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(मळू प्रसिद्धी - िोसिएत रसियाची पन्नाि िरे्ष, िंपा. ििंत पळिीकर, िमाज प्रबोधन िंस्था, पणेु ि मौज प्रकािन गहृ, मुंबई, १९६८) 

 

समखाईल िोलोखोिच्या लेखनिंिाराचा सिस्तार पाहता िकृद्दिशनी तो रसियन कादबंरीच्या परंपरेत नेमकेपण ेबितो 

अिे िाटल्याि निल नाही. पसहले महायदु्ध, रसियन क्ांती, त्यानंतरचे यादिी यदु्ध ि त्याहीनंतरचा रसियातील िामसयक िेतीचा प्रयोग 

या ििाांच े दिशन घडसिण्यािाठी तीन हजार पषृ्ांचा िंभार िादर करणाऱ्या लेखकाबद्दल अिा ग्रह होण्याि प्रथमदिशनी तरी हरकत 

सदित नाही. पण गणुित्ता ि िंख्या िा सिस्तार नेहमी एकत्र आढळतातच अिे नाही. आसण िोलोखोिच्या िासहत्याच्या 

अिलोकनानंतर एका महत्त्िाकांक्षी कादबंरीकाराच्या अपयिाच्या पातळ्या जाणिनू 'त्याच्या उडीपके्षा त्याची झपे मोठी होती' अिे 

म्हणािेिे िाटल्याखरेीज राहित नाही. 

िोलोखोिला नकुतेच नोबेल पाररतोसर्षक समळाले. पास्तरनाक प्रकरण िा परिाच े दासनएल-सिन्यािस्की यांच्या 

जेरबंदीच ेप्रकरण, या दोन्ही िेळी त्याने जोरदार ि उद्धत िक्तव्य े केली. या िक्तव्यांतून घडणारे त्याच्या व्यसक्तमत्त्िाच ेदिशन लोभि 

सनसित नाही. म्हणजे िोलोखोि तिा असस्तत्िात सनसित आह.े पण कादबंरीकार या नात्याने त्याचा अितार 'आसण दोन िंथ िाहते' 

(अँड क्िाएट फ्लोज द दोन) ि त्याच्याच दिुरा भाग 'आसण दोन िमदु्राला समळते' (अँड दोन फ्लोज होम टु द िी) यांच्या 

सलखाणानतंर िंपलाच अिे आढळून येते. पढुे त्यान ेफारिे सलसहले नाही आसण सलसहले त्यात काही 'निी िाट' मळण्याचा हते ूमनात 

धरण्याचे, तिा प्रयत्न केल्याचे आढळत नाही. िर सनदसेिलेल्या दोन कादबंऱ्यांत त्याने आपल्या उंचीचा उच्चांक गाठला अिल्याने 

कलािंताची उंची त्याच्या श्रेष् कलाकृतीिरूनच मोजािी ह े िमीक्षाितू्र लक्षात ठेऊन िरील दोन कादबंऱ्यांचा सिचार केल्याि 

कादबंरीकार िोलोखोिची प्रत ि त्याचा दजाश ठरसिण्यात त्याच्यािर अन्याय होणार नाही. 

 

टॉलस्टॉय-पद्धतीची ब ांधणी 

िर म्हटल्याप्रमाण े या दोन कादबंऱ्यांचाच सिचार कराियाचा म्हणनू दोन्हींच्या व्याप्तीकडे नजर टाकल्याि 

िोलोखोिला 'यदु्ध आसण िांतता' (िॉर अँड पीि) िारखे काहीतरी भव्यसदव्य करण्याची इच्छा अिािी अिी िंका येते. िरिर पाहता 

पद्धतही टॉलस्टॉयचीच िापरली आह े अिे लक्षात यतेे. िाऱ्या जीिनाला ढिळून काढणाऱ्या यदु्धािारख्या प्रचंड घटना घ्याियाच्या 

ि लहानमोठी कुटंुबे ि व्यक्ती यांच्यािर या घटनांचे झालेले पररणाम न्याहाळात पढुे िरकत जाियाचे अिे टॉलस्टॉयच्या पद्धतीच े

िंसक्षप्त िणशन करता येईल. व्यसक्तमात्रांच्या जीिनांत अितरणारा काल ि राष्ट्राच्या जीिनातील काल यांचे एकाच िेळेि मापन करीत 

राहण;े राष्ट्रीय पातळीिर क्षदु्र िाटणाऱ्या जन्म-मतृ्यिूारख्या घटनांचे व्यसक्तमात्रांच्या जीिनातील अंसतमत्ि थंडपण ेनोंदण;े त्याचप्रमाण े

तोफांतील असननगोलक कोिळत अिता कुठेतरी, फाटक्या छपराखाली प्रमे, स्नेह, कुटंुबित्िलता यांच ेअंकुर जीि धरून राहतात अिे 

दाखसिण ेहाही टॉलस्टॉय पद्धतीचा एक सििेर्ष होय. 

िोलोखोिने या पद्धतीचा आदिश आपल्यापढुे ठेिला अिािा याचे ितू्र कादबंरीत समळते. िांतता, यदु्ध, क्ांती, ि 

यादिी ही 'आसण दोन िंथ िाहते' या कादबंरीच्या चार भागांची नाि ेहोत. दिे या दृष्टीन ेपाहता रसियात काय काय घडत होते ह ेपाहण े

मिख ईल शोलोखोव 

अिोक दामोदर रानडे 
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ि नोंदण ेहा िोलोखोिचा हते ूया सिभाजनातच स्पष्ट होतो. पण या हतेूि छेद गलेा आह ेतो 'दोन' नदीच्या पररिराबद्दल आत्यंसतक 

आत्मीयतेचा धागा कथानकात िारखा िाहत रासहल्यामळेु. राष्ट्राि व्यापनू टाकणारे, राष्ट्राच ेजीिन ढिळून टाकणारे अिे काहीतरी 

प्रलयकालीन पाहात आहोत अिे िाटण्याऐिजी, इतरत्र (रसिया म्हणनू रसिया या कादबंरीत कधीच उभा राहात नाही) घडणाऱ्या 

घटनांच ेदोन नदीच्या पररिरािर, सतथल्या कोिॅक सिलेदारांिर झालेले पररणाम तीव्रपण ेअनभुिीत आहोत अिेच िारखे कादबंरी 

िाचतांना िाटत राहाते. राष्ट्रीय पातळीिरून कादबंरी प्रादसेिक पातळीिर खचेली जाते ती यामळेु. राष्ट्रीय जीिनात यगुांतर 

घडसिणाऱ्या प्रचंड प्रयत्नाच ेदिशन प्रादसेिक पातळीिर होण ेआक्षेपाहश नाही. पण अिे होताना या घटनांचे स्िरूप खजेु होते. िर सिमान े

भरारत अिता खाली कीटकांचे िळिळण ेपासहल्याि जिे िाटािे तिे काहीतरी होते. परचक्, दरिडेखोरी ि लटुालूट ि स्िातंत्र्ययदु्ध 

यांतला भेद पिुला जातो ि ही कादबंरी िांतता, यदु्ध, क्ांसत, यादिी यांची गाथा न िाटता घोडेस्िार ि तलिारबहाद्दर; लढाईिर 

जाणारा बाप िा सप्रयकर ि त्यािाठी काळजीन ेचरू होणारी कुटंुबीय माणिे िा पे्रयिी यांची कथा बननू राहाते. 

केिळ दोन नदीचा पररिरच नव्ह ेतर त्यांतील गे्रगोर ि त्याच ेकुटंुबीय यांच्यािरही िोलोखोिने लक्ष कें सद्रत करण्याचा 

प्रयत्न केला आह.े एखादी कुळकथा (िागा) िांगािी त्याप्रमाण ेग्रेगोरच्या, तुकी बाईिी लनन करणाऱ्या आज्यापािनू िोलोखोिन े

िरुुिात केली आह.े 'आसण दोन िागराला समळते' या परूक कादबंरीचा अतं दिुरे कोणीही आपले म्हणण्यािारख ेन रासहलेला ग्रेगोर 

व्हायचे ते होिो या सनधाशराने, आपल्या घरी, नातासलयापािनू झालेल्या मलुाला जिळ घणे्यािाठी येतो, अिा प्रिंगाने केलेला आह.े 

ग्रेगोरचे नातासलयािी लनन, त्याचे आसक्िन्यािी (प्रथमतः लननबाह्य) दृढ पे्रमिंबंध, पसहल्यान ेतलिार चालसिल्यािर त्याच्या मनाची 

झालेली घालमले, दोन नदी, तीिरील कुरण,े त्यािंबंधीची गे्रगोरची ओढ या िाऱ्याचे सचत्रण िोलोखोिने असतिय मन लािनू ि 

प्रिंगी आतशतेने केले आह.े गे्रगोर हा कथानायक बनतो ते यामळेु अपररहायशच. 

पण याचा पररणाम कादबंरीच्या एकिंधपणािर काहीिा सिपरीत होतो. राजकीय, ऐसतहासिक ि िमाजाच्या एकंदर 

जीिनाची गाथा उलगडून दाखसिण्यािाठी बद्धपररकर अिलेला िोलोखोि ग्रेगोरचे गाऱ्हाण ेिांगतो आह ेअिे िाटू लागते, आसण 

राष्ट्रीय ि रसियन पातळीिर कथा न िािरता ती दोनच्या पररिरात गुगंत राहाते. कादबंरीची बैठकच सिखंसडत होते ि प्रथम डोळे 

सदपसिण्याचा आि आणनू लामणसदिा पढु ेिारािा तिा पररणाम होतो. टॉलस्टॉय स्ितःला एका कुटंुबाि बांधनू ठेिताना सदित नाही. 

आसण नतािािारखे एखाद ेमहत्त्िाचे िाटणारे पात्र िेिटी अिा तऱ्हनेे सिकसित झालेले सदिते की मलुगी-स्त्री यांपािनू िरुुिात करून 

स्त्रीत्ि िा माततृ्ि याच्या केिल (अॅस्रॅक्ट) पातळीिर ते जाऊन पोचले आह ेअिा प्रत्यय येतो. ग्रेगोर मात्र गे्रगोरच राहतो. यात अथाशत 

स्िरूपतः िाईट काहीच नाही. पण िंकल्प, प्रयत्नांची सदिा ि फसलत यांच्या परस्परिंबंधांत अपररहायशता न सदिल्याि कलाकृतीची 

स्थापना होत नाही ह ेित्य सनसिशिाद. कादबंरीच्या गभशिंभिातच अिे िदोर्षत्ि अिल्याने पदरी अपयि घणे्याखरेीज िोलोखोिला 

आणखी काही करता येण्यािारखे नव्हते. 

 

- आमण दोस्तोवस्की-पद्धतीचे मिवेदि 

कादबंरीच्या िंभिातील या दोर्षांमळेु दिुराही एक दोर्ष पररणामतः उत्पन्न झाला आह,े तो सनिेदनतंत्रासिर्षयी. 

राष्ट्राऐिजी प्रदिे ि जनतेऐिजी व्यक्ती यांच्यािर लक्ष कें द्रीभतू करताना टॉलस्टॉयप्रमाण े महाकाव्यिदृि (एसपक) सनिेदनाच े तंत्र 

स्िीकारण ेअथाशत िोलोखोिला िक्यच नव्हते. आिाका ि व्याप यांमळेु टॉलस्टॉय आपले सनिेदन बहुपात्रकें सद्रत, असलप्त ि प्रिाही 

ठेिी. या उलट ग्रगेोरच्या जाणीिेमधनूच िोलोखोिची कलाजाणीि आसिष्ट्कार िोधीत अिल्याने ग्रगेोरच्या अंतमशनाचा ठाि घणे,े 'ह े

दोन!' अिी िरुुिात करून दोन नदीचे स्तसुतस्तोत्र गाण ेह ेक्मप्राप्त  होते. एकाच िेळी खोलिर ि दरूपयांत जाण्याचा िोलोखोिचा 

प्रयत्न फिला तर निल नाही. पररणामतः िोलोखोि अपररहायशतेने दोस्तोिस्कीच्या नाट्यमय पद्धतीच्या बराचिा जिळ येतो. 

ग्रेगोरच्या प्रेमपात्राच्या निऱ्याला- स्टीफनला- आपल्या बायकोच्या गरैितशणकुीची बातमी कळताच होणाऱ्या त्याच्या मनःसस्थतीच े
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िोलोखोिने केलेले िणशन, िा नातासलयान े उरी खरुप े भोिकून घतेल्याच्या प्रिंगाच े िणशन- एक ना दोन अनेक िेळा, िोलोखोि 

िंबंसधत पात्रांच्या मनोभसूमकेत सिरून त्यांच्या अंतमशनातल्या सिकारांच,े भोिऱ्यांचे, प्रभािी प्रसतमांिारा सचत्रण करून, दोस्तोिस्कीच्या 

पद्धतीन ेप्रिंग उभा करताना सदितो. आसण मग प्रश्न यतेो की टॉलस्टॉय ि दोस्तोिस्की या रसियन कादबंरीच्या दोन प्रभािी परंपरांचा 

जाणीिपिूशक िमन्िय करण्याचा तर िोलोखोिने प्रयत्न केला नाही ना? भीर्षण ि काहीिा अमानरु्ष अिा बलात्कार, गभशपात, 

आत्महत्या इत्यादी घटनांच े िोलोखोिन े केलेले सचत्रण पासहले की ही िकंा दृढ झाल्याखरेीज राहात नाही. िोलोखोिची काही 

पात्रदेखेील अमानिी िाटतात. उदाहरणाथश 'टफ्टी' ह ेपसहल्या कादबंरीतील पात्र पाहा. मतृ्यसूिर्षयी या पात्राचा दृसष्टकोण, अनेक िरे्ष 

सिपाई अिनूही मारण्याच्या सक्येसिर्षयीच त्याला िाटणारे आकर्षशण याचे सचत्रण िोलोखोिन ेतपिीलिार केले आह.े 

टॉलस्टॉय ि दोस्तोिस्की यांना एकत्र आणण्यात िोलोखोिला आलेले अपयि ह,े त्याच्या कादबंरीचे स्िरूप ि 

त्याचा उद्दिे लक्षात घतेा, अपररहायशच म्हटले पासहजे. पसहल्या दजाशचे, िमसष्टजीिनाचे व्यापक ि प्रभािी दिशन; िा व्यसक्तजीिनाच े

एककें सद्रत ि पररणामकारक िखोल सचत्रण यांत िरळिरळ सनिड केली अिती तर महा-कादबंरीचे सनिेदनतंत्र ि कुळकथेच े(िागा) 

सचत्रण अिी सिजोड तडजोड करण्याची आपत्ती िोलोखोििर कोिळली निती. स्िरूपतः ज्या कथािस्तूंत महाकादबंरीची असलप्त ि 

सिस्ततृ सनिेदनक्षमता ि नाट्यमय तीव्रता यांचा िमन्िय िक्य नाही सतथे तो िाधण्याचा प्रयत्न करण े यात िोलोखोिच्या 

कलाजासणिेिर त्याच्या िासहसत्यक महत्त्िाकांक्षेन ेकुरघोडी केल्याच ेस्पष्ट सदिते. 

 

हेतुपरुःसर र जकीय सांमदग्धत  

िोलोखोिच ेअपयि ह ेया बाबतीत तरी फारिे गहशणीय िाटत नाही. कलाजाणीि, सतची िाटचाल ि सतन ेउभारलेले 

इमले यांच्या मोठे-छोटेपणाचा आलेख सनसितपण े ि आधी कोणालाच रेखता यते नाही. या तऱ्हचे े कलांतगशत अपयि म्हणनूच 

(िंकसल्पत झेप महत्त्िाकांक्षी अिल्याि) कौतुकास्पदही ठरू िकते. ि िोलोखोिच्या टॉलस्टॉय-दोस्तोिस्की िमन्िय-प्रयत्नाचे या 

िंदभाशत कौतुकही करता येईल. ते एक िैभििाली अपयि मानता येईल. पण या कादबंरीच्या अपयिाचे दिुरे कारण हतेपुरुःिर 

राजकीय िंसदनधतेत आह ेआसण या बाबतीत अथाशतच िोलोखोिची जबाबदारी क्षम्य मानण ेअिघड आह.े 

'आसण दोन िंथ िाहते' या कादबंरीत क्ांती ि नतंरची यादिी यांच े िणशन येऊन कादबंरी िंपते. रक्तिणीय (म्हणजे 

कम्यसुनस्ट) ि शे्वतपक्षीय यांत गे्रगोर कोणत्या बाजलूा आह ेयाचा जर िोध घऊे लागले तर मोठी मनोरंजक गोष्ट लक्षात येते. गे्रगोर हा 

हळूहळू पण सनसितपण े सिचार कराियाि लागला आह,े आपल्या कोिॅकसनषे्चा कट्टर ि कडिा कोि फोडून तो 'लाल' 

आंतरराष्ट्रीयिादाकडे झकुला आह ेअिे िोलोखोिने 'क्ांती' या सिभागाअखेर दाखसिले आह.े परंतु 'यादिी' या सिभागात मात्र तो 

शे्वतांच्या कच्छपी लागलेला सदितो. या बाबतीत त्याची दोनसिर्षयीची सनष्ा 'आम्ही आमचे राज,े आमच े ते फक्त आमच्याचिाठी 

राहणार, असधक समळणार अिले तरी ते दिुऱ्याबरोबर (सििेर्षतः ितेकरी िगीयांबरोबर) िाटून घणे्याि खरा कोिॅक कधीच तयार होत 

नितो' इत्यादी कोिॅक सनष्ा-िंसहतेतील कारण ेअितीलही. परंतु सिचार कराियाि लागनू 'लाल' पक्षाकडे झकुलेला नायक कोणत्या 

तऱ्हनेे बदलािा याला काही तरी सिश्विनीयता हिी होती. 'आसण दोन िागराला समळते' या परूक कादबंरीत पनु्हा एकदा गे्रगोर 'लाल' 

होतो ि नंतर िोसिएत राज्यकत्याांसिरुद्ध बंड करणाऱ्या कोिॅक सिपायांिीही हातसमळिणी करतो इत्यादी जे बाज ूबदलण्याचे प्रकार 

आहते ते अत्यंत अस्िाभासिक िाटतात. िेिटी तर गे्रगोर एका आत्यंसतक व्यसक्तसनष् कृसतप्रिण नायकांच्या मासलकेत िरळ ि 

िहजािहजी बिण्याइतका आत्मकें सद्रत बनतो. एखाद्या कोिॅक सिलेदाराने फक्त दोन नदी ि सतचा पररिर, आपले कुटंुब ि आपले 

घोडे यांच्या बाबतीतच कडिे ि तीव्र मत दाखसिण ेह ेदोर्षाहश, अकलात्मक िा अस्िाभासिक मळुीच नाही. पण भसूमकेच्या उभारणीि 

किा प्रारंभ होतो यािरच पढुील बांधणीच ेस्िरूप अिलंबनू अिते. पायाभरणी चौिोपी िाड्याची ि प्रत्यक्ष बांधकाम सचमणीच ेअिा 

प्रकार रुचत नाही. िारा कलासिष्ट्कारच त्यामळेु गढूळतो. गे्रगोर एकसनक निला तरी चालेल, पण ििंुगत हिा ह े सनसित. गे्रगोरच्या 
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व्यसक्तमत्त्िाचा राजकीय गाभा अिा सठिळू राहातो आसण एक प्रचंड रचनाकल्पाच्या कें द्रस्थानी िपु्रसतसष्त केलेल्या िक्तीि 

दभुंगलेपण आणणारी िोलोखोिची राजकीय िंसदनधता एकंदर कलाकृतीच्या सहणकिपणाि कारणीभतू होते. 

'आसण दोन िंथ िाहते' या महत्त्िाकांक्षी कादबंरीच्या अपयिाची मीमांिा ही अिी. 'आसण दोन िागराला समळते' ही 

कादबंरी मात्र पसहल्यापके्षा एका बाबतीत असधक िरि आह.े "अिे कोणतेही राजकीय ित्य नाही की जे ििाांना ििशकाल आपल्या 

छत्राखाली िखुाने िािरू दईेल" याची गे्रगोरला जाणीि होते. आपल्या िखुाच्या कल्पना बदलण ेिा िािनाच्या तत्िंबद्ध कल्पनांपढु े

मान तुकसिण ेयांपैकी कोणताही मागश न स्िीकारता आपले तेच पढुे चालसिण्याचा मागश गे्रगोर पत्करतो, ह ेया कादबंरीत स्पष्टपण ेसचसत्रत 

झाले आह.े गे्रगोरच्या या कादबंरीतील व्यसक्तसचत्रणाि त्यामळेु कणा समळाला आह.े राजकीय बाबतीत अिंसदनधता आल्यामळेुच, 

आपले कुटंुब ि आपण यासिर्षयीचे आडाखे िदा मनािी बांधीत राहून, त्यानिुार हालचाली करणारा 'कौटंुसबक' ग्रेगोर असधक 

पाहाण्याजोगा िाटू लागतो. मलुांसिर्षयी (ि नातासलयासिर्षयीही) त्याला िाटू लागलेले पे्रम, उत्पन्न झालेला सजव्हाळा ि मग आपले 

घर, आपली जमीन, ि सतची मिागत याची त्याला लागलेली ओढ या ििाांमळेु कादबंरी असधक बांधीि ि एकसचत्त िाटू लागते. 

अथाशत एक िंकसल्पत दिेगाथा, पढुे क्ांसतकथा ि िेिटी एका सिपायाची गोष्ट अिे फसलतांतर झाल्याचे पसहल्या कादबंरीच्या िंदभाशत 

पासहल्याि जाणिते. पण फक्त स्ितःच्या िंदभाशत पासहल्याि 'आसण दोन िागराला समळते' ही कादबंरी यिस्िी िाटते. 

 

प्रभ वी पे्रिकथ  

दोन्ही कादबंऱ्यांत िंपणूश यि समळसिलेला अिा सचत्रणाचा जर कुठला भाग अिेल तर ग्रगेोर-आसक्िन्या पे्रमितुशळाचा. 

िारीरभोगांत सभन्न सठकाणी अिले तरी मनाने िदा एकत्र अिलेल्या जीिांची कहाणी िोलोखोिन े फार िंयमान े पण प्रभािीपण े

सचसत्रत केली आह.े म्हटले तर पण तिे पाहता लननाने एकत्र आणलेल्या कोणत्याही जोड्यापके्षा एकजीि झालेल्या या पे्रसमकांच े

सचत्रणच जर िोलोखोिन े कराियाच े ठरिले अिते तरी सनभेळ कलाजासणिेचा तो एक सिजयच ठरला अिता. पण तरीही इतरत्र 

िमन्िय-प्रयत्नांत गुतंलेल्या िोलोखोिन े त्यांचे पे्रम मात्र आपल्या नैिसगशक पातळीिरच ठेिले आह.े आसक्िन्या आह े तोपयांत 

आपल्याला आपले स्ितःच ेजीिन अिाि ेयाची ग्रेगोरला ओढ आह.े आसक्िन्या गेल्यािर तो नातासलयापािनू झालेल्या आपल्या 

मलुाला पाहायला परततो ही घटना अथशपणूश आह.े आता त्याचे स्ितःच ेकाही रासहले नाही. भसिष्ट्य घडसिण,े त्याला आकार दणे ेया 

सक्या आता त्याच्या हातांत नाहीत. त्याचे कतेपण आता िंपले आह.े नसिबी रासहले ते पाहाण.े आसक्िन्याच्या मतृ्यबूरोबरच गे्रगोरच े

स्ितःच ेआयषु्ट्य माग ेपडले. भतूकाळात जमा झाले. मलुगा हा जगात आपले काहीतरी सिल्लक अिल्याच ेप्रतीक बनतो, त्याचप्रमाण े

भसिष्ट्याचा आधारही तोच. मलुाला पाहण े म्हणजे जीिनािक्तीचे जीिनिक्तीत रूपांतर. स्ितःच्या कोिातून बाहरे पडून अनासद 

चैतन्यतत्त्िाला िाद दतेाना केलेला हुकंार म्हणजे दिुऱ्या कादबंरीच्या अतंी गे्रगोरन ेघतेलेली आपल्या मलुाची भेट. 

िोलोखोिच्या िैलीसिर्षयी इगं्रजी अनिुादािरून मत बिसिण ेह ेअिक्यच. पण त्याच्या भार्षांतररत सलखाणािरून एक 

गोष्ट सनसित लक्षात येते ती अिी की लघकुथा िा दीघशकथा यांचा प्रभािी लेखक म्हणनू िोलोखोि आपले स्थान सनसितपण ेमहत्त्िाच े

ठेि ू िकला अिता. जीिनांगाच े सचत्रण तीव्र, टोकदार रीतीने करण े ह े त्याला चांगले िाधते. खदु्द िर आलोसचत केलेल्या दोन 

कादबंऱ्यांतील बुचंकु-अनॅा यांची दीघशकथा ि यजुीन सलस्तसनस्तकीचे सचत्रण पाहता त्याच्या कथनकौिल्याची त्याचप्रमाण ेत्याच्या 

खंसडत, पण सिसिध ि िंपन्न जीिनानभुिांची ओळख पटते. अनेक जीिनांच ेिेगिेगळे सचत्रण करूनही जीिनािर प्रभािी ि अथशपणूश 

भाष्ट्य करता यतेे, त्यािाठी टॉलस्टॉयिारखी महाकादबंरीच सलसहली पासहजे अिे नाही, याची जाणीि न झाल्यान ेिोलोखोिने एक 

अफाट प्रयत्न हाती घतेला. 
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यशस्वी कथ क र ची बीजे 

लघकुथाकार म्हणनू कदासचत् िोलोखोि असधक यिस्िी झाला अिता याचे प्रत्यंतर त्याच े दोन उपलब्ध 

लघकुथािंग्रह - 'लघकुथा' (िॉटश स्टोरीज, १९६६) आसण 'दोन नदीकाठच्या कथा' (१९६०) - ह ेिाचले अिता येते. काही कथा दोन्ही 

िंग्रहांत आढळतात. पण 'लघकुथा' ह्या िंग्रहात त्यान ेकादबंऱ्या सलसहण्याआधीच्याच कथा अिल्याने तो िंग्रह पाहण ेअसधक उपयकु्त 

ठरेल. 

कथािार सिशे्लर्षण न करता िोलोखोिच्या कोणत्या िैसिष््टयामळेु त्याच्या कथा यिस्िी िाटतात ते पाहू. एकतर 

िोलोखोि यदु्ध आसण यादिी यांनी मानिी जीिनािर होणाऱ्या पररणामांच्या ििश बाज ूजाणत अिल्याचा त्याच्या कथांतून प्रत्यय 

येतो. सिसिष्ट अनभुिाचे एखादचे रूप जरी तो कथेतून मांडत अिला तरी त्याच अनभुिाला िमांतर पण सिरोधी अिा जीिनानभुि 

असस्तिात अिल्याची जाणीिही तो करून दते अितो. त्यामळेु कथेतील अनभुि एक बाज ूआिश्यक म्हणनू बंद केलेल्या आरिाच्या 

बाजिूारखा िाटतो. उदाहरणाथश यदु्धपिाशत जन्मलेल्या 'सिंगरू' ('द फोल') या कथेत पाहा. एका सिंगरासिर्षयी- जण ु निसनसमशतीच े

प्रतीक बनलेल्या सिंगरासिर्षयी- आत्मीयता सनमाशण झाल्याने त्रोसफम पाठीिर िैन्य अिता त्याला नदीत उडी घऊेन िाचसितो. पण या 

िाचसिण्याच्या सक्यते अिताना त्याला गोळी न घालणारा कोिॅक त्रोसफम सिंगरािह परतीरािर पोचताच त्रोसफमला गोळी घालतो. 

जीि िाचसिल्याि जीि द्यािा लागतो. सिगंराचा जीि िाचसिण ेम्हणजे एकंदर जीिनासिर्षयी आदर सनमाशण होण ेनव्ह.े आसण म्हणनू 

एका मयाशसदत अथाशन ेजीिनाि मतृ्यपूेक्षा महत्त्िाच ेमानण ेि त्याच क्षणी प्राण्यांचा जीि ि माणिाचा जीि यांत भेद करून दिुऱ्याि 

कमी लेखण ेया गोष्टी परस्परसिरोधी नाहीत, अिे िोलोखोि िचुिनू जातो. अनभुि टोकदार करण्यािाठी थोडा कमी व्यापक करताना 

अनभुिाच ेबव्हगंत्िही िोलोखोि िचुसितो ही त्याच्या कथेची एक जमेची बाज ूआह.े 

यदु्ध आसण यादिी या दोन्ही घटनांत िेकडोंनी अितरणाऱ्या जन्म-मतृ्य,ू सिि-असिि इत्यादी ित्यियांच े सचत्रण 

करताना िोलोखोि आिश्यक तो असलप्तपणा राख ूिकतो. या घटनांच्या तपिीलान ेतो जिी कथा भरून टाकत नाही त्याचप्रमाण े

िांसगतलेला तपिील पचंनामा करणाऱ्या पोलीि असधकाऱ्याच्या स्िरात सटपनू, िंबंसधत घटनांचे िामान्यत्ि, त्यातील आिाहकत्ि 

नष्ट झाल्याने त्यांत आलेल्या कोरडेपणा इत्यादी ििाांची प्रत्ययकारी जाणीि तो िाचकाला करून दतेो. त्याचा हा असलप्तपणा 

कादबंऱ्यांत यदु्ध तपिील दणे्यात हरिला जातो िा दोन नदीची स्तोत्रे गाताना सिरघळून जातो ह ेया िंदभाशत लक्षात घणे्यािारखे आह.े 

कथांतगशत अनभुिाच्या मयाशसदत व्याप्तीमळेु त्याच्या व्यसक्तरेखांना एक प्रकारचा बांधीिपणा येतो. कादबंऱ्यांतील 

सिस्ततृ व्यसक्तदिशनात सिरलेला पिरटपणा कथांमध्ये अभािानचे सदितो. कादबंऱ्यांच्या सिस्ततृ पटामळेु, व्याप्त कालखंडाच्या 

दीघशत्िामळेु आसण िंबंसधत सिर्षयांच्या (यदु्ध, यादिी इत्यादींच्या) िमािेिकत्िामळेु िारख ेस्िभािसििेर्ष अिलेल्या व्यसक्तरेखांतील 

िकू्ष्म फरक कायम दिशसिता येत निल्याने व्यसक्तरेखांना अस्पष्टपणा, धिूरपणा येतो. कथेत व्यसक्तदिशन असधक कें सद्रत होते. सिसिष्ट 

अनभुिाच ेलोकसिलक्षणत्ि इतर िरसमिळ अनभुिांत दडून जात नाही. यामळेु एखादी प्रिंगमासलका कादबंऱ्यांत िाचताना प्रभािी 

िाटते, पण नंतर सतला मनािर ठिण्याि िाि समळत नाही; उलटपक्षी अिाच तऱ्हचेी घटना कथारूपान ेिादर झाल्याि िाचल्यानतंरही 

मनात उरते. उदाहरणाथश 'द ॲझअुर स्टेपी' यांत मालकान ेबायकोिर नजर ठेिल्याबद्दल नोकरान ेमालकाि चोप सदल्याची घटना येते. 

तीच पढुे कादबंरीत आसक्िन्या-सलसस्टन्स्की िंबंधांत िसणशली जाते, पण दोहींच्या पररणामकारकतेत केिळ त्यांच्या िंबंसधत मखरामळेु, 

कोंदणामळेु फरक पडतो ह े लक्षणीय आह.े कादबंऱ्या िाचताना कथाबीजे सिखरुली अिल्याची जाणीि होते. उलटपक्षी कथा 

िाचताना अनभुिदिशन अपरेु झाल्याची िंका येत नाही, ह े कथालेखक ि कादबंरीकार या िोलोखोिच्या दोन्ही भसूमकांचे एक 

सनष्ट्कर्षाशत्मक मलू्यमापन म्हणता येईल. 
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'एका माणिाची भसितव्यता' ('िन मॅन्ि डेसस्टनी') म्हणनू १९६७ िाली प्रसिद्ध झालेल्या ि 'मानिाचे भसितव्य' ('द फेट 

ऑफ मॅन') या नांिानहेी उपलब्ध अिलेल्या कथेत काही िेगळे िाध्य झाल्याचे प्रत्यंतर येत नाही. आटोपिीर पिारा हा अकरणात्मक 

गणु ि िर उल्लेखलेले करणात्मक सििेर्ष यांमळेु िोलोखोि इथे असधक यिस्िी झालेला सदितो. एकंदरीने अनभुिांची िंख्या िाढिनू 

(िा ते फुगिनू) कादबंरी बनत नाही; आसण मयाशसदत िा काहीिा नेहमीचा अनभुि अिनूही कथा उभी राहू िकते, या दोन्ही ितू्रांची 

प्रचीती िोलोखोिच्या सलखाणात येते. 

 

कल वांत शोलोखोव 'सांपल '? 

अनभुिाच्या जातीनिुार िाङ्मयप्रकार सनसित होतो ह े ित्य त्यान े नजरेआड केल्यान े ऊरफोड्या महत्त्िाकांक्षने े पे्रररत 

झालेला िोलोखोि काही ििंाच्या िमन्ियांत काही िेळा अगंभतू, स्िरूपिंबद्ध अिक्यता अिते ह ेसििरला आसण कादबंरीकार या 

दृष्टीने रसियन कादबंरीच्या परंपरेत अनन्यिाधारण स्थान समळसिण्याचा त्याचा प्रयत्न फिला. १९३० नंतर जिळजिळ १९५६ पयांत 

त्याने काही सलसहले नाही ि नतंरही फारिे महत्त्िाच ेकाही प्रसिद्ध केले नाही याची राजकीय ि व्यसक्तगत कारण ेबहुसिध अितीलही. 

पण मला िाटते, सहमालयाएिढा कलाप्रयत्न  अत्यंत किनू ि नकेीने केल्यािर, ि त्याला अपसेक्षत ते कलात्मक यि प्राप्त न झाल्याने, 

त्याच्या कलाजाणीिलेा आलेला थकिा हचे या दीघश स्तब्धतेच ेकारण आहे. कलािंत िोलोखाि हा सनसद्रस्त आह ेकी तपस्येत आह े

अिा जर प्रश्न पडला अिता तर अजनू काही आिा आह,े अिे िाटले अिते. त्याची राजकीय ि िासहसत्यक िक्तव्ये पाहाता कलािंत 

िोलोखोि १९३० िालीच 'िंपला' अिािा अिे िाटल्याखेरीज राहात नाही हहेी सततकेच खरे. 

 

 


