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половината от разходите по издаването на тази книга е принос на спо-

моществоваraп"" iaraTa инициатива за превода на бълтарски език бе раз-

прос.гранена от Надя Щанова и Красен Статrчев, които събраха и помощите за

ньйното осъществяване с идеята да бъдат следвани традициите на спомош]е-

ствователството от xlx век. Подкрепата за книгата е изцяло дело на отделни

граждани, тъй като )л{астието на организации противоречеiпе на замисъла,

Поради това и поLIти никой от спомоществователите не е ПоЛЗВiIJ1 данъчни об-

ЛекЧенияЗаДарение'ТосиинееПрецсТаВиТелнаеТниtIескиТеирелиГиоЗниТе
групи, за чиито неизразими нещасти;I разказва Тимъти Снайдър,

Общностга на спо1\{опIествователите се формира от r{а€тниI{и в,протестите

срещУ }л]равлението на България от май 201З до авryст 201,4r,,като най-чести-

oi11aойu iu дuр."". бе да се съдейства за по-добрОто познаване на1ези мрачни

страници от plcToplбITa на Хх век с надеждата те никога да не се повтарят,

ИменатанаспомоЩесТВоВаТелиТеПо-ДолУслеДВаТреДанаДареtltШТа.F{якои
хора предIочетоха имената им да не бъдат rryб,тикрани,
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ГЛАДЪТ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

1933 г. е година на глад в Западния свят. Улиците на американските и
европейските градове ьмжат от мъже и жени, които са заryбlаш работата
си и вече са привикнаJlи да висят на опашки за храна. Един предприемtIив
плJ]Iад уелски журналист, Гарет Щжоунс, наблподава как в Берлин безработни
германци откликват на призивите на Адолф Хитлер. В Ню йорк го пора-
зява безпомоIцността на американския работник трй години след Голямiта
депресш{: ,,Видях стотици и стотици нещастници на опашкц нrIкои от тях -облечетм в дрехи, които навремето сабилиприлични, всиtIки - в очакване
да им връчат по ша сандвиIIа, една пониtIка, чаша кафе и цигара". В Москва,
където Щжоунс пристига през март, гладът в каIIиталистиIIеските държави
става повод да се празнра. Щепресията сякаш предизвестява световната со-
циiUIистиtIеска ревоJIюция. Сталин и KoTepIФITa му възхвiLъIват неизбежното
тържество на системата, която са изградL{ли в Съветския съюз.1

но 19з3 г. е година на глад и в съветските градове, особено в Съветска
украйна. В украинските градове Харков, Киев, Сталино, {непропетровск
стотици хилlIди хора всеки ден чакат на опашка за самун х-пяб. В Харков,
столицата на републиката, Щжоунс наблюдава и нов тип страдаt 

"е. 
Хо-

рата стават в два часа сутринта, за да се наредят пред магазините, които,
отварят чак в седем. !невно за хляб чакат средно по 40 000 Души. Всеки от
опашката така отчаяно се стреми да запази реда си, че се държи за колана
на човека пред себе си. Някои са толкова отмалели от глад, чь не биха мог-
ли да стоят, ако не ги подпират непознатите в опашката. Чака се цяJтI ден,
пошIкога - два дни. Бременните и сакатите ветерани от войната са загу-
били правото си да купуват, без да чакат, и ако искат да ядат,трябва да Ёе
редят като останаJIите. Нейде в опашката ще извие жена и нейният вопъл
ще отекне от началото до края на опашката, така че цялата многохилJIдна
група ще откликне като един, с животински вой на страх.2

хората в градовете на Съветска Украйна се боят дъ не заryбят мястоть
си в опашкатаза хляб и се страх}ъат да не умрат от глад. Те знаят, че един-
ствено градът им предлага надежда да се HaxpaHrIT. През прещодIите пет
години украинските градове са се разраснfuти бързо, поглъщайки сеJIrIни,
като ги ilревръщат в работници и Iмновници. Синовете и дъщерите на ук-
раинските сеJIяни (наред с евреите, поJUIцmе и руснаците, населrшilJlи тези
градове много по-дълго) сега зависят от храната, която куIryват от магазина.
Семействата им на село HrIMaT HI,flIIo. Това е необи,{аifiIо. Гiри нормаrrrи об-
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КЪРВАВИ ПОЛЯ

стоятелства в гладни времена градските жители се устремJIват към селата.
в Гермаrтия и Съединените тI{ати фермерите почти никога не гладуват, не са
гладувilJIи дори по време на Голямата депресиri. В градовете и работници,
и интелектуалци стигат до положението да продават ябълки или да ги кра-
дат, но винаги IUIкъде, било в Алтес Ланд или в Айова, съществува IIrIкоя
овощна градина, някой склад, някой кI4лер. В Украrъа гражданите няма къде
да отидат, не могат ла потърсят помоIц от сеJIrIните. Пове.лето разпоJrагат с
к},пони, които трябва да представят, ако искат да пол)цIат ьтяб. Шансът им
за живоТ се осиryряВа от изписано с MacTLIJIo картонче и те го знаят.]

щоказателството е пред очите им. Гладlъащи сеJuIни се навъртат около
опашките и се молят за трохи. В един град петнайсетгодишно девойче с
молби се цобира до начаJIото на опашката, където магазинерът го пребива
до смърт. Градските домакини по опашките са принудени да гледат как
сеJUIнките умират от глад по тротоарите. На отиваFIе и на връUIане от r{и-
лиIце едн0 момI{ченце всяка сутрин вижда умиращите и всеки следобед -мъртвI4те. Млад комунист нарича селските Деца,,живи скелети.'. Партиен
IIJIеH в индустриалниrI град Стirлино се потриса пррI вида на труповете на
умрели от глад хора, на които се натъква пред задния вход на дома си.
Щвойките, които се разхождат в парка, не могат да не забележат табелите,
с които се забраrrява мъртвите да бъдат погребвани там. На лекарите и на
сестрите се забранява да лекуват (или да хранят) гладуваrциrе, добраrr" се
до болницttте. Градската полициJI отвежда гладуващите хлапета от улици-
те, за да не ги виждат. В градовете на Съветска Украйна полициrIта аресту-
ва по IUIколкостотин деца дневно; в началото на 1933 г. дневната квота на
харковската полиция е 2000. По всяко време в харковските казарми може
да се открият близо 20 000 деца, които очакват смъртта си. Те умоляват
полицаите tIоне да им позволят да умрат на чист въздух: ,,нека да умра в
мир, не искам да умирам в казармите на смъртта|.''.4

В граловете на Съветска Украйна гладът е по-жесток, oTKoJIKoTo в който
и да било град в Западния свят. През 1933 г. в Съветска Украйна умиратот глад юIколко десетки хиJUIди жители. Но преобладаващото мнозинство
умрели и }мирап{и са сеJUIни, именно онези, чIйто Труд е донесъл хляба в
градовете. Украинските градове оцеJIяват, украинските села умират. I'раж-
даните не може да не забелязват крайната мизершI на сеJuIните? които, про-
тивно на традиционната логика, зарязват нивите си, за да търсят храна. Га-
рата в Щнепропетровск е претъпкана с гладуваIци сеJuIни, npeka,"erro слаби
дори да шросят. Пътрайки във влака, Гарет !жоунс се заl1ознава с.един
сеJIIIнин, който се блш снабдпт с х_пяб, но поJмцията му го конфиск}ъала.
,,взеха ми хляба" - повтаря той непрекъснато, знаейюrкак ще разочарова
семейството си. На гара Сталино гладращ сеJUIнин се самоубйu, uuй ..
хвърJUI под влака. Този град, индустриален центьр на Югоизточна Украйна,
е основан в имперските времена от Щжон Хюз, уелски индустриалец, при
когото е работила майката на Гарет Щжоунс. Навремето гралът носи името
на Х:оз, сега е наречен на Ста_rrин (днес е tтзвестен като Щонецк).5

Сталиновият Петголишен IUIaH, приключиJI през |9З2 l., осъlцествя-
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Първа гдава: Лzаdа tп в СъвеmскLl.rl съюз

:,о\{иIплено ра:]вI4тие чрез нищета на населението. Се.чяtlите, хRърJIя-J- iIод I]лака, са ужасяващите доказаТеJIсТВа на този ,rou KoHrpaci. В. j Съветска YKpaIlrTa пътниilите въа влака ставаТ I{евOJIни свLIдетели на. - -,,l]ни нещастия. I'-падни селяни тръгват към градовете по железоIIътЕIи-, _;IHI,IpI, но ilрипадат на релсиТе. В Харциск селя}Iите, прогонвани от га-" J. се обесват на дърветата край';ттлнйята, Съветският rr"rurar, Василий- -,\1ан. който се връrца от Iтосещение при семейс.гвото си в родниrI си- - - Бердичев, вижда от rIрозореца на купето как жена IIроси хляб. Поли-
---скIlят емигрант Артур Кьост-пер, който пристига в Съветския съюз, за
_r)\13Г& да се построи социаJIизмът, преживява }Iеlцо подобно. Както си-,:Jо}чlня мнOго по-късно, шкъде 0коло гара Харков сеj]яFIки,,вдигаха до. _]зорците на вагона ужасяваIци бебета с огромI{и клатушкаIци се глави,-,:i"IНИЦИ като съчки и подути с)стри кореми''i Той rrосочъа. че чкраински-

_ _]сцз са наITомнr{ли ,,сfIиртосани зародиши... Минават прекалено много
_;lHIl, преди тезI,1 мъже, днес смятани за двама от мOрецните свидетеru{

_, \Х век, да опипIат видяното от тях.6
Градските жители са свI,1кнаr{и с гледката На СеJ.UIНИ, които разстилат сто-, ,::е cL{ ло пазаррIте и ги прOдават. I{o през 19ЗЗ г. сел.яните се отпраRят къмjнатите градски пазари не за да продават. а за ла прOсят. Пазарите, в които

"че 
няма нито cToKI,I, }iито купувачи, излъчват единствено д!{схармонията

сrulоленск

БЕДОРУСКА
aaD

СЬВЕТСКА YКРАЙНА
опOло 19з3 а.

Сmа8ропол

сФср
11922,1з36)

ЧернLtаоВ ссср

Черна маре

ý.
fi
ei

о о, Попi,паЗа- ч4ьоё,а 
лUаачсн

Уман ДнепропЙро8ок БОа9а*оВка ,

,,. Mapigпorr .;,. , , .i

румьния

Co,.lt]

4з



КЪРВАВИ ПОЛЯ

на смъртта. Рано сугрш{ единственIшт звук е лекото дишане на умиращите,
свити в дрипи, които нJIкога сабwмдрехи. Една пролетна cyTpI{H, сред куп-
чините мъртви сеJuIни на харковскиlI пазар, едно пеленаче с)л{е от гръдта
на майка си, чието лице е безжизнено сиво. Минрачите вече са виждiUIи
подобни гледки - не просто разхвърJuши Tp}пIoBe, не просто мъртва майка и
оцеJu{ло бебе, но точно такава сцена: устичката, последните капsици млrко,
вкочанената гръдна пъпка. Украинците вече имат и определение за това.
Минавайки, те си казват тихо: ,,Нашьпилата социалистическа пролет".7

***
Масовият глад от 1933 г. е резултат от първ}uI Сталинов Петгодишен

план, осъществен между 1928 чl l9З3,г. През тези години Сталин устано-
вява контрол над върховете на Комунистическата партиrI, налага полити-
ката на индустриализациrI и колективизацшI и се очертава като страховит
баIца на смазано население. Превърнал е пазара в гIJIан, земеделците - в

робl.r, а просторите на Сибир и Казахстан - във верига от концентрацион-
ни лагери. Следваната от него линия униIцожава хиляди чрез екзекуции,
стотици хиляди - чрез изтощение, и подлага млшиони на риска от гладна
смърт. Той все още се тревожи, и с право, от опозицIшта в редовете на
Комунистическата гIартия, но притежава невероятен политически талант;
подпомаган е от сатрапи, които охотно изпълнr{ват волята му, и оглавява
бюрокрация, която претендира да предвижда и твори бъдещето. Бъдещето
е коN{унизмът, който налага съществуването на тежка промишленост, а тя
на свой ред наJIага колективизирано земеделие, което пък налага контрол
върху най-го;rямата обществена група в Съветския съюз, селячеството.8

Сеrrянинът, може би по-специaшно украинският селянин, не се вижда
като винтче в тази велика механизацшI на историята. Щори да беше про-
умял крайните цели на съветската политика, което никак не е вероятно,
той едва ли би ги подкрепил. ,Щлъжен е да се противопостави на поли-
тика, предназнаLIена да ограби земrIта и свободата му. КолективизациJIта
следователно означава силен сблъсък между най-голямата група в съвет-
ското общество - селячеството, и съветската държава с нейната полициrI,
по онова време известна като ОГПУ-. Предвиждайки този сблъсък, през
\929 r. Сталин разпорежда най-масовото разгръщане на държавната ма-
шина в съветската историJI. Трудът за изграждането на социализма, зая-
вява Сталин, Iцо ,,се надигне като океан". През декември същата година
обявява, че ,,кулаците" трябва да бъдат ,,ликвидирани като юIаса".

Болшевики,ге представят исторIмта като борба между класите, в която
бедните вдигат революrия среп{у богатите, за да тласнат исторIшта напред.
Следователно rrланът да се унищожат кулаците, не е просто решение на
замогващ се тиран и вярната I\{y свита; той е исторшIеска необходимост,

* ОГПУ (рус. Объединенное государственное политическое управлеrrие) - орган на съветско-
то правителство за борба с политLтческата и икономическата контрареволюц!uI, шrrионажа и
бандитизма. Съществра от 792З до 1934 г. - Б. р.
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Първа глава: Глqdъm в СъвеmсltlLs съюз

]ар от ръката на строгата, но благоскJIонна Клио. Неприкритите нападе-
нlц на органите на държавната вJIаст срещу категория хора, които не са
i{звършI&ци престъIIление, се подкреIUIт от просташка пропаганда. Един
ILlaKaT с лозунг ,,Ще унищожим кулаЦите като класа!"9 иЪобразява кулак
под колелата на трактор, втори кулак - като маймуна, която трупа зърно,
трети е показан как cf{e мляко направо от краве виме. Това не са хора,
това са животни - ето какво внушава плакатът.10

на практика държавата решава кой е кулак и кой - не. На полициJIта
е наредено да депортира заможни стопани, които биха загубили най-мно-
го от колективизациrIта. През януари 19З0 г. Политбюро възлага на дър-
,naBHaTa полиция* да fiро)п{и селското население в целия Съветски 

"rrЪ.съответната заповед на огпу от 2 февруари конкретизира мерките, не-
обходими за,,ликвидирането на кулаците като класаi'. Във всяко населено
\UIcTo съдбата на сеjUIните се решава от група от трима ДУши, ,,тройка''.
тази тройка, съставена от представител на държавната полициrI, местниrI
партиен ръководител и пълномощник на държавата, е овластена да издава
бързи и жестоки присъди (смърт, 

"з.rrан"е) 
без право на обжалван". Ч"a-

то препоръките се правят от местните партийни членове: ,,На lшенумите
на селсъвета - заявява един местен партиен ръководител - си създаваме
кулаци както си искаме". Макар да съществуват, законите и съдилищата
в Съветския съюз са пренебрегвани в името на опростенtIеските решениJI
на три]4а Души. Присъдите на тройките стават причина да бъдат екзекути-
рани близо 30 000 съветски граждани,11

През първите четири месеца на 1930 г. 1 13 бЗ7 души са насилствено
прокудени от Съветска Украйна като кулаци. Близо з0 000 селски хижици
са опразвани една след друга, а на смаяните им обитатели се дава MaJ,I-
ко - или никакво - време, за да се подготвят за неизвестността. Хшrяди
мразовити товарни вагони са натъпкани с ужасён и болен човешки товар,
запокитен към неизвестни адреси някъде в северноевропейската част на
русия, в Урал, Сибир или Казахстан. Изстрели и викове на ужас отекват в
последната зора, която ще видят У Дома си; с измръзнали крайници, унизе-
ни по време на пътуването, с болка и примирение сеJuIните слизат от влака
в тайгата иJIи степите вече като роби.12

украинското сеJuIчество знае за депортирането в затворнически лаге-
ри, защото то е съдбата му от средата на 20-те години. Затова се превръща
в традицшI неговIбIт тъжен вопъл:

Ой, Соловки, Соловки!
Тъй дълъг е пътят!
Сърцето не изтрайва,
ужас трови душата!

- Т}- 
" """*-"дa ""торът 

има цредвид съветската миJIициl{] наименованието на по:п-тцейските
оргаIiи по време на съветския режим. - Б. р.

}
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Соловки е затворнически KOMIUIеKс на остров в Арктическо море. В съз-
нанието на ).краинските сеJUIни той символизира всиtIко чуждо, потисниче-
ско, болезнено в изгнанието. За ком}тIистическото ръководство на Съвет-
сKI4JI съюз Соловки е първото MrIcTo, къдет0 трудът на депортираните се
превръIца в печалба за държавата, През 1929 т, Сташтн решава да приложи
модела на Соловки на територIб{та на целшI Съветски съюз и се разпорежда
да се построят,,специаJIни сеJIишlа" и концентрационни лагери. Концеrrгра-
ционните лагери са специаIIно охранrIвани отграншIени трудови зоrrи, най-
често зад огради. Специаллшлте селища са нови се-ца, построени от самите
затворници, след като ги закарват В Iý/cTaTa степ, в ненаселената тайга. от
1,7 милиона ,,кулаIд4'о, депортирани в специалните селища в Сибир, Евро-
пейска Русия и Казахстан, З00 000 са украинци.l3

масовото депортиране на селяни с наказателна цел съвпада с масовото
използване на принудителен труд за съветската иконOмика, През 1931 г.
специалните селища и концентрационните лагери се сливат I] единна сис-
тема, която става известна като гулАг, Главrrо управление на лагерите.
гуJIАг, което самите съветски структури наричат ,,система концентра-
ционни лагери'о, започва съществуването си едновременно с колективиза-
циrIта на земеделските стопанства изависи от нея, В крайна сметка систе*
}.IaTa ще вкJlючи 47б лагерни комплекса. В тях ще бъдат хвърлени близо 18
милиона осъдеI{и, от които през времето на престоя си ще загинат меrкду
1,5 и З милиOна. Свободният сеJUIнин е станал роб и работи на строежите
на гигантски канаJIи, в мините и във фабриките, които според Сталин щели
да модернизират Съветския съюз.lа

Сред пшrогото видове трудова поtsинност на )iкрарIнскш{ сеJUIнин най-чес-
то се _пада работа на Беломор, KaHZIJI между Бяrо море* и Бацтрйско море,
4цея фикс на Ста_iпшr. В продължение на 21 месеца близо 170 000 дутrI" *orru-
ят замръзналата поIIва с търнокопи и лопати, а пошкога и с глинени чирепи
IUIи с голИ ръце. Уп,пrРат с хI,IJ[ядИ от изтощеНие и болести, свърпrваiпси тса*
tsота си на дъното на суюш канаJI, KoliTo при завъртIrването си през 1933 г.
се оказва наIIьлно безполезен за целите IIа водниJI транспорт. В спеlдаашпrте
селища процентьт на смъртността сыцо е висок. Съветските власти пред-
виждат смъртта на 5о/о от затвореIп4те в специilJlните селиIца, но на практика
числото достига ме}кдУ 10 и i5%. Жител на Архаттгелск, най-големиjI град на
Бяло море, се оплаква от безспшzслието на това дело: ,,Едrо е да уяищожиш
кулаIд{те икономически, но да )4{ищо)каваш децата им физически, е нацраво
варварство". В Щалечттия север децата измират така масово, че ,,тр)дFIетата
им бlват отнасяни на гробищата по три, по четири наведнъж, безъвчези''.
Грула работниrцл от Вологда задават въпроса дil.lи ,,пътуването към ревоJIю-
Iц4ята" трябва да минава,,през тр)довете на тези деца'..l5

Сплъртта в ГУЛАГ е жестока) но не lIо-жестOка от онази, която скоро
rrle започне да върлува в селските райони на Украйна. Работниците на ка-
нала Беrrомор получават оскъдни дажби храна - някакви 600 грама хляб

' В Северния ледовит oKearr. - Д р.
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.колО 1 300 калоРии) на ден. НО тази дажба е по-добра от храната, достъtI-
:] tIо Същото време в Съветска Украйна. Изпратените на принудителна
:]бота в трудовия лагер Беломор получават два-три пъти, дори шест пъти
_r_]ВеЧ€l отколкото ПОЛ)л{ават - ако изобщО Пол)п{ат нещо - сеJIяните, оста-
:аlи в коJIхозите на Съветска УкраЙна през 1932 и 193З г.16

През първите седмиIд.{ на 19З0 г. в Съветска УкраЙна и в целия Съвет-

-'i\]t сЪЮз колективизацIбIта върви със зашеметяваIrи темпове. Москва из-

r:раща до столиците на съветските реIryблптки квоти за раi{оните, в които
:пябва да бъде извършена колективизаr\ия, а съответните партийни ръко-
зrlfИТеJlи обещават да ги преизпъл}UIт. Украинското ръководство дава дума
-.1 осъIцестви колективизацйш на цялата територия на републиката за една

- о]ина. След това местните партийни активисти в желанието си да наtц)авят

зпечатление на собствените си начатrници, се развихрят, като обеп{ават да

]съществят колективизаIц{ята за 9 до 12 седмици. Загпrашвайки с депорти-
:iане, те насилват селJ{ните ща подпишат, че се отказtsат от земята си и вли-

]ат в колективните стоIIанства. Когато се налага, държавната IIоJIиция се

:тaMeCBa със сила, често смъртоносна. ЩваЙсет и IIет хиляди работIIици са
llзпратени в IIровинцията, за да подсиJUIт полицейските части и да надвиrIт

,-e--lrttlecTBoTo. BHyIпeHo им е, че ceJU{HpITe са виновни за недостига на храна

з градовете, и работнИците се заклеваТ да ,,сваряТ тиlI кулаци на саIц/н"i7.

Към средата на март 1930 г. '7lо/о от обработваемата земя в Съветския
Jъюз поне на думи лринадлежи на колективни стопанства. Това означава,
че повечето селяни са се отказаJIи от собствеността си върху стопанствата
it са влезли в колхози. Официыlно те вече няI\4ат право да работят земята

за собствени цели. Като членове на колектива, зависят от начадниците си,

за да пол}л{ат работа, запjIацане и храна. Загубиrrи са или губят добитъка
;II и зависят от машините - които обикновено липсват - в новите машино-
тракторЕи станции. Тези станции, центрове на политическия контрол над

:lровинцията, гъмжат от партийни шефове и държавна полиция.I8

в Съветска Украйна сеJuIните са ужасени от загубата на земята пове-

че1 отколкото в Съветска Русия, където колективното земеделие е трали-

ция. Цялата тяхна история е историrI на борба със земевладелците и по

време на болшевИшката революция те смятат, че са спечелиJIи тази борба.

Но в годините 1918 - 192]' болшевиките реквизират храната от селяни-

те за целите на водената r1т тях граяцанска война. Следователно страхът
на селrIните от съветската държава не е безпричинен. Те приветстват Ле-
HI{HOBaTa компромисна политика от 20-те години, N{aкap основатолно да
подозират, че е възможно един деI1 течението да се обърне. През 19З0 г.

колективиз ация,га вече им се струва,,второ крепостничество", начаJIo на

ново робуване - вече не на богати земевладеJlци, както до неотдавна, а

на Комунистическата партиrI. Селяните в Съветска }'крайна се боят, че

ще загубят трудно извоюваната си независимост, но се боят и от глада и

всъшньст се боят да не загубят безсмъртната си душа.19
селските общности в Съветска Украйна са все оше до голяма степен

религиозни общества. Мнозина млади и амбициозни сеJIrIни, особено под-

4,7
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мамените от официаJIниrI комунистически атеизъм, са се преселили в голе*
мите украински градове или в Москва и ЛенинграД. Макар Православната
църква да е потискана от атеистичнIбI ком}aнистически режим, селJIните
си остават вярваIrи християни и мнозина схващат договора си с колхоза
като пакт с дявола. FIякои са убедени, че Сатаната е слязъл на земJIта в
човешки образ като партиен активист, че колхозниrIт регистър е дяволскакнига, обричаща ги на мъченияи вечно проклятие. но""r" машинотрак-
торни станции им изглеждат като предмостиrI на Геена огнена. Някой от
полските сеJUIни в Украйна, които са католици, също схваlцат колективи-
зациrIта като апокалипсис. Един поляк обясrrява на сина си защо шIма давлrIзат в колхоза: ,,Не желая да продам Душата си на дявола''. осъзнавайки
тази набоц<ност, партийните активисти разпростраIUIват, както те се из-
разяват, Първата Сталинова заповед: колхозът храни първо държавата и
едва тогава - нароца. Както би трябвало да знаят селrIните, в биълейската
си фюрма Първата Божа заповедЬаси: ,,Ща нямаш друг Бог освен мене''.20

,Щепортирането на кулаIц.{те в ГУЛАГ лишава yupurrr"*rre сеJUIни от
естествените им старейшини. !ори без тях сеJuIните се оIIитват да спасят
себе си и своите обшности. ошлiват се да запазят нивиците си - своите
късчета автономиJI. Правят усилия да държат семействата си далече от
държавата, която вече физически присъства чрез колхозите, чрез маши-
нотракторните станции. Предпочитат да KOJU{T или продавu, до6"r"*u с",
вместо да го загубят, като го дадат на колхоза. Бащи и съпрузи изпрапIат
дъщери и съпруги да водят битка с партийните активисти и с полициrIта,
като смятат, че жените не биха били депортирани така лесно, както мъже*
те. Понякога мъже се предрешват като жени само за да имат възможност
да забият мотика или лопата в тялото на някой местен комутrист.2l

решаващо е обаче, че сеJu{ните разцолагат с малко оръжие и са зле ор-
ганизирани. Щържавата има почти пълен монопол върху огнестрелните
оръжшI и логистиката. [ействията на сеJUIните се регистрират от моlцниrl
апарат на държавната мI,UIициJI, който може да не разбира мотивите им, но
схваща общите Hacolc4 на техните действия. През 1-930 .. огпУ p"*.rprpu
почти 1 мlтlион акта на индивидуаJIна cr.rpoirBa в Украftла. Потги поло-
вината от масовите селски бунтове в Съветския съюз избlхват в Съветска
Украйна. Някои украински сеJUIни ,,гласуват" с краката "си, 

упътвайки се
на запад, през границата, в съседна Полша. Щеrи села следват примера им,
понесJIи църковни хор).гви иJIи кръстове, а поIUIкога ilросто черни флЬгове,привързани към пръти, и се отправят на запад към границата. Хилядй дости-гат Полша, къдетО истината за глада в СъветскИя съюЗ се разпросТРаlНяВа.22Бягствата на селJIни в Полша поставят Съветския ar*оъ 

" 
неловко поло*

жение в междуЕароден шIан и сериозно запоIIват да тревожат Ста,шан и По-
лIДгбюро. Те означават, че полските власти, които по онова време се оIIитват
да постигнат пOлитиtIеско помирение със собственото си )лраинско малцин*
ство, са на}чили за курса на колективизацшI и неЁтните последшщ. Полски.rе
граниqари тьрпеливо рrrзпитват бежаrпцате, събирайки факти за насоките и
провiulа на колектиВизацIбIта. F{жои от сеJUIните MOJUIT Пошlrа да се намеси
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Първа глава: Глqdъm в Съвеmскtьs съюз

,i ]а сложи край на нещастието им. Бежанската криза дава на По;шtа мощ-
со пропагандно оръжие срещу Съветския съюз. При уrравлението на Юзеф
пllтсудски По.шrа и не помисJIя да 

''цанира 
нападение среп{у Съветскй

,^ъюз, но крои спешни цланове при разпадаЕето ]vtУ По национаJIности и пред-
Ilриема стъIlки, предназначени да ускорят рtввоя на събитияга. Още докато
\ъраинците бжат от Съветска Украйна, По.rппа изпрап{а шпиони в обратната
посока, за да ги насърчават да се бунтуват. TexT*rTe пропаганлIи плакати
наршIат Ста:шrн ,,Царя на глада", койгrо изнася зърно, мореforи собствеrrия си
аарод. През март 1930 г. чJIеновете на По:мтбюро изразяват опасение, че ,,е
възможно полското правителство да се намеси''.2З

колективизациrIта е генерiL.Iна политика и понеже Съветският съюз е
огромна държава, нестабилността по която и да било негова граница тряб-
ва да се разглежда в'светлината на генералните сценарии за война.

сталин и съветските ръководители cMrITaT Полша за западната тери-
ториrI на международното капиталистическо обкръжение, а Япония_ за
Itзточната. През пролетта на 1930 г. отношенията между Полша и Япо-
ниrI са доста добри, Сталин сякаш се тревожи най-силно от призрака на
полско-японско нашествие. Съветският съюз, без преувеличение най-го-
-ЪIмата държава в света, се простира от Европа до Тихия океан и Ста_ltин
грябва да има предвид не само европейските сили, но и японските амби-
ции по отношение на Азия.

токио изгражда военната си репутациrI за сметка на руснаците. Япония
се оформя като световна сила чрез победата над Руската империя в Руско-
японската война от 1904 - 1905 г. В нея Япония слага ръка на железопът-
ната линия, построена от руснаците, за да имат достъп до тихоокеанските
пристанища. Както Ста,rин добре знае, и Полша, и Япония flроявяват ин-
терес към Съветска Украйна и към национilлниrl въпрос в Съветския съюз.
Сталин сякаш прекацено дълбоко изживява руското унижение в Азия. Той
обича песента,,по хълмовете Ila Манджурия", в която се обещава кърваво
оIмъщение срещу японците.2а Така че точно както хаосът, приtIинен от ко-
.lективизациrlта в западните територии на Съветския съюз води до страхо-
ве от полска военна Ha]v[eca, неразборията в източните съветски територии
налива вода в японската мелница. В Съветска L{eHTpa,THa Азия, цо-специ-
fu,Iнo в цредимно мюсюлманския Съветски Казахстан, колективизацIUIта
цава като резултат хаос, по-гоJUIм дори от този в Съветска Украйна. По-
ложението наJIага още по-драстична обществена трансформация. Хората
в Казахстан не са селrIни, а номади и първата стъпка на съветската модер-
низациrI е да ги накара да се заселJIт на едно MrIcTo. Преди колективизаци-
ята изобщо да може да започне, номадските групи трябва да се превърнат
в селски. Политиката на ,,уседналост" лишава пастирите от стадата им и
следователно * от средствата им за живот. Хората възсядат камиJIите или
конете си и пресичат границатц за да стигнат до мюсюлмански Синцзян
(или Туркестан) в Китай. Това кара Сталин да предполага, че всъщност
има работа с агенти на Япония, която по онова време е доминиращата
чуждестранна сила във вътрешните конфликтLI на Китай.25
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не всичко върви по план. КолективизацIбIта трябва да гарантира съ-ветски,I ред, а вместо това дестабIашизира граничните районЙ. В ir".r-ска Азия, както и в Съветска Европа, of Пеiгод"-rr*'rrrоr, се очаква даналожи социализма, но вL{есl]о това той води до огромни страдания, адържавата, от която се очаква да въздаде справедливост, изilолзва достатрадиционни мерки за сиг}?нOст. Съветските поляци се де.,ортират от за-пад}Iите граничЕи зони! а граниtIните войски се подсилват навсякъде. Све-товната революция оr{еь,ilдно ще трябва да стане при затвOрени граниr{и ина Стацин ще му се наложи да взема мерки за защита на онова, което тойНаРИЧа,,социЕl,,Iизъм в една странао,26.
сталин трябва да остави настрана заниманиrIта с външните врагове ивместо това да преосмисли вътрешнополитическите си планове. f.ой искаот съветските дипломати да поемат инициатив ата заразговори с Полша ияпония за сключване на договори за ненападение. Той се грих{и частитена Червената армиrI по западните тер}Iтории на СъветскиJI съюз да бъдатприведени в пълна бойна готовност. И знаменателно, спира колективиза-

циrIта. В статия от 2.0З.1930 г. с блестящото заглавие ,,Главозамайванеот успехите" Сталин твърди, че проблемът с колектрIвизациJIта се KopeHpI

:л-lIл"IУ':"" енТУсиаЗЪМ При осЪщесТВяВанеТ0 й. Било грешка, по.ъ.r"uтои сега, да се насилват сеJuIните да влизат в колективните стопанства. Иколективните стопанства изчезват така бързо, както са създадени. Презпролетта на 1930 г. селlIните в Украйна събират."rrr"цuru и сеят пролет-ниците, все едно, че нивите още иМ принадлеЖат. ПростеНо им е Да СIчIЯТаТ,че са победиJIи.2t'
Сталиновото отстыIление е тактическо.
Осигурявайки си време да помисJuIт, Сталин и Поrитбюро на]\{ират по-

50

(

F

I
л

о

т
в
н
тi

Ct

т
Пl

ш
к
с
в(

чс
MI

ят
зи
др
от
ри
ни
та,
eI
ко]



]ъ-
ет-
fa
ia
:та
за-

}е-

lи
ои

:и
ка
tи
те
ат
а-
Iе
пI
за
и
-5
т-
т,

Първа глава: Г.оаdъm в Съвеmскъrs съюз

:,aз\,Jта,тни средства, за да подчинrIт сеJIrIните на държавата. На следвапIата- -,]lша съветската политика по отношение на провинциJIта продължава да-; приJiаГа с много по-гоJUIма сръчност. През 193 1 г. колективизацrбIта се
,] jВЪРШВа, защотО сеJбIните вече шIMaT избор. По-нископоставените кадри в", а?аинскиrI Iсчон на съветската Комуrrистическа партттI са прочистени, за да
-a гарантира, че онези, които работяr в селата, ще са верни на задаIмте си
,a ще съзнават какво ги очаква, ако не са. !анъците на едноJlичните стопани
;,] такива, че колхозът остава единственото им спасение. С постепенното
-,;l прегрулиране колективните стопанства се сдобиват с непряка власт над
:ъседните независими земеделци. Имат право да глас}ъат за изземване на
-е\{ената за посев от еднолиtIните стопанства. Семето за посев, което се
-ази 

от вършиT батадо сеитбата през следващата година, е основата на вся-

l:o работещо стопанство. Подборът и запазването му са основата на земеде-
-:;leTO. През по-голямата част от човешката историlI конс}мацшIта на семе
:] посев е синоним на крайно отчаяние, Всеки стопанин, от когото колхозът
: 11ззел семето за посев, ryби възможност да живее от собствен}Iя си труд.2s

Депортираниrтта се подновяват, колективизациJiта продължавu. В *pu,
ча 19З0 и началото на 1931 г. от Съветска Украйна.u д*rrор."рани оIце
]очти з2 |27 домакинства - почти същиJIт брой, както предишната година,
-lo време на първата вълна депортации. Се:rяните знаят, че шlе умрат или
trТ изтощение в ГУЛАГ, или от глад близо до дома си и прелпочитат второ-
то. от време на време цензурата пропуска писма от приятеJl иилироднини
в изI,нание, В едно от тези писма четем следниrI съвет: ,,Каквото и да става,
не идвайте. Тук измираме. По-добре се скрийте, по-добре да си умрететам, но каквото и да става, не идвайте тук". Украинските сеJUIни, които
се поддават на колективизациJIта, избират, както го схваща един гIарти-
ен активист, ,,гладIIата смърт в дома си пред заточение в неизвестноЪт".
Тъй като през 19З1 г. колективизацията се извършва по-бавно, семейство
по семейство, вместо цели села наведнъж, съпротиватu a rrо-rруд"u. Б""a
ru{Ma внезапни нападениrt, които биха предизвикали отчаяна самозащита.
Към края на годината новиrIт подход усIIява. Близо 70О/о О.r ОРната земlI в
Съветска Украйна е колективизrраrrа. Равнищата от март 1930 г. са отно-
во дост}Iгнати, този път - трайно.29

След погрешниr{ начаjтен хоД през 1930 г., преЗ 19З1 г. Сталин е спе-
челил политиt{еската победа. Но триумфът в политиката не засяга иконо-
миката. Със зърнените добиви става нейо. Реколтата от 19З0 г. е неверо-
ятно богата. Селяните, депортирани в начаЛото на 1930 г., вече са посели
зимниците и през пролетта на тази година реколтата може да се събере oi
f,руги. Месеците януари и февруари на 19j0 г., когато в по-гоJUIмата част
от страната колективизацшIта вече се е извършила на хартIбI, са зимен пе-
риод, в който земеделците не работят. След Йарт 1930 .., *o.uro колектив-
ните стопанства се разпускат, сеJI'Iните са, имilли време да приберат рекол-тата от пролетниците като свободни мъже и жени. През това JUITO времето
е необикновено хубаво. Рекодтата в Украйна от 193ь г. поставя стандарт,
който не п,rоя<е да бъде постигнат през i93l г. дори ако колективното зе-
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меделие би било така резултатно, както частното - а то не е. Реколтата от1930 г. дава повод на партият а да янаправи мерило за колиt{ествата, които
ще бъдат иззети през 1931 г. Москва о.rаква oi Украйна дi}леч повече, от-колкото Украйна изобrцо е в състояние да даде.З0

Към есента на 1931 г. провалът на първата реколта от колек'ив}Iите
стопанства е очевиден. Причиrrите са много - лошото време, вредит.елите
по pacTeHшITa, ограншIената животинска тяга, тъй като сЪлянrге са прода-
пиили закJIали добитъка, проLIзводството на трактори е много по-п4алко от
предвиденото, депортирани аа най-добрите стопани, сеитбата и жътвата са
опорочени от колективизацIбIта и нежеланието на селrIните, заryбигrа земя-
та сиJ да работят усилено. Украинският партиен ръководител Стiнислав Ко-сиор докJIадва през август 19З 1 г., че IUIaHoBeTe за задължителните зърнени
доставки сабили нереiulистични предвид ниските добиви. Лазар Каганович
му казва, че истинскиrIт проблем са кражбата и укриването на зьрно, Коси-
ор, въпреки че знае истинатц налага тази линия и на подчиненитё си.''

През 1931 г. повече от полови}Iа'*а непоразена реколта е изнесена отСъветска Украйна. Много от колхозите изпълнlIват IIлана за доставкитесамо защото предават собственото си семе за посев. На 5 декември Ста-лин заповядва колхозите, които не са изпълнили годишItиJ{ план за дос-тавките, да предадат и семето за посев. Той може би наистина вярва, че
селJIните укриват храните и че заплахата за изземване на зърното за посев
ще ги подтикне да предадат каквото имат. Но по онова време те реалновече не притежават нищо. Към края на 19З1 г. много сеJUIни гладувiт. Без
собствена земя и неспособни даъе противопоставят на насилственото из-
земане на храните, те просто IuIMaT възможност да осигурят на семейства-
та си достатъчно храна. А в началото на 19З2 г. вече йru, и с какво дазасеят новата реколта. През март 19З2 r. ръководството на Украинската
комунистическа партIбI иска семе за посев, но до това време сеитбата езакъсняла, което означава, че и реколтата през есента ще бъде лоша.32

В нача,чото на 19З2 г. хората M.JUIT за помощ. Украинските комунисти
настояват партийните им начаJIници да поискат от Статrин да се обърне към
Червения кръст. rlreHoBe на коJD(озите се оIIитват да пишат до държавните ипартийните власти. Едно от писмата, след шIколкото парагрuфuЪф"rцчurr"r,
служебен текст, при&.ючва с отчаяното: ,,Щайте ,r" йОt'дitr.Ъ, хлrяб!
Щайте ни х,rrяб!". Членовете на Украштската компарr*.uобЙ*r, Ко."Ър
и 

''ишат 
пряко на Сталин, прибягвайки към гневен тон: ,,Как ш{е строим со-

циtUIистическа икOноМика, когатО всичкИ сме обречени на гладНа сЙрт?''ЗЗ.
заплахата от масова гладна смърт е кристаJ]но ясна на властите на Съ-

ветска Украйна и става яснаина Ста-пин. Партийните активисти и тайната
полициJI изпращаТ безброй доклади за умрели от глад. През юни l9З2 г.
ръководителят на партиrIта в района на Харков пише до koc"op, че бук-
валнО във всекИ окръГ от района му има умрелИ от глад. КосиоР ПОЛ)л{ава
писмо от ILIIеH на Комсомола с дата 18.06. |932 r. с подробно описание на

Т"r"р*"*. aarФaтар на Украинската комунистиtIеска партиl{, - Б. np.
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:]оложението, което по всяка Rероятност е било познато до втръсване на
косиор: ,,колхозниците излизат на нивата и изчезват. Труповете им биват
намерени след няколко дни и биват заравяни без никакво вълнение, като
че ли става Дума за нещо нормално. На следващиJI ден по всяка вероятност
цlе се намерят труповете на онези, които вчера са копали гробове за дру-
rIITe". На същия този деFI, 18.06,1932 г., самият Ста":rин признава в частен

разговор, че в Съветска Украйна има,,гладОС. Предишния ден ръководство_
то на Украинската комунистическа партиJI е поискало помощ с храни, Ста-
.l]{H не разрешава тази помощ. Отговорът му е, че цялото зърно в Съветска
\'крайна трябва да бъде събрано според плана. Щвамата с Каганович са

е1инодушни, че ,,е нzIJIожително да се изнася незабавно и непрекъснато".з4

Сталин веJIиколепно знае, включително и от лични наблюдения, как-

во lrle посJIедва. Знае, че при съветското управление гладът е възможен.
Г_rадът опустошава Русия и УкраЙна и по вре]\{е на гражданските воЙни, и

с.lед тях. Съчетанието от лоша реколта и изземване на добивите обрича на

г.lад стотици хиляли сеJUIни в УкраЙна, особено през 1921 г. Липсата на
\рана е първостепенна причина Ленин да сключи компромиса си със ceJU{-

HirTe. Сталин добре познава този процес, в който и той играе ролri. Ясно е

съIцо, че и политиката на колективизациJI на самия Сталин може да дOведе
]о масоВ глад. КъМ JUIT9T6 на 1932 г., Сталин вече знае, че повече от 1 ми-
-liloн души в Съветски Казахстан са загинали от глад. обвиtiява местниrI

партиен ръководител Филип ГолоIцьокин, но не може да не е разбирал и

tlrlкои от стр}т(Tурните причини.З5
MalicTop на личното в политиката, Сталин представя глада в Украйна

като личен въпрос. Първият му подтик и трайна теIrденциJI е да представи
гладомора сред украинското сеJuIчество като предателско дело на члено-

вете на Украинската комуlистиtlеска партия. Той не може да 11озволи да
бъде обвинявана собствената му политика на колективизация. Проблемът
в осъществяването на тази политика следователно трябва да се търси у
местните ръководители, навсякъде другаде, но не и в самата концепциrI.

прокарвайки промените през llървата половина на |9з2 г., той съзира
проблем не в страданията на своя народ, а по-скоро във възможността
.f,a се помрачи самата идея за rrолитика на колективизация. Гладуваrците

украински сеJUIни, оплаква се той, напускат родната cLI република,и демо-

рализират остан€шите съветски граждани със своето ,,хленчене'О.36

Твърпе перверзно, но през пролетта и лrIтото на |9З2 г. Сталин из-

глежда убеден, че ако бъде отричана, гладната смърт по IlrIкакъв начин ще
изчезне. Може би смята, че Украйна и без това е пренаселена и че смър-
тта на няколкостотин хиляди души в крайна сметка IяMa да има значение.

Въпреки предвижданиrIта за лоша реколта той държи местните украински
власти да изпълнят плановете за зърнените доставки, Местните партийни

функционери се озовават между Сталиновия червен чук и Онази с косата.

проблемите, на които се натъкват, са обективни и нерешими чрез идеоло-
гияилиреторика: липсата на семе за посев, късната сеитба, лошото време,
машините, недостатъЧни да заменJIТ животните, хаосът, последвал окон-
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чателнIбI скок към колективиз ацията_в края на 193 1 г., и гладните сеJUIни,КОИТО не са в състояние да работят.37
Една улсраинска детска песничка описва света, какъвто го виждат мест-ните партийни активисти в украинската провинциrI, много псl-убедителноот неумолимите заповеди и пропагандата, пристигащи от Москва:

Бащице Сталин, погледни
какво блаженство е колективизациJIта на cTolIaHcTBa,Ta:
хижата - в развалини, хамбарите - изгребанлц
конете - изпосталели кранти.
Над хижата - сърп 

".rуi*,в хижата * глад и смърт.
Крави не останаха, свинеrе ги няма,
само твоят портрет на стената.
Мама и татко са в колхоза,
горкото детенце плаче само,
ходи и търси хляб и мас,
но HrIMa, партията ги е взела.
Не търси доброта и MI4JIoсT:
бащаiа собственото ." дar. изяде.
Партийният бие и тъпче
И НИ ИЗпраща в сибирски лагер.З8

месlните партийни активисти са заобико-цени от смърт, над тях имасамо забрани. Гладната смърТ е жесток факт, който 
"''Оa.рuaличен 

къмдуми и формули, депортиране и разстрели. След определена граница гла-дуваIцият селlIнин вече не може да произвежда и никаква вярност към иде-ологията или лично обвързване ,rе йоже да промени това положение. Ноизrсачваliки се нагоре по инстанциите, тази истина постепенно губи си_шатаси, Реалистичните докJIади отдолу се натъкват на политическия натиск от-горе на пленума на ЩентралниlI комитет на Украинaоuru uоrу""стическапартиjI от б до 9 юли |9З2 r.в Харков. vopu".r"*"r;;;;;";, доIотадват, чее невъзможно да се изпълнят годишните пл.нове за зърнените доставки.Затварят им устата Лазар кu.u"й"о;Ъ;;;;;;1;;Ё'",r"нове 
на По-литбюро и Сталинови емисари от Москва. Cr;";;;;iip"o"r, да смажат,,УКРаИнските вредитgлц''. 39

молотов и Каганович са верни Сталинови съюзници, които заедцо снего yпpaBJUIBaT Политбюро и следоваТелно - и Съветсй съюз. Сталиноще не е станал абсолrотен диктатор и Политбюро 
"aaоrцa;rринциi]но пред-ставлява нещо като колективна дикiаryра. в""рЬu.rой""iuru, за разликаот предишните му съюзници в ПолитЪюро, са му безре'зфrrо верни. Ста-лин непрестанно ги маншIулира, въпреки че всъщносrне j необходимо. Теслужат на революциrIта, като служаi на него, и не .,равят особена разли-ка между двете. Каганович вече е нарекъл Сrа-rrин ;айй;r".'. През юлиl9з2 г, в Харков те казват ,rа украинските другари, че приказките им за
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-"]]омор са само извинение за мързела на селJIните, които не желаят да
]rботят, и на активистите, които не желаят да ги поставят на мястото им и
_j i{ЗЗеМаТ ЗЪРНОТО.а0

_ По това време Сталин заминава на почивка, като пътува с влак, до-
- f е зареден с деликатеси, от Москва през гладуваIца Украйна до красивия
i-рноморски курорт Сочи. !вамата с Каганович си пишат, повтаряйки об-
'ir--lTO Си мнение, според което гладът е заговор, насочен лично срещу тях.
,таlин сръчно устмвада извърти нещата така, че да проличи как селяните
- а не той - използват глада като оръжие. Каганович успокоява Стапан, че
_fI{казките за украинците като,,невинни жертви" са просто ,,гнIUIо прикри-
llle" Ha действията на Украинската комунистиtIеска партиjI. Ста.тмн дЬ"u 

"a-]-]з на опасениr{та, си, че ,,бихме могли да заryбим Украйна". Украйна, под-
1ертава той, трябва да се превърне в ,,крепост". !вамата се спораз}мrIват,
::. единствениrIт разумен подход е да се придържат сц)иктно към политика-
".] на задъJDкителните зърнени доставки и пшеницата да се изнася KOJiKoTo
- възможно по-бързо. Що този момент Сталин сиryрно вече е cxBaH€lJI, поне
:f,ка, както му изнася, връзката между глада и нело'IJтнOстта на украинскит,е
!:t]}{УНИСТИ] гладът е резултат от саботаж, саботьорите са местните IIар-
, ililни активисти, прикривани от предателите - високопоставеIIи партийни
=:,чнкционери, всички до един - в служба на полскIбI шпионаж.о1

През 19З 1 г. Сталин може би наистина е тъпкувал гIолI{тI-1ката на lIол-
_ira и Япония като заплаха за Съветския съюз. Годината 1930 бележи връх
з полския шпионаж в СССР. Полша тайно организира украинска армиJI на
,-воя собствена територия и обучава десетки украинi{и и пo,.Utци за специ-
l-iни мисии в Съветския съюз. Щействията на Япония са оIце по-IUIашещи.
През 1931 г. съветската страна прехваIца нота на японскrбI посjIаник в
\IocKBa, в която се препоръчва подготовка за нападение, целяIцо да за-
воюва Сибир. Същата година Япония е нахлула в Манджурия, регион в
Североизточеrr Китай с дълга граница със Съветски Сибир.Оi

През есента на 1931 г., според докJIад на съветското разузнаване, Пол-
ша и Япоrrия подписват тайно споразумение за обпдо нападение срешу Съ-
ветскиrI съюз. Това всъщност не е вярно и доколкото съществу]]а, полско-
японскIбIт съюз е гц)есечен още в зародиш от ьвкавата съветска външша
по,цитика. Япоtтия отхвърлri идеята да води преговори с Москва за пакт за
неналадение. Полша обаче се съгласява. Съветският съюз иска договор с
Полша, за да може мирно да следва политиката си на икономиtIески преобра-
зуваниrI. Полша и без това IIJIма намерение да започва BoliHa, а и в момента
минава през икономиtIеска депресбI. Нейната аграрна икономиtIеска систе-
ма, останала в гоJuIмата си част нереформирана, не е в състояние да подцьр-
жа реличени военни разходи в момент на икономически колапс. Съветският
военен бюджет от много години насам е дi}J]еч по-гоJUIм от този на Полша.
ПреlянуаРи l9З2 г. съветскО-полскотО слораз}мение е парафирано.аЗ

През 1932 и 19ЗЗ г. Полша не би и могла да представлява сериозна
заплаха. Полските сухопътни войски са засегнати от огромни бюджетни
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КЪРВАВИ ПОЛЯ

съкраIцения. Съветските поJIици'I и граничари са залов}Iли голrIм брой
полски шпиони. Полските агенти не са попречили на колективизацията
по време на хаоса от 1930 г. и са се оказали безпомощни в опитите си
да разбуrrят гладуващото население през 19з2 r. опитали са се и са се
пр ов алили. Дори най-разпалените привържен ици на агр есивната политика
в Полша схвашат, че лJIтото на |9З2 г. е период на умиротворение. Ако
съветският съюз обещава мир, най-добре е да не се предприематникакви
провокационни действия. Полските дипломати и шпиони са станzши свиде-
тели на глада, знаят, че канибализмът се е превърнаII в ,,нещо като навик"
и че жителите на цели села са ,,измрели до един". Но те нямат нищо общо с
произхода на глада и не са в състояние да IIоN{огнат на жертвите. Полша не
съобпдава на света какво знаят за глада нейните дипломати. През февруа-
ри 1932 г. например до полското консулство в Харков достига анони]\{но
писмо, в което полJIците се умолJIват да съобпдят на света за глада в Ук-
райна. Но в този момент договорът за ненападение със Съветския съюз е
парафиран и Варшава не може да направи подобна стъпка,аа

Сталин вече си е извоюваJI много по-голr{luо пространство за маневри
по западните си граници, отколкото е I,Iмал през 1930 г. Полша е приела
статуквото, подписвайки договора за ненападение през юли \9З2 г.,ипо
този начин украинските селJIни са оставени на Ста,тиновата милост. С пе-
дантичен ентусиазъм през август, все още във ваканциrI, Сталин ланси-
ра сред най-близките си сътрудници теорията, че колективизациrIта има
само едиН недостатък - липсва й прави,тната правна основа. Социализмът,
твърдИ той, точнО кактО и каПиТiIJТизмът, има нужда от законодателство,
което да зап{итава собствеността. ,Щържавата ще у]Фепне, ако цялата земе-
делска прод}кциJI бъде обявена за държавно имуIцество, всяко неразрешен0
запасяване с храна - за кражба, и ако всяка такава кражба бъде наказва-
на с незабавна екзекуция. По този начин гладуваu{ият селянин ще може
да бъде разстрелян в момента, в който вземе дори картофена обелка от
лехата, която до неотдавна е била негова собственост. Сталин сиryрно е
вярвал, че това би дало резултат. Резултатът, естествено, е лишаване от
каквато и да било правна заIцита, която сеJuIните биха могли да получат
срещу необузданото насилие от страна на победилата държава. Самото
притежание на храна по презумпциlI е доказателстtsо за престъпление. За-
конът влиза в сила на 7.08. |9З2 т.а5

съветските съдии обикновено не tц)илагат буквата на закона, но пар-
тийнияТ и държавНиJIт апараТ добре схващаТ духа му. Често най-ентусЙ:
азирано прилагат този закон младите хора, образовани в новите съветски
)^{иJIища, които вярват на обещанията на новата система. На членовете на
официашrrата мIIадежка организацшI* е внlrшено, че тяхната,,главна задача'О
е ,,борбата срепry кражбите и укриването на зърно, както и срещу кулашкиrI
саботаж". На младото поколение в градовете ком},низмът е предложип со-

56

цIi
ни
ма
вк
от

вз(
на
бл
ко
,rД'
пе,

гаl
Пg
Вр]

он
та:
}1 (

ст1

ш?
бо
ни

ра]
от]

ст(
пр
ца:
заI

ве,
Пр

-]
Пр
из1

на
ща
за
L 1(

ка
пр
по
ти]
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*.1аlни придобивки, то вече е заг,ьрбило cTapImI свят, демонизиран от кому-
:;|cТиtlecкaTa пропаганда, КопqтrистIмеската партIш в Съветска Украйна,
.{"1кар с непропорционiшно много руснаци и евреи в реловете си, сега вече
:i--Iючва и много мJIади украинци, които са убедени, че провIIнцията гъмжи

. реакционери, и възторжено у{астват в кампаниите срещу селяните.аб
В нивите се изграждат наблюдателници, от които се бди сеJшните да не

. ]е\{ат нещо за себе си, Само в Одески район се построяват повече от 700
--зб,lюдателници. От къlца на къща минават бригади - от чиито членове
..тlrзо 5000 са в редовете на младежката организация, и изземват всич-
j",_r. fo което се доберат. По спомена на един селянин актив[Iстите носят
_-ъ.lги метагIни пръти, с които търсеха в конюшните, оборите, кочините)
.ечките. Търсеха навсякъде, вземаха всичко, до последното зрънце"" Бри-

. ]_]LITе връ)Lцитат селата ,,като чумаО', с викове: ,,Селяко, къде е зърното?
Зпltзнай!", вземат всичко, което дори наподобява храна, вIотючително
afящата на печката вечеря, която самите те изяждат".а7

Подобно на нашественическа армия партийните активисти живеят от
чова, което могат да задигнат от земята, тъпчейки се до насита, и резул-

:f,TllTe от действията им и ревността, с която ги предприемат, са нещастия
;. сlIърт. Може би от чувство на вина, може блl от усещане за превъзход-
:тво те унижават селяните по всякакъв начин. Пикаят в буретата с тур-
jJIlя; за да си доставят удоволствие, заповядват на гладните сеJulни да се
:-.оксират, да пълзят по земята, да паят като к)л{ета илиги заставят да коле-
.1lпaT в прахта и да се MOJUIT. Жените, заловени да крадат в колхоза, биват
:езсъбличани, бити и разкарвани из селото голи. В едно село членовете на
,тряда се напиват в селска къща и един по един изнасилват дъtцерята на
;топанина. Жените, живеещи сами, биъат редовно изнасилвани ноIцем под
]редлог, че отрядът идва да конфискува зърното, и след като телата им бъ-
]ат насилени, храната им се отнема. Налице е тържество на Сталиновото
jаконодателство и Сталиrrовата държава.а8

Но там, където няма храна, насилията и декретите не могат да я произ-
зеJат. EcTecTBello е сеJUIните да крият храна, а гладните - да крадат храна.
Проблемът на украинската провинция обаче са не кражбата и измамата
- те би могло да се предотвратят, като се прибегне до съIцото насилие.
Проблемът са гладът и смъртта. Заплануваните зърнени доставки не са
;tзпълнени, тъй като колективизацIбIта се е провалиlIа, реколтата от есента
на |9З2 г. е лошц а набелязаните цели са прекаJ-Iено високи. Сталин изпра-
,ца Молотов в Украйна, зада насърчи другарите да продължават ,,битката
за зърното". Но ентусиазмът на Сталиновите слуги е безсилен да промени
Jтаналото. Щори Молотов е принуден да отправи на 30 октомври препоръ-
ка IIIановите доставки от Украйна да бъдат,,понамалени". Сталин пррIе}{а
препоръката, но много скоро се връша на старата си заповед, и то още
по-категорично. Що ноември l9З2 t. е изпълнена едва една трета от живо-
тинската квота.а9

FIa фона на достигаIците до Кремъл съобщения за провалилите се пла-
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нове за зърнени доставш{ идва самоубийството на Сталиновата съпруга*.
Тя избира да сложи край на живота си с изстрел в сърцето Ha7.lt.týiZ т.,
петнайсетата годипшина от октомврийската революциrI. Какво ,ооrrо оa-
начава това за Сталин, вече никога HjIN,Ia да стане ясно, но изглежда, че
изпада в шок. Заплашва, че ще се самоубие и той. На Каганович, който
вих{да един силно променен Сталин, му се налага да произнесе слово на
погребението.50

на следващшI ден Сталин се захваща с проблема за глада с удвоена
отмъстителност. Стоварва вината за проблемите в Украйна върху укра-инските другари и селяни. ,щве телеграми на Политбюро, изпратени на
8.1i.l9З2 г., оц)азяват господстваIцото настроение - едноличните и ко-
лективизираните стопани в Съветска Украйна, които не изпълнrIт плана за
доставките, IUIMa Да ПоJt},.Iат продукти от никоя ДРуга област на икономи-
ката. В Украйна е създадена нарочна тройка, чиrIто задача е да хвър_rul в
затвора и да екзекутира по бързата процед}ра онези партийни активисти
и с_елrIни, които уж са виновни за саботажа. Същия месец са арестувани
1623 колхозни ръководители. Подновена е и депортацията от Украйна: до
края на годиI{ата са откарани още 30 400 ДУши. Активистите обясняват на
сеJUIните: ,,Отваряй или разбиваме вратата, Ние вземаме каквото притежа-
ваш, ти загиваш в лагерО'.51

тълкувайки катастрофата с колектиtsизациrlтq през поспедните седмици
на |9З2 г. Сталин постига нови висоти в щеологиtIеското си дръзновение.
оказва се, че гладът в YKpaliHa, признат от него още rтреди да стане край-
но жесток, бил ,,басня", клеветнически слух, разпростраIUIван от враговете.
стагин вече е разработил интересна нова TeopшI - съпротивата среп{у со-
tц4ализма се засIUIва с )rмножаването на успехите, тъй като във все по-гоJUI-
мото си отчаяние враговете на социilпизма се опъJтIIват cpel]ц/ окончателно-
то си порa)кение. По този начин всеки проблем в Съветския съюз може да
бъде дефиниран като пример за врах(еско действие, а вражеските действия
мож€ да бъдат определяни като доказателство за напредък.52

Съпротивата срещу политиката му в Съветска Украйна, твърди Ста-
лин, е нещо специtLIIно, невидиN{о за несхватливия наблюдател. Опозици-
ята вече не деriства открито, защото враговете на соц}Iализма са,,притих-
нали" и дори се правят на,,сtsетци". ,,ffнешните кулаци - обяснява той - са
N{или хора, любезни, едва J{и не светци". Хората, които на вид са I{евинни,
трябва да се разгJIеждат като виновни. Селянинът, бавно умираш от глад
е * независимо от вида си - саботьор, който работи за капит{L.Iистичеоките
сили в кампанията им за дискредитациri на Съветския съюз. Гладът оз-
начава съпротива, а съпротивата е признак, че победата на социализма е
близко. Това не са просто Сталинови размишления в Москва; това е идео-
логическата линия, налагана от Молотов и Каганович по време на обикол-
ката иМ в районите, белязанИ в краЯ на |9З2 г. с масовИ сйъртнИ СЛl^rаи5з.

лично Сталин не е бил свидетел как убива гладът? тълкуван от него по

- Надежда Сергеевна Апr.rлуева (190l - 1932), втората съпруга на й, В. Сталин. Б. р.
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първа глава: Глас)ъm в Съвеmсrcuя съюз

-;Ji,iiiГa;ЖY"TJ#H.Ж:#X1_|K9айна са свидетел, 
" :9 опитват да

_.i,хlъ";i*,_r#Жffi dТ:Нl"ff ff;?#'ili;in".Hr:i1:
-:,]ритемразятсоциализмаrо,uо"J,'ffi 

J"#;Ж;;Жff Hi;.,xT:: \f{ИРаТ. Следо_вателно aaupoa*r"i" rpyr,o"a на синове
"tаЙКИ Не Са нищо nou"o"-#ar.";; 'iJj',:::j'_СИНОВе И ДЪЩеРИ, на бащи

-]1еrо на ."ч"*Н;;Ёffio;#:11 ,uo коя'о 
"pu.o".,:;овр?же.-""Ъ'#Х#f#::*:::"*уващи,,о""оойЁiч;:ffii]fJ##;

=:ffi}ildi::::itriT##:Tffi ;.?;,irfftri;;"ffiх"-*Т
- j -Ia вгорча, "#Н;;fltr :ХЦаГОВе 

На НаРОда, ,й*у"uщ" живота си,

,- .*##*т;;*:тl;;й"ч:,-за да даряват храна, но им се казва,
,.*. iЙJi##Ё"#ffi;".1#,"#|]:*"О ОТХВiРЛ" *uiu.uro и да било по_
'lJiД, приеМана от съветските 

"оu.r"':1:оираТ 
За поМоIц о' чУжбина - по-:: Про{ишния глад, сега изобщ" ,;Ъ"##ffi: tri?#:"Дини,по вре]\.{е

..;Н';""}Тае Да приемu 
"о,оо, 

о. външни,I 
""r.. мо*ТН".ЖJН:i;

.lнa политиraa*uпuоr""та, 
не е нормaшно да признае, oa'.rupuura му сери-1lJLlиони"u..^i{!1"'хх'',х",,",iii#ф_{.-t**;r*iirr*""ТН;

-ъюз, Би могъЛ да прекраТи 
"."oou "о 

храни.u *uorrno n]

.;:Ж;: fl::;H, 
З 

'йп"о"u ;Ьй, il просто да разреши на сеJuItIите
-эостамяркао;,i.?"еiiЪНН}T;ffi_|#,".JlЁ*"тr"чlж;т;;r
, ;: Hi:# ffiX"JI?f 

,о r"" r"о"д-r' оr*". но'сruЙ" lrb-np.o.,p"e'a нито
В последните с

:".##JнЪ-i#_щЁ"li';;;.:Ёжff у;ъ:::;##жfi тffi,lение,.,**."йiiх"#*Ъ;J#*:Jtrd;тz*н:i jtb*:#j* j,I{a позицшI 
"u 

о":з_.rоОu, .rЬй'.Ьuru ToLIKa, при което украинсюU{тJе,lяЕин се преврыца в агресор, u ,oii, cr*-, :;;Б;;. buor, е форма

::::Тф:ЬХХЖ:П^;.жн:*1 
богба, .;ё;;; - в украинските

.:"#;ff т:,1Йu''решеноuпо**Ёiё'il;:#IJ:rJ#"ffi .rflT
,:]IlcKBa подобно rrо. '" 

НаСЛаЖДаВа На ДЪ,Тб*О_ЧИНuau n u iБuuur"a.о, което,становенIбIрй;;Тё'#:#Н"#Ё#;:ъ*д,{t jТ;lЪж;;
\рана, а разпредел.11-.]" на храната уВ"uuмиJIионите u Сr""r.*а Украйна;l имеЕно Ста,цин е този, uotro ." 

"p"iio*u правото да ги убие,57

_]::l:: Куvар Сен 1р. l9зз) - индийски иконо-:орИята за човешкото pur*rr"o ;;;л:,:::]]YНоvИсТ, И]ВесТен с рабогаl-е.]носlта. н".rr.",, #j;жý ffiн}тхн:r.rrгосъстояниего';;й;* 
си върху Iлада.
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КЪРВАВИ ПОЛЯ

макар колективизациятада е катастрофа за целия Съветски съюз, до*казателствата за ясно предумишлено масово убийство в маlцаб милиони
са най-очевидни в Съветска Украйна. Колектйви.uц*ru",ucoBo използва
за свой инструмент екзекуции и депортиране навсякъде в Съветсu"" 

".ra,а сеJUIните и номадските народности, които съставяТ огромната част отпринудително въдворените в гулАг, са доведени от всички съветски ре-публики. През 19З2 г. гладъТ засяга Съветска Русия точно ,";й;;;;-
то и Съветска Украйна. Въпреки това политическата брадва над Съветскаукрайна има специално предназначение и е смъртоносна. В края на l9з2или в наIIалото на 1933 г, към Съветска Украйнi се прилагат само някол-ко, но съществени политики, всяка от които l\{оже да напомнrI безвредна
административна мярка и безусловно е представяна като такава }IaBpeMe-
то. Но всяка от тях е предназначена да убива.

1. На 18.11.1932 г. от сеJIr{ните в Украйна се изисква да върнат зърне-
ниrI аванс, спечелен предварително благодарение на изпълнените зърнени
доставки. Това означава, че нlIколкото райьна, в които добивите са били
добри, са лишени от изработения от тях излишък, колкото и малък да ебил той, В тези райони випнеят партийните Ор".uдrii д"ржав}Iата поли-
цIUI, тършУващи трескаво за всякаква храна, до която могат да се докопат.тъй като не са им били връчени разписки за предаденото от тях зърно,сега селяните понасят безкрайни претърсвания и унижения. Украи""ооrо
партийно ръководство се опитва да запази поне зърното за посев, но без-
усгrешно.58

2, Щва дни по-късно, на 20.1 1. l9з2 г., се въвежда ,,данък месо... Селя-ните, които не са успели да изпълнят зърнените доставки, се облагат със
специаJIен данък, който трябва да се изплати в месо. Селяните, които все
ош{е притежават добитък, сега са принудени да го предадат на държавата.
щотогава говедата и свинете са последното спасение от гладната смърт.Както си спомшI една селJIнка: ,,който притежаваше крава, не гладувашеО',
Кравата дава MJUIKo и в краеН Сл5плаЙ може да бъде закланu. Cananu девой-ка си спомFuI как на семейството са отнели единственото прасе, а след това
- и единствената крава. Щокато отвеждали кравата, девойката се държiL,Iаза рогата Й. С:гу-чаят може би говори за привързаността на селските де-войчета към домашrrия добитък. Но говори и за отчаяние. Щори след катоса платили данък ме_со, селяните продъJDкават да дължат първоначалните
зърнени доставки. Щом не са могли да ги предадат при залJIахата да загу- ,

бят добитъка си) не са могли, естествено, да го сторят и слел реквизиране-то на домашните животни. И са умирали от глад.59
3. осем дни по-късно, на 28.||.\ýз2 г., съветските власти въвеждат,,че-

рен списък". Според новото разпорещцане колхозите, които не са успелида изпъш{ят квотата на зърнените доставки, са длъжни незабавно iu.,p"-дадш в петнайсеткратен размер количеството зърно, което при нормални
обстоятелства се дъл>lсI4 за цешш месец. На практикu'rьuu-ооово означава
HaLtryBaHe на орди партийтм активисти имиjIиция, които имат и мисиrIта, изаконното право да изземат всиtIко. Никое село не е в състояние да преда-
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Първа гпава,. Глаdъm в Съвеmскuя съюз

]е увелиt{ената квота, следователно цели обпдности ryбят всиtIката храна,
(оято притежават. ГIопадналите в черниJI списък общности губят и правото
JII да търryват, както и да поп}лrават доставки на каквото и да било от оста-
:tfu.lите райони на страната. О,rнема им се храната, отнема им се абсолютяо
зсичко, откъдето и да е доставенол Зоните в Съветска Украйна, попаднаJIи в
черниrI с]lисък и опредеJтJIни чак от Москва, стават зони на смъртта.60

4 . IIа 5 .|2.1932 г. подбраният лично от Сталин Всеволод Балицки е на-
значен за началник на Държавна сигурност в Украйна и представя обоснов-
:iaTa, кOято позвоJuIва на }краинските партийнlл функционери, терор}Iзира-
шir реrrубликата, да изземват зърното. Той разговаря лично със Сталин в
\IocKBa на 15 и на 24 ноември. Според Башцки [ладът в Украйна трябва да
се разбира като резултат от заговор на украинските национiulисти, особено
на свързаните със забяI,на-ците в Полшал Следователно всеки, който не е
IIзпъJп{LLII дълга си към доставките, е предател спрямо държавата.61

I{o тази политиIIеска линия има II по-дълбоки последици. Връзката на
\,краинския национализъм с глада в Украйна позвоJIrIва да се накажат r{ас-
тниците в първите стадии на съветската политика в подкреIIа на }краинска-
та нациJI. Сталин е на мнение, че национаjIниrIт въпрос по съIцество 9 селски
въпрос, и отменяйки резуJтIатите от Лениновия компромис със селяните,
всъщност oTMeHrI и Лениновата постановка за национаJIеFI компроплис. На
14 декември Москва дава разрешение местниIе украински комунисти да
бъдат депортираI{и в концеЕтрационни лагери с довода, че са опорочIатrи
съветската IIолитика с цел разпространенIIе на украинскIбi национа,lизъм
I1 по този начин са позвоJIили на национацистите да саботират зърнените
]оставки. С-lrед това Баlпацки започва да си приписва разоблшIаването на
..Украинска военна организация'О и на полски бунтовнически групировки.
През януари 19З3 г. той ще до&-Iадва, че е разкрил повече от 1000 нелегални
организации, а през февруари ще обяви разкриване на планове на полски и
украински националисти да съборят съветската власт в Украйна.62

Обосновките може да са изфабрикувани, но пOлитиката дава резулта-
ти. Полпtа изтегля агентите си от Украйнаи се отказва от надеждите си
.]а използва катастрофалната колективизация. Полското правителство, в
опит да съблrодава съветско-полския пакт за ненападение, подписан през
юли 19З2 г., отказва дори да rrривлече вниманието на международната об-
щественост към задълбочаващиJI се глад в Съветския съюз. Но политиката
на Балицки, макар да напомшI бълнуване на безумец, принуждава местни-
те власти да се подчинят безпрекословно на политиката на Москва. Масо-
вите арести и деlIортираниrI, извършвани по негово разпореждане, изпра-
iцат ясно послание: всеки, който заlцитава селrIните, ще бъде заклеймен
като враг. В тези решаваIци седмиI{и в края на декември, когато броят на
загинrlJIите в Съветска Украйна нараства на стотици хиляди, украинските
активисти и администратори са наясно, че не бива да се съпротIIвJшIват I{a
партийната линия. Ако не извършат изземваниr{та собственоръчно, в най-
цобрия случай ще се озоват в ГУЛАГ.63

5. На 21.12.1932 г. Сталин (чрез Каганович) утвърждава годишната

бl



КЪРВАВИПОЛЯ

квота за доставклIте на зърно от Съветска Украйна, която трябва да бъдеизпълнена към януари l933 г. На 27 ноември съветското Поir"rОrорЬ 
" 
Й-

редило за Украйна доотавка в размер на една трета от квотата, определена
за целшI Съветски съюз. Сега, олед гибелта,'u arоr"ц"i хиJбIди, умрелиот глад. Сталин изпраща Каганович да размаха бича над украинското пар-тийно ръководство в Харков. Веднага след пристигането на Каганович,
вечерта на 20 декември, украинското Политбюро бива задължено да свиказаседание. Заседанието продължав а до 4 nu"u ayrpr"ru t u следваIция ден и
решава, че доставките трябва да бъдат изпълнени, както са зададени. Товаозначава смъртна присъда за близо з ми.rrиона Души. Както е ясно на все-ки, присъстваIц в с_таята в онези ранни сутрешни часове, зърното не може
да бъде събрано без ужасяващ,"последици за вече гладуващото населе-ние. Простичката стъпка - опростяване за три месеца на задъJDкението дасе изпъJIн'Iт доставките - не би навредила на съветската икономика и биспасIuIа живота на повечето от тези З милиона Души. Но Сталин и Кагаtнович настояват да стане точно обратното. Както се изразява Каганович,
държаRата ще се бори,,яростно'' за изпълнението на плана.6а

Изпълниrr мисиrIта си в Харков, Каганович продъJDкава пътуването сипрез Съветска Украйна, като настоява за,,стопроцентово.о изпълнение наплана и пътьом раздава присъди на местните представители и разпореждада се депортират цели семейства. Връща се в Харков на 29.ti.tgзi ,.,'ii
да напомни на }краинските партийни ръководители, че и зърIiото за посевтрябва да бъде иззето,65

!. През първите седмици на 1933 г., когато гладът виJIнее в цяJIа Украй-
на, Сталин затваря границите на републиката, за да не могат сеJIяните да бя-гат; затваря и градовете , за да не могат сеJUIните да просят. от 1 4.0 1 . 1 9j3 г.,ако искат да живеят в градовете законно, съветските граждани са длъжни даносят лиtIни паспорти. На селяните паспорти не се дават . На 22.а\.1933 г.БаличкlпРед)шреждаВа Москва, че украинСките сеJU{ни бягат от републи-ката, и Сталин и Молотов нареждат държавната мI4rп.щия да осуетява тезибягства. На следвапшя лен сеъабранrIва да се продават на сеJuIни жп бштети
за дале!{ни дестинации. основанието, което дава Сталин, е че бегълците отселата всъ.'шост не просят ьтяб, а участват в ,,контраревоlIIоционен заго-
ворО', защото служат като жива пропаганда 

"" 
гiоrlпu 

" друr-" капиталис-
тиIIески държави, които се cTpeMJ{T да дискредитират колхозите. Към краяна февруари 1933 г. около 190 000 селяни са заловени и Irзпратени обратно
в роцните си села, за да умрат от глад там.66

Сталин превръща Украйна в своя крепост, но тая кре,,ост напоАtня ги-гантски лагер на гладната смърт, с наблюдателници, iатuоре*rи граници,безсмислен и мъчителен Труд и продължителна, предсказуема смърт.
7. Щори след като годишната квота за доставките за |9З2 г" се изпъл-нява в края на януари 19ЗЗ г,, изземването на зърното продъля(ава. То севпачи до февруари и мlрт, тьй като гlартийните o.i.ro". 

".u" 
,rр."т зърноза пролетната сеитба. В края на декември 1932 г. Сталин 

" 
одоЬр"о rр.о-ложението на Каганович да се изземе зърното за посев и по този начин
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ГIърва глава; Гltаdъm в Съвеmскuя съюз

,__i се изпълни годиiпният ILTaH за доставките. Това оставя колхозите безърно за есенната сеитба. Зърното за пролетната сеитба б,o *о.-оо дu-aa,fе,Iи от вече натоварените за износ вагони }Iли от трите милиона тона,,,:,ltTo Съветския1] съюз пази като резерв. Вместо ,ouu io"" иззеI4ва от все, jle съществуващите незначите.цн}I селски запаси, Много често то пред-, ] aBJUIBa последното къс_че храна, нужно, за да запази жIlвота на селяните-!r пролетната реколта. I1рез този месец в селата на Съветска Украйна са:f естувани З7 392 души, много от ко}l.го по всяка вероятност са се опитва-.;l .]а спасят семействата си от глад.67
това окончателно иззеr,Iване е смъртна присъда, макар онези, които я1]пълIUIват, много често да са убедени, че пOстъпват правилно. Един ак-,;Iвист си спомня как през онази про.rrет е видял ,,хора Дu yuur"pu, от глад.Зtт:ях жени и деца с издути кореми да посиrUIват, все още дишащи, но с-,)азен, безжизнен поглед". И въпреки тоtsа ,,виждах всичко, но не се по-iърках, нито се самоубих''. Бил изпълнен с вяра: ,,Както и преди, вярвах,,.ЩоТо исках да вярвам". Други активисти несъмнено са били по-малко"оялни и по-страхливи. През предишната година чистките обхващат всич-r';t нИВа в Украинската ком}iнистическа партия; през януари |9Зз г. Ста-,,i{H изпраща собствените си хора да упражняват кOнтрол по върховете.i-ези комунистI-I, които вече не изразяват своята вяра, образуват,,стена от,,:ъ--]чание", обричапlа оaраде"иrе. Те са се научили, 

"е да се съпрOтивJUI-эзпI, означава да бъдеш очистен, а да бъдеш bo"aran, oa"u.nu"" да споде-,lttшr съдбата на онез-{,лч}Iято смърт в момента причиняваru.6s
В начацото на 193З .. uоruurЬrите на Комунистио"Ъ*uru партиr{ в Съ-зетска Украйна, събрали зърното, оставят след себе си мъртвило. Провин-_l]{ята има собствен оркестър, който свири по-тих0 и по-баЪно 0т градскиr{,1о е също Толкова Предсказуем И Успоко'IтеJIен За онези, които са отрасна--]Ii с него. Сега обаче украинската провинция е занемяла.
Селяните са изкла''и добитъка ,,1rпrдържавата им го е отнела), зак*,iа'и са кокошкLlте си, убили са котките и кучетата си. Ловувайки птици,_е са ги прогонили. Забягнzutи са и хората * онези, които са имали къс-l,ieT, Щалеч по-вероятно е повечето да са загинaLIIи) а ма'цина'а оцелели

"а 
твърде изнемощели, за да се обадят. Изолирани au u*r"*o*"eTo на светаt-lT Държ?вота, която контролира печата и движението на чуждестраннитекYрналисти, I,зхвърJIени от икоIlомиката чрез крайна бедност и погрешно,L.аниране, отрязани от ocTaHaJIaTa чает па страната чрез разпореждания;t полицейски кордони, хората умират самотни, семействата умират са-\Iотни, цели села умират самотни. !ве десетилетrUI по-късно ХЬна Ърarrд,--'олит}Iчески философ, ще представи глада в ykpaliHa naro сrоrrие от из-i-Iючително значение за създаването на съвременното ,,атомизирано.. об-цество, отчуждението на всички о, ос"чко.&
Гладът води не до бунт, а до липса на всякакъв морал; от'ам - до прес-тъпност, до безразЛI,1чие, дО лудост, до ,,аралиЗа и най-накрая - до смърт.С месеци сеJбIните изтърIUIват неописуеми страдания: неописуемII порадиlълготрайността им и болката, ,о 

" 
aаuдоrо хората са твърде слаби, твър-

6:,
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де бедни и твърде неграмотни, за да създадат хроника на произтичащото.оцелелите обаче не ci забраu"оr. kuuro си припомня един от тях, незави-симо от действията си ceJUIHиTe ,,продължаваха да умират, да умират, даумират". Смъртта е бавна, у""."."irrа, повсеместна, вСеобпlа. Ща умрешот глад с нещо като достойнство, е постижение, подвластно на далеч невсички, Петро Велдий проявява невероятна сила - R деня, в който очаквада умре, той се влачи през селото. Питат го накъде отива - към гробище-то, за да се погребе. Не желае непознати да дойдат и да повлекат трупаму към IUIкоя яма. Той е изкопал собствения си гроб, но докато стигне догробището, гробът му вече е запълнен от трупа на нrIкого Другиго. Пе.гроси изкопава нов гроб, JuIга и чака.70
твърде MaJIko са външните хора, които стават свидетели и усtIяват дазапишат ставащото през тези изпълнени с неоцисуем ужас месеци. Жур-НаJ{ИСТЪТ ГаРеТ ЩЖОУНС, който заминава за Москва11u Jоб..u."" fru."ЬЁi,и нарушава забраната да се IIътува до УкраЙна, се качва на влака за Хар-ков на 7,0з,l9Зз г. Слиза ru **bu"u .пуоiй*rа-.uр"ч*u 

"Ъ" 
отправя напра-во през нивите с раница, натъпкана с храна. ОнЪва, което вижда, е ,,гладв колосални мащаби'о. Където и да отиде, чува все тия две фрази: 

',,Biriй
са подути от глац" и ,,чакаме смъртта си'i. Той спи на мръсни подове сгладувап{ите деца и разбира истината. Веднъж, след като е раздал хранатаси, едно момиченце възкJIиква: ,,Сега, като ядох такива прекрасни неща,ще умра щастдиваl".71

същата пролет през Съветска Украйна път}ъа Мария Ловинска, коятопридр},жава съпр}та си, опитващ се да продава произвЪдениrIта си. Селата,които са им познати от предш''ни пътуванIбI, сега са Iryсти. !ълбоката Tlшина ги IUIаши. Ако сrц,,1.frgо чуят някой петел лu uyuyp".a, радостта име толкова бурна, че ги стряска. УкраинскIбIт,у."uurriйЪсип Панасенкое изпратен от централните власти заедно със своята Tpylia изпълнители набандура, да носи култура на глад}ъаrrlите сеJu{ни. ffържавата е отнела натези сеJUши и последното късче х,тяб, но ги подчиIUIва на гротескната идеяда облагороди ума и да повдигне духа на умираIците. Музикантите минаватот едно в друго напълно ЗаГý/стели села. Най-сетне се ,rur"uuu, на хора * двежени, мъртви в едно легло, два мъжки крака, подаваrци се от една печка? иедна старица, напълно луда. ровеIда пръстта с нокти. Една вечер партийниятотговорник Виктор Кравчелrко u-азаЪ едно село, за да помага при събира-нето на реколтата. На следващияден открива на пазара 17 трупа. Подобнисцени изпъстрят селата в цяла Съветска Украйна, uriaro през тази пролетна L9З3 г. на ден умират повече от 10 000 *.;.;;' 
--,АYlv rrl

украинците, избрали да не се противопоставят на колхозите, вярват,че поне са избегнали депортираrrеrо. Сега обаче 
" 

,a 
"Ьй"*ат на депорти-ране, тъй като колхозите не дЪйстват. Меlкду O""py"p"r urrp", i933 г. отсъветска Украйна са депортирани близо r s боб .й;;. ё;о от източнитеи южните райони на Съветска Украйна и от райониr" ,,u Гу.оuта републи-ка на Съветския съюз, населени с украинци, са депортирани близо 60 000
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Първа rлава Глаdъm в Съвеmскuя съюз

]'-'''и, защото не са предали исканите зърнени доставки. През 193З г. оIце
lrКоЛо 142 000 съветски граждани са изпратени в ГУЛАГ, повечето от тях
- гладни лrrrи болни от тиф, много от тях - от Съветска Украйна.7З

В лагерите те се .I'"TBaT да се сдобият с достатъчно храна. Но в ГУЛАГ
.lо,,Iитикilтз е да се xpaIUIT с}lцните и да се лишават от храна слабите - де-Iортираните са вече изнемощели от глад и сдобиването с храна отново се
оказва отчайващо непосилна задача. Когато гладните затворници се отра-
вят, защото ядат диви pacTeHIбI и отпадъци, лагерните власти ги наказват,
защото кJIинчели. През 193З г. най-малко 67 297 души умират от глад и
последвали глада болести, а241 З55 загиват В СПеЦИа,Тните селища. Много
от тях са жители на Съветска Украйна. Други неоповестени хиJUIди уми-
рат при дългото пътуване от Украйна до Казахстан или Ща-печния a"uap.
Труповете им се свашIт от влаковете и се заравят на MrIcTo, имената и бро-
ят им остават неописани.7а

онези, които при депортирането си вече сабилижертtsи на глада, }uI-
rtaT особен шанс да оцелеят във враждебната обстановка'. Както отбелязва
през май 1933 г. един държавен чиновник: ,,,Щокато пътувах, често забе-
-lязвах административни изгнаници - те витаеха из селата като призраци
в търсене на хляб или отпадъци. Ядяха трупове на животни, убити *1^n"ru
Il котки. Селяните си заключваха къщитЬ. които llМaxa късмет да вJUIзат
в нечий дом, падаха на колене пред стопанинаисъс сълзи на очи просеха
късче хляб. Станах свидетел IUIколко пъти как умират хора на пътя между
-]ве села, в тоалетните, в хамбарите. С_очите си съм виждilJI как гладни,
Ilзмъчени хора се влачат по тротоара. Милицията ги прибираше и след ня-колко часа те умираха. В края на априJI минахме с един следовател покрай
плевник, в който открихме труп. Като повикахме милиционер и един ме-
цик да го вдигнат, те намериха още един труп вътре u r','euH"ui. Смъртта и
в двата СЛ)л{ая беше от глад, не от насилие". Укрiинската провинцIUI вече
е изнесла храната си за останыIата част на Съветския съюз) а сега изнася
резултатите от последвалия глад - за ГУЛдГ.75

Децата, родени в Съветска УкраЁша в края на 20-те и началото на 30-те
години на Хх век, идват в ед{н свят на смърт, между безпомоццlи родителии враждебНи власти. Бебе, родеНо преЗ 19ЗЗ г., 

"ruЪор.-долу седем години
живот. Но дорИ и црИ тези обстоЯтелства IUIкои от децата ycrUIBaT да xpaHrIT
IUIKaKBa надеждица. Ханна Соболевска, чиито баща и петима братя 

" "Ьarр"умират от глад, си lц)ипомrrя болезнената надежда на братчёrо с" ТОзЁб
_ дори подрайки се от глад, той съумшilJI да намери признаIs{ на живот.
Един ден му се стOрило, че вижда как от пода прорастват стръкчета жито;
друг път cMrITaJI, че е HaMepI&-I ьби. ,,Сега ще живеем!'' - възкликвал той иповтарял тези думи всяка вечер, цреди да заспи. След това, една с)ц)ин, се
събуди"т и изрекъл: ,,Всичко уйирi". оптачало децата IIишат в училшце на
съответните власти с надеждата, че гладът е следствие на недоразумение.
Един клас в начаJIно )п{илище например изпраIца писмо до партийните
власти, в коетО моли,)за вашата помощ, ние направо падаме от глад. Трябва
да }цим, ама сме толкова гладни, че не можем да ходимО'.76
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скоро црестават Il да пишат. В класа на осемIодишниrI Юрий Лисенко в
харковски район един ден едно моми[Iенце просто пада в час, сякаш е заспа-
ло. Възрастните се вT рват към него, но Юрий знае, че от.tOва }IJIMa полза.
че ,,тя е }мряла и сега ще я погребат в гробиIIIето, както погребваха хора
вчера и ollrl ден, и всеки ден". Както ловят риба в езерото един ден, момqета
от друго }п{илшце изваждат отрязаната глава на Свой съl^леник. Всички от
семействотО I\,Iy Са мъртви. !а не би първо него да са изяци? Или е оцелял
след родителите си само за да бъде убит от канибал? Никой не знае, но през
1933 г. подобни въпроси са нещо обичайно сред децата на Украйна.r'

родителските задъJDкеtiия не може да се лtзпъ.rlняват. Браковете се раз-падат, тъй като съпр)тите, поIiJIкога с изстраданото съгласие на съпрузите,
проституират с местните партийIrи ръководители за шепа брашно. Fодите-
JIите, дори когато са }киви и оIце заедно и действат с най-добра BoJUl, едва
могат да се гри)кат за децата си. Един баIца от района на Виница отива да
погребе две от децата си и връщалiки се, заварва и останалите 1мрели. Ня-
кои от родителите показват любов,та към децата си, като ги закJIюIват в
къщите, за да ги опазят от бродещите банди канибаrrи. Някои изпрашат де-
цата си д;Lтеч с надеждата, че други хора rце ги спасят. оставят децата си
на N{илостта на д&цечни роднини или непознати IIJIи м IIзоставят IIо гарите.
отчаяrпате селrIни, които вдигат пеленачетата до прозорците на влаковете,
невинаги просят храна - често те се опитват да дадат децата си на нrIкого,
който е във влака, който по всяка вероятност е от града и поради това не
гладува до смърт. Бащи и майки изпращат децата си в градовете да ilросят,
но резултат"ьт невинаги е желанIб{т, Някои деца умират от глад по пътя IUIи
докато вървят къп,I целта си. Щруги биват прибрани от градските мILцицио-
нерски власти, умират в мрака на някой непознат град и биват погребани в
масов гроб заедно с дрлуI,и тругrqета. Щори ако се върнат, децата рядко носят
добри новини. Петро Савхира тръгва на просия в Киев заедно с 

"диr, 
от бра-

тята сИ и катО се връща, заварва Другите си двама братя мъртви.7s
лице в лице с глада семейства се раздеJuIт, родители се изправят срещу

деца, братя и сестри - едни срепiу други.
лкакто се чувства задължена да отбележи държавната полиция, огпу,

в Съветска Украйна .,семействата убиват най-слабите членоtsе, обrrкнове-
но децата. и се храшIт с месото им". Безброй родители убиват и изяждат
децата си и въпреки това умират от г-цад по-късно, Една майка сготвила
сина еи за себе си и дъщеря си. Едно шестгодишно момиченце, спасено от
роднини, за последен път видяло баща си, когаl,о той точ,^л ножа, за да я
заколи. Естествено, и други комбинации са били въз}дожни. Едно оемей-
ство уби.,lи снахата, с Iлавата й нахранили свинете, останалата част от
тялото й изпеклtи,79

В по-широк смIlсъл на д/мата обаче семействата са унищожени колкото
от глада, толкова и от политиката. Политиката настройва младото поколе-
ние срещу старото. Членовете на Комсомола сJц/жат в бригадите, реквизи-
ращи храната. от още по-NIладите деца, ш,Iонерчетата, се очаква да бъдат
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- ,rчilте и ушите на партията в семейството". По-яките пол)п{ават задачата да
JT по нивите, за да не позвоJuIват кражби. През лятото на 19З3 г. в Съвет-

. r:a Украйна поJlовин милион деца и юноши - MoMtIeTa и момичета, дежурят

. ааблюдателницi.lте, следеЙки какво праRят възрастните. От всички деца се
чаква да доIптадват за поведението на родителите си.80

Оцеляването е не само физическа, но }1 ]\4орална битка. Една лекарка
.Iше до приятеJIка през юни 1933 г., че още не е човекоядка, но ,дикак

::j СЪМ СИГУРНа ДаЛИ, КОГаТО ПОЛУЧИШ СЛеДВаIЦОТО МИ ПИСМО, НЯМа Да СЪМ
-fаI{ала такава". Първо умират добрите. Умират онези, които отказват да
i-)a_]aT или да проституират. Умират онези, които дават храна на други-
_r,, Умират онези, които отказват да ядат трупове. Умират онези, които
.,тказват да убият събрат. Умират родител}Iте, които се противят на ка-
,,itбализма - и уNIират предр1 децата си. През 1933 г. Украйна гъмжи от
.liрачета, които понякога нjIкои хора прибират. Но без храна дори тези
-обри непознати не могат да Еаправят ниIцо за такива деца. Мом,{ета и
,.1[)мLlчета лежат на чаршафи и одеяла, ядат собствените си изпражнения и
_.LIaKBaT смъртта.81

В едно село в Харковски район няколко жени пOлагат свръхусилияда
Je грижат за лецата. Както си припомнr{ една от тях, те организират ,,нещо
i:ilTo сиропиталище". Пит,омците им са в жапко състояние: ,,,Щецата са с из-
:\lи коремчета, покрити в рани, крастави, телцата им се п}ц(ат. Взехме ги,
J,lожихме ги на чаршафи, те стенат. Е,дин ден вIIезаrтно д,IJTbKHaxa, обърнах-
,,Ie се да в}Iдим какво става .- те ядяха най-малкото дете, мънI-{чкия Петрус.
Късаха парчета от него и ги ядяха, А Петрус правеше същото, късаше
lарчета от собственото си тяло L{ ги ядеше, яде колкото можа. Щругите
]еца допряха устни до раните му и пиха кръвта му. отскубнахме детето от
..lадните устr{ца и се разревахме".82

Канибализ},lът е табу в литературата, както и в живота, тъй като общ-
;]остите се опитват да запазят достойнството си, налагайки мълчание
върху спомените за този отчаян опит да се оцелее. Тогава, а и досе-
lа украинците извъt{ Съветска Украйна смятат канибализлда за източник
па невероятен позор. Но канибализt"{ът в Съветска Украйна от 1933 г. е
\1НОГО ПОКаЗаТеJIеН За СЪВеТСКаТа СИСТеlчIа, а Не За УКРаИНЦИТе КаТО ХОРа.
Г-rадът води до канибализъпr, В Украйна е настъпи-т момент, в който rrяма
ll'tи почти няма зърно, а единственото месо е човешкото. Черният пазар
процъфтява благодарение на чоtsешIкOто месо; \,Iнol]o е вероятно човешко-
то месо да е ilодхранrIло и официаллrата икономика. ПолицrIята разследва
всеки търговец на месо и държавната в-rlаст наблюдава отблизо кланиците
i,t месарниците. Млад KoMyHrIcT crT Харковска област локладва на начал-
ниците си. че е в състояние да предаде исканата квOта месо единствено
аКО I-{ЗПОJIЗВа ЧОRеlШКO:;;JJ. В ru.li&T0 Се ОТНаСЯ'l iIО!ОЗР1;1_1 .. 1НО КЪМ ВСеКИ
комин, rtoilTo запOчва да пуши, тъй като това вероятно означава, че кани-
балите готвяткогOто са убили или че оемейството пече някой от своите
членове. Полицията отива там, където коhлI-{нът пуши, и извършва арести,
През годинlтте 1932 и 193З в Украйна са осъдени за канибализъм наti-мал-
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ко 2505 Души, макар че същинският брой на случаите несъмнено е многопо-голям,8з
украинците никога не са Iц)иемали каниба-цизма. Щори в най-лоrпите го-дини на глада те реагират с ярост на всеки слlчай 

"u,о"Ъ*о"дство сред тях,ярост толкова ctrUIHa, че извършителите бивiт a.rorrrurr"o пребивани, д"рrjизгаряни. Повечето хора не се поддават на човекоядство. Сираче е оновадете, което не е бrтrо изядено от родителите си. Но дори онези, които ядатчовеIпко месо, са двюкени от различни подбуди. някои от чоtsекоядцитенесъмнено са неспасяеми престъпници. Коля, брат на васшиИ Граневична.'ример, бива изяден. Когато милицIб{та арестува каниба,та, в дома му саоткрити главата на Коля и още десет глави. Въпреки всичко канибацизмътпонrкога е престъrшение без жертви. Някои майй и бащи убиват д"цuru ."и ги изяжДат. В тези случаи е ясно' че децата са жертвит", Но дру."-ййтели закJIеват децата си да използват телата им, ако умрат. н" 
"йЬ " iuйукраиrгIетата, коитО казваТ на братчеТо I4JIИ сестричеiО си: ,,MaMa auproEако р{ре, да я изядем", Тук вече става дуеIа за грижа и обич.sаотърваването от труповете е една от последните функции на държа-вата, Както пише през януари 19зз г. един украински студент, задачатае трудна: ,,Невинаги е възможно да се .rо.рЁб"u. riрru"r., защото гла-дувап{ите умират по нивите, както скитат от село на село''. в .рuдо"Ьraкаруците обикалят рано сутрин, за да събират,aпuйъu aелrlните, умрелипрез нощта, В провинциJIта по-здравите селrIни образуват бригади, коитосъбират труповете и ги погреб"ur. Т" рядко искат или могат да копаят дъл-боко и много често изпод земята се подават ръце и крака. На погребалнитеотряди се шIаща на намерено тяло, което води и До други престъIIления.Наред с мъртвите оrр"д"i. често вдигат изнемощелите и I." заравят живи.междувременно им Ъбясrrяuаr, че'и така и така скоро ще умрат, каква еразликата? В някои слlпlаи жертвите ycIUIBaT да се измъкнат от IIлиткитемасови гробове, На свой ред rробокопач"r" ryбят сили ,.умират и трупо-вете им лежат където са паднали. Както a" arр"arоr"" 

"д* urpo"o', тезитрупове 
|,ryат ,,разкъсваIiи от кучетата, които не са били изяде ни и саподивели",85

През есента на 1933 г. реколтата в Съветска Украйна се събира отчервеноармейци, активи.'и на Комунистическата партия, работници истуденти. Насилени да работят, ""зuu"""rо че са умиращи, през пролеттана 1933 г. глад}ъащите сеJI,Iни са засадиJIи жито, което IшMa да доживеятда ожънат, IIреселници от Съветска Русия се настаняват в техните домовеи села и им става ясно, че първата им задача е да прочистят къшите оттруповете на предишните им обитате.ши. Често rру,r*"r" ;;Ъ;;;;;
ръцете им, Понякога на връщане новодомците отI!риват, че ко.JIкото и дачистят и търкат, BoHrITa не изчезва. Но остават. KaKio обясrтява официаленсъветски представител на един италиански дипломат: ,,УкраинскиJ{т демо-графски материал" е променен. Както и на по-ра.rни" еiап в Казахстан,където промените са още по-драматиrн", демофафският бuоurr. в Съвет-ска Украйна се промешI в полза на руснаците.sб
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Първа глава: Глаdъm в Съвеmскuя съюз

**8

колко души убива гладът в Съветския съюз и в неговата Украинска
:,ý*\,б,,rика в началото на 30-те години на ХХ век? Никога няма да знаем- ,iнo. Няма достоверни архиви. Архивите, които съществуват, потвъряt-
:::JT масовия мащаб на акцията - например здравните власти в KlteB-
-гз област са отбелязали, че през април 1933 г. само в областта е имttто
:,З 644 гладуваIци. Местните власти се боят да отбелязват смъртните слу-
;:r1. Причинени от глад, а и след оIIределен период от време вече просто не
-: в състояние да регистрират каквото и да било. Много често единстве-
:raтe представители на държавната власт, получаващи представа за броя
-: \Iъртвите, са бригадите гробокопачи, а те изобщо не водят системна
- , зпtстика8'.

Преброяването на населението в Съветския съюз през 1937 г. устано-
::в3. че то е с 8 милиона по-мaUIко, отколкото се е очаквало - повечето от
j.псваIците са я(ертви на глада в Съветска Украйна, Съветски Казахстан
: Съветска Русия, заедно с неродените от тях деца. Ста,тин забраtrява об-
-]:Dодването на резултатите и нарежда да бъдат екзекутирани извършили-
: преброяването демографи. През 1933 г. в частни разговори съветските

, ]IIциални представители много често изразяват п4нението, че от глад са
.]гIIнtLти 5,5 пrилиона души. I]ифрата е доста ниска, но все пак дава пра*

aillнa представа за това какво се е сл)п{ило в началото на 30-те години в
_ъветския съюз, включително в Съветска Украйна, Съветски Казахстан
,i Съветска Русия.88

Е,дна демографска препратка към онези години подсказва число от бли-
о 2,5 милиона, загинали от глад в Съветска Украйна, То е доста близко

]tl Р€ГИСТРирания брой допълнителни смъртни сл)даи, който е близо 2,4
iflllиoнa. Последното число сигурно е силно занижено, тъй като много от
J\{ъртните сл)цаи не са регистрирани. Друго лемографско изчисление, на-
:равено сравнително неотдавна за властите на вече независима Украйна,
- овори заз,9 милиона умрели. При представянето на повечето от изчисле-
:lIuITa на авторитетIlи учени истината по всяка вероятност ще е някъде по
--редата. Звучи логично да се предположи, че приблизителЕо 3,3 милиона
Ja умрели от глад и причинени от глада болести в Съветска Украйна през
:lериода |9З2 - 1933 г. От тези жертви близо 3 милиона би трябва,rо да
.-а украинци, останtLIIите - руснаци, поJuIци, германци, евреи и др. Сред
ilовече от 1 милион мъртви в Съветска Русия гIо всяка вероятност е имало
поне 200 000 украинци, тъй като гладът засяга тежко районите, в които те
дивеят. Може би още 100 000 украинци са сред онези 1,3 милиона души,
загинали в paHHpITe периоди на глада в Казахстан. Общо взето не по-малко
от 3,3 милиона съветски граждани умират в Съветска Украйна от глад и
гIричинени от глада забо.rrявания; почти същият брой украинци умират на
rр1ти територии на Съветския съюз.89

Рафаел Лемкин, специалистът по международЕо право, който по-късно
лtзобретява термина ,,геноцид", би нарекъл украинския случай ,,класиче-
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ски пример за съветски геноцид". Тъканта Еа селското общество в Ук-райна е подложена на опън и разкъсанu. VЦа"пr.оrr. Ъ.*rr" са мъртвиили унизени и разпилени между лагерите надлъж и ЕаIшир из Съветскиясъюз, Оцелелите са изпълнени с чувство за вина и безпомоtцност, и поня-кога - със спомени за колаборационизъм и канибализъм. Стотици хилядисираци ще растат като съветски граждани, но не и като украинци или понене такива украинци, каквито бихагпвъзпитали сrr,тоrеноrо украинско се-мейство и украинската земя. Украинските интелектуалци, оцелели от бед-ствието, са загубили увереността си. Водещ*, 
"".'ur.li uoo.*"rT поли-тически активист на,Съветска Украйна се самоубиват - единиr{т през май,другият-през юли i933 г. Съветскатадържава е смазала онези, които сапожелаJIи известна aBToHoMI*' за Украинската република, и онези, коитоса пожелали м[[JIко самостоятелност ia себе ."; .;;;;;;"ата си.90чутtцестраrпгите комунисти в СъветскиlI съюз, очевидцr на глада, някакycITJIBaT да си обяснrг гладIата смърт не като национална тра.едиri, а катостъIIка напред за човечеството. ГIисатеrrяr Артур Ьостrrерпо онова време еубеден, че гладувацц{,Iе са ,,врагове на народа, коIтго прешочитат да просят,вместо даработяr". Неговият съсед в Харков, 6".п*оriБ*сандер Вайсберг,знае, че са умрели мшIиони сеJUIни. Независимо от това продьJDкава да вярва.ьостлер наивно се оплаква на Вайсберг, че съветсu"* rrечо, не оIIисва какукраш{Iцде ,,HrIMaT какво да ядат и затова мрат като }qtrхи''. flBaMaTa с Вайс-берг знаяr, че това е истината, както го знае и всеки, свързан със странатапо някакьв начин. Но ако пишат за глада, животът Lп{ ще стане непоносим.И рамата са убедешz, че }цшцожаването на провиIilц.ита има мJIсто в обrца-та исторIбI на човеIпкИrI напредьК. Слгьртта на украинските сеJUIни е цената,която трябва да се з_аIIлаТи за висшаТа цивI4JIизаЦия. Ьостлер напуска Съвет-cKI4lI съюз през 193З г. Когато Вайсберг го изпраIца rru.uрuru, прощалните мудуми са: ,,KaIGoTo и да стане, дръжте високо знамето на Съветсшrя съюз.',9i

,,^-1"- -ТllТ"* реЗУлТаТ оТ гЛаДа е социалиЗЪМ еДинсТВено В сМисЪла'които му придава саi\,fиrlт Сталин. В едно село в Съветска V*putt"u 
'р"уriфалната арка, построена, за да се отбележи прикJIючването на Петгодиш-ниrI IIлан, е оградена с трупове на селr{ни. irua"au"ra оф"ц"-r"-йч-u,които преследват кулаците, разполагат с повече пари от жертвите си ипартийните членове в градовете се радват на далеч по-добри възможнос'ив живота, Селяните нямат право на купони, докато партийштят елит си ,,од-бира храни от специални магазини. Ако пълнеят пpe*ttjTe'o обаче, трябвада внимават да не ги срещне някоЙ от ,,производителите на кренвирши..,особено нощно време. Ъо.аr"rе жени в украинските градове, обикrrовеносъпруги на високопоставени функционери, размеIUL купо""те с}i срещусеJIски везби и утвар, отk?адната от селските черкви. И в това отношениеколективиз ацият а ограбва самоличността на }т(раинското село, }НиrтIбдп-вайки първо Мора,Та на украIIнското селячество, а сетне - и самото него.Гладът до*uр"u уuраинците, а и другите, дота]\4, че преди да умрат, те селишават и от себе си, и от храмовете ср1.

макар Сталин, Кагановйч и Бацицки да обясняват, че репресиите в
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- ъветска Украйна са отговор на украинскIб{ национализъм, Съветска Ук-
::,йна е многонационална република. Гладът засяга и руснаци, и поJUIци, и
-.р\{анци, и много други. Евреите в Съветска Украйна обикновено живеят

: градовете - големи или мiL,Iки, но евреите в провинциrIта са не по-мал-
;,_r }.язвиМи от останалите. През 1933 г. един редактор в партийния орган

,.Зравда", койтО отри!Iа глада, пол\п{ава писмО от баIца си, евреиЕ. ,,Само

-:. iи кажа - пише бапдата, - че майка ти е мъртва. Умря от глад след месе-
-il страданшI." Последното й желание било синът й да прочете заупокой-
,jTa Молитва - кадиш - за скърбящите за нея. Писмото показва разликата
iе,r,Ду поколенията, между родителите, отгJIедани преди революцията, и

, .LlaTa, пораснали след нея. Не само сред евреите, но и сред украинците
l ]РУГИТе народности поколението, образовано през 20-те години на ми-

:}lIбI век, е много по-скJIонно да приеме съветската система, отколкото

..rколенията, възпитани в Руската империя.9з
германските и полските дипломати уведомяват висlпестоящите за

_ц]аданията и смъртните случаи в средите на германското и IIолското мал-

_lrHcTBo в Съветска Украйна. Германският консул в Харков пише: ,,почти
:aеки Път, когато Дръзна да излJIза на улицата, виждам хора да припадат

.,Т Г-ЦДД". Полските диплома,ги се изправят пред дълги опашки гладуващи,

l.t)IlTo отчаяно искат виза. Един от тях съобщава: ,,Често кандидатите, въз-

]]стни N{ъже, плачат, докато ни разказват как жените и децата pIM умират
_rT глад, как се пръскат стомасите им". Както диппоматите знаят, много
_-е-lян}l в Съветска Украйна, не само поjUIци и германци, са се надяваJIи,

]е външна намеса ще сложи край на страданиJIта им. Докъм средата на

.9З2 г. По:rша е най-гоjIямата им надежда. В продължение на пет 1оди-

пl1 СтаJIиновата пропаганда им внушава, че Полша плаяира да нахJIуе в

\-крайна и да я анексира. Когато започва гладът, много украински селJIни

"е 
надяват това да е LIстина. Както съобпIава един полски шпионин, те се

,, повават на мисълта, че ,,полша или все едно коя Друга държава ще дойде
,, щa a" освободи от бедността и пот}Iсничеството'о,94

когато Полша и Съветският съюз подписват договор за ненападение

:lрез юли 19З2 t,, надеждата угасва. Оттук нататък селrIните могат да се

:]адяват единствено на Еападение от германска страна. Осем години по-

\ъсно онези, които оцеляват, вече са в състояние да сравнят съветското
\-правление с германското.

Фактите за масоtsия глад и смъртни Сл)л{аи, макар и съобщавани от

време на време в европейскIuI и американския печат, така и не придоби-

ват неоспорима яснота. Почти никой не обвинява Сталин, че възнамерява

]а умори украинците с глад; дори Адолф Хитлер предпочита да обвинJIва

\1арксистката система. Самото позоваване на глада води до спорове. Гарет

-]жоlтtс, който го споменава в IUIколко свои вестникарски статии, е може

би единствениrIт сред английските журнаJIисти, чиито статии са подписани

със собственото му име. Когато през лJIтото и есента на 19ЗЗ г. карди-

налъТ на Виена Теодор Иницер се оIIитва да тrомогне, призоваваЙки да

се изпраIца храна за населението, съветските власти го обсипват с xyJIpI?

1I



КЪРВАВИ ПОЛЯ

като заявяват, че в Съветския съюз
ТВЪРДеНие, което е само наполовин#ff*Ё" 

КаРДИНаJIИ, НИТО КаНИба,ТИ -
Макар по този въпрос журналистите да знаят пo-MiLlIKo от дипломатите,повечето от тях разбират, че от глад умират милиони. Влиятелният мос-ковски кореспондент на ,,Ню Йорк Таtм.l.r;;;;р дЪрu*rr" прави всич-ко възмоЖно, за да омаловажи точните.съобщения rru Д*оу"a. f{юранти,който през 1932 г. печели наградата ,,Пулицър.., нарича съобщенията наЩжоунс,,страшна приказка.' 

" 
r"орд", че,,същйнс*"Ьuд.. не съществува,съществува само ,,голяма сrrрrrrоa, о, ,uOon""un 

"", "i*",raЕи от недо-хранване", и по този начин поurаря съветската брuзaопЬ- и преобразяваевфемизмите в обикновена 
""*i.-iouu е наистина оруелиански ilохват:сами,Iт Щжордж оруел разглежда.оuдu 

" 
'Б;;;iй.#inr' 

г. като важенпример за черна истина,която художнициrе на сrовБто са прикрили с яркикраски, !юранти знае, че милиони хора са умрели от глал, и въпреки товав репортажите си представя глада к_ато явление, служещо на по-високакауза, Той е на мнение, че,Дойто се бои от врабци, просо не сее... Като сеизключи Щжоунс, единств ениrIт журн:lисr, 
"..rрuщu-о' 

сериозни материалина английски език, е Мт.uт+r мr.rридж, който 
"й", б;, да се подписва,за ,,Манчестър Гардиън". Мъгърид-яi нарича глада ,,едно от най-чудовищ-ните престъIUIения в историята, толкова Ужас_Т^о: че в бъдепlе хората едвали че повярват, че такова нещо се е Слlrчвац9''.Яо

В интерес на истината трябва да сеотбележII, че дори на хората, най-си,lно заинтересовани от събитията u Cru.roou й;ff;,- украинците из-вън Съветски,I съюз, са необходими месеци, за да схванат размерите наглада, Близо 5 милиона украинци живеят в съседна Полша и техните поли-тически ръководители правят и невъзможното, за да привлекат внимание-то на международната общност към масовиrI глад в iъвеrскио съюз. Нодори и те осъзнават размера на трагедията епва през май 1 9зз г., до коетовреме повечето от жертвите са вёче мъртви. Прaa ц"о"*период на лятотои есента на същата година украинските вестници в Полша оц)азяват гладаи украинските политици в Полша организират протести и походи. Ръко-водителката на }краинската фемин"ёr*u организациJI се оIIитва да наложимеждународен бойкот на съветските сl
цял свят.- прuu", 

"Ь 
ruшолко опита 

^" 
.. ;r;##"Т""3r"ЖЖЪýН:rТПРезидента на Съединените щати.97

полза няма. Зак
ното,изнесеноот?:"Ё}ffi #::trНil:хЖ;rТ###;}"'i,];i;
народи. Рузвелт, коюто занимiва единстRено проблемът с положениетона американските работници в периода н_а Го,rяматu оъпрь.*, иска да ус-танови дипломатИчески отношени' .r. Сu..r.;;;;i;Ьй"*;
украинските активисти стигат до него през есента на 193з г.) точно когатоличната му инициатива заустановяване на американско-съtsетски отноше-ни,I започва да дава-плол. Презяоември t93з;. С;;;;";;;те щати даватдиrrломатическо признаване Ъа Съветскш{ съюз.

1лавниr{Т рез)цтаТ от jUITHaTa кампаниЯ на украинrIите в Полша е сръч-
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Първа глава: Г.цаdъm в Съвеmсrcця съюз

': СЪtsоТСКо контрапро''аганда. На 27.08.193З_г. френският политик Едуар: f IIо присТига в Киев по официална шокана. {rrдaр на Радикалната IIарти'I,j_:J'o е три пъти м_инистър-председател на Франция, като последният му.ji'laT е през 1932 г. Той е едър мъя( с добре изв9стни ф"."о..u" un*'-- lTlt, коЙто самлсравнява тялото си с тяло на жена, бременна с близнаци.,-] приемите в Съветския съюз Ерио се държI{ по-далече от германските' f,о-:IскиТе дипломатИ, които сигурнО биха мУ разв;LIIили удоволствието с:lърсени разкази за гладомора.98
в деня ,'реди посещението на Ерио Киев е затворен, а населението мy

-\,l}чава заповед да чисти и ),,красяRа, Витрините на магазиrrr", ,rpua",
-11а ГоДина, сега внезапFIо се отрупват с храна. Храна за изложба, не за')r]]?fiýn, пред}Iазначена за очите на един-единствен чужденец. На лоли-__:;lTe. облечени R_I{ови-новеничк!I униформи, aa ,*uau д{а разпръскватr\,\1ените тълпи, Всички, }кивеещи или работещи по запланувания марш--,,т на Ерио, са заставени да репетират поведението си по tsреме на посе-,-цие'о, показвайки, че знаят къде да застанат и какво дu обпaоur. Ерио]е\{инава в ко-ца през Киев' по несравНимо широКия булеваРЛ ,,КрЬш-.-lтIIк", който пулсира от автоtчtобилен трафик. Авrо"rойите, караI{и от,,ртийriи активисти, сасъбраниот няколко града, за да се създаде впечат-
:']JIieTo за благоденствие и живот. Някаква жена на }Лиrlдlз казва презьби: ,,Може би тоя буржоа ще разкаже }Ia света какво става тук... Чака я]-:]ОЧаРОВание. Ерио изразява cMafoaHeTo си от това, че Съветският съIоз е

" 
-,шLц така великолеIтно да отдаде дълтсимото какт0 на ,Д}ха на социаJtr4зма",- l к1 

_и 
на,,украинското наllионатrно самочувстврIе.'. 99

На 30,08,193З г, Ерио посещава детската комуна ,,Фе.Jшdtс fiзержлтнски'',
_, ч]Llиlце, наречено на името Ila оснOвателя на съветската тайна пол-цч" През

,rBa време децата в Харковска област все още умират от глад. Щецата, uo"ro];гдда Рrо, са подбраtм измежду най-здравiтrе и яките. По всяка вероятност
,,l_глt облеюшr в дрехи, взети на заеil4 същата суц)ин, Картината, разбира се, не
_- бlт;rа напьлно фашптфrщирана: съRетските власти наистина стрOят }лfiUп{Iца_1 усраинските деца и сериозно работяr за ликвидиране на неграмотността.
_]ецата, които в края на 193з г. са останаJIи 

ryрrr, по всяка вероятност е тряб-
:_|]о ла се ITревърнат в грамотшl възрастни. Idелта е Ерио дu u"д" точI{о това.r..lIGOl гплта французLtrIът без всяtаква ирониJI, ядохте дIес на обяд, 1^лениrца?]т този небрежен въпрос зilвиси образъЪ на Съветския съюз. Васййй ГрJс-,la' описва сцената в два от големите си романи. Както си припоN{ня Гросман,
-ецата са били по,щотвени за-този въпрос и са дfuIIи подходящ, отговор. ЕриоrЯРВаJI на оIIите и уIIIите си. ПродължрL.I пьтуъането си към l\rlocr<Ba, където ts
-,]Iшия от дворIц4те му поднесли черен хайвер.100

Колхозите в Съветска Украйна, съобпцва при завръIцането си Ерио на
,,раlrцузите, са добре подредени градини. Официозът 

"ua-_io.r.uaTa 
партiбI

"Правда" с голямо удоволствие цитира д}мите rvry. Край на исторIбIта.

Или може би историята се крие другаде?
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