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அங்ககே ஸ்ர்ராலினிசத்திற்க
ஒரு ம்ராற்றீடு இருந்தத்ரா?1

டேவிட ட நோர்த,

இங்டகே கிளநோஸ்டகேநோவ் பல்கே்கலல்கலைக்கேழகேததில் உ்கல்

நிகேழ்தத அ்கலழப்புவிடுதத்கலவிடுத்தமைக்கேநோகே முதலில் ்ஷ்ய விடுத்தமைற்றும
கிழக்கு ஐட்நோப்பிய ஆய்வுகேளுக்கேநோன பயில்கலைகேததிற்கு
 ன்றிகூற என்்கலன அனுவிடுத்தமைதியுங்கேள.   நோனனநோர
னதநோழில்ரீதியில்கலைநோன வ்ல்கலைநோற்றநோளன் அல்ல்கலை.  ஆனநோல்
வ்ல்கலைநோற்று ஆய்வு என்பது தவிர்க்கேவியல்கலைநோதவநோறு  நோன்கேநோம
அகில்கலைததில் உறுப்பின்நோவதற்கு அவசியவிடுத்தமைநோகும.
உண்்கலவிடுத்தமையில்,   நோன்கேநோம அகில்கலைததிற்குளடளடய அங்டகே
வ்ல்கலைநோறு விடுத்தமைற்றும அ்சிய்கலல்கலைப் பிரிக்கும ஒர னதளிவநோன
எல்்கலல்கலைக்டகேநோடு ஒரடபநோதும இரந்ததில்்கலல்கலை.  இது
டன்நோடஸ்கிஸ்டுகே்கலள அ்கலனதது த்ப்பினரினதும
விவிடுத்தமைர்சனததிற்கு உளளநோக்குகின்றது.  சவிடுத்தமைகேநோல்கலைததிய அ்சியல்
விவநோதங்கேளுக்குள வ்ல்கலைநோற்று பி்ச்சி்கலனகே்கலள  நோங்கேள
னகேநோண்டு வரவ்கலத அ்சியல் எதிர்ப்பநோளர்கேள
ஆடடசபிக்கிறநோர்கேள, அடதடவ்கலளயில் னதநோழில்ரீதியில் வந்த
வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேடளநோ,  ்ஷ்ய பு்டசி விடுத்தமைற்றும அதற்கு
பிந்்கலதய்கலத குறிதது  நோங்கேள என்ன கூறுகிடறநோடவிடுத்தமைநோ அ்கலத
னவறும அ்சியல் என்று கூறி னபரமபநோலும உதறி
விடுகிறநோர்கேள.

எங்கேள அ்சியல் எதி்நோளிகேளுேன்  நோன் ஒர

சவிடுத்தமை்சததிற்கேநோன எந்த சநோததியக்கூ்கலறயும கேநோணவில்்கலல்கலை.
டவ்கலல்கலைததிடேம குறிதத எண்ணில்கலைேங்கேநோ பி்ச்சி்கலனகேள
மீதநோன எங்கேளின் கேரததுடவறுபநோடுகேள,  னபநோதுவநோகே,
தற்டபநோ்கலதய பி்ச்சி்கலனகேள விடுத்தமைற்றும டசநோசலிச இயக்கேததின்
பணிகேளுக்கு,  சர்வடதச னதநோழில்கலைநோளர் இயக்கேததின்
வ்ல்கலைநோற்று அனுபவங்கேளின் னதநோேர்்கலபக் குறிதத மிகே
டவறுபடே கேரததுரக்கேளில் பி்திபலிக்கின்றன.  ஆனநோல்
அங்டகே ஒர புதுப்பிக்கேப்படே உ்கல்யநோேலின் அததியநோவசிய
டத்கலவ இரப்பதநோகே  நோன் கேரதுகிடறன்,  டவிடுத்தமைலும,  ்ஷ்ய
விடுத்தமைற்றும டசநோவியத வ்ல்கலைநோற்்கலற விஞ் விஞ்ஞநோனபூர்வவிடுத்தமைநோகே ஆ்நோய,
அக்டேநோபர் பு்டசியிலிரந்து தங்கேளின் அ்சியல் விடுத்தமை்பியத்கலத
னகேநோண்டுளள விடுத்தமைநோர்க்சிஸ்டுகேளுக்கும விடுத்தமைற்றும னபநோறுப்பநோன

வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேளுக்கும,  அவர்கேளின் தனிப்படே அ்சியல்
நி்கலல்கலைப்பநோடு என்னவநோகே இரந்தநோலும,  அவர்கேளுக்கி்கலேடய
ஓர் ஆக்கேபூர்வவிடுத்தமைநோன புததிஜீவித கூடடுறவு ஓ்ளவுக்கு
சநோததியனவிடுத்தமைன்டற  நோன் கேரதுகிடறன்.

அக்டேநோபர் பு்டசியும டசநோவியத ஒன்றியமும ஒர
குற்றகே்விடுத்தமைநோன சதிததிடேததின் வி்கலளனபநோரளநோகேவும,

அப்பநோவி விடுத்தமைக்கேள மீது ஒர அன்னியவிடுத்தமைநோன விடுத்தமைற்றும
 ்கலேமு்கலறக்குதவநோத வறடடுததததுவவிடுத்தமைநோகே அது
திணிக்கேப்படேதநோகேவும கூறும உளட நோக்கேததுேன்
டபநோலிவ்ல்கலைநோற்று இல்கலைக்கியங்கேள பல்கலை,  டசநோவியத
ஒன்றியததின் னபநோறிவுக்குப் பின்னர் னபரக்னகேடுததன.
இதத்கலகேய டபநோக்கு்கலேய ப்கலேப்புகேள,  ஸ்தநோபகே
பததிரி்கலகேகேளின் பி்மிப்பூடடும திறனநோய்வுகேளில் வழக்கேவிடுத்தமைநோகே
த்கலல்கலைசிறந்த்கலவகேளநோகே வர்ணிக்கேப்படேதுேன்,  இ்கலவ
கூடுதல்கலைநோகே இ்ண்டு ன ரக்கேவிடுத்தமைநோகே னதநோேர்பு்கலேய சிததநோந்த
பளளிகேளின் தயநோரிப்புகேளநோகே னபரமபநோலும னவளிவந்தன.
முதல்கலைநோவதில்,  ஹநோர்வநோர்ட பல்கே்கலல்கலைக்கேழகேததின் ரிச்சநோர்ட
்கலபப்ஸ் விடுத்தமைற்றும கேலிடபநோர்னியநோ பல்கே்கலல்கலைக்கேழகேததின்
விடுத்தமைநோர்டின் விடுத்தமைநோலியநோ டபநோன்றவர்கேளநோல் பி்திநிதிததுவம
னசய்யப்படே,  ப்கலழய பனிப்டபநோர் கேநோல்கலைததிய கேமயூனிச-
எதிர்ப்பநோளர்கேள உளளனர்.  இ்ண்ேநோவதில்,  விடுத்தமைறுகேடே்கலவிடுத்தமைப்பு
னசய்து னகேநோண்ே ஸ்்நோலினிஸ்டுகேள,  அதநோவது
டபநோல்ஷிவிசததநோல் பநோதிக்கேப்படேவர்கேளநோகே
கேநோடடிக்னகேநோளவது ஆதநோயவிடுத்தமைளிக்கும என்றநோனதும,  அ்கலத
சமீபததில் கேண்டுனகேநோண்டுளள,  ப்கலழய டசநோவியத
ஒன்றியததின் முன்னநோள பநோதுகேநோவல்கலைர்கேள விடுத்தமைற்றும உயர்விடுத்தமைடே
அதிகேநோரிகேளும கூே இதில் உளளனர்.  இந்த பளளியின்
மிகேவும இழிவநோர்ந்த பி்திநிதி தளபதி டிமிடரி
டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ் (Dmitri Volkogonov) ஆவநோர்.

டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ் சமீபததிய அவ்து னல்கலைனின்
சுயசரிதததில், ஜனவரி 1918இன் அ்சியல்கலை்கலவிடுத்தமைப்பு சடேவிடுத்தமைன்ற
கே்கலல்கலைப்பிற்கு பக்கேம பக்கேவிடுத்தமைநோகே அர்ப்பணிக்கிறநோர்,

1- Was There an Alternative to Stalinism?1



அந் ேவடிக்்கலகே்கலய டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ் டபநோல்ஷிவிக்

குற்றததன்்கலவிடுத்தமைக்கேநோன பி்தநோன சநோன்றுகேளில் ஒன்றநோகே
எடுததுக்கேநோடடுகிறநோர்.  அ்சியல்கலை்கலவிடுத்தமைப்பு சடேவிடுத்தமைன்றத்கலத
கே்கலல்கலைதததன் மூல்கலைவிடுத்தமைநோகே,  னல்கலைனின் "அதிகேநோ் இல்கலைக்்கலகே
அ்கலேய உதவுமவ்கல் எந்த பரிடசநோத்கலன்கலயயும னசய்யும
உரி்கலவிடுத்தமை தனக்கு இரப்பதநோகே தனக்குததநோடன
 மபிக்னகேநோண்டு,  ஒர கேற்பனநோவநோத னவறிய்நோகே (utopian

fanatic), விடுத்தமைநோர்க்சிச வ்கலகேப்படே புதிய புததிஜீவியநோகே,
தன்்கலனததநோடன னவளிப்படுததியதநோகே" டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ்
எழுதுகிறநோர்.2

இந் ேவடிக்்கலகேக்கு எப்படி ஒரவர் னபநோரளவிளக்கேம

அளிக்கே விரமபினநோலும சரி,  அந்த அ்சியல்கலை்கலவிடுத்தமைப்பு
சடேவிடுத்தமைன்றம கே்கலல்கலைக்கேப்படேடபநோது உண்்கலவிடுத்தமையில்
எவன்நோரவரம னகேநோல்ல்கலைப்பேவில்்கலல்கலை.  ஆனநோல் னல்கலைனினின்
ஒழுக்கேன றி மீதநோன இந்த கேடு்கலவிடுத்தமையநோன குற்றப்பததிரி்கலகே்கலய
அவர் எழுதியிரந்து நீண்ேகேநோல்கலைம ஆகேவில்்கலல்கலை,
டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ்,  ஜனநோதிபதி டபநோரிஸ் னயல்டசினின்
த்கலல்கலை்கலவிடுத்தமை இ்நோணுவ ஆடல்கலைநோசகே்நோகே அவ்து த்கலகே்கலவிடுத்தமையில்

இரந்து, ்ஷ்ய பநோ்நோளுவிடுத்தமைன்ற கேடடிேததின் மீதும னவள்கலள

விடுத்தமைநோளி்கலகே அ்சநோங்கே கேடடிேததின் மீதுவிடுத்தமைநோன அக்டேநோபர் 1993
குண்டுவீச்்கலச டவிடுத்தமைற்பநோர்்கலவயிடேநோர். அதில் 1,000 ததிற்கும

டவிடுத்தமைற்படே விடுத்தமைக்கேள னகேநோல்ல்கலைப்படேநோர்கேள.  னல்கலைனினுக்கு
அவரின் எதிர்ப்புக்கே்கலள னதரிவிக்கின்ற அடதடவ்கலளயில்,
பரிடசநோத்கலனகேள னசய்வதற்கு அவரக்கு னசநோந்த உரி்கலவிடுத்தமை
இரப்பதநோகே டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ் உறுதியநோகே  மபுவதநோகே
டதநோன்றுகின்றது.  பகுப்பநோய்வின் இறுதியநோகே கூறுவதநோனநோல்,
இனதல்ல்கலைநோம டச்கலவ னசய்துவரகின்ற அதிகேநோ்ததின்
குறிப்பிடே வர்க்கே  ல்கலைன்கே்கலள சநோர்ந்துளளது.

டசநோவியததிற்குப்- பிந்்கலதய  வ்ல்கலைநோற்று
னபநோய்்கலவிடுத்தமைப்படுததல்  பளளி 

்கலபப்ஸ்,  விடுத்தமைலியநோ விடுத்தமைற்றும டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ்
னவவ்டவறு டபநோக்குகே்கலள பி்திநிதிததுவம னசய்கின்றனர்,
இ்கலத டசநோவியததிற்குப்-பிந்்கலதய ஒர புதிய வ்ல்கலைநோற்று
னபநோய்்கலவிடுத்தமைப்படுததல் பளளி என்றுதநோன் னபநோரததவிடுத்தமைநோகே
சிததரிக்கே முடியும என்படதநோடு,  அ்கலத தவனறன

நி்கலல்கலை நோடடுவது ஆழ்ந்த டவிடுத்தமை்கலத்கலவிடுத்தமை னகேநோண்ே அ்கலனவ்தும
அவச் பணியநோகும.  இந்த பளளியின் ட நோக்கேம,  ்ஷ்ய
பு்டசி்கலய விடுத்தமைதிப்பிழக்கே னசய்வது விடுத்தமைடடுவிடுத்தமைல்ல்கலை,  விடுத்தமைநோறநோகே
அவற்றின் ஒன்றுக்னகேநோன்று னதநோேர்புபடே
முழு்கலவிடுத்தமைததன்்கலவிடுத்தமையில் ்ஷ்ய பு்டசியின் டபநோக்்கலகே
தீர்விடுத்தமைநோனிததிரந்த, சிக்கேல்கலைநோன னபநோரளநோதநோ், சமூகே, அ்சியல்
விடுத்தமைற்றும கேல்கலைநோச்சநோ் நிகேழ்ச்சிப்டபநோக்குகே்கலள ட ர்்கலவிடுத்தமையநோன
மு்கலறயில் விஞ் விஞ்ஞநோனபூர்வவிடுத்தமைநோகே ஆ்நோயும அ்கலனத்கலதயும
தீவி்விடுத்தமைநோகே தன்னமபிக்்கலகே இழக்கேனசய்வதும,  விடுத்தமைற்றும
சிததநோந்த அச்சுறுததலின் ஒர சூழ்கலல்கலை ஊக்குவிப்பதும
ஆகும.  இந்த தநோக்குதலின் பநோதிப்புகேள நீண்ேகேநோல்கலை
வி்கலளவுகே்கலளக் னகேநோண்டுளளது.  பகுப்பநோய்வின் இறுதியநோகே
கூறுவதநோனநோல்,  விடுத்தமைநோர்க்சிசம எதிலிரந்து எழுந்தடதநோ,
நூற்றநோண்டுகேளுக்கு நீண்ே,  அந்த முற்டபநோக்கேநோன பு்டசிகே்
சிந்த்கலன விடுத்தமைற்றும டபநோ்நோடேததின் ஒடடுனவிடுத்தமைநோதத விடுத்தமை்புமதநோன்,

இந்த வ்ல்கலைநோற்று னபநோய்்கலவிடுத்தமைப்படுததல் பளளியின் இல்கலைக்கேநோகே
உளளது.

அந்த பி்ச்சி்கலன்கலய  நோன் ஏடதநோ அதிகே மி்கலகேப்படுததி
கேநோடடுவதநோகே குற்றஞ்சநோடேப்படுவ்கலத தவிர்க்கே,
விடுத்தமைநோஸ்டகேநோவில் உளள ்ஷ்ய விஞ் விஞ்ஞநோன பயில்கலைகேததின்
(Russian  Academy  of  Sciences) ஒர அங்கேததவ்நோன
டப்நோசிரியர் அனல்கலைக்சநோண்ேர் டசநோடிட நோவ்,  1995 இன்
ஆகேஸ்ட இறுதியில்-னசப்ேமபர் னதநோேக்கேததில்
னவிடுத்தமைநோன்டரீயநோலில்  ேந்த வ்ல்கலைநோற்று விஞ் விஞ்ஞநோனததின் 18வது
சர்வடதச கேநோங்கி்ஸில் வழங்கிய உ்கல்்கலய டவிடுத்தமைற்டகேநோள
கேநோடே என்்கலன அனுவிடுத்தமைதியுங்கேள. னசயின்ட விடுத்தமைநோதடதயு விடுத்தமைற்றும
னசயின்ட அகுஸ்தி்கலன டவிடுத்தமைற்டகேநோளிடடுக்கேநோடடி,  விடுத்தமைனிதனின்
துய்ங்கேளுக்கு ஒர விடுத்தமைதசநோர்பற்ற தீர்வின் சநோததியக்கூறு
இரப்பதநோகே கேரதுபவர்கே்கலள டசநோடிட நோவ்,  கேற்பனநோவநோத
சிந்த்கலனயின் பல்கலைடவறுபடே கேல்கலை்கலவயின் பி்திநிதிகேளநோகே
குறிப்பிடடு கேடு்கலவிடுத்தமையநோகே சநோடினநோர்.  “கேேவுளநோல் விடுத்தமைடடுடவிடுத்தமை
இந்த வநோழ்வின் னகேடுதல்கே்கலளயும,  பநோதிப்புகே்கலளயும நீக்கே
முடியும,  ஆனநோல் அவர் உல்கலைகே அழிவின் டபநோது விடுத்தமைடடும
தநோன் அவ்வநோறு னசய்வநோர்,"  என்று முழங்கினநோர்.  ஆம
உண்்கலவிடுத்தமை தநோன், இது வ்ல்கலைநோற்று விஞ் விஞ்ஞநோனங்கேளுக்கேநோன ஒர
சர்வடதச விடுத்தமைநோ நோடடில் தநோன் கூறப்படேது.  டசநோடிட நோவ்
வலியுறுதது்கலகேயில்,  “அ்கலனதது சமூகே தீ்கலவிடுத்தமைகே்கலளயும
அகேற்றும விடுத்தமைற்றும,  அதன் வி்கலளவநோகே,  தீ்கலவிடுத்தமைகேளற்ற
அ்சநோங்கேத்கலத ஸ்தநோபிக்கும சநோததியக்கூறின்
பி்்கலவிடுத்தமையிலிரந்து கிறிஸ்ததவம விடுத்தமைக்கே்கலள விடுவிததது,"
என்றநோர்.

“விடுத்தமைறுவிடுத்தமைல்கலைர்ச்சி கேநோல்கலைகேடேததில் சமூகே அ்சியல்
சிந்த்கலனயிலிரந்து கிறிஸ்தவம அகேற்றப்படேது [இது]

பண்்கலேய னவிடுத்தமைய்யியலின் கேற்பனநோவநோத விடுத்தமை்்கலப
மீடடுயிர்ப்பிதது விடேதநோகே" டசநோடிட நோவ் புல்கலைமபினநோர். அவர்,

அறினவநோளி கேநோல்கலைகேடேததிற்கு  கேர்வதற்கு முன்னதநோகே, டவிடுத்தமைநோர்
விடுத்தமைற்றும கேநோமபனனல்ல்கலைநோ்கலவ டகேநோபதடதநோடு திடடினநோர்,
அறினவநோளிவிடுத்தமையவிடுத்தமைநோக்கே கேநோல்கலைகேடேததில் தநோன் ரூடசநோ
(Rousseau), விடுத்தமைநோப்லி (Mably), டினேட்நோ (Diderot) ஆகிடயநோ்நோல்
நி்கலறய தீய ப்கலேப்புகேள டசர்க்கேப்படேதநோம,  டசநோடிட நோவ்
கூற்றுப்படி,  “ஏ்கலனய பல்கலைர்,  அவ்வளவநோகே
பி்பல்கலைவிடுத்தமைநோகேநோதவர்கேள." அந்த பகுததறிவநோளர்கேளின் விடுத்தமைகேததநோன
ப்கலேப்புகேள தநோன் ன்நோடபஸ்பிய்கல்யும,  பின்னர்
விடுத்தமைநோர்க்்கலசயும,  நிச்சயவிடுத்தமைநோகே,  னல்கலைனி்கலனயும வளர்தனதடுததன.
இறுதியநோகே, டசநோடிட நோவ் அவ்து முடிவு்கல்க்கு வந்தநோர்:

இறுதியில், முக்கியவிடுத்தமைநோகே குறிப்பிே டவண்டியது
என்னனவன்றநோல்,  முந்்கலதய சகேநோப்தங்கேளில்
விடுத்தமைக்கேள  னவிலிரந்து கிறிஸ்தவ னசல்வநோக்கு
அகேற்றப்படேதன் வி்கலளடவ இரபதநோம
நூற்றநோண்டின் சர்வநோதிபததிய ஆடசிகேளநோகும. 3

இ்கலவ அ்கலனததும ேஜன் கேணக்கேநோன டப்நோசிரியர்கேளின்
முன்னி்கலல்கலையில் கூறப்படே்கலவ,  அவர்கேளில் பல்கலைர்
தர்விடுத்தமைசங்கேேததில் ன ளிந்து னகேநோண்டிரந்தநோர்கேள.  அவர்கேள
தர்விடுத்தமைசங்கேேததில் இரக்கே டவண்டியிரந்ததற்கு சரியநோன
கேநோ்ணமும இரந்தது.  டசநோடிட நோவ்-்நோஸ்புடடின் அந்த
பிதற்றல்கேளுக்கு னபநோரததவிடுத்தமைநோன இேம,  வ்ல்கலைநோற்று
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விஞ் விஞ்ஞநோனங்கேளின் ஒர விடுத்தமைநோ நோடு அல்ல்கலை.  விடுத்தமைநோறநோகே ்ஷ்ய
ப்கலழ்கலவிடுத்தமைவநோத விடுத்தமைதக்குழுவின் ஒர டதவநோல்கலையவிடுத்தமைநோகும.
டவிடுத்தமை்கலதகேளின் ஒர விடுத்தமைநோ நோடடு அ்ங்கேம அதுடபநோன்ற
இ்கலறயியல் பிதற்றல்கேளுக்கு இேவிடுத்தமைளிதததும,  டவிடுத்தமைலும
அ்கலதயுமவிே டவிடுத்தமைநோசவிடுத்தமைநோகே, டசநோடிட நோ்கலவ சவநோல்விடுக்கே ஒர
வ்ல்கலைநோற்றநோளர் கூே எழுந்திரக்கேவில்்கலல்கலை என்பதும,
புததிஜீவித த்ததில் ஏற்படடிரந்த அதிர்ச்சியூடடும
வீழ்ச்சியின் ஒர பி்திபலிப்பநோகும. 

ப்கலழய பனிப்டபநோர் கேநோல்கலைததிய கேமயூனிச-எதிர்ப்பநோளர்கேள
விடுத்தமைற்றும விடுத்தமைறுகேடே்கலவிடுத்தமைப்பு னசய்துனகேநோண்ே ஸ்்நோலினிஸ்டுகேள
என இ்ண்டு த்ப்பிலிரந்தும வழங்கேப்படே பகுப்பநோய்வில்
அங்டகே விவரிக்கேப்பேநோத ஒர மு்ண்பநோடு உளளது.
ஒரபுறம,  அவர்கேள விடுத்தமைநோர்க்சிசத்கலத ஓர் இறுக்கேவிடுத்தமைநோன
நியதிவநோதவிடுத்தமைநோகே (Determinism) குறிப்பிடுகிறநோர்கேள, அது ்ஷ்ய
சமூகேததின் மீது ஒர  ்கலேமு்கலறக்கு உதவநோத சந்்கலத-
விட்நோத கேற்ப்கலன்கலய திணிக்கே டபநோல்ஷிவிக்குகேளின்
முயற்சிக்கு தததுவநோர்தத ஆதநோ்விடுத்தமைநோகே இரந்ததநோகே அவர்கேள
வநோதிடுகிறநோர்கேள.  ஆனநோல் பின்னர், “நியதிவநோதததின்" இந்த
கேடு்கலவிடுத்தமையநோன எதிர்ப்பநோளர்கேடள,  1917 க்குப் பிந்்கலதய
டசநோவியத வ்ல்கலைநோற்்கலறக் குறிதத அவர்கேளின்
னபநோரளவிளக்கேததில் அவர்கேடள இன்னும மிகேததீவி்
நியதிவநோதத்கலத ஏற்கிறநோர்கேள,  அ்கலத டபநோல்ஷிவிக்
சிததநோந்தததநோல் கேடேவிழ்ந்த தடுக்கேவியல்கலைநோத வி்கலளவநோகே
அவர்கேடள விவரிக்கிறநோர்கேள.  டசநோவியத வ்ல்கலைநோறின்
ஒவ்னவநோர அததியநோயமும,  அக்டேநோபர் பு்டசியிலிரந்து
தவிர்க்கேவியல்கலைநோவிடுத்தமைல் எழுந்தனதன  விடுத்தமைக்குக் கூறப்படுகிறது.
ஏப்்ல் 1917இல் பின்ல்கலைநோந்து இ்யில் நி்கலல்கலையததில் னல்கலைனின்
இறங்கிய பின்னர்,  இ்க்கேவிடுத்தமைற்ற விடுத்தமைநோர்க்சிஸ்டுகேளநோல்
கேடே்கலளயிேப்படே,  அந்த வ்ல்கலைநோற்று இ்யில் வண்டி,  ஒட்
தேததில் பயணிதது,  முன்கூடடிடய வகுதது்கலவதத்கலதப்
டபநோல்கலை லுப்யன்கேநோ விடுத்தமைற்றும கேடேநோய உ்கலழப்பு முகேநோமகேளின்
கூடேததில் தரிததுநின்று,  1991  இன் வீழ்ச்சிக்கு இடடுச்
னசன்றதநோகே கூறப்படுகிறது.

டன்நோடஸ்கி்கலய  குறிதத  ஸ்்நோலினின்  அச்சம

இந்த னபநோரளவிளக்கேம ப்ந்தளவில்
ஏற்றுக்னகேநோளளப்படேனதன்ற உண்்கலவிடுத்தமைடய,  “அங்டகே
ஸ்்நோலினிசததிற்கு ஒர விடுத்தமைநோற்றீடு இரந்ததநோ?”  என்ற இந்த
னசநோற்னபநோழிவின் த்கலல்கலைப்்கலப னகேநோண்டே
சுடடிக்கேநோடேப்படுகிறது.  உண்்கலவிடுத்தமையில் இவ்வநோறு ஒர
டகேளவி்கலய முன்்கலவப்பது ஆகேச்சிறந்த வ்கலகேயில் ஒர
ஊகிக்கேக்கூடிய பதிடல்கலை சநோததியனவிடுத்தமைன்ப்கலத
அர்ததப்படுததுகின்றது.  எது எவ்வநோறிரந்தடபநோதினும,
விேயம அவ்வநோறிரக்கேவில்்கலல்கலை.  டசநோவியத ஒன்றிய
வ்ல்கலைநோ்கலறக் குறிதத ஆய்வு, ஸ்்நோலினிசததிற்கு அங்டகே ஒர
விடுத்தமைநோற்றீடு இரந்தது என்ப்கலதடய எடுததுக்கேநோடடுகிறது.
அதிகேநோ்ததுவததின் வளர்ச்சியும விடுத்தமைற்றும அது
அ்சியல்ரீதியநோகே அதிகேநோ்த்கலதக் ்கலகேப்பற்றிய்கலதயும,
டபநோல்ஷிவிக் கேடசிக்குளளிரந்து  னவுபூர்வவிடுத்தமைநோகேவும
திடேமிடேவ்கலகேயிலும எதிர்க்கேப்படேது.  லிடயநோன்
டன்நோடஸ்கி த்கலல்கலை்கலவிடுத்தமையின் கீழ் 1923இல் எழுந்த எதிர்ப்பு,
மிகேமுக்கிய எதிர்ப்பநோகே இரந்தது.  ஸ்்நோலினும விடுத்தமைற்றும
டசநோவியத அதிகேநோ்ததுவமுடவிடுத்தமை அங்டகே நிச்சயவிடுத்தமைநோகே எதிர்ப்பு

இரந்தது என்று கேரதினநோர்கேள என்படத, “ஸ்்நோலினிசததிற்கு
அங்டகே ஒர விடுத்தமைநோற்றீடு இரந்ததநோ?"  என்ற டகேளவிக்கேநோன
பதில்கலைநோகும.  டன்நோடஸ்கி விடுத்தமைற்றும இேது எதிர்ப்பு பல்டவறு
ஒடுக்குமு்கலறக்கு உளளநோக்கேப்படேநோர்கேள,  அது எந்தளவுக்கு
தயவுதநோடசண்யமின்றி இரந்தடதநோ அடதயளவுக்கு
னகேநோடூ்விடுத்தமைநோகேவும இரந்தது.  டபநோல்ஷிவிசததின்
னதநோேர்ச்சினயன்று கூறிக்னகேநோண்ே அவ்து னசநோந்த
வநோதததின் டபநோலிததன்்கலவிடுத்தமையில் எப்டபநோதும  னவுபூர்வவிடுத்தமைநோகே
இரந்த ஸ்்நோலிடன,  அவ்து ஆடசிக்கு மிகேவும ஆபததநோன
அ்சியல் எதிர்ப்்கலப டன்நோடஸ்கி பி்திநிதிததுவம னசய்வதநோகே
 மபினநோர்.

டிமிடரி டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ்வநோல் எழுதப்படே அந்த
டசநோவியத சர்வநோதிகேநோரியின் 1987  சுயசரிதததின்,  எல்ல்கலைநோ
இேங்கேளிலும,  டன்நோடஸ்கி மீதநோன ஸ்்நோலினின் அச்சத்கலத
விளக்கேவிடுத்தமைநோகே சிததரிப்ப்கலதக் கேநோணல்கலைநோம.  ஸ்்நோலினின்
பி்தடயகே நூல்கலைகேததிலிரந்து அவரக்கு கி்கலேதத
ஆவணங்கேளில் தன்்கலன அடிததளவிடுத்தமைநோகே னகேநோண்டு,
தனி்கலவிடுத்தமைப்படுததப்படடு  நோடுகேேததப்படே நி்கலல்கலையில் வநோழ்ந்த
ஒரவர் மீதநோன அச்சததில் அந்த சர்வவல்ல்கலை்கலவிடுத்தமை ப்கலேதத
சர்வநோதிகேநோரி வநோழ்ந்த்கலத டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ் சிததி்விடுத்தமைநோகே
வ்கல்ந்து கேநோடடுகிறநோர்.  டன்நோடஸ்கி்கலயக் குறிதது அல்ல்கலைது
டன்நோடஸ்கியநோல் எழுததப்படே அ்கலனத்கலதயும,  ஸ்்நோலின்
அவ்து ஆய்வுக்கேநோகே ஒர பி்தடயகே அலுவிடுத்தமைநோரியில்
்கலவததிரந்ததநோகே டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ் குறிப்பிடுகிறநோர்.
ஸ்்நோலினிேம இரந்த இதத்கலகேய எழுததுக்கேளின் பி்திகேளில்
நி்கலறய இேங்கேளில் அடிக்டகேநோடிேப்படடு இரந்ததநோகேவும
விடுத்தமைற்றும அவதூறு கேரததுக்கேளநோல் நி்ப்பப்படடிரந்ததநோகேவும
அவர் குறிப்பிடுகிறநோர்.

டன்நோடஸ்கி அங்கு இல்ல்கலைநோதிரந்தடபநோதும,
அவர் இல்ல்கலைநோதிரக்்கலகேயில் ஸ்்நோலின் இன்னும
அதிகேவிடுத்தமைநோகே அவ்கல் னவறுக்கேத னதநோேங்கினநோர்,
டவிடுத்தமைலும டன்நோடஸ்கியின் ஆவியுர அடிக்கேடி

அந்த அேநோவழியில் அதிகேநோ்த்கலத பறிததவ்கல்
து்தத திரமபி வந்தது.  டன்நோடஸ்கி்கலய
னவளி நோடடுக்கு  நோடுகேேதத உேன்படேதற்கேநோகே
ஸ்்நோலின் தன்்கலனததநோடன சபிததுக்
னகேநோண்ேநோர். அவர் டன்நோடஸ்கியிேம அஞ்சினநோர்
என்ப்கலத தனக்குததநோடன கூே அவர் அப்டபநோது
ஒப்புக் னகேநோளளவில்்கலல்கலை,  ஆனநோல் அவர்
நிச்சயவிடுத்தமைநோகே அவ்கல் நி்கலனதது அஞ்சினநோர்.
(டல்கலைவ்வின் னயடடிஷ் னவிடுத்தமைநோழி வடிவத்கலத
பயன்படுததி,  அவர் அவ்து விடுத்தமைனதில்
டன்நோடஸ்கிக்கு பதில்கலைளிக்கே வி்கலழந்த
நி்கலல்கலையில்)  மூர்க்கேவிடுத்தமைநோன வன்மு்கலறயநோகே
னகேநோதிதனதழுந்திரந்த னல்கலைவ் ேநோவிடேநோவிச்சின்
(Leib  Davidovich) "பி்ச்சி்கலன்கலய"  அவ்நோல்
ஒரடபநோதும தீர்க்கே முடியநோனதன அவர்
உணர்ந்தநோர். 4

டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவ் னதநோேர்கிறநோர்:

டன்நோடஸ்கி அவ்து னசநோந்த அ்கலவிடுத்தமைப்்கலப,
 நோன்கேநோம அகில்கலைத்கலத,  உரவநோக்கி இரந்தநோர்
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என்படத டன்நோடஸ்கியின் ஆவியுர குறிதது
ஸ்்நோலின் அஞ்சியதற்கு பி்தநோன கேநோ்ணவிடுத்தமைநோகே
இரந்தது ...  ஸ்்நோலின் தநோடன உரவநோக்கி
இரந்த வலி்கலயயும விே அந்த ஆவியுர
மிகேவும னகேநோடு்கலவிடுத்தமையநோகே பழி தீர்தது வந்தது. ...

டன்நோடஸ்கி அவரக்கேநோகே விடுத்தமைடடும
டபசவில்்கலல்கலை,  விடுத்தமைநோறநோகே னவிடுத்தமைமௌனவிடுத்தமைநோன அவ்து
ஆத்வநோளர்கேள விடுத்தமைற்றும டசநோவியத
ஒன்றியததிற்குள இரந்த எதிர்ப்பநோளர்கேள
அ்கலனவரக்கேநோகேவும டபசி வந்தநோர் என்ற
சிந்த்கலனடய ஸ்்நோலினுக்கு குறிப்பநோகே
வலிமிகுந்ததநோகே இரந்தது.  ஸ்்நோலினின்
னபநோய்்கலவிடுத்தமைப்படுததும பளளி,  டபநோல்ஷிவிக்
கேடசியின் அங்கேததவர்கேளுக்கு ஒர பகி்ங்கே
கேடிதம,  அல்ல்கலைது ஸ்்நோலினிச டதர்மிடேநோர்
டபநோன்ற டன்நோடஸ்கியின் ப்கலேப்புகே்கலள அவர்
வநோசிததடபநோது,  அந்த த்கலல்கலைவர் ஏறததநோழ
அவரின் சுய-கேடடுப்பநோட்கலே இழந்து
டபநோனநோர். ...

...  டன்நோடஸ்கியின் டதர்ந்னதடுக்கேப்படே
ப்கலேப்புக்கேள ேஜன் கேணக்கேநோன  நோடுகேளில்
பி்சுரிக்கேப்படேன என்பதுேன்,
இவற்றிலிரந்துதநோன் உல்கலைகேக் கேரததநோனது

ஸ்்நோலி்கலனக் குறிதத அதன் பிமபத்கலத

உரவநோக்கிக்னகேநோண்ேடத தவி்,
ஃனவநோய்டவநோன்கேர் விடுத்தமைற்றும பநோர்புஸ்
டபநோன்றவர்கேளின் புததகேங்கேளில் இரந்து
அல்ல்கலை. 5

டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவுக்கு டன்நோடஸ்கியின்
தனிவிடுத்தமைனிதவியல்புகேள மீடதநோ அல்ல்கலைது அ்சியல் சிந்த்கலனகேள
மீடதநோ முற்றிலுவிடுத்தமைநோகே எந்த அனுதநோபமும கி்கலேயநோது.
டன்நோடஸ்கி்கலய ஸ்்நோலினுக்கு ஒர விடுத்தமைநோற்றீேநோகே பநோர்க்கும
எண்ணடவிடுத்தமை டவநோல்னகேநோடகேநோனனநோவுக்கு னவறுப்புக்குரியதநோகும.
டன்நோடஸ்கியின்  ேவடிக்்கலகேகேள விடுத்தமைற்றும எழுததுக்கே்கலள
மிகேவும டவிடுத்தமைநோசவிடுத்தமைநோன னவளிச்சததில் கேநோடே அவ்நோல்
ஆனவிடுத்தமைடடும அ்கலனததும னசய்கிறநோர்.  ஆனநோல் ஸ்்நோலி்கலன
தீர்விடுத்தமைநோனகே்விடுத்தமைநோகே கேநோடடுவதற்கேநோன அவ்து இந்த  ேவடிக்்கலகே,
அ்கலனத்கலதயும விே,  அவ்நோல்  நோடுகேேததப்படே அவ்து
எதி்நோளியின்  ேவடிக்்கலகேகே்கலள மிகேவும முக்கியததுவம
வநோய்ந்ததநோகே னசய்கிறது. இந்த  ேவடிக்்கலகே, அதன் னசநோந்த
வழியில்,  உளட நோக்கேமின்றி இரப்பினும கூே,
டன்நோடஸ்கி்கலயயும,  இேது எதிர்ப்்கலபயும மிகேவும
சநோபக்டகேேநோன பநோததி்விடுத்தமைநோகே ்கலகேயநோண்டுளள டசநோவியத
வ்ல்கலைநோற்றின் எதத்கலனடயநோ னதநோகுதிகேளது னவளிப்ப்கலேயநோன
பல்கலைவீனத்கலத அடிக்டகேநோடிடுகிறது.

அக்டேநோபர் பு்டசியின் ஒர த்கலல்கலைவ்நோகே விடுத்தமைற்றும
ஸ்்நோலினிச ஆடசியின் மிகே முக்கிய விடுத்தமைநோர்க்சிச

அடிததளததில்கலைநோன எதிர்ப்பநோள்நோகே லிடயநோன் டன்நோடஸ்கியின்

தனிவிடுத்தமைனித இயல்புகேள விடுத்தமைற்றும அ்சியல் பநோததி்ம,
டசநோவியத வ்ல்கலைநோற்றின் எல்ல்கலைநோ விவநோதங்கேளிலும
பி்கலணந்துளளது.  அவர்,  இன்றும கூே,  “குறிப்பிேக்கூேநோத

த்கலல்கலையநோய விடுத்தமைனித்நோகேடவ"  இரக்கிறநோர்.
ஸ்்நோலினிஸ்டுகேளுக்கும சரி,  விடுத்தமைநோர்க்சிச-விட்நோத
முதல்கலைநோளிததுவ வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேளுக்கும சரி டன்நோடஸ்கி்கலய
எவ்வநோறு ்கலகேயநோளவனதன்பது எப்டபநோதுடவிடுத்தமை ஒர சிக்கேல்கலைநோன
பி்ச்சி்கலனயநோகே இரந்துளளது.  டசநோவியத ஒன்றியததிற்குள,
ஸ்்நோலினின் விடுத்தமை்ணம விடுத்தமைற்றும குரடமற்றும் குருஷேவின்
அமபல்கலைப்படுததல்கேளுக்கு பின்னரம கூே,  அந்த ஆடசி
அவ்து [டன்நோடஸ்கியினது]   ேவடிக்்கலகேகேள விடுத்தமைற்றும
சிந்த்கலனகேள குறிதது ஒர ட ர்்கலவிடுத்தமையநோன கேணக்கீட்கலே
னசய்ய அனுவிடுத்தமைதிக்கேவில்்கலல்கலை.  ஸ்்நோலினநோல் னகேநோல்ல்கலைப்படே
டபநோல்ஷிவிக் த்கலல்கலைவர்கேள அ்கலனவரிலும,  டன்நோடஸ்கி
ஒட்னயநோரவர் விடுத்தமைடடுமதநோன் டசநோவியத ஒன்றியததநோல்

ஒரடபநோதும புனரததநோ்ணம னசய்யப்பேவில்்கலல்கலை.  1987
 வமபரின் இறுதியில்,  கிளநோஸ்ட நோஸ்ட (glasnost-

னவளிப்ப்கலேததன்்கலவிடுத்தமை) னசல்வநோக்கு னபற்றிரந்த கேநோல்கலைததில்,
அக்டேநோபர் பு்டசியின் எழுபதநோவது ஆண்டுதின நிகேழ்வில்,
டகேநோர்ப்படசவ் நீண்ேகேநோல்கலைவிடுத்தமைநோகே எதிர்பநோர்க்கேப்படே அவ்து
டசநோவியத ஒன்றியம குறிதத மீளநோய்்கலவ வழங்கியடபநோது,
டசநோசலிசததிற்கு ஸ்்நோலினின் பங்கேளிப்புகேள பற்றிக் கூற
அந்த டசநோவியத த்கலல்கலைவர் சில்கலை கேனிவநோன வநோர்த்கலதகே்கலளக்
கேண்ே நி்கலல்கலையிலும கூே,  டன்நோடஸ்கி்கலய கேடு்கலவிடுத்தமையநோகே
சநோடினநோர்.

டன்நோடஸ்கியின் வ்ல்கலைநோற்று பநோததி்ம ஏன் டசநோவியத
அதிகேநோ்ததுவததுக்கு அந்தளவுக்கு கேஷ்ேங்கே்கலள
அளிததனதன்ப்கலத புரிந்துனகேநோளவது கேடினவிடுத்தமைல்ல்கலை.  அவ்து
எழுததுக்கேளின் ஆவணதனதநோகுப்பு, ஒடடுனவிடுத்தமைநோதத ஸ்்நோலினிச
ஆடசியின் மீதும பதில்கலைளிக்கே முடியநோத ஒர
குற்றப்பததிரி்கலகே்கலய உளளேக்கி இரந்தது,  அது அவ்து
த்கலல்கலைசிறந்த அ்சியல் ப்கலேப்பநோகே கேநோடடிக்னகேநோடுக்கேப்படே
பு்டசி என்ற த்கலல்கலைப்பில் னதநோகுததளிப்படடிரந்தது.

னகேநோடுங்டகேநோல் ஆடசி,  அது டபநோல்ஷிவிசததின்
அவசியவிடுத்தமைநோன விடுத்தமைற்றும நிஜவிடுத்தமைநோன னவளிப்பநோடு என்ற விடுத்தமைநோர்க்சிச-
விட்நோத வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேள விடுத்தமைததியில் இரந்த ஆய்்கலவ,
ஸ்்நோலினுக்கு எதி்நோகே டன்நோடஸ்கியநோல்  ேததப்படே
டபநோ்நோடேம டகேளவிக்கிேமின்றி சவநோல்விடுக்கிறது.  விடுத்தமைநோர்க்சிச-
விட்நோத வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேளநோல் டன்நோடஸ்கி்கலய புறக்கேணிக்கே
முடியநோதிரப்பதநோல்,  அவர்கேள ஸ்்நோலினிசததிற்கு எதி்நோகே
அவர்  ேததிய அ்சியல் டபநோ்நோடேததின் முக்கியததுவத்கலத
சிக்கேல்கலைநோக்கே,  னபநோதுவநோகே அவர்கேளநோல் முடிந்தவிடுத்தமைடடிலும
டவ்கலல்கலை னசய்துளளனர்.   ன்கேறியப்படே விடுத்தமைநோர்க்சிச-விட்நோத
வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேளில் ஒரவர் அ்கலதயும கேேந்து னசன்றுளளநோர்.
டப்நோசிரியர் னல்கலைனசக் டகேநோல்கலைடகேநோவ்ஸ்கியின்,  விடுத்தமைநோர்க்சிசததின்
பி்தநோன டபநோக்குகேள (The Main Currents of Marxism) எனும
பி்பல்கலைவிடுத்தமைநோன மூன்று-னதநோகுதி நூ்கலல்கலை டவிடுத்தமைற்டகேநோளிே என்்கலன
அனுவிடுத்தமைதியுங்கேள. அதில் அவர் எழுதுகிறநோர்:

பல்கலை ஆய்வநோளர்கேள, இந்த எழுததநோளர் உடபே,
ஸ்்நோலினின் கீழ் அபிவிரததிய்கலேந்த
டசநோவியத அ்கலவிடுத்தமைப்புமு்கலற னல்கலைனினிசததின் ஒர
னதநோேர்ச்சியநோகும, டவிடுத்தமைலும னல்கலைனினின் அ்சியல்
விடுத்தமைற்றும சிததநோந்த டகேநோடபநோடுகேள மீது
ஸ்தநோபிக்கேப்படே அந்த அ்சு,  ஒர ஸ்்நோலினிச
வடிவததில் விடுத்தமைடடுடவிடுத்தமை தன்்கலனததநோடன
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நி்கலல்கலைநிறுததிக் னகேநோளள முடிந்தது என
 மபினர்.6 உண்்கலவிடுத்தமையில், “னல்கலைனினின் அ்சியல்
விடுத்தமைற்றும சிததநோந்த டகேநோடபநோடுகே்கலள”
ஸ்்நோலினிசம நியநோயபூர்வவிடுத்தமைநோன விடுத்தமைற்றும
அததியநோவசிய டவதவநோக்கேநோகே பி்திநிதிததுவம
னசய்தனதன்றநோல்,  டன்நோடஸ்கி விடுத்தமைற்றும இேது
எதிர்ப்பநோல்  ேததப்படே டபநோ்நோடேத்கலத
ஒரவரக்கு எவ்வநோறு விளக்குவது?
டகேநோல்கலைடகேநோவ்ஸ்கி இந்த டகேளவி்கலய
அனுவிடுத்தமைநோனததிற்கு விடடுவிடடு,  பின்வரம
விளக்கேத்கலத வழங்குகிறநோர்:

டன்நோடஸ்கிஸ்டுகேள,  நிச்சயவிடுத்தமைநோகே டன்நோடஸ்கிடய
கூே,  அதிகேநோ்ததிலிரந்து அவர் நீக்கேப்படே்கலத
ஒர வ்ல்கலைநோற்று திரப்புமு்கலனயநோகே
கேரதினநோர்கேள;  ஆனநோல் அவர்கேளுேன்
உேன்படுவதற்கு அங்டகே எந்த கேநோ்ணமும
இரக்கேவில்்கலல்கலை,   நோம பநோர்க்கேவிரப்ப்கலதப்
டபநோல்கலை,  “டன்நோடஸ்கிசம”  ஒரடபநோதும
இரந்திரக்கேவில்்கலல்கலை,  விடுத்தமைநோறநோகே அது
ஸ்்நோலினநோல் உண்ேநோக்கேப்படே ஒர கேடடுக்கே்கலத
என நி்கலல்கலைநிறுதத முடியும.  ஸ்்நோலின் விடுத்தமைற்றும
டன்நோடஸ்கிக்கு இ்கலேடய ஒர குறிப்பிடே
அளவுக்கு நிஜவிடுத்தமைநோகேடவ கேரததுடவறுபநோடுகேள
இரந்தன,  ஆனநோல் அவர்கேள முற்றிலுவிடுத்தமைநோகே
தனிப்படே அதிகேநோ் டபநோடடியில்
னபரிதநோக்கேப்படடிரந்தநோர்கேள என்பதுேன்
அவர்கேள ஒரடபநோதும இ்ண்டு சுயநோதீனவிடுத்தமைநோன,
ஒததி்கலசவநோன தததுவங்கே்கலள
னகேநோண்டிரக்கேவில்்கலல்கலை.  …
எவ்வநோறிரந்தடபநோதினும,  யதநோர்ததததில்,
அவ்விர விடுத்தமைனிதர்கேளுக்கு இ்கலேடய,
தததுவநோர்தத உேன்பநோடின்்கலவிடுத்தமை என்பது ஒரபுறம

இரக்கேடடும, அங்டகே எந்த அடிப்ப்கலேயநோன

அ்சியல் எதிர்ப்புடவிடுத்தமை கூே இரக்கேவில்்கலல்கலை.7

ஸ்்நோலினிசததிற்கு அங்டகே விடுத்தமைநோற்றீடு இரக்கேவில்்கலல்கலை
என்ற வநோதததிற்கு குழிபறிக்கும வ்ல்கலைநோற்று உண்்கலவிடுத்தமைகேள
மீதநோன னவறுப்பநோர்ந்த அல்கலைடசியத்கலதயும,  புததிஜீவித
திவநோல்நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமை்கலயயும டகேநோல்கலைடகேநோவ்ஸ்கியின் வலியுறுததல்
நிரூபிக்கிறது.  டபநோல்ஷிவிக் கேடசி்கலய உ்கலேதத
டபநோ்நோடேமும,  1920 கேள விடுத்தமைற்றும 1930 கேளில் சர்வடதச
கேமயூனிச இயக்கேமும,  சநோ்ததில்,  ஒன்றுடவிடுத்தமை இல்்கலல்கலைனயன
குறிப்பிடடு,  ஒரவர்  மபவியல்கலைநோத்கலத ஏற்றுக்னகேநோளள
டவண்டுனவிடுத்தமைன டகேநோரம ஒர ஆய்வுேன்,  என்ன
 மபகேததன்்கலவிடுத்தமை்கலய இ்கலணக்கே முடியும?  ஸ்்நோலினநோல்
உதத்விேப்படே பநோரிய படுனகேநோ்கலல்கலைகேள, விடுத்தமைற்றும அவர்கேளது
அ்சியல் வநோழ்க்்கலகே வ்ல்கலைநோறு அல்ல்கலைது புததிஜீவித
 ல்கலைன்கேளுக்கேநோகே,  டன்நோடஸ்கிசததுேன் மிகே னதநோ்கலல்கலைதூ்
னதநோேர்பு னகேநோண்டிரந்த கேநோ்ணததிற்கேநோகே,  சந்டதகிக்கேப்படே
அ்கலனவ்கல்யும டசநோவியத ஒன்றியததிற்குள அழிதத்கலவிடுத்தமை —
இனதல்ல்கலைநோம  ேந்ததநோகே கூறப்படுகிறடத,  டசநோவியத
சர்வநோதிகேநோரிக்கு டன்நோடஸ்கி உேன் எந்த அடிப்ப்கலே
அ்சியல் அல்ல்கலைது தததுவநோர்தத கேரததுமு்ண்பநோடும

இல்ல்கலைநோவிடுத்தமைல்கலைநோ இனதல்ல்கலைநோம  ேததப்படேது.  டவிடுத்தமைலும,  அடத
கேநோல்கலைகேடேததில்,  டசநோவியத ஆடசி்கலய கேண்டிதது ஆயி்க்
கேணக்கேநோன கேடடு்கல்கே்கலள டன்நோடஸ்கி எழுதினநோர் என்பதும,
ஸ்்நோலினின் னகேநோள்கலகேகே்கலள தூக்கினயறிய
அர்ப்பணிக்கேப்படே ஒர சர்வடதச இயக்கேத்கலத
கேடடினயழுப்ப அவர் ஓய்வின்றி உ்கலழததநோர் என்பதும,  நோம
 மபுவிடுத்தமைநோறு உளளடத,  இனதல்ல்கலைநோம ஸ்்நோலினின்
னகேநோள்கலகேகேளுேனநோன அவரின் உேன்பநோடுகே்கலள
மூடிவிடுத்தமை்கலறப்பதற்கு விடுத்தமைடடுந்தநோனநோ னசய்யப்படேது!

ஸ்்நோலினிசம  தவிர்க்கேவியல்கலைநோததநோகே  இரந்ததநோ?

அவர்கேள னதநோேங்கும புளளி்கலய சிததநோந்தரீதியில்-
உந்தப்படே தீர்விடுத்தமைநோனவிடுத்தமைநோகே —அதநோவது ஸ்்நோலினிச
னகேநோடுங்டகேநோல் ஆடசி டபநோல்ஷிவிக் தததுவம விடுத்தமைற்றும
அ்சியலின் முன்தீர்விடுத்தமைநோனிக்கேப்படே வி்கலளவு என்று—
எடுததுப்பநோர்ததநோல்,  டசநோவியததிற்குப் பிந்்கலதய
னபநோய்்கலவிடுத்தமைப்படுததும பளளியின் ஆத்வநோளர்கேள, அவற்றிற்கு
டவறுவிதவிடுத்தமைநோகே குறிப்பிடடுக் கேநோடடும உண்்கலவிடுத்தமைகே்கலள
ஒதுக்கிவிடுகிறநோர்கேள.  இந்த எழுததநோளர்கேளின்
னதநோழில்ரீதியில்கலைநோன த்ங்கேள வரந்தததக்கே அளவுக்கு சரிந்து
டபநோயுளளன.  இரந்தடபநோதிலும,  டசநோவியததிற்குப் பிந்்கலதய
னபநோய்்கலவிடுத்தமைப்படுததும பளளியின் சிததநோந்த முற்டகேநோளகேளுக்கு
எவ்விதததிலும அனுதநோபம கேநோடேநோத பல்கலை விடுத்தமைநோணவர்கேளுக்கும
கூே,  அந்த வநோதததின் அடியிலிரக்கும உடகேரதது,
குறிப்பிடே அளவுக்கு கேவர்ச்சிகே்விடுத்தமைநோன ஈர்ப்்கலப
அளிக்கின்றன.  னவிடுத்தமைநோததததில்,  னல்கலைனினில் இரந்து ஸ்்நோலின்
வ்கல்யில்கலைநோன விடுத்தமைநோற்றத்கலத ஒரவரக்கு எவ்வநோறு விளங்கே
்கலவப்பது?  அதிகேநோ்த்கலதக் ்கலகேப்பற்றிய ஒரசில்கலை
ஆண்டுகேளுக்கு உளடளடய,  டபநோல்ஷிவிக் ஆடசி ஓர்
இ்க்கேவிடுத்தமைற்ற சர்வநோதிகேநோ்விடுத்தமைநோகே விடுத்தமைநோறியிரந்தது என்பது
உண்்கலவிடுத்தமை தநோடன?  டபநோல்ஷிவிக் கேடசிக்குள,  அதுவும
குறிப்பநோகே அதன் சிததநோந்தததிற்குள இந்த விடுத்தமைநோற்றததின்
வி்கலதகே்கலளக் கேநோண்பது அர்ததவிடுத்தமைற்றதநோ?

இந்த வநோதம புதிதல்ல்கலை.  1930 கேளின் பின்னநோல்,
ஸ்்நோலினிச னகேநோடூ்ததின் உச்சக்கேடேததில்,  டன்நோடஸ்கியின்
ப்கலழய டதநோழர்கேடள கூே படுனகேநோ்கலல்கலை னசய்யப்படடு,
அவட் GPU படுனகேநோ்கலல்கலையநோளர்கேளநோல் பின்னதநோே்ப்படடு
வந்த நி்கலல்கலையில்,  அக்டேநோபர் பு்டசியின் ஒர த்கலல்கலைவ்நோகே
அவரம டசநோவியத ஆடசியின் னபரங்னகேநோடு்கலவிடுத்தமைகேளுக்கு
னபநோறுப்பநோகிறநோர் என்ற குற்றச்சநோட்கலே டன்நோடஸ்கி மீண்டும
மீண்டும எதிர்னகேநோண்டு வந்தநோர்.

இதத்கலகேய விவிடுத்தமைர்சனங்கேளின் வ்ல்கலைநோற்று னசய்மு்கலறயில்
இரந்த அடிப்ப்கலே கு்கலறபநோட்கலே குறிப்பிடடுக் கேநோடடி அவர்
அதத்கலகேய தநோக்குதல்கேளுக்கு பதில்கலைளிததநோர்.
ஸ்்நோலினிசததின் மூல்கலைத்கலத டபநோல்ஷிவிசததின் சிததநோந்தததில்
கேண்ேறிய மு்கலன்கலகேயில் —அதநோவது நிஜவிடுத்தமைநோன தீ்கலவிடுத்தமையின்
கேரததுர்கலவ டசநோவியத அ்சியல் ஆய்வுக்கு விடுத்தமைநோற்றுவதன்
மூல்கலைவிடுத்தமைநோகே— விடுத்தமைநோர்க்சிச-விட்நோதிகேள,  அது கேரததரிக்கேமுடியநோத
கேரவ்கலறக்குள உரப்னபற்றதநோகே,  டபநோல்ஷிவிசத்கலத
ஆ்நோய்ந்தநோர்கேள.  டபநோல்ஷிவிக் கேடசி,  ்ஷ்ய பு்டசியின்
ப்ந்த சமூகே னவளியில், அதன் அ்கலனதது இயக்கேவியலுேன்
ஒட்னயநோர உடகூறநோகே அங்டகே இரந்தது என்ற
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உண்்கலவிடுத்தமை்கலய அவர்கேள கேவனிக்கேத தவறினநோர்கேள.  ்ஷ்ய
பு்டசியின் அபிவிரததியில் நிச்சயவிடுத்தமைநோகே டபநோல்ஷிவிக் கேடசி
தீர்க்கேவிடுத்தமைநோன அ்சியல் கேநோ்ணியநோகே இரந்தடபநோதினும,  அது
அ்கலத ஆகேநோயததிலிரந்து உரவநோக்கிக் னகேநோளளவில்்கலல்கலை.
டவிடுத்தமைலும அதிகேநோ்த்கலதக் ்கலகேப்பற்றிய பின்னரம கூே,
டபநோல்ஷிவிக் கேடசி அதற்கேநோகே சமூகே யதநோர்ததததின்
ஒடடுனவிடுத்தமைநோதத நிர்ணயிப்பநோள்நோகே விடுத்தமைநோறிவிேவில்்கலல்கலை.  அதன்
அதிகேநோ் வ்மபுகேள பநோரிய முந்்கலதய வ்ல்கலைநோற்று
கேநோ்ணிகேளநோல் நிபந்த்கலனக்குடபடடு இரந்தன,  அதுவும
சர்வடதச அ்சியல் விடுத்தமைற்றும னபநோரளநோதநோ் கேநோ்ணிகேளின் ஒர
சிக்கேல்கலைநோன இ்கலேதனதநோேர்புகே்கலள குறிதடதநோ கூற
டவண்டியடத இல்்கலல்கலை.

கேடசி விடுத்தமைடடுடவிடுத்தமை டவிடுத்தமைல்கலைநோதிக்கேம னசலுததவில்்கலல்கலை;
அதிகேநோ்த்கலத எடுதததன் மீது அது எதிர்னகேநோண்டிரந்த சமூகே
நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைகேள,  கேடசியின் மீதும டவிடுத்தமைல்கலைநோதிக்கேம னசலுததின.
டபநோல்ஷிவிக் கேடசி,  அ்சநோ்கலணகேள மூல்கலைவிடுத்தமைநோகே,  உற்பததிச்
சநோதனங்கேளின் தனியநோர் னசநோதது்கலே்கலவிடுத்தமை்கலய டவண்டுவிடுத்தமைநோனநோல்
அகேற்ற முடியும,  ஆனநோல் ஆயி்விடுத்தமைநோண்டு கேநோல்கலை ்ஷ்ய
வ்ல்கலைநோற்்கலற அதனநோல் அகேற்ற முடியநோது.  சமூகே,
னபநோரளநோதநோ்,  கேல்கலைநோச்சநோ் விடுத்தமைற்றும அ்சியல் பின்தங்கிய
நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமையின் னவவ்டவறு வடிவங்கேள அ்கலனத்கலதயும
அதனநோல் அகேற்ற முடியநோது,  அ்கலவ பல்கலை நூற்றநோண்டுகேளநோகே
்ஷ்ய வ்ல்கலைநோற்று அபிவிரததியின் பநோ்மபரியவிடுத்தமைநோகே இரந்தன.

எல்ல்கலைநோ விடுத்தமைனித உயிர்கேளும,  அவற்றின் உயிரியியல்
வளர்ச்சியின் னபநோதுவநோன வடிவத்கலதத தீர்விடுத்தமைநோனிக்கும
விடுத்தமை்பணுக்கே்கலள அவற்றின் DNA க்குள னகேநோண்டிரக்கின்றன.
ஆனநோல் இந்த இயற்்கலகேயநோன நிகேழ்ச்சிப்டபநோக்கிலும கூே,
னதநோழில்து்கலற தநோக்கேங்கேளநோல் விடுத்தமைநோற்றப்படே ஒர சூழல்
டபநோன்ற,  விடுத்தமைனித உேலுக்கு னவளிடய இரக்கும
நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைகேளின் டவிடுத்தமைல்கலைநோதிக்கேம ஒன்றும,  முக்கியவிடுத்தமைற்ற
பநோததி்மில்்கலல்கலைடய.  ஒவ்னவநோர ஆண் விடுத்தமைற்றும னபண்ணின்
த்கலல்கலைவிதி,  சமூகே வில்கலைங்குகேளநோகே அவர்கேள
உயிர்வநோழ்கிறநோர்கேள என்ற நி்கலல்கலைப்புளளியிலிரந்து
பநோர்க்கேப்படேநோல்,  அவர்கேள வநோழும வ்ல்கலைநோற்று சூழல்கேள
அவர்கேள வளர்ச்சியில் தனிதத உேலியல்ரீதியநோன
அமசங்கேளில் கூே மிகே தீர்க்கேவிடுத்தமைநோகே னசல்வநோக்கு
னசலுததுகிறனதன்ப்கலத  நோம அறிடவநோம.

விடுத்தமைனிதயின வளர்ச்சியில்,  னவளிப்புற விடுத்தமைற்றும
சமூகேரீதியில்-நிபந்த்கலனக்குடபடே கேநோ்ணிகேள தீர்க்கேவிடுத்தமைநோகே
டவிடுத்தமைல்கலைநோதிக்கேம னசலுததுவ்கலத விடுத்தமைநோனுேவியல்கலைநோளர்கேளநோல்
நி்நோகேரிக்கே முடியநோனதன்றநோல்,  கேண்ணுக்குதனதரியநோத
னபநோதுவநோன தததுவநோர்தத ஆய்வுகேளுக்குள கேல்கலைந்திரந்த

கேரததுக்கேடளநோடு னபநோரந்திய விதததிடல்கலைடய டபநோல்ஷிவிக்

கேடசியின் அ்சியல் பரிணநோவிடுத்தமைம இரக்கும என்றநோல்

அதத்கலகேய ஒர சிக்கேல்கலைநோன அ்சியல் நிகேழ்வுப்டபநோக்்கலகே

வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேளும ்கலகேயநோள முயற்சிக்கே கூேநோது.

டசநோவியததிற்கு பிந்்கலதய னபநோய்்கலவிடுத்தமைப்படுததும
பளளியின் சிததநோந்த விடுத்தமைநோறநோநி்கலல்கலைவநோதிகேளுக்கேநோன
(Metaphysicians)  எங்கேள விடுத்தமைறுப்பு்கல்க்கு,  டபநோல்ஷிவிக் கேடசி
முழுநி்கலறவநோனது என்று  நோம கேற்பிததுக் கூறுவடதநோ,
அல்ல்கலைது அக்டேநோபர் பு்டசிக்குப் பின்னர் னல்கலைனின் விடுத்தமைற்றும

டன்நோடஸ்கி னசய்த அ்சியல் பி்கலழகேள —1921 இல்
பததநோவது கேடசி கேநோங்கி்ஸில் உடகேடசி கேன்்கலனகேளுக்கு
த்கலேவிதிதத்கலவிடுத்தமை டபநோன்ற்கலவ—  ஏடதநோவழியில்
அதிகேநோ்ததுவ வளர்ச்சிக்கு விடுத்தமைற்றும தவிர்க்கேவியல்கலைநோவிடுத்தமைல்
ஸ்்நோலினிச சர்வநோதிகேநோ்ம ஒன்றுதி்ளவதற்கு பங்கேளிப்பு
னசய்தது என்ற சநோததியக்கூ்கலற விடுத்தமைறுப்படதநோ
டத்கலவப்பேவில்்கலல்கலை.  குறிப்பிடே நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைகேளின் கீழ்,  ஒர
சர்வநோதிகேநோ் ஆடசி்கலயக் கேடடினயழுப்பும அமசங்கேள
டபநோல்ஷிவிசததின் அ்கலவிடுத்தமைப்புரீதியில்கலைநோன கேரததுரக்கேளிலும
வடிவங்கேளிலும அங்டகே இரந்திரக்கேல்கலைநோம விடுத்தமைற்றும
ஸ்்நோலினநோல் பயன்படுததப்படடிரக்கேல்கலைநோம என்ற முடிவுக்கு
ஒரவர் வ்க்கூடும.  ஆனநோல் அதிலுளள முக்கியவிடுத்தமைநோன

வரிகேள,  குறிப்பிடே நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைகேளின் கீழ் என்படத ஆகும.
டபநோல்ஷிவிசம அதற்குளடளடய மு்ண்படே டபநோக்குகே்கலளக்
னகேநோண்டிரந்தது.  ஆனநோல் அவற்றின் அபிவிரததி்கலய,
ஒடடுனவிடுத்தமைநோததவிடுத்தமைநோகே டசநோவியத சமூகேம எதிர்னகேநோண்டிரந்த
னபநோரளநோதநோ் விடுத்தமைற்றும சமூகே மு்ண்பநோடுகேளின்
அபிவிரததியின் உளளேக்கேததில் விடுத்தமைடடும தநோன் புரிந்து
னகேநோளள முடியும.

மிகே முக்கிய தனி பர்கேள வகிதத பநோததி்த்கலத கேரததில்
எடுததநோலும கூே,  பி்தநோன புறநி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைகேள விடுத்தமைற்றும
சூழ்நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைகே்கலள அ்கலேயநோளம கேநோண்பதும அவசியவிடுத்தமைநோகும.

ஸ்்நோலினின்  அ்சியல்  பரிணநோவிடுத்தமைம

1920 கேளில் இேது எதிர்ப்பில் உறுப்பின்நோகே இரந்த
சில்கலைரில் ஒரவரம —எதிர்ப்பநோளர்கேளின் பி்கேேனததில்
்கலகேனயழுததிடே 84  டபரில் ஒரவர்—  விடுத்தமைற்றும
ஸ்்நோலினிேமிரந்து தப்பிப் பி்கலழததிரந்த இவநோன்
வி்நோனசவ்வுேன்,   நோன் பல்கலை ஆண்டுகேளுக்கு முன்னர்
விடுத்தமைநோஸ்டகேநோவில் விவநோதிததிரந்டதன்.  அவரக்கு
டன்நோடஸ்கி்கலய விடுத்தமைற்றும ஸ்்நோலின் உடபே டபநோல்ஷிவிக்
கேடசியில் இரந்த னபரமபநோல்கலைநோன ஏ்கலனய த்கலல்கலைவர்கே்கலளயும
 ன்றநோகேத னதரியும.  ஸ்்நோலின் பல்கலை ஆண்டுகேள அவரேன்
மிகே ன ரக்கேவிடுத்தமைநோகே டவ்கலல்கலை னசய்திரந்த அவ்து
டதநோழர்கே்கலள நிர்மூல்கலைவிடுத்தமைநோக்கே உதத்விடுவதற்கு, அவ்கல் ஒர
தகுதியு்கலேய  ப்நோகே  மபுவதற்கு இடடுச் னசன்ற்கலதக்
குறிதது ஏதநோவது கூற முடியுவிடுத்தமைநோ என  நோன் வி்நோனசவ்விேம
டகேடடேன்.

வி்நோனசவ் அவட் இந்த டகேளவி்கலய பல்கலைமு்கலற
தனக்குததநோடன எழுப்பி இரந்ததநோகேவும,  ஆனநோல்
அதுடபநோன்ற குற்றங்கேளுக்கு ஸ்்நோலின் தகுதியு்கலேயவ்நோகே
இரந்தநோர் என்ப்கலத  மபுவதற்கு இடடுச் னசன்ற
எதுனவநோன்்கலறயும அவ்நோல் நி்கலனவுகூ்
முடியவில்்கலல்கலைனயன்றும பதிலு்கல்ததநோர்.  வி்நோனசவ் பின்னர்
இந்த பின்வரம தகேவ்கலல்கலைத னதநோேர்புபடுததினநோர். 1922 இல்,
அவர் விடுத்தமைநோகேநோணங்கேளின் ஒர முக்கிய பணிக்கேநோகே
விடுத்தமைநோஸ்டகேநோவிலிரந்து புறப்பே இரந்தநோர்.  அவர்
உேல்வலிகேளநோல் அவதிப்படடுக் னகேநோண்டிரந்தநோர்,  இரந்தும
அவ்து பயணத்கலதத தளளி ்கலவக்குவிடுத்தமைநோறு டகேநோ் அவரக்கு
விரப்பமில்்கலல்கலை.  அவர் புறப்படுவதற்கு முன்னதநோகே,  கேடசி
அ்கலவிடுத்தமைப்புக்குப் னபநோறுப்பநோகே இரந்த ஸ்்நோலி்கலன சந்திப்பது
அவ்து கேே்கலவிடுத்தமையநோகே இரந்தது.  அவர் கின்மளினுக்குச்
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னசன்று,  அங்டகே உேனடியநோகே னசல்ல்கலைடவண்டியிரந்த
அவ்து பயணததின் விப்ங்கே்கலள ஸ்்நோலினுேன் மீளநோய்வு
னசய்தநோர். 

அந்த விவநோதததின் சில்கலை இேங்கேளில்,  ஸ்்நோலின்
வி்நோனசவ்வின் உேல் ல்கலை அனசமௌகேரியத்கலதப் புரிந்து
னகேநோண்ேதநோகே னதரிந்தது.  ஸ்்நோலின் முற்றிலும எச்சரிக்்கலகே
அ்கலேந்ததுேன்,  அவ்து முழு அணுகுமு்கலறயும நிஜவிடுத்தமைநோன
கேவ்கலல்கலை்கலய னவளிப்படுததுவதநோகே னதரிந்தது.  அவ்து
உேல் ல்கலை அவதிகேடளநோடு அதுடபநோன்ற ஆபததுக்குள தளளும
முடிவுகே்கலள எடுப்ப்கலத அனுவிடுத்தமைதிக்கே முடியநோது என்று
வி்நோனசவ்வுக்குத னதரிவிதது,  ஸ்்நோலின் அவர் பயணத்கலத
ஒததி ்கலவக்குவிடுத்தமைநோறு உதத்விடேதுேன்,  வி்நோனசவ்வுக்கு
கின்மளினின் சிறந்த விடுத்தமைரததுவர்கே்கலளக் னகேநோண்டு சிகிச்்கலச
அளிக்கே ஏற்பநோடுகேள னசய்யவும தனிப்படே மு்கலறயில்
னதநோ்கலல்கலைடபசியில் டபசி இரந்தநோர்.  அதன் பின்னர்,
வி்நோனசவ்வுக்கு ஒர அறு்கலவ சிகிச்்கலசயும னசய்யப்படேது.
இந்த சமபவத்கலத நி்கலனவுகூர்ந்து,  ஸ்்நோலின் அவ்து
அதிகேநோ் அ்கலவிடுத்தமைப்்கலப கேடே்கலவிடுத்தமைப்பதிடல்கலைடய கேவ்கலல்கலை
னகேநோண்ேவ்நோகே இரந்திரக்கேல்கலைநோம,  ஆனநோல் அப்டபநோதும
அவர் நிஜவிடுத்தமைநோன விடுத்தமைனித உணர்வுகே்கலள னவளிப்படுததுவதில்
த்கலகே்கலவிடுத்தமை னகேநோண்டிரந்தநோர் என்ப்கலத அவ்து
னவளிப்பநோடுகேள கேநோடடின என்று வி்நோனசவ் இணக்கேவிடுத்தமைநோகே
னதரிவிததநோர்.

ஸ்்நோலின் அ்க்கேததனவிடுத்தமைநோன குற்றங்கே்கலளச் னசய்தநோர்.
பநோரிய படுனகேநோ்கலல்கலைகேளுக்கு அவ்கல் தகுதியு்கலேயவ்நோகே
ஆக்கிய, அந்த உளளநோர்ந்த உளவியல் அமசங்கேள அவ்து
தனிவிடுத்தமைனிதவியல்புக்குள தங்கியிரக்கேவில்்கலல்கலைனயன  மபுவது
சி்விடுத்தமைம தநோன்.  ஆனநோல் ஸ்்நோலின் விேயத்கலதப் னபநோறுதத
வ்கல்யில்,  இதத்கலகேய விடுத்தமைனட நோயியல் விடுத்தமைற்றும குற்றகே்
டபநோக்குகேள குறிப்பிடே பல்கலை புறநி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைகேளநோல்
டவிடுத்தமைற்ப்ப்புக்கு னகேநோண்டு வ்ப்படடு,  ஒர குறிப்பிடே
டகேநோ்விடுத்தமைநோன வடிவத்கலத எடுததன.  அ்கலதப்
னபநோறுததவ்கல்யில், 1930 கேளின் இறுதியில் டன்நோடஸ்கியநோல்
வழங்கேப்படே ஒர ஆய்வு்கல்்கலய குறிப்பிடுவது
விடுத்தமைதிப்பு்கலேயதநோகே இரக்கும.  வ்மபில்கலைநோ அதிகேநோ்த்கலத அவர்
னபறுவநோர் என்ப்கலத முன்கூடடிடய அறிந்திரந்த்கலதப்
டபநோல்கலைடவ,  இேது எதிர்ப்புேனநோன அவ்து டபநோ்நோடேததின்
வி்கலள்கலவ ஸ்்நோலின் முன்கேணிததிரந்தநோல்,  அ்கலத அவர்
னதநோேங்கியிரக்கேடவ விடுத்தமைநோடேநோர் என்று டன்நோடஸ்கி எழுதினநோர்.

எதிர்பநோர்ப்பிற்கு விடுத்தமைநோறநோனவ்கலகேயில்,  தனது
எதி்நோளிகேளுக்கு எதி்நோன டபநோ்நோடேததில் ஸ்்நோலினின்
அ்சியல் அனுகூல்கலைங்கேளில் ஒன்றநோகே இரந்தது,  அவ்து
னசநோந்த  ்கலேமு்கலறவநோதததில் னசமௌகேரியவிடுத்தமைநோகே
இரந்துனகேநோண்டு கு்கலறவநோகேடவ முன்கேணிததநோர் என்பதநோகும.
அ்சியல் விடுத்தமைநோற்றீடுகே்கலள டன்நோடஸ்கி டதர்வதில் அதத்கலகேய
ஒர அடிப்ப்கலே பநோததி்த்கலத ஆற்றிய ஒர சீரிய
தததுவநோர்தத பகுப்பநோய்்கலவ அடிப்ப்கலேயநோகேக் னகேநோண்ே,
டகேநோடபநோடடுரீதியில்கலைநோன கேரதிப்பநோர்ததல்கேள வ்கலகேப்படே
னபநோறுப்புக்கேளின் சு்கலவிடுத்தமை இன்றி ஸ்்நோலின் இரந்தநோர். அவ்து
னகேநோள்கலகேகேள, உள நோடடிலும விடுத்தமைற்றும சர்வடதச அளவிலும,

டப்ழிவுக்கு இடடுச் னசல்லுனவிடுத்தமைன்ற இேது எதிர்ப்பினரின்

அவச் எச்சரிக்்கலகேகேள,  ஏடதநோ பீதியூடடும-ப்ப்பு்கல்கேளநோகே

ஸ்்நோலினநோல் நி்நோகேரிக்கேப்படேன.  ஜூன் 15, 1926  டததியிடடு
சமீபததில் பி்சுரிக்கேப்படே,  ஸ்்நோலினிேமிரந்து
னவிடுத்தமைநோடல்கலைநோனேநோவ்வுக்கு எழுதப்படே ஒர கேடிதத்கலத  நோம
கேநோணப்னபற்டறநோம, அதில் ஒர வநோசகேம ஸ்்நோலி்கலனக் குறிதத
ஒர னபரம புரித்கலல்கலை னவளிப்படுததுகிறது: “னபநோரளநோதநோ்
விேயங்கே்கலளக் குறிதது  நோன் எச்சரிக்்கலகே அ்கலேயவில்்கலல்கலை,"
அவர் எழுதினநோர்.  “ன்டகேநோவ் அவற்்கலறக் கேவனிததுக்
னகேநோளவநோர்.  னபநோரளநோதநோ் விேயங்கேளில் எதிர்தத்ப்பு
முற்றிலுவிடுத்தமைநோகே பூஜ்ஜியம புளளிகே்கலளததநோன் னபறுகிறது." 8 

டசநோவியத ஒன்றியததின் த்கலல்கலைவிதி எதில்
தங்கியிரந்தடதநோ அந்த ஒர பி்ச்சி்கலனயின் ஒடடுனவிடுத்தமைநோதத
முக்கியததுவத்கலத குறிதத ஸ்்நோலினின் தனிப்படே விடுத்தமைதிப்பீடு
இதுதநோன்.  அது "பூஜ்ஜிய புளளிகேள"  விடுத்தமைதிப்பு்கலேயதநோகே

இரந்தது.  புதிய னபநோரளநோதநோ்க் னகேநோள்கலகேயினது (NEP)

ஆளு்கலவிடுத்தமையின் கீழ் தி்ண்டுவந்த டசநோவியத
னபநோரளநோதநோ்ததின் மு்ண்பநோடுகேள,  அவ்து கேண்முன்னநோல்
இறுதியில் னவடிக்கும என்ப்கலதடயநோ,  னவறும ஒரசில்கலை
ஆண்டுகேளுக்கு பின்னர், அவ்கல் மூர்க்கேவிடுத்தமைநோகே, இ்க்கேமின்றி,
படுனகேநோ்கலல்கலைக்குரிய னகேநோள்கலகேகே்கலள பநோரியளவில்
ஒன்றுதி்டடி ஏற்குவிடுத்தமைநோறு உந்தும என்ப்கலதடயநோ அவ்நோல்
எண்ணிப்பநோர்க்கே முடியவில்்கலல்கலை.

அக்டேநோபர்  பு்டசியின்  சர்வடதச  உளளேக்கேம

்ஷ்ய னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேததின் டபநோ்நோடேங்கேளுக்கும
விடுத்தமைற்றும சர்வடதச, அதுவும குறிப்பநோகே ஐட்நோப்பிய, பநோடேநோளி
வர்க்கேததின் டபநோ்நோடேங்கேளுக்கும இ்கலேயில்கலைநோன
பிரிக்கேவியல்கலைநோத னதநோேர்டப, டன்நோடஸ்கியின் நி்ந்த்ப் பு்டசி
முன்டனநோக்கிலும விடுத்தமைற்றும னல்கலைனினின் "ஏப்்ல் ஆய்வு்கல்கேள"
இ்ண்டிலும ்கலவிடுத்தமையவிடுத்தமைநோகே இரந்தது.  னல்கலைனிடனநோ அல்ல்கலைது
டன்நோடஸ்கிடயநோ இரவரடவிடுத்தமை அக்டேநோபர் பு்டசி்கலய
பி்தநோனவிடுத்தமைநோகே டதசிய வ்கல்ய்கலறகேளில் இரந்து
பநோர்க்கேவில்்கலல்கலை.  இ்கலேக்கேநோல்கலை அ்சநோங்கேம
தூக்கினயறியப்படே்கலத,  அவர்கேள முதல்கலைநோம உல்கலைகே
யுததததநோல் எடுததுக்கேநோடேப்படே உல்கலைகேளநோவிய
முதல்கலைநோளிததுவ மு்ண்பநோடுகேளுக்கு,  சர்வடதச பநோடேநோளி
வர்க்கே தீர்வுகேநோணலின் ஒர னதநோேக்கேவிடுத்தமைநோகே அ்கலத
புரிந்திரந்தநோர்கேள விடுத்தமைற்றும நியநோயப்படுததினநோர்கேள.  இந்த
முன்டனநோக்கு,  னபநோரளநோதநோ்ரீதியில் பின்தங்கிய ்ஷ்யநோவின்
எல்்கலல்கலைகேளுக்குள ஒர தன்னி்கலறவநோன டசநோசலிச
அ்கலவிடுத்தமைப்புமு்கலற்கலய ஸ்தநோபிக்கும இல்கலைடசியததுேன், எ்கலதயும
னபநோதுவநோகே னகேநோண்டிரக்கேவில்்கலல்கலை.  இது னல்கலைனின்
விடுத்தமை்ணததிற்கு பல்கலை விடுத்தமைநோதங்கேளுக்கு பின்னர்,  புக்ஹநோரின்
விடுத்தமைற்றும ஸ்்நோலினும டதசிய அடிப்ப்கலேயில்,  தனினயநோர
 நோடடில் டசநோசலிசத்கலத ஸ்தநோபிக்கே முடியுனவிடுத்தமைன்ற கேரத்கலத
1924  இ்கலல்கலையுதிர் கேநோல்கலைததில் அறிமுகேப்படுததியதில்
வந்துமுடிந்தது. 

அதற்கு முன்னர் வ்கல்யில்,  ஒர டசநோசலிச
னபநோரளநோதநோ் அபிவிரததி ஒரபுறம இரக்கேடடும,
டபநோல்ஷிவிக் அ்சநோங்கேம உயிர்பி்கலழததிரப்பது என்பது
டவிடுத்தமைற்கு ஐட்நோப்பநோவில் டசநோசலிச பு்டசிகேளின் னவற்றி்கலய
சநோர்ந்திரந்தது என்படத விடுத்தமைநோர்க்சிசததின் ஒர மூல்கலைசூததி்
முற்டகேநோளநோகே இரந்தது.  அபிவிரததி அ்கலேந்த
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முதல்கலைநோளிததுவ  நோடுகேளில் னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேததநோல்
அதிகேநோ்ம ்கலகேப்பற்றப்படுவது,  டசநோவியத ்ஷ்யநோ
பி்கலழததிரப்பதற்கு அததியநோவசியவிடுத்தமைநோன அ்சியல்,
நிதியியல்,  னதநோழில்து்கலற விடுத்தமைற்றும னதநோழில்நுடப

ஆதநோ்வளங்கே்கலள வழங்கும என்பது உளளநோர்வததுேன்
 மபப்படேது.

அதிகேநோ்ததிற்கேநோன டபநோ்நோடேத்கலத,  அதுடபநோன்ற
னதநோ்கலல்கலைதூ் சர்வடதச பு்டசிகே் கேணக்கீடுகேளின்
அடிததளததில் நி்கலல்கலைநிறுததும டபநோல்ஷிவிக்கேளுக்கு
பிததுபிடிதது விடேதநோகே வநோதிேல்கலைநோம —  இவ்வநோறு
னவிடுத்தமைன்ஷிவிக்குகேளநோல் விடுத்தமைற்றும ஐட்நோப்பிய சமூகே
ஜன நோயகேவநோதிகேளி்கலேடய இரந்த அவர்கேளின்
கூடேநோளிகேளநோல் அப்டபநோது வநோதிேப்படேது.
இரந்தடபநோதினும,  னல்கலைனின் னதநோேர்பநோகே
விவிடுத்தமைர்சனவிடுத்தமைற்றதன்்கலவிடுத்தமை்கலய அறடவ னகேநோண்டி்நோத ட்நோசநோ
லுக்னசமடபர்க்,  துல்லியவிடுத்தமைநோகே டபநோல்ஷிவிசததின்
உளட நோக்கேத்கலத,  மிகேத தநோ்நோளவிடுத்தமைநோகே புகேழ்வதற்கு
விடுத்தமைதிப்பு்கலேய ஒன்றநோகே கேண்ேநோர் என்ப்கலத குறிப்பிடடே ஆகே
டவண்டும. அவர் 1918இல் இவ்வநோறு எழுதினநோர்:

்ஷ்ய பு்டசியின் த்கலல்கலைவிதி முற்றிலுவிடுத்தமைநோகே
சர்வடதச சமபவங்கே்கலளச் சநோர்ந்துளளது.
டபநோல்ஷிவிக்குகேள அவர்கேளின் னகேநோள்கலகே்கலய
முற்றிலுவிடுத்தமைநோகே உல்கலைகே பநோடேநோளி வர்க்கே
பு்டசியின் அடிததளததில்
னகேநோண்டிரப்பதநோனது,  அவர்கேளின் அ்சியல்
னதநோ்கலல்கலைட நோக்குப் பநோர்்கலவக்கும விடுத்தமைற்றும
டகேநோடபநோடடின் உறுதிததன்்கலவிடுத்தமைக்கும விடுத்தமைற்றும
அவர்கேளது னகேநோள்கலகேகேளின் உறுதியநோன
ட நோக்னகேல்்கலல்கலைக்கும மிகேத னதளிவநோன
சநோன்றநோகும.9

லுக்னசமடபர்க் டபநோல்ஷிவிக் ஆடசிக்கேநோன
வநோய்ப்புவளங்கேள குறிதது  மபிக்்கலகேக்
னகேநோண்டிரக்கேவில்்கலல்கலை.  அடதடபநோல்கலை டபநோல்ஷிவிக்குகேள
அதிகேநோ்ததிற்கு வந்தபின்னர் அவர்கேளநோல் பின்பற்றப்படே
னகேநோள்கலகேகேளின் பல்கலை அமசங்கேளுேன் அவரக்கு உேன்பநோடு
கி்கலேயநோது.  ஆனநோல் டபநோல்ஷிவிக்குகேள அதிகேநோ்த்கலதக்
்கலகேப்பற்றி இரக்கேக்கூேநோனதன்டறநோ அல்ல்கலைது அவர்கேளின்
அ்சியல் பி்கலழகேள ஏடதநோனவநோரவித கேற்பனநோவநோத
னவறிததனததின் னவளிப்பநோடுகேள என்டறநோ கேரததுக்கூற
அவரக்கு ஒரடபநோதும டதநோன்றியதில்்கலல்கலை.  ஜன நோயகே
ஒடுக்குமு்கலற்கலய விடுத்தமைற்றும அதீத வன்மு்கலற பி்டயநோகேத்கலத
லுக்னசமடபர்க் விவிடுத்தமைர்சிததடபநோதும கூே,  அவ்து
அறன றிசநோர்ந்த அந்த கேண்ேனங்கே்கலள அவர்
டபநோல்ஷிவிக்குகேள மீது திரப்பி இரக்கேவில்்கலல்கலை,  விடுத்தமைநோறநோகே
டஜர்விடுத்தமைன் சமூகே ஜன நோயகேவநோதிகேள மீடத திரப்பி இரந்தநோர்,
பு்டசிகே் டகேநோடபநோடடுகே்கலள அவர்கேள
கேநோடடிக்னகேநோடுதத்கலவிடுத்தமையும விடுத்தமைற்றும ்ஷ்யநோவின் னபரம
பகுதிகேள மீதநோன ஆக்கி்மிப்பு உடபே டஜர்விடுத்தமைன்
அ்சநோங்கேததின் யுதத னகேநோள்கலகேகேளுக்கு அவர்கேளின்
ஆத்வும,  டசநோவியத அ்சநோங்கேத்கலத அதுடபநோன்ற ஒர
சிக்கேல்கலைநோன நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமையில் நிறுததி இரந்தது.

அதத்கலகேய சூழ்நி்கலல்கலைகேளில் னல்கலைனினும அவ்து
டதநோழர்கேளும ட ர்ததியநோன ஜன நோயகேத்கலத,
பநோடேநோளி வர்க்கேததின் மிகேவும உயர்ந்த
சர்வநோதிகேநோ்த்கலத விடுத்தமைற்றும ஒர வளவிடுத்தமைநோன
டசநோசலிச னபநோரளநோதநோ்த்கலத முன்னுக்குக்
னகேநோண்டு வந்திரக்கே ஏதநோவது விடுத்தமைநோயவித்கலத
னசய்திரக்கே டவண்டுனவிடுத்தமைன  நோம
எதிர்பநோர்ததநோல்,  அது அவர்கேளிேமிரந்து  நோம
ஏடதநோ விடுத்தமைனித ஆற்றலுக்கு அப்பநோற்படே
தன்்கலவிடுத்தமை்கலய டகேநோரவதநோகேத தநோன் இரக்கும. ...

... நோம அ்கலனவரடவிடுத்தமை வ்ல்கலைநோற்று
விதிகேளுக்கு உடபடடிரக்கிடறநோம,  டவிடுத்தமைலும
சர்வடதசரீதியில் விடுத்தமைடடுமதநோன் சமூகேததின்
டசநோசலிச ஒழுங்கே்கலவிடுத்தமைப்்கலப னகேநோண்டுவ்
முடியும.  வ்ல்கலைநோற்று சநோததியக்கூறுகேளின்
வ்மபுக்குள இரந்து,  ஒர நிஜவிடுத்தமைநோன பு்டசிகே்
கேடசி பங்கேளிப்பு னசய்யக்கூடிய
ஒவ்னவநோன்றுக்கும அவர்கேள த்கலகே்கலவிடுத்தமை
னபற்றிரந்தநோர்கேள என்ப்கலத டபநோல்ஷிவிக்குகேள
கேநோடடியுளளனர்.  அவர்கேள அதிசயங்கேள
நிகேழ்ததுவநோர்கேள எனக் கேரதமுடியநோது.  உல்கலைகே
யுததததநோல்  லிந்துடபநோன,  ஏகேநோதிபததியததநோல்
கு்ல்வ்கலள ன ரிக்கேப்படே, சர்வடதச பநோடேநோளி
வர்க்கேம கேநோடடிக்னகேநோடுக்கேப்படடு,  ஒர
தனி்கலவிடுத்தமைப்படுததப்படே விடுத்தமைண்ணில் ஒர
முன்விடுத்தமைநோதிரியநோன விடுத்தமைற்றும பி்கலழகேளற்ற பநோடேநோளி
வர்க்கே பு்டசி என்பது ஒர அதிசயவிடுத்தமைநோகேத தநோன்
இரக்கே முடியும.10

லுக்னசமடபர்க் இவ்வநோறு முடிததிரந்தநோர்:

அவசியவிடுத்தமைற்றதிலிரந்து அவசியத்கலத
டவறுபடுததிக்கேநோடே  ்கலேமு்கலறக்கு என்ன
வந்திரக்கிறனதன்றநோல்,  டபநோல்ஷிவிக்குகேளது
னகேநோள்கலகேகேளிலிரந்து திடீன்ன தனிததுவவிடுத்தமைநோகே
னவளிவந்திரக்கும கேரமூல்கலைம ஆகும. ...  அது
இந்த அல்ல்கலைது அந்த ஏடதநோனவநோர
தந்திட்நோபநோயங்கேளின் இ்ண்ேநோந்த் பி்ச்சி்கலன
குறிதத விேயவிடுத்தமைல்ல்கலை,  விடுத்தமைநோறநோகே பநோடேநோளி
வர்க்கேததின் னசயல் த்கலகே்கலவிடுத்தமையின்,  ேவடிக்்கலகே
பல்கலைததினது,  டசநோசலிச அதிகேநோ்ம மீதநோன
விரப்பததின்,  இன்னும இதுடபநோன்றனவநோர
விேயவிடுத்தமைநோகும.  இதில்,  னல்கலைனின் விடுத்தமைற்றும
டன்நோடஸ்கி விடுத்தமைற்றும அவர்கேளது  ண்பர்கேள
முதலிேததில் இரந்தநோர்கேள,  அவர்கேள உல்கலைகே
பநோடேநோளி வர்க்கேததிற்கு ஒர முன்னுதநோ்ணவிடுத்தமைநோகே
முன்னநோல் னசன்றநோர்கேள;  அவர்கேள விடுத்தமைடடுந்தநோன்
இப்டபநோது வ்கல்யில் " நோன் துணிந்திரந்டதன்!"
என்று னபரமிததடதநோடு உ்க்கேக் கூற
முடியும.11

இந்த வநோர்த்கலதகேள இன்றும,  சுவிடுத்தமைநோர் எண்பது
ஆண்டுகேள ஆன பின்னரம கூே,  எந்தளவுக்கு

புததுணர்ச்சிகே்விடுத்தமைநோகே இரக்கின்றன!  அந்த கேநோல்கலைகேடேததின்
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மிகேவும  னவுபூர்வவிடுத்தமைநோன டசநோசலிஸ்டுகேள,  ்ஷ்ய பு்டசி
தனி்கலவிடுத்தமைப்படுததப்படுவது அது உயிர்பி்கலழப்பதற்டகே னபரம
ஆபத்கலதப் பி்திநிதிததுவம னசய்கிறது என்ப்கலத  ன்கேறிந்து
்கலவததிரந்தநோர்கேள என்ற உண்்கலவிடுத்தமைக்கு அ்கலவ சநோடசியநோகே
உளளன.

முதல்கலைநோம உல்கலைகே யுததததிற்குப் பின்னர் ஐட்நோப்பிய,
அ்கலனததிற்கும டவிடுத்தமைல்கலைநோகே, டஜர்விடுத்தமைன் னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேததிற்கு
ஏற்படே டதநோல்விகேள டசநோவியத ஆடசியின் அ்சியல்
சி்கலதவுக்கு பி்தநோன கேநோ்ணவிடுத்தமைநோகே இரந்தன.  டசநோவியத
ஒன்றியம தனி்கலவிடுத்தமைப்படுததப்படே்கலவிடுத்தமை,  டபநோல்ஷிவிக்குகேள
அதிகேநோ்த்கலத ்கலகேப்பற்றுவ்கலத சநோததியப்படுததி இரந்த,
வர்க்கே சக்திகேளின் உறவுகே்கலள டவகேவிடுத்தமைநோகே விடுத்தமைநோற்றியது.
இங்டகே  நோம முற்றிலும ஒர தததுவநோர்தத பி்ச்சி்கலன்கலயக்
குறிதது டபசிக் னகேநோண்டிரக்கேவில்்கலல்கலை,  விடுத்தமைநோறநோகே ஒர
ஸ்தூல்கலைவிடுத்தமைநோன யதநோர்ததத்கலத டபசிக் னகேநோண்டிரக்கிடறநோம.

அக்டேநோபர் பு்டசியின் பி்தநோன சமூகே அடிததளம மிகேவும
சிறியது,  ஆனநோல் னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேம மூடல்கலைநோபநோயரீதியில்
பல்கலைவிடுத்தமைநோகே நி்கலல்கலைநிறுததப்படடிரந்தது. னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேததின்
மீது விழுந்த உள நோடடு டபநோர் தநோக்கேத்கலத வில்கலைக்கி
்கலவததுவிடடு,  டபநோல்ஷிவிசததின் ன ரக்கேடி்கலய புரிந்து
னகேநோளள முடியநோது.

உள நோடடு  யுததததிற்கு  னகேநோடுக்கேப்படே  வி்கலல்கலைகேள

டபநோல்ஷிவிக் கேடசியின் சி்கலதவுக்கேநோன கேநோ்ணங்கேள
குறிதத அவ்து எழுததுக்கேளில் டன்நோடஸ்கி பல்கலைமு்கலறயும,
1921  உள நோடடு டபநோர் முடிவநோல் னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேம
ஸ்தூல்கலைவிடுத்தமைநோகேவும, ஆன்விடுத்தமைரீதியிலும கே்கலளதது டபநோயிரந்த்கலதக்
குறிப்பிடேநோர்.  விடுத்தமைனச்சநோடசிக்கு ட ர்்கலவிடுத்தமையநோன
வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேளின் சமீபததிய ஆய்வுகேள —ஒரவர்
எதிர்பநோர்க்கேக்கூடிய விதததில்,  இவர்கேளது எழுததுக்கேள
னபநோதுவிடுத்தமைக்கேளுக்கு னவகு கு்கலறவநோகேடவ னதரிய
வந்திரக்கின்றன—  டசநோவியத அ்சநோங்கேம எந்தளவுக்கு
சமூகே டப்ழி்கலவ எதிர்னகேநோண்டிரந்தது என்பதன் மீது
உளளது உளளவநோடற ஆழவிடுத்தமைநோகே னவளிச்சத்கலத பநோய்ச்சும
முக்கிய தகேவல்கே்கலள வழங்குகின்றன.

டசநோவியத அ்சும பு்டசிகேளுக்கு இ்கலேயில்கலைநோன
சமூகேமும,  1918-1929,  என்ற இந்த ஒர விடுத்தமைதிப்பநோர்ந்த
ஆய்வில் மிச்சிகேன் பல்கே்கலல்கலைக்கேழகே டப்நோசிரியர் லூவிஸ்
சீனகேல்னபமௌம உள நோடடு டபநோரின் டபநோக்கில் னதநோழில்து்கலற
னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேம சுரங்கியதன் மீது புளளிவிப்ங்கே்கலள
அளிக்கிறநோர்.  பு்டசியின் கேநோல்கலைகேடேததில்,  அங்டகே
பதினநோறுக்கு டவிடுத்தமைற்படே னதநோழில்கலைநோளர்கே்கலள னகேநோண்ே
னதநோழிற்சநோ்கலல்கலைகேளில் னவிடுத்தமைநோததம 3.5  மில்லியன்
னதநோழில்கலைநோளர்கேள இரந்தனர்.  அந்த எண்ணிக்்கலகே 1918 இல்
இ்ண்டு மில்லியனநோகேவும,  1920இன் இறுதியில் 1.5
மில்லியனநோகேவும வீழ்ச்சியுற்றது. 

மிகேப்னபரிய னதநோழில்து்கலற ்கலவிடுத்தமையங்கேளில் படுடவிடுத்தமைநோசவிடுத்தமைநோன
இழப்புகேள இரந்தன.  னபடட்நோகி்நோடடில் ஜனவரி 1917 இல்
னதநோழில்து்கலற னதநோழில்கலைநோளர்கேளின் எண்ணிக்்கலகே 406,000
என்ற எண்ணிக்்கலகேயில் இரந்தது. 1920 இன்  டுப்பகுதியில்
அந்த எண்ணிக்்கலகே 123,000ஆகே வீழ்ச்சி அ்கலேந்திரந்தது.
இந்த முழு எண்ணிக்்கலகே வீழ்ச்சிக்கு கூடுதல்கலைநோகே, அந் கேரின்

னவிடுத்தமைநோதத விடுத்தமைக்கேளனதநோ்கலகேயின் சதவீதததில் பநோடேநோளி
வர்க்கேததின் அளவும கேணிசவிடுத்தமைநோகே சரிந்தது.

1918  விடுத்தமைற்றும 1920 க்கு இ்கலேடய விடுத்தமைநோஸ்டகேநோ சுவிடுத்தமைநோர்
100,000  னதநோழில்கலைநோளர்கே்கலள இழந்தது,  விடுத்தமைற்றும அடத
கேநோல்கலைகேடேததின் டபநோது ஊ்ல்ஸில் இரந்த னதநோழிற்சநோ்கலல்கலை
விடுத்தமைற்றும சு்ங்கே னதநோழில்கலைநோளர்கேளின் எண்ணிக்்கலகே 340,000 இல்
இரந்து 155,000 ஆகே சரிந்தது. 

டசநோவியத னபநோரளநோதநோ்ததின் பி்தநோன னதநோழில்து்கலற
விடுத்தமைற்றும உற்பததி து்கலறகேள விடுத்தமை்கலல்கலைப்பூடடும அளவுக்கு
இழப்புகேளநோல் பநோதிக்கேப்படேன.  ஜவுளிதது்கலற ஆ்கலல்கலைகேள
அதன் னதநோழில்கலைநோளர் சக்தியில் 72  சதவீதத்கலத இழந்தது.
இயந்தி் விடுத்தமைற்றும உடல்கலைநோகேதனதநோழில் து்கலற 57  சதவீதம
இழந்தது.

பநோடேநோளி வர்க்கேததின் வீழ்ச்சி,  கேர்ப்புற விடுத்தமைக்கேளனதநோ்கலகே
கு்கலறந்து வந்த ஒர னபநோதுவநோன நிகேழ்ச்சிப்டபநோக்கின்
பநோகேவிடுத்தமைநோகே இரந்தது.  னபடட்நோகி்நோடடில் 1917 இல் 2.5
மில்லியனநோகே இரந்த விடுத்தமைக்கேள னதநோ்கலகே,  1920  வநோக்கில்
னவறும 722,000  விடுத்தமைக்கேளநோகே விேப்படேது,  இது ஒர அ்கல்-
நூற்றநோண்டுக்கு முன்னர் அந் கேரில் வநோழ்ந்த அடத
அளவில்கலைநோன எண்ணிக்்கலகேயநோகும.  னபப்்வரி 1917  விடுத்தமைற்றும
1920  இறுதிக்கு இ்கலேடய விடுத்தமைநோஸ்டகேநோவின் விடுத்தமைக்கேளனதநோ்கலகே
இ்ண்டு மில்லியனில் இரந்து னவறும ஒர மில்லியனுக்கு
சற்று அதிகேவிடுத்தமைநோகே வீழ்ச்சி கேண்ேது,  இது 1897 இன்
விடுத்தமைக்கேளனதநோ்கலகே கேணக்னகேடுப்பில் பதிவு னசய்யப்படே்கலதயும
விே சற்று கு்கலறந்த எண்ணிக்்கலகேயநோகும.

இந்த அழிவுகே்விடுத்தமைநோன நிகேழ்ச்சிப்டபநோக்கிற்கு பல்கலை
கேநோ்ணிகேள பங்கேளிப்பு னசய்தன, அதில் மிகே முக்கியவிடுத்தமைநோனது
ட நோயும ஒன்றநோகும. பததநோயி்க் கேணக்கேநோன விடுத்தமைக்கேள கேநோல்கலை்நோ,
சளிக் கேநோய்ச்சல்,  ்கலேபஸ் (Typhus) விடுத்தமைற்றும
னதநோண்்கலேக்கே்ப்பநோன் டபநோன்ற னதநோற்றுட நோய்கேளநோல்
பநோதிக்கேப்படேநோர்கேள. 1917 இல் ஆயி்ததிற்கு 23.7 என்றிரந்த
விடுத்தமைநோஸ்டகேநோ இறப்பு விகிதம, 1920 இல் 45.4 ஆகே அதிகேரிததது.

விடுத்தமைக்கேளனதநோ்கலகே கு்கலறந்த்கலவிடுத்தமை விடுத்தமைற்றும னதநோழில்து்கலற
மூேல்கேளில் இரந்த விடுத்தமைற்னறநோர பி்தநோன கேநோ்ணி,
ஏகேநோதிபததிய ஆத்வு னவண்ப்கலேக்கு எதி்நோகேப் டபநோரிே
புதிதநோகே உரவநோக்கேப்படே னசமப்கலேக்கு துரப்புக்கேள
அதிகேம டத்கலவப்படே ஒர ஆற்னறநோணநோநி்கலல்கலையநோகும.
னசமப்கலேயின் அணிதி்டேல்கேள,  1918  விடுத்தமைற்றும 1920 க்கு
இ்கலேடய ஒர அ்கல்-மில்லியனுக்கும அதிகேவிடுத்தமைநோன
னதநோழில்கலைநோளர்கே்கலள னதநோழிற்சநோ்கலல்கலைகேளிலிரந்து னவளிடயற்றி
இரந்தது.

இந்த விடுத்தமைக்கேள னதநோ்கலகே டபரிேரின் தநோக்கேம,
னபநோரளநோதநோ்ரீதியில் விடுத்தமைடடுவிடுத்தமைல்ல்கலை,  விடுத்தமைநோறநோகே
அ்சியல்ரீதியநோகேவும உண்ப்படேது.  னசமப்கலே அதன்
னவற்றிகேளுக்கு,  னபரிதும,  னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேததின் மிகேவும
வர்க்கே- னவநோர்ந்த பிரிவுகேளின் அர்பணிப்பு விடுத்தமைற்றும
ஈடுபநோட்கலே சநோர்ந்திரந்தது.  னதநோழில்து்கலற பநோடேநோளி
வர்க்கேததின் சி்கலதவில்,  துல்லியவிடுத்தமைநோகே 1917 இன் பு்டசிகே்
டபநோ்நோடேங்கேளிலும,  னதநோழிற்சநோ்கலல்கலை குழுக்கேளிலும விடுத்தமைற்றும
ஏ்கலனய கேடசி-த்கலல்கலை்கலவிடுத்தமையில்கலைநோன அ்கலவிடுத்தமைப்புகேளிலும முக்கிய
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பங்கு வகிததிரந்த அந்த னதநோழில்கலைநோளர்கேளின் இழப்பும
உளளேங்கி இரந்தது. கு்கலறந்தபடசம டசநோவியததுக்கேளிலும
விடுத்தமைற்றும பின்னர் அ்சியல்கலை்கலவிடுத்தமைப்பு  நோேநோளுவிடுத்தமைன்ற
டதர்தல்கேளிலும டபநோல்ஷிவிக்குகேளுக்கு வநோக்கேளிததிரந்தனர்
என்றரீதியில்,  எண்ணிக்்கலகே-அளவில் னதநோழில்கலைநோளர்கேளின்
கேணிசவிடுத்தமைநோன பகுதியினர் உள நோடடு டபநோரின் டத்கலவகேளநோல்
னதநோழில்து்கலற இரப்பிேங்கேளிலிரந்து னவளிடயற
தளளப்படேநோர்கேள.

கேமயூனிஸ்ட கேடசி அனுபவிதத இழப்புகேள
விடுத்தமை்கலல்கலைப்பூடடுவதநோகே இரந்தன. னசமப்கலேயில் டச்கலவயநோற்றிய
500,000 கேமயூனிஸ்டுகேளில் 200,000 டபர் உள நோடடுப் டபநோரில்
னகேநோல்ல்கலைப்படேதநோகே விடுத்தமைதிப்பிேப்படுகிறது.  குறிப்பநோகே 1919இன்
இ்கலல்கலையுதிர் கேநோல்கலைததில்,  பி்தநோன னவற்றிகேளின் வி்கலளவநோகே
டசநோவியத அ்சநோங்கேததின் இ்நோணுவ நி்கலல்கலைப்பநோடு
டவிடுத்தமைமபடுததப்படேதற்கு பின்னர்,  கேமயூனிஸ்ட கேடசிக்குள
புதிய உறுப்பினர்கேளின் உளவ்வின் மீது கேவனத்கலதக்
குவிப்பதன் மூல்கலைவிடுத்தமைநோகே,  பு்டசிகே் டதநோழர்கேள விடுத்தமைததியில்
ஏற்படடிரந்த அதத்கலகேய அழிவுகே்விடுத்தமைநோன
இறப்புவிகிதங்கேளின் அ்சியல் தநோக்கேங்கே்கலளச் சரியநோகே
விடுத்தமைதிப்பீடு னசய்ய முடியும.  ஆகேஸ்ட 1919  விடுத்தமைற்றும விடுத்தமைநோர்ச்
1920 க்கு இ்கலேடய,  கேடசியின் உறுப்பினர் எண்ணிக்்கலகே
150,000 இல் இரந்து 600,000ஆகே அதிகேரிததது.  புதிதநோகே
உளனளடுக்கேப்படேவர்கேளின் திற்கலவிடுத்தமை,  னபநோதுவநோகே,
இழந்தவர்கேளின்கலத விே னபரிதும கு்கலறவநோகே இரந்தது.

உள நோடடு டபநோர் முடிந்தடபநோது,  டசநோவியத அ்சநோங்கேம
விடுத்தமைற்றும ஆளும கேடசியின் சமூகே விடுத்தமைற்றும அ்சியல்
அடிததளம கேணிசவிடுத்தமைநோன அளவுக்கு விடுத்தமைநோற்றப்படடிரந்தது.
“பநோடேநோளி வர்க்கே சர்வநோதிகேநோ்ம"  எத்கலன அது
அடிததளவிடுத்தமைநோகே னகேநோண்டிரந்தடதநோ அந்த பநோடேநோளி
வர்க்கேததின் ஒர கேணிசவிடுத்தமைநோன பிரி்கலவ இழந்திரந்தது.
டவிடுத்தமைலும அந்த "முன்னணிப்ப்கலே கேடசி",  நீண்ேகேநோல்கலை
அனுபவததின் பல்கலைததநோல்,  னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேததிற்குள ஒர
நிஜவிடுத்தமைநோன அ்சியல் முன்னணிப்ப்கலேயில்
பங்குவகிததவர்கேளில் ஒர னபரம பிரி்கலவ இழந்திரந்தது.
அ்கலனததிற்கும டவிடுத்தமைல்கலைநோகே,  டபநோல்ஷிவிக் கேடசியின்
உண்்கலவிடுத்தமையநோன சமூகே டசர்க்்கலகே ஓர் அடிப்ப்கலே விடுத்தமைநோற்றததிற்கு
உளளநோனது.  பநோடேநோளி வர்க்கேததின் எண்ணிக்்கலகேக்கு
விடுத்தமைநோறநோகே,  அவர்கேளின் சமூகே டதநோற்றுவநோய் அலுவல்கலைகேங்கேளில்
பணிபுரிந்தவர்கேள என வர்ணிக்கேப்படே,  உறுப்பினர்கேளின்
சதவீதம கேணிசவிடுத்தமைநோன அளவுக்கு அதிகேரிததிரந்தது.
சீனகேல்னபமௌம,  கேடசி விடுத்தமைற்றும அ்சு அ்கலவிடுத்தமைப்புகேளின்
விவகேநோ்ங்கேளில் இதத்கலகேய "கீழ் விடுத்தமைததியத் அடுக்குகேள",
அல்ல்கலைது குடடி முதல்கலைநோளிததுவததின்,  அதிகேரிதது வந்த
முக்கியததுவததின் மீது கேவனத்கலதக் னகேநோண்டு னசல்கிறநோர்.

இந்த கீழ் விடுத்தமைததியத் அடுக்குகேள இவ்விதததில்
னவற்றிகே்விடுத்தமைநோகே னதநோழில்கலைநோளர்கேள விடுத்தமைற்றும
விவசநோயிகேளின் பு்டசிக்குள
தங்கே்கலளததநோங்கேடள இ்கலணததுக் னகேநோண்ேது.
பு்டசிகே் அ்சின் சமூகே டசர்க்்கலகே னபரிதும
பன்முகேததன்்கலவிடுத்தமையில் இரந்ததுேன், னபநோதுவநோகே
ஏற்றுக்னகேநோளளப்படடு இரந்த்கலதயும விே
கு்கலறந்த பநோடேநோளிகே்கலள னகேநோண்ேதநோகே

இரந்தது என்படத இறுதிவி்கலளவநோகும.
நிஜவிடுத்தமைநோன பு்டசிகே் திடேததிற்கு அன்னியப்படே
ஒர குறிப்பிடே உளவிய்கலல்கலை அவர்கேள
னகேநோண்டிரந்தநோர்கேடளநோ இல்்கலல்கலைடயநோ,  ஆனநோல்
அ்சின் அன்றநோே னசயல்பநோடுகேளில் இதத்கலகேய
"அன்னியப்படே உடகூறுகேள"  என்ன
தநோக்கேத்கலதக் னகேநோண்டிரந்தன என்பது
முற்றிலும னதளிவநோகே இரந்தது.12

டபநோல்ஷிவிக் கேடசியின் குணநோமசம,  கேநோல்கலைநோகேநோல்கலைவிடுத்தமைநோகே
இரந்த னதநோழில்கலைநோள வர்க்கே கேநோரியநோளர்கேளின் இழப்பநோல்
விடுத்தமைற்றும பததநோயி்க் கேணக்கேநோன அனுபவவிடுத்தமைற்ற விடுத்தமைற்றும
அ்சியல்ரீதியநோகே-டகேளவிக்குடபடுதத டவண்டிய
நியவிடுத்தமைனங்கேளநோகே இரந்தவர்கேளின் உளவ்வநோல் விடுத்தமைடடும
விடுத்தமைநோற்றப்பேவில்்கலல்கலை.  பு்டசி விடுத்தமைற்றும உள நோடடு டபநோரின்
ஆண்டுகேளில் உயிர்பி்கலழததிரந்த ப்கலழய கேநோரியநோளர்கேள
விடுத்தமைததியிலிரந்டத,  (எதிர்ப்பில் இ்கலணந்திரந்த
டன்நோடஸ்கியின் மிகே ன ரங்கிய அ்சியல் கூடேநோளி
கிறிஸ்தியநோன் ்நோடகேநோவ்ஸ்கியநோல் பயன்படுததப்படே
வநோர்த்கலத பி்டயநோகேத்கலத எடுதது கூறுவதநோனநோல்)
“அதிகேநோ்ததிற்கேநோன னதநோழில்ரீதியில்கலைநோன டத்கலவகேள"
முன்கேணிக்கேவியல்கலைநோதவநோறு மிகே அதிகே எண்ணிக்்கலகேயில்
வந்தன.  விடுத்தமைக்கேளனதநோ்கலகேயில் ஒர பநோரிய னபரமபகுதி
கேல்வியறிவற்றும விடுத்தமைற்றும வ்மபுக்குடபடே னதநோழில்நுடப
திற்கலவிடுத்தமைகேளுேனும இரந்த ஒர பின்தங்கிய  நோடடில்,
ஒவ்னவநோர சந்தர்ப்பததிலும கேடசி உறுப்பினர்கேடள
டவிடுத்தமைல்கலைநோண்்கலவிடுத்தமை விடுத்தமைற்றும நிர்வநோகே னபநோறுப்புகேளுக்குள
இழுக்கேப்படேநோர்கேள.  எண்ணிக்்கலகேயில்ல்கலைநோ விடுத்தமைற்றும
முன்்கலபவிே விரிவ்கலேந்துவந்த அ்சு முகே்கலவிடுத்தமைகேளும விடுத்தமைற்றும
கேடசி அ்கலவிடுத்தமைப்புகேளும ஏடதநோனவநோரவித டவிடுத்தமைல்கலைநோண்்கலவிடுத்தமை
திறன்கே்கலள னகேநோண்டிரந்த கேநோரியநோளர்கேளின்
டச்கலவகே்கலளப்னபற,  ஒரவரக்னகேநோரவ்கல் டபநோடடியிேச்
னசய்தது.  இவ்விதததில் கேடசி கேநோரியநோளர்கேளின் ஒர
குறிப்பிடே பிரிவு அதிகேநோ்ததுவவிடுத்தமையவிடுத்தமைநோக்கேல்
நிகேழ்ச்சிப்டபநோக்கினுள இழுததுச் னசல்ல்கலைப்படடிரந்தது.

னபநோரளநோதநோ் குழப்பங்கேள விடுத்தமைற்றும கேடு்கலவிடுத்தமையநோன
வறு்கலவிடுத்தமைக்கு இ்கலேடய,  அ்சின் விடுத்தமைற்றும கேடசியின்
அ்கலவிடுத்தமைப்புகேள விடுத்தமைற்றும முகே்கலவிடுத்தமைகேளுக்குள இரந்த பதவிகேள,
தனிப்படே  பர்கேளின் பநோதுகேநோப்பிற்கு சில்கலை சிறிய
 ேவடிக்்கலகே்கலய வழங்கின.  டவ்கலல்கலையிேததில் அன்றநோேம
சுவிடுத்தமைநோ்நோன உணவு கி்கலேப்பதற்கேநோன வநோய்ப்பிரந்தடத
தனிச்சிறப்பு சலு்கலகேயநோகே இரந்தது.  சிறிய ஆனநோல்
முக்கியவிடுத்தமைநோன அ்கலனததுவிதவிடுத்தமைநோன வழிகேளிலும,  ஓர்
அதிகேநோ்ததுவ ஜநோதி,  குறிப்பிடே சமூகே  ல்கலைன்கேளுேன்,
படிப்படியநோகே வடிவனவிடுத்தமைடுததது.

புதிய னபநோரளநோதநோ்க்  னகேநோள்கலகேயின்  தநோக்கேம

டசநோவியத அ்சநோங்கேம 1921 இல் புதிய னபநோரளநோதநோ்க்
னகேநோள்கலகே்கலய (New  Economic  Policy  -  NEP)

அறிமுகேப்படுததியது.  ்ஷ்யநோவில் ஒழுங்கே்கலவிடுத்தமைந்த
னபநோரளநோதநோ்  ேவடிக்்கலகேயின் அடிததளங்கே்கலள
மீடே்கலவிடுத்தமைப்பதற்கேநோகே அது ஒர முதல்கலைநோளிததுவ சந்்கலதயின்
புதுப்பிதத்கலல்கலை ஊக்குவிததது.  தனி்கலவிடுத்தமைப்படுததப்படே
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டசநோவியத அ்சு எதிர்னகேநோண்டிரந்த சீ்ழிந்த னபநோரளநோதநோ்
நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைக்கு ஒர அவசிய வி்கலேயிறுப்பநோகே அது
இரந்தடபநோதிலும கூே,  NEP, ஆளும கேடசிக்குள அ்சியல்
சீ்ழிவின் நிகேழ்ச்சிப்டபநோக்்கலகே தீவி்ப்படுததியது.  அ்சு
விடுத்தமைற்றும கேடசியின் பநோடேநோளி வர்க்கே அடிததளம டவகேவிடுத்தமைநோகே
பல்கலைவீனவிடுத்தமை்கலேந்து னகேநோண்டிரந்த உண்்கலவிடுத்தமையுேன் டசர்ந்து,
டசநோவியத ்ஷ்யநோவுக்குள முதல்கலைநோளிததுவ டபநோக்குகேளின்
வளர்ச்சிக்கு NEPஆல் அளிக்கேப்படே ஊக்கேம,
அபநோயகே்விடுத்தமைநோன அ்சியல் வி்கலளவுகே்கலள ஏற்படுததுவடதநோடு
பி்கலணந்திரந்தது.

டபநோல்ஷிவிக் பு்டசி்கலய இயற்்கலகே பி்ளயவிடுத்தமைநோகே பநோர்தது
வந்த சமூகே உடகூறுகேளுக்குள புதிய னபநோரளநோதநோ்க்
னகேநோள்கலகே புதிய ஜீவ்கலன பநோய்ச்சியது.  வியநோபநோரிகேளும
வர்ததகேர்கேளும மீள-எழுச்சி னபற்றனர்,  1922  வநோக்கில்
விடுத்தமைநோஸ்டகேநோவில் மீண்டுனவிடுத்தமைநோரமு்கலற ஒர பங்குச்சந்்கலத
னசயல்பேத னதநோேங்கியது.  சமூகேச் சூழடல்கலைநோ,
சவிடுத்தமைததுவமின்்கலவிடுத்தமை்கலய இன்னும அதிகேவிடுத்தமைநோகே சகிததுக்
னகேநோண்டிரப்பதநோகே விடுத்தமைநோறியது,  ஒர குறிப்பிடே அறன றி
விடுத்தமைற்றும அ்சியல் வீழ்ச்சி்கலய பி்திபலிதத விடுத்தமைடனநோபநோவங்கேள
கேடசி உறுப்பினர்கேளுக்குள,  குறிப்பநோகே அதிகேநோ்ததுவததின்
டவிடுத்தமைல்விடுத்தமைடே பதவிகேளில் னசயல்படடு வந்தவர்கேளி்கலேடய,
னவளிப்பநோட்கலேக் கேண்ேது.

புதிய னபநோரளநோதநோ்க் னகேநோள்கலகே,  மிகேத னதளிவநோகே
டதசியவநோத உணர்வுகேளின் ஒர புததுயிரூடேலுக்கு
பங்கேளிப்பு னசய்தது.  அக்டேநோபர் பு்டசி சர்வடதச
னதநோழில்கலைநோளர் இயக்கேததின் வ்ல்கலைநோற்றில் ஒர மிகேப்
பி்விடுத்தமைநோண்ே நிகேழ்வநோகும. ஆனநோல் அது ்ஷ்ய வ்ல்கலைநோற்றிலும
ஒர விடுத்தமைநோற்றததிற்குரிய அததியநோயவிடுத்தமைநோகே இரந்தது.  சமூகே
விடுத்தமைறுகேடடுவிடுத்தமைநோனததின் ஒர சகேநோப்தகேநோல்கலை னசயல்திடேததில்
மில்லியன் கேணக்கேநோன விடுத்தமைக்கே்கலள,  னதநோழில்கலைநோளர்கேள விடுத்தமைற்றும
விவசநோயிகே்கலள பு்டசியநோனது  ேவடிக்்கலகேக்குள

னசயலூக்கேப்படுததியது. அந்த டவிடுத்தமைனல்கலைழுச்சி அன்றநோே

வநோழ்வின் எண்ணில்கலைேங்கேநோ அமசங்கே்கலள விடுத்தமைநோற்றிய்கலவிடுத்தமைததது.
கேடசியின் பல்கலை உறுப்பினர்கேளுக்கு —குறிப்பநோகே டபநோல்ஷிவிக்
ஆடசி யநோரக்கு புதிய வநோய்ப்புகே்கலள திறந்துவிடடிரந்தடதநோ

அந்த கீழ்விடுத்தமைடே விடுத்தமைததியத் அடுக்கிலிரந்து வந்த புதிய

நியவிடுத்தமைனங்கேளுக்கு—  அக்டேநோபர் பு்டசி ஒர விடுத்தமைகேததநோன
டதசிய புததுயிரூடேலின் னதநோேக்கேவிடுத்தமைநோகே னதன்படேது.
ஐட்நோப்பிய னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேததினது டதநோல்விகேளின்
பின்புல்கலைததிற்கு எதி்நோகே உல்கலைகே டசநோசலிசப் பு்டசியின்
னதநோ்கலல்கலைட நோக்கு பநோர்்கலவ்கலயயும விே,  இந்த சக்திகேளுக்கு
டதசிய டசநோவியத னபநோரளநோதநோ்த்கலத கேடே்கலவிடுத்தமைக்கும
 ்கலேமு்கலற பணிகேள மிகேமிகே யதநோர்ததவிடுத்தமைநோனதநோகே டதநோன்றின.

கேடசிக்குள அ்சியல் வநோழ்வின் த்ம சீ்ழிந்தது.

1920இல் இரந்டத முன்னணி டபநோல்ஷிவிக்குகேள அ்சு
எந்தி்ம அதிகேநோ்ததுவவிடுத்தமையவிடுத்தமைநோவது குறிதது அவர்கேளின்
கேவ்கலல்கலை்கலய பல்கலைமு்கலற எழுப்பினர்.  உண்்கலவிடுத்தமையில் னல்கலைனின்,
டசநோவியத ்ஷ்யநோ்கலவ "அதிகேநோ்ததுவ திரப்பததுேன் கூடிய
னதநோழில்கலைநோளர்கேள அ்சு" என்று குறிப்பிடேநோர். ஆனநோல் இந்த
கேவ்கலல்கலைகேளுக்கு இ்கலேயிலும,  அதிகேநோ்ததுவவிடுத்தமையவிடுத்தமைநோக்கேல்
நிகேழ்ச்சிப்டபநோக்கேநோனது ்ஷ்யநோவின் பின்தங்கிய

நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமையுேன் இ்கலணந்தவிதததில் ஆழவிடுத்தமைநோகே
டவரூன்றியிரந்த புறநி்கலல்கலை டபநோக்குகேளநோல் டபணி
வளர்க்கேப்படேது,  அததுேன் சமூகே வநோழ்வின் அ்கலனதது
து்கலறகேளுக்குளளும அதிகேநோ்ததுவம ஊடுரவியடபநோது,
கேடசிடய கூே தன்்கலனததநோடன கேநோததுக்னகேநோளள
முடியவில்்கலல்கலை. அ்சியல்ரீதியநோகே ஊக்கேமமிகுந்த னதநோழில்கலைநோள
வர்க்கேம இல்ல்கலைநோததநோல், அதிகேநோ்ததுவ டவிடுத்தமைல்கலைநோண்்கலவிடுத்தமை விடுத்தமைற்றும
நிர்வநோகேததின் அணுகுமு்கலறகேள டவகேவிடுத்தமைநோகே கேடசியின்
விவகேநோ்ங்கேளுக்குள ப்வியது.  இந்த நிகேழ்ச்சிப்டபநோக்கின்
மிகே பகி்ங்கேவிடுத்தமைநோன னவளிப்பநோேநோகே,  ஸ்்நோலினின்
அதிகேரிததுவந்த னசல்வநோக்கு இரந்தது,  னபநோதுச்
னசயல்கலைநோள்நோகே அவ்து பி்தநோன னபநோறுப்புகேளில்,  கேடசி
விடுத்தமைற்றும அ்சின் முக்கிய பதவிகேளில் நியமிக்கே தகுந்த
பணியநோளர்கே்கலள டதர்ந்னதடுப்பதும உளளேங்கி இரந்தது.
நியவிடுத்தமைன அதிகேநோ்த்கலத ஸ்்நோலின்,  அவரக்கேநோன
ஆத்வநோளர்கேளது ஒர வ்கலல்கலைய்கலவிடுத்தமைப்்கலப கேடே்கலவிடுத்தமைக்கே
பயன்படுததிய நி்கலல்கலையில்,  டவிடுத்தமைலும டவிடுத்தமைலும,  அது கேடசி
ஜன நோயகேததின் விடுத்தமை்பநோர்ந்த வடிவங்கே்கலள விடுத்தமைதிப்பிழக்கேச்
னசய்தடதநோடு, அவற்்கலற பி்தியீடும னசய்தன.

விடுத்தமைநோர்ச் 1922இல்,  பதிடனநோ்நோவது கேடசி விடுத்தமைநோ நோடடில்,
அ்்கலச நிர்வகிதத அதிகேநோ்ததுவததநோல் கேடசி
மூழ்கேடிக்கேப்படும ஆபததில் இரந்ததநோகே னல்கலைனின்
எச்சரிததநோர்.  அதன்பின்னர் வி்கல்விடல்கலைடய அவர் பக்கேவநோத
ட நோயில் முேங்கிப்டபநோனநோர்,  அது பல்கலை விடுத்தமைநோதங்கேளுக்கு
அவ்கல் அ்சியல்  ேவடிக்்கலகேயிலிரந்து னவளிடயற்றியது.
1922  இ்கலல்கலையுதிர் கேநோல்கலைததில் அவர் டவ்கலல்கலைக்குத
திரமபியடபநோது, கேடசிக்குள இரந்த சூழ்நி்கலல்கலை எந்தளவுக்கு
சீ்ழிந்திரந்தது என்ப்கலதக் கேண்டு அதிர்ச்சி அ்கலேந்தநோர்.
அதிகேநோ்ததுவ சீ்ழிவின் அந்த நிகேழ்ச்சிப்டபநோக்கில்,  அவர்
ஸ்்நோலி்கலனடய முக்கிய  ப்நோகே அ்கலேயநோளங்கேண்ேநோர். அவர்
அ்சியல்ரீதியநோகே-னசயலூக்கேததுேன் இரந்த அந்த கே்கலேசி
விடுத்தமைநோதங்கேளின் வநோழ்வில்,  னல்கலைனினநோல் எழுதப்படே குறிப்புகேள
விடுத்தமைற்றும ஆவணங்கேளிலிரந்து,  அவர் ஏப்்ல் 1923இல்
 ்கலேனபறவிரந்த இரபதநோவது கேடசி விடுத்தமைநோ நோடடில்
ஸ்்நோலினுேன் ஒர தீர்க்கேவிடுத்தமைநோன டவிடுத்தமைநோதலுக்கு தயநோரிப்பு
னசய்திரந்தநோர் என்பது னதளிவநோகே உளளது.
னபநோதுச்னசயல்கலைநோளர் பதவியிலிரந்து ஸ்்நோலி்கலன நீக்கே
டவண்டுனவிடுத்தமைன அ்கலழப்புவிடுதது னல்கலைனினநோல் எழுதப்படே
பி்பல்கலை சநோசனம,  அததுேன் அவரேனநோன அ்கலனதது
தனிப்படே உறவுகே்கலளயும முறிததுக் னகேநோளள அச்சுறுததி
னல்கலைனின் ஸ்்நோலினுக்கு எழுதிய கேடிதம ஆகிய்கலவ,  கேடசி

விடுத்தமைநோ நோடடில் னல்கலைனின் சவிடுத்தமைர்ப்பிக்கே இரந்த அ்சியல் அ்சியல்

ஆவணங்கேளின் பநோகேவிடுத்தமைநோகே இரந்தன.  விடுத்தமைநோர்ச் 1923 இல்

னல்கலைனி்கலன பநோதிதத கேடு்கலவிடுத்தமையநோன பக்கேவநோத ட நோய்,
ஸ்்நோலினின் அ்சியல் வநோழ்்கலவக் கேநோப்பநோற்றியது.

னல்கலைனினின் கே்கலேசிக்கேநோல்கலை இயல்கலைநோ்கலவிடுத்தமை்கலய பின்னதநோேர்ந்து
வந்த விடுத்தமைநோதங்கேளில்,  ஸ்்நோலின்,  சிடனநோவிடயவ் விடுத்தமைற்றும
கேநோனவிடுத்தமைடனவ்வின் "மூவ்ணியநோல்"  (Triumvirate)

 ்கலேமு்கலறப்படுததப்படே அதிகேநோ்ததுவ
அணுகுமு்கலறகேளுக்கு எதிர்ப்பு அதிகேரிததது.  புதிய
னபநோரளநோதநோ்க் னகேநோள்கலகேயின் வி்கலளவுகேள மீது
ஆழவிடுத்தமை்கலேந்துவந்த கேவ்கலல்கலைகேளநோல் அ்சியல் பதடேங்கேள
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தீவி்விடுத்தமை்கலேந்தன,  இது குறிப்பநோகே,  1923  வசந்தகேநோல்கலைததில்
டன்நோடஸ்கி விவரிதத்கலதப் டபநோல்கலை,  னதநோழில்து்கலற விடுத்தமைற்றும
விவசநோய வி்கலல்கலைகேளுக்கு இ்கலேயில் டவிடுத்தமைநோசவிடுத்தமை்கலேந்துவந்த
சவிடுத்தமைச்சீ்ற்றதன்்கலவிடுத்தமை விடுத்தமைற்றும னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேததின்
நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைகேளில் னதநோேர்ந்துவந்த சீ்ழிவுகேளில்
னவளிப்பநோட்கலேக் கேண்ேது.

இேது எதிர்ப்பு

னல்கலைனின் இனி அ்சியல்  ேவடிக்்கலகேக்கு திரமப
முடியநோனதன்பது னதளிவநோனதும,  உளகேடசி ஜன நோயகேம
 சுக்கேப்படுவதற்கு எதி்நோகே டபசடவண்டிய அழுததததின் கீழ்
டன்நோடஸ்கி வந்தநோர்.  அக்டேநோபர் 8, 1923  இல்,  டன்நோடஸ்கி
விடுத்தமைததிய குழுவுக்கு ஒர கேடிதம எழுதினநோர்,  அது
னபநோரளநோதநோ் னகேநோள்கலகேயின் தீவி் பல்கலைவீனததின் மீது
கேவனத்கலதச் னசலுதத அ்கலழப்புவிடுததது,  அததுேன் கேடசி
வநோழ்வில் இரந்த அதிகேநோ்ததுவவிடுத்தமையவிடுத்தமைநோக்கே்கலல்கலை
விவிடுத்தமைர்சிததிரந்தது.  அதற்கேடுதது ஒர வநோ்ம கேழிதது,
 நோற்பததி-ஆறு பி்தநோன கேடசி உறுப்பினர்கேளநோல்
்கலகேனயழுததிேப்படே ஒர "பி்கேேனததில்"  அவ்து
விவிடுத்தமைர்சனங்கேள ஆடவிடுத்தமைநோதிக்கேப்படேன.  இந்த சமபவங்கேள
இேது எதிர்ப்பினது அ்சியல் டபநோ்நோடேததின்
னதநோேக்கேத்கலதக் குறிததன.

ஸ்்நோலினிசம,  விடுத்தமைநோர்க்சிச விடுத்தமைற்றும டபநோல்ஷிவிச
சிததநோந்தததிலிரந்து இயல்பநோகேடவ வளர்ந்தது என்ற
கேடடுக்கே்கலத வ்ல்கலைநோற்று ஆதநோ்ததிற்கு மு்ண்பநோேநோகே
உளளது.  அங்டகே பததநோயி்க் கேணக்கேநோன ஆவணங்கேள
உளளன, அவற்றில் னபரமபநோல்கலைநோன்கலவ பல்கலை தசநோப்தங்கேளநோகே
டசநோவியத விடுத்தமைக்கேளிேமிரந்து விடுத்தமை்கலறக்கேப்படடிரந்தன, அவற்றில்
விடுத்தமைநோர்க்சிசததின் அபிவிரததி ஸ்்நோலினிச அதிகேநோ்ததுவததிற்கு
எதி்நோகே  ேததப்படே டபநோ்நோடேததில் னவளிப்பநோட்கலேக்
கேண்டிரந்தது.

இேது எதிர்ப்பின் னதநோ்கலல்கலைட நோக்குததன்்கலவிடுத்தமை "46  டபரின்
பி்கேேனததில்"  னவளிப்பநோட்கலேக் கேண்ேது,  அது
னகேநோள்கலகேகேள விடுத்தமைற்றும த்கலல்கலை்கலவிடுத்தமையின் அணுகுமு்கலறயில் ஒர
தீவி் விடுத்தமைநோற்றம இல்்கலல்கலையநோனநோல்,  டசநோவியத ்ஷ்யநோவின்
னபநோரளநோதநோ் ன ரக்கேடியும விடுத்தமைற்றும கேடசியில் கேன்்கலன
சர்வநோதிகேநோ்ததின் ன ரக்கேடியும,  ்ஷ்யநோ விடுத்தமைற்றும ்ஷ்ய
கேமயூனிஸ்ட கேடசியின் (RCP) னதநோழில்கலைநோளர்கேளது
சர்வநோதிகேநோ்ததிற்கு பல்கலைதத அடியநோகே இரக்கும.  அதன்
டதநோளகேளில் இதத்கலகேய சு்கலவிடுத்தமை்கலயக் னகேநோண்டிரக்கும ்ஷ்ய
பநோடேநோளி வர்க்கே சர்வநோதிகேநோ்மும விடுத்தமைற்றும அதன் RCP

த்கலல்கலை்கலவிடுத்தமையும, பநோடேநோளி வர்க்கே டபநோ்நோடேததின் ஒடடுனவிடுத்தமைநோதத
முன்னணி்கலயயும டதநோல்விய்கலேயச் னசய்யும
சநோததியக்கூ்கலற தவி், வ்விரக்கின்ற புதிய உல்கலைகேந்தழுவிய
னகேநோந்தளிப்பு கேடேததிற்குள நு்கலழய முடியநோது,"  என்று
எச்சரிததது.13

கேடசிக்குள அதிகேநோ்ததுவவநோதததின் வளர்ச்சி விடுத்தமைற்றும
னபநோரளநோதநோ் னகேநோள்கலகே மீதநோன கேரததுடவறுபநோடுகேடள,

1923இல், எதிர்ப்பினரின் உரவநோக்கேததிற்கேநோன விேயங்கேளநோகே
இரந்தன.  ஆனநோல் கேடசிக்குள டபநோ்நோடேம
 ேதததனதநோேங்கிய பின்னர் தநோன்,  டவ்கலல்கலைததிடேம மீதநோன
மு்ண்படே டபநோக்குகேளது கேரததுடவறுபநோடுகேளின் முழு

ஆழமும,  விடுத்தமைற்றும,  மிகேவும தீவி்விடுத்தமைநோகே,  அ்கலவ எத்கலன
அடிததளததில் னகேநோண்டிரந்தனடவநோ அந்த எதிர்விட்நோத
சமூகே சக்திகேளும பகி்ங்கேவிடுத்தமைநோகே டவிடுத்தமைனல்கலைழுந்தன.  முதலில்,
டன்நோடஸ்கியின் விவிடுத்தமைர்சனங்கேளும விடுத்தமைற்றும 46  டபரின்

அ்ங்கும (Platform  of  the  46) அந்த மூவ்ணி்கலய
நி்கலல்கலைகு்கலல்கலைததடபநோது,  அது சில்கலை ட ர்்கலவிடுத்தமையற்ற அ்சியல்
விடடுக்னகேநோடுப்புக்கே்கலள வழங்கே முன்வந்தது.  ஆனநோல்

பின்னர் அது அதன்  ்மபுகே்கலள முறுக்கி, எதிர்தநோக்குதல்

 ேததியது,  அததுேன் புதிய னபநோரளநோதநோ்க் னகேநோள்கலகேயின்
கேடே்கலவிடுத்தமைப்புக்குள,  டசநோவியத ஆடசியின் புதிய ஆத்வநோளர்
அடிததளவிடுத்தமைநோகே விடுத்தமைநோறியிரந்த சமூகே சக்திகேளிேமும

மு்கலறயிடேது. இதுதநோன்,  1924  இறுதியில் ஸ்்நோலினநோல்

னவளிப்படுததப்படே "தனினயநோர  நோடடில் டசநோசலிச"
தததுவததின் அர்ததவிடுத்தமைநோகும.

டபநோல்ஷிவிக் பு்டசி அடிததளவிடுத்தமைநோகே னகேநோண்டிரந்த அந்த

சர்வடதச முன்டனநோக்கின் மீதநோன இந்த திரததல்கேளநோல்
தூண்டுதல் னபறவிரந்த பி்திபலிப்்கலப ஸ்்நோலின்
அனுவிடுத்தமைநோனிததிரந்தநோ்நோ,  அல்ல்கலைது டன்நோடஸ்கி ஏன்
அதத்கலகேய நீண்ேகேநோல்கலை முக்கியததுவம னகேநோண்ே அவ்து
புதிய தததுவததில் ஈடுபடடிரந்தநோர் என்ப்கலதயநோவது

ஸ்்நோலின் புரிந்துனகேநோண்டிரந்தநோ்நோ,  என்பது

சந்டதகேததிற்குரியடத.  ஆனநோல்,  அங்டகே கேடசியினது
முன்டனநோக்கில் இதத்கலகேய ஒர டதசியவநோத மீள னகேநோள்கலகே

வகுப்்கலப வ்டவற்கே கேடசிக்குள ஒர ஆத்வநோளர்
அடிததளம இரந்தது என்ப்கலத ஸ்்நோலின் நிச்சயவிடுத்தமைநோகே
ஏற்கேனடவ உணர்ந்திரக்கே டவண்டும,  இங்டகே ப்ந்த
விடுத்தமைக்கே்கலளக் குறிதது குறிப்பிே டவண்டியடத இல்்கலல்கலை.
தனினயநோர  நோடடில் டசநோசலிசத்கலதக் கேடடினயழுப்ப
முடியுனவிடுத்தமைன அறிவிதது,  ஸ்்நோலின் பததநோயி்க் கேணக்கேநோன

கேடசி அதிகேநோ்ததுவங்கேளின் விடுத்தமைததியில், னபரிதும னபநோதுவநோகே
விடுத்தமைநோறியிரந்த அந்த  ்கலேமு்கலறகேள விடுத்தமைற்றும
கேண்டணநோடேங்கே்கலள உறுதிப்படுததிக்னகேநோண்டு வந்தநோர்.

தனினயநோர  நோடடில் டசநோசலிசம

“தனினயநோர  நோடடில் டசநோசலிசம"  தததுவம குறிப்பநோகே

அதிகேரிததுவந்த அதிகேநோ்ததுவ அடுக்குகேளுக்கு
அ்கலழப்புவிடேது,  அ்கலவ "டதசியவநோத"  டசநோவியத
னபநோரளநோதநோ்ததின் அபிவிரததியுேன் அவற்றின் னசநோந்த
னபநோரளநோதநோய  ல்கலைன்கே்கலள அ்கலேயநோளங்கேநோண,
அதிகேரிததுவந்த  னவுேன் மு்கலனந்து வந்தன.  ஆனநோல்
அதிகேநோ்ததுவவநோதிகேள விடுத்தமைடடுடவிடுத்தமை இந்த முன்டனநோக்கிற்கு
வி்கலேயிறுப்புக் கேநோடேவில்்கலல்கலை.  னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேததின்
ப்ந்த அடுக்குகேளுக்குள இரந்த னபநோது அ்சியல் கே்கலளப்பு,
அக்டேநோபர் பு்டசியின் சர்வடதசியவநோத
அபில்கலைநோ்கலமற்றும் குருஷேகேளிலிரந்து பின்வநோங்குவதில் தன்்கலனததநோடன
னவளிப்படுததியது.  குறிப்பநோகே 1923  அக்டேநோபரில் டஜர்விடுத்தமைன்
கேமயூனிஸ்ட கேடசிக்கு ஏற்படே டதநோல்வி்கலய அடுதது,
டசநோவியத சமூகேததின் ன ரக்கேடிக்கு ஒர டதசியத தீர்வு

எனும வநோக்குறுதி,  சுற்றிவ்கலளக்கேப்படே பு்டசிக்கு ஒர

புதிய சக்தி்கலய அளிப்பதநோகே பநோர்க்கேப்படேது.
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அக்டேநோபர் பு்டசி வீண்டபநோகேவில்்கலல்கலை என்ற
 மபிக்்கலகே்கலய னகேநோண்டு வரவதில் "தனினயநோர  நோடடில்
டசநோசலிசம"  தததுவம விடுத்தமைதிப்பநோர்ந்த னசயல்பநோேநோகே டச்கலவ
னசய்தது என்றும,  சர்வடதச பு்டசிகே் இயக்கேததின்
த்கலல்கலைவிதி்கலயச் சநோ்நோவிடுத்தமைல்,  ்ஷ்யநோவில் டசநோசலிசத்கலத
கேடடினயழுப்புவதற்கேநோன சநோததியக்கூ்கலற விடுத்தமைறுததவர்கேள
னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேததின்  மபிக்்கலகே்கலயயும ஆர்வத்கலதயும
குன்றச்னசய்தநோர்கேள என்றும,  னதநோழில்கலைநோளர்கேள அவர்கேளின்
னசநோந்த முயற்சியினூேநோகே,  டசநோசலிசத்கலத னவற்றிகே்விடுத்தமைநோகே
அ்கலேந்து வரகிறநோர்கேள என்ப்கலத உறுதிப்படுததுவது
அவசியவிடுத்தமைநோகே இரந்தது என்றும, ஸ்்நோலின், அவ்து மிகேவும
னவளிப்ப்கலேயநோன தரணங்கேள ஒன்றில் குறிப்பிடேநோர். இந்த
வ்கலகேயநோன வநோதங்கேளுக்கு டன்நோடஸ்கி 1928இல்
பதில்கலைளிததநோர்:

தனினயநோர  நோடடில் டசநோசலிச தததுவம
தவிர்க்கேவியல்கலைநோவிடுத்தமைல் சிக்கேல்கே்கலள கு்கலறவிடுத்தமைதிப்பீடு
னசய்ய இடடுச் னசல்கிறது, அந்த சிக்கேல்கே்கலள
கேேந்து னசன்று,  ்கலகேப்பற்றிய னவற்றிகே்கலள
இன்னும அதிகேரிக்கே டவண்டும.  “டசநோவியத
ஒன்றியததில் ஏற்கேனடவ 90  சதவீதம
டசநோசலிசம யதநோர்ததவிடுத்தமைநோகிவிடேதநோன”
ஸ்்நோலினின் அறிக்்கலகே்கலய விே டவிடுத்தமைல்கலைதிகேவிடுத்தமைநோகே,
டசநோசலிச-விட்நோத விடுத்தமைற்றும எதிர்பு்டசிகே்
கேரததுக்கே்கலள யநோரம கேநோணமுடியநோது.  ...
பு்டசியின் பதிடனநோ்நோவது ஆண்டில் தங்கே்கலளச்
சுற்றி வறு்கலவிடுத்தமை, அவல்கலைம, டவ்கலல்கலைவநோய்ப்பின்்கலவிடுத்தமை,
ன்நோடடிக்கேநோகே கேநோததிரக்கும நீண்ே வரி்கலசகேள,
கேல்வியறிவின்்கலவிடுத்தமை,  வீேற்ற குழந்்கலதகேள,
குடிப்பழக்கேம,  விடுத்தமைற்றும விபச்சநோ்ம ஆகிய்கலவ
கு்கலறயநோவிடுத்தமைல் இரப்ப்கலதக் கேநோணும,
னதநோழில்கலைநோளர்கேள,  விவசநோய கூலியநோடகேள,
விடுத்தமைற்றும ஏ்கலழ விவசநோயிகே்கலள
வலுப்படுததுவதற்கு டதனனநோழுகும னபநோய்கேள
அல்ல்கலை,  கேசப்பநோன உண்்கலவிடுத்தமைகேடள
அவசியவிடுத்தமைநோகும.  90  சதவீத டசநோசலிசத்கலத
அ்கலேந்துவிடடேநோம என்று அவர்கேளிேம கே்கலத
அளப்பதற்கு விடுத்தமைநோறநோகே,  மமு்கலேய னபநோரளநோதநோ்
விடுத்தமைடேம,   மமு்கலேய சமூகே விடுத்தமைற்றும கேல்கலைநோச்சநோ்
நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைகேள,  அண்ணளவநோகே இன்றும
முதல்கலைநோளிததுவததிற்கு மிகே அண்மிதததநோகேடவ
இரக்கிறது,  விடுத்தமைற்றும டசநோசலிசத்கலத விே ஒர
பின்தங்கிய விடுத்தமைற்றும கேல்கலைநோச்சநோ்விடுத்தமைற்ற
முதல்கலைநோளிததுவவிடுத்தமைநோகே இரக்கிறது என்று
அவர்கேளுக்கு கூற டவண்டும.  மிகேவும
முன்டனற்றம அ்கலேந்த  நோடுகேளின் பநோடேநோளி
வர்க்கேம அதிகேநோ்த்கலதக் ்கலகேப்பற்றினநோல்
விடுத்தமைடடுடவிடுத்தமை நிஜவிடுத்தமைநோன டசநோசலிச கேடடுவிடுத்தமைநோன
பநோ்கலதக்குள  நோம நு்கலழய முடியும;  இதற்கேநோகே
 நோம இ்ண்டு ன மபுடகேநோல்கே்கலளயும அதநோவது
 மமு்கலேய உள நோடடு னபநோரளநோதநோ்
முயற்சிகேள எனும சிறிய ன மபுடகேநோல் விடுத்தமைற்றும
சர்வடதச பநோடேநோளி வர்க்கே டபநோ்நோடேனவிடுத்தமைனும
நீண்ே ன மபுடகேநோல் இ்ண்்கலேயும

பயன்படுததுவது அவசியவிடுத்தமைநோகும என்று
அவர்கேளுக்கு  நோம கூற டவண்டும.14

உல்கலைகே டசநோசலிசப் பு்டசியின் அபிவிரததியின் மீது
டசநோவியத ஒன்றியம பிரிக்கேவியல்கலைநோதவநோறு சநோர்ந்திரப்பதன்
மீதும,  விடுத்தமைற்றும அதற்கு ட ர்விடுத்தமைநோறநோகே இரந்த,  தனினயநோர
 நோடடில் டசநோசலிசத்கலத கேடடினயழுப்புவதன் சநோததியமின்்கலவிடுத்தமை
மீதும ்கலவக்கேப்படே வலியுறுததல்,  ஸ்்நோலினிச
அதிகேநோ்ததுவததிற்கு எதி்நோன டன்நோடஸ்கி விடுத்தமைற்றும இேது
எதிர்ப்பநோல்  ேததப்படே டபநோ்நோடேததின் தததுவநோர்தத
விடுத்தமைற்றும டவ்கலல்கலைததிடே அடிததளத்கலத உளளேக்கி இரந்தது.
இந்த ்கலவிடுத்தமைய ஒரங்கி்கலணந்த கேரததுரவிலிரந்து இேது
எதிர்ப்பின் தனிததனியநோன உடகூறுகே்கலள —அதநோவது கேடசி
ஜன நோயகேததின் விடுத்தமைறுஸ்தநோபிதம,  திடேமிேலின் அபிவிரததி,
னதநோழில்து்கலற்கலய பல்கலைப்படுததுதல் டபநோன்றவற்்கலற—
பிரிததுப் பநோர்தது,  அதன் டவ்கலல்கலைததிடேத்கலத
புரிந்துனகேநோளவது சநோததியடவிடுத்தமை அல்ல்கலை.

முற்றிலும டன்நோடஸ்கிக்கு அனுதநோபவிடுத்தமைற்ற
வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேள உடபே, னபரமபநோல்கலைநோன வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேள,
உல்கலைகேப் பு்டசிக்கேநோன அவ்து னபநோறுப்புறுதி்கலய அவ்து
ஒடடுனவிடுத்தமைநோதத டவ்கலல்கலைததிடேததிடல்கலைடய மிகேப் பல்கலைவீனவிடுத்தமைநோன
அமசவிடுத்தமைநோகே பநோர்க்கும த்ப்பில் சநோய்ந்தநோர்கேள.  டவிடுத்தமைலும,
இதனநோல்,  அவர்மீது அனுதநோபம னகேநோண்ே
வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேளும கூே ஸ்்நோலினிசததிற்கேநோன அவ்து
எதிர்ப்்கலப ஏடதநோ  ்கலேமு்கலறக்கு ஒவ்வநோத கேற்ப்கலனயநோகே
்கலகேயநோள மு்கலனந்தநோர்கேள.  உல்கலைகேப் பு்டசினயனும
னபநோரந்தநோத கேற்ப்கலனயுர்கலவ பின்பற்றுவதன் மூல்கலைவிடுத்தமைநோகே,
டன்நோடஸ்கி ஸ்்நோலினிசததிற்கேநோன அவ்து எதிர்ப்்கலப ஒர
பநோதுகேநோப்பநோன அடிததளததில்  ங்கூ்மிேத தவறியதநோகே
அவர்கேள குறிப்பிடேநோர்கேள.

இந்த விவிடுத்தமைர்சனம, 1920 கேள விடுத்தமைற்றும 1930 கேளின் சர்வடதச
னதநோழில்கலைநோளர்கேள இயக்கேததில் நில்கலைவிய பு்டசிகே்
சநோததியததிற்கலன படுடவிடுத்தமைநோசவிடுத்தமைநோகே கு்கலறவிடுத்தமைதிப்பீடு னசய்வதுேன்,
உல்கலைகேப் பு்டசிக்கேநோன அபிவிரததியின் மீது ஸ்்நோலினிசததின்
நிஜவிடுத்தமைநோன படுபயங்கே் தநோக்கேத்கலத ஏற்கே தவறுகின்றது.
ஸ்்நோலினிஸ்டுகேளநோல்  ேததப்படே மூன்றநோம அகில்கலைததின்
(Comintern) அ்சியல் டப்ழிவு அதநோவது,  அ்கலத டசநோவியத
அதிகேநோ்ததுவததின் ஒர னதநோங்குத்கலசயநோகே விடுத்தமைநோற்றிய்கலவிடுத்தமை
அ்கலனததிற்கும டவிடுத்தமைல்கலைநோகே 1926 இல் பிரிடேனில்,  1927 இல்
சீனநோவில்,  1933 இல் டஜர்விடுத்தமைனியில் விடுத்தமைற்றும 1936-37 இல்
ஸ்னபயினில், னதநோழில்கலைநோள வர்க்கேம அனுபவிதத கேடு்கலவிடுத்தமையநோன
டதநோல்விகேளுக்கு பி்தநோன கேநோ்ணவிடுத்தமைநோகே இரந்தது.  இந்த
டதநோல்விகேள, அதற்குப் பின்னர், டசநோவியத ஒன்றியததிற்குள
இரந்த அபிவிரததிகேளின் டபநோக்்கலகே ஆழவிடுத்தமைநோகே பநோதிததன.

ட ர்்கலவிடுத்தமையநோன விடுத்தமைனசநோடசியுளள சவிடுத்தமைகேநோல்கலைததிய
வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேள விடுத்தமைததியிலும கூே,  டன்நோடஸ்கி விடுத்தமைற்றும
இேது எதிர்ப்பு பற்றி கேரததூன்றி ஆய்வதற்கு அது
தகுதினபற்றிரந்தும,  சர்வடதச பு்டசிகே் மூடல்கலைநோபநோயம

குறிதது ஆ்நோயத தவறிய்கலவிடுத்தமைக்கு என்ன கேநோ்ணம?

பிற்டபநோக்கேநோன அ்சியல் சூழல் விடுத்தமைற்றும டதங்கிய புததிஜீவித
கேல்கலைநோச்சநோ்டவிடுத்தமை,  கேல்விதது்கலற மீது ஒர வஞ்சகேவிடுத்தமைநோன
னசல்வநோக்்கலகே னசலுததுகிறது.  அவற்றின் துடிப்பநோர்ந்த
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 ன்னமபிக்்கலகேவநோதம கு்கலறவநோகேடவ மிஞ்சியிரக்கிறது.
முற்றிலுவிடுத்தமைநோகே நி்நோகேரிக்கேநோதுவிடேநோலும,  டசநோசலிசப்
பு்டசிக்கேநோன ஒர சநோததியம பற்றிய ஐயுறடவ,  சர்வடதச
னதநோழில்கலைநோளர்கேள இயக்கேததின் அ்சியல் விடுத்தமைற்றும
தததுவநோர்தத விடுத்தமைடேததின் படுடவிடுத்தமைநோசவிடுத்தமைநோன வீழ்ச்சிக்கு ஒர
பதில்கலைநோகே உளளது.  சவிடுத்தமைகேநோல்கலைததிய வ்ல்கலைநோற்றநோளர்கேள,
ஒரகேநோல்கலைததில் தங்கே்கலளததநோங்கேடள டசநோசலிசததிற்கு
அனுதநோபிகேளநோகே கேரதியவர்கேடள கூே —அந்த ஒட்னயநோர
கேநோ்ணததிற்கேநோகே ்ஷ்ய பு்டசி்கலய ஆ்நோய
உளளிழுக்கேப்படேவர்கேள கூே—  இப்டபநோது
விடுத்தமைநோர்க்சிஸ்டுகேளின் த்கலல்கலை்கலவிடுத்தமையில் விடுத்தமைற்றும பு்டசிகே்
சர்வடதசியவநோத அபில்கலைநோ்கலமற்றும் குருஷேகேளநோல் சிததரிக்கேப்படே ஒர
பநோரிய னதநோழில்கலைநோளர் இயக்கேத்கலத கேற்ப்கலன னசய்தும பநோர்க்கே
சநோததியமின்றி இரப்ப்கலதக் கேநோண்கிறநோர்கேள.  அவர்கேளின்
தற்டபநோ்கலதய அவ மபிக்்கலகேவநோதம (Pessimism) ஒர
பின்டனநோக்கிய குணநோமசத்கலத ஏற்றுக் னகேநோண்டுளளது.
கேேந்தகேநோல்கலை பு்டசிகே்கலளக் குறிதத அவர்கேளின்
விடுத்தமைதிப்பீடுகேளிலிரந்து எதிர்கேநோல்கலைம குறிதத அவர்கேளின்
தற்டபநோ்கலதய அவ மபிக்்கலகே உணர்்கலவ,  அவர்கேள
எடுததுக்கேநோடடுகிறநோர்கேள.

இறுதியில்,  இதுதநோன்  ம்கலவிடுத்தமை இேது எதிர்ப்பின்
நிகேழ்கேநோல்கலை முக்கியததுவத்கலத,  சவிடுத்தமைகேநோல்கலைததிய வ்ல்கலைநோற்று
ஆய்வுக்கேநோன ஒர விேயவிடுத்தமைநோகே னகேநோண்டு வரகிறது.  இது,

ஆழ்ந்த அக்கே்கலறனகேநோண்ே ஆ்நோய்ச்சியநோளர்கேளுக்கு,
வளவிடுத்தமைநோன விடுத்தமைற்றும மிகேவும முக்கியவிடுத்தமைநோன பகுதிகேளில் ஒன்றநோகே
இரக்கிறனதன  நோன் கேரதுகிடறன்.  சமீபததில் வ்கல்யில்
இேது எதிர்ப்்கலபக் குறிதத ஒர திடேமிடே ஆய்்கலவ
புரிந்துனகேநோளள அங்டகே எந்த சநோததியக்கூறும
இரக்கேவில்்கலல்கலை.  னகேநோடுங்டகேநோல் சர்வநோதிகேநோ்ததிற்கு எதி்நோன
அ்சியல் எதிர்ப்பின் இந்த அசநோதநோ்ண இயக்கேத்கலத குறிதது
ஒப்பீடேளவில் மிகேச் சிறிதளடவ அறியப்படடுளளது.
இரபதநோம நூற்றநோண்டு வ்ல்கலைநோற்றின் மிகே முக்கிய அ்சியல்
டபநோ்நோடேங்கேளில் ஒன்றநோன இது,   விடுத்தமைது அறிவில் னபரிதும
னவறு்கலவிடுத்தமையநோகே இரப்படத ஸ்்நோலினிசததின் விடுத்தமை்பியவிடுத்தமைநோகும.
டசநோவியத அதிகேநோ்ததுவம அதிகேநோ்த்கலத
உறுதிப்படுததிக்னகேநோண்ேதநோனது,  அதன் அ்சியல்
எதிர்ப்பநோளர்கே்கலள அவவிடுத்தமைதிததது,  குற்றகே்விடுத்தமைநோக்கியது விடுத்தமைற்றும
உேல்ரீதியநோகே அழிததது ஆகியவற்றுேன் டசர்ந்திரந்தது.
அந்த னகேநோடூ்ம வ்ல்கலைநோற்று னபநோய்்கலவிடுத்தமைப்படுததலின் ஒர
பி்ச்சநோ்ததுேன் டசர்ந்திரந்தது,  அது டன்நோடஸ்கி விடுத்தமைற்றும
இேது எதிர்ப்பநோல் பி்திநிதிததுவம னசய்யப்படே விடுத்தமைகேததநோன
விடுத்தமைநோர்க்சிச பநோ்மபரியம விடுத்தமைற்றும கேல்கலைநோச்சநோ்ததின் அ்கலனதது
தேங்கே்கலளயும டசநோவியத விடுத்தமைற்றும சர்வடதச னதநோழில்கலைநோள
வர்க்கேததின்  னவிலிரந்து து்கலேததழிப்ப்கலத அதன்
ட நோக்கேவிடுத்தமைநோகே னகேநோண்டிரந்தது.  இந்த வழியில் விடுத்தமைடடுந்தநோன்,
டசநோவியத அதிகேநோ்ததுவததநோல் ஸ்்நோலினிசத்கலத
விடுத்தமைநோர்க்சிசவிடுத்தமைநோகே பி்கலழயநோகே அ்கலேயநோளப்படுததிக்கேநோடடி
ஸ்தநோபிக்கே முடிந்தது.

பநோரிய னபநோய்கேளின் கேடே்கலவிடுத்தமைப்்கலப தகேர்ப்பதற்கேநோன

நி்கலல்கலை்கலவிடுத்தமைகேள இப்டபநோது டவிடுத்தமைனல்கலைழுந்து வரகின்றன.
்ஷ்யநோவில் ஆவணக்கேநோப்பகேம திறக்கேப்படே்கலவிடுத்தமை,  இ்கலத

சநோததியவிடுத்தமைநோக்கிய அ்சியல் சூழல்கேள இரந்தடபநோதினும, இது
டசநோவியத ஆய்வுகேளில் எதிர்கேநோல்கலை விடுத்தமைநோர்க்சிசததிற்கேநோன மிகே
ஆழவிடுத்தமைநோன புததிஜீவித விடுத்தமைற்றும அ்சியல் தநோக்கேங்கே்கலளக்
னகேநோண்டிரக்கும என்படதநோடு,  ஒர புதிய சகேநோப்தததின்
னதநோேக்கேத்கலதயும குறிக்கிறது.

ஆவணங்கேளினதும,  நீண்ேகேநோல்கலைவிடுத்தமைநோகே விடுத்தமை்கலறந்துகிேந்த
்கலகேப்பி்திகேளின் கேண்டுபிடிப்புகேளும, பி்சுரிப்புகேளும விடுத்தமைற்றும
விவிடுத்தமைர்சனரீதியில் உளளீர்ததுக் னகேநோளவதும,  னவிடுத்தமைதுவநோகே
ஆனநோல் நிச்சயவிடுத்தமைநோகே,  ்ஷ்ய பு்டசியின் வ்ல்கலைநோற்று

அபிவிரததி்கலய குறிதத விடுத்தமைக்கேள  ன்கலவ விடுத்தமைறுவடிவ்கலவிடுத்தமைக்கும.
ஸ்்நோலினிசததிற்கு டன்நோடஸ்கி விடுத்தமைற்றும இேது எதிர்ப்பநோல்
முன்னனடுக்கேப்படே விடுத்தமைநோர்க்சிச விடுத்தமைநோற்றீ்கலே அங்கீகேரிப்பது
அங்டகே அதிகேரிக்கும.  இேது எதிர்ப்பில் இரந்த ஒர சில்கலை
முன்னணி  பர்கே்கலள னபயரிே டவண்டுவிடுத்தமைநோனநோல், ்டகேநோவ்ஸ்கி,
ப்ரிடயநோப்்நோனஜன்ஸ்கி,  பியநோேநோடகேநோவ்,  டஜநோஃப்பி,
டசநோஸ்டனநோவ்ஸ்கி,  எல்டசின்,  னேர்-வநோகேனியன்,
டபநோகேஸ்ல்கலைநோவ்ஸ்கி,  வினல்கலைன்ஸ்கி விடுத்தமைற்றும டவநோன்நோன்ஸ்கி
டபநோன்ற அறிவநோர்ந்த அ்சியல் பி்பல்கலைங்கேள முக்கிய
சுயசரி்கலதக்குரிய விடுத்தமைனிதர்கேளநோவநோர்கேள;  டவிடுத்தமைலும,  இரபதநோம
நூற்றநோண்டின் த்கலல்கலைசிறந்த அ்சியல் விடுத்தமைற்றும புததிஜீவித
பி்பல்கலைங்கேளில் ஒரவ்நோன டன்நோடஸ்கியின் வநோழ்க்்கலகே, புதிய
விடுத்தமைற்றும அதிமுக்கிய தகேவல்கேளின் னவளிச்சததில் விடுத்தமைறுஆய்வு
னசய்யப்படும.  விடுத்தமைநோர்க்சிசமும விடுத்தமைற்றும சர்வடதச
டசநோசலிசததிற்கேநோன பநோ்கலதயும,  இந்த அதிமுக்கிய
நிகேழ்ச்சிப்டபநோக்கிலிரந்துதநோன் புததிஜீவித புததுயிர்ப்்கலப
னபறமுடியும.
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