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Gulag @havet vidner om en tredobbelt tragedie. For det forste 
tragedien om de stalinistiske udrensninger, der ramte millioner af 
sovjetborgere, deriblandt storstedelen af bolsjevikpartiets gamle 
kadrer, der var uskyldige i de forbrydelser, de blev anklaget for. 
Dernæst er det tragedien om en nulevende generation af oprsrske 
intellektuelle i Sovjetunionen, hvis erfaringer med stalinismen har 
fået dem til a t  forkaste leninismen og marxismen, og som folgelig 
er ude af stand til a t  forstå årsagerne til Stalintidens undertrykkel- 
se, til de sovjetiske forhold i dag eller til de losninger, som kriser i 
det sovjetiske samfund kræver. Endelig er det en personlig tragedie 
om en usædvanlig talentfuld forfatter, der på grund af sin man- 
glende evne til at  begribe årsagerne til og arten af de grusomheder 
han står overfor, har draget en række reaktionære konklusioner, 
som i et vist omfang endog indoptager de teorier Stalin og hans 
bodler benyttede til a t  retfærdiggore deres forbrydelser -de  samme 
teorier, der benyttes til at  retfærdiggore den undertrykkelse, som 
nu atter rammer den politiske opposition i USSR. 
Gulag @havets primære emne er den verden med tvangsarbejdslej- 
re, som Stalin og GPU skabte. Under Stalinstyret lob antallet af 
indsatte i disse lejre op i millioner af mennesker, hvoraf langt de 
fleste var blevet deporteret, ja blev henrettet i åbenlys strid med det 
sovjetiske retssystem. De blev ekspederet til lejrene ved hjælp af en 
lang række vilkårlige og uhyggelige procedurer: tortur og under- 
trykkelse af alle den sovjetiske forfatnings rettigheder, hemmelige 
dekreter, der i sig selv var brud på forfatningen og straffeloven. 
Solsjenitsyn har samlet en mængde vidnesbyrd om de forhold, 
hvorunder de store stalinistiske udrensninger fandt sted. Han ret- 
ter skarpe anklager imod det direkte ansvar for disse forbrydelser, 
som lå hos kredsen omkring Stalin. Ikke blot folk som Berija eller 
Jezjov, men også Kaganovitj og Molotov, folk hvis meddelagtig- 
hed forklarer tilbageholdenheden hos så mange bureaukratiske 
spidser med at  presse på for at  afslore alle Stalins forbrydelser efter 
Det sovjetiske Kommunistpartis 20. kongres. Solsjenitsyn redegor 
i detaljer for domfældelserne over og deportationerne af hele grup- 
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