i eം esും േകാpും onാം ഭാഗം iവിെട വായിkുക. i eം eസ് നmൂതിരിpാടിെനതിരായ ൈസdാnികേമാ aലല്ാtേതാ
ആയ വിമര്ശനമലല് ഈ കുറിpുകളുെട uേdശയ്െമn് േനരേt പറ ു. നmൂതിരിpാട് മാര് സിസtിലും aലല്ാt
വിഷയ ളിലും നിരkരനാെണnും പു തകം വായിcാല് aേdഹtിനു മനsിലാവിെലല്nും eഴുതാനറിയിെലല്nും
വിവരേkടുകള് ദശക േളാളം ആവര്tിcു വിളmിെയnും വയ്kമാkുക, enു െവcാല് പc kു പറയുക- iതാണ്
uേdശയ്ം. കllിെവളിctാkുക. iംgീഷില് Debunking enു പറയുn ഏര്pാട്. വിവരേkടുകളുെട ഈ uപാസക
വാ tെp തുേപാെല മെ ാരു വയ്kിത ം േകരളtില് വാ തtെp ുകാണിലല്. iേdഹtിെ റ ചരിര്തപാ ിതയ്െtയും
(പാ ിതയ്മിലല്ാ മെയയും) വാ tുnവരില് ഐജാസ് aഹmദും രാജ ഗുരുkളും െക e പണിkരുമുണ്ട്. പു തകം
വായിkാെതയാണ് eഴുതിയിരുnെതnതുേപാലും iേdഹtിെ റ കാരയ്tില് പലരുെടയും ക ില് മികവാണ്. യുkിേയാെട
oരു ഖ ിക തികെcഴുതാ കഴിവിലല്ാt iേdഹെt ൈശലീവലല്ഭനായി വാ tുnവരില് സി െജ േതാമസ്, ഓ e വി
കുറുp്, സുകുമാര് aഴീേkാട് enിവരുണ്ട്. iേdഹtിെ റ ചരിര്തjാനം, ൈശലീവിലാസം enിവെയp ി െവേvെറ
കുറിpുകളില് പിnീടു പറയും. മാ സിം േഗാര്kിയുെട oേnാ രേണ്ടാ േലഖനം വായിc് മാര് സിs് സൌnരയ്ശാ ര്തtില്
തനിkുll പരിമിതികള് മറികടnു ധീരമായി സാഹിതയ്േലാകt് iടെപ ് ര്ഗn ള് രചിc് സാഹിതയ്ൈസdാnികനും
സാഹിതയ്വിമര്ശകനുമായി ഖയ്ാതി േനടിയ i eം eസിെനp ിയാണ് ഈ കുറിp്. )

i eം eസ് സിdാnേവല തുട ിയ കാലം മുതല്തെn സാഹിതയ് സംബnിയായ വിഷയ െളp ിയും
eഴുതിtുട ിെയnു േതാnുnു. േകരളtിെല സിdാnവയ്ാപാരtില് ര്പചാരം േനടിയ ജീവല്സാഹിതയ്ം,
കല കല kുേവണ്ടിേയാ സമൂഹtിനുേവണ്ടിേയാ, േസാേdശയ്സാഹിതയ്ം, പുേരാഗമന സാഹിതയ്ം (പു ക
സ യും) തുട ിയ വിഷയ ളിെലാെk കശപിശകൂടാ oരു പkt് i eം eസ് uണ്ടായിരുnേലല്ാ.
സാഹിതയ്െtp ിയുll മാര് സിs് വീkണtില് തനിk് oരു ഘ ംവെരയുണ്ടായിരുn പരിമിതി
പറ ുെകാണ്ട് aതിനു പരിഹാരമായെത െനെയn് i eം eസ് വിവരിkുnു.
രൂപഭര്ദതാവാദം aലയടിcുയര്n കാലt് െതാഴിലാളി വര്gtിെn നിലപാടുെവc് സാഹിതയ്കൃതികെള
നിരൂപണംെചേyണ്ടെത െനെയn കാരയ്tില് തികcും aപൂര് മായ ധാരണകളാണ്
eനിkുണ്ടായിരുnത്. മാര് സ്, ഏംഗല്സ്, െലനി enിവരുെട കൃതികള് സാമാനയ്ം നnായി പഠിkാ
ഞാ ര്ശമിcിരുnുെവ ിലും ൈവരുdയ്ാtകവും ചരിര്തപരവുമായ ഭൌതികവാദം
കലാസാഹിതയ്ാദികളുെട േമഖലെയ e െന പര്ശിkുെമn് eനിkn് കാണാ കഴി ി ിലല്.
മുണ്ടേ രി മാsറുേടതടkം കമയ്ൂണിsിതര സാഹിതയ്കാര മാരുെട ഖ നപരമായ േലഖന ള്kും
ര്പബn ള്kും ഖ നപരമായി ഞാ ന കിയ മറുപടിയില് ഈ ദൌര്ബലയ്ം കാണാം.
ഈ കുറവ് പരിഹരിkാ eെn സഹായിcത് വര്ഷ ള്kുേശഷം eനിkു പഠിkാ കഴി
മാ സിം
േഗാര്kിയുെട onു രണ്ടു ര്പശ ത േലഖന ളാണ്. ര്പശ ത സാഹിതയ്കാരനും uറc മാര് സിs്
ദാര്ശനികനുമായിരുn aേdഹം സാഹിതയ്tിെn വളര്cെയ സമൂഹtിെn വളര്cേയാടു
ബnെpടുtിെkാണ്ടു പറ ു. (1988-െല മുണ്ടേ രി മാരക ര്പഭാഷണം, തിരെ ടുt ര്പസംഗ ള്
181) (ഊnല് eേ റത്)
തെ റ ക ില് uറc മാര് സിs് ദാര്ശനികനായ മാ സിം േഗാര്kി പറ തായി i eം eസ്
മനsിലാkിയ കാരയ് ള് aേdഹം നൂെ ാnാവര്tിcു enു പറ ാല് aത് നയ്ുേനാkിേയ ആവൂ.
െതരെ ടുt ര്പബn ളില് സാഹിതയ്െtp ി െപാതുവില് പറയുn eലല്ാ േലഖന ളിലും
േഗാര്kിയില്നിnു കി ിയ പാഠം വി തരിkുnുണ്ട് iേdഹം. തിരെ ടുt ര്പസംഗ ളിലും േഗാര്kി
േവണ്ടര്ത വരുnുണ്ട് . സാഹിതയ്സംബnിമായ മാര് സിs് കാ ചpാടില് aേdഹtിനുll ദൌര്ബലയ്ം
രണ്ടു േലഖന ള് െകാണ്ടു പരിഹരിc േഗാര്kിെയkുറിc് aേdഹtിനു വാചാലനാവാെത വy.
േമെല്kാടുt udരണിയിലുll പു തകtിന് ര്ശേdയമായ oരു േപരാണുllത്. 'വയ്kിത tിെn
ശിഥിലീകരണം.' inയ്യിെല eലല്ാ ഭാഷകളിെലയും മാര് സിsുകാേരാട് eനിkു വിനീതമായ oരു
aഭയ്ര്tനയുണ്ട്. ഈ aനര്ഘമായ കൃതി ത ളുെട ഭാഷകളിേലk് തര്ജമ െചyണം. വളര്nു വരുn
മാര് സിs് സാഹിതയ്കാര മാരുെടയും വിമര്ശക മാരുെടയും തലമുറ kും
സാം കാരികജീവിതtിെ റ eലല്ാ വശ ളിലും aതീവ താ പരയ്മുll സാമാനയ്വായനkാര്kും, oരു
വശt് മാര് സിs് േലാക വീkണവും മറുവശt് eലല്ാ കലാരൂപ ളുെടയും സര്gാtക രചനയും
വിമര്ശനാtക ആസ ാദനവും തmിലുll ബnെtp ി മനsിലാkുവാ iതുപകരിkും.
(മാര് സിസവും സൌnരയ്ശാ ര്തവും, 1981- െല ര്പസംഗം, െതരെ ടുt ര്പബn ള്, 196)

ipറ

ത് സരളമേലല്? ഗഹനമേലല്? പിെnെയെnാെkയലല്!

തുടര്n് ആറു താളുകളിലായാണ് േഗാര്kിെയn മാര് സിs് ദാര്ശനികെ റ ദര്ശനം i eം eസ്
വിവരിkുnത്. iവിെട eഴുതിേcര്kാ വy enതിനാല് േപജുകള് േ ക െച തു േചര്kുnു. aവ
താെഴkാണാം.
1972-ല് ര്പസിdീകൃതമായ oരു aഭിമുഖം മാര് സിസവും കലാസാഹിതയ്ര്പ ന ളും en േപരില്
ര്പബn ളില് (108-118) കാണുnു. aതിലും വയ്kിത tിെ റ ശിഥിലീകരണtില്നിnുll െനടു
udരണിയുണ്ട്.

ര്പതിഭ, സമൂഹം, വര്gബn

ള് en േപരില് ര്പബn

ളിലുll േലഖനtില് (311-315) "മാര് സിs്
സിdാnം സ ാംശീകരിc aസാമാനയ്മായ സാഹിതയ് ര്പതിഭയുെട uടമയായ മാ സിം േഗാര്kി"െയ മൂnു
േപേജാളം വയ്ാഖയ്ാനിkുകേയാ udരിkുകേയാ (ഏെതnു വയ്kമലല്) െചyുnു. േപരു പറയുnിെലല് ിലും
വയ്kിത tിെn ശിഥിലീകരണം തെnയാണ് uറവിടം en് akമി ുെകാടുt േപായി റുകളില്നിnു
മനsിലാkാം. (വര്ഷം െകാടുtി ിലല്ാt ഈ േലഖനം 90കളിെലഴുതിയതാവണം, സമാഹാരtിെല
aതിെ റ sാനം െവcു േനാkുേmാള്.)
വീണ്ടും സാഹിതയ്കാരെn ര്പതിഭയും സമൂഹവും en േപരില് ര്പബn ളിലുll (269-282) െചറുകാട്
aനു മരണ ര്പഭാഷണtില് മൂnുേപജില് േഗാര്kിസിdാnം akമി ു നിരtിയി ുണ്ട്. മലയാള
നിരൂപണtില് മാര് സിസtിെn സ ാധീനം en േപരില് ര്പബn ളില് (203-226) കാണുn
േലഖനtിലുമുണ്ട് വീണ്ടും iേത കാരയ് ള് akമി ് രണ്ടു േപേജാളം. oരു വിധം eലല്ായിടtും
"പരുk കലല്ുകള് രാകിമുറിc് onാnരം ര നമാkാ കഴിവുll ശി പികേളാടു സാഹിതയ്കാര മാെര
uപമിkുnുമുണ്ട്". ചുരുktില് i eം eസ് സാഹിതയ്കാരയ്tില് മാര് സിs് കാ ചpാട് പഠിcത്
മാ സിം േഗാര്kിയില്നിnാണ്. നmൂതിരിpാട് രണ്ടു രണ്ടര ദശകെമ ിലും ഈ േഗാര്kി സിdാnം
യാെതാരു െചടിpും കൂടാെത oേര ഈണtിെല ിലും പരിഹാസയ്മായ ൈവരുdയ് േളാെട െചാലല്ിനടnതു
കാണുnു. തനിk് മാര് സിs് സൌnരയ് ശാ ര്തം െവറും രണ്ടു േലഖന ളിലൂെട വിളmിtn
േഗാര്kിെയ iേdഹം പരിചയെpടുnേതാ eഴുപതുകളുെട തുടktിേലാ മേ ാ ആയിരിkണം! akാലം
മുതലാണ് iേdഹം േഗാര്kിെയ തnി ര്പകാരം വളcുംതിരിcും മുറിcുംതറിcും akമി ും aലല്ാെതയും
udരിcു കാണുnത്.

iനി i eം esിെ റ മാര് സിs് ദാര്ശനികനായ മാ സിം േഗാര്kി ആെരnു േനാkാം. േഗാര്kി
മാര് സിs് ദാര്ശനികനാെണnത് i eം esിെ റ സ nം കണ്ടുപിടിtമാണ്. uളുpിലല്ാt വിവരേkട്.
aതു പരിഗണനയര്ഹിkാെത തllിkളേയണ്ടുn കാരയ്മാണ്. കാരണം തെ റ കൃതികളിെലവിെടയും
േഗാര്kി മാര് സിs് തt വിചിnനം നടtിയതായി േക ി ിലല്. a െന െച തതായി i eം esിനും
പറയാനിലല്. iേdഹം eര്തമാര്തം കമയ്ൂണിsായിരുnു enതു തെn തര്kവിഷയമാണ്. ഏതായാലും
പലഘ
ളിലും കടുt േബാെള്ഷവിക് വിരുdത iേdഹം ര്പദര്ശിpിcു. enുമാര്തമലല് i eം eസ്
മനഃപാഠമാkി ആവര്tിc് udരിkുn േഗാര്kി സിdാn ളിെല പല ഭാഗ ളും മാര് സിs്
വിരുdമാണ്. aതിെ റ േപരില് െpഹേനാവ് aേdഹെt വിമര്ശിkുകയും പരിഹസിkുകയും
െച തി ുണ്ട്.( ON THE SO-CALLED RELIGIOUS SEEKINGS IN RUSSIA, 1909, Selected
Philosophical Works, Vol. III, pp 367-379, 1976, Progress Publishers) െലനി വിേരാധം
ര്പകടിpിcി ുണ്ട്. ഈ കt് uദാഹരണം. i eം eസ് േഗാര്kിയുേടതായി udരിkുn കാരയ് ള്
മിkതും aേdഹtിെ റ സ nവുമായിരുnിലല്. റഷയ്യില് akാലt് ഫാഷനായിരുn oരു പുതിയ
'മത'വുമായി ാണ് i eം eസ് udരിkുn കാരയ് ള്k് മാര് സിസേtാടുllതിെനkാള് ബnം.
മതെtയും മാര് സിസെtയും സംേ ഷിpിkാ തുനി
"god building" en ആശയtിെ റ
ര്പചാരകനായിരുnു േഗാര്kി.

aെലല് ില് ഈ 'പു തക'tില്നിn് i eം esിനു കി ുnെതnാണ്? enാെണnു പറയുക eളുpമലല്.
കാരണം akമി ു പറയുnത് oരിടt് oരുതരtിലും േവെറാരിടt് േവെറാരു തരtിലുമാണ്.
ര്പബn ള് 272-275 േപജുകളില് കാണുnതും 196-202 േപജുകളില് കാണുnതും വയ്kിത tിെ റ
ശിഥിലീകരണം en o േലഖനെt പരാവര്tനം െച തതാെണnു വിശ സിkാ ര്പയാസമാവും.
േപജുകളുെട േ ക പരിേശാധിkുക.
272-275 േപജുകളില് (മലയാള നിരൂപണtില് മാര് സിസtിെ റ സ ാധീനം en േപരിലുll
േലഖനtില്/ര്പഭാഷണtില് നിn്) കാണുnത്:

iനി 196-202 (മാര് സിസവും സൌnരയ്ശാ ര്തവും en േലഖനtില്നിnുll ഭാഗം)

oരു കൃതിയില്നിn് udരിkുേmാള് കാണിേkണ്ട aടിsാന മരയ്ാദ i eം eസിന് aറിയിലല്. iതിനുll
uദാഹരണ ള് ര്പസംഗ ളിലും ര്പബn ളിലും uടനീളം കാണാം. താ പറയുnെതn്, udരിkുnെതn്

enു േവര്തിരിkാെത രണ്ടും കൂ ിkുഴc് aവതരിpിkുnത് വളെcാടിkാനുll സൌകരയ്tിനേലല്
enു നയ്ായമായും സംശയിkാം. oരുദാഹരണം iതാ:
enാല് മതവും aതിെ റ സൃ ിയായ ൈദവവും പിnീട് മര്dനtിനുll uപകരണമായി തീര്nു;
aതിെനതിരായും മനുഷയ്നു േപാരാേടണ്ടിവnു. മതtിെ റ സൃ ിയിെലnേപാെല തെn oരിkല്kൂടി
സമൂഹം onട മായി, itവണ ൈദവtിെനതിരായ േപാരാ tിെ റ oരു ര്പതിബിംബം സൃ ിcു:
'മനുഷയ്നും ൈദവ ളും തmിലുണ്ടായ സംഘര്ഷം മനുഷയ്രാശിയുെട ര്പതിഭയുെട uജ ലര്പതീകമായ
െര്പാമിതയ്ൂസിെന aവതരിpിcു. [...]'
i െന മര്dേനാപകരണമായതിെനp ിെയാnും േഗാര്kിയുെട േലഖനtിലിലല്. iെതാെk i eം eസ്
കൂ ിേcര്tതാണ്. itരം വയ്ാജമായ udരണികള് i eം eസ് ശിഷയ്ഗണ ള്kു
ര്പ നമാവിലല്ായിരിkാം. ("a ിെനാരു ര്പsാവന േഗാര്kി നടtിയി ുെണ്ടnതില് തര്kമിലല്ാt
sിതിk് eേpാള് en കാരയ്ം മാര്തം വcു ഈ emിനു വിവരമിെലല്nു പറയുnത്
കാരയ്മായിെ ടുkുnിലല്" enു പുലmുn സഗാവിെനേpാലുllവര്k്.) enാല് ബൌdിക വയ്വഹാര ളില്
iത് aknവയ്മായ െനറിേകടാണ്. േഗാര്kിെയ udരിc് udരിc് oരു ചാ ം ചാടുn i eം eസ് പിnീട്
aേത േലഖനtില്നിെnn േപാെല യാെതാരു മാ വും സൂചിpിkാെത udരിkുnത് iരുപതിലധികം
വര്ഷം പിnീട് േഗാര്kി eഴുതിയ േലഖനtില്നിnാണ്. (ര്പബn ള്, 200, േ ക െച ത േപജുകള്
കാണുക) aതില് ഹി ല്റും മുേസാളിനിയും സാം കാരിക നായകരുെമാെk വരുnുണ്ട്. ചുരുktില് i
eം eസിന് aറി ുകൂടാ വയ്kിത tിെ റ ശിഥിലീകരണം 1909-ല് eഴുതിയ േലഖനമാെണnും
akാലt് േഗാര്kി god building ല് വയ്ാപൃതനായിരുെnnും. (വയ്ാജമായ udരണികള് i eം സ് കൃതികളുെട
മുഖമുര്ദയാണ്. aതിെനp ി കുറേcെറ uദാഹരണ

ള് നിരtാനുണ്ട്. aതു മെ ാരു േപാsായി പിnീടു ര്പസിdീകരിkും.)

മതം, കല enിവയുെട u ഭവെtp ി i eം es് പഠിcത് േഗാര്kിയില്നിnാവാം. പേk ഈ വക
കാരയ് െളp ി മാര് സിsു സിdാn ചര്cയില് േഗാര്kിk് oരു sാനവുമിലല്. i eം esിനു
വിവരമിലല്ാtതുെകാണ്ട് ഈ വിഷയtില് ധാരാളമായി രചനകള് നടtിയ െpഹേനാവിെനേpാലും
പരിചയിcിലല്. പകരം േഗാര്kിയുെട aഴുെകാഴm വര്tമാനംെകാണ്ടു തൃ തിെpടുnു.

വയ്ാജമായ udരണിയുെട ര്പ നം oരു വശt്. udരണിയുെട നിരര്tകത േവെറാരു വശt്.
മര്dേനാപകരണെtp ിെയാnും േഗാര്kി പറയുnിലല്. aതിെനp ി ഈ കുറിpില് മെ ാരിടtു കാണാം.
(േമെലkാണുn ര്പകാരം "മനുഷയ്നും ൈദവ ളും തmിലുണ്ടായ സംഘര്ഷം [...] aവതരിpിc"

െര്പാമിതയ്ൂസ് മെ ാരിടt് ര്പകൃതി ര്പതിഭാസ
മാറുnു.

േളാേട ു മു ിയ മനുഷയ്െ റ ഭാവനയുെട സൃ ിയായി

iെതാരു വലിയ anരമാേണാ enു െകാഴണാേ രിkാര സഗാവ് േചാദിkുnത് eനിkു കാണാം.
മനുഷയ്നും ര്പകൃതിയും, മനുഷയ്നും ൈദവ ളും തmില് eെnാെk സംഘ നെt ഘ ംഘ മായി
േവര്തിരിcു പറയുnത് നmൂതിരിpാടു തെnയാണ്.)
i eം eസ് ഭkിേയാെട രണ്ടുരണ്ടര രദശകേtാളെമ ിലും udരിcുെകാണ്ടു നടn ഈ ര്പബnെtp ി
കുറcുകൂടി പറേയണ്ടതുണ്ട്. മാ സിം േഗാര്kിയുെട Collected Works (Progress Publishers,
Moscow1978-1982) പtാം വാലയ്tില് aറുപതു േപേജാളം വരുn ഈ േലഖനtിെ റ
രണ്ടുഭാഗ ളില് ആദയ്ഭാഗtുനിnു (ആദയ്െt െവറും 15 േപജുകള്) മാര്തമാണ് i eം eസ് ekാലtും
udരിcിരിkുnത്. inയ്യിെല eലല്ാ കമയ്ൂണിsുകാര്kും iേdഹം ശിപാര്ശെച ത ഈ േലഖനtിെ റ
ബാkി ഭാഗം iേ ാര് വായിcിേലല്? കു ം പറയരുതേലല്ാ, സംഗതി aറുവഷളാണ്, aറുേബാറാണ്.
വായിkാ െകാllിലല്. ആദയ്ഭാഗt് കുറc് aഴുെകാഴm നരവംശശാ ര്തമിര്ശണമുണ്ട്. aര്തയും ഭാഗം
വായിcാല് iേ ാര് eെn ിലുെമാെk പറയുെnnു േതാnും. ബാkി കുെറ Philistinismtിെനതിരായ
നിഴല്യുdവും മുkാല്ഭാഗവും െവറും ര്പാേദശികകാരയ് ളുമാണ് . െവറുെമാരു പര ര്പബnമാണ്
നmൂതിരിpാട് െവcുപൂജിkുnത്. scholarly ആയ യാെതാnും aതിലിലല്. iതറിയണെമ ില്
െpഹേനാവിെ റ ഏെത ിലും സാഹിതയ് സംബnിയായ േലഖനം വായിcാല് മതി. െpഹേനാവിെ റ േപരു
പറയാ ര്പേതയ്ക കാരണമുണ്ട്. സാഹിതയ്ം, കല enീ വിഷയ ളില് aേdഹtിനുണ്ടായിരുn
സവിേശഷമായ ര്ശdയാണ് ആ കാരണം. primitive art, സാഹിതയ്ം കല enിവയുെട u ഭവം iതിെലാെk
aേdഹtിനു വലിയ താ പരയ്വും പാ ിതയ്വുമുണ്ടായിരുnു. ഈ വിഷയ ളില് ആദയ്കാല
മാര് സിs് നിലപാട് വിശദമാkാ iേdഹമാണ് സാധാരണമായി udരിkെpടുnത് aലല്ാെത i eം eസ്
udരിkുംേപാെല േഗാര്kിയലല്. െpഹേനാവ് ഈ വിഷയ ള് പറയുേmാള് േഗാര്kി െചyുംേപാെല
യാെതാരു aടിsാനവുമിലല്ാെത ഊഹാേപാഹ ള് നടtുകയലല് െചyാറ്. പറയുnത് ശരിയായാലും
െത ായാലും akാലെt ര്പമുഖ നരവംശശാ ര്ത കൃതികളില്നിn് സമൃdമായി aേdഹം udരണികള്
നിരtും. aവയുെട aടിsാനtിലാണ് aേdഹം സിdാnം ചമ kുnത്. aേdഹtിനു സിdാnേവല
aറിയാമായിരുnു. േഗാര്kിk് ഈ േവല o ും aറിയിലല്ായിരുnു. (aറിയാമായിരുെnn് i eം eസ്
oഴിെക ആരും പറ ുേക ി ുമിലല്.) േഗാര്kി oരു േനാവലില് സിdാnേവല kു ര്ശമിcേpാള്തെn
aതിെന വിമര്ശിcുെകാണ്ട് െpഹേനാവ് eഴുതിയത് iവിെട ര്പസkമായിരിkും.
Maxim Gorky is a remarkable and brilliant artist. But even artists of genius are frequently utterly
helpless in the domain of theory. There is no need to go far for examples: Gogol, Dostoievsky,
Tolstoy, these giants in the field of literary creation revealed infantile weakness every time they took
up some abstract question. Belinsky often said that artists' minds went into their talents. There are not

many exceptions to this rule. In any case, M. Gorky is not one of them. ( ON THE SO-CALLED
RELIGIOUS SEEKINGS IN RUSSIA, 1909, Selected Philosophical Works, Vol. III, p 367, 1976,
Progress Publishers)
േഗാര്kി aവസാനകാലം വെര െകാണ്ടുനടn hero worship ആണ് i eം eസ് udരിkുn േലഖനtിലും
നിറ ുനില്kുnത്. സാഹിതയ്tിെ റയും കലയുെടയും ആരംഭം വളര്c enിവെയ ചരിര്തപരമായ
ഭൌതികവാദtിെ റ െവളിctില് (iരു ിലായാലും ഈ േbാെഗര്k് oരു ചുkുമിലല്) കാണുnതലല് േഗാര്kിയുെട
പുലmലുകള്. വയ്kമായ ചരിര്തബnമിലല്ാെത വയ്kിെയയും വയ്kിത െtയും പ ി പറയുn േഗാര്kി
മാര് സിsു കാ ചpാടിനു വിരുdമായ കാരയ് ളാണ് aവതരിpിkുnത്. സ കാരയ്സ t്
uണ്ടാവുnതിനും ചൂഷണവും മര്dനവും ആരംഭിkുnതിനും മുmുll സുnരമായ കാലെtp ി േഗാര്kി
െമനയുn ഭാവന k് മാര് സിസവുമായി ബnമിലല്. aടിമകള് േവലെച ത് കുെറേpര്k്
െവറുെതയിരുn് തിn് ഏmkം വിടാ കഴി േpാഴാണ് (i eം eസ് ൈശലിയില്
udരിcുേനാkിയതാണ്, kമിkണം) മനുഷയ് തt ചിnയില് ഏെര്p ു തുട ിയെതnു പറയുn
മാര് സിെ റ നിലപാട് (ആദയ്ം aരിേsാ ല് പിെn െഹെഗല് enിവര് പറ തിെ റ aടിsാനtില്)
eവിെട, സ കാരയ്സ tിെ റ u ഭവേtാെട ശിഥിലീകരണം ആരംഭിc േഗാര്kിയുെട വയ്kി eവിെട.
െര്പാമിതയ്ൂസിെനേpാലുll നായക മാെര സൃ ിc മഹtായ ഭൂതകാലെtേയാര്t് െനടുവീര്pിടുn
േഗാര്kിെയയും പുരാതന ര്ഗീസില് iലിയഡ്, oഡീസി enിവെയkാള് മികc കാവയ് ള് uണ്ടായിെലല്nത്
ചരിര്തപരമായ പുേരാഗതിയില് aനിവാരയ്മായി സംഭവിkുnതാെണnു കാരയ്കാരണ ബnേtാെട
പറയുn (this blogger doesn't give a damn if Plekhanov is right or not) െpഹേനാവിെനയും (Historical Materialism and the
Arts) താരതമയ്ംെച തുേനാkാനുll വിവരം മാ സിം േഗാര്kിയുെട രണ്ടുേലഖന ള്
വായിcേpാേഴkും മാര് സിs് സൌnരയ്ശാ ര്തtില് പാരംഗതനായിേpായ i eം esിനുണ്ടായിലല്.
ഈ വിഷയtില് െpഹേനാവിെ റ വളെര ര്പശ ത േലഖനമായ Art and Social Life േര്പാര്ഗസ്
പbിേഷര്സ് െകാcുപു തകമായി acടിc് ചവറുേപാെല വിതരണം െച തത് onുമറിcു േനാkാനുll
കഴിവുേപാലും ഈ മഹാചിnകനുണ്ടായിലല്േലല്ാ.
aറുപതുകളില് െpഹേനാവ്, ര്കിsഫര് കാഡ്െവല് enിവെരp ി ആtവിശ ാസേtാെട
പരാമര്ശിkുകയും ലുkാcിെനkുറിcു ദീര്ഘമായി uപനയ്സിkുകയും െചyുnുണ്ട് േജാസഫ്
മുണ്ടേ രി. aറുപതുകളില് േകരളtില് uണ്ടായ ബൌdിക anരീkംേപാലും uെള്kാllാനും
ആനുപാതികമായി വികസിkാനും െതാ റുകളില് േപാലും ര്പാ തി േനടാt i eം eസ് en
മാര് സിs് സൌnരയ്ശാ ര്തjെനp ിയാണ് നmള് പറയുnത്! aതും i eം esിന് aറിവിലല്ാt
വിഷയ ളുമായി ബnെp ലല്, o ും aറിവിലല്ാതിരുnി ും പ ിതെനn ഭാവേtാെട iേdഹം സമീപിc്
വിഷയ ളുമായി ബnെp ്!
i eം eസ് ഭkര്kുേവണ്ടി ചുരുkിpറ

ാല്,

മലയാള സാഹിതയ്രംഗെtയാെക സ ാധീനിc ചര്cകളില് മാര് സിs് പkം പറ
i eം eസ് പിnീട്
തനിk് സാഹിതയ്വിഷയtില് േവണ്ടര്ത aറിവിലല്ായിരുെnn് സmതിkുnു. ഈ വിഷയtില് പിnീട്
തനിk് aറിവുതnത് uറc മാര് സിs് ചിnകനായ മാ സിം േഗാര്kിയാെണn് aേdഹം പറയുnു.
േഗാര്kിയുെട വയ്kിത tിെ റ ശിഥിലീകരണം en ര്പബnമാണ് aേdഹം മാര് സിs്
സാഹിതയ്വീkണെtp ി പറയുേmാള് ആവര്tിcുdരിkുnത്, ഏതാണ്ട് ജീവിതtിെ റ
aവസാനകാലം വെര iേdഹം iതു തുടര്nു. inയ്യിെല eലല്ാ സംsാന ളിെലയും കമയ്ൂണിsുകാേരാട്
സ nം ഭാഷയിേലk് പരിഭാഷ െചyാ ശിപാര്ശെചyുമാറ് iത് aേdഹെt ആേവശഭരിതനാkി.
ഈ േbാെഗര് പറയുnത്:
േഗാര്kി മാര് സിsു ചിnകനലല്, ആെണnു പറയുnത് നാലാംകിട വിവരേkടാണ്.

േഗാര്kിയുെട വയ്kിത tിെ റ ശിഥിലീകരണം മാര് സിsവ്ിരുdമായ വീkണ
പര ര്പബnമാണ്.

ള് നിറ

േഗാര്kി മാര് സിs് ദാര്ശനികനാെണnും വിചാരിc് ഈ ര്പബntില്നിn് രണ്ടുരണ്ടരദശകkാലം സി
പി emുകാര്k് വിjാനം വിളmിനടn േദഹം മാര് സിs് ൈസdാnികനലല്, മാര് സിsു ചിnയുെട
േമഖലയില് െവറുെമാരു േകാമാളിയാണ്. ഈ ര്പബnെt aടിsാനമാkിയും aതില്നിn് വിപുലമായി
udരിcും iേdഹം eഴുതിയ േലഖന ള് വയ്ാജudരണികളുെട സമൃdിെകാണ്ട് iേdഹtിെ റ
intellectual integrityെയ േചാദയ്ംെചyുnു.

ഈ േbാെഗര്k് i മുll eഴുtുകാരനാണ് േഗാര്kി . amയുെട കര്tാവ് en നില kലല്. ആtകഥയുെട സ ഭാവമുll േനാവല് ര്തയtിെ റയും onാnരം
കഥകളുെടയും േപരില്. oരു കാലtും oരു സാഹിതയ്കാരനും േനടിയിരിkാനിടയിലല്ാtര്ത സmnമായ ജീവിതാനുഭവ ള് ൈകമുതലായുണ്ടായിരുn േഗാര്kിെയ
sാലിനിs് a ീലമായ oരു പീറ സിdാntിെ റ പിnില് െകാണ്ടുേപായി െക ി നിരkരകുkികളായ െകാഴണാേ രിയിെല സഗാkള്.
i eം esും േകാpും തുടരും, (മൂnാംഭാഗം ഏഷയ്ാ ിക് െസാൈസ ിയും i eം esും)

