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Abstract: The discourses of terrorism. About the terror acts in the Moscow metro in 

2010 

The article aims at a discourse analysis of the mediation of the terrorist actions in the Moscow metro 

in March 2010. Using a whole range of materials from newspapers and the web, discourses pertaining 

to the following words and notions are discovered: war, guilt, victim, conspiracy, moral and memory. 

The guilt and victimization discourses are by far the most important ones. There is also discovered a 

similarity – an almost identical language use – between the war discourse of the Russian leaders and 

the Chechen rebels.  

Under rusningstid morgonen den 29 mars 2010 exploderade två bomber i Moskvas 

tunnelbana på stationerna Lubjanka respektive Park Kul’tury. 40 människor dog. Det 

hade då gått sex år efter det första bombattentatet på samma ställe. Platsen för 

bombdåden var utomordentligt omsorgsfullt vald av terroristerna: tunnelbanan är 

maximalt sårbar och platsen har samma reella och symboliska betydelse som någonsin 

World Trade Center hade i USA. Moskvas tunnelbana firade dessutom 2010 sitt 75-

årsjubileum. Dessa två stationer tillhörde dem som uppnått denna ansenliga ålder. Den 

tjetjenska separatisten Doku Umarov tog på sig skulden för dådet, som utfördes av två 

kvinnliga självmordsbombare av dagestanskt ursprung. 

Syftet med denna artikel är att analysera diskurser och språk i de publika 

reaktionerna på denna för Moskvaborna och hela Ryssland chockartade händelse: 

Vilka olika typer av diskurser användes och vilka får en mer hegemonisk betydelse, 

det vill säga är mer ofta förekommande och som kan uppfattas som viktigare än 

övriga? Vilka ord och uttryck genereras för att gestalta händelsen? I mitt blickfång 

kommer här att vara tidningskommentarer från framför allt det första dygnet, de 

politiska ledarnas uttalanden samt olika författares och andra offentliga personers 

reaktioner. 
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Mina primärkällor är de stora dagstidningarna från 30 mars (Izvestija, Kommersant, 

Nezavisimaja gazeta och Moskovskij komsomolec), TV-nyheterna, president Dmitrij 

Medvedevs, premiärminister Vladimir Putins och den ortodoxa kyrkoledarens, patriark 

Kirills, uttalanden det första dygnet efter dåden. Vidare ingår den populära 

radiostationen Ėcho Moskvys program för dagen som det ter sig i nedskriven form på 

nätet. Slutligen ingår olika nätsidor som belyser dåden inklusive olika sidor som 

innehåller poesi och också en rapp. Det skall alltså påpekas att materialet är begränsat 

och det är inte fråga om någon kvantitativ undersökning, utan snarare en kvalitativ 

pilotstudie.  

Denna undersökning är avsedd att vara ett försök till katastrofstudie (vad som på 

engelska ofta kallas ”disaster studies”) med hjälp av diskursanalys. Resultatet kan ge 

en blixtbelysning av politik och samhälle i Ryssland i en avgränsad krissituation, där 

andra regler och andra överväganden kan tänkas gälla än i en vardagsverklighet. Min 

tes är att en katastrofsituation i ett samhälle både kan innebära att möjligheten att 

kritisera makten minskar (”locket på”) eller tvärtom ökar genom att händelsernas 

styrka framträder så starkt för den enskilde att tankar på självcensur kommer i 

bakgrunden. Jag är alltså intresserad av det ryska samhällets och den ryska maktens 

reaktion i en hastigt uppkommen katastrofsituation. Med diskurs menas här en utsaga 

oavsett medium och oavsett talare som formar sig till att uttrycka ett särskilt 

ställningstagande till världen, samhället eller politiken. Min användning står alltså nära 

Foucaults (Foucault 2000:120–122). Jag är här fokuserad framför allt på gruppers 

diskurser även om jag ibland kommer att citera enskilda personer, som då snarast får 

representera grupper eller formationer. Begreppet används här i pluralis där varje 

diskurs uppfattas som en uppsättning yttranden från en eller flera grupper, en 

uppsättning som är koherent och som har ett inflytande på hur människor tänker och 

handlar (Mills 2004:55).  

Jag kommer i slutet av artikeln att kort jämföra mina resultat med två liknande 

nygjorda studier, den ena Aidti Bhatias analys av 11 september i artikeln ”The 

Discourses of Terrorism” (Bhatia 2009:279–289) och den andra Alexander Spencers 

studie av rapporteringen av terrorismdåd i brittisk press i artikeln ”The Social 

Construction of Terrorism: Media, Metaphors and Policy Implications” (Spencer 

2012:1–27). 

Krigsdiskursen 

Den mest förväntade diskursen i kommentarerna om terroristaktionen det första dygnet 

var krigsdiskursen. Rubriken i Izvestija var ”Fienden står utanför Moskva” (Izvestia.ru 

2010), som både alluderar på kriget mot Napoleon och på nazisternas försök att inta 

Moskva under andra världskriget. Putin manade till kamp mot terroristerna: 

«выковырять террористов со дна канализации на свет божий», ”att skrapa fram 
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terroristerna från botten på avloppet upp i ljusan dag” (Putin.ru 2010). Det är ett grovt 

språkbruk som alltså jämför terroristerna med råttor i en kloak, eller kanske med 

smutsen själv. För Putin framstår dödandet av terroristerna som en rensning av 

avloppet. Medvedev använde samma krigsdiskurs:  

«Это просто звери, и безотносительно того, какими мотивами они руководствовались, 

то, что они делают, является преступлением по любому праву и исходя из любой 

морали/…./У меня никаких сомнений нет: мы их найдем и всех уничтожим.» 

(Kremlin.ru 2010) 

”De är helt enkelt och oberoende av vilka motiv som de leds av, så är det som de gör ett 

brott mot all rätt och bortom all moral. Jag hyser ingen som helst tvekan om att vi kommer 

att finna dem och förinta dem alla.”  

”Förinta” är ett ord som visar att den ryska ledningen här ställer sig utanför legaliteten 

i sin maktutövning. Detta ord användes av Medvedev också i en ovanlig språklig 

vändning ”uničtožit’ do tla” (”förinta till grunden”) (Nakanune.ru 2010). Den fras som 

ligger bakom är ”sgoret’ do tla”, (”brinna ned till grunden”). Uttrycket förstärker att 

det är fråga om ett fullständigt förintande och kanske också avhumanisering. ”Zveri”, 

odjur, är ett annat ord i diskursen som tar ifrån människorna deras mänsklighet och 

ställer kampen mot fienderna utanför all legalitet. Tjetjeniens president Ramzan 

Kadyrov kallar i samma syfte terroristerna för ”råttor”. Också detta uttalande 

avhumaniserar terroristerna genom att de jämförs med skadedjur och deras vistelseort 

benämns ”håla”: 

«Террористов нужно искать и находить в их норах, их нужно травить как крыс, их 

нужно давить и уничтожать!» (Izvestija 2010) 

”Vi måste leta efter terroristerna i deras hålor och finna dem, vi måste förgifta dem som 

råttor, vi måste krossa dem och förinta dem!” 

Kampen mot terroristerna befinner sig utanför lagen genom att de berövas sin 

mänsklighet. De döda terroristerna nämns inte heller i uppräkningen av dem som dött. 

I Västeuropa brukar de skyldiga i alla fall finnas med i en särskild kolumn.  

Språkbruket kan jämföras med det som användes av åklagaren Andrej Vyšinskij 

under Moskva-processerna på 1930-talet, där just begreppet terrorister användes om de 

tilltalade liksom olika sätt att avhumanisera dem och kalla dem hundar (”skjut de galna 

hundarna – var och en!”) eller genom att framföra anklagelsen om ”skadgörelse”, 

”vreditel’stvo” (Cassiday 2000:119–122) som på samma sätt som i uttalanden om 

terrordåden i tunnelbanan förvandlar de skyldiga till skadedjur. Skillnaderna mellan nu 

och då är att det i vårt exempel gäller ett verkligt terrordåd och inte som då av 

systemet påhittade sådana. En dom mot terrorister idag skulle inte heller automatiskt 

leda till dödsstraff.  

En motröst kan också noteras som påpekar det vanskliga i att se terroristerna som 

icke-människor, som odjur. Det konstaterar sociologen och Kaukasuskännaren Enver 

Kisriev:  
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«Политику, которую проводят на Северном Кавказе. Отстрел людей, который был в 

90-х годах, должен уйти в прошлое. Надо брать в плен, судить террористов. Нужно 

понимать мотивацию тех людей, которые уходят воевать. А из уст нашего 

руководства слышно только: убивать и уничтожать. Думаю, что у нас достаточно 

технических средств, чтобы взять террориста живым. Я надеюсь, что власти поймут 

— если мы и дальше будем жестоко убивать, то будем получать молодых девушек-

смертниц, готовых на что угодно.» (Trud.ru 2010) 

”Sådan är den politik som man för i Norra Kaukasus. Den avskjutning av människor som 

ägde rum på 90-talet måste bli ett förflutet. Man måste infånga och döma terroristerna. Man 

måste förstå vilken motivation som de människor har, som går ut i krig. Men från våra 

ledares munnar hör man bara “döda” och ”förinta”. Jag tror att vi har tillräckliga tekniska 

medel för att fånga terroristerna levande. Jag hoppas att de som har makten förstår – att om 

vi också i fortsättningen dödar på ett oförsonligt sätt, då kommer vi att få unga kvinnliga 

självmordsbombare som är beredda att göra vad som helst.”  

Genom att man dödar terroristerna utan rättegång föds det nya terrorister, menar 

skribenten. Också Medvedev talade, till skillnad om Putin, om behovet av rättssäkerhet 

i aktionerna, vilket känns som en nyhet i sådana sammanhang. Det är dock ett yttrande 

som fått mycket mindre spridning än de övriga och snarast har blivit marginaliserat:  

«Органам внутренних дел поручено активизировать разъяснительную работу среди 

россиян, не допуская дестабилизации настроений в обществе, но при этом - строго 

соблюдать права граждан.» (Medvedev-da.ru 2010) 

”Organen för inrikesfrågor har fått i uppdrag att intensifiera spaningsarbetet bland 

ryssländarna, men en destabilisering av samhället kommer inte att tillåtas, och man måste 

samtidigt strängt iaktta medborgarnas rättigheter.” 

Dessa yttranden från Putin och Medvedev har ju med själva legitimeringen av deras 

maktutövning att göra, och visar att de genom sitt sätt att leda landet kan garantera 

medborgarnas liv och säkerhet. Det är kanske den viktigaste funktionen för varje 

makthavare i varje politiskt system. 

Om man jämför Medvedevs och Putins tal med Bushs tal efter 11 september ser 

man att skillnaderna är slående. Det som saknades i de två ryska ledarnas uttalanden 

var den självsäkerhet och medvetenhet om landets styrka, som var huvudtemat i Bushs 

tal i motsvarande situation. Varken Medvedev eller Putin talar om att landet är starkt 

och att det står för högre värden som är motsatta de som terroristerna står för. Ledarnas 

reaktioner uttrycker här samma svaghet som reaktionerna på Beslandramat (Ó Tuathail 

2009). Det som ledarna koncentrerar sig på är våldsutövningen. Jag är här inte 

intresserad av reella maktförhållanden mellan stater utan just diskurserna om makt.  

Ledaren för den nyeurasiska rörelsen, en av alla politiska extremister i dagens 

Ryssland, Aleksandr Dugin, brukade i sin kommentar också en klassisk krigsdiskurs. 

Dådet uppfattas mer eller mindre som en krigsförklaring, som början på ett nytt krig i 

Kaukasus: ”Explosionerna i Moskvas tunnelbana – det är början på ett nytt slag om 

Kaukasus” (Rosbalt 2010b). Här används igen ett uttryck från andra världskriget, då 

”Kampen om Kaukasus” var ett särskilt begrepp. Dugin kräver vidare en starkare 

ledning i landet och en starkare centralstyrning. Det innebär egentligen en fortsättning 
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av 1800-talets politik med erövring och fasthållande av Kaukasus inom den ryska 

stormaktssfären.  

Fiendebilden är också klar: det är kvinnliga självmordsbombare, orden som används 

är det nya begreppen ”smertnica” (”dödinna”), ” černye vdovy” (”svarta änkor”). 

”Svarta änkor” syftar på att många av de kvinnliga självmordsbombarna just är änkor 

efter separatister som dödats av de ryska säkerhetsstyrkorna. Ordet syftar naturligtvis 

också på de giftiga spindlarna med detta namn, igen en hänvisning till skadedjur. 

Ordet för själva dådet, ”terakt”, är en förkortning för terroraktion och är också 

tämligen nytt, men har en historia, och det finns några få tidigare exempel i den stora 

nationella korpusen över ryska språket. Ett nytt ordförråd för terrordåd skapas 

efterhand i Ryssland.  

Doku Umarov tog alltså på sig skulden för dåden i mars 2010. I hans uttalande 

speglas samma diskurs som hos de ryska debattörerna och också här används verbet 

”förinta”, men djurmetaforiken har ersatts med ordet ”de otrogna”. Själva terrordåden 

betecknas av honom som en specialoperation, ett begrepp som ofta används av FSB:  

«29 марта в Москве проведены две спецоперации по уничтожению кафиров, а заодно мы 

послали привет ФСБ.» (Rosbalt.ru 2010a)  

”29 mars utfördes i Moskva två specialoperationer i syfte att förinta kafirer, och samtidigt skickade vi 

en hälsning till FSB.” 

De verkliga terroristerna är enligt Umarov den ryska krigsmakten och den ryska 

säkerhetstjänsten. Det är en ståndpunkt som de nordkaukasiska terroristerna också 

tidigare har intagit (Ó Tuathail 2009). Han hävdade också att terrordådet i tunnelbanan 

skulle visa ryssarna vad krigets verklighet, alltså underförstått ryssarnas krig i 

Tjetjenien, innebär. Det finns en spegling, nästan en fullständig likhet mellan den 

ryska ledningens uttryckssätt och Doku Umarovs. Det är alltså frågan om en speciell 

mediering som den franske filosofen Jean Baudrillard också menade fanns i 11 

septemberdåden i USA (Baudrillard 2001), det vill säga att attentateten visade för en 

amerikansk publik vad amerikanarnas handlingar i olika asiatiska länder innebar för 

deras befolkningar. Umarovs ord är alltså desamma som Mevedevs eller Putins 

förutom att perspektivet är det motsatta. I följande citat är det orden 

”bandformirovanija”, "kriminella band" liksom än en gång ”specoperacija” som är 

gemensamma för de båda parternas sätt att uttrycka sig:  

«Когда меня называют террористом, мне смешно, потому что никто не называет террористом 

Путина, посылающего свои бандформирования на Кавказ. В Москве спецоперация была 

проведена не против самых бедных, и она должна напомнить всем россиянам о том, что я 

обещал давно: война придет на ваши улицы, и вы будете ее наблюдать не по телевизору, а 

ощутите на себе, как ее сейчас переживают все народы Кавказа.» (Grani.ru 2010) 

”När man kallar mig för terrorist tycker jag att det är skrattretande, eftersom ingen kallar Putin för 

terrorist, som skickar terrorband till Kaukasus. Specialoperationen i Moskva riktade sig inte mot de 

fattigaste, men den skall påminna alla ryssar om vad jag sedan länge lovat: kriget kommer till era 

gator, och ni kommer att kunna iaktta det – inte på TV – utan uppleva det själva, på samma sätt som 

alla folk i Kaukasus genomlever det nu.” 
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Det gäller för Umarov att för ryssarna förvandla mediernas bild till verklighet, en 

verklighet som sedan naturligtvis i sin tur förmedlas genom massmedierna.  

Tre fotografier kan vara av betydelse i sammanhanget, tre som publicerades på en 

av självmordsbombarna, Džanet Abdurachmanova: först i icke-muslimska kläder 

tillsammans med sin make som håller i en pistol, sedan med slöja och en egen pistol 

och till sist ett fotografi av hennes sargade huvud som återfanns efter dådet i 

tunnelbanan. Tre fotografier, tagna vid olika tidpunkter, som visar tre stadier av 

radikalisering. Enligt pressuppgifterna var hon 18 år och hennes man hade dödats som 

terrorist av de ryska myndigheterna. En detalj som återkommer i beskrivningarna av 

henne är att hon i sin barndom var duktig på att deklamera dikter (Berseneva 2010). 

Det berättas om en alldeles vanlig flicka som blivit förledd av extremister, och själva 

diktläsningen förbinds med normalitet. I rysk kultur och särskilt i den sovjetiska var 

litteraturläsningens förädlande roll för en människas roll ett axiom.  

 

Bild 1. Ett av de fotografier av Džanet Abdurachmanova som spreds på nätet. Här tillsammans med sin man som 

senare dödades av rysk militär. 

Skulddiskursen 

En viktig fråga är vem som bär skulden för bombdåden. Förutom på terroristerna 

kastas skulden också på andra, framför allt på regeringen, som inte kunnat hindra 

denna terrorhandling, men också på ledningen för Moskvas tunnelbana, som sedan 

förra bombdådet sex år tidigare fått stora anslag för att förbättra säkerheten, utan att 

någonting förefaller ha hänt: 
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«20 миллиардов рублей на безопасность метро исчезли без следа.» (Newsland.ru 2010) 

”20 miljarder rubel för att förstärka säkerheten i tunnelbanan har försvunnit spårlöst.” 

Även i nästa exempel framträder i pressen en mycket skarp kritik av makten av samma 

typ som möter vid katastrofer och brott av detta slag i de flesta andra länder: 

”Terroristerna hälsade till Lubjanka” (Moskovskij komsomolec 2010), vilket syftar på 

att den första av explosionerna ägde rum på denna station över vilken den ryska 

säkerhetstjänstens enorma byggnad är belägen, eller ”Terroristaktionen tog 

myndigheterna på sängen”(Rečkalov 2010). 

Många filmklipp från tunnelbanan strax efter angreppet finns på nätet. Kritiken av 

Rysslands ledare delas av både liberala grupper och högerpolitiker. Dino Ms 47, en av 

Rysslands mest kända rappartister, sjunger: ”Genom sina lögner fostrar denna viljelösa 

och svaga makt inget annat än skinnhuvuden” (Dino Ms 47 2010).  

Både Medvedev och Putin anklagades mer eller mindre öppet för vad som hänt. 

Kritik framfördes också mot att nyhetsförmedlingen sinkades av att man på ryskt sätt 

väntade på order uppifrån med direktiv om hur nyheterna skulle presenteras. Styrkan 

och häftigheten i denna kritik var påfallande, och det förefaller inte ha varit något 

”locket på” under dessa dagar.  

Den kände författaren Vladimir Sorokin väljer en helt annan ståndpunkt och 

försöker undvika att leta efter syndabockar. Han anklagar inte myndigheterna och inte 

heller någon annan, han ser vad som hänt snarast som en naturkatastrof, en katastrof 

som ingen kunnat hindra och som var given av ödet. Det finns bara en möjlighet i den 

situationen om man är troende: att be till Gud (Izvestia.ru 2010). På detta sätt undviker 

författaren både att göra inrikespolitik av händelsen och att späda på hatet mot 

kaukasierna eller andra främlingar. Skulden blir ödets och inte de förmenta 

skadegörarnas.  

Också i en av dikterna om terrordådet publicerad på nätet blir ödet det bestämmande 

och skrämmande och inte terroristerna i sig: 

Кто-то не успел 

Выйти на перрон, 

Кто-то первым сел 

В страшный тот вагон. 

Кто-то подбежал, 

Кто-то встать не мог, 

Кто-то ждал суда, 

Чем ответит бог? (Buntarskaja 2010) 

Någon hann inte 

stiga av på perrongen, 

någon var först att sätta sig 

i denna förfärliga vagn. 
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Något kom i sista ögonblicket. 

Någon kunde inte ställa sig upp. 

Någon väntade på domen, 

vad skall Gud ge för svar? 

Offerdiskursen 

Offren är de enkla moskvaborna. En av de mest spridda bilderna visar trängseln vid 

evakueringen av stationen Park kul’tury. Fotografiet avbildar en enorm mängd 

människor som tycks försöka ta sig ut samtidigt som de är instängda och till synes utan 

någon som helst panik. Bilden får starka symboliska övertoner av ett hotande och 

lidande ryskt folk som försöker bana sig väg framåt i en klaustrofobisk omgivning. Det 

är en stark bild som kan inordnas i den ryska kulturens fråga om Rysslands framtid, 

alltså Puškins eller Gogol’s fråga ”varthän” riktad till den ryska historien och till de 

ryska läsarna av deras verk.  

 

Bild 2. Tunnelbanan under evakueringen. Förstasidan av Moskovskij komsomolec 30 mars 2010. 

Offren syns också liggande på golvet på perrongen. Ett annat återkommande motiv 

som är de döda och skadade liksom blodspåren på de annars alltid extremt välstädade 

golven nere i tunnelbanan. Hela detta magnifika sovjetiska bygge som lovade säkerhet 
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visade sig inte kunna skydda de vanliga människorna. Många bilder visar också den 

trots sin beständighet skadade marmorn, vilket ger samma associationer till 

skyddslöshet. Blodspåren på stengolvet och den skadade marmorn förefaller vara 

bilder av samma slag som bilderna av de människor som hoppade från Tvillingtornen 

som fick en emblematisk betydelse efter 11 september (Keniston & Quinn 2008:186). 

Motivet med blodspåren och den skadade stenen återkommer sedan vidare i dikter och 

minnen från terrordåden.  

 

Bild 3. Bild från övervakningskamera. Några minuter efter explosionerna på tunnelbanestationen Lubjanka. 

I detta sammanhang faller flera kommentatorer tillbaka till en sovjetisk retorik om de 

hederliga och arbetsamma sovjetmedborgarna, som till exempel i denna dikt:  

Еще вчера мужья, сыны и братья, 

Они собрaлись — нет, не на войну: 

Спешили на работу лишь добраться, 

Чтобы трудом своим крепить страну. (Tigrickaja 2010) 

Ännu igår ämnade sig männen, sönerna och bröderna,  

nej inte till krig, utan till arbetet: 

De ville bara komma i tid till jobbet, 

för att med sitt arbete stärka landet. 
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Konspirationsdiskursen 

Frågan om skuld och offer leder ofta till vad som bör kallas konspirationsteorier. Dock 

spreds inga mera spektakulära sådana av myndigheterna, utom en förmodan att 

georgier kunde ligga bakom dåden (Rbc.ru 2010). Framför allt kom 

konspirationsteorierna från olika extremistiska grupper. En av de imperialistiska 

demagogerna, Aleksandr Prochanov, talade insinuant i en radiointervju i Echo Moskvy 

om att många parter var inblandade: 

«Это местный криминалитет и вот эти террористы – они срослись, отчасти, с 

силовыми структурами, которые, с одной стороны, гоняются за ними, а с другой 

стороны, их снабжают вооружением. Там очень сильны сложные загадочные 

отношения между бизнес-группами, бизнес-сообществами, которые очень часто 

сливаются или кооперируются с московскими экономическими группами. И вот эти 

внутренние экономические проблемы нерешенные – они решаются за счет 

московских взрывов.» (Prochanov 2010) 

”Den lokala kriminaliteten och dessa terrorister – de har delvis utvecklats i symbios med 

maktstrukturerna, som å ena sidan jagar dem, å andra sidan förser dem med vapen. Det finns 

ett mycket starkt, komplicerat och dunkelt förhållande mellan affärsgrupper och affärsbolag 

som ofta förenas och samarbetar med ekonomiska grupper i Moskva. Och dessa interna 

ekonomiska problem som är olösta – de får sin lösning genom explosionerna i Moskva.” 

I denna stora och enligt honom själv gåtfulla konspiration ingår också Georgien och 

USA. Regeringen kan dra nytta av terrordåden för att på nytt få möjlighet att skicka 

trupper till Afghanistan, och även genom att befolkningen kan komma att glömma 

problem och olika impopulära åtgärder från regeringens sida. Prochanov talar framför 

allt om vilka som har nytta av terrordåden, men undrar också vilka krafter som kan 

ligger bakom dåden. I ett inslag i georgisk TV anklagades direkt den ryska politiska 

ledningen för dåden, medan ordföranden för det ryska säkerhetsrådet istället 

förmodade att georgierna skulle kunna ligga bakom dem. Själva konspirationsteorin 

löper till slut amok med sig själv och nästan alla kommer att ingå i den.  

Uppfattningen att regeringen drar nytta av terroraktionen framträder också hos Dino 

och jag citerar ytterligare en gång från hans rapp:  

Это, конечно, очень плохо,  

что погибли дети,  

Зато народ отвлекся от тарифов ЖКХ. (Dino Ms 47 2010) 

Det är naturligtvis illa att barn har dött 

men folket har nu glömt avgiftshöjningarna, 

Sådan är logiken hos våra bossar. 

Vad det gäller här är höjda avgifter för kommunal service: el, vatten, sophämtning etc., 

som då var aktuella ämnen.  
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Moraldiskursen 

Ytterligare en viktig diskurs i sammanhanget angår frågan om moral i den uppkomna 

krissituationen. Det är en vanlig diskurs i samband med terroristdåd och 

naturkatastrofer. Författarinnan Ludmila Ulitskaja skriver att terrordådet visar vilka vi 

är som i en spegel (Radio Svoboda 2010). Patriark Kirill menar att dådet manar till 

enhet bland hela folket:  

«Пусть нашим ответом станет единство нашего народа, его твердая воля к тому, 

чтобы остановить террористов и тех, кто их поддерживает, финансирует или 

оправдывает. Их настигнет Божия кара. Верю, что не замедлит и человеческая 

справедливость.» (Russkaja Pravoslavnaja Cerkov’ 2010) 

”Må vårt svar vara vårt folks enhet, dess fasta vilja att stoppa terroristerna och dem som 

stödjer, finansierar eller rättfärdigar dem. Guds dom kommer att drabba dem. Jag tror att 

inte heller den mänskliga rättvisan kommer att vänta på sig.” 

Lev Rubinstein, en av Rysslands mest kända poeter, menar att det är just denna 

gemenskap som inte kan uppammas i Ryssland: 

«Одни общества в такие дни сплачиваются в общей беде, забывая хотя бы на время о 

социально-культурных противоречиях и взаимных претензиях. Другие же, чей 

инстинкт самосохранения находится на грани полного исчезновения, немедленно 

сбрасывают с себя, как обгорелую кожу, и без того тончайшую пленку 

цивилизованности, здравого смысла и способности к взаимопониманию.» (Rubinštejn 

2010) 

”En del samhällen blir mera sammanfogade vid en gemensam olycka, och glömmer 

åtminstone för en tid sociala och kulturella motsättningar och inbördes konflikter. Andra, för 

vilka självbevarelseinstinkten är på gränsen till att fullständigt gå förlorad, kastar av sig som 

ett brännskadat skinn det hur som helst mycket tunna skiktet av hövlighet, sunt förnuft och 

förmåga till samförstånd.” 

Han fortsätter här med att berätta om hur den mer än 80-åriga medborgarrättskämpen 

Ljudmila Aleksejeva blev nedslagen av en rysk nationalist när hon gick ner i 

tunnelbanan för att hedra minnet av de döda.  

De ryska författarna försöker alltså flytta över frågan från den dagsaktuella 

händelsen till frågan om vart Ryssland är på väg över huvud taget och då som 

moraletisk frågeställning. Det är igen samma fråga om varthän som Puškin och Gogol’ 

ställde.  

Minnesdiskursen 

En viktig del är hur man skall minnas de omkomna. På ett sätt som inte förekommit i 

större utsträckning tidigare började man spontant lägga blommor på vissa ställen på 

stationen eller på spåret. Detta uppfattades också som en relativt sett nymodig 

företeelse i media. En journalist beskriver det nya och spontana i företeelsen och dess 

koppling till motsvarande minnesskapande i väst: 
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Bild 4. Blommor på tunnelbanestationen Lubjanka. 

«Цветы и свечки вечером на перроне "Лубянки" неотличимы от цветов и свечек в 

память о принцессе Диане или Майкле Джексоне, евроремонт гражданского 

сознания.» (Kašin 2010) 

”Blommorna och ljusen på kvällen på perrongen Lubjanka är omöjliga att skilja från 

blommorna och ljusen till minne av prinsessan Diana eller Michael Jackson, det är en 

eurorenovering av det civila medvetandet.” 

Ett begrepp som myntades med starka inslag av svart humor var ”Nekropoliten”, en 

blandning av nekropol, minnesplats för döda, och det officiella namnet på tunnelbanan 

Metropoliten (Kašin 2010). Det ger starka associationer till den officiella, högtidliga 

stämningen i tunnelbanan och återigen till all marmor.  

Motsatsförhållandet mellan kristendom och islam tas sällan upp. Det förefaller ha 

varit mera framträdande i den amerikanska diskursen om 11 september. Putin och 

Medvedev nämner inte Gud alls i sina uttalanden. Detta till skillnad från president 

Bush. Gud spelade en viktig roll i hans tal på kvällen samma dag som dåden hade 

inträffat. Övriga yttranden om terrordådet innehåller däremot starka religiösa element. 

Det ryska folket är ett offerlamm, som Aleksandr Prochanov hävdat: 

«И русский народ, скорее, похож на агнца, которого каждый раз закалывают во имя 

высших мировоззренческих задач и целей. Поэтому власть, нынешняя власть – она 

абсолютно бездуховна, она не понимает миссии России, она не живет рядом с 

народом.» (Prochanov 2010) 

”Och det ryska folket liknar mest ett lamm, som man offrar varje gång i namn av högre 

ideologiska syften och mål. Därför är makten – den nuvarande makten – helt utan andlighet, 

den förstår inte Rysslands mission. Den lever inte tillsammans med folket.” 
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Framför allt används kristna motiv för att forma en sakral minnesdiskurs, för att förena 

terrordådet med den kristna berättelsen. Flera kommentatorer i pressen påpekade att 

terrordåden ägde rum på måndagen i Stilla veckan, och därmed kan ingen hindra att 

lidandet övergår i uppståndelsen, hävdar de: 

«А тем, кто приурочивал московские взрывы к началу Страстной недели, следовало 

бы помнить, чем она заканчивается. В конце ее - Воскресение, которого не отменит 

никто.» (Bykov 2010) 

”Och den som planerade explosionerna i Moskva till början på Stilla veckan bör påminna 

sig om hur den slutar. Vid dess slut stundar Uppståndelsen, som ingen kan upphäva.” 

Något senare, på tisdagen veckan efter påsk, infaller Radonica, en traditionell 

minnesdag för döda i den ortodoxa traditionen. Patriark Kirill höll minnesgudstjänst 

för offren i tunnelbanan och en ljushållare av den typ som annars finns i varje kyrka 

för att tända ljus till de dödas minne var uppställd på perrongen. Patriarken hann under 

sin korta predikan nämna påsken, de ryska storfurstarna och metropoliterna som är 

begravda i Kreml och på så sätt jämföra dem med offren i terrordådet. Ceremonin 

avslutades med att en kör sjöng ”I evig åminnelse”, ”Večnaja pamjat’” samtidigt som 

man i bakgrunden hörde gnisslet från ett bromsande tunnelbanetåg. TV-inslaget som 

gestaltar denna händelse inleds med att patriarken tar rulltrappan ner till perrongen, ett 

mycket speciellt inträdande i denna värld med dess offer och avslutas med att han i en 

sekvens åker uppför rulltrappan. Han gör samma nedfärd till dödsriket och uppfärd ur 

detta som Kristus gör under Stilla veckan och påsken enligt ortodox hymnografi och 

ikonografi. Här var ett försök att i rituell form förena uppe och nere, storfurstar och 

vanliga ryssar, ledare och de enkla människorna. Terrordådet fogas här in i det ryska 

påskfirandets matris, liksom många andra händelser i den ryska historien gjorts på 

liknande sätt.  

 

Bild 5. Patriarken Kirill håller minnesgudstjänst i tunnelbanan 
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Slutsatser 

Jämförelser med liknande aktioner i andra länder, till exempel i London eller i Tokyo, 

förekommer endast sparsamt i rapporteringen från terrordåden. Däremot påminner 

man om tidigare dåd under sovjetisk eller framför allt eftersovjetisk tid. Ett starkt men 

inte oväntat element är det som här kallats krigsdiskursen med dess ömsesidiga 

avhumanisering av fienden. Mera oväntad, i ett nutida ryskt perspektiv, är den starka 

kritik av den politiska makten och dess legitimitet som framförs i skulddiskursen. Det 

är denna skarpa kritik som blir den viktigaste slutsatsen av denna undersökning. Det är 

också i denna typ av krissituation som annars latent kritik kan komma till uttryck. 

Ledningen talar inte heller själv från en styrkeposition. Detta är alltså inte ett 

försthandsargument från den ryska ledningens sida för att legitimera sin makt, till 

skillnad från Bush och hans tal 11 september. Den enkla ryssen får här rollen av offer, 

både gentemot terroristerna och gentemot myndigheterna. Det är dessa två diskurser, 

krigsdiskursen och den maktkritiska skulddiskursen, som blir hegemoniska i 

medieringen av terrordåden, om vi ser till vår undersökning.  

Också förväntade mot bakgrund av kännedom om de politiska diskurserna i 

Ryssland är de olika konspirationsteorier som luftas. Viktigt är också att Rysslands 

idag mest tongivande författarna uttalar sig och med ett moraliskt engagemang som 

redan uttrycktes det första dygnet efter dåden. Författarna återtar här något av den roll 

som de tidigare haft i den ryska kulturen, som landets och nationens samvete. Den 

snabba och engagerade reaktionen från författarnas sida visar samtidigt på en ny 

utveckling inom den ryska skönlitteraturen i förhållande till de första åren efter 

Sovjetunionens fall då icke-engagerandet nästan var programmatiskt.  

En jämförelse mellan de rön som denna undersökning lett fram till och de två 

artiklar om terrorismen i USA respektive Storbritannien som nämndes i början av min 

artikel ger delvis en liknande bild som vår studie av tunnelbaneterrorismens diskurser, 

men det finns också klara skillnader. Vad som är gemensamt resultat i alla tre arbeten 

är krigsdiskursen och den manikeiska uppdelningen av världen i ont och gott. 

Slutsatsen skulle då så långt vara att dessa diskurser är, som Bhatia uttrycker det ”en 

metaforisk cocktail av politisk jargong” (Bhatia 2009:281). Det är den ryska kontexten 

och de särskilda diskurser som vi här har kunnat finna som har en förklarande kraft för 

att förstå Ryssland av idag: den maktkritiska diskursen som så i hög grad förstärks av 

offerdiskursen men också författarnas oväntade men nygamla roll som samhällets 

samvete. Här finner vi kanske de viktigaste rönen i vår pilotstudie. Precis som det 

uppenbara och avslöjade fusket under parlamentsvalet i december 2011 så visar de 

omedelbara reaktionerna på bombdåden i mars 2010 vad jag skulle vilja kalla 

missnöjespotentialen i den allmänna opinionen i Ryssland i dagens politiska 

verklighet. Paradoxalt nog fungerar demokrati eller i alla fall yttrandefrihet i denna 

krissituation bättre än de gör under mera normala omständigheter. Hätskheten i 

reaktionerna stämmer väl med reaktionerna på terrordåd i andra länder, men är oväntat 
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i den ryska politiska verkligheten som den ter sig idag som karakteriseras av ett 

demokratiskt underskott och ett underskott när det gäller kritiken av landets högsta 

ledning.  
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