet (Banja) skriver Bengt Jangfeldt att 

”censurmyndigheterna låg på pjäsen i två och en halv månad och tillstånd gavs först 

sedan Majakovskij gått med på att mildra de mest kritiska avsnitten”.24  Efter 

Majakovskijs självmord sågs han ej med blida ögon av sovjetmakten och hans verk gavs 

ut endast i mycket begränsad upplaga. Det var inte förrän Stalin själv uttalade sig 

positivt om hans verk som Majakovskij lyftes fram igen. Denna kanonisering beskrevs 

av Boris Pasternak som ”Majakovskijs andra död”. Med det åsyftas att det var en 

mycket begränsad och tillrättalagd bild av Majakovskijs biografi och produktion som 

lyftes fram och allt som inte passade den officiella versionen om den store 

revolutionspoeten gömdes undan.25 Det bör även påpekas att pjäsens regissör Vsevolod 

23Kleberg, Lars. 1993. Theatre as Action. London. p. 65-75.

24Jangfeldt, Bengt. 2007. Med livet som insats. Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans 

krets. Stockholm. p.476-477.

25Jangfeldt. 2007. p.555-560.
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Mejerchold utsattes för skarp offentlig kritik under 30-talet för sina ”antisovjetiska 

uppsättningar” och till slut arresterades och avled i arbetsläger.26

I de kommentarer till pjäsen som finns i den utgåva som studeras i uppsatsen påpekas 

(tvärtemot min utgångspunkt) att texten endast bör ses som ett litterärt verk och att 

Moskvas dramtiker- och tonsättarförbund har rättigheterna till en version med mer 

fullständiga scenanvisningar. Syftet med denna begränsning sägs vara att hindra 

uppsättningar av icke-registrerade regissörer. Denna odemokratiska begränsning är 

naturligtvis beklaglig, men jag kan inte säga att den hämmat mitt arbete nämnvärt. De 

scenanvisningar som finns i den akademiska utgåvan är tillräckliga för att en kreativ 

regissör skulle kunna arbeta med pjäsen och jag har därför hållit fast vid min 

uppfattning att betrakta Vägglusen som ett verk med potential att sättas upp på scen.27

Tidigare forskning
Den svenske slavisten Bengt Jangfeldt är en även internationellt erkänd Majakovskij-

forskare. I slutkapitlet till hans uppmärksammade biografi Med livet som insats som 

kom ut förra året ger han dessutom en god överblick över vad som tidigare skrivits om 

Majakovskij. Enligt Jangfeldt är forskningsläget långt ifrån idealiskt. I  Sovjetunionen 

dominerade hela tiden bilden av Majakovskij som den store revolutionspoeten och mer 

nyanserade analyser av hans verk undertrycktes.  Det dröjde till exempel till 1991 innan 

Jangfeldts eget arbete (som publicerades 1982 i Sverige) om brevväxlingen mellan 

Majakovskij och Lili Brik  gavs ut  i Ryssland. Slavister i Väst var länge ointresserade 

av Majakovskij och koncentrerade istället sitt arbete på författare som Osip Mandelstam 

26Blake, Patricia. 1960. ”Introduction, The Two Deaths of Vladimir Mayakovsky” in The Bedbug and 

Selected Poetry. Cleavland. p. 40.

27Majakovskij. 1958. p.661.
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och Maria Cvetaeva som var tabubelagda i Sovjet. Jangfeldt påpekar även att hans bok 

är den första icke-sovjetiska biografin över Majakovskij.28

Jangfeldt tar naturligtvis upp Vägglusen i sitt verk och beskriver pjäsen 

som det mest antilyriska som Majakovskij skrivit. Bengt Jangfeldt gör en intressant 

iakttagelse som han hämtat från Majakovskijs självbiografi. Enligt denne planerade 

Majakovksij att följa upp sin hyllningsdikt Bra! (som skrevs till tioårsjubiléet av 

revolutionen) med en kritisk dikt betitlad i Dåligt! Den dikten blev aldrig skriven, men 

Jangfeldt misstänker att han skapade Vägglusen i dess ställe. I övrig är Jangfeldts 

tolkning av naturliga skäl starkt präglat av ett biografiskt perspektiv. Han drar slutsatsen 

att pjäsens huvudkaraktär Prisypkin är en sorts karikatyr på Majakovskij själv, en 

kärlekstörstande konstnärstyp, och ser pjäsen som en uppgörelse med författarens 

utopiska och naiva ungdomsdrömmar. För att understryka detta påpekar Jangfeldt att 

huvudrollsinnehavaren under repetitionerna instruerades att imitera Majakovskijs 

manér. Förutom den biografiska tolkningen görs även några intressanta intertextuella 

iakttagelser. Jangfeldt jämför den sterila och mekaniska framtiden i Vägglusen med de 

utopiska visionerna i diktverk som Om det där och 150 000 000 och finner att 

Majakovskij parodierar sig själv på ett grymt sätt29.

Edward J. Browns Mayakovsky. A Poet in the Revolution är inte någon 

biografi utan är istället inriktad på litteraturvetenskapliga analyser av Majakovskijs 

verk. Brown har ett tio sidor långt avsnitt om Vägglusen som innehåller många 

intressanta synpunkter på pjäsen. Även Browns tolkning är till viss del biografisk och i 

analysen återkommer han ständigt till den politiska kontext i vilken pjäsen skrevs. Detta 

28Jangfeldt, Bengt. 2007. Med livet som insats. Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans 

krets. Stockholm, p.571-576.

29Jangfeldt. 2007. p.421-422.
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är ett logiskt förhållningssätt eftersom det rör sig om politisk satir, ett mer utvecklat 

teoretiskt ramverk hade dock kunnat göra analysen än mer djupgående.

Brown går i sin analys igenom pjäsen kronologiskt och kommenterar de 

händelser och företeelser som han finner mest relevanta. Enligt Brown är Vägglusen  en 

utveckling av Majakovskijs karriär som tidningspropagandist. Längre fram i analysen 

påpekar han dock att satiren inte är så enkel som den först tycks vara och visar på flera 

intressanta oklarheter och motsägelser i pjäsen. Enligt Brown visar de första scenerna 

hur de socialistiska idealen och symbolerna för dessa ideal blivit devalverade och 

vanskapta.  För Prisypkin har det proletära ursprunget, de valkiga händerna och 

fackföreningskortet förvandlats till makt- och statussymboler. Detta märks tydligast i 

skildringen av Prisypkins överdådiga bröllop som går helt i färgen rött. Socialismens 

och Sovjetunionens färg används endast som smaklös dekoration.

I analysen av pjäsens senare del, den som utspelar sig år 1979, utgår 

Brown från en av Prisypkins sista repliker i pjäsen som han yttrar efter att han spärrats 

in på djurparken. På originalspråk lyder den som följer:

Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас? Когда же вас всех разморозили? 
Чего же я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю? 
Граждане!...30

Brown avfärdar de tolkningar som menar att detta är en kritik riktad mot ett 

förtryckande samhälle, utan anser istället att det är åskådarna som talet är riktat mot. 

Alla har de något av Prisypkin i sig och bör därför ta åt sig av satiren. Precis som 

Jangfeldt är även Brown inne på att det i pjäsen finns en udd riktad mot författaren själv 

och på flera punkter överensstämmer deras analyser. Enligt Browns tolkning är 

Prisypkin såväl den vanliga sovjetmedborgaren som övergett sina ideal till förmån för 

ett bekvämt medelklassliv och poeten Majakovskij som inte klarar av att överge 

30Majakovskij Vladimir, 1958, ”Klop” in Polnoe sobranie sočinenij, tom odinadcatyj, Moskva. 

pp.273.

20



kärlekslyriken. Det kommunistiska samhället anno 1979 ekar enligt honom av 

Zamjatins Vi, men Brown hittar även biografiska infallsvinklar. Majakovskij led 

nämligen av en patologisk bacillskräck och det sterila och överhygieniska 

framtidssamhället kan därför var en spegling av detta.31

I den tidigare nämnda Soviet Satire of the Twenties finns naturligtvis en 

analys av Vägglusen. Märkligt nog tar Chapple inte upp den mångtydighet som finns i 

pjäsens andra akt utan är helt inriktad på dess propagandistiska budskap. Chapples 

analys har dock sina förtjänster, främst på det intertextuella området. Enligt honom är 

Prisypkin ett exempel på en karaktär som ofta förekom i den sovjetiska 20-

talslitteraturen som han betecknar ”the new philistine”. Antagligen har han hämtat 

termen från de ryska orden ”мещанин” eller ”обыватель”. Utmärkande för ”the new 

philistine”är att de handlar om personer som kommit upp sig under NEP-eran och att 

deras beteende präglas av en blandning av vulgaritet och aristokratiska pretentioner. 

Intressant är även att karaktärstypen förekommer såväl hos revolutionära författare som 

Majakovskij som hos de som förhöll sig kritiska till sovjetmakten. Ett exempel på det 

sistnämnda är Michail Bulgakovs En hunds hjärta där byrackan Šarik genom ett 

experiment förvandlas till herr Šarikov, en man som i sin vulgaritet och fräckhet inte 

står Prisypkin långt efter. Majakovskij skyller problemet på den gamla borgarklassens 

inflytande på arbetarklassungdomen, medan Bulgakov tycks vilja visa att trots 

revolutionen så har inte mycket förändrats.32

N.I Chardžiev och V.V Trenins verk Поэтическая культура 

Маяковского innehåller ingen analys av Vägglusen utan är istället fokuserad på 

författarens ungdomsproduktion. Den är dock intressant eftersom den tar upp 

Majakovksijs influenser, intertextuella anspelningar och bakgrunden till hans senare 

31Brown, Edward J. 1979. Mayakovsky. A Poet in the Revolution, New Jersey. pp.325-335

32Chapple.1980.pp. 82-85.
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produktion. Ett av kapitlen i boken, som är av särskilt intresse för den här  uppsatsen, 

diskuterar de humoristiska och satiriska sidorna hos Majakovskij. Författarna börjar 

med att slå fast att nyskapande idéer inom litteraturens område ofta är tätt 

sammanflätade med humor. De ger även exempel på hur nya litterära stilar (som till 

exempel) symbolismen uppfattats som komiska av sin samtid och blivit tacksamma 

måltavlor för parodier. På detta sätt mottogs även Majakovskij och hans futuristiska 

krets under deras tidiga framträdanden.  Chardžiev och Trenin lyfter även fram 

Majakovskijs arbete för den satiriska tidskriften Novyj Satirikon. Författarna visar hur 

Majakovskij influerats av tidskriftens andra satiriska och humoristiska poeter, främst 

Saša Čërnyj, och understryker den vikt som arbetet för tidskriften hade för Majakovskijs 

senare produktion och hans möjlighet att nå ut till en större publik:

Новаторские элементы поэтического метода Маяковского, определившиеся еще в 
футуристический период его деятельности - ”демократическая”, уличная лексика, 
гиперболизм образов, столкновение высоких и низких смысловых планов, разговорные и 
ораторские интонации, сложные рифмы и ассонансы и.т. п. перешли и в его 
”сатириконские” стихи, но благодаря контексту журнала сделались более доступными для 
читательского восприятия. Здесь мы видим, какую роль играет заданность комического 
воздействия. В лирических стихах Маяковского все эти элементы воспринимались как 
недопустимые в ”высокой поэзии” и производили отрицательно-комический эффект. В 
сатирических стихах Маяковского они приобретали положительно-комическую функцию, 
так как ассимилировались с общей карикатурной и гротесковой семантикой 
сатириконского материала.33

De typiska stildrag som räknas upp här: gatuspråket, överdrifterna, rimmen, 

blandningen av högt och lågt är viktiga att ha i åtanke när man studerar Vägglusen. 

33 Chardžiev N.I, Trenin V.V. 1970. Poetičeskaja kul'tura Majakovskogo. Moskva. p.76.
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Undersökning

Scen 1. Kommers och bröllopsförberedelser
Det första intrycket som en teaterbesökare eller läsare av pjäsen får är naturligtvis 

förknippat med pjäsens titel. Vägglusen är en ovanlig titel på en pjäs som inte riktigt 

motsvarar våra erfarenheter och redan här kan vi tala om en inkongruens. Enligt Paul 

Lewis kan detta väcka tre olika reaktioner hos läsaren: skratt, rädsla eller nyfikenhet. En 

person som tvingats leva med många vägglöss kan antagligen känna en viss rädsla eller 

åtminstone avsmak inför den, men den naturligaste reaktionen är antagligen nyfikenhet. 

Man vill veta vilken symbolik som döljer sig bakom titeln och vad en pjäs med en sådan 

titel kan tänkas handla om. Symboliken klarnar dock inte förrän mot slutet av pjäsen 

och kommer därför redovisas längre fram i uppsatsen. Det bör dock inflikas att 

djurmetaforer inte är helt ovanliga inom komedigenren. Majakovskij skriver snarare i en 

tradition som inleddes redan med Aristofanes Getingarna. 

Vägglusen har en mycket diger rollista, fylld av biroller och statister som 

spelar allt från brandmän till zooparksbesökare.34  En föraning om att pjäsen kan komma 

att laborera med någon form av förlöjligande, överlägsen humor får man redan vid en 

snabb titt på karaktärernas namn. Prisypkin är ett namn vilket med de fåniga 

upprepningarna av bokstäverna ”i” och ”p” närmast för tankarna till någon av Gogols 

karaktärer som Akakij Akakievič.  Gogol använde ofta namn, bildade av vardagliga ord, 

som användes för att spegla karaktärens personlighet, ett exempel på det är Sobakevič i 

Döda själar. Prisypka betyder pulver eller puder på ryska och som vi kommer att se 

längre fram i uppsatsen är Prisypkin en karaktär som döljer sitt verkliga jag och sedan 

demaskeras inför publiken. Dessutom är ett annat tema i pjäsen hygien och renhet och 

puder är naturligtvis något som man kan dölja bristande sådan med. Prisypkin byter 

34Мajakovskij. 1958. p. 216.
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sedan namn till det ”elegantare” Pierre Skripkin som är format av skripka (fiol), vilket 

speglar hans svaghet för dans och sentimental musik  Det är även mycket talande att han 

skaffar sig ett franskt förnamn. Majakovskij såg länge Paris som kvintessensen av 

västerländsk dekadens. Även familjen som Prisypkin gifter in sig i har löjligt snoffsiga 

och franskklingande namn. Deras efternamn, Renesans (d vs renässans) kan dels tolkas 

som att den gamla aristokratin är på väg tillbaka i ny skepnad men är även en blinkning 

till återupplivningen av Prisypkin längre fram i pjäsen.  Det bör dock påpekas att 

Majakovskij själv vistades  i Paris vid tiden för Vägglusens tillblivelse. Där hade han 

även en kärleksaffär med en exilryska som var känd för sina luxuösa vanor.35 Att denna 

personliga dubbelmoral skulle komma att återspegla sig i pjäsen är ofrånkomligt. 

Något som är nära besläktat med Majakovskijs lek med namn är hans 

förkärlek för språkliga nybildningar, neologismer. Redan i det futuristiska manifestet 

från 1912 slogs det fast att:

Мы приказываем чтить права поэтов: 
1). На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-
новшество).36

Neologismer kan användas för att skapa vissa associationer, uttrycka en värdering eller 

ge komisk effekt. De fyller ofta en liknande funktion som när man använder sig av 

utländska lånord. Det är till exempel en stor skillnad om någon väljer att skriva boutique 

istället för affär. Det kan ge associationer till internationell lyx, men kan även vara en 

ironisk drift med det tillkämpat förfinade.37 Just ett överdrivet användande av franska 

lånord är också kännetecknande för familjen  Renesans och Oleg Bajans språk. Det 

visar på ett tydligt sätt borgarklassens längtan efter att få tillhöra en ännu mer 

aristokratisk miljö. Flera skämt i scenen bygger även på Prisypkins oförmåga att första 

35 Blake.1960. p.34.40,41.

36http://www.futurism.ru/manifest/slap.htm  , 21/4-2009

37Edlund, Lars-Erik. Hed, Birgitta. 1992. Lånord i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum. 

Stockholm. p.68-82.
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sin nya släkt när de kryddar språket med utländska gloser38. Rena neologismer är 

vanligare förekommande i den andra akten än i den första, vilket är naturligt då det 

passar väl ihop med att pjäsen utspelar sig i ett framtida samhälle. Ett besläktat stildrag 

som dock är vanligt i den första akten är att karaktärerna använder ett språk som är 

starkt förknippat med en viss sfär ( till exempel den politiska eller vetenskaplig) även i 

helt andra sammanhang. Denna innovativa användning av politisk jargong och 

facktermer ger upphov till en inkongruens. Till exempel avvisar Prisypkin sin forna 

älskarinna Zoja Berezkina på följande vis:

Присыпкин
Гражданка! Наша любовь ликвидирована. Не ме-
шайте свободному гражданскому чувству, а то я мили-
цию позову.39

Den första scenen i pjäsen kännetecknas av liv, rörelse och ett myller av  folk som rör 

sig på scenen. Prisypkin, tillsammans med sina blivande svärföräldrar och poeten Oleg 

Bajan gör inköp till det ståndande bröllopet och brudparets nya hem.  Några 

gatuförsäljare går runt och försöker sälja sina varor. Scenanvisningen meddelar att 

försäljarna rör sig över hela teatern.40 Gränsen mellan scen och salong är alltså upphävd 

på ett sätt som inte är brukligt inom den naturalistiska teatern. Det är troligt att 

försäljarna talar lika mycket till publiken som till statisterna på scenen. Även sådana 

brott mot traditionerna kan vara inkongruenser som ger upphov till komik. Deras språk 

försöker inte heller härma det vardagliga talet utan är tillspetsat och kryddat med rim. 

En viktig nyckel till det karaktäristiska språket i Vägglusen är 

Majakovksijs bakgrund som författare till propagandaaffischer för telegrafbyrån 

ROSTA under inbördeskriget.  Dessa affischer kallades fönster (”окна”) eftersom de 

sattes upp i de annars tomma skyltfönstrena i stora affärer. De kunde därför både dölja 

38Мajakovskij. 1958. p. 223.

39Маjakovskij. 1958, p.225.

40Мajakovskij. 1958. p. 217.
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varubristen och ingjuta hopp och framtidstro hos de förbipasserande. Trots att 

arbetstaketen var hög och budskapen helt styrda av partiets behov, så lyser Majakovskijs 

litterära talang igenom. Verserna på plakaten är ibland parodier på klassisk rysk 

litteratur eller kända folksånger. Ofta använder Majakovskij även motiv från kända 

ryska fabler för att få en folklig förankring till propagandan.41 Under 20-talet skrev 

Majakovskij även reklamtexter för varuhuset Mosselprom. Ett exempel på detta är den 

tereklam som finns med i uppsatsens appendix:

Где взять
чаю хорошего?
В Чаеуправлении -
доброкачественно и дешево.
Спешите покупать,
не томитесь жаждой -
чай на любую цену,
чай на вкус каждый.

 Även om budskapet är lättsammare påminner stilen om affischerna för 

ROSTA och det är ett sådant reklamspråk, fyllt av accentuerade verser samt direkta och 

humoristiska rim som gatuförsäljarna använder. 42  Brown kommenterar även detta i sin 

analys och går till och med så långt att han menar att försäljarnas repliker är en parodi 

på Majakovskijs egen reklam.43  Det skulle i sådana fall kunna vara ett utslag för den 

bitterhet som borde finnas hos en författare som slösat bort sin talang på triviala 

reklamjinglar och som vi ska se längre fram återkommer självparodierna på flera håll  i 

pjäsen. Mer information om Majakovskijs arbete för Rosta finns även i  Trenins och 

Chardžievs arbete och för exempel på hans reklam- och propagandaaffischer, se 

appendix.44 

41Brown, Edward J. 1979.p. 207-208.

42Brown, Edward J. 1979. p. 262-263.

43Brown. 1979. p. 326.

44Chardžiev, Trenin. 1970. p. 125, 128, 130, 131, 133, 139,145, 149.
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Man kan säga att det är en sorts intellektuell humor som gatuförsäljarna representerar. 

De pekar inte ut något offer som vi ska skratta åt, inte heller visar de välvilja. Istället 

finns humorn i de skickligt formulerade verserna, deras oväntade vändningar och det 

sätt som de avviker från det vardagliga talet.  Kan man då säga att de bidrar till ny 

kunskap på något sätt? Ja, dels visar de på nya sätt att använda språket men de 

kommenterar också den samhälleliga situationen. Försäljarna använder sig av språkets 

retoriska funktion, deras motivation är att påverka folk så att de handlar varorna. Att 

underhålla med hjälp av rimmad vers blir då ett sätt att maskera för folk att de blir 

manipulerade.  Ett annat tydligt tema i verserna är de speglar en värld som är både 

kommersiell och politiserad. De oväntade rimmen som blandar samman politik och 

kommersialism är som även om de inte får oss att skratta åtminstone stimulerar vår 

nyfikenhet och får oss att vilja veta vad som ska komma härnäst. Det går här att erinra 

sig Lewis teori som betonar att nyfikenhet (vid sidan av skratt och rädsla) är ett av tre 

sätt att reagera på en inkongruens. Här följer ett exempel på gatuförsäljarnas verser:

Танцующие люди
из балетных студий.
Лучшая игрушка 
в саду и дома,
танцует по указанию
самого наркома!45

Det är dock inte bara kommers och politik som blandas av försäljarna. Det 

uppkommer även inkongruenser genom sammanblandningar av höga och låga motiv 

kort efter varandra. Detta är något som förekommer på många håll även längre fram i 

pjäsen. Här nämns till exempel den antika Venusstatyn i samma andetag som en vanlig 

potta:

клей-поpoшoк,
клеит
и Венеру

45Majakovskij. 1958. p.217.
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и ночной горшок.46

Kort efter att gatuförsäljarna presenterat sig kommer Prisypkin, hans 

blivande svärföräldrar och poet Oleg Bajan in på scenen. Redan i sin första replik 

framstår Prisypkin som en löjlig figur. Inte nog med att han inte kan se skillnad på en bh 

och ett par barnmössor han insisterar dessutom på att köpa dem så att hans framtida 

barn ska få en aristokratisk uppväxt47. Det är tydligt att publiken ska känna sig 

överlägsen och skratta åt hans okunskap och fåfänga. Likt bönderna i Ferms exempel 

fungerar kälkborgaren som en social kategori som det är accepterat att skämta om. 

Prisypkins okunskap visar också att han inte är född in i borgarklassen utan strävar efter 

att höra till den.   Scenen har flera exempel på att Prisypkin inte känner till finare ord 

och utländska uttryck 48. Hans önskan att framstå som förnäm och världsvan överstiger 

hans kunskaper.  Diskrepansen mellan vad han vill framstå som och vem han verkligen 

är skapar en komisk effekt. 

Ett återkommande tema är att de traditionella sociala hierarkierna ställts på 

ända, något som ger upphov till många inkongruenser. Att ha varit revolutionär och 

tillhöra arbetarklassen har blivit en social tillgång något som Prisypkin utnyttjar till sin 

fördel.  Hans blivande brud Ėlzevira Renesans och hennes familj vill nämligen inte att 

hon ska gifta sig rikt utan proletärt. Detta är något som det skämtas mycket om i den 

första scenen:

Розалия Павловна:
Товарищ Присыпкин...

Присыпкин:
Не назвайте меня товарищем, гражданка, вы еще с пролетариатом не породнились.49

46Majakovskij. 1958. p.219.

47Majakovskij. 1958. p.220.

48Majakovskij, 1958. p.223.

49Majakovskij, 1958. p.221.
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Ett annat utmärkande drag är att det finns en stark kontrast mellan det språk och den 

retorik som karaktärerna, främst Prisypkin och Bajan använder och deras handlingar. 

Prisupkin ser sig själv som en god revolutionär och rättfärdigar sina mycket 

materialistiska handlingar med hjälp av socialistiska argument. När hans blivande 

svärmor invänder mot hans dyra köpvanor och påpekar att han skulle kunna använda 

pengarna förnuftigare reagerar han såhär: 

В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта и брючных 
неприятностей. Во! Захватите, Розалия Павловна!50

I scenen förekommer även satir av den mer horatianska sorten, då 

Majakovskij med hjälp av grovkornig humor riktar fokus på de privata försäljarnas höga 

matpriser och den kooperativa affärens bristande varor. Antagligen ett ganska ofarligt 

missförhållande att kritisera. 51

Scen 2. Debatt i kollektivet
Den andra scenen utspelar sig i det enkla kollektiv som Prisypkin lever i och ett antal 

personer som delar boende med Prisypkin presenteras. Scenen präglas av en diskussion 

om Prisypkins nya borgerliga vanor. Olika synpunkter får komma till tals och scenen 

skulle med Brechts ord kunna liknas vid en boxningsmatch. Åskådarna får själva bilda 

sig en uppfattning, men det är ändå tydligt var författarens sympatier ligger, framförallt i 

slutet av scenen då Prisypkin blir utslängd från lägenheten. Det skämtas på ett 

överlägset sätt om Prisypkins tillgjorda förfining i allmänhet och hans namnbyte till det 

mer välklingande Pierre Skripkin i synnerhet. Till exempel påpekas det att till och med 

de sopor som Prisypkin lämnat efter sig har blivit mer förfinade på sistone.52 Det hela är 

50Majakovskij. 1958. p.221.

51Majakovskij, 1958. p.222, 225.

52Majakovskij. 1958. p.227

29



naturligtvis en inkongruens då det är svårt att tänka sig något sådant som förfinade 

sopor. De flesta inkongruenser i scenen ligger dock på det språkliga planet, bland annat 

påpekas följande angående Prisypkins snoffsiga klädsel:

не галстук к нему, а он к галстуку привязан.53 

och när Prisypkins fästmö häcklas görs det med hjälp av den dubbla betydelsen i ordet 

”корпус”

Изобретатель:
Эльзевир – шрифт такой есть

Слесарь:
Насчет шрифтов не знаю, а корпус у нее – это верно.54

Uppfinnaren kryddar sitt språk med epiforer då han häcklar Prisypkin 

vilket är ett retoriskt grepp. Upprepningen av det gamla efternamnet gör att kontrasten 

gentemot det nya namnet blir desto större. Gatuförsäljarnas tillspetsade språk i den 

första scenen gör att det möjligt att, likt pojken i kollektivet, uttrycka sig med hjälp av 

rim och liknelser utan att det låter märkligt. 

Изобретатель:
Это он себе фамилию изобрел. Присыпкин. Ну, что это такое Присыпкин? На что 
Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? А Пьер Скрипкин – это уже не 
фамилия, а романс!

Девушка:
(Мечательно)
А ведь верно: Пьер Скрипкин – это очень изящно и замечательно. Вы тут гогочете, а он 
может, культурную революцию на дому проделывает.

Парень:
Мордой он уже и Пушкина превзошел. Висят баки, как хвост у собаки, даже не моет – 
растрепать боится.55

I koncentrerad form, med hjälp av rimmet ”баки – собаки”, lyckas han 

belysa skillnaden mellan vem Prisypkin vill vara (en upphöjd och romantisk figur som 

53Majakovskij. 1958. p.227

54Majakovskij. 1958. p.230

55Majakovskij, 1958. p.229.
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Pusjkin) och vem han egentligen är (inte mycket bättre än en hund. För att 

inkongruensen ska uppfattas som rolig och inte bara otrevlig krävs dock att man delar 

de värderingar som det ges uttryck för. Paul Lewis påpekar mycket riktigt att vi alltid 

har ett val om vi vill bli roade eller inte.56

Längre fram i scenen inträder Prisypkin själv tillsammans med poeten 

Oleg Bajan. Prisypkin inser inte själv hur mycket han förändrats utan motiverar hela 

tiden sitt handlande med revolutionär retorik.  Oleg Bajan  fungerar som en sorts falsk 

profet som för in Prisypkin på dåliga vägar Han är den illvilliga hjärnan bakom 

Prisypkins förvandling och beskrivs sarkastiskt som en ”самородок” (naturbegåvning) i 

rollistan57. Det är lätt att tro att namnet Bajan (som betyder bard på äldre ryska och 

dragspel på modern) är en uppfinning av Majakovskij, men i det här fallet överträffar 

faktiskt verkligheten dikten. Edward J. Brown påpekar att karaktären Oleg Bajan är en 

karikatyr av poeten Vadim Bajan som ägnade sig åt att folkbildningsverksamhet bland 

unga arbetare och bland annat komponerade kommunistiska bröllopssånger. Vadim 

Bajan själv tog illa vid sig av Majakovskijs nidporträtt och irriterad brevväxling 

författarna emellan följde.58 Det är tydligt att det är Oleg Bajan som lärt Prisypkin att 

rättfärdiga sina borgerliga vanor med revolutionär retorik. Efter att de båda övat på att 

dansa foxtrot utbrister Bajan:

Браво! Хорошо! Талант у вас, товарищ Присыпкин! Вам в условиях буржуазного 
окружения и построения социализма в одной стране – вам развернуться негде. Разве наш 
Средний Козий переулок для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна, 
вам выход в Европу требуется, вам только Чемберленов и Пуанкаров сломить, и вы Мулен 
Ружи и Пантеоны красотой телодвижений восхищать будете.59 

56Lewis. 1989. p.14.

57Majakovskij, 1958. p.216.

58Brown. 1973. p.326.

59Majakovskij. 1958. p.233, 238.
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  Vid en första anblick verkar det som om det  här rör det sig om en humor 

som är baserad på överlägsenhet och en satir som ligger närmast den juvenaliska. Att 

Bajan väljer att böja namnen på de utländska statsmännen och platserna i plural gör 

också enfaldigt och löjligt intryck. Problemet är bara att han och Prisypkin är så 

framgångsrika i samhället att det är svårt att känna sig överlägsen gentemot dem. Istället 

får humorn ett drag av besvikelse och bitterhet över situationen i världen.

I scenen förekommer även hygienismen som tema för första gången i 

pjäsen. Mekanikern kommenterar lössen där de bor och säger att vardagslivet är precis 

som i inbördeskrigets skyttegravar. Den enda skillnaden är att fienden nu attackerar i 

smyg med ljudlösa kulor. Fienden har sålunda lyckats maskera sig bland de vanliga 

medborgarna.  Vägglusen är en parasit som lever på människors blod och det står redan 

nu klart att smutsen och lössen är en metafor för sådana som Prisypkin och Bajan.  Den 

tänkta sensmoralen i pjäsen är att samhället måste renas från sådana personer precis som 

man gör sig av med skadeinsekter. Det blir ännu tydligare om man betänker att även 

Majakovskijs andra satiriska pjäs Bastubadet (Баня), som attackerar byråkratin, 

använder sig av en metafor hämtad från hygienens område. Längre fram i pjäsen 

nyanseras och relativiseras dock denna enkelspåriga propaganda. 

Scen 3. Bröllopet
För att förstå de sista scenerna i första akten är det viktigt att känna till att Majakovskij 

länge arbetade med att propagera mot alkohol. I dessa agitatoriska verser kopplades ofta 

religion och alkohol ihop för att göra det hela än mer effektiv och religiösa högtider 

beskrevs som simpla ursäkter för att ordna fylleslag.60 Vigselceremonin är ju en högtid 

som traditionellt haft en tydlig religiös anknytning och det är i det ljuset man ska se 

60Chapple. 1980. p.110.
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bröllopet mellan Prizypkin och Él'zevira Renesans.  Edgar J. Brown gör en intressant 

analys när han ser bröllopet som ett sorts helgerån:

The ”red” wedding of the petty bourgeois Elzevira and the proletarian Prisypkin (who has 
changed his name to Pierre Skripkin)  symbolizes the continuing debasement. The color red, 
which belonged properly to the Soviet flag and the blood of the working class, is now bestowed 
on ham, wine-bottles and painted lips.61

Den huvudsakliga inkongruensen i scenen består i skillnaden mellan 

karaktärernas språk och sammanhanget de yttras i.  Prisypkin förklarar på ett högtidligt 

och politiskt manér bröllopet öppnat och precis som i den föregående scenen fortsätter 

Oleg Bajan att krydda sitt tal med revolutionär retorik. Bajans tal på bröllopet är vad 

Pickering skulle kalla ett key speech och därför värt att titta närmare på. 

Какими капитальными шагами мы идем вперед по пути нашего семейного строительства! 
Разве когда мы с вами умирали под Перекопом, а многие даже умерли, разве мы могли 
предположить, что эти розы будут цвести и благоухать нам уже на данном отрезке 
времени? Разве когда мы стонали под игом самодержавия, разве хотя бы наши великие 
учителя Маркс и Энгельс могли бы предположительно мечтать или даже мечтательно 
предположить, что мы будем сочетать узами Гименея безвестный, но великий труд с 
поверженным, но очаровательным капиталом?62

Bajans språk är pompöst och precis som om han höll ett politiskt tal är det utsmyckat 

med retoriska anaforer (разве), alliterationer (kакими капитальными) och en snittsig 

reduplikation ( предположительно мечтать или даже мечтательно предположить). 

Även när det gäller ordval härmar han det politiska talet. Att hålla hyllningstal över 

äktenskapet och familjen stod knappast högt i kurs år 1929 men det är inte svårt att 

tänka sig att dåtidens sovjetiska ledare använde fraser som ”по пути социализма” eller 

”нашего социального строительства”. Аtt hänvisa till avgörande slag under 

inbördeskriget (Perekop) bör också ha varit en återkommande trop i politiska tal. Enligt 

min mening är det, som Brown hävdar, inte enbart fråga om en devalvering av 

revolutionens symbolspråk. Bajan försöker även maskera sin livsstil genom att klä in 

61Brown. 1973. p.328.

62Majakovskij. 1958. p.238.
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den i ett språkbruk som för tankarna till revolutionen.  En inkongruens uppstår genom 

de banala verser som han häver ur sig vilka står  i skarp kontrast till det högtidliga sätt 

som han presenterar sig på.63

Att scenen utspelar sig i en skönhetssalong symboliserar att Prisypkin och 

Bajan försöker maskera sitt verkliga jag och framställa sig själva som något renare och 

finare än vad de verkligen är.  I scenen får vi även veta att Bajan bytt namn från det 

ännu löjligare Botjkin (från бочка – tunna) vilket troligtvis anspelar på hans 

alkoholkonsumtion. 

Den klassblandning som bröllopet innebär betonas av brudens mor då hon 

tilltalar gästerna ”Товарищи и мусье” och även på andra sätt uppkommer 

inkongruenser genom sammanblandningar av högt och lågt. Gästerna skriker till 

exempel efter att få höra såväl Beethoven som Kamarinskaja (en folksång) på en och 

samma gång.64 På bröllopet finns även en klent begåvad marskalk som tar på sig rollen 

som polis så fort han tror att någon säger något olämpligt.  Speciellt när brudparet 

slänger sig med franska ord och uttryck uppstår missförstånd:

Эльзевира:
(к Баяну)
Ах! Сыграйте, ах! Вальс ”Тоска Макарова по Вере Холодной”. Ах, это так  шарман, ах это 
просто петит истуар...

Шафер:
(вооруженный гитарой)

Кто сказал писуар? Прошу при новобрачных!65

Här är det alltså meningen att man ska känna sig överlägsen både 

marskalkens dumhet och Él'zeviras tillgjorda vanor.

63Majakovskij. 1958. p.238-239.

64Majakovskij. 1958. p. 237-239.

65Majakovskij. 1958. p.240
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Den tredje scenen får kort därefter ett abrupt slut. Den stora mängden alkohol som 

konsumeras leder till att en eldsvåda uppkommer och alla på bröllopet brinner inne. 

Detta sker innan någon egentlig intrig hunnit utveckla sig.  Såhär långt är det därför 

svårt att se pjäsen som något annat en ett rent propagandastycke mot borgerliga vanor 

och alkohol, men det kommer att ändra sig längre fram.

Scen 4. Brandmännens marsch
Propagandan mot alkoholen, som inledes i den förra scenen kulminerar med 

brandmännens marsch i scen 4.  Humorn i den första akten har en klart pedagogisk eller 

agitatorisk inriktning. Detta kan liknas vid teorin om humorn som kunskapsväg, men 

här handlar det inte främst om en intellektuell utmaning, utan humorn blir snarare ett 

sätt att presentera aktuella problem på ett lättsamt sätt. Precis som gatuförsäljarna vill 

Majakovskij dölja språkets retoriska funktion genom att få publiken att reagera på 

vitsarna och därmed inte märka att de blir påverkade. Den flitiga användningen av 

bokstaven Ж i marschen syftar till att stärka åskådarnas associationer till ord som жечь 

och пожар. Brandmännens marsch lyder som följer: 

Товарищи и граждане,
водка – яд.
Пьяные
республику
за зря спалят!
Живя с каминами
живя с примусами,
сожжете дом
и сгорите сами!
Случайный
сон -
причина пожаров, -
на сон 
не читайте
Надсона и Жарова!66

66Majakovskij.1958. p. 243.
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Även om ämnet är allvarligt så är tonen lättsam och Majakovskij lyckas även få in en 

elak kommentar riktad mot två författarkolleger. Enligt kritikern Patricia Blake gjorde 

Majakovskij ofta hätska utspel mot ”sentimentala” författare för att dölja sin egen 

svaghet för kärlekslyrik67.  Precis som när det gäller gatuförsäljarna så ligger versens 

humorn främst i den snillrika formuleringskonsten, dess oväntade rim och det sätt på 

vilket språket avviker från det vardagliga talet. Det är värt att notera att 

scenanvisningarna säger att brandmännen ska marchera genom teatern. 68 Chardžiev och 

Trenin påpekar att marchtakten är något som återkommer i flera av Majkovskijs verk 

(bland annat i dikten Bra!). I originaluppsättningen var versen även ackompanjerad av 

musik, komponerad av en ung Dmitri Sjostakovitj.69 Brandmännens nummer bryter av 

och kommenterar handlingen. Den skapar en distansiering till dramatiken på scenen och 

påminner publiken om att det bara är en pjäs de ser. Denna distansiering kan om den 

kommer oväntat utgöra en inkongruens som ger upphov till skratt.  Numret visar 

sålunda på ett tydligt sätt på beröringspunkterna mellan Vägglusen och Brechts episka 

teater.

Scen 5. Omröstningen
Den andra akten inleds i en jättelik sal som används för stora världsomspännande 

omröstningar. Redan här presenteras ett novum, nämligen de maskiner om används vid 

omröstningen. Vi får ingen detaljerad beskrivning av deras funktion men det tycks röra 

sig om någon form av radioteknik så det hela måste ha framstått som tänkbart även för 

1929 års publik.70 Det mest påfallande med maskinerna är annars hur förmänskligade de 

67Blake.1960.p.33.

68Majakovskij.1958. p. 243.

69Chardžiev, Trenin. 1970. p. 235-237

70Majakovskij. 1958. p.244.
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är, med sina halsar och armar. De två arbetarna som underhåller maskinerna talar om 

dem som om de vore levande varelser:

Старый:
(Сдувая разлохмаченной щеткой из перьев пыль с раструбов)
Сегодня важное голосование. Смажь маслом и проверь голосовательный аппарат 
земледельческих районов. Последний раз была заминка. Голосовали со скрипом.

Молодой:
Земледельческие? Хорошо! Центральные смажу. Протру замшей горло смоленским 
аппаратам. На прошлой неделе опять похрипывали. Надо подвинтить руки служебным 
штатам столиц, а то у них какой-то уклончик: правая за левую цепляется.71

Denna sammanblandning mellan människa och maskin känns igen från 

andra verk från samma tid, som Chaplins moderna tider eller Zamjatins Vi (Мы), och 

kan användas för att uppnå såväl skrämmande som komiska effekter. Det går att jämföra 

med Paul Lewis tes om att humor och skräck kan tyckas ligga nära varandra eftersom de 

båda är en reaktion på inkongruenser.72. I det här fallet pekar arbetarnas goda humör på 

att syftet snarare är det senare, men scenen kan antagligen tolkas på olika sätt beroende 

på vad åskådaren har för inställning till teknologi. Det bör även betonas vilken kontrast 

den organiserade och maskinella miljön utgår mot det röriga folkvimlet i pjäsens 

öppningsscen. 

I övrigt fungerar samtalet mellan den gamle och den unge arbetaren som 

en etableringsscen som förklarar hur samhället förändrats under de 50 år som gått. Den 

unge arbetaren ställer frågor och den gamle berättar anekdoter från sin barndom. I den 

gamles berättelse finns tydliga drag av välvillig och godhjärtad humor. Trots att han till 

stor del uppehåller sig vid bristerna i det gamla samhället har hans historier en känsla av 

nostalgi över sig. 

71Majakovskij. 1958. p.244.

72Lewis. 1989.p.17.
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På det språkliga planet skapas det en komisk effekt genom den 

inkongruenser bildade av en sammanblandning av vardagligt, politiskt och 

vetenskapligt språkbruk:

Во избежание опасности распространения бактерий под-
халимства и чванства, характерных для двадцать де-
вятого года, требуем оставить экспонат в заморожен-
ном виде73

Аtt betrakta  lismande och högmod som två utdöda bakterier från en 

svunnen tid är även en point of differentation som visar vad som särskiljer det framtida 

samhället. Citatet visar sålunda på hur humor och science fiction kan ligga nära 

varandra när det gäller de stilistiska grepp som används och de effekter som dessa ger 

upphov till hos läsaren.

Efter att beslutet om att Prisypkin ska återuppväckas fylls scenen av en 

grupp tidningspojkar som ropar ut det sensationella budskapet. Var och en av dessa 

utgör också en point of differentation och visar på vad som skiljer framtidens människor 

från 20-talets:

8-ий газетчик:
Грустно до слез,
смешно до колик
объяснение слова ”алкоголик”74

Det är redan här tydligt att även om 20-talsmänniskans laster inte längre är 

i omlopp har inte fascinationen inför dessa minskat, snarare tvärt om. Citatet visar även 

på hur satir och science fiction kan knytas samman i och med att båda genrerna 

använder sig av främmandegörning för att skapa större effekt hos publiken eller läsaren. 

73Majakovskij. 1958. p.247

74 Majakovskij. 1958. p.249.
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Det går även att märka att satiren här har blivit mindre nedlåtande än i de tidigare 

scenerna.

Scen 6. Återupplivandet
I sin diktning använde sig Majakovskij ofta av dramatiska metaforer och att Prisypkin 

blir nedfryst i ett isblock tål att jämföras med andra öden som drabbar Majakovskijs 

diktjag som bland annat slukas av eld eller förs iväg med stormar.75 I Majakovskijs 

övriga författarskap finns även exempel på att han, i enlighet med de socialistiska 

idealen, propagerade för en framtid där Gud och religionen ersatts av vetenskapen.76 Ett 

tydligt exempel på att människan med socialismens hjälp skaffat sig gudomliga krafter 

är återuppväckandet av Prisypkin i Vägglusen. Kontakten mellan Prisypkin och det 

framtida samhällets vetenskapsmän ger genast upphov till en tydlig ”point of 

differentation” som passar mycket väl för att illustrera citatet från Šklovskij i teoridelen. 

Det avstånd som professorn känner till år 1929 markeras med att vissa ord sätts inom 

citationstecken och att han väljer ord som ” а это” och  ”называлось” vilket pekar på 

att han talar om något främmande. 

6-й врач:
Профессор, непонятная вещь: движеннием левой руки отделяется от тела...

Профессор:
(вглядывается)
Он сросся с музыкой, они называли это ”чуткой душой”. В древности жили Страдивариус 
и Уткин. Страдивариус делал скрипки, а это делал Уткин, и называлось это гитарой.77

Det stora allvar med vilket forskarna diskuterar Prisypkin och 

användandet av lätt malplacerade ord som ”в древности” ger upphov till en 

inkongruens. Det bör också påpekas att professorn tvingas slå upp vissa arkaiska uttryck 

i ett gammalt lexikon. Bland dessa finns inte bara ord som självmord och envälde utan 

75Blake, Patricia.1960.p.23

76Chapple.1980.p. 107-108.

77Majakovskij. 1958. p.254
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Majakovskij passar även här på att skämta nedlåtande om en kollega genom att ge 

Bulgakov en plats i lexikonet.78 

 I scenen återkommer även hygienismen och vägglusen som tema. Ett 

sådant djur råkar nämligen följa med Prisypkin vid upptiningen. . Vi förstår snabbt att 

det framtida samhället är mycket hygieniskt och att det blivit renat från såväl vägglöss 

som sådana som Prisypkin.  När Prisypkin efter upptiningen trycker läkarnas händer 

skyndar sig dessa att tvätta sig så fort som möjligt och professorn konstaterar lakoniskt: 

”В древности был такой антисанитарный обычай.”79 Att vägglusen först här blir 

synlig kan tolkas som att det (symboliska) puder och skönhetsprodukter som skyddat 

Prisypkin i den första akten fallit av och att vi nu ser honom i rätt ljus. Vi bör också 

erinra oss Browns biografiska tolkning som betonar Majakovskijs starka bacillskräck. 

Detta kan ses som en symbol för att den andra akten tar upp även andra rädslor som 

författaren bar på. 

Det viktigaste greppet som används när vägglusen beskrivs är hyperbolen, 

den stilistiskt medvetna överdriften. Prisypkin är ensam, förvirrad och panikslagen när 

han vaknar till liv i det nya samhället. Vägglusen som råkat tinas upp tillsammans med 

honom är det enda som känns bekant och han överreagerar därför starkt när han ser den 

och komponerar en sång till dess ära.80 Tydligare än så kan det knappast sägas att en 

sådan som Prisypkin inte passar in i ett rent och välordnat kommunistiskt samhälle. 

Paul Lewis nämner aldrig science fiction i sitt arbete men ger ändå några 

nycklar till hur vi ska förstå varför Majakovskij valt att placera den andra akten i en 

framtidsvärld samt hur humor och science fiction kan samspela. Han betonar hur 

inkongruenser får oss att ifrågasätta invanda tankemönster. De väcker frågor om världen 

78Majakovskij. 1958. p. 250.

79Majakovskij. 1958. p.255.

80Majakovskij. 1958. p.255.-256.
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och får oss att undra saker som ”Vad lever vi i för värld om detta kunde ske?” och ”Vad 

är jag för människa som inte kunde förutsäga det?81 Det är frågor som är naturliga att 

ställa även inom science fiction och som även är lätta att koppla till Majakovskijs 

biografi. Inkongruenserna får på så sätt även en koppling till Šklovskijs teori om 

främmandegörning. 

Scen 7. Ett samhälle i kris
Även här finns exempel på att vetenskapen höjt mänskligheten till en gudomlig nivå. 

Scenen utspelar sig på ett trekantigt torg där det står tre träd. I det ena hänger 

mandariner, i det andra papptallrikar med äpplen och i det tredje parfymflaskor. Vilka 

frukter som träden bär varierar tydligen från dag till dag och bestäms av stadens 

ledning. Majakovskij markerar den tekniska utvecklingen med en språklig neologism 

”сегодня деревья мандаринятся”. Längre fram i scenen används även det innovativa 

verbet ”океаниться” om epidemins spridning samt anglicismen ”герлс” istället för 

”девушки”. .82 Ett tydligt exempel på främmandegörning som förekommer i scenen är 

att man refererar till Prisypkin som ”воскрешенное млекопитающее” eller till och 

med på följande vis: ”Несчастная, она живет рядом с ним, с этим бешеным 

млекопитающим.”

Scen 7 är även intressant eftersom det är först här som pjäsens dramaturgi 

börjar få en klassisk struktur influerad av Aristoteles och Gustav Freitags teorier.83 

Samhället har tidigare varit stabilt, men på grund av ett nytt hot (Prisypkin), har staden 

hamnat i en krissituation. Fler och fler människor drabbas av sjukdomar som 

alkoholism, romantik och dans. Att döma av åhörarna som sitter runt journalisten är det 

81Lewis.1989.p.25.

82  Majakovskij. 1958. p.257, 259.

83http://www.kyshakes.org/Resources/Aristotle.html  . 29/1-2009.
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mycket lätt att bli frestad av dessa laster. De ovan nämda sjukdomarna sprider sig som 

en epidemi som tycks omöjlig att stoppa.84

Prisypkins reaktion när han upptäckte att vägglusen följt med honom i 

upptiningen var mycket emotionell. Ännu mer överdimensionerad är den jakt som sker 

för att fånga in vägglusen, efter att denne rymt och börjat härja i staden. 

Djurparksdirektören leder jakten åtföljd av en stor folkhop utrustad med kikare, 

kameror och brandstegar. Den stora uppståndelse som ett så vardagligt djur som 

vägglusen åsamkar ger upphov till en inkongruens, men det är också en ”point of 

differentation” mellan 1929 och 1979.  När det farliga, men åtråvärda djuret äntligen 

fångats in utbrister djurparksdirektören stolt: 

Мы поймали редчайший экземпляр вымершего и популярнейшего в начале столетия 
насекомого. Наш город может гордиться – к нам будут стекаться ученые и туристы...”85  

Hyperboler används här återigen, något som tydligt framträder då direktören under 

jakten på vägglusen ropar på förstärkning:

Смельчаки, добровольцы, герои!!!
     Сюда!!!86

Scen 8. En patosfylld Prisypkin
Rent tematiskt är scen 8 den intressantaste i pjäsen. Här frångås plötsligt den enkla 

propagandism som dominerat tidigare och Prisypkin framstår plötsligt som en person 

värd att lyssna på. Det är inte troligt att Majakovskij någonsin läst något av den 

amerikanska anarkisten Emma Goldman, som levde i Ryssland några år efter 

revolutionen och publicerade den djupt kritiska My disillusionment in Russia. Ändå 

84Majakovskij. 1958. p.257-260.

85Majakovskij. 1958. p.261.

86Majakovskij. 1958. p.261.
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vilar Goldmans ande över den sjunde scenen i Vägglusen. Följande scen är hämtad från 

hennes självbiografi Living my Life:

At the dances I was one of the most untiring and gayest. One evening a cousin of Sasha 
[Alexander Berkman], a young boy, took me aside. With a grave face, as if he were about to 
announce the death of a dear comrade, he whispered to me that it did not behoove an agitator to 
dance. Certainly not with such reckless abandon, anyway. It was undignified for one who was 
on the way to become a force in the anarchist movement. My frivolity would only hurt the 
Cause.

I grew furious at the impudent interference of the boy. I told him to mind his own 
business, I was tired of having the Cause constantly thrown into my face. I did not believe that a 
Cause which stood for a beautiful ideal, for anarchism, for release and freedom from 
conventions and prejudice, should demand the denial of life and joy. .87

Rakt igenom scen åtta resonerar Prisypkin på ett liknande vis och såväl professorn som 

hans assistent Zoja Berezkina ger honom så mekaniska och livlösa svar att det är svårt 

att inte ta den förstnämndes parti. När Prisypkin likt en obstinat tonåring fräser att han 

inte bett om att bli upptinad får han endast höra att våra liv tillhör kollektivet och att 

ingen har rätt att själv råda över det. Prisypkin får dock sista ordet då han ifrågasätter 

värdet av ett sådant liv utan dans och andra nöjen. Även på det språkliga planet har 

Prisypkin ett övertag.  Zoja Berzkina låter närmast som en stel byråkrat ”Я показывала 

ваше телодвижение даже директору центрального института движений” medan 

Prisypkin formulerar sig rappt, med inslag av vardagliga idiom likt опохмелиться (ta 

en återställare) och alternativa verbböjningar som размерз istället för разморозил.  Det 

är även i den här scenen som Prisypkin  levererar den dräpande ordlek som utgör titeln 

till det här arbetet.88  Med Lichačev och Pančenkos ord kan man säga att det skapats en 

sorts antivärld till den första akten. Prisypkin ses nu som den mest levande och 

sympatiske personen jämfört med samhällets företrädare.89

87Shulman, Alix ,Kates. ”Dances with Feminists”. 

http:/sunsite3.berkeley.edu/Goldman/Features/dances_shulman.html  .   26/9-08. 

88Majakovskij. 1958. p.263,264

89Lichačev. D.C och Pančenko A.M . 1976 p.4, 192-193.
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I övrigt är scenen påfallande befriad från humor. Istället målas en dyster bild upp av ett 

samhälle som är stelt och överdrivet organiserat. I introduktionen till den engelska 

översättningen av Vägglusen hänvisar kritikern Patricia Blake till Roman Jakobson som 

hittat övertygande bevis för att Majakovskij här driver med sina egna 

ungdomsdrömmar. I det episka diktverket 150 000 000 skriver Majakovskij:

В новом свете раскроются
поэтом опоганенные розы и грезы.
 Всё
на радость
  нашим
глазам больших детей!90

Men när Prisypkin frågar efter rosor får han höra av Zoja Berzkina att de bara finns i 

handböcker om trädgårdsodling och dagdrömmar ( грезы) hittar man endast i 

medicinska verk. Patricia Blake skriver även om hur Majakovskij våndades över att han 

inte förmådde överge kärlekslyriken och helt ägna sig åt politisk poesi.91 Det är därför 

inte allt för långsökt att tänka sig att dessa våndor återspeglas i Prisypkin i denna scen. 

Majakovskij oroar sig dock inte bara över sig själv, det är även tydligt att han har 

betänkligheter över det kollektivistiska samhället. När Zoja Berezkina presenterar de 

nöjen som står till buds låter det som ett eko av den extremt rationella världen i 

Zamjatins Vi:

Я возьму тебя завтра на танец десяти тысяч рабо-

 чих и работниц, будут двигаться по площади. Это будет

веселая репетиция новой системы полевых работ.92

90Majakovskij, Vladimir, 150 000 000, http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0180.shtml, 

21/11- 2008.

91Blake, Patricia.1960.p.32.

92Majakovskij. 1958.p.264,265.
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 Värt att nämna är även de namn eller den avsaknad av namn som förekommer år 1979. 

Endast Zoja Berezkina har för- och efternamn men hon presenterades redan i akt 1. 

Övriga karaktärer presenteras enbart med sina yrkestitlar som Репортер eller Директор. 

Det har alltså skett en tydlig avpersonifiering även på det planet. Samhället och kulturen 

som beskrivs i scenen kan knappast ses som en utopi ens hos den mest nyttoinriktade 

socialist. Det är dock ingen tydlig polisstat. När Prisypkin ser lappen från djurparken i 

slutet av scenen blir han överlycklig. Det bör alltså betonas att han låter sig stängas in 

av fri vilja och inte tvingas till det. 

Scen 9. Demaskering
Majakovskijs sista pjäs Bastubadet (Баня) har undertiteln ”драма в шести действиях с 

цирком и фейерверком” оch de två sista orden skulle även passa bra för att beskriva 

den avslutande scenen i Vägglusen. Scenen är fylld av folk, barn som marcherar, vilda 

djur och vaktmästare som skanderar  vitsiga verser som varnar för alkoholens 

skadeverkningar. Lars Klebergs kommentar om att Mejercholds uppsättningar ofta 

liknade parader eller uppvisningar känns mycket passande.

Även här finns, enligt Blakes läsning av Roman Jakobson, en ironisk och 

desillusionerad hänvisning till Majakovskijs tidigare diktning. I Om det där (Про это) 

riktar diktjaget följande vädjan till en kemist vid verkstaden för mänsklig 

återuppväckning (мастерская человечьих воскрешений):

Я свое, земное, не дожил,
на земле
свое не долюбил...

...Воскреси -

свое дожить хочу!..

...у вас

зверинцы
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есть?

     Пустите к зверю в сторожа.93

Efter att Prisypkin återuppväckts hamnar han mycket riktigt i en djurpark, men inte som 

vakt utan bakom galler. Han blir en attraktion som folk kommer för att titta på och att de 

finner honom intressant är inte märkligt. De lever nämligen i ett samhälle som 

karaktäriseras på följande vis:

Внешние события

редки.Человечество, истомленное предыдущими собы-

тиями, даже радо этому относительному покою.94

I teoridelen till den här uppsatsen nämndes att läsarna övergav den utopiska romanen 

eftersom den saknade narrativ spänning och еtt liknande problem tycks 1979 års 

samhälle lida av.

I scenen finns en av de mest centrala avsnitten i hela pjäsen, nämligen 

djurparksdirektörens tal där  han förklarar för parkens besökare att han med hjälp av sin 

vetenskapliga kunskap kommit fram till Prisypkins rätta identitet och pjäsens titel får 

sin förklaring. Detta utgör det andra av pjäsens key speeches och återges därför i sin 

helhet. 

Я, конечно, сейчас же путем опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем 
дело со страшным человекообразным симулянтом и что это самый поразительный 
паразит. Не буду вдаваться в подробности, тем более, что они вам сейчас откроются в 
этой в полном смысле поразительной клетке. Их двое – разных размеров, но одинаковых 
по существу: Это знаменитые ”клопус нормалис” и... и ”обывателиус вульгарис”. Оба 
водятся в затхлых матрацах времени. 
”Клопус нормалис” разжирев и упившись на теле одного человека, падает пóд кровать. 
”Обывателиус вульгарис” разжирев и упившись на теле всего человечества, падает нá 
кровать. Вся разница!95

Att likna sina politiska motståndare vid skadeinsekter kan uppfattas som en obehaglig 

form av hatpropaganda. Ett intressent resonemang som är relevant i sammanhanget förs 

93Majakovskij, Vladimir. Pro Éto. http://www.v-mayakovsky.narod.ru/pro_eto.html. 21/11 – 2008.

94Majakovskij.1958.p.270.

95Majakovskij. 1958. p.271-272.
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av Paul Lewis när han skriver om skämt som bygger på etniska stereotyper. Han menar 

att vi antagligen ställer fel fråga om vi endast fokuserar på ifall sådana skämt är roliga 

eller inte. Istället bör vi fråga oss vem som kan uppskatta skämtet och i vilket syfte. 

Humor kan, eftersom det bygger på att de som skrattar har gemensamma referensramar, 

kan användas för att skapa sammanhållning inom en grupp och  följaktligen även för att 

markera gränser mot de som står utanför gruppen. Maktaspekten liksom humorns 

retoriska kraft  blir då tydlig. Att skämta nedlåtande om en viss grupp är ett sätt att muta 

åskådarna till att ta ställning. Lewis hänvisar även till Freud som talar om att vi genom 

att förlöjliga och skratta åt våra fiender kan besegra dem, åtminstone imaginärt.96

Det finns dock  andra intryck som dominerar i citatet än det rent nedlåtande. Det är inte 

heller så enkelt att Majakovskij pekar ut en viss grupp människor som ska motarberas. 

Kombinationen mellan den högtravande vetenskapliga tonen och det mycket vardagliga 

ämnet ”vägglöss” skapar en inkongruens.  Den grova imitationen av latin, den 

putslustiga alliterationen i ” поразительный паразит” och direktörens slutpoäng där 

han kontrasterar ”пóд кровать” mot ”нá кровать”. ger närmast studentikosa 

associationer. I talet finns även en ordvitsig neologism då han ersätter det allmänt 

bekanta зоология med зверология. En liten vägglus eller för den delen en kälkborgare 

är inte den mest naturliga associationen till ordet зверь (vilddjur), däri ligger 

inkongruensen,

Det är kanske att gå ett steg för långt att kalla humorn välvillig, men talet 

ligger onekligen närmare den horatianska formen av satir än den juvenaliska. 

Chardžiev och Trenin skriver om den stora beundran som Majakovskij kände inför 

Gogols verk och i den här scenen är influensen tydlig.97 Richard L. Chaple tar upp 

begreppet ”demaskering”, vilket är en teknik som de ryska satirikerna lånat av Gogol. 

96Lewis.1989.p.31-35.

97Chardžiev N.I, Trenin V.V. 1970. p.184.
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Detta innebär att en sanningssägare kliver fram och avslöjar den stereotyp som satiren 

riktar sig mot.98 Det är precis vad som sker i den här scenen. Majakovskij har dock lagt 

till ytterligare en vändning, då Prisypkin får kliva fram och demaskera publiken (se citat 

i avsnittet ”Tidigare forskning”) och får dem att inse att de själva ska ta åt sig av satiren. 

Även detta är enligt Edward J. Brown en referens till Gogols Revisorn där den korrupte 

borgmästaren vänder sig mot publiken och frågar varför de inte skrattar åt sig själva 

istället för åt honom.99  För min tolkning att satiren i pjäsen ska ses som mer horatianskt 

än juvenaliskt talar även det reklamblad som användes för att göra reklam för pjäsen år 

1929:

Гражданы!
Спеши на демонстрацию ”Клопа”
У кассы -  хвост, в театре толпа.
Но только не злись на шутки насекомого
Это не про тебя, а про твоего знакомого.100

Texten är naturligtvis ironiskt formulerad och det Majakovskij egentligen 

uppmanar besökarna till är att kunna stå för sina egna brister och på ett välvilligt sätt 

skratta åt dem, på samma sätt som han parodierat sig själv och sina egna brister i pjäsen.

98Chapple.1980. p.8.

99Brown, Edward J. 1979. p.329

100Majakovskij. 1958. p.275.
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Avslutning

Undersökningen har visat att humorn i Vägglusens första akt till stora delar präglas av 

en känsla av överlägsenhet. Det är dock en överlägsenhet som är uppblandad med en 

bitterhet över vilka personer som har framgång i samhället och det därför rimligt att 

hävda att Ferms kategorier behöver utvecklas. Ett återkommande drag är även att 

humorn används som ett medel snarare än ett mål i sig. Lättsamma verser präglade av 

oväntade vändningar och inkongruenser används för att föra fram allvarliga budskap om 

till exempel alkohol. På den punkten finns ett tydligt samband mellan Vägglusen och 

Majakovksijs arbete för ROSTA, i båda fallen används humorn som ett retoriskt grepp. 

Eftersom det är tydligt att satiren i andra akten riktar sig mot allmänmänskliga drag 

anser jag att den får en mer välvillig och horatiansk inriktning mot slutet av pjäsen. 

Majakovskij skapar en sorts antivärld där Prisypkin är den verklige hjälten. I början av 

pjäsen svävar Majakovskij på gränsen mellan att vara humoristisk och sarkastisk. Det är 

först när Majakovskijs självkritik och tvivel på det puritanska framtidssamhället lyfts 

fram som det mer välviliga perspektivet får dominera. I essän ”Hur man botar en 

fanatiker” tar författaren Amoz Oz upp skillnaden mellan humor och sarkasm. Dessa 

rader är intressanta att ha i åtanke när man läser Vägglusen och annan propagandistisk 

litteratur:

Jag har aldrig någonsin sett en fanatiker med sinne för humor, inte heller har jag sett en 
människa med sinne för humor bli fanatiker om inte han eller hon förlorat sitt sinne för humor. 
Fanatiker är ofta mycket sarkastiska. En del av av dem har ett mycket utpräglat sinne för 
sarkasmer men ingen humor. Humor rymmer förmågan att skratta åt sig själv. Humor är 
relativism, humor är förmågan att se sig så som andra kan se en, humor är förmågan att inse att 
oavsett hur rättfärdig man är och hur fruktansvärt illa behandlad man blivit, finns det en viss 
aspekt av det hela som är lite lustig.101

101Oz, Amos. 2006. Hur man botar en fanatiker. Stockholm. p.30.
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Två stilistiska drag är utmärkande i pjäsen; hyperbolen och främmandegöringen. De är 

tekniker som är användbara både inom science fiction och satir och på så sätt kan de 

båda genrerna förenas på ett effektivt sätt.  Ett problem med pjäsen är dock att den är 

ofrivilligt komisk. Majakovksijs framtidsvision är underhållande just för att den är 

daterad, och likaså kan de problem som diskuteras i första akten få oss att le överlägset 

just för att de är så fast förankrade i en annan tid. Det finns en tydlig inkongruens 

mellan Majakovskijs 1979 och västvärldens 70-tal eller Brezjnevs stagnationsår. Frågor 

som var viktiga för Majakovskij har idag förvandlats till kitch, på samma sätt som 

gamla sovjetiska propagandaaffischer och det är något som antagligen skulle betonas 

om någon, mot förmodan, skulle sätta upp pjäsen på en modern teater. Att unga män 

från arbetarklassen skaffar sig borgerliga vanor är ett alldeles för snävt och tidsbundet 

problem för att kallas allmänmänskligt och propagandan mot alkoholismen är, även om 

den är skickligt utformad, alldeles för plakataktig för att kallas konstnärlig. Dramats 

första akt framstår därför idag som en kuriositet, som endast de med särskilt intresse för 

epoken får ut någonting av.

Den andra akten är dock intressantare. Dels för att den kan tolkas som ett 

symptom på de tvivel och förlorade illusioner som Majakovskij led av inte långt innan 

sitt självmord, men kanske främst för att den diskuterar förhållandet mellan individuell 

frihet och kollektiv nytta, om än på ett grovt och folkligt sätt. Det är alltför lätt, när man 

läser pjäsen idag, att se det framtida samhället som en motsvarighet till andra dystopier 

som Orwells 1984. Jag tror dock att man begår ett stort misstag, och inte riktigt studerar 

vad som står i texten, om man gör så. I början av andra akten får vi reda på att flera 

tidigare vanliga ord är helt okända för professorn. Detta för tankarna till George Orwells 

Newspeak, men de arkaiska orden (t ex självmord) i Majakovskijs samhälle tycks inte 

vara förbjudna, det är ju inget problem för professorn att slå upp dem i ordboken. 
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Däremot har orden slutat användas då företeelserna de betecknade inte längre finns. De 

var helt enkelt del av en överbyggnad som försvann när samhällets materiella bas 

ändrades. Det finns även få andra tecken på att det rör sig om en polisstat. Prisypkin 

spärras visserligen in på zoo, men han har själv anmält sig som frivillig, och i övrigt 

utsätts han inte för någon grym behandling. Han matas tvärtemot med sprit och tobak 

samt tillåts svära och sjunga så mycket han vill. Den viktigaste anledning till att jag inte 

vill klassificera Vägglusen  som en dystopi är dock följande: Det går inte säga att det 

framtida samhället är en spegling eller drift med 1929-års samhälle i sin helhet eller ens 

en uppförstoring av vissa problem i det samhället. Istället är det i mångt och mycket ett 

väldigt välmående samhället där teknologin gett människan närmast gudomliga krafter. 

Problemet är bara att det (likt Majakovskijs egen övertygelse) är  bräckligt och att 

medborgarna väldigt lätt blir frestade av och hemfaller åt de laster som Prisypkin för 

med sig. Sociologen Karl Mannheims tes om att strävan efter det perfekta samhället 

leder till absolut förtryck eller absolut uttråkning ekar genom hela den andra akten. Den 

lätthet som invånarna låter sig påverkas av Prisypkin med och det övertag som denne 

får när han diskuterar med Zoja Berezkina visar på samhällets stora brist. Det är 

glädjelöst och livet saknar spänning, Det är därför mest korrekt att se pjäsen som ett 

tidigt exempel på heterotopin. Majakovskij ser det kommunistiska samhället som ett 

mål värt att sträva mot men är full av oro och tvivel. Dessa låter han Prisypkin ge 

uttryck för mot slutet av pjäsen. Tvivlet och rädslorna packas sedan in i en humoristisk 

ram med hjälp av de tekniker som diskuterats ovan.  Prisypkins beteende må vara 

frånstötande, men det är lätt att relatera till och känna igen sig i. Det är därför som det 

framtida samhället blir så bräckligt, folk överger snabbt sin ordnade tillvaro där 

ingenting händer och hänger sig åt de spännande lasterna. Prisypkins tal till publiken i 

slutet av pjäsen påminner om att vi inte enbart ska vara fördömande mot andra, utan 
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först ta ut bjälken ur vårt eget öga. Hyperbolen är, som tidigare visats, ett centralt grepp 

i pjäsen och Prisypkin är också en groteskt förstorad skrattspegel som vi alla kan känna 

igen oss i. Med hjälp av Šklovskijs teori om främmandegörning och Lewis 

inkongruensteori går det även att förstå hur humor och science fiction kan samspela. 

Båda kan hjälpa oss att se världen i nytt ljus och hjälpa oss att ställa grundläggande 

existentiella frågor.  Paul Lewis skriver att ”Humor is often a way of evasion of 

potentially unsettling facts or problems”102 Detta förklarar hur humorn kan användas av 

en tvivlande författare som Majakovskij för att i heterotopins form behandla sina 

problem. Kunskap om författarens biografi samt en insikt i hur pjäsen kan ha sett ut när 

den sattes upp ger ökad förståelse på många plan. Trots det går det att få ut en hel del av 

Vägglusen enbart genom att läsa den eftersom många av inkongruenserna ligger på det 

rent språkliga planet. Språkliga neologismer och användandet av vetenskapligt och 

politiskt språkbruk vid oväntade tillfällen är ofta förekommande i pjäsen. Sådana 

stilistiska innovationer skapar inkongruenser men är också tacksamma att använda för 

att beskriva ett framtida samhälle. Dessa utgör sålunda ytterligare en beröringspunkt 

mellan humor och science fiction-genren. Pjäsens humor är så inbäddad i språket att de 

generella humorteorierna som inte skiljer på språk och situation ibland blir otillräckliga. 

Vid sådana tillfällen visade sig mer traditionellt litteraturvetenskapliga metoder som 

ligger närmare stilistikens och lyrikanalysens områden mer fruktbara. Detta var något 

som jag till viss del förbisåg då jag inledde arbetet med den här uppsatsen.

Det går även att förstå pjäsen utifrån begreppen maskering och 

demaskering. Oleg Bajan och Prisypkin är skickliga på att dölja vilka de egentligen är 

men i det hygieniska framtidssamhället blir vägglusen synlig. Samtidigt är samhällets 

egen sterilitet lika tydlig. Även humorn i pjäsen kan förstås med hjälp av dessa begrepp 

då det är tydligt att Majakovskij maskerar sina avsikter med hjälp av en humoristisk 

102Lewis.1989.p.65.
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fernissa. Det gäller både när han agerar propagandist som när han uttrycker sin oro för 

det kollektivistiska samhället. 

I ovanstående uppsats har jag, med hjälp av min metod och teoretiska ram, 

byggt vidare på och utvecklat de analyser av Vägglusen som tidigare gjorts av Bengt 

Jangfeldt och Edward J. Brown. Jag har visat på vilka drag som är utmärkande för 

humorn i Vägglusen samt även påpekat att de kategorier som presenteras av Olle Ferm 

behöver utvidgas för att vara heltäckande. Uppsatsen visar även på hur satir och science 

fiction kan samverka i och med att båda genrerna använder sig av liknande tekniker som 

hyperboler och främmandegörning. Det är min förhoppning att uppsatsen kan ligga till 

grund för mer omfattande arbeten om sovjetisk satir och science fiction, ett ämne som 

jag hoppas kunna arbeta med även i framtiden.

Appendix
Bilderna från den ursprungliga uppsättningen av Vägglusen samt affischer som har tematiskt 
släktskap med innehållet i pjäsen. Bild 3-5 återfinns även i Majakovskijs samlade verk (Polnoe 
sobranie sotjinenij) band 3 och 5. På grund av den dåliga upplösningen på bilderna i de tryckta 
verken valde jag dock att hämta bilderna från internet istället.
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Scen från 1929 års uppsättning av Vägglusen.103

103 http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/075/189.htm 2/10 2008
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I.V Ilinskij i rollen som Prisypkin104

Reklamvers skriven av Majakovskij.105

104 http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/007/785.htm, 2/10 2008

105 Majakovskij, Vladimir. http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0390.shtml 2/10 2008
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Omslagsillustration av Majakovskijs till dikten ”Von samogon.”106

106 Majakovskij, Vladimir. http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0380.shtml 2 /10 2008
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Affisch av Majakovskij: Okna Rosta nr 858.107

107 http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/009/001/236516207.jpg 2/10 2008
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