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13
േജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്

1971 ജൂൺ 5-ന് തെന്റ ജന്മസ്ഥലമായ ബുഡാെപ�
സ്റ്റിൽ വച്ചു 86-ാമെത്ത വയസ്സിൽ േജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്
അന്തരിച്ചേതാെട ധീഷണേലാകത്തിനു നഷ്ടെപ്പട്ടത്
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഏറ്റവും വലിയ െവല്ലുവിളിക�
ളുയർത്തിയ മാർക്സിസ്റ്റു ചിന്തകന്മാരിൽ ഒരാളും ഉത്തി�
ഷ്ഠമാനനായ ഒരു സാഹിത്യനിരൂപകനും മനുഷ്യസ്വാ�
തന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഒരു തീവ്രേസ്നഹിയുമാണ്. വരട്ടുതത്വവാ�
ദികളാലും അവസരവാദികളാലും അപവദിക്കെപ്പട്ടും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്തവരുമായ
ബുദ്ധിജീവികളാൽ േസ്നഹിക്കെപ്പട്ടും ആരാധിക്കെപ്പട്ടും
തെന്റ ജീവകാലം മുഴുവൻ സ്വന്തം വിപ്ലവലക്ഷ്യങ്ങേളാടു
കൂറുപുലർത്തിയ അേദ്ദഹം തത്വചിന്തയിലും സാഹിത്യ�
നിരൂപണത്തിലും രാഷ്ട്രമീംമാസയിലും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര�
ത്തിലുെമല്ലാം ചിന്തയുെട സമൃദ്ധവും ൈവവിധ്യേമറി�
യതുമായ ഒരു പുതിയ സരണി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒസ്യ�
ത്തായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബുഡാെപസ്റ്റിെല സമ്പന്നനായ ഒരു ബാങ്കുടമസ്ഥെന്റ
മകനായി 1886-ൽ ജനിച്ച അേദ്ദഹം തെന്റ കുട്ടിക്കാ�
ലത്തു ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ സു�
ഖസൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചു. പ്രാഥമിക സ്കൂളിേലയും
ൈഹസ്കൂളിേലയും വിദ്യാഭ്യാസം ബുഡാെപസ്റ്റിൽ െവച്ചു
പൂർത്തിയാക്കിയേശഷം അേദ്ദഹം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ�
ത്തിനായി ജർമ്മനിയിേലക്ക് േപാകുകയും സിമ്മൽ,
മാർക്സ്, െവബർ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തരായ അദ്ധ്യാപകരു�
െട കീഴിൽ ബർലിൻ, ഹിഡൽബർഗ് എന്നീ സർവ്വക�
ലാശാലകളിൽ പഠിക്കുകയും െചയ്തു. മാർക്സിേലക്കുള്ള
പാതയിേലക്കു തെന്ന നയിച്ച ആദ്യകാലെത്ത ബുദ്ധിപ�
രമായ വികാസെത്ത അേദ്ദഹംതെന്ന ഇങ്ങിെന വിവരി�
ക്കുന്നു. ‘സ്കൂളിൽ പഠിക്കുേമ്പാഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി
മാർക്സിെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചത്. പിന്നീട് 1908 േനാട�
ടുത്തുള്ള ആധുനിക നാടകെത്ത പറ്റിയുള്ള എെന്റ പ്രബ�
ന്ധത്തിന് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം നൽ�
കാൻേവണ്ടി മൂലധനം ഞാൻ വായിച്ചു. ആ കാലത്തു
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ മാർക്സാണ് എെന്ന ആകർ�
ഷിച്ചത്. സിമ്മലും, മാർക്സ് െവബറും നിറം പുരട്ടിയ കണ്ണ�
ടയിലൂെടയാണ് ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടത്. ഒന്നാം�
േലാക മഹായുദ്ധകാലത്തു ഞാൻ മാർക്സിെനക്കുറിച്ചുള്ള
പഠനം പുനരാരംഭിച്ചു. പേക്ഷ, ഇപ്രാവശ്യം ഇതിേല�
യ്ക്ക് എെന്ന നയിച്ചത് എെന്റ െപാതുവായ തത്വചിന്താ�
താൽപര്യങ്ങളായിരുന്നു. സമകാലികരായ ചിന്തകന്മാ�
െരക്കാൾ ഏെറ െഹഗലായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ
എെന്ന സ്വാധീനിച്ചത്. പേക്ഷ ഒന്നുണ്ട്, എെന്റ േമൽ
െഹഗലിന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം തെന്ന അതീവസ�
ന്നിദ്ധമായിരുന്നു. എെന്തന്നാൽ ഒരു വശത്തു കീർെക്ക�
ഗാദ് എെന്റ ആദ്യകാലവളർച്ചയിൽ സുപ്രധാനമായ
പങ്കു വഹിച്ചിരുന്നു. യുദ്ധത്തിനു െതാട്ടുമുമ്പുള്ള വർഷ�
ങ്ങളിൽ ഹിഡൽബർഗ്ഗിൽ വച്ചു െഹഗലിെനക്കുറിച്ചുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിമർശനെത്തപ്പറ്റി ഒരു പ്രബന്ധെമ�
ഴുതാൻ ഞാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. മറുവശത്ത് എെന്റ
സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വീക്ഷണങ്ങളിലുണ്ടായ
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ എെന്ന സിൻഡിക്കലിസമായും എല്ലാ�
റ്റിനുമുപരി േജാർജ്ജ് െസാറലിെന്റ തത്വചിന്തയുമായും
സമ്പർക്കത്തിൽെകാെണ്ടത്തിച്ചു. ബൂർഷ്വാതീവ്രവാദ�
ത്തിനപ്പുറം കടക്കാൻ ഞാൻ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചുെവ�
ങ്കിലും സാമൂഹ്യജനാധിപത്യസിദ്ധാന്തം (പ്രേത്യകിച്ചും
കൗടസ്കി നൽകിയ അതിെന്റ വ്യാഖ്യാനം) എന്നിൽ
വിപ്രതിപത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. െസാറലിേനാടു�
ണ്ടായ എെന്റ താൽപര്യം ഉണർത്തിയതു േസാഷ്യൽ
െഡേമാക്രസിയിെല ഹംേഗറിയൻ ഇടതുേചരി പ്രതി�
പക്ഷത്തിെന്റ ആത്മീയഉപേദഷ്ടാവായിരുന്ന ഇർവ്വിൻ
ഷാേബാവാണ്. യുദ്ധകാലത്തു ഞാൻ േറാസാ ലുക്ക്
സംബർഗ്ഗിെന്റ കൃതികളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു. യുദ്ധകാല�
ത്ത് അതിന്നുേശഷമുള്ള കുറച്ചുവർഷങ്ങളിലും എെന്റ
ചിന്തെയ സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം നിർണ്ണായകമായി�
ത്തീർന്ന വളെരയധികം ൈവരുദ്ധ്യനിഷ്ഠമായ സിദ്ധാ�
ന്തസംേയാഗം ഇെതല്ലാം കൂടി സൃഷ്ടിച്ചു”.
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1 ധാർമ്മികേചാദന

ൈവരുദ്ധ്യനിഷ്ഠമായ ഈ സിദ്ധാന്തസംേയാഗത്തിനാ�
ധാരമായി മനുഷ്യെന മനുഷ്യൻ ചൂഷണം െചയ്യുന്നതി�
േനാടുള്ള െവറുപ്പു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ധാർമ്മിക
േചാദനയാണ് അേദ്ദഹെത്ത മുതലാളിത്തത്തിെനതി�
രായ കലാപത്തിേലക്കു തള്ളിവിട്ടത്. അേദ്ദഹെമഴുതി:
“െതാഴിലാളികളിലും െപറ്റിബൂർഷ്വാ ബുദ്ധിജീവികളിലും
ഞാൻ പലേപ്പാഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു െതറ്റിന് ഞാൻ ഒരി�
ക്കലും വഴങ്ങിെക്കാടുത്തിട്ടില്ല. അവർക്കു മുതലാളിത്ത�
േത്താടുള്ള ഭയഭക്തിബഹുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എെന്താ�
െക്കയായാലും, പൂർണ്ണമായി സ്വയം േമാചിപ്പിക്കാെനാ�
രിക്കലും കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നതാണ് ആ െതറ്റ്. മുതലാളിത്ത�
വ്യവസ്ഥിതിയിെല ജീവിതേത്താടു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ�
ക്കുതെന്ന എനിക്കു േതാന്നിയിരുന്ന െവറുപ്പും അവജ്ഞ�
യുമാണ് എെന്ന ഇതിൽ നിന്നു കാത്തുരക്ഷിച്ചത്”.

യുദ്ധവും യുദ്ധേശഷമുള്ള ആദ്യവർഷങ്ങളും മുതലാളിത്ത
െകാേളാണിയൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ അഗാധമായ
ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയും േലാകമാസകലം വി�
പ്ലവാേവശത്തിെന്റ െകട്ടഴിച്ചുവിടുകയും െചയ്തു. െലനി�
െന്റ േനതൃത്വത്തിൽ റഷ്യയിെല േബാൾെഷവിക്കുകൾ
സാർഭരണകൂടെത്ത വലിെച്ചറിയുകയും േസാവിയറ്റ്—
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുെട യൂണിയൻ സ്ഥാപി�
ക്കുകയും െചയ്തു. ഇതു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല വിപ്ലവകാരിക�
ളായ െതാഴിലാളികേളയും മർദ്ദിതരായ കർഷകേരയും
പുേരാഗമനവാദികളായ ബുദ്ധിജീവികേളയും പ്രേചാ�
ദിപ്പിച്ചു. േചരിതിരിഞ്ഞ ഈ സമരത്തിനു െവളിയിൽ
നിൽക്കാൻ ലൂക്കാച്ച് തയ്യാറില്ലായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരു
സജീവപക്ഷപാതിയായി മാറുകയും 1911 ഡിസംബ�
റിൽ ബലാക്കൂണിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ പുതുതായി രൂപം�
െകാണ്ട ഹംേഗറിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ േചരു�
കയും െചയ്തു. ഹംേഗറിയൻ േസാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിെന്റ
രൂപത്തിലുള്ള െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യത്തി�
െന്റ രൂപവൽക്കരണത്തിേലക്കു നയിച്ച ഹംേഗറിയൻ
വിപ്ലവത്തിൽ അേദ്ദഹം പെങ്കടുത്തു. 1919-ൽ ഹംേഗ�
റിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിേല�
ക്ക് അേദ്ദഹെത്ത െതരെഞ്ഞടുത്തു. േസാവിയറ്റ് റിപ്പ�
ബ്ലിക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കമ്മ്യൂണിസത്തിനുമുള്ള
പീപ്പിൾസ് കമ്മിസാർ, െചമ്പടയുെട പീപ്പിൾസ് കമ്മി�
സാർ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചു. ബലാ�
ക്കൂണിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള സർവ്വാധിപത്യം കുേറ മാ�
സങ്ങൾമാത്രേമ നിലനിന്നുള്ളൂ. പ്രതിവിപ്ലവശക്തികൾ
േസാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിെന പറിെച്ചറിഞ്ഞതിനുേശഷം
ലൂക്കാച്ച് വിയന്നയിേലക്കു രക്ഷെപ്പട്ടു. ബലാക്കൂണും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചില സഹപ്രവർത്തകരും േമാേസ്കാ�
വിേലക്കും.



       

2 കൂടുതൽപഠിക്കുന്നു

വിയന്നയിൽ ലൂക്കാച്ച് സിദ്ധാന്തപരവും ധീഷണാപ�
രവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയും മാർക്സിേന്റയും
െലനിെന്റയും കൃതികളുമായുള്ള പരിചയം വർദ്ധിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്തു. േപാളണ്ടു ബാൾക്കൻസ് എന്നീ നാടു�
കളിൽ നിന്നുള്ള കുടിേയറ്റക്കാരുമായും ജർമ്മനി, ഇറ്റ�
ലി, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാ�
രുമായും സമ്പർക്കത്തിേലർെപ്പട്ടു. മൂന്നാം ഇന്റർനാ�
ഷണലിെല പുതിയ പ്രവണതകളുെട ഒരു േകന്ദ്രമാ�
യിത്തീർന്ന ‘കമ്മ്യൂണിസം’ എന്ന മാസിക സ്ഥാപിച്ച്
അതിെന്റ പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റടുത്തു. അേദ്ദഹം നിരീ�
ക്ഷിക്കുന്നു: “മെറ്റന്തിലും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഹംഗറിയി�
െല െതാഴിലാളി വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിനു പുതുജീവൻ
നൽകുക എന്നതായിരുന്നു. ഭീകരണഭരണകാലത്തു
നിലനിൽക്കാനും വളരാനും അതിെന പ്രാപ്തമാക്കാൻ
പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും നയപരിപാടികളും കെണ്ട�
േത്തണ്ടിയിരുന്നു. സർവ്വാധിപത്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അപ�
വാദങ്ങൾ—അവ പ്രതിേലാമപരമായിരുേന്നാ അേതാ
േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രാറ്റിക്കുകളുേടതായിരുേന്നാ എന്ന�
ത് അപ്രധാനമായിരുന്നു—നിേഷധിേക്കണ്ടിയിരുന്നു.
അേതസമയംതെന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യ�
െത്തക്കുറിച്ചു മാർക്സിസ്റ്റ് സ്വയംവിമർശനം ആരംഭിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു”. “സീേനാവീവിെന്റ ഏറ്റവും ആധുനിക
ബ്യൂേറാക്രാറ്റിക് രീതിയിലുള്ള െസേക്ടറിയനിസേത്താ�
ടു ആഭിമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചയാളുമായ ബലാക്കൂണിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ ഹംേഗറിയൻ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രവർ�
ത്തിച്ചിരുന്ന ബ്യൂേറാക്രാറ്റിക് അതിസാഹസിക ഗ്രൂപ്പി�
െന എതിർത്ത യുജിൻലാന്റുമായും ലൂക്കാച്ച് േയാജിച്ചു�
നിന്നു. ലൂക്കാച്ചിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഹംഗറി�
യിെല വിപ്ലവത്തിെന്റ പരാജയമായിരുന്നു കാരണം.
പ്രതിവിപ്ലവത്തിെന്റ അദമ്യശക്തി മാത്രമായിരുന്നില്ല.
ബലാകൂണും കൂട്ടരും വരുത്തിയ വിഭാഗീയവും സാഹ�
സികവുമായ െതറ്റുകളായിരുന്നു മുഖ്യകാരണം. അവെര
സ്വാധീനിച്ചത് മാർേക്സാ െലനിേനാ ആയിരുന്നില്ല; േന�
െരമറിച്ച് ‘റഷ്യൻ ഇടതുേചരി പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു’.

ഹംേഗറിയൻ രാഷ്ട്രീയ സമരമുഖത്തു ലൂക്കാച്ച് ഊർജ്ജ�
സ്വലമായ ഒരു വിഭാഗീയതാ െലനിനുേവണ്ടി വാദിച്ചു.
അങ്ങെന അേദ്ദഹം ബലാകൂണിെന്റ സാഹസികതാത�
ന്ത്രങ്ങളുെട കടുത്ത ശത്രുവായിത്തീർന്നു. അേതസമയം
അേദ്ദഹം അന്തർേദശീയപ്രശ്നങ്ങളിൽ തീവ്രവാദവിഭാ�
ഗീയപ്രവണതകെള പിന്താങ്ങി. രണ്ടുേപരുെടയും െസ�
േക്ടറിയൻ െതറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിെക്കാടുത്തു. ലൂക്കാച്ചി�
േനയും കൂണിേനയും സഹായിക്കുവാൻ െലനിൻ ശ്രമി�
ച്ചു. വിഭാഗീയചിന്താഗതിയിൽ നിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ
ആദ്യെത്ത കാെലടുത്തുെവക്കുന്നതിനും സ്വന്തം വീക്ഷ�
ണഗതികെള പുനരവേലാകനം െചയ്യുന്നതിനും തെന്ന
പ്രാപ്തനാക്കിയത് െലനിെന്റ വിമർശനമായിരുന്നുെവ�
ന്ന് ലൂക്കാച്ച് തെന്ന തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നു.



       

3 ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗേബാധവും’

രൂക്ഷമായ ഉൾപ്പാർട്ടിസമരങ്ങളുെട ഈ കാലഘട്ടത്തി�
ലാണ് ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗേബാധവും’ എന്ന തെന്റ േശ്ര�
ഷ്ഠമായ കൃതി 1923-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഈ കൃതി ധീ�
ഷണേലാകത്തിൽ സത്വരമായ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കുക�
യും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അകത്തും പുറത്തും
വിവാദത്തിെന്റ െകാടുങ്കാറ്റഴിച്ചു വിടുകയും െചയ്തു. ആ
മഹത്ഗ്രന്ഥം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികളുെട യുവതല�
മുറയിൽ മാത്രമല്ല കാൾമാൻഹീമിെന േപാലുള്ള കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റിതരരായ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലും അസ്തിത്വ�
വാദികളിൽേപാലും അനല്പമായ സ്വാധീനശക്തി െചലു�
ത്തുകയുണ്ടായി. അേതസമയം ‘അതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്ര�
സ്ഥാനത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന വരട്ടുതത്വവാദികളാ�
യിരുന്ന കടുംപിടുത്തക്കാരുെട ആക്രമണത്തിനും അവ�
ജ്ഞയ്ക്കും പാത്രമാവുകയും െചയ്തു’.

ബൂർഷ്വാറിവിഷനിസ്റ്റുകളുെട വികൃതെപ്പടുത്തലുകളിൽ
നിന്ന് മാർക്സിസെത്ത രക്ഷെപ്പടുത്തുകയും അതിെന
സമകാലികവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങേളാ�
ടു െപാരുത്തെപ്പടുകയും െചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ആ
ഗ്രന്ഥരചനയിൽ ലൂക്കാച്ചിനുണ്ടായിരുന്ന ഉേദ്ദശ്യം. ഒരു
ഭാഗത്തു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഗേവഷണഫലങ്ങ�
ളും മാർക്സിസെത്ത കാലഹരണെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു�
െവന്ന് വാദിക്കുന്നവരും, മറുവശത്ത്, എല്ലാ ചരിത്രഘ�
ട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഉപേയാഗിേക്കണ്ട
മന്ത്രങ്ങളുെട േശഖരമായി മാർക്സിസെത്ത കണക്കാ�
ക്കുന്നവരും െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽതെന്ന
വളെരയധികം ഉെണ്ടന്നേദ്ദഹം കണ്ടു. അത്തരം വ്യാജ�
പ്രവാചകന്മാേരാടുള്ള ഒരു െവല്ലുവിളിയായിരുന്നു ആ
ഗ്രന്ഥം.



       

4 ഉജ്ജ്വലമായ ഉൾക്കാഴ്ച

‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗേബാധ’വും എഴുതിയേപ്പാൾ ലൂക്കാച്ച്
മാർക്സിെന്റ ആദ്യകാലകൃതികേളാ 1929-ൽ മാത്രം പ്ര�
സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട െലനിെന്റ സുപ്രധാനമായ തത്വശാ�
സ്ത്രസംഭാവനകേളാ വായിച്ചിരുന്നില്ല.

എങ്കിലും ഉജ്ജ്വലമായ ഉൾക്കാഴ്ചേയാെട അപ്രകാശിത�
ങ്ങളായിരുന്ന ആ കൃതിയിെല നിരീക്ഷണങ്ങൾ അേദ്ദ�
ഹം മുൻകൂട്ടി കാണുകയുണ്ടായി. െഹഗലിെന്റ ആശക�
ളുെട അനന്തരാവകാശിയായിരുന്നു മാർെക്സന്നും അതു�
െകാണ്ടു മാർക്സിസത്തിെന്റ പാരമ്പര്യങ്ങളിേലക്കു തിരി�
ച്ചുേപാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യാെതാരാൾക്കും െഹഗലിെന്റ
പാരമ്പര്യെത്ത പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നുെവന്നും അേദ്ദഹം വാദിച്ചു. “െലനിെന്റ തത്വശാസ്ത്ര�
പരമായ േനാട്ടുബുക്കുക”ളിെല ആശയങ്ങെള മുൻകൂട്ടി�
ക്കണ്ടു മനുഷ്യെന്റ സജീവവും ക്രിയാത്മകവുമായ വസ്തു�
തകെള രൂപാന്തരെപ്പടുത്താൻ കഴിവുള്ളതുമായ ഒരു
പങ്കുെണ്ടന്നും അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. െഹഗലിെന്റ
വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നു മാർക്സിെന്റ ചിന്തയിേലക്കുള്ള
മാർഗ്ഗമാെക അേദ്ദഹം സ്വയം പരിേശാധിച്ചു. ഡയല�
ക്ടിക്സിെന്റ േമഖല മനുഷ്യൻ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ
േമഖലയായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിേന്റയും സമൂഹത്തിേന്റ�
യും യാഥാർത്ഥ്യത്തിേന്റയും േമഖലയായിരുന്നു. മാർക്സി�
െനേപ്പാെല ലൂക്കാച്ചും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവിപ്ലവെത്ത
അന്യേബാധത്തിൽ നിന്നും വിേമാചിപ്പിക്കുവാനും മനു�
ഷ്യേസ്നഹത്തിലടിയുറച്ച ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തിെന്റ
അടിത്തറയിടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് േസാഷ്യ�
ലിസെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. മാർക്സിെന്റ കൃതികളു�
െട കലർപ്പറ്റ ഘടകങ്ങളിെലാന്നായി മാനവികതെയ
അേദ്ദഹം ഉയർത്തിക്കാട്ടി. െഹഗലിെന്റയും ആദ്യകാ�
ലബൂർഷ്വാചിന്തകന്മാരുേടയും പാരമ്പര്യങ്ങളുെട മൂല്യ�
െത്ത പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതിേനാട് അഭിവാജ്യമായി
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു മാർക്സിയൻ കൃതികളുെട ഈ വി�
ലയിരുത്തൽ, ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗേബാധവും’ എന്ന കൃതി�
യിെല ശരിയായ ആശയപ്രവണതകൾ തെന്റതെന്ന
പിൽക്കാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ—ഒരുപേക്ഷ മറ്റുള്ളവ�
രിേലതിലും—പ്രേയാജനപ്രദമായ യഥാർത്ഥഫലങ്ങൾ
ഉളവാക്കിെയന്നേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി

1929-ൽ െലനിെന്റ തത്വശാസ്ത്രപരമായ േനാട്ടുബുക്കുക�
ളും 1932-ൽ മാർക്സിെന്റ ധനശാസ്ത്രപരവും തത്ത്വശാസ്ത്ര�
പരവുമായ കെയ്യഴുത്തുപ്രതികളും ‘ജർമ്മൻപ്രത്യയശാ�
സ്ത്രവും’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേതാെട ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗേബാധ�
വും’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലൂക്കാച്ച് പുറെപ്പടുവിച്ച മുഖ്യബാ�
ധവും എന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പട്ടു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ െതറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലായിരുെന്ന�
ന്നു ഇതിനർത്ഥമില്ല. തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കടന്നുകൂടിയ
ചില െതറ്റുകളും ഏകപക്ഷീയമായ അഭിപ്രായങ്ങളും
അേദ്ദഹം തെന്ന വിമർശനബുദ്ധ്യാ േനാക്കിക്കണ്ടു.

ഉദാഹരണത്തിനു സമകാലികസമൂഹത്തിെല അന്യ�
താേബാധെത്ത ശരിയാംവണ്ണം വിലയിരുത്താൻ ശ്ര�
മിച്ചുെവങ്കിലും താൻ െഹഗലിയൻ രീതിയിലാണ് അതു
വിശദീകരിച്ചെതന്നേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.



       

5 വിമർശനവിേധയനാവുന്നു

െലനിൻ അന്തരിച്ചിേട്ടെറക്കാലമായില്ല. മൂന്നാം ഇന്റർ�
നാഷണലിെന്റ േനതൃത്വം ലൂക്കാച്ചിേന്റയും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിേന്റയും േനർക്കു രൂക്ഷമായ ഒരാ�
ക്രമണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. വിശദാംശങ്ങെളയല്ല,
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സത്തെയയാെകയാണ് ആക്രമണം
ലക്ഷ്യമാക്കിയത്. ലൂക്കാച്ച് ഒരു വ്യതിയാനവാദിയാ�
യി (Deviationist) പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ഗ്രന്ഥം ൈവരുദ്ധ്യാത്മഭൗതികവാദെത്ത തിരു�
ത്തുന്നതായും ഭൗതികവാദപരമായ ചിന്താപദ്ധതിെയ
ഹതവീര്യമാക്കുന്നതായും െഹഗലിെന്റ ആശയവാദ�
െത്ത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതായും വാദിക്കെപ്പട്ടു. കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലിെന്റ 5-ാം േകാൺഗ്രസ്സിൽ പഴയ
െഹഗലിയനിസത്തിേലക്കുള്ള പതനമായി ഈ ഗ്രന്ഥ�
െത്ത ബുക്കാറിൻ ഇടിച്ചു കാണിച്ചു. ബലാകൂണിെന്റ
ഗുരുവും േകാമിേന്റണിെന്റ െസക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന സീ�
േനാവീവ് അതിെന സിദ്ധാന്തപരമായ തിരുത്തൽവാദ�
െമന്നും മാർക്സിസത്തിനു േനെരയുള്ള കടന്നാക്രമണെമ�
ന്നും അപവദിച്ചു. അേദ്ദഹം ഗർജ്ജിച്ചു: നമ്മുെട കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റിന്റർനാഷണലിൽ സിദ്ധാന്തപരമായ ഇത്തരം
റിവിഷനിസം നമുക്കു െപാറുക്കാനാവില്ല”

ലൂക്കാച്ചു കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു നിശബ്ദനാകാൻ നിർബദ്ധ�
നായി. ‘കമ്മ്യൂണിസ’ ത്തിെന്റ പത്രാധിപസ്ഥാനത്തു നി�
ന്നേദ്ദഹെത്ത മാറ്റി. പേക്ഷ, ആശ്രാന്തവും ഊർജ്ജസ്വ�
ലവുമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യക്തിത്വെത്ത അമർത്തി�
ക്കളയാൻ ഒരു കാലത്തും ആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നി�
ല്ല—(മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന്).

മുതലാളിത്തം താൽക്കാലികമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ഉറച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. റഷ്യൻ വി�
പ്ലവെത്ത തുടർന്നു യൂേറാപ്പിെല മറ്റുപല രാജ്യങ്ങളിൽ
െതാഴിലാളിവിപ്ലവങ്ങൾ അതിേവഗം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടു�
െമന്ന ആശകൾ പിന്നിേലക്കു തള്ളെപ്പട്ടു. ഈ പരിത�
സ്ഥിതിയിൽ, ‘ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രം േസാഷ്യലിസം’
എന്നു സ്റ്റാലിെന്റ മുദ്രാവാക്യെത്ത ലൂക്കാച്ച് പിന്താങ്ങി.
റഷ്യൻവിപ്ലവത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങെള സാമ്രാജ്യത്തിേന്റയും
ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നു കാത്തുരക്ഷിേക്കണ്ടത് ഓേരാ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്റയും കർത്തവ്യമാെണന്നു അേദ്ദ�
ഹം വിശ്വസിച്ചു. പേക്ഷ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടികളുെട േമൽ സ്റ്റാലിൻ തെന്റ വിഭാഗീയതന്ത്ര�
ങ്ങൾ അടിേച്ചൽപിക്കുന്നതിേനാട് അേദ്ദഹത്തിനു േയാ�
ജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ
മുതലാളിത്തം താൽക്കാലികമായി പ്രബലെപ്പട്ടുെവന്നു�
മാത്രമല്ല, ഫാസിസ്റ്റ് പ്രതിേലാമശക്തികൾ ഉയർന്നു�
വരികയും െചയ്തിരുന്നു. 1922-ൽ മുസ്സലീനിയുെട ‘േറാമി�
േലക്കുള്ള മാർച്ച്’ ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഏകാധിപത്യ�
ത്തിൽ കലാശിച്ചു. ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറുെട േനതൃത്വ�
ത്തിലുള്ള ‘േദശീയ േസാഷ്യലിസം’ അനുദിനം ശക്തി�
യാർജ്ജിച്ചു വന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിേലാമശക്തി�
കൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിയായി. ഈ പ്രതിേലാമ
ശക്തികളുെട എതിർപ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകേളാടു മാത്രമാ�
യിരുന്നില്ല, എല്ലാ പുേരാഗമന ശക്തികേളാടുമായിരു�
ന്നു. ആദ്യകാലെത്ത ബൂർഷ്വാബുദ്ധിജീവികളുെട മാനു�
ഷികമായ ആശയങ്ങളും ഫാസിസ്റ്റുകളുെട ജീർണ്ണിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്തപ്രാകൃതത്വവും തമ്മിലുള്ള
വലിയ വിടവു പ്രകടമായിത്തീർന്നു. പുേരാഗമനവാദിക�
ളായ ഒട്ടനവധി ബൂർഷ്വാബുദ്ധിജീവികളും തീവ്രവാദിക�
ളായ േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രാറ്റുകളും ഫാസിസത്തിെന്റ
വളർച്ചയിൽ തങ്ങളുെട ഭൂതകാല ദർശനങ്ങൾ വഞ്ചി�
ക്കെപ്പടുന്നതു കണ്ടു. അവർ ഫാസിസ്റ്റ് വിപത്തിേനാടു
െപാരുതാൻ േവണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകേളാടു േയാജിക്കാൻ
തയ്യാറായി. ഒരു വശത്ത്, മാർക്സിേന്റയും െഹഗലിെന�
േപ്പാലുള്ള ആദ്യകാല ബൂർഷ്വാചിന്തകരുെടയും സിദ്ധാ�
ന്തങ്ങളുെട മൂല്യപുനർനിർണ്ണയം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു.
ഫാസിസേത്താടും പ്രതിേലാമശക്തികേളാടും െപാരു�
താൻ ഒൈരക്യമുന്നണി െകട്ടിപ്പടുേക്കണ്ടതാവശ്യമാ�
െണന്ന അഭിപ്രായം ശക്തിെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, സ്റ്റാലിെന്റ
േനതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണലിന് അവസര�
ത്തിെനാത്തുയരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ലൂക്കാച്ച് പറയുന്നു,
സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്തന്ത്രങ്ങളാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വാധീ�
നിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണലിൽ നി�
ന്നും കാര്യമായ നീക്കങ്ങെളാന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരു�
ന്നില്ല. തന്ത്രപരമായി അത് ഇടേത്താട്ടും വലേത്താട്ടും
ആടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തിെന്റ ഇടയി�
േലക്കു സ്റ്റാലിൻ തെന്ന കടന്നുകയറി. 1928-ൽ അേദ്ദ�
ഹം േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രാറ്റുകെള ‘ഫാസിസ്റ്റുകളുെട
ഇരട്ടെപറ്റ സേഹാദരന്മാർ’ എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചു. ഇതി�
നു വിനാശകരമായ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു ഇടതുപക്ഷ ഐക്യമുന്നണിയുെട സാധ്യതകൾക്ക്
ഇത് ഇടംേകാലിട്ടു. ഹംഗറിയിൽ ഹാർത്തിയുെട പിന്തി�
രിപ്പൻ സർവ്വാധിപത്യം എല്ലാ പുേരാഗമനശക്തികൾ�
ക്കും ഒരു മഹാവിപത്തായിത്തീർന്നിരുന്നു. തീവ്രവാദി�
കളായ െതാഴിലാളികളുെട ഇടയിൽ സ്വാധീനശക്തി
ഉള്ളവരും നിയമാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരു�
മായ മറ്റ് ഇടതുപക്ഷകക്ഷികളുമായും സഹകരിക്കുക�
യും േയാജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടത് ആവശ്യ�
മാെണന്നു ലൂക്കാച്ചും അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല ചിന്തിച്ചി�
രുന്ന മറ്റു സഖാക്കളും മനസ്സിലാക്കി. സിദ്ധാന്തപരവും
തന്ത്രപരവും ആയ തലങ്ങളിൽ ഐക്യമുന്നണിയുെട
പ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റി ചർച്ച െചേയ്യണ്ടത് ആവശ്യമായിത്തീർ�
ന്നു. ഒരു േസാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം മാ�
റ്റിെവച്ചു ഹാർത്തിഭരണത്തിെനതിരായി േയാജിച്ചു പ്ര�
വർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പുേരാഗമനഘടകങ്ങളുെട പ്രവർ�
ത്തനാടിസ്ഥാനമായി ജനാധിപത്യറിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന
മുദ്രാവാക്യം സ്വീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിെന്റ
അർത്ഥം. 1921-ൽ ഹംഗറിയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�
യുെട രണ്ടാം േകാൺഗ്രസ്സിനുേവണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്ര�
േമയങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന േജാലി ലൂക്കാച്ചിനു ലഭി�
ച്ചേപ്പാൾ തെന്റ ഈ ആശയങ്ങൾ സുചിന്തിതമായി പ്ര�
കടിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിന് അവസരം കിട്ടി. പേക്ഷ,
പാർട്ടി േനതൃത്വത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന വിഭാഗീയ
സാഹസികഗ്രൂപ്പ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രേമയങ്ങെള നിശി�
തമായി എതിർത്തു. ലൂക്കാച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു: “കൂൺഗ്രൂ�
പ്പു ആ പ്രേമയങ്ങെള ശുദ്ധ അവസരവാദമായി കണ്ടു.
എെന്റ പാർട്ടിയിൽനിന്നുതെന്ന എനിക്ക് ഉദാസീന�
മായ പിന്തുണേയ ലഭിച്ചുള്ളൂ. വിശ്വാസേയാഗ്യമായ ഒരു
േകന്ദ്രത്തിൽനിന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു, പാർട്ടിയിൽ നിന്ന്
എെന്ന പുറന്തള്ളാൻ െബലാക്കൂൺ പദ്ധതിയിടുകയാ�
െണന്ന്. അേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ സമരം ഉേപക്ഷിച്ചു.
കാരണം, ഇന്റർനാഷണലിൽ കൂണിനുണ്ടായിരുന്ന
സ്ഥാനമഹിമ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഏെറ താമസി�
യാെത, ഞാൻ ഒരു ‘സ്വയം വിമർശനം’ പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തി. എെന്റ വീക്ഷണം ശരിയായിരുെന്നന്നു ഞാൻ
ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചു. പേക്ഷ, ഞാൻ ഇതുകൂടി അറിഞ്ഞി�
രുന്നു—പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറന്തള്ളെപ്പട്ടാൽ പിെന്ന
ഫാസിസേത്താടുള്ള സമരത്തിൽ സജീവപങ്കാളിയാ�
കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയിെല്ലന്ന്. േകാൾേകാർ�
ഷിെന്റ കർമ്മഗതി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അത്തരം
പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രേവശിക്കാനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റായിട്ടാ�
ണ് ഞാൻ എെന്റ സ്വയം വിമർശനം എഴുതിയത്. ഈ
പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഹംേഗറിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്ര�
വർത്തിക്കാൻ എനിക്കു സാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ
അതാഗ്രഹിച്ചതുമില്ല”.



       

6 സ്റ്റാലിനീകരണത്തിെന്റകാലഘട്ടം

അങ്ങിെന ഒരു ദശാബ്ദക്കാലെത്ത ആേവശപൂർവ്വമായ
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിനുേശഷം അേദ്ദഹം പിന്മാറു�
കയും സിദ്ധാന്തപരവും സാഹിത്യപരവുമായ കാര്യങ്ങ�
ളിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിക്കുകയും െചയ്തു. 1929-ൽ അേദ്ദ�
ഹം വിയന്ന വിട്ടു. ഒരു വർഷേത്താളം ബർലിനിലിൽ
കഴിച്ചു കൂട്ടിയേശഷം 1930-ൽ േമാേസ്കായിെല മാർ�
ക്സ്—എംഗൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു റിസർച്ചു േജാലി
സ്വീകരിച്ചു. 1931 മുതൽ 1933 വെര അേദ്ദഹം ഒരു സാ�
ഹിത്യവിമർശകെനന്ന നിലയിൽ െബർലിനിലിൽ താ�
മസിച്ചു. പേക്ഷ, 1933-ൽ ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ
വന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം േമാേസ്കായിേലക്കു മടങ്ങി.

‘സാമ്പത്തികവും തത്വശാസ്ത്രപരവുമായ കെയ്യഴുത്തുക�
ളും’ ജർമ്മൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും, േപാലുള്ള മാർക്സിെന്റ
ആദ്യകാലകൃതികളും െലനിെന്റ തത്വശാസ്ത്രേനാട്ടുബുക്കു�
കളും, അേപ്പാേഴക്കും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അവ വായിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആർക്കും േവഗം മന�
സ്സിലാകുമായിരുന്നു സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പ്രേയാഗവും യഥാർ�
ത്ഥമായ മനുഷ്യസമൂഹെത്തക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്സിയൻ
സങ്കൽപവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എന്നാൽ കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റാലിനീകരണം വളർന്നുവ�
രുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. സ്റ്റാലിെന്റ അഭിപ്രായ�
ങ്ങൾെക്കതിരായെതന്തും മാർക്സിസത്തിെനതിരാെണ�
ന്ന് വിധിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. െഹഗൽ, ഫ്യൂവർബാക്
എന്നിവരുേടയും മാർക്സിസത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബൂർ�
ഷ്വാചിന്തകരുെടയും ശക്തമായ സ്വാധീനത്തിൽനിന്നു
വിമുക്തിേനടിയിട്ടില്ലാത്ത, പൂർണ്ണവളർച്ചെയത്താത്ത
ഒരു മാർക്സിസ്റ്റിെന്റ കൃതികെളന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ആദ്യകാലപ്രബന്ധങ്ങൾ അവഗണിക്കെപ്പ�
ട്ടു. സ്വകാര്യ ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടി തയ്യാറാക്കെപ്പട്ട
ഒരു േനാട്ടുബുക്കുമാത്രമായി െലനിെന്റ തത്വശാസ്ത്രബു�
ക്കുകൾ കരുതെപ്പട്ടു. സ്റ്റാലിെന്റ കൃതികളും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ മാർക്സിസവ്യാഖ്യാനങ്ങളും മാത്രേമ ശരിയായ
മാർക്സിസമായി കണക്കാക്കെപ്പട്ടുള്ളൂ. മാർക്സിസത്തി�
െന്റ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആധികാരികപണ്ഡിതൻ സ്റ്റാലിൻ
മാത്രമായിരുന്നു. മാർക്സ്, എംഗൽസ്, െലനിൻ എന്നിവ�
രുെട ഏറ്റവും േശ്രഷ്ഠനായ ശിഷ്യനും അനന്തിരാവകാ�
ശിയും. ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഏറ്റവും വലിയ
ചരിത്രകാരൻ, ഏറ്റവും വലിയ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ, എറ്റ�
വും വലിയ തന്ത്രജ്ഞൻ, േലാകവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തി�
െന്റ ഏറ്റവും വലിയ േനതാവ്—സ്റ്റാലിൻ ഇെതല്ലാമായി
മാനിക്കെപ്പട്ടു. ഈ പുതിയ അവസ്ഥാവിേശഷേത്താ�
ടു െപാരുത്തെപ്പടാൻേവണ്ടി ലൂക്കാച്ച് ദീർഘമായ ഒരു
‘സ്വയംവിമർശനം’ രചിക്കുകയും പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലം മു�
െമ്പഴുതിയ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥെത്ത നിന്ദിക്കുകയും െചയ്തു.
മാർക്സിസത്തിൽനിന്നുള്ള വ്യതിയാനവും ആശയവാ�
ദത്തിേലക്കുള്ള വീഴ്ചയുമായിരുന്നു തെന്റ കൃതി എന്ന്
അേദ്ദഹം സമ്മതിച്ചു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു ‘പാർട്ടിയിെല
പ്രാേയാഗികപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും െലനിേന്റ�
യും സ്റ്റാലിെന്റയും കൃതികളുമായി പരിചയെപ്പടുകയും
െചയ്തേതാെട എെന്റ േലാകവീക്ഷണത്തിൽ ആശയവാ�
ദപരമായ ആശയസ്തംഭനങ്ങളുെട സുരക്ഷിതത്വം കൂടു�
തൽ കൂടുതൽ നഷ്ടെപ്പട്ടുവന്നു”. അേദ്ദഹം തുടർന്നു.

‘ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയിെല പ്രാേയാഗികപ്രവർ�
ത്തനം … ഫാസിസ്റ്റ്—േസാഷ്യൽ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രത്യയ�
ശാസ്ത്രേത്താടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യക്ഷസമ�
രം ഇവ, ആശയവാദത്തിെന്റ രംഗം ഫാസിസ്റ്റ് പ്രതിവി�
പ്ലവത്തിെന്റയും കൂെടയുള്ള േസാഷ്യൽ ഫാസിസ്റ്റുകളു�
െടയും രംഗമാെണന്ന എെന്റ വിശ്വാസെത്ത രൂഢമൂല�
മാക്കി. ഏത്ര നിസ്സാരമായാൽത്തെന്നയും ആശയവാദ�
ത്തിനു നൽകുന്ന ഓേരാ സൗജന്യവും െതാഴിലാളിവർ�
ഗ്ഗവിപ്ലവത്തിനു വിപത്കരമാണ്. ഇപ്രകാരം, പന്ത്രണ്ടു�
വർഷം മുമ്പു ഞാെനഴുതിയ പുസ്തകത്തിെന്റ സിദ്ധാന്ത�
പരമായ അബദ്ധവും പ്രാേയാഗികവിപത്തും ഞാൻ മന�
സ്സിലാക്കി”.
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തെന്റ സ്വയം വിമർശനത്തിെന്റ അവസാനഭാഗത്തു ലൂ�
ക്കാച്ച് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു: ‘േകാമിേന്റണിെന്റയും
സർവ്വയൂണിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെടയും അതിെന്റ
േനതാവ് സഖാവു സ്റ്റാലിെന്റയും സഹായേത്താെട സർ�
വ്വയൂണിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി വളെര മുമ്പുതെന്ന േന�
ടിെയടുത്ത് ഇരുമ്പുശിക്ഷിതത്വം (Iron discipline) ചല�
നമില്ലായ്മ, മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യ�
തിയാനങ്ങളുമായി സന്ധിെചയ്യാതിരിക്കൽ ഇവക്കുേവ�
ണ്ടി, താൻ െപാരുതുന്നതാണ്’ എന്ന്.

പരസ്യമായ സ്വയംവിമർശനവും ഔേദ്യാഗികൈസദ്ധാ�
ന്തികരുെട നിരീക്ഷണങ്ങേളാടുള്ള ഉദാസീന സമ്മതഭാ�
വവും ലൂക്കാച്ചിെന്റ മൗലികവീക്ഷണെത്ത ഇളക്കിയില്ല.
സ്റ്റാലിനുേമൽ അേദ്ദഹം സ്തുതിവചനങ്ങൾ െചാരിഞ്ഞു�
െവന്നതു സത്യം. പേക്ഷ, ഉള്ളിെന്റയുള്ളിൽ, അേദ്ദഹം
ഒരിക്കലും സ്റ്റാലിനിസ്റ്റായിരുന്നില്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവ�
നും മാർക്സിസത്തിെന്റ സ്വന്തം ‘വ്യാഖ്യാനേത്താടു സത്യ�
സന്ധത പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടേദ്ദഹം. അേപ്പാൾ എങ്ങിെന�
യാണ് ആ കുപ്രസിദ്ധമായ സ്വയംവിമർശനെത്ത നീ�
തീകരിക്കുക? ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗേബാധവും’ എന്ന ഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ പുതിയ പതിപ്പിനുള്ള മുഖവുരയിൽ അേദ്ദഹംത�
െന്ന സ്വന്തം നിലപാട് ഇങ്ങിെന വിശദീകരിക്കുന്നു:

“ഉപേയാഗപ്രദമായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള എല്ലാ സാ�
ദ്ധ്യതകേളാടുംകൂടിയാണ് ഞാൻ 1933-ൽ േസാവിയറ്റു
യൂണിയനിേലക്കു മടങ്ങിയത്. സാഹിത്യസിദ്ധാന്തത്തി�
െന്റ പ്രശ്നങ്ങെള സംബന്ധിച്ച് 1934-39 കാലഘട്ടത്തിൽ
ലിറ്ററാത്തൂർനി ക്രീട്ടിക് (Literaturni Kritic) എന്ന മാ�
സിക വഹിച്ച പ്രതിപക്ഷപരമായ പങ്ക് പരെക്ക അറി�
വുള്ളതാണേല്ലാ. പരസ്യമായ ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗേബാധ�
വും’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും പരസ്യമായി അകന്നു�
മാറി നിൽേക്കണ്ടത് തന്ത്രപരമായ ഒരു ആവശ്യമായി�
രുന്നു. ഔേദ്യാഗികവും അർദ്ധൗേദ്യാഗികവുമായ സാ�
ഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾെക്കതിെര നടത്തിയ പക്ഷപാത�
പരമായ യഥാർത്ഥസമരത്തിനു തടസ്ഥങ്ങളുണ്ടാവാ�
തിരിക്കാനായിരുന്നു അത്. മറ്റുരീതിയിൽ എത്രമാത്രം
ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയുള്ളവരാലും എെന്റ േനാട്ടത്തിൽ
എെന്റ എതിരാളികൾക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠവും ശരിയുമായ
നിലപാടുകളുള്ള പ്രത്യാക്രമങ്ങളുെട തടസ്സം ഒഴിവാക്കാ�
നായിരുന്നു അതു െചയ്തത്. ഒരു ‘സ്വയം വിമർശനം’
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ഏതായാലും, ഔേദ്യാഗികഭാ�
ഷാരീതി അവലംബിേക്കണ്ടതും ആവശ്യമായിത്തീർന്നു.
ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിെല അനു�
രൂപതാപരമായ (conformism) ഒേര ഒരംശം ഇതായി�
രുന്നു. പിന്നീടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സമരത്തിനു�
ള്ള പ്രേവശന ടിക്കറ്റുമായിരുന്നു അത്”.

ആന്തരിേകാേദ്ദശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും ശരി, അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ സ്വയം വിമർശനെത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ�
നത്തിെല കടുംപിടുത്തക്കാർ, പ്രേത്യകിച്ച് ഹംേഗറി�
യൻ പാർട്ടിേനതൃത്വം, ഗൗരവമായി കണക്കിെലടുത്തി�
ല്ല. മുപ്പതുകളുെട ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും നാല്പതുകളിലും
അേദ്ദഹം ആേവശപൂർവ്വം തുടർന്നുേപാന്ന സാഹിത്യ�
പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്ദിക്കെപ്പടാതിരുന്നില്ല. ഉദാഹ�
രണമായി, ഹംേഗറിയൻ പാർട്ടിയുെട പ്രധാന ൈസ�
ദ്ധാന്തികനായിരുന്ന േജാസഫ് റിവായ് (Joseph Revai)
1950-ൽ േപാലും പറഞ്ഞു “ 1945നും 1949 നും സഖാവ്
ലൂക്കാച്ച് വച്ചുപുലർത്തിയ സാഹിത്യപരമായ അഭിപ്രാ�
യങ്ങൾ ഇരുപതുകളുെട അന്ത്യത്തിെല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
പാർട്ടിയുെട തന്ത്രത്തിേന്റയും ഹംഗറിയിെല രാഷ്ട്രീയ�
പ്രവണതകളുേടയും സന്ദർഭത്തിൽ, അതായത് വളെര
േനരെത്ത തെന്ന, അേദ്ദഹം രൂപെപ്പടുത്തിയ രാഷ്ട്രീയാ�
ഭിപ്രായങ്ങളുമായി േയാജിക്കുന്നവയാണ്. ഹംേഗറിയൻ
പാർട്ടിയുെട ചരിത്രവുമായി പരിചയമുള്ള ആർക്കും ഈ
കാര്യം അറിയാം”.
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1953-െല സ്റ്റാലിെന്റ നിര്യാണവും േസാവിയറ്റു യൂണിയ�
നിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ഇരുപതാം േകാൺ�
ഗ്രസ്സിലുണ്ടായ നടുക്കുന്ന െവളിെപ്പടുത്തലുകളും മാർ�
ക്സിസത്തിെന്റ നേവാത്ഥാനത്തിനു പാതെയാരുക്കി.
വിവിധരാജ്യങ്ങളിെല അനവധി മാർക്സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവി�
കൾ ആദ്യമായി മാർക്സിെന്റ ആദ്യകാലകൃതികൾ ഗൗ�
രവമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തെയയാ�
െകത്തെന്ന പുതുതായി വിലയിരുത്തുന്നതിേലക്ക് ഇത്
മനുഷ്യെന നയിച്ചു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റ�
വും വലിയ മാർക്സിസ്റ്റ്—ചിന്തകരിെലാരാെളന്ന യശസ്സും
മഹിമയും അങ്ങിെന ലൂക്കാച്ചിനു ലഭിച്ചു.

1944-ൽ ഫാസിസത്തിെന്റ പതനത്തിനുേശഷം ബു�
ഡാെപസ്റ്റ് സർവ്വകലാശാലയിെല ഒരു െപ്രാഫസർ
എന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹം ഹംഗറിയിേലക്കു മടങ്ങുക�
യും തെന്റ ജന്മസ്ഥലത്തു പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുക�
യും െചയ്തു. ഹംേഗറിയൻ േനതൃത്വത്തിെന്റ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്
നയങ്ങേളാടു പ്രതിേഷധിച്ചുെകാണ്ടു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്ത�
നങ്ങളിൽനിന്നു 1951-ൽ ലൂക്കാച്ച് പിന്മാറി. 1956-ൽ
ഹംഗറിയിെല സംഭവങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം പെങ്കടുത്തു.
ഇമർനാഗി (Imer Nagy)യുെട ഗവൺെമന്റിൽ സാം�
സ്കാരികവകുപ്പുമന്ത്രിയുെട സ്ഥാനം അേദ്ദഹം സ്വീക�
രിച്ചു. ഇതിെലെന്തങ്കിലും െപാരുത്തേക്കടു ലൂക്കാച്ച്
കാണുന്നില്ല. മന്ത്രിപദം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന
അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു, രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയു�
െട കാലഘട്ടത്തിേലക്കു മാത്രമാണ് തെന്റ മന്ത്രിപദെമ�
ന്നും, പരിതസ്ഥിതികൾ കൂെറകൂടി ശാന്തവും സ്വസ്ഥവു�
മാകുന്ന ഉടൻ, താൻ രാജിവയ്ക്കുെമന്നും. 1956 െല അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളുെട േപരിൽ ഹംേഗറിയൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയിൽ നിന്നു നീക്കം െചയ്തു. പേക്ഷ,
ഔേദ്യാഗികനീരസങ്ങളുേടയും അപവാദങ്ങളുേടയും
കാലഘട്ടത്തിനുേശഷം 1967-ൽ കാദറുെട (Kader) േന�
തൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടിയിൽ അേദ്ദഹത്തിനു വീണ്ടും പ്ര�
േവശനം നൽകി. തെന്റ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താൻ
അേദ്ദഹെത്ത അനുവദിച്ചു. ജീവിതത്തിെന്റ അവസാന�
വർഷങ്ങളിൽ യുവകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുെട മനസ്സിൽ നിന്നു
സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തൂത്തുമാറ്റുന്ന കാ�
ര്യത്തിൽ എന്നെത്തയുംേപാെല സജീവമായി ലൂക്കാച്ച്
പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്നെത്ത നില മാറ്റിമറിച്ചു യഥാർത്ഥ�
മായും മാനവികമായ ഒരു സമൂഹം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതി�
നുള്ള വിപ്ലവാത്മകമാർഗ്ഗമായി മാർക്സിസെത്ത ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിക്കാൻ അവെര പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും അേദ്ദഹം
ഊർജ്ജസ്വലനായിരുന്നു.

ജീവചരിത്രാത്മകമായ ഈ ലഘുേലഖനം, ലൂക്കാച്ചി�
െന്റ ബഹുമുഖമായ സാഹിത്യപ്രവർത്തനങ്ങെളപ്പറ്റി�
യുള്ള പരമാർശങ്ങളുെട അഭാവത്തിൽ അപൂർണ്ണമാ�
യിേപ്പാകും. േതാമസ്മാൻ, െസർവാന്റസ്, ഫ്ളാേബർ,
ഗയ്െഥ, ബൽസാക്ക്, േടാൾേസ്റ്റായ് എന്നിവെരപ്പറ്റിയു�
ള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ പണ്ഡിേതാചിതപഠനങ്ങൾ സവി�
േശഷമായ അനുസ്മരണം അർഹിക്കുന്നു. നാടകചരി�
ത്രം (1908), സത്തയും രൂപവും (1911), ചരിത്ര േനാവൽ
(1936-37) ഒരു ബൂർഷ്വാമനുഷ്യെന അേന്വഷിച്ച് (1945)
മാർക്സിേന്റയും എംഗൽസിേന്റയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപര�
മായ കൃതികൾെക്കാരു മുഖവുര (1945) േഗായ്േഥയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലഘട്ടവും (1947) റിയലിസത്തിെന്റ
പ്രശ്നങ്ങൾ (1951) എക്സിെസ്റ്റൻഷ്യലിസേമാ, മാർക്സിസ�
േമാ? (1948), ബൽസാക്കും ഫ്രഞ്ചുറിയലിസവും (1951)
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രചരിത്രത്തിെല സംഭാവന (1951) സൗ�
ന്ദര്യാർത്ഥത്തിെന്റ വിേശഷാശയം (1966) തുടങ്ങിയവ�
യാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യപരവും സൗന്ദര്യാത്മ�
കവുമായ കൃതികൾ. തെന്റ അവിസ്മരണീയകൃതിയായ
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന കൃതിയുെട ആദ്യവാല്യം എൺപ�
താം വയസ്സിൽ അേദ്ദഹം പൂർത്തിയാക്കി. ഉടൻതെന്ന
നീതിശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി, അതുേപാെല പ്രധാനമായ ഒരു
ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ തുടങ്ങി.
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യനിരൂപണകൃതികൾ ശു�
ദ്ധമായും സാഹിത്യപരേമാ ശുദ്ധമായും ചരിത്രപര�
േമാ ആയിരുന്നില്ല. 1960-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ‘ചരി�
ത്രേനാവലിെന്റ’ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിനുള്ള മുഖവുരയിൽ
അേദ്ദഹം എഴുതി: ‘എെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങളുെട സ്വഭാവം സി�
ദ്ധാന്തപരമായിരുന്നു. ചരിത്രസത്തയുേടയും ചരിത്ര�
ത്തിൽ സമഗ്രത ചിത്രീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യശാഖകളു�
െടയും പരസ്പരമുള്ള ആഘാതസമ്മർദ്ദങ്ങെള സിദ്ധാ�
ന്തപരമായി പരിേശാധിക്കുകെയന്നതായിരുന്നു എെന്റ
മനസ്സിെല ഉേദ്ദശം.

കലാപരവും സാഹിത്യപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ലൂക്കാച്ചിെനസംബന്ധിേച്ചടേത്താളം മനുഷ്യനിെല
മനുഷ്യത്വെത്ത അേന്വഷിക്കലായിരുന്നു. ‘മനുഷ്യെന്റ
അന്തർേലാകവും ബഹിർേലാകവും തമ്മിൽ ഒരാംഗി�
ൈകക്യം (organic unity) സൗന്ദര്യാത്മകമണ്ഡലത്തി�
െന്റ േകന്ദ്രരചനയായ കലാസൃഷ്ടി കരുപിടിപ്പിക്കുകയും
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നേതാെട ആ പദങ്ങൾ തമ്മി�
ലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യമില്ലാതാകുന്നു; തൽഫലമായി മനുഷ്യ�
ത്വത്തിേന്റതായ േലാകം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹം
എഴുതി.

അേദ്ദഹം മെറ്റാരിടത്തു പറയുന്നു:

“മനുഷ്യെന്റ ഐന്ദ്രികജീവിതത്തിെന്റ ഭാഗമായി പ്ര�
ത്യക്ഷത്തിൽ േതാന്നുന്ന മുഖംമൂടികളുണ്ടേല്ലാ, അവ
യഥാർത്ഥത്തിൽ അവെന്റ സ്വഭാവെത്ത വികൃതെപ്പ�
ടുത്തുകയേത്ര െചയ്യുന്നത്. കലയ്ക്ക് ഈ മുഖംമൂടികെള
പറിെച്ചറിയാൻ കഴിയും. കലയ്ക്കു മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥ�
പ്രകൃതി പ്രകാശിപ്പിക്കാനും യുക്തിേബാധവും അസ്തി�
ത്വത്തിെന്റ ഏകഭാവവും െവളിവാക്കാനും കഴിയും”.
മാർക്സിെന്റ കൃതികൾ െകാളുത്തിയ വിപ്ലവാത്മകമായ
മാനവതാവാദം (humanism) അേദ്ദഹം എഴുതിയ
എന്തിലും കലർന്നിരുന്നു. സാഹിത്യനിരൂപണേമാ,
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രേമാ, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രേമാ, രാഷ്ട്രതന്ത്ര�
േമാ എന്തായാലും, അതുെകാണ്ടാണ് സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്
ബ്യൂേറാക്രാറ്റുകളും വിഭാഗീയസിദ്ധാന്തവാശിക്കാരും
ലൂക്കാച്ചിെന െവറുക്കുന്നത്. അവരുെട േനാട്ടത്തിൽ
മാനവതാവാദം ഒരു ബൂർഷ്വാചിന്താഗതിയാണ്. ഫ്ര�
ഞ്ചുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിെല ഇടതുപക്ഷ
ഗ്രൂപ്പിനു ബുദ്ധിപരമായ േനതൃത്വം നൽകുന്നതിെലാ�
രാളായ ലൂയി ആൾത്തൂർ (Louis Althusser) അന്യതാ�
വൽക്കരണേത്തയും മാനവികതാവാദേത്തയും പറ്റി�
യുള്ള മാർക്സിെന്റ സമാേലാചനകെള വിമർശിച്ചുെകാ�
ണ്ട്, ‘മാർക്സിനുേവണ്ടി’ (for Marx) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
ഇങ്ങിെന എഴുതി:

“വർഗ്ഗനിഷ്ഠമായ മാനവതാവാദം (Class humanism)
മാർക്സിെന്റ ആദ്യകാലകൃതികളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അർ�
ത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. കൃതികളിൽ
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അതിെന്റ അന്യതാഭാവത്തിലൂെട
മാനവസത്തെയത്തെന്ന പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നു. ആ
സത്തയ്ക്കു സാക്ഷാൽക്കാരമുണ്ടാകുെമന്ന് വിപ്ലവം ഉറപ്പു
െകാടുക്കുന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ‘മത�
പരമായ’ ഈ സങ്കൽപം ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗേബാധവും’
എന്ന കൃതിയിൽ ലൂക്കാച്ച് തെന്റ യൗവനത്തിൽ സ്വീക�
രിച്ചു.

ലൂക്കാച്ച് നമ്മിൽനിന്നും എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി േവർപിരി�
ഞ്ഞു. പേക്ഷ, ആ യുദ്ധം തുടരുന്നു. േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റു
പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലുള്ള രണ്ടു പ്രവണതകൾ തമ്മിലു�
ള്ള സമരത്തിെന്റ അന്തിമഫലം എന്തായിരിക്കും? ഏതു
വിജയിക്കും? മാർക്സിസേമാ സ്റ്റാലിനിസേമാ? മാനവ�
താവാദേമാ? ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവിത്വപരമായ യാഥാ�
സ്ഥിതികവാദേമാ (Bureaucratic statism) ലൂക്കാച്ചിന്
ആദരാഞ്ജലികളർപ്പിക്കുന്ന ഈ േലഖകൻ വിശ്വസിക്കു�
ന്നു, മാർക്സിസം അന്തിമമായി വിജയം പ്രാപിക്കുെമന്ന്,
എെന്തന്നാൽ മാർക്സിസം സത്യമാണ്.

െസപ്തംബർ 1971.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 10

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തവും
2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
3. മാർക്സിസവും മതവും
4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
7. േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ
8. നാഷണൽ കൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ
9. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ള ൈചനയുെട വിശകലനം

10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്
11. ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ്
12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റ ൈപതൃകം
13. േജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്
14. സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
15. രാഹുൽജി
16. ശ്രീനാരായണഗുരു

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1

2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2

3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3

4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4

5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5

6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6

7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7

8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8

9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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