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ఒక కము��షు�వ���� ప����పము.
���� �హ�� ప�యత�ం ��న ఒక కము��షు�వ���� ప����పము.

ఇంత� ఈ కము��షు�వ����ఏవరు? అత� చ�త�ఏ��?

�రు అ���ండ� ���� (1922-2006).

ర�� తత��త�, ���క �స���త�, గ�త �స����డు, రచ�త, ���� �,
కము����� �వ�వ����. ప���త అసమ����.

ఆయన యువకు�� ఉన���డు 1939 � ���� � జ��న హ�� ప�యత��
కుట�� �గ���� �ర�ం�ంచ బ��డు. అనంతర �లం� ���� ��� ���
�శ����లయం� తర� �స�� ��గ� అధ��ు��, ���స� �  ప����
�ం�డు . 1978� ర��ను వ�� ప��మ యూర�కు వలస ��� 1999 వరకు
అక�� ఉ��డు.

1989-91 మధ��లం� ���� ర��� �టు�సుకున� ప���త
�ప��నంతరం, ���� యూ�య� �� �ష�షు�వ�వస��నూ, ప��మ
యూర���  �టు�బ��� వ�వస��నూ �టు �సుకున� ప���లను
ప���ం�న తరు�త
తన ���నుభవ��ను�ం� ఆయన ఆ�చనల� �ను�రు� వ��ం�. ����
ర�� �డల, ���� �డల తన గత �ల� ప�వర�నకు �వ�ప�������
వ���క�సూ����� ప�జలను ��పణ ��డు.

���� ర�� పతనం � 'ఇ� ���� అ� కము��జం' కు ప���కం� ఇ��న
ఇంటరూ��� ���� కూ, ���� ర�� కూ వ���కం� �ను జ��న ���ష
ప�����, కుట���త చర�లకు �ఢ ప����పం ���డు.

ఆయన తన ఒక రచన� ఇ���డు.

"....... కము��జం ర�� �వ�ంత��గం. అ� ర�� ప�జల ����� �,
ఆ�చనల�� ఎంత ప��ఢం� �చు�కు��ందం� కము�����
�శనం�యటమం� ర��ను �శనం �యటం, చ�త����త�న రష�న�ను �శనం
�యటం.
[......] ఒక� �ట� �రు (���త� ప�చ�న� యుద��రులు) కము����� �శనం
��లనుకు��రు, రష�న�ను చం�రు. (�శనం ��రు.)



(Alexander Zinoviev, Russkaya tragediya (originally published in 2002),
in AZ, Nesostoyavshiisya proekt, Moscow: Astrel’ 2009, p.409).

2005 � ఒక ఇంటరూ��� "�ను ���� హత�కు జ��న కుట�� �గ���
ఐనందున 1939 �జ��న తన �ర�ంధం ��య సమ�త�" అ����డు.
�ను ��త�లమం� ���ం�న ���� గు�ం� 1993 � ఇ��న ఇంటరూ��� ఈ
�ధం� ���డు.
"అతను �నవ�� చ�త�� అ� �ప�వ���� �ను ప�గ���ను. ర�� చ�త��
�దృ��� అతను ��� క�� �ప��డు. ���� బ��కున�ంతవరకూ �కు
ఆగర�శతృ�. �� అత�� ఎల���డూ �ప� వ����� గు��ం�ను.

తన ���� వ���కత గు�ం�, ���� � జ��న తన అ�షు�(�ర�ంధం) గు�ం� ఈ
�ధం� ���డు.

"17ఏళ� వయసు�� �ను గు��ం��ం�న ���� వ�����. � 'ఆ�చనలు'
'అనుభూతులు' అ�� ���� � ఎ�చం�ల�! �ము హత�కు సంబం�ం�న ���
�ం��క ������ల గు�ం� అధ�యనం ��ము. �ంత ����సు కూ�
��ము.1939 � �రు �కు ఉ��� �� ఉం� అ� ��యసమ�త�. �ను ����
హత�కు ప���క �ద�ం��ను. అ� �రం��? ���� బ��� ఉన�ంత�లం �ను ��
�ణం� చూ�ను. ���� మర�నంతరం ఒక శ�బ�ం �నుకకు �ను ��� చూ��
����ఈ శ�బ�ం����� ఒక �ప��జ����డు , �ప� వ���అ� �ప�గలను. ఒక
వ���� ����య దృక�థం� చూడ���, వ���గత దృ��� చూడ��� �� ��
ఉంటుం�."

���� కము����, ����షు�������దు. �� యు.ఎ�.ఎ�.ఆ�.� �ష�షు�
వ�వస�కూ�� �యబ�న తరు�త, �ష�షు�వ�వస���ం�న �జ�లకు
గ��సమర�కుడు���డు.

��� ��లు, సమస�లూ ఉన�ప��� �టు�బ��� అ�గ�కతక�� �ష�షు�
వ�వస�ఉన�త�నద�, �న�య�నద� ఆయన గు��ం�డు.

��ం� ��� �గ�� కు 1999� ఆయన ఇ��న ఇంటరూ�� �� ���
ము��ం�లు:
ప�: కము��జం���టం అ�� ర�� కు వ���కం� జ��న కుట�అం�� ?

����: స�ష�ం� ��తు��. ఎందుకం� ఈ �గు�ప� �న�న ప�� �నూ
ఒక��డు �గం పంచుకు��ను. ���తు�లు ర�� ����� �� �ర�క�మం
ర�ం�రు. �ను �కు��ంటు� చ��ను, (����) ప��ధన� �లుపంచుకు��ను.
ఇదం� ���ం�క ��టం �రున ర��ను �శనం�య��� ��న కుట�.�కు ఇ�
ఇం�ంత �త�మూ భ�ంచ గ�����దు. � ����, �ప�జలను �శనం ��
శకు�ల� ఇం�ంత �త�మూ �న�గ�ను. ���తు�లు �కు �������దు.



�ను ��� శతృ���జ�ం �������ను.

తూరు� యూర�� కము��షు��లన పత�నంతరం ���త� ��ల� ప�జల
���క హకు�ల� �ద�ఎతు�న �� ��రంభమ��ం�. యూర� ��ల�
అ��రం� ఉం� �మ��దులమ� (�ష�షు�లమ�) ���కుంటున��రు
���క భద�� వ�వస�ల���� �శనం�� ���లను అమలు �సు���రు.
�ష�జం అనుకున� ప����� ధ�ంసం�సు���రు. �డు ���త� ��ల�
��రణ ప�జల హకు�ల ర�ణకు �లబ� �జ�య వ�వస�ఏ��గల�దు. �రు �రు
�జ�య ���ల అ��త�ం �మ�త��. �లంగ������� మధ� �����
�గల�. �ల�న�� �డు జరుగుతున� యు��లు ప����మ�ం �సమనటం వ��
బూటకం. ��త�కం� ఇటువం� యు��లను వ����ం� �ష�షు�� ���
నడు�తు��రు. ��� ��ల� అ��రం� ఉన� ప��వరణ�దులు �� �ంబు
�డులవలన జ�� ప��వరణ ����� ఆ���సు���రు. ����� యు��యం
�ంబులను ��� ప���ం� ��కులు ప���క ర�ణ దుసు�లనుధ�ం�
ప���సు�న�ప��� అ� ప��వర��� ప��దకరం�ద� సమ��సు���రు.

ఆ �ధం� �టు�బ��� స�జం� ప����మ�ం క�మక�మం� కనుమరు�తున��.
ఈ అంత���య వ�వస�తన చ��లను స�తంత����ల�న రుదు�తున�ందున
�యంతృత�ం అ����� �స��సు�న��.

ఏకధృవ ప�పంచం స�తంత����ల� తన చ��లను రుదు�తున��. ఈఅప�����క
మ�శ��ఆ���సు�ం�, అష��గ�ంధం�సు�ం�, ఆక�మంటలు ��తుం�, ఆఖ��
��ంట� కూ� ��� �ం���డు. ఆ����పత�ం �జ�య అ�����
���నం�సుకుం�. త�గుడ�� �ంతులు�� ఆ����ప���� �����లు
ప���. ఆ����పత�ం� ���న��డు �జ�య �యంతృత�ం ఎం�
�న�య�న�. కూ�ర�న �యంతృ��ల� ప��ఘటన �ధ�� �� ��ంకుల�
�రుగు�టు అ�ధ�ం.
.****
కము��షు��లన� ���� �రుడు �వ�ల ఆ���� గు�న వ��� క��
ఎకు�వ� ���త� �రుడు �టు�బ��� �వ���� ఆ��ం� �ధం� వ����
గు��డు. ���ం�క ప��రం� ���ం�క �వ�లంక�� ��� ��చుర�ం��
��� ��నం, �ధ�లు ���న�ం వ����. ���త� ప��ర�ధ��ల శ��
��క� అ��రం ఉచ�దశ� ఉన���డు ��కున� ప��ర �ధ��ల శ���
���న��డు ఎ���టు� ఎకు�వ. ���, �.�., ��త�ం, కళలు, ప����ధ�మం,
సర�స�ం �టు�బ��� �వ�ల����� ప� �సు�ం�. ఈ రంగం�
ప��సు�న��రం� ఒక �న� కద�క� స�ం�ం� �రు ప������రం� ఒ� �ంద�
ఆ��లను అమలుజరు�తు��ర� స�ష��తుం�.

���� ర�� జ���10నుం� 12 �తం మం� అ��ర యం��ంగం�
ప����రు,అ� అ������ జ���16నుం�20�తం మం�



అ��రయం��ంగం� ప��సు���రు ర�� కము��షు�  ���  �ంద�క��� �ండు
�లమం� ప����రు. ���� కము��షు����యం��ంగం �త�ం ల� ఏ�
�లు. అ� అ���� ఐ� వంద�� �����క, ఆ��క, అ��ర రం�ల� ఇంతకు
ఎ���టు� మం� ప��సు���రు.

���త� ��ల�� బహ�ళ�� సంస�ల అ��ర యం��ంగం� ����
���� కము��షు����అ��ర యం��ంగం అత�ల�ం ఐ�  ���� ర���
అమ�తున� ప����బద�ఆ����వృ���������వృ��� �� �వలు
అమూల��న�. 
ఐ��� అ��రయంత�ంగ�రం���వ��మర� జ��ం�.
.....
అను�దం: �ర�గడ��ంకట ��.
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