
Á barnaskólaárum mínumnorður á
Akureyri fyrir margt lönguhafði ég,
eins og margir aðrirkrakkar,nokkra
atvinnu af þvíað bera út og selja
blöð, þ. á m. Morgunblaðið.Þessi
atvinna þótti bæði hagkvæm og
menntandi. Við fengum laun, sem
marga munaðium,fengumeintak af
blöðunum,sem heimilið gat þá spar-
að sér að kaupa,og þau okkar, sem á
annað borð nenntuaðlesa dagblöð,
gátu afiað sér þekkingar og fróðleiks
um þjóðmálin og það semvar aðger-
ast íheiminum. Sá fróðleikurkomst
þó til skila með ýmsum hætti. Einn
daginnvorumviðtveirstrákar mætt-
ir á afgreiðslu Morgunblaðsins að
sækja blöðtilaðbera út.Félagi minn
var mikið hugsiog þegar viðvorum
komnir útá götu leithann alvarleg-
ur á mig og sagði: „Veistu af hvaða
fólkier mest íheiminum?" Ég var nú
ekki viss umþað, enhélt aðþað hlytu
að veraKínverjar.„Nei" sagðihann,
„það erukommúnistar". Ogsvo bætti
hann við: „Ef þú lest Moggann þá
sérðu að það hlýtur aðvera. Það eru
drepnir mörgþúsund kommúnistar
útiumallt á hverjumdegi,alltaf nóg
eftir og svo eru það eiginlega bara
kommúnistarsem drepaþá."

Þessi gömlu orðaskipti rifjuðust
upp fyrir mér við lestur Svartbók-
arkommúnismans,og ég er ekki frá
þvíað þessi gamli kunningi minn
hafi haft þó nokkuð til sínsmáls. f
inngangskafla bókarinnar kemur
fram (bls. 12), að alls hafi hartnær
100 milljónirmannaveriðdrepnar í
löndumkommúnista víðaumheim
á tímabilinufrá 1917 ogframumeða
yfir 1990. Sútalaeraðvísuengan veg-

innnákvæm og líkleganær lágmarki
en hámarki. Vitaskuld voruekki all-
ar þessar 100 milljónirkommúnist-
ar, en fjöldiþeirra var engu að síð-
ur ótrúlegamikill og líkasttil hefur
ekki veriðhættulegra aðganga íaðra
stjórnmálaflokka,sama hvar íheim-
inumþað var.

Þetta geta þó trauðla talist nýj-
ar upplýsingar, a.m.k. ekki fyrir þá
sem hafa fylgst með því,sem rætt
hefur veriðog ritað umsögu20. ald-
ar á undanförnum áratugum. Engu
aðsíðurer þessi tala, 100 milljónir,
ógnarháog samsvararþvíaðnærfellt
þriðjungur allra Bandaríkjamanna
hafi falliðfyrirböðulshendi.íþvívið-
fangi er þó rétt að taka fram, aðhér
eru ekki aðeinstaldir þeir, sem voru
beinlínisteknir af lífi,heldur einnig
fólksem lést ífangelsum, vinnubúð-
umog af völdumannarranauðung-
araðgerðaílöndum,sem lutu stjórn
kommúnistaflokka.

Þessi bók,Svartbókkommúnism-
ans, kom fyrst út íFrakklandi árið
1997, ogvakti þegar ístað mikla at-
hygli. Hún er metnaðarfullt verk
margra fræðimanna af mörgum
þjóðernum, en rétt er að taka fram,
aðbókiner ekki saga kommúnism-
ans eða kommúnistastjórnaíheim-
inum á 20. öld. Höfundarnir ein-
skorða frásögn sínaviðógnarstjórn
og ógnarverkkommúnista ílöndum,
sem þeir stjórnuðuum lengri eða
skemmri tímaog nær sagan til allra
heimsálfa utan Norður-Ameríku
og Eyjaálfu. Að loknum almennum
inngangskafla,sem ber yfirskriftina
„Glæpir kommúnismans",víkursög-
unniaðeinstökumlöndumogsvæð-

um.Þar er fyrst fjallaðumbyltinguna
íRússlandi og þróun mála íSovét-
ríkjunum,og þvínæst að athöfnum
Sovétmanna íöðrum löndum, þar
semþeirkomustþó ekki tilvalda, t.d.
á Spáni á dögumborgarastyrjaldar-
innar þar. Þá er fjallaðumEvrópu-
lönd,sem lutu stjórn kommúnista
eftir síðariheimsstyrjöld,ogþvínæst
víkursögunniaðAsíuog loks Róm-
önsku Ameríkuog þróunarlöndun-
um.Bókinnilýkur svo með eftirmála
eftir Stéphane Courtois, sem berhina
viðeigandiyfirskrift„Hvers vegna?".

Frásögnin af gangimála íSovét-
ríkjunumer vitaskuldrækilegust. Um
þá sögu hefur víðaveriðfjallaðáður
og fátt kemur lesendum, sem fylgst
hafameð söguskrifumumþessi mál,
verulega á óvart.Tvennt vakti mesta
athyglimínaíþessum hluta bókar-
innar. f fyrsta lagi,hve margir ogólík-
irhóparandstæðinga bolsévika voru
íborgarastríðinuá árunum 1918-
1921. Söguritararhafa löngumhaft
tilhneigingu til að steypa andstæð-
ingumbolsévika samaníeitt ogkalla
einu nafni hvítliða,en hér er sýnt

fram á, m.a. með stuðningiafheim-
ildum, sem ekki urðu aðgengilegar
fræðimönnum fyrren eftir fallSovét-
ríkjanna,aðandstæðingar bolsévika
vorusundurleitur hópur og margir
þeirra voruísjálfu sér ekki andstæð-
ingar byltingarinnar sem slíkrarog
vilduekkert meðhina eiginleguhvít-
liða hafa, þótt þeir vildu ekki heldur
lútastjórnbolsévika íeinu og öllu.

1annan stað er athyglisvert, hve
mikla áherslu bókarhöfundar,sem
margir eru vinstrisinnaðir mennta-
menn, leggja á aðLenínhafi verið
upphafsmaðurog helsti hugmynda-
fræðingur ógnarstjómar bolsévika.
íþessu efni er einnig byggt á skjal-
legum heimildum, sem ekki urðu
tiltækar sagnfræðingum fyrr en eft-
ir 1991. Þessi skoðun á Lenin geng-
ur hins vegar íberhöggvið það, sem
sósíalistarog kommúnistar héldu
lengi fram, ekki sísteftir hina frægu
„leyniræðu" Nikita Krústjoffs árið
1956, að allar hreinsanir, mannrétt-
indabrot og böðulsskapurhafi ver-
iðStalínog hans kónum aðkenna.
Lenin hafi verið miklu betri mað-
ur og hefðihannlifað lengur, hefðu
mörg hermdarverk Stalínsaldrei átt
sér stað.

Kaflarnir umönnurlöndog álfur
eru ekki síðurfróðlegir - og hrika-
legir -

aflestrar en sá umSovétríkin.
Saga kommúnismans íAsíu,Afríku
og RómönskuAmerfku er ekki síður
blóði drifin en íEvrópu,en sjálfum
þótti mér þó forvitnilegast aðlesa um
þróun mála íAustur- og Mið-Evrópu
á árunum eftir síðariheimsstyrjöld,
einkumíUngverjalandi,Póllandi og
Tékkóslóvakíu.

Svartbókkommúnismanser löngu
orðinklassísktverk íevrópskrisögu-
ritun síðustuáratuga. Af þeim sökum
ermikill fenguraðútgáfu bókarinnar
á íslensku.Þýðing HannesarHólm-
steinsGissurarsonar er slétt og felld,
á köflum ljómandigóð en á stöku
stað er eins og þýðandann hafi þrot-
iðörendiðog textinnverðuróttalega
flatur og nánast leiðinlegurafiestrar.
Það þarf þó varla aðkoma á óvart,
það er mikið eljuverkað þýða þetta
mikla rit og vístþarf mikiðúthaldtil
aðhalda dampiallan tímann.

Allir þeir, sem áhuga hafa á sögu
20. aidar, ættu aðlesa þessa bók og
þá sérstaklega sagnfræðingar og
nemendur ísagnfræði. Það skal hins
vegar tekið skýrt fram, að margt í
bókinnier ekki fyrir viðkvæmar sálii,
ogsístfyrir svefninn.

JónÞ. Þór


