
Förändringar i det sovjetiska politiska språket: revolutionens språk kontra 

det totalitära språket 

Ludmila Pöppel 

Samband mellan språk, makt, ideologi och manipulation har alltid intresserat forskare. Under 

1900-talet fick politiker nya instrument till sitt förfogande — moderna massmedia — och 

därmed ökade deras möjligheter att påverka och manipulera.  

Det förra århundradet upplevde flera revolutioner och totalitära regimer. Den 

känsloladdade revolutionära retoriken hade sitt inflytande på språket, t.ex. vad gäller 

neologismer. Vissa av dem förvandlades sedan till nyckelbegrepp för hela epoken. 

Revolutionerna åtföljdes av stabiliseringsperioder som i sin tur avslutades med att byråkratin 

vann en seger över spontana massrörelser. Denna process återspeglades tydligt på många 

områden, inte minst i språket. I länder som det kommunistiska Ryssland, det fascistiska 

Italien eller Nazityskland var den tydligast, eftersom parlamentarismen som sådan redan från 

början förnekades i dessa länder. De tre totalitära regimerna var århundradets mest ökända 

och deras inflytande över samhälle, politik och språk har väckt stort intresse hos lingvister, 

statsvetare och kulturforskare. I Sovjetryssland hade kommunisterna makten i över sju 

decennier, vilket var betydligt längre tid än de totalitära regimerna i Italien och Tyskland. Det 

större tidsperspektivet ger oss bättre möjligheter att följa hur den totalitära diskursen 

utformades över tid. 
Begreppet totalitärt myntades i Mussolinis Italien av den italienska fascismens filosof 

Giovanni Gentile och betydde en allomfattande, genomträngande, fullständig, total stat. I 

början användes det för att beteckna högerextremistiska regimer, men efter kalla krigets 

början i mitten på 1940-talet skiftade betydelsen från att beteckna fascistiska regimer till att 

karakterisera Stalins Sovjetunionen. Det nya paradigmet formulerades av statsvetarna Carl 

Friedrich och Zbigniew Brzezinski och väckte debatt bland deras kollegor. Totalitärt började 

småningom användas för att karakterisera det sovjetiska systemet från 1930-talet fram till 

Sovjetunionens sönderfall 1991 (Scott och Marshall 2005).  
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Det sovjetiska politiska språket genomgick under drygt sjuttio år en hel del 

förändringar. Mycket tyder på att processen sträckte sig över flera decennier och avslutades på 

1950-talet, men den var som mest intensiv under 1920 och 1930-talet. Det officiella språket 

började undersökas redan på 1920-talet, men frågan om det sovjetiska totalitära språkets 

utformande har hamnat i fokus för forskare först i mitten av 1980-talet (Weiss 1986) och 

fortsatt efter Sovjetunionens sönderfall (Young 1991, Smith 1998, Romanenko 2000, Brooks 

2001, Gorham 2003). Förändringarna har analyserats ur flera synvinklar — lingvistisk, 

kulturologisk, sociologisk, politisk, historisk för att nämna några. Lexikala förändringar i det 

sovjetiska politiska språket har även återspeglats i ett antal ordböcker, som behandlar olika 

aspekter av totalitär sovjetisk diskurs (Zemcov 1985, Baranov och Karaulov 1991, 1994, 

Mokienko och Nikitina 1998, Gusejnov 2003).  

Det aktuella ämnet i 1920-talets forskning var det inflytande 1917 års revolutionen hade 

på det officiella språket. Flera forskare skrev om den franska revolutionens inflytande och en 

del lexikala förändringar — neologismer, nya lån, ändrade betydelser och nya 

ordbildningsmönster (Mazon 1920, Karcevski 1923, Vinokur 1925, Seliščev 1928). Dessutom 

analyserades fraseologi (Vinokur 1925), metaforer och bildspråk (Seliščev 1928). Det nya 

politiska språket var till stor del obegripligt för de breda massorna. Detta ledde till en debatt, i 

vilken tidningsspråket och dess utveckling var ett aktuellt ämne. Lev Uspenskij (1931, 256) 

skrev att journalisterna redan 1923 hade märkt att deras språk var i stort sett obegripligt för 

arbetare och bönder. Kritikerna anmärkte att det var bemängt med klichéer och alltför 

komplicerat , att det behövde förenklas och anpassas mer till talspråket (Gus et al. 1926, Šafir 

1927). Motståndare till språkets förenkling påstod att det officiella språket skulle återspegla 

det nya livets komplexitet och att läsarna skulle utbildas för att kunna hänga med (Šklovskij 

1925, Vinokur 1924). Michael Gorham (2003) har, med utgångspunkt i detta dilemma, 

grupperat olika åsikter om den offentliga diskursen i tre modeller — den revolutionära 

modellen, som stod för modernistiska och formalistiska visioner, den populistiska modellen, 

som förespråkade det folkliga språkbruket som norm och orienterade sig mot talspråket, och 

den nationalistiska modellen, som förnekade det experimentella och sökte grund i den 
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klassiska litteraturen. Han drar slutsatsen att de tre modellernas olika retoriska element var 

bidragande i utformandet av det totalitära språket på 1930-talet (Gorham 2003, 121).  

Tidningar var ett viktigt instrument för den sovjetiska officiella diskursens utveckling. I 

denna process hade olika tidningsgenrer olika roller. På 1920-talet bildades en sträng hierarki, 

i vilken lokala tidningar skulle återspegla folkets röst medan centrala tidningar, sådana som 

Pravda och Izvestija, skulle utforma den officiella diskursen uppifrån.1 Jeffrey Brooks (2001, 

15–17) beskriver denna hierarki som en viktig länk mellan makthavare, intellektuella och 

folket. Brooks följer även förändringsprocessen inom media. Under 1920-talet tog 

bolsjevikerna allt större kontroll över tidningarnas innehåll. Den blev total mot slutet av 

årtiondet, vilket i sin tur ledde till en förändring i retoriken — istället för att övertyga läsaren 

handlar det mer om att tvinga på denne/denna alt. honom/henne ett budskap.  

Elittidningarna hade också sina roller i utvecklandet av den officiella diskursen. Pravda 

var det kommunistiska partiets huvudspråkrör. Tidningens chefredaktör var medlem i det 

Kommunistiska partiets Centralkommitté. Som författare till ledarartiklarna var han först att 

utforma politiska linjer och tolka aktuella händelser. Ledarartiklara i Pravda hade därför en 

tongivande roll för Sovjetunionens ideologi, politik och politiska språk.  

I denna undersökning analyseras retoriska förändringar i det officiella sovjetiska 

politiska språket under de första två decennierna. Syftet är att visa hur det ryska politiska 

språket påverkades av revolutionen 1917, vilka retoriska drag som kännetecknade det 

officiella politiska språket under 1920- och 1930-talet och hur den officiella politiska retoriken 

förändrades under denna period, från revolutionens språk till totalitär diskurs. Metoden är 

identisk med den som jag använt i en större diakronisk undersökning av det sovjetiska 

politiska språket under fyrtio år — från 1920-talets början till 1950-talets slut (Pöppel 2007). 

Ett urval av ledarartiklar från Pravda från perioden 1924–39 samt paroller och rubriker från 

1917–33 utgör källmaterialet. Artiklarna har valts med fem års intervall och omfattar fyra 

perioder, var och en månad lång. Paroller och rubriker kompletterar materialet, i synnerhet 

                                                 
1 Gorham (2003, 79) beskriver journalister i lokala tidningar som en röst i den populistiska modellen. De skulle 
även bidra till utformandet av den nya proletära litteraturen.  
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strax efter revolutionen 1917. Detta har gjort det möjligt att följa förändringar över tid och 

analysera de retoriska egenskaper som kännetecknade varje period.  

1920-talets politiska retorik i Sovjetryssland kännetecknades generellt av att den ofta 

vände sig till läsarnas känslor och förnuft. Samma tendenser gällde även tidningsspråket. Det 

var naturligtvis inte fritt från schabloner och klichéer — tidningsspråk är alltid schabloniserat 

— utan det handlar om ett antal emotionella och logiska element som det präglades av. Många 

av dem försvann under 1930-talet. Detta ledde i sin tur till att språket ritualiserades. Processen 

återspeglas i Pravdas retorik på olika nivåer. I artikeln analyseras processen på den lexikala 

nivån och genom textstrukturen.  

 

Lexikala förändringar 

 Som exempel på de lexikala retoriska förändringarna tar jag upp metaforer och epitet. 

Metaforer  

 Metaforerna har analyserats enligt de modeller som föreslås i två ordböcker om rysk politisk 

metaforik (Baranov och Karaulov 1991, 1994). De mest frekventa politiska metaforerna i 

Pravdas material är krig, eld, ljus, kraft, väg, familj, kroppsdelar, sjukdomar, mekanism, 

fängelse, spel och djur. De flesta modellerna används under hela den sovjetiska perioden, men 

inom dessa grupper sker vissa förändringar. I sin analys av sovjetiska tidningar från 1920-talet 

beskriver Brooks en rad frekventa modeller — krig, familj, väg, linje och byggnad; Stalins 

politik på 1930-talet jämförs med spel — föreställning och politisk teater (Brooks 2000, 21–27, 

48–82).  

Exempel ur Pravdas ledarartiklar, rubriker och paroller visar att metaforer med 

betydelse av död, grymhet, destruktion och blod var högfrekventa de första åren efter 

revolutionen. Döden framställdes in i minsta detalj, ofta med sadistiska och masochistiska 

drag:  

 Kamrater! De stora rövarna har ännu inte lyckats döda vår revolution! Tillåt den inte att strypas 

av deras betjänter. (26 juli 1918) 

Arbetare! Proletärer! I slutet av det fyra år långa slaktandet, ska ni, som har krossat kapitalets 

makt, inte låta er strypas av de tjeckoslovakiska gängen!  
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Imperialismen ruttnar på liken av de arbetare som den har mördat. De har redan intagit Urals 

fästning Ekaterinburg. Låt dem inte lägga en snara från öst! Låt dem inte strypa det nya livets 

groddar! (30 juli 1918)  

Kamp mellan levande och döda (6 februari 1918)  

<overskrift>Dödskamp (18 oktober 1918)  

Med denna kedja ska vi strypa det kapitalistiska monstret! (1 maj 1923) 

 Grymhet och destruktion yttrar sig tydligt i sådana modeller som fängelse, bojor, djur och 

blod: 

 Vitgardisterna i Kazan befinner sig i en järnring. De kommer att få sitt straff av arbetarklassens 

skoningslösa hand. Järnbojor ska slås på alla fiendehänder, på den sovjetiska republikens 

förrädare. (11 augusti 1918)  

/…/vi hör stön från det slagna och nedtryckta Bessarabien, som under rovdjurens häl har 

förvandlats till slavfängelse /…/(14 mars 1924)  

De jublande vinnarna skar och delade grannländerna, som en slaktare, berusad av blod, och rev 

med sina tänder i de levande kropparna som hungriga galna vargar. (20 mars 1924)  

Som en straffånge som under de första minuterna efter befrielsen upplever smärta när han med 

kött och blod river loss sina bojor som vuxit in i kroppen, på samma sätt kan inte en obildad 

bondkvinna, som sedan sekler vant sig att leva som ett djur, omedelbart förstå vad 

kolchossystemet kommer att skänka henne. (13 oktober 1933) 

Dödsmetaforen användes ofta under perioden 1918 – 1924 men förekom sällan under senare 

perioder. Under 1930-talet minskade antalet metaforer som betydde grymhet och hårdhet. De 

ersattes med metaforer som innebar skapande och enighet. Processen syns tydligt i 

metaforiska modeller av eld, ljus, kraft, och familj. På 1930-talet är eld inte lika destruktiv som 

på 1920-talet utan används allt oftare som värmekälla, ett typiskt exempel från denna period 

är att elda den socialistiska tävlingen (разжечь огонь социалистического соревнования). 

Metaforen vatten, som i exempel från 1920-talet betyder okontrollerbar kraft, börjar användas 

i en annan betydelse på 1930-talet — energikälla som kontrolleras av människan:  

den mäktiga strömmen av massornas kreativitet (23 oktober 1933) 

den socialistiska tävlingens mäktiga våg (21 oktober 1939) 

nya strömmar av olja (21 oktober 1939)  
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En del förändringar sker i familjemetaforen. På 1920-talet förekommer följande mönster: 

Marx och Lenin tilldelas fadersrollen och proletariatet framställs som deras söner. I många 

exempel understryks broderskap. På 1930-talet bildas en fullständig familjehierarki, som 

liknar den traditionella ryska familjemodellen före revolutionen. Den traditionella ryska 

modellen var lillefar (батюшка) — kejsaren, lilla mor (матушка) — kejsarinnan, bröder 

(братья) — slaverna, moder (мать) — Ryssland. I 1930-talets familjehierarki är Lenin och 

Stalin fäder, fosterlandet är moder, det sovjetiska folket är döttrar och söner och sovjetiska 

republiker är bröder: 

 den älskade modern fosterlandet (12 oktober 1939) 

folket skickar med stolthet sina söner till arbetarnas och böndernas Röda armé (2 oktober 1939) 

det sovjetiska folkets bästa söner och döttrar (22 oktober 1939)  

våra blodsbröder ukrainarna och vitryssarna (1, 15 oktober 1939)  

 Till skillnad från den gamla familjehierarkin styrs den nya enbart av fäder. Kvinnor tillåts inte 

i hierarkins topp utan accepteras enbart som döttrar och systrar, medan modersrollen 

reserveras enbart för hemlandet. 

Epitet  

Epitet är en annan grupp som visar liknande förändringar. På 1920-talet förekommer ofta 

epitet med betydelse av hårdhet, grymhet och blodighet, sådana som avgörande 

(решительный), fast (твердый), vild (бешеный), hård (жесткий), grym (жестокий), blodig 

(кровавый). De betecknar både det egna och det främmande: 

 Italien har hårt skinnat Balkanländerna (9 mars 1924) 

 hårda slag, konkurrenter, blodiga läxor, hårt ekonomiskt förfall (4, 15, 23, 28 mars 1924) 

 blodiga massakrer (12 mars 1924) 

 de blodtörstiga länder som undertecknade Versailles-fördraget (12 mars 1924)  

 proletariatets vilda, självuppoffrande kamp (5 mars 1924) 

 en vild ström av elände (8 mars 1924) 

att rikta våldsamma ansträngningar mot att återställa den förstörda inhemska industrin (17 

oktober 1928) 

Man sparar inte på känslor när man beskriver fienden. Vanliga epitet under denna period är 

oförskämd (наглый), monstruös (чудовищный), lömsk (подлый), förbannad (проклятый), 
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otyglad (необузданный), hämndlysten (мстительный), militant (воинствующий) och 

fascistisk (фашистский). Däremot förekommer sällan epitet med betydelsen stabilitet, sådana 

som orubblig (несокрушимый), oövervinnelig (непобедимый), нерушимый (oförstörbar). De 

börjar användas först på 1930-talet och blir högfrekventa i slutet på 1930-talet: 

  den oövervinneliga Röda armen (12 oktober 1933) 

 som en socialismens orubbliga klippa höjer sig det sovjetiska landet (28 oktober 1933) 

 en mäktig och orubblig kraft (2 oktober 1939) 

 det mäktiga och orubbliga blocket av kommunister och partilösa (24 oktober 1939)  

 En annan grupp som förekommer mest i slutet på 1930-talet är lovprisande epitet — ärorik 

(славный), flammande (пламенный), vis (мудрый) och helig (священный). De karakteriserar 

Stalin och sovjetiska framgångar. Epitet som betecknar hårdhet och grymhet används sällan, 

deras användningsområde begränsas till fienden och det förflutna.  

1920-talets retorik är inte bara känsloladdad utan vänder sig även till förnuftet, ratio. Ett 

exempel är metaforen ljus. I de flesta exemplen från 1920-talet betyder ljus kunskap, man 

understryker det rationella:  

 detta papper kastar ljus på Rumäniens stämning vid förhandlingarnas början (14 mars 1924) 

 att belysa alla frågor som arbetarna tar upp på mötena (4 oktober 1928)  

 På 1930-talet betydde ljus allt oftare att visa den rätta vägen:  

 Ljuset från Kremls stjärnor har lyst upp Västra Ukraina och Västra Vitryssland. (1 oktober 

1939)  

 Ljus som betydde förnuft användes ironiskt för att karakterisera fienden:  

 De borgerliga och liberala poeterna snörvlade ibland: «Lämna plats åt kvinnan!» och inbjöd 

henne att bege sig mot «ljuset och friheten». (12 oktober 1933)  

 Klichéer som den ljusa framtiden (светлое будущее), den ljusa vägen (светлый путь), det 

ljusa livet (светлая жизнь) blir allt vanligare, i synnerhet i ledarartiklarna från 1939. I 

jämförelse med 1920-talet kombineras epitet med färre substantiv och fraser blir lätt 

förutsägbara. Ett exempel är adjektivet vis (мудрый). År 1939 kombineras det enbart med 

orden politik (политика) och stalinistisk (сталинский). Dessa förändringar signalerar att 

revolutionens språk redan har förvandlats till ett totalitärt språk. 
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Artiklarnas komposition: implikationer, logiska yttranden och slutsatser 

 Det rationella yttrar sig tydligt även i artiklarnas komposition, som utgörs av obligatoriska 

och icke-obligatoriska element. Exempel på det första är huvuddelen och slutsatserna. 

Exempel på det andra är logiska resonemang, som används i ledarartiklarna från 1920-talet — 

implikationer, yttranden som det verkade som… men (казалось бы… но), visserligen… men 

(конечно… но), vid första anblicken… men (на первый взгляд… однако) och logiska 

slutsatser.  

 Implikationer (två yttranden som är bundna med om… så) används i sju artiklar från 

mars 1924 och i sex artiklar från oktober 1928. Ofta handlar det om inrikespolitiska och 

ekonomiska svårigheter, men även om internationella problem. Syftet med implikationer är 

att argumentera och övertyga läsaren. Artikeln Från faktas makt till fiktioner (От власти 

фактов к фикциям), som publicerades den 14 mars 1928, handlar om ett avtal, som  

ratificerats det franska parlamentet. Enligt avtalet skulle Bessarabien anslutas till Rumänien. 

Implikationen som används i artikeln ryms i ett stycke och skulle bevisa fiendens felaktiga 

agerande:  

 Att erkänna eller inte erkänna är en ömsesidig akt. Om den franska borgerligheten föredrar att 

fortsätta det skenheliga spelet och låtsas att vår regering juridiskt sett inte existerar för dem, är 

det oundvikligt att den franska regeringen i lika hög grad inte existerar juridiskt för vårt land. 

 På 1930-talet förekommer implikationen sporadiskt och har ibland ett annat pragmatiskt 

syfte, t.ex. ett dolt hot, som i följande exempel: 

 Tiden går ut, och om inte den avgörande brytpunkten äger rum inom de närmaste dagarna, 

blir Pravda tvunget att förklara att regionen Nižnjaja Volga inte är med i tävlingen, eftersom 

den inte uppfyllt avtalsvillkoren. (6 oktober 1933) 

 Logiska yttranden som det verkade som… men (казалось бы… но), visserligen… men 

(конечно… но), vid den första blicken… men (на первый взгляд… однако) är också vanliga på 

1920-talet. I exemplet från den 30 mars 1924 åtföljs resonemanget av en logisk slutsats, som 

markeras med ordet alltså (следовательно): 
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 Visserligen behåller vi vår dominans inom den industriella tillverkningen — vi behåller 

kontrollen över de stora industrierna. Men om man tänker närmare på frågan, så märker man 

att detta inte gör oss någon större ära: kapitalet har ännu inte börjat sin offensiv på detta 

område […] Alltså är det inte någon större förtjänst att vi behåller vår ställning inom industrin 

och transportväsendet […]  

 När det handlar om det främmande används logiska resonemang ofta ironiskt, som i följande 

exempel: 

 Den franska borgerliga regeringen har förklarat att överenskommelsen även inbegriper den 

ordning och de rutiner som ska upprättas vid den kinesiska järnvägen. Och det är den Rysk-

Asiatiska banken som har kontrollerat denna järnväg. Och det franska kapitalet har spelat en 

ledande roll i denna bank. Och därför måste den franska borgerligheten styra och ställa vid den 

kinesiska järnvägen. (22 mars 24) 

 Artikeln handlar om en konflikt mellan Sovjetunionen och Frankrike om den kinesiska 

järnvägen. Med hjälp av den logiska slutsatsen B följer A, C följer B, D följer C vill man visa att 

fiendens logik är absurd.  

Att vända sig till läsarnas förnuft är visserligen en formell gest, men man skapar 

åtminstone en illusion av att läsaren är med i diskussionen och ska övertygas. Sådan retorik 

brukar man förknippa med revolutionens språk. Logiska resonemang är mer frekventa i 

början av 1920-talet än i slutet, medan de inte förekommer alls på 1930-talet, vilket återigen 

tyder på en gradvis utveckling av ett totalitärt språk. 

  

Oppositionen det egna — det främmande  

 Undersökningen av Pravda (Pöppel 2007) har även visat att det finns en grupp konstanta 

element, som alltid förekommer i den sovjetiska politiska retoriken (se också Weiss 1986). 

Exempel på sådana element är oppositionen det egna — det främmande. Den används på olika 

retoriska nivåer, även i de grupper som undersöks i denna analys — metaforer, epitet och 

element av textstrukturen. Medan själva oppositionen utgör en hörnsten i den sovjetiska 

politiska diskursen, sker vissa förändringar inom oppositionens element.  
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I exemplen från 1920-talet märks en tydlig stilistisk skillnad mellan metaforer och epitet 

som betecknar vän respektive  fiende. Exempel som karakteriserar fienden är ofta mer 

expressiva. I metaforgruppen används ofta sådana modeller som djur, fängelse och spel, samt 

levande metaforer.2 Ofta förknippas de med brutalitet och starka känslor. Ett typiskt exempel 

är djurmetaforen. Under 1920-talet och början på 1930-talet jämförs fienden med djur som 

förknippas med destruktion. De mest frekventa metaforerna är rovdjur, t.ex. hajar - акула 

(16, 22 mars 1924, 25 oktober 1928), vargar - волк (20 mars 1924, 20 oktober 1939) och 

hundar - собака (23 oktober 1928, 19 oktober 1933). Andra exempel är huggormar  - удав (1 

oktober 1933), schakaler - шакал (20 mars 1924) och bisonoxar – зубр (30 oktober 1928; i 

överförd betydelse betyder ordet även konservativ person). Det bildas till och med en hierarki 

— Frankrike och USA jämförs med hajar och vargar och får därmed hög status, medan 

Rumänien hamnar längst nere och får nöja sig med jämförelsen med schakal, dvs. asätare. 

Under 1930-talet används djurmetaforen sällan, i de flesta exemplen förvandlas den till 

klichéer som assimileras i språket. Fienden jämförs fortfarande med ett rovdjur generellt men 

man understryker inte längre att djuret är farligt, starkt eller avskyvärt. Metaforen blir inte 

längre brutal utan snarare ritualiserad och opersonlig.  

Levande metaforer är mest frekventa på 1920-talet och används oftast för att 

karakterisera fienden: 

 enorm dumhet och girighet, enorm ondska och gränslös historisk blindhet hos adeln som är 

drabbad av fördärv och förfall (12 mars 1924) 

 Efter 1933 förekommer de sällan och är mindre expressiva. 

 Det har redan noterats att epitet som karakteriserar fienden under 1920-talet är 

expressiva och betydligt fler i antal än de som betecknar vänner. Exemplen med vild (vilda, 

självuppoffrande kamp och en vild ström av elände) ovan tyder på att samma epitet kan 

beteckna både vänner och fiender. Men under 1930-talet sker en polarisering. Exempel från 

1939 och senare perioder grupperas efter detta mönster.  

                                                 
2 Termen la métaphore vive introducerades av Paul Ricoeur (1978). I analysen används den för att beskriva mer 
originella och expressiva exempel på metaforer, trots att de knappast kan kallas levande i strikt mening. 
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 Oppositionen det egna — det främmande yttrar sig tydligt i antitesen, ett element som 

ofta används i artiklarnas komposition både på 1920- och på 1930-talen. Som stilistiskt 

element ligger antites på gränsen mellan stilistik och logik (Gal’perin 1958, 243). I sovjetisk 

politisk diskurs förekommer den vanligtvis i sin extrema form — vän vs. fiende. I Pravdas 

artiklar från 1920-talet är fienden mer specificerad, ofta nämns konkreta grupper: Frankrikes 

Nationalförsamling (14 mars 1924), vänster- och höger oppositionen inom Kommunistiska 

partiet (20, 26 oktober 1928). I början på 1920-talet är egennamn vanliga: Storbritanniens 

premiärminister Ramsey MacDonald (2 mars 1924), Frankrikes premiärminister Raymond 

Poincaré, patriark Tichon (23 mars 1924). Under 1930-talet blir fienden i oppositionen mer 

ospecificerad, oftast handlar det om kapitalismen generellt eller om enstaka länder, som till 

exempel Japan (29 oktober 1933) eller Tyskland (13 oktober  

1933). Förändringen av referentens karaktär i fiendegruppen från konkret till abstrakt gör det 

möjligt att inkludera större grupper i denna kategori. En sådan tendens visar att det politiska 

språket utvecklas mer mot ett totalitärt språk.  

 Jag har visat i analysen att emotionella och logiska drag successivt försvinner under 

1930-talet och åren därefter. De ersätts med element som varken vänder sig till känslor eller 

till logik. En annan tendens är förändringar som sker inom till synes stabila element, sådana 

som oppositionen det egna — det främmande. Referensgrupperna blir mer abstrakta, vilket 

ökar möjligheterna till manipulation. Som följd av en sådan utveckling blir retoriken välslipad 

och enformig: den går ut på att peka ut abstrakta grupper och upprepa samma generaliserande 

slutsatser och klichéer. Ett sådant språk förknippas med totalitärt politiskt språk och har med 

tiden fått olika namn — langue de bois, newspeak, novojaz, nowomowa, Lingua Sovietica. 
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