
22. juli 1991KLASSEKAMPEN 

DEBATT 

På grunn eller på tross av Stalin 
«SOVJET vant krigen ikke på 

grunn av Stalin, men på tross av 
han.• Dette er Per Lorentzens 
påstand i kronikken «Stalin, ter
roren og krigen», i KK 16/7-91. 
Vidar Eng har tidligere tatt opp 
dette i KK 20/9-88. Den sovjetis
ke historikeren Volkogonov har 
stilt det på samme måte. Jeg 
kommenterte i KK 4/10-88, og 
skal ikke gjenta meg selv her. 

Jeg synes ikke problemstil
lingen er fruktbar. Tapte Tysk
land krigen på tross eller på 
grunn av Hitler? Tapte Norge 
krigen i 1940 på tross eller på 
grunn av Nygaardsvold? De fær
reste historikere vil godta et 
slikt utgangspunkt. Det er ikke 
vanskelig å se vanvittige eller til
synelatende vanvittige fenome
ner i krigshistorien. Hvis feno
men og vesen var det samme, 
ville all historieforsking bli 
unødvendig. Forsokene på å for
klare alle negative fenomener i 
Sovjet for, under og etter krigen 
kun med personen Stalin, er like 
fordummende som forsøkene på 
å forklare den andre verdenskri
gen med Hitler, terroren under 
den franske revolusjonen med 
Robespierre, Plier den norske 
borgerkrigens terror med kong 
Sverre. 

En sak kan ha flere sider.La 
meg ta et eksempel. Lorentzen 
og andre har skrevet om at 
krigsutbruddet 22.juni kom full
stendig overraskende på Stalin. 

Mye tyder på at det er riktig. 
Finnes det kilder til en annen 
konklusjon? Jeg har tidligere 
nevnt at den sovjetiske regje
ringen 15.mai 1941 diskuterte et 
forslag fra Sjukov om et preven
tivt angrep motTYskland. En an
nen kilde forteller at Stalin 5.mai 
holdt en tale for krigsskoleka
detter, og talen ble referert i 
Pravda. «En krig med Tyskland 
syntes uunngåelig - bolsjevis
men og fascismen var tross alt 
naturlige fiender - dersom den 
ikke kom før, ville kanskje Sov
jetunionen starte den i 1942. 
Men i øyeblikket, sa Stalin, var 
Den Røde Hær dårlig trent og 
utstyrt, og en utsettelse ville gi 
ham en sjanse til å bygge opp 
den militære styrken. Hvis man 
klarte å holde tyskerne tilbake 
noen få måneder, ville vinteren 
hindre et tysk angrep inntil vå
ren 1942. I en advarsel til sitt pu
blikum sa Stalin at den farligste 
perioden var «fra nå og til au
gust•.• (Fra N.Bethell:«Stom1 
på Sovjetunionen», s.26. Kilden 
er den britisk-russiske historike
ren A.Werth.) Samme forfatter 
forteller at Tass 14.juni sendte ut 
et kommunike som bekreftet 
krigsryktene. 

Denne konklusjonen blir 
svekket igjen av en helt ny analy
se av Stalins tale 5.ju ni 1941, 
skrevet av Lev Bezymensky 
(New Times 19/91), som både 
gjengir et hittil ukjent referat av 

deler av talen, og som gir en an
nen tokning en den. Såvidt jeg 
forstår, forsøker KK å få gitt en 
presentasjon av denne artikke
len i nær framtid. 

Etter mitt syn har sammenlik
ningen med hvordan norsk UD 
ignorerte meldinger om tysk an
grep før 9.april 1940 mye for 
seg. 

Det hjertelige diplomatiske 
forholdet Tyskland-Sovjet fra 
hosten 1939 kjølnet etter Tysk
lands store krigsforsyninger til 
Finland under Vinterkrigen, et
ter misbruket av ankringsbøya i 
Murmanskfjorden under angre
pet på Norge, etter den tyske be
handlingen av den franske folke
frontregjeringen etter angrepet 
på Frankrike, og ikke minst et
ter innmarsjen i Jugoslavia og 
Hellas. Her finnes det en klar lo
gikk fram mot «Operasjon Bar
barossa». 

Lorentzen spor hvordan jeg 
stiller meg til utrenskingene av 
offiserene? Om det moralske 
innholdet i falske anklager, fikti
ve rettssaker og summariske 
henrettelser kan det knapt være 
mer enn en mening: Det var for
ferdel ig. Den langsiktige politis
ke og militære effek ten av dem 
er mye vanskeligere å bedøm
me. At terroren bidro til å skape 
et lojalt offiserskorps, og at den 
feide ut alle politiske ambisjoner 
i ledelsen av Den Røde Hær, an
ser jeg som dokumentert av 

krigsutviklingen. Sovjet fikk ing
en militær femtekolonne av be
tydning, i motsetning til f.eks. 
Norge. Jeg anser det som over
veiende sannsynlig at det fantes 
adskillig politiske ambisjoner 
blant høye sovjetiske offiserer. 
Trond Hegna argumenterer 
f.eks for dette i boka «Sovjet, 
Stalin og generalene», fra 1937. 
Alle revolusjoner har skapt mili
tære ledere med politiske ambi
sjoner, og alle revolusjonære 
kriger har utrensket dem. TIi og 
med vår egen i 1940. Men mens 
Sovjet henrettet sine generaler 
med eller uten begrunnelse, flyt
tet Otto Ruge på s ine, ga dem 
reisepass, eller kort og godt ga 
dem sparken. Ingen liten for
skjell for dem det gjaldt. Den 
store tragedien for Sovjet var i 
tillegg sjølsagt at den militære 
ledelsen ble tappet for kompe
tanse. 

Jeg kommenterte ikke disku
sjonen om omfanget av utren• 
skingene av offiserer i min artik
kel. Det får vi eventuelt komme 
tilbake til. Jeg ble bedt av I<J( om 
a skrive om 50-årsdagen for elet 
tyske angrepet på Sovjet, ikke 
om utrenskningene. 

Lorentzens sporsmål til meg i 
kronikk nr.2 »Hva ville Stalin i 
1938-39» svarer jeg på i e t eget 
innlegg. 
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