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ANDREJ ALEKSEJEVITSI AMAL-
RIK werd in 1938 te Moskou oe-
boren. Hij studeerde aan de hr:s-
torische faculteit van de Univer-
siteit van Moskou, waarvan hii in
1963 werd uitgesloten vanwóge
zijn scriptie over het Kiëvse Bus-
land. In 1965 werd hU gearres-
teerd op beschuldiging dat hij
een aantal toneelstukken met
'kenneli jk anti-sovjet en porno-
grafisch karakter' had geschre-
ven. Deze beschuldiging werd
later ingetrokken. Amalrik werd
echter wegens' leegloperu'  naar
Siberië verbannen. De geschie-
denis van zijn ball ingschap be-
schreef hij in het boek'Niet be-
geerde reis naar Siberië'. Eind
1966 mocht hij echter naar Mos-
kou terugkeren, waar hU aanvan-
keli jk als journalist werkte voor
het persagentschap Novosti. Eind
1968 werd hU op aandringen van
de KGB ontslagen, waarna hij
een ti. jd als postbode werkte on-
der voortdurend streng toezicht
van de veil igheidsdienst. Des-
ondanks bleef hU openlUk krit iek
leveÍen op het regiem en con-
tacten onderhouden met zUn bui-
tenlandse vrienden.
Hoewel Amalrik begÍeep dat hi-i
hierdoor opnieuw kon worden
gearresteerd. stuurde hij het ma-
nuscript van dit boek naar het
Westen met het verzoek het te
laten publ iceren. Op 2l  mei 1970
werd ht in Akoelovo, 170 km van

Moskou, gearÍesteerd en ln de
gevangenis van Sverdlovsk opge-
sloten.

HAALT DE SOVJETUNIE 1984?
is het scenario van de onder-
gang van de Sovjetunie in de
komende 15 jaar. Het boek be-
gint met een stoutmoedige ana-
lyse van de Sovjetmaatschappu.
Aan de top staat het starre bu-
reaucratische regiem, dat geen
enkele verandering duldt en
iedere nieuwe gedachte be-
schouwt als een aanslag op het
regiem. Onderaan ziet Amalrik de
grauwe maasa, hoofdzakelUk be-
staand uit arbeiders en boeren
zonder enige vri jheidstraditie,
maar met een grote destructieve
potentie. Tussen deze twee groe-
pen zit de middenklasse ge-
klemd, de 'klasse der specialis-
ten, waarvan het succes van de
democratische oppositie in Rus-
land afhangt. Amalrik karakteri-
seert de Democratische bewe-
ging en de culturele oppositie en
analyseert de passiviteit van de
grote massa. Vervolgens predikt
hi j  zun ongeloof in de zgn. ' l ibe-
ralisering'. Ten slotte voorspelt
hij een slepende partizanenoorlog
met China. In de nek gesprongen
door Oosteuropese landen, van
binnen uit ondermund door plaat-
seli jke onlusten en niet-Bussische
nationalismên, barst het Sovjet-
amperium ui teen.
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