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Виступ Енн Епплбом на щорічній лекції, присвяченій Голодомору 

27 жовтня 2014 р.— На цьогорічній Торонтській лекції з Голодомору доповідь та тему 
«Чому Сталін боявся України і чому Путін боїться її сьогодні» виголосила відома 
письменниця Енн Епплбом. Подію було зорганізувано Науково-освітнім центром 
вивчення Голодомору (Торонтський відділ КІУСу, Альбертський університет) спільно з 
Програмою Петра Яцика для вивчення України, Канадською фундацією сприяння 
українським студіям, і Центру російських та східньоевропейських студій Торонтського 
університету.  

Пані Епплбом відома своїми працями з історії та політики в Східній Европі, Україні та 
Росії, і, також, як автор колонки в газеті Вашинґтон Пост. Її науково-популярна книжка 
Ґулаґ: Історія радянських таборів отримала Пулітцерівську премію у 2004 р. Її найновіша 
праця, Залізна завіса: знищення Східної Європи, 1944-1956 рр., здобула декілька 
престижних премій, зокрема «Срібну Медалю Артурa Россa» від Ради з міжнародних 
відносин, та «Премію Канділя з історичної літератури». Зараз письменниця працює над 
книжкою, присвяченою Голодомору. 

Епплбом розпочала лекцію описом початків політичної кар’єри Йосипа Сталіна, яка 
згодом вплинула на його політичні рішення щодо України. У 1918 році Сталіна відрядили 
до Царицина (сучасний Волґоґрад), де він став відповідальним за збирання (реквізицію) 
хлібу. Він перебрав контролю над місцевою таємною поліцією, закрив місцеві газети та 
стратив залізничних інженерів, як «класових ворогів». Винайшовши, таким чином,  ідею 
контрреволюційної змови і вживаючи її як привід до насильства проти тих, хто не 
погоджувався з його рішеннями, Сталін вдавався до цієї тактики і надалі. На думку Енн 
Епплбом, Сталін розв’язував будь яку кризу за допомогою протиправних «революційних 
методів», що суперечили закону. Насправді, «чим більше насильства він вживав, тим 
більше збіжжя він міг зібрати. І, навіть, якщо ціна успіху була надзвичайно високою, а 
жорстокість — нечуваною, вважалося, що це можна буде приховати пізніше».  

Сталін вчився не лише зі своїх успіхів, але й зі своїх поразок, чи не найбільшою з яких 
була громадянська війна в Україні. Як представник Леніна в Україні, Сталін 
безпосередньо знав про дві невдалі спроби большевиків поширити свою революцію на 
українських землях.  Військові загони були відряджені до сіл збирати збіжжя, яке селяни 
начебто «заборгували» державі. Така поведінка лише збільшила обурення серед селянства 
і призвела до масових анти-більшовицьких повстань, які у 1919 році майже скінчилися 
перемогою. За твердженням Епплбом, ці події надовго залишились в пам’яті радянських 
чиновників. Зокрема, «запобігання черговому селянському повстанню стало 
найголовнішою з їхніх тривог», зазначила письменниця. Українські повстання залишили 
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свій відбиток і на Сталіні, який Dпізніше, у 1930-х роках, неодноразово посилався на них, 
як на причину провалу його плану колективізації. Цей план, що спричинив не лише 
масове обурення та відкрите протистояння між селянами й владою, також призвів до 
падіння врожайности. Влітку 1932 р. Сталін написав Лазареві Кагановичу — своєму 
представникові в Україні: «Зараз найбільшою проблемою є Україна...Ходять чутки, що у 
двох реґіонах...приблизно 50 членів районної партії виступають проти плану 
хлібозаготівель, вважаючи його нереалістичним».  

Епплбом продовжила цитувати Сталінського листа, у якому він нарікав на вплив в Україні 
поляків та українських націоналістів, які нібито діяли під проводом Симона Петлюри. 
Сталін наказав Кагановичу усунути лідерів української партії та перетворити Україну «в 
справжню фортецю СРСР, у щиру та зразкову републіку», закінчюючи свого листа так: 
«без цих та інших подібних заходів...ми можемо втратити Україну».   

Ймовірна втрата України здавалася Сталінові неприпустимою ідеєю. Саме тому він 
вирішив застосувати жорстокі репресії, на зразок тих, до яких він вдавався свого часу в 
Царицині. Військових відряджали до сіл, аби вони конфіскувати не тільки збіжжя, але й 
овочі, фрукти та худобу. За словами Епплбом, «до весни 1933 р. цілі села позамовкали, бо 
їхніх мешланців було заморено до смерти голодом». Перетворення України на радянську 
«фортецю» мало ознаками придушення не лише селян, але й української мови та 
культури. Наслідком такої політики стала впевненість росіян у тому, що українці ніколи 
не були окремою нацією і нічим від них, росіян, не відрізняються. 

Перевівши розмову на Путіна, Епплбом висловила свою думку, що Україна представляє 
екзистенційну загрозу для російського президента, як це раніше було зі Сталіном. На її 
думку, Сталін розумів, що Україна завдяки своєму населенню, яке ставилося з підозрою 
до будь якої централізованої влади і було тісно пов’язане зі своєю землею та її 
традиціями, значно відрізнялася від Росії.  Путін, з іншого боку, боїться тому, що країна, 
яку він вважає подібною до Росії, розповсюджує ідеї свободи, демократії та інших 
«західних цінностей»: «Якщо Сталін боявся, що український націоналізм може подолати 
радянський режим, то Путін боїться, що Україна своїм прикладом може зашкодити його 
власному режимові —сучасній автократичній клептократії». 

У 1989 р., коли Путін ще був молодшим офіцером КДБ у Східній Німеччині, він на власні 
очі бачив, як його переполохані колеги з КДБ і Штазі спалювали архіви своїх служб. Він з 
жахом споглядав на те, як вулиці заповнювалися людьми, заохоченими, на його думку, 
впливом з Заходу.  Ці події стали повчальними для Путіна і відіграли таку ж саму ролю у 
формуванні його світогляду, яку на Сталіна справила громадянська війна в Україні.  

Епплбом згадала у своїй промові вдосконалення Путіном ідеї «керованої демократії», яка 
включає до себе створення «фальшивих» політичних партій і «громадських організацій», 
контрольованих урядом. Метою керованої демократії є створення ілюзії плюралізму та 
демократії в країні. Отже, «результатом цього стала система яка, на перший погляд, надає 
леґітимности сучасній владі, але, насправді, абсолютно її не контролює і нічим не 
загрожує продовженню її існування». Такі методи ніколи повноцінно не діяли в Україні. 
Коли у 2004 р. результати голосування на президентських виборах було підроблено на 
користь кандидата Віктора Януковича, спалахнула «Помаранчева революція». Як і раніше 
у Дрездені, Путін тоді побачив, що «його» людям —про-російським політикам, 
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фінансованим Росією і контрольованими співробітниками російської служби безпеки, 
загрожували паростки демократичного руху в Україні. Після демонстрації в Москві у 2011 
р., революційні події Евромайдану 2014 р. виявлися навіть сильнішим «подразником» для 
Путіна, особливо тому, що він доклав багато зусиль, аби жодна «кольорова революція» не 
відбулася в Росії. Незалежна преса разом зі справжньою російською опозицією були 
фактично ліквідовані. Натомість, значно збільшилась активність інформаційних кампаній, 
спонсорованих російським урядом, як в Росії, так і поза її межами. 

Епплбом зазначила, що Путін бореться не проти «натівських танків», а проти народного 
невдоволення, сумнівів і запитань щодо його власного багацтва, відкритої критики на його 
адресу, і, звичайно, політичних виступів, таких як Помаранчева революція в Україні, 
Московські демонстрації 2011р., і, передусім, Евромайдан 2014 р. Путінська агресія проти 
України підживлюється його страхами щодо втрати особистої влади і реакції росіян на 
його дачі, яхти та інші велетенські статки. Епплбом зазначила, що «захист персональної 
власности є настільки важливим для Путіна, що він готовий ризикнути всім, включно з 
економічною стабільністю його країни, задля захисту своєї власности». 

Як і для Сталіна, для путінського режиму Україна є уособленням нестабільности, анархії, 
та опору. Володимир Путін, який особисто був свідком переходу від диктаторства до 
демократії у Східній Німеччині, «знає, що успішна вестернізація України, навіть 
створення відносто демократичної, відносно заможної і відносно інтегрованої до 
західнього світу України складає крайню небезпеку для путінського режиму». 

Пані Епплбом завершила свою доповідь зазначивши, що проблема України заключається 
в тому, що Путін вважає її частиною не зовнішньої, а внутрішньої політики Росії. Путін, 
як і Сталін, боїться Україну саме тому, що вона  може стати загрозою не лише для Росії, 
але й для його власного політичного існування. 

Фотографії: 
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(«Конференц-заля ім. Джорджа Ігнат’єва», 2014 р.)  

2) Енн Епплбом поряд з проф. Франком Сисиним (КІУС) на щорічній Торонтській лекції, 
присвяченій Голодомору  
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