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4
പുേരാഗമന സാഹിത്യം എന്ത്?
എന്തിന്?
1929–33െല േലാകസാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിനുേശഷം —
കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിപ്പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ സാംസ്കാരിക
മൂല്യങ്ങൾക്കുെമതിരായ ഫാസിസ്റ്റ്, േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തി
െന്റ പടപ്പുറപ്പാടിനുേശഷം — വിശ്വസാഹിത്യത്തിലാ

വിർഭവിച്ച ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് പുേരാഗമന
സാഹിത്യം. 1934-ൽ േറാമിേളാത്ത്, െഹൻറി ബാർബൂ
േസ്സ, ലൂയി ആരഗൻ തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ
മാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ പാരീസ്സിൽ വച്ചു നടന്ന സാ
ഹിത്യസേമ്മളനമാണ് ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിനടി
ത്തറയിട്ടത്. ആ സേമ്മളനത്തിൽ പെങ്കടുത്ത സജ്ജാ
ദ്സഹീറിെന്റയും സാമ്രാജ്യവിേരാധികളായ മറ്റു ചില
ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യകാരൻമാരുെടയും പരിശ്രമഫലമാ
യി 1935-ൽ ലക്നൗയിൽ വച്ചു ഹിന്ദി സാഹിത്യസാമ്രാട്ടാ
യിരുന്ന ശ്രീ. േപ്രംചന്ദിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു അഖി
േലന്ത്യാ പുേരാഗമന സാഹിത്യസേമ്മളനം േചർന്നു.
ആ സേമ്മളനത്തിൽ നിന്നുടെലടുത്ത അഖിേലന്ത്യാ
പുേരാഗമന സാഹിത്യ സംഘടനയുെട േകരളശാഖ
1937-ൽ ജീവൽസാഹിത്യസംഘെമന്ന േപരിൽ ജന്മ
െമടുത്തു. 1942 നുേശഷം അത് പുേരാഗമന സാഹിത്യ
സംഘെമന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്.

















1 ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിെല പുതിയ

സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം

വ്യക്തമായ ചില സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങെള നിർവഹിയ്ക്കാൻ
േവണ്ടിയാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം ആവിർ
ഭവിച്ചത്. സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടി േബാധപൂർവ്വം
സാഹിത്യരചന നടത്തുന്നവരുെട പ്രസ്ഥാനമാണത്.
1929–33 െല സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും അതിെന തുടർ
ന്ന് സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ

സംഭവിവകാസങ്ങളും മനുഷ്യെന്റ ഭൗതികജീവിതത്തി
െലന്നേപാെല മാനസിക മണ്ഡലത്തിലും ചില വമ്പിച്ച
പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കി. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല
സംഘട്ടനങ്ങൾ മാനസികമണ്ഡലത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു.
ഒരു ഭാഗത്ത്, കാലഹരണം വന്ന സാമ്രാജ്യത്വശക്തി
കളുെട ചൂഷണേത്തയും യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങേളയും ന്യാ
യീകരിക്കാനും നിലനിർത്താനും േവണ്ടിയുള്ള അധഃപ
തേനാന്മുഖമായ സാഹിത്യസാംസ്കാരികപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ; മറുഭാഗത്ത്, ജനങ്ങളുെട ഭാഗത്തുറച്ചുനിന്നുെകാ
ണ്ടു സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾക്കു േനർക്കുള്ള ആക്രമണ
ങ്ങെള തടയുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും സമാധാ
നത്തിെന്റയും ശക്തികെള വളർത്താനും േവണ്ടിയുള്ള
പുതിയ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രയത്നങ്ങൾ, രണ്ടാമ
േത്തതിെന്റ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് പുേരാഗമന സാ
ഹിത്യകാരൻമാർ തൂവെലടുത്തത്.
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം ഇന്ത്യെയ അടിമയാക്കിവച്ചു
െകാണ്ടിരുന്ന അക്കാലത്ത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ ചങ്ങ
ലെക്കട്ടുകൾ ഭാരതീയ സമുദായത്തിെന്റ വികാസത്തി
നും വളർച്ചയ്ക്കും നാനാപ്രകാേരണയും തടസ്സമായി നി
ന്നു. ഈ ചങ്ങലെക്കട്ടുകൾക്ക് ഉന്മൂലനം വരുത്താൻ
ജനസാമാന്യത്തിന് പ്രേചാദനം നൽകുന്ന സാഹിത്യ
സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നതിന് അന്ന് പുേരാഗമന സാഹി
ത്യപ്രസ്ഥാനം ആഹ്വാനം െചയ്തു. ഒന്നാം പുേരാഗമന
സാഹിത്യ സേമ്മളനം പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ
നത്തിെന്റ ലക്ഷ്യപ്രഖ്യാപനെമന്ന നിലയിൽ ഒരു െച
റിയ വിജ്ഞാപനം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. പുേരാഗമന
സാഹിത്യകാരൻമാർ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിെനതി
രായ സമരെത്ത സഹായിക്കത്തക്കവണ്ണം സാഹിത്യര
ചന നടത്തണെമന്നായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന
ത്. േകരളത്തിെല ജീവൽസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനവും ഇേത
ലക്ഷ്യം തെന്ന സ്വീകരിച്ചു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രപരമായ ചില സാമൂഹ്യാ
വശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്, സാംസ്കാരി
കമായ ചില പുതിയ കടമകൾ െചയ്തുതീർക്കാൻ േവണ്ടി
യാണ്, പുേരാഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം ജന്മെമടുത്തത്.

















2 വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ

പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട പങ്ക്

പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടല്ല ഉത്തമസാഹിത്യകൃതി
കൾ രചിയ്ക്കെപ്പടുന്നെതന്നും അതുെകാണ്ട് ഇത്തരെമാ
രു പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആവശ്യമിെല്ലന്നും ആശയക്കുഴപ്പ
മുണ്ടാക്കാൻ മാത്രേമ അതു സഹായിക്കുകയുള്ളുെവന്നും
ചിലർ വാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചരിത്രത്തിെന്റ േനർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കു
കയാണവർ െചയ്യുന്നത്. എെന്തന്നാൽ, ചരിത്രത്തിെന്റ
വിവിധഘട്ടങ്ങളിലായി സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടായ
മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ട് പല പ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളും സാഹിത്യത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യജീവിതെമന്ന
േപാെലതെന്ന സാഹിത്യവും സംഘടനയിലൂെടയാണ്
വളർന്നിട്ടുള്ളത്. പുതിയ സാമൂഹികശക്തികൾക്ക് പ്ര
േചാദനം നൽകുന്ന ഓേരാ പുതിയ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായ
േപ്പാഴും പഴമയുെട ൈവതാളികൻമാർ വിറളിെയടുത്ത്
പ്രതിേഷധങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്
14–16 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫാക്ടറികളും വ്യവസായങ്ങളും
മുതലാളിത്തപരമായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും ആവിർഭവി
ച്ച കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന േസ്കാളാസ്ട്ടിക്ക് സാ
ഹിത്യത്തിെനതിരായി ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സാഹിത്യം എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യേസ്നഹപരമായ ഒരു സാ
ഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാവിർഭവിക്കുകയുണ്ടായി. െപേട്രർക്ക്,
െബാക്കാഷിേയാ മുതലായ സാഹിത്യകാരൻമാരാണ
തിനു േനതൃത്വം നൽകിയത്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രാമാ
ണിത്യത്തിലിരുന്ന ക്ലാസിക് സാഹിത്യവും 18-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിലാവിർഭവിച്ച െറാമാന്റിക് സാഹിത്യവും അതാതു
കാലെത്ത പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്.
18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിെല സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ
വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടാണ്
പള്ളിയുെടയും നാടുവാഴിയുേടയും േമധാവിത്വത്തിെനതി
രായ പുതിയ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളുയർന്നുവന്നത്.
നിലവിലുള്ള ആത്മീയതത്വചിന്തകെള െവല്ലുവിളിച്ചു
െകാണ്ട് േവാൾട്ടയർ, ദിദേറാ മുതലായ സാഹിത്യേന
താക്കൻമാർ ജനങ്ങളുെട മുേന്നറ്റെത്ത സാംസ്കാരികരം
ഗത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിക്ടർ യൂേഗാ,
െഷല്ലി, െഹയിൻ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യമഹാരഥൻമാരു
െട േനതൃത്വത്തിലുയർന്നുവന്ന െറാമാന്റിക് പ്രസ്ഥാനം
പഴയ ക്ലാസ്സിസിസത്തിെന്റ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്വത
ന്ത്രമായ രൂപങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയും രാജകീയേമധാവിത്വ
ത്തിെനതിരായ ജനങ്ങളുെട മുേന്നറ്റെത്ത പ്രതിഫലിപ്പി
യ്ക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിനുേവണ്ടിയും േപാരാടി.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിതത്തിെന്റ നല്ല വശങ്ങെളെയ

ന്നേപാെല ചീത്തവശങ്ങെളയും സത്യസന്ധമായും
യഥാതഥമായും ചിത്രീകരിക്കണെമന്നാവശ്യെപ്പടുന്ന
റിയലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാവിർഭവിച്ചു. അത് പിന്നീട് നാച്ച ്വ
റലിസമായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ചുറ്റുപാടും
കണ്ടതിെന അേതപടി േഫാേട്ടാഗ്രാഫിയിെലേന്നാണം
ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നതിനാണ് നാച്ചുറലിസം എന്നു പറയുന്ന
ത്. അതിെനതിരായിട്ടാണ് ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള
വിമർശനപരമായി വീക്ഷിയ്ക്കണെമന്നാവശ്യെപ്പടുന്ന
ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലിസം ആവിർഭവിച്ചത്. ജീവിതയാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങെള ശരിക്കും േനാക്കിപ്പഠിച്ചുെകാണ്ട് നിലവിലു
ള്ള മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട െകാള്ളരുതായ്മകെള
സത്യസന്ധമായി തുറന്നുകാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യ
പ്രസ്ഥാനമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലിസം. സ്റ്റൻഡൽ,
ബാൽസാക്ക്, ഡിെക്കൻസ്, താക്കെറ മുതലായ സാ
ഹിത്യനായകൻമാരായിരുന്നു അതിെന്റ േനതാക്കൻ
മാർ.
നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ ൈവകൃതങ്ങേള
യും ൈവരൂപ്യങ്ങേളയും സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരി
ക്കാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻമാർക്ക്
സാധിച്ചു. പേക്ഷ, ആ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ അതിെന്റ
അനിവാര്യമായ നാശത്തിേലക്ക് പിടിച്ചുതള്ളുന്ന നിർ
ണ്ണായക ശക്തികെളപ്പറ്റി അവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനു തങ്ങളുെട
സ്വന്തം ശക്തിെയപ്പറ്റി േബാധമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാ
ത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.
ഈ ന്യൂനത പരിഹരിച്ചുെകാണ്ടാണ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ ആരംഭത്തിൽ എന്നുെവച്ചാൽ മുതലാളിത്ത വ്യവ
സ്ഥ നാേശാന്മുഖമാവുകയും െതാഴിലാളി വിപ്ലവത്തി
െന്റ കാലഘട്ടമാരംഭിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ, മാക്സിം
േഗാർക്കിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലി
സം എന്ന പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാവിർഭവിച്ചത്. സാമൂഹ്യ
ജീവിതം എങ്ങിെനയിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അെത
േങ്ങാട്ടു നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്നും ജനങ്ങളുെട പ്ര
വർത്തനങ്ങളുെട ഫലമായി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മാറുന്ന
െതങ്ങെനെയന്നും പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട് ജീവിതെത്ത
സത്യസന്ധമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാന
മാണത്.
വിശ്വസാഹിത്യത്തിലുണ്ടായ ഈ പ്രസ്ഥാനവിേശഷങ്ങ
െളല്ലാം മലയാള സാഹിത്യത്തിലും അലയടിച്ചിട്ടുെണ്ട
ന്നു കാണാം. മലയാളസാഹിത്യം ജനിച്ചതുതെന്ന സം
സ്കൃതത്തിെന്റയും തമിഴിെന്റയും പിടിയിൽ നിന്നും േമാ
ചനം േനടാനും സ്വന്തം ഭാഷയിൽ സാഹിത്യം നിർമ്മി
യ്ക്കാനുള്ള അവകാശം സമ്പാദിക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള ഒരു
പ്രസ്ഥാനേത്താടുകൂടിയാണ്. മലയാളസാഹിത്യത്തി
ലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് െറാമാന്റിക് പ്രസ്ഥാനവും റിയലിസ്റ്റി
ക് പ്രസ്ഥാനവും. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾക്കു പകരം നാ
ടൻ വൃത്തങ്ങളുപേയാഗിക്കാനുള്ള പ്രസ്ഥാനെമന്നേപാ
െല, േദവീേദവൻമാരുെടയും പ്രകൃതിയുെടയും വർണ്ണന
കൾക്കു പകരം സാമൂഹ്യമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സ്വീകരി
ക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള സമരവും മലയാളസാഹിത്യത്തി
ലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. െതാഴിലാളി-കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
ശക്തിെപ്പട്ടേതാടുകൂടി സാധാരണക്കാരായ െതാഴിലാ
ളികെളയും കൃഷിക്കാേരയും ഹരിജനങ്ങെളയും േതാട്ടി
കെളയും കഥാനായകൻമാരാക്കാനും നിലവിലുള്ള മർ
ദ്ദകവർഗ്ഗക്കാെര, നശിക്കുന്ന വർഗ്ഗക്കാരായി ചിത്രീകരി
ക്കാനുമുള്ള പ്രസ്ഥാനവും മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള
സംഘട്ടനങ്ങളിലൂെടയാണ്, വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളി
െല സാമൂഹ്യവളർച്ചെയ പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന പലതരം
പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂെടയാണ്, സാഹിത്യം വളർന്നുവന്നിട്ടു
ള്ളത്. ഉത്തമസാഹിത്യം ഒരിയ്ക്കലും നിഷ്പക്ഷമായിട്ടില്ല;
പഴമയും പുതുമയും തമ്മിൽ, തകരുന്ന സാമൂഹ്യശക്തി
കളും വളരുന്ന സാമൂഹ്യശക്തികളും തമ്മിൽ, നടന്ന
സംഘട്ടനങ്ങളിൽ അെതല്ലായ്േപ്പാഴും പുതുമയുെട ഭാഗ
ത്താണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് അത്
ഉത്തമസാഹിത്യമായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നതും.

















3 ആെരല്ലാമാണ് പുേരാഗമന

സാഹിത്യകാരൻമാർ

സാമ്രാജ്യത്വശക്തികെള പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്ന പിന്തി
രിപ്പൻ സാഹിത്യവുമായി മല്ലിട്ടുെകാണ്ടാണ് പുേരാഗ
മന സാഹിത്യം വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. ആത്മനിഷ്ഠമായ
ആത്മീയവാദമാണ് ആ പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യത്തി
െന്റ താത്വികാടിസ്ഥാനം. യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തിെനതി
രായി, റിയലിസത്തിനും ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലിസത്തിനു
െമതിരായി, ഫ്യൂച്ചറിസം, സർറിയലിസം, എക്സിെസ്റ്റൻ
ഷിയലിസം, േകാേസ്മാ േപാളിട്ടാനിസം എന്നിങ്ങെന
പല േപരുകളും ധരിച്ചുെകാണ്ട് പിന്തിരിപ്പൻ സാഹി
ത്യം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനും
അവരുെട മുേന്നറ്റം തടഞ്ഞുനിർത്തുവാനും ശ്രമിക്കുന്നു.
നിരാശവാദം, മിസ്റ്റിസിസം, മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനാ
െണന്നും സ്വന്തം ഭാവി െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവ
നാെണന്നുമുള്ള ചിന്താഗതികൾ, അധഃപതേനാന്മുഖത,
ൈലംഗികാരജകത്വം, യുദ്ധേത്താടും കൂട്ടെക്കാലകേളാ
ടുമുള്ള ആദരവ്, സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങേളാടുള്ള പുച്ഛം,
മനുഷ്യെന്റ നന്മയിേലക്കുള്ള അവിശ്വാസവും തിന്മയി
േലക്കുള്ള വിശ്വാസവും, ആദർശങ്ങേളാടുള്ള െവറുപ്പ്
— ഇെതാെക്കയാണ് പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യത്തിെന്റ
പ്രധാനമായ പ്രവണതകൾ. കലയ്ക്ക് കലയാവുക എന്ന
തിൽ കവിഞ്ഞ യാെതാരുേദ്ദശവുമിെല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള വാ
ദങ്ങളുെട മറപിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് ഇത്തരം പിന്തിരിപ്പൻ
പ്രവണതകൾ പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാ
രായ ജനങ്ങെള അജ്ഞതയിലും അന്ധവിശ്വാസത്തി
ലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും കർമ്മവിമുഖതയിലും ആഴ്ത്തി
യിട്ടുെകാണ്ടു നിലവിലുള്ള സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങെള
സംരക്ഷിക്കുകയാണവരുെട ഉേദ്ദശം. ഇത്തരം പിന്തി
രിപ്പൻ പ്രവണതകൾെക്കതിരായി, കല കലയ്ക്കുേവണ്ടി
യാെണന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങെള എതിർത്തുെകാണ്ടും
സാഹിത്യനിർമ്മാണത്തിനു േബാധപൂർവ്വമായ ഒരുന്നം
േവണെമന്നു വാദിച്ചുെകാണ്ടുമാണ് ജീവൽസാഹിത്യ
പ്രസ്ഥാനം ജനിക്കുകയും വളരുകയും െചയ്തിട്ടുള്ളത്.
േകരളത്തിൽ െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവും കർഷകപ്ര
സ്ഥാനവും വളരാൻ തുടങ്ങിയേതാടുകൂടി സാർവ്വേദ
ശീയ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സ്വാധീനശക്തിയും െമെല്ല
െമെല്ല പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ഘട്ടത്തിലാണ്,
സാമ്രാജ്യവിേരാധികളും വളർന്നുവരുന്ന ബഹുജനപ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുെട േനതാക്കൻമാരുമായ ചില െചറുപ്പ
ക്കാെര എഴുത്തുകാർ േസാഷ്യലിസെമന്ന ലക്ഷ്യെത്ത
മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ട് െതാഴിലാളി–കർഷക പ്രേക്ഷാ
ഭങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകാൻ പറ്റിയ കവിതകളും
കഥകളും നാടകങ്ങളുമായി മുേന്നാട്ടു വന്നത്. കലാപ
രമായ ൈവദഗ്ദ്യവും പരിപക്വതയും േനടിക്കഴിഞ്ഞവ
രായിരുന്നില്ല അവരിൽ പലരും. എങ്കിലും അവരുെട
കൃതികളിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസത്തിെന്റ ചില അം
ശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരുന്നു. അവരുെട േനതൃത്വത്തിലാണ്
1937-ൽ ജീവൽ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചത്.
അേതസമയത്തുതെന്ന േസാഷ്യലിസവും മാർക്സിസവും
സ്വീകരിച്ചിെല്ലങ്കിൽക്കൂടി, നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവ
സ്ഥയുെട േദാഷങ്ങളും ൈവകൃതങ്ങളും തുറന്നു കാണി
ക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുെട എണ്ണവും കൂടിക്കൂടിവന്നു. അയി
ത്തം, ജാതിേമധാവിത്വം മുതലായവെയ്ക്കതിരായി സാമൂ
ഹ്യ സമത്വത്തിനുേവണ്ടി തൂവെലടുത്ത മറ്റു ചില എഴുത്തു
കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുെട കൃതികൾ പലതിലും ക്രി
ട്ടിക്കൽ റിയലിസമാണ് അടങ്ങിയിരുന്നത്. ഇെതല്ലാം
കൂടിയാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമായി വളർ
ന്നത്.
അേപ്പാൾ പുേരാഗമന സാഹിത്യം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയ
ലിസെത്തക്കാൾ വളെര വിശാലമാണ്, വിപുലമാണ്.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസം മാത്രമല്ല, ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലി
സവും അതിലുൾെപ്പടുന്നു.
മെറ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മാർക്സിസത്തിൽ വി
ശ്വസിക്കുന്നവരും, െതാഴിലാളി കർഷകസമരങ്ങെള
വളർത്തി, എല്ലാ മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങേളയും െതാഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലണിനിരത്തി, നിലവി
ലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ മാറ്റിമറിച്ച് േസാഷ്യലിസം
െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ േവണ്ടി േബാധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കു
ന്നവരുമായ എഴുത്തുകാർ മാത്രമല്ല പുേരാഗമന സാ
ഹിത്യകാരൻമാർ സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമങ്ങൾ വ്യ
ക്തമായും യുക്തിയുക്തമായും പ്രതിപാദിച്ചുെകാണ്ടു സാ
മൂഹ്യശക്തികളുെട പ്രവർത്തനെത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ
സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണേല്ലാ മാർക്സിസം. മാർ
ക്സിസം പഠിയ്ക്കുന്നവർക്ക് സമുദായം എങ്ങിെനയിരിക്കു
ന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അെതങ്ങിെന എേങ്ങാട്ടു മുേന്നറു
ന്നു എന്നുകൂടി േനാക്കിക്കാണാനും മാറ്റങ്ങളുെട പിന്നി
ലുള്ള നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യപ
രിവർത്തനെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്താനും കഴിയുെമന്നതു
ശരിയാണ്. പേക്ഷ, മാർക്സിസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാേല പു
േരാഗമനസാഹിത്യകാരനാവൂ എന്ന വാദം െതറ്റാണ്.
മാർക്സിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകേയാ പരിവർത്തനമാർ
ഗ്ഗങ്ങളും േപാംവഴികളും നിർേദ്ദശിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നി
െല്ലങ്കിൽകൂടി, ജനങ്ങളുെട ഭാഗത്തുനിന്നു െകാണ്ട് നി
ലവിലുള്ള കാലഹരണം വന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട
ൈവകൃതങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടുകയും സാമൂഹ്യവളർച്ചെയ
ഏെതങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
എല്ലാ സാഹിത്യകാരൻമാരും പുേരാഗമനസാഹിത്യ
കാരന്മാരാണ്.
പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ സാഹിത്യകാരനുമാ
ണ്, അേതസമയത്തുതെന്ന പുേരാഗമനവാദിയാണ്.
പേക്ഷ, ആരാണ് സാഹിത്യകാരൻ, എന്താണ് സാഹി
ത്യം, എന്താണ് പുേരാഗമനെമന്നുവച്ചാൽ, എന്താണ്
സാമൂഹ്യപുേരാഗതി? ഇതിെനപ്പറ്റിെയല്ലാം വ്യക്തമായ
ധാരണകളുണ്ടാേകണ്ടതാവശ്യമാണ്.

















4 എഴുതെപ്പട്ടെതല്ലാം

സാഹിത്യമാേണാ

സാഹിത്യം, അതിെന്റ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ,
എല്ലാത്തരം എഴുത്തുകാരുേടയും കൃതികെള ഉൾെക്കാ
ള്ളുന്നു. ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് കലാപരം,
രാഷ്ട്രീയം, ശാസ്ത്രീയം, സാേങ്കതികം എെന്നാെക്ക അതി
െന തരംതിരിക്കാം. വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ എഴു
തെപ്പട്ടെതല്ലാം സാഹിത്യമാണ്. എല്ലാ എഴുത്തുകാരും
സാഹിത്യകാരൻമാരുമാണ്. കഥയും കവിതയുെമഴുതു
ന്നവെരേപ്പാെലത്തെന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും രാഷ്ട്രീയഗ്ര
ന്ഥങ്ങളും മറ്റുെമഴുതുന്നവരും സാഹിത്യകാരൻമാരായി
കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.
സാധാരണയായി സാഹിത്യം എന്ന പദം വിപുലമായ
അർത്ഥത്തിലല്ല ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാറുള്ളത്. കലാപ
രമായ സാഹിത്യകൃതികൾ മാത്രേമ — എന്നുവച്ചാൽ
കവിത, കഥ, േനാവൽ, നാടകം മുതലായവ മാത്രേമ
— സാഹിത്യമായി കണക്കാക്കെപ്പടാറുള്ളു. രാഷ്ട്രീയകാ
ര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നവയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ സാഹിത്യെമന്നും
ശാസ്ത്രസംബന്ധിയായവയ്ക്ക് ശാസ്ത്രസാഹിത്യെമന്നും പറ
യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സാധാരണയായി ഉപേയാ
ഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത്തരം കൃതികെളഴുതുന്നവർ
സാഹിത്യകാരൻമാരല്ല.
എന്നാൽ ഈ അതിർത്തിവരമ്പ് വളെര േനരിയതാണ്.
പലേപ്പാഴും തരംതിരിക്കാൻ വിഷമം കാണും. നിലവിലു
ള്ള ഭരണസമ്പ്രദായെത്ത നിലനിർത്താേനാ മാറ്റാേനാ
ആഹ്വാനം െചയ്യുന്ന എത്രേയാ ലഘുേലഖകളും പുസ്തക
ങ്ങളുമുണ്ട്. അവെയല്ലാം സാഹിത്യത്തിെന്റ വിപുലമായ
അർത്ഥത്തിൽ മാത്രേമ സാഹിത്യമാകുന്നുള്ളു. പേക്ഷ,
മയേക്കാവിസ്കിയുെട കവിതകളും ഫ്യൂച്ചിക്കിെന്റ െകാല
മരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറിപ്പുകളും കലാപരമായ സാഹി
ത്യത്തിൽതെന്ന ഉൾെപ്പടുന്നു.

രാഷ്ട്രീയവും ശാസ്ത്രസംബന്ധിയുമായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അെല്ലങ്കിൽ അവയുെട ചില ഭാഗങ്ങെളല്ലാം — കലാപരമാ
യി പ്രതിപാദിയ്ക്കെപ്പട്ടവയാെണന്നുവരാം. എങ്കിലും
അവ രാഷ്ട്രീയേമാ ശാസ്ത്രസംബന്ധിേയാ ആയ ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളാണ്; അവ സാധാരണ അർത്ഥത്തിലുള്ള, എന്നു
െവച്ചാൽ, കലാപരമായ സാഹിത്യമല്ല.

















5 എന്താണ് സാഹിത്യം?
മറ്റുള്ളവെരേപ്പാെലതെന്ന സാഹിത്യകാരനും ഒരു സാ
മൂഹ്യജീവിയാണ്. സാമൂഹ്യശക്തികളുെട പ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്ക് വിേധയമായിെക്കാണ്ടാണ് അയാൾ സാഹി
ത്യം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഫലമായു
ണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യേബാധെത്തയാണയാൾ പ്രകടിപ്പി
ക്കുന്നത്. സാഹിത്യം സാമൂഹ്യേബാധത്തിെന്റ ഒരു രൂ
പമാണ്.
പേക്ഷ, സാമൂഹ്യജീവിതെത്ത പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന സാ
ഹിത്യകാരൻ നിർജ്ജീവമായ ഒരു യന്ത്രമല്ല, ജീവനുള്ള
മനുഷ്യനാണ്. അതുെകാണ്ട് സാഹിത്യത്തിലൂെട തെന്റ
സ്വന്തം വീക്ഷണഗതിയും അയാൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ആ
വീക്ഷണഗതി പിന്തിരിപ്പനാേണാ അേതാ പുേരാഗമന
പരമാേണാ എന്നു േനാക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ പിന്തിരി
പ്പേനാ പുേരാഗമനവാദിേയാ എന്നു നിർണ്ണയിക്കെപ്പടു
ന്നത്.
സാഹിത്യകാരൻമാർ ഒരു പ്രേത്യകവർഗ്ഗേമാ ഒരു പ്ര
േത്യക വിഭാഗേമാ അല്ല. പല വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും പല
ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവന്നവരാണവർ.
അതുെകാണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വർഗ്ഗങ്ങേളയും വ്യത്യ
സ്തങ്ങളായ സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങേളയും പ്രതിനിധീ
കരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻമാരുണ്ടാവാം. െതാഴിലാളി
യായ സാഹിത്യകാരനും മുതലാളിയായ സാഹിത്യകാ
രനും ജന്മിയായ സാഹിത്യകാരനുമുണ്ടാവാം. സാമൂഹ്യ
ജീവിതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വീക്ഷണഗതി എല്ലാവരുേടതും
ഒരുേപാെലയാെണന്നു വരില്ല. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ
നിന്നും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുനിന്നുെകാ
ണ്ടുള്ള വീക്ഷണഗതിയുണ്ടാവുക എളുപ്പമല്ല. സാഹിത്യ
കാരൻ ജനിച്ചുവളർന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളും അയാളുെട
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും അയാൾ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളും
േനടിയ പരിചയങ്ങളും മറ്റും മറ്റുമാണ് അയാളുെട വീക്ഷ
ണഗതിെയ രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്. അതുെകാണ്ട് സാഹി
ത്യകാരെന്റ വീക്ഷണഗതി പിന്തിരിപ്പേനാ പുേരാഗമന
പരേമാ ആവാം. പുേരാഗമനപരമായ വീക്ഷണഗതി
േയാടുകൂടി നിർമ്മിയ്ക്കെപ്പടുന്ന സാഹിത്യമാണ് പുേരാഗ
മനസാഹിത്യം.

















6 പുേരാഗമനെമന്നാൽ
പേക്ഷ, എന്താണ് പുേരാഗമനെമന്നുവച്ചാൽ;
ഓേരാരുത്തനും ആത്മനിഷ്ഠമായി പരിേശാധിയ്ക്കുന്നതും
വിശ്വസിക്കുന്നതുെമല്ലാം പുേരാഗമനപരമായിെക്കാള്ള
ണെമന്നില്ല എന്നുെവച്ചാൽ പുേരാഗമനെമന്നാെലന്താ
െണന്ന് ഓേരാരുത്തരും തെന്റ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്
തീരുമാനിച്ചാൽ േപാരാ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, സാ
ഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കെപ്പടുന്ന സാമൂഹ്യയാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങൾ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല സംഘട്ടനങ്ങളും
സമരങ്ങളും സാഹിത്യകാരെന്റ ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഗ്ര
ഹാഭിലാഷങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് നടക്കു
ന്നത്. ഇന്ന വഴിേയ്ക്ക സമുദായം വളരാൻ പാടുള്ളു എന്നു
സാഹിത്യകാരൻ തീരുമാനിച്ചതുെകാണ്ടായില്ല. സമു
ദായത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട പിന്നിൽ സാഹിത്യകാരെന്റ
ധാരണകളിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ ചില സവിേശഷനി
യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളനുസരി
േച്ച സമുദായത്തിനു മുേന്നറാൻ കഴിയൂ.
ഉദാഹരണത്തിന് അയിത്തവും ജാതിേമധാവിത്വവും
പഴയ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിയ്ക്കലാണ്
പുേരാഗമനപരം എന്ന് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ വിചാരി
യ്ക്കുന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട. പേക്ഷ, ആ വിചാരത്തിന് സാമൂ
ഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവുമായി െപാരുത്തമില്ല. അയിത്തവും
ജാതിേമധാവിത്വവും നശിയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്,
വളരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളല്ല.
അെല്ലങ്കിൽ, യന്ത്രികൃതവ്യവസായങ്ങൾക്കുപകരം കു
ടിൽവ്യവസായങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സമുദായം സ്ഥാപി
യ്ക്കലാണ് പുേരാഗമനപരം എന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു
െണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. ആ വിശ്വാസത്തിന് സാമൂഹ്യയാഥാർ
ത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ല. എെന്തന്നാൽ സാഹിത്യകാര
െന്റ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന ചില സാമ്പത്തികനയങ്ങളുെട പ്രവർത്തനത്തി
െന്റ ഫലമായി വ്യവസായങ്ങൾ വളർന്നുവരികെയന്നത്
അനിവാര്യമാണ്.
അെല്ലങ്കിൽ രാജകീയഭരണമാണ് പുേരാഗമനപരം
എെന്നാരാൾ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നുെവന്നിരിയ്ക്കെട്ട. പേക്ഷ,
ആ തീരുമാനത്തിനു സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവുമായി െപാ
രുത്തമില്ല. രാജകീയഭരണം താൽക്കാലികമായി എത്ര
തെന്ന ശക്തിയുള്ളതാെണങ്കിലും നശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന വ്യവസ്ഥയാണ്.
സാഹിത്യകാരെന്റ ഉേദ്ദശ്യേമാ ആഗ്രഹേമാ എന്തുത
െന്നയായാലും അതു വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യവുമാ
യി െപാരുത്തെപ്പട്ടിരിയ്ക്കണം. അതായത്, സമുദായ
ത്തിെല വളരുന്ന ശക്തികെള വളരുന്ന ശക്തികളായും
തകരുന്ന ശക്തികെള തകരുന്ന ശക്തികളായും കണ്ടു
ചിത്രീകരിയ്ക്കാൻ സാഹിത്യകാരനു സാധിയ്ക്കണം. അങ്ങ
െന ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് പുേരാഗമന
സാഹിത്യകാരൻ. എെന്തന്നാൽ അയാളാണ്, സാമൂ
ഹ്യപുേരാഗതിെയ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. അയാളാണ്
സാമൂഹ്യവളർച്ചയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നൽകുന്ന സാഹിത്യം
നിർമ്മിയ്ക്കുന്നത്.

















7 സാഹിത്യകാരെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം
സാഹിത്യകാരൻ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നാൽ മതി
െയന്നും പുേരാഗമനപരമായ വീക്ഷണഗതിേയാെട സാ
ഹിത്യനിർമ്മാണം നടത്തണെമന്നാവശ്യെപ്പടുന്നത്
സാഹിത്യകാരെന്റ, നിർമ്മാണസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻേമൽ
അനാവശ്യവും അപായകരവുമായ അതിർത്തിവരമ്പു
കളിലാെണന്നും വാദിയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. കാലികങ്ങളായ
സാമൂഹിക–രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും േദശകാലാ
തിർത്തികളുെട പരിമിതികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ്
സാഹിത്യകാരൻ എന്നുവെര ചിലർ വാദിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇത്
ശരിയാേണാ?
ഇത് ശരിയല്ല. മറ്റു േജാലികളിേലർെപ്പട്ടവെരേപ്പാെല
ത്തെന്ന സാഹിത്യകാരനും നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യബ
ന്ധങ്ങളുെട അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എത്രതെന്ന വ്യക്തിൈവഭവമുള്ള
സാഹിത്യകാരനും ഒരു സാമൂഹ്യജീവിയാണ്. സമുദായ
ത്തിെല മറ്റുവ്യക്തികളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടു മാത്ര
േമ അയാൾക്ക് തെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ.
‘വ്യാേമാഹവും യാഥാർത്ഥ്യവും’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
കർത്താവായ ക്രിേസ്റ്റാഫർ േകാെഡ്വൽ ഒരു ഉദാഹര
ണം െകാണ്ടു ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. േനാക്കുക:
“െബർടാൻഡ് റസ്സലിെന പ്രസവിച്ച് ഒമ്പതു മാസമായ

സമയത്ത് ആ ബാലെന ഒരു വിജനപ്രേദശത്തു െകാ
ണ്ടാക്കി, പാൽെക്കാടുക്കുന്ന ഒരാടുമാത്രമല്ലാെത മെറ്റാ
രു വളർത്തമ്മേപാലുമില്ലാെത, വളരാനിടയാകുകെയ
ന്ന വ്യസനകരമായ പരീക്ഷണം ഒരാൾ നടത്തുകയാ
െണന്നു കരുതുക. അങ്ങിെന വളർന്നുവന്ന ആ ബാ
ലൻ 40 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന സമയ
ത്താണ് അേദ്ദഹെത്ത ഒന്നാമതായി മനുഷ്യർ കാണു
ന്നെതന്നു കണക്കാക്കുക. അവർ ആ മനുഷ്യെന്റ ൈക
യിൽ ‘മനസിെനക്കുറിച്ചുള്ള പരിേശാധന’, ‘പദാർത്ഥ
െത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരിേശാധന’ എന്നിവയുെട കെയ്യഴു
ത്തുേകാപ്പികൾ കാണുേമാ? എന്തിന് എണ്ണം (നമ്പർ)
നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതിെന എെന്നങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിന
റിയാേമാ? ഇല്ല. തെന്റ ഇന്നെത്ത സ്ഥിതിെക്കല്ലാം വി
പരീതമായി അസംബന്ധവും മര്യാദെക്കട്ടതുമായ ഒരു
രീതിയിലാണ് റസ്സൽ െപരുമാറുക.
അതുെകാണ്ട് നാമിന്നറിയുകയും വിലമതിയ്ക്കുകയും െച
യ്യുന്ന റസ്സൽ ഒരു സാമൂഹ്യസൃഷ്ടിയാെണന്ന് വ്യക്തമാ
കുന്നു. റസ്സൽ ഒരു മൃഗമാകുന്നതിനു പകരം തത്വചിന്ത
കനായി വളരുന്നതിനുള്ള കാരണം, സാമൂഹ്യമര്യാദയും
ഭാഷയും പഠിയ്ക്കാനും എത്രേയാ കാലമായി വളർന്നു
വന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവിജ്ഞാനം സ്വായത്തമാക്കാനും
അേദ്ദഹത്തിനു കഴിഞ്ഞുെവന്നതാണ്. ഭാഷയാണ്
അേദ്ദഹത്തിന് ആശയങ്ങൾ െകാടുത്തത്. എെന്താ
െക്ക േനാക്കിപ്പഠിയ്ക്കണെമന്ന് അതാണ് അേദ്ദഹെത്ത
പഠിപ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ളവർ േശഖരിച്ചുവച്ച വിജ്ഞാനം മുഴു
വൻ അേദ്ദഹത്തിനു മുമ്പിൽ തുറന്നുവച്ചതും ഭാഷതെന്ന
യാണ്. സദാചാരം, നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ പ്രാഥ
മിക സാമൂഹ്യധർമ്മങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള േബാധം അേദ്ദഹ
ത്തിനുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തതും ഭാഷതെന്ന. അേപ്പാൾ
ഉപകാരപ്രദമായ മെറ്റല്ലാവസ്തുക്കെളേപ്പാെല റസ്സലി
െന്റ വിജ്ഞാനവും ഒരു സാമൂഹ്യസൃഷ്ടിയാണ്”.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളാണ്. സാ
ഹിത്യകാരെന്റ ആശയങ്ങളും േബാധങ്ങളും രൂപെപ്പടു
ത്തുന്നത്. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കു പുറത്തുനിന്നുെകാ
ണ്ട് അയാൾെക്കാരു സാഹിത്യകാരനാവാൻ കഴിയില്ല.
ഒരു മനുഷ്യനാവാൻ കഴിയില്ല.
അേപ്പാൾ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുമായി െപരുത്തെപ്പ
ട്ടുെകാണ്ടു മാത്രേമ സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ടുെകാണ്ടു മാത്രേമ സാഹിത്യകാരൻ സ്വതന്ത്രനാവു
ന്നുള്ളു.
സാമൂഹ്യമായ മർദ്ദനങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും നിലനിൽക്കു
ന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ സാഹിത്യകാരൻ പലതരം
നിർബന്ധങ്ങളിലും, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ചവിട്ടിെമ
തിയ്ക്കുന്ന പലതരം നിയമങ്ങളാലും വരിഞ്ഞുെകട്ടെപ്പ
ടുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള േബാധ
പൂർവ്വമായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂെട മാത്രേമ ആ െകട്ടുകൾ
െപാട്ടിെച്ചറിയാൻ കഴിയൂ.

















8 സാഹിത്യകാരനും

രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും

ഇതിെന്റ അർത്ഥം സാഹിത്യകാരൻ േകവലം ഒരടിമ
യാെണന്നല്ല. സാഹിത്യനിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാഹച
ര്യം സാഹിത്യകാരെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരവകാ
ശമാണ്.
രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുെട പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ നിന്നുെകാണ്ട്,
രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻമാരുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കും മാറി
മാറിവരുന്ന നയപരിപാടികൾക്കനുസരിച്ച് സാഹി
ത്യം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നവരാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യ
കാരൻമാർ എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞുനടക്കാറുണ്ട്. ഇത്
തനി അസംബന്ധമാണ്. പാർട്ടി െസക്രട്ടറിയുെട സർ
ക്കുലറനുസരിച്ച് സാഹിത്യം നിർമ്മിയ്ക്കാൻ യാെതാരു
സാഹിത്യകാരനും സാധിക്കുകയില്ല. അത്രയ്ക്കു വ്യക്തിത്വ
മില്ലാത്ത ഒരു മരപ്പാവയല്ല സാഹിത്യകാരൻ.
മെറ്റല്ലാവേരയും േപാലത്തെന്ന സാഹിത്യകാരനും
തനിക്കിഷ്ടമുള്ള പാർട്ടിയിൽ േചരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
ഒരു പാർട്ടിയിലും േചരാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവു
മുണ്ട്. ഏെതങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയിൽ െമമ്പറാ
യിത്തീരുന്ന സാഹിത്യകാരൻ മറ്റുെമമ്പർമാെരേപ്പാ
െലത്തെന്ന തെന്റ പാർട്ടിയുെട നിയമപരിപാടികൾ
നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുെമന്നത് സ്വാഭാവികമാ
ണ്. പേക്ഷ, പാർട്ടിയുെട കൽപ്പനയനുസരിച്ച് തെന്ന
വികാരഭരിതനാക്കാത്ത എന്തിെനെയങ്കിലും കുറിച്ച്
സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുകയി
ല്ല. അങ്ങിെനെയെന്തങ്കിലുെമഴുതിയാൽ ആ സാഹി
ത്യകൃതി വായനക്കാരുെട ൈവകാരികമണ്ഡലത്തിൽ
യാെതാരു സ്വാധീനവും െചലുത്തില്ല; എന്നുെവച്ചാൽ
അതു സാഹിത്യമാവുകയില്ല.

















9 ഏതു വിഷയെമടുത്താലാണ്
പുേരാഗമനപരമാവുക?
പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ചേയാ
െടാപ്പം സാഹിത്യകൃതികളിൽ രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹ്യ പ്രശ്ന
ങ്ങൾക്ക് നെല്ലാരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അേതാ
െടാപ്പംതെന്ന അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നുവന്നാൽ സാ
ഹിത്യം അയിത്തമാവുെമന്ന ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ ആശയ
ഗതിയും പ്രചരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. സാഹിത്യത്തിൽ അതാ
തു കാലെത്ത സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദി
യ്ക്കാൻ പാടിെല്ലന്നും “ശാശ്വതമായ” കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി
മാത്രേമ പ്രതിപാദിക്കാൻ പാടുള്ളു എന്നുമുള്ള ഒരു മുറ
വിളിയും മുഴങ്ങുകയുണ്ടായി.
വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുെട സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സാമ്പ
ത്തിക–സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം
വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. അതുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യജീവി
തെത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിൽ അവയ്ക്കു
സ്ഥാനമുണ്ടാവണം, തീർച്ച.
പേക്ഷ, രാഷ്ട്രീയേമാ സാമ്പത്തികേമാ ആയ കാര്യങ്ങൾ
മാത്രമല്ല സമുദായത്തിലുള്ളത്. അതുെകാണ്ട് രാഷ്ട്രീയ–
സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ മാത്രേമ പുേരാഗമന സാഹി
ത്യകാരൻ ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ പാടുള്ളു എന്നു വാദി
യ്ക്കുന്നത് അസംബന്ധമാവും. വാസ്തവത്തിൽ, മനുഷ്യെന്റ
സമഗ്രവും സർേവ്വാന്മുഖവുമായ ജീവിതമാണ് സാഹിത്യ
ത്തിെല പ്രതിപാദ്യവിഷയം. സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ
മാത്രമല്ല േപ്രമം, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മെറ്റല്ലാ
പ്രശ്നങ്ങളും പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരെന്റ പ്രതിപാ
ദ്യവിഷയങ്ങളാണ്. ഏതു വിഷയം േവണെമങ്കിലുെമടു
ക്കാം. പേക്ഷ, സാഹിത്യം നിർമ്മിയ്ക്കുന്നത് പുേരാഗമന
പരമായ ഒരു വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടിയായിരിക്കണം.
അേത്രയുള്ളു.

















10 പുേരാഗമന സാഹിത്യവും

നാച്ച ്വറലിസവും

നാച്ച ്വറലിസെമന്നാൽ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നതിെന അേത
പടി സാഹിത്യത്തിലും പകർത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാ
ണ്. ഉദാഹരണമായി ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിൽ കാ
ണുന്ന ൈലംഗികമായ അരാജകത്വെത്തയും ൈവകൃത
െത്തയും ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്ന ഒരു കൃതി. അത് പുേരാഗമന
സാഹിത്യമാേണാ? സമുദായത്തിെല ഏെതങ്കിലും ചില
സംഭവവികാസങ്ങെളേയാ അനുഭവങ്ങെളേയാ അേത
പടി േഫാേട്ടാഗ്രാഫിക്ക് രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചാൽ
അതു പുേരാഗമനസാഹിത്യമാവില്ല. ൈലംഗികൈവ
കൃതങ്ങളുെട ഉദാഹരണം തെന്നെയടുത്താൽ, അവ
ഇന്നെത്ത സാമൂഹ്യഘടനയുെട ന്യൂനതകെള അനാച്ഛാ
ദനം െചയ്തുെകാണ്ട് സമുദായത്തിെന്റ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക്
സഹായകരമായ രീതിയിൽ വായനക്കാരെന്റ മനസ്സി
െന മാറാനുപയുക്തമായ ഒരു വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടി
ചിത്രീകരിച്ചാേല പുേരാഗമനസാഹിത്യമാവൂ.
എന്നുെവച്ചാൽ, ഒരു കഥാകൃേത്താ നാടകകൃേത്താ സമു
ദായഘടനയുെട ദൂഷ്യങ്ങെളയും അവെയ നിർമ്മാർജ്ജ
നം െചയ്യുന്ന ശക്തികെളയും പറ്റി ഒരു പ്രസംഗേമാ
രാഷ്ട്രീയവിവരണേമാ എഴുതിേച്ചർക്കണെമന്നല്ല പറ
യുന്നത്. ൈലംഗികൈവകൃതവ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർ
െപ്പടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രെത്ത ഒരു േനാവലിേലാ െച
റുകഥയിേലാ ചിത്രീകരിക്കുന്നേതാടുകൂടി അതിെന്റ ചു
വട്ടിൽ “ഇത്തരെമാരു മനുഷ്യനുണ്ടായത് ഇന്നെത്ത
സമുദായഘടനയുെട ദൗർബല്യമാണ്” എന്ന് രചയി
താവിെന്റ വക ഒരു കുറിേപ്പാ ഗുണപാഠേമാ എഴുതി
േച്ചർത്തതുെകാണ്ടായിെല്ലന്നർത്ഥം. അെല്ലങ്കിൽ ഒരു
നാടകത്തിൽ ഇത്തരെമാരു കഥാപാത്രെത്തപ്പറ്റി “നീ
ഇന്നെത്ത ദുഷിച്ച സാമൂഹ്യഘടനയുെട സന്തതിയാണ്”
എന്നു മെറ്റാരു കഥാപാത്രെത്തെകാണ്ടു പ്രസംഗിപ്പിക്കു
ന്നതും പ്രേയാജനശൂന്യമായിരിക്കും. കഥാപാത്രങ്ങൾ,
കഥാവസ്തു, അതിെല സൂക്ഷ്മമായ സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ
യുെട കലാപരമായ ചിത്രീകരണം വഴി ഈ ആശയം
ആസ്വാദകൻമാർക്ക് പകർന്നുെകാടുത്താൽ മാത്രേമ
അെതാരു പുേരാഗമനസാഹിത്യകൃതിയായി എന്നു പറ
ഞ്ഞുകൂടു.
‘നാച്ച ്വറലിസ’വും പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനവും
തമ്മിൽ അകൽച്ചയുെണ്ടന്നും ഒന്നു മെറ്റാന്നിെന്റ ഭാ
ഗമെല്ലന്നും ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഈ പ്രശ്നം
1948 മുതല്ക്കാണ് േകരള പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ
നത്തിൽ ഒരു സജീവ വിഷയമായിത്തീർന്നത്. ഇതി
െനപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണകൾ പുേരാഗമന സാഹി
ത്യകാരൻമാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാേവണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “നാ
ച്ച ്വറലിസം” അധപതേനാന്മുഖമാണ്.
‘നാച്ച ്വറലിസ’േത്താടു യാഥാസ്ഥിതികൻമാർ സ്വീകരി

ക്കുന്ന മേനാഭാവവും നമ്മുേടതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമു
െണ്ടന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ൈലംഗിക
ൈവകൃതങ്ങളുെട ചിത്രീകരണം തെന്ന ഉദാഹരണമാ
യി എടുക്കുക. യാഥാസ്ഥിതികൻമാർ ഇതിെന എതിർ
ക്കുന്നത് ൈലംഗികൈവകൃതങ്ങെളപ്പറ്റി സാഹിത്യകൃ
തികളിൽ പ്രതിപാദിക്കാേന വയ്യ എന്ന നിലയിലാണ്.
ഇത് നിഷിദ്ധമായ ഒരു പ്രതിപാദ്യവസ്തുവായി അവർ
കരുതുന്നു. ചുറ്റുപാടും മാലിന്യങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു തെന്ന
സമ്മതിക്കുന്നതിനുള്ള ൈവമുഖ്യമാണ് യാഥാസ്ഥിതി
കൻമാരുെട ഈ നയത്തിനു കാരണം. എന്നാൽ പു
േരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ ഈ നിലപാടു സ്വീകരിക്കു
ന്നില്ല. ൈലംഗികൈവകൃതങ്ങേളാ മേറ്റതു വസ്തുതേയാ
സാഹിത്യരചനക്കടിസ്ഥാനമാകുന്നതിെന പുേരാഗമന
സാഹിത്യകാരൻ എതിർക്കുന്നില്ല. അവ ഒരു സാമൂഹ്യ
പരിവർത്തനത്തിനു േപ്രരണ നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ
തരത്തിലാേണാ ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നു മാ
ത്രമാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരെന്റ മുന്നിലുള്ള
േചാദ്യം. ആെണങ്കിൽ അെതാരു പുേരാഗമന സാഹി
ത്യകൃതിയാവും.
ൈലംഗികൈവകൃതങ്ങെള നഗ്നമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന
ഒരുപാട് കൃതികൾ അടുത്തകാലത്തായി സാമ്രാജ്യത്വ
വാദികളുെട ഏജന്റുമാരായ ചില അേമരിക്കൻ സാഹി
ത്യകാരൻമാർ എഴുതിത്തള്ളുന്നുണ്ട്. ‘േപാർേണാഗ്രാ
ഫിക് സാഹിത്യം’ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന അത്തരം
ചവറുകൾ നമ്മുെട െറയിൽേവേസ്റ്റഷനുകളിലും ചില ബു
ക്ക് സ്റ്റാളുകളിലും വിൽപ്പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം.
വായനക്കാരുെട സാംസ്കാരികജീവിതെത്ത അധഃപതി
പ്പിയ്ക്കുകയും അവരുെട മനസ്സിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കുത്തി
നിറയ്ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്, സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കുേവ
ണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ നിന്ന് അവെര പിന്തിരിപ്പി
ക്കുകയാണ് അവയുെട ഉേദ്ദശം. ഇത്തരം േപാർേണാ
ഗ്രാഫിക് ചവറുകെള പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻമാർ
എതിർേത്ത മതിയാവൂ.

















11 രൂപവും ഭാവവും
രൂപവും ശിൽപവും സുന്ദരമായാൽ ഏതു സാഹിത്യകൃ
തിയും പുേരാഗമനപരവുെമന്നും ഒരു ധാരണയുണ്ട്. പു
േരാഗമനസാഹിത്യകാരൻ അതിേനാട് േയാജിക്കുന്നി
ല്ല. കലാപരവും രൂപസംബന്ധിയുമായ േമൻമ അധഃപ
തേനാന്മുഖമായ ചിന്താഗതികളുെട പ്രചരണത്തിനുേവ
ണ്ടിയാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ അത് പുേരാ
ഗമന സാഹിത്യമാവില്ല. ഏെതങ്കിലുെമാരു സാഹിത്യ
കൃതിയുെട രൂപെമന്നേപാലത്തെന്ന അതിെന്റ ഉള്ളട
ക്കവും സുന്ദരമാവണം. എന്നാേല അെതാരു പുേരാഗമ
നസാഹിത്യകൃതിയാവുകയുള്ളു.
േകരള സംസ്കാരത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഓേരാ കാല
ത്തുമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏത് കലാരൂപേത്തയും പുേരാഗമന
സാഹിത്യകാരൻ അന്ധമായി തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല. ഇതി
േലതു കലാരൂപേത്തയും അേതപടിേയാ വ്യത്യാസ
ങ്ങൾ വരുത്തിെക്കാേണ്ടാ പുേരാഗമന സാഹിത്യകാ
രന് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓട്ടംതുള്ളേലാ കഥ
കളിേയാ ചാക്യാർകൂേത്താ, െതയ്യംതുള്ളേലാ മുതൽ
േനാവേലാ െചറുകഥേയാ നിഴൽനാടകേമാ വെര ഏത്
കലാരൂപെത്തയും പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന് മാ
റ്റങ്ങേളാടുകൂടിേയാ അല്ലാെതേയാ ഉപേയാഗിക്കാം.
ഇെതാന്നുമല്ലാത്ത ഏറ്റവും പുത്തനായ ഏെതങ്കിലും
കലാരൂപമുേണ്ടാ, അതുമാവാം. കലയുെട രൂപംെകാ
ണ്ട് യാെതാന്നാേണാ ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഉേദ്ദ
ശം സഫലമാകണെമന്നുമാത്രേമയുള്ളു. ഭാവപ്രകാശ
നമാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരെന സംബന്ധിച്ചി
ടേത്താളം രൂപത്തിെന്റ ധർമ്മം. ഭാവെത്ത ഏറ്റവും ഭം
ഗിയായും ലളിതമായും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രേത്യക
രൂപത്തിന് സാധിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അത് വിജയിച്ചതാ
യി പറയാം. ഏെതങ്കിലും പുേരാഗമേനാന്മുഖമായ ഒരു
കലാസൃഷ്ടിയിെല ഭാവം സാമാന്യക്കാരനായ ആസ്വാ
ദകൻമാരുെട ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിേലക്ക് എത്രേത്താ
ളം ഫലവത്താക്കാൻ കഴിയുന്നുേണ്ടാ അത്രേത്താളം
ഭംഗിയും ലാളിത്യവും ആ കലാരൂപത്തിനുണ്ട് എന്നനു
മാനിക്കാം. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനെത്ത ഉന്തിനീക്കുന്ന
ശക്തി ജനങ്ങളായതുെകാണ്ട്, ഒരു കലാസൃഷ്ടിയ്ക്ക് ജന
ങ്ങെള എത്രേത്താളം സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നുേണ്ടാ
അത്രേത്താളം ആ കലാസൃഷ്ടി സാമൂഹ്യപരിവർത്തന
പ്രസ്ഥാനം നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം.
പുേരാഗമേനാന്മുഖമായ സുന്ദരകല ജനസാമാന്യത്തി
നാസ്വാദ്യമായിരിക്കണെമന്നു പറയുേമ്പാൾ, ജനസാമാ
ന്യത്തിനു പരെക്ക ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നെതാന്നും
കലയെല്ലന്ന് പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാർ വാദി
ക്കുന്നെതന്നു ചിലർ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്. അതു ശരി
യല്ല. ചിലേപ്പാൾ പുേരാഗമേനാന്മുഖമായ ഒരു കലാസൃ
ഷ്ടി വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ബുദ്ധിജീവികൾക്കു മാത്രേമ
ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളുെവന്നു വേന്നക്കാം, അതു
െകാണ്ട് അതു കലേയ അെല്ലന്നു വരില്ല. അത്രേത്താളം
പരിമിതമായ സ്വാധീനശക്തിേയ പ്രസ്തുത കലാസൃഷ്ടി
സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിൽ െചലുത്തുന്നുള്ളു എന്നു മാ
ത്രം അതിേനപ്പറ്റി പറയാം.
നമ്മുെട നാട്ടിെല സമുദായെത്ത സംബന്ധിച്ച് ഇെന്നാ
രു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്? ആളുകൾ വർഗ്ഗങ്ങളായി േവർതി
രിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഒരു പ്രേത്യക സാഹചര്യത്തിൽ
വളർന്ന ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു ആസ്വാദ്യമായിേതാന്നുന്ന
രൂപങ്ങൾ സാമാന്യജനതയ്ക്കു ആസ്വാദ്യമായി േതാന്നി
യിെല്ലന്നു വേന്നക്കാം. സമുദായത്തിെല വർഗ്ഗങ്ങൾ
തമ്മിൽ ഇന്നുള്ള വിടവ് നികത്തെപ്പടുന്നേതാടുകൂടി മാ
ത്രേമ ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമാവുകയുള്ളു.
ഉള്ളടക്കെമന്താെണന്നു േനാക്കാെത വാക്കുകളും വ്യാ
കരണെത്തറ്റുകളും വാചകങ്ങളുെട അന്വയപ്പിഴകളും
അലങ്കാരങ്ങളുെട െപാരുത്തേക്കടുകളും മാത്രം നുള്ളി
െപ്പറുക്കിെയടുത്തുെകാണ്ട് സാഹിത്യകൃതികെള വിലയി
രുത്തുന്ന പഴയ നിരൂപണ സമ്പ്രദായം അടുത്തകാല
ത്തായി വീണ്ടും തലെപാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ള
ടക്കം പുേരാഗമനപരേമാ പിന്തിരിപ്പാേനാ, അതു ജന
ങ്ങളുെട അഭിവൃദ്ധിേയേയാ അധഃപതനേത്തേയാ ഏതി
െനയാണ് സഹായിയ്ക്കുന്നത്. ഈ പ്രധാനപ്രശ്നത്തിെന്റ
േനർക്കു കണ്ണടച്ചുെകാണ്ട് രൂപെത്തമാത്രം െപാക്കി
പ്പിടിയ്ക്കാനുള്ള വാസനയും കാണെപ്പടുന്നുണ്ട്. ഉദാഹ
രണത്തിന് കഴിഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം സാഹിത്യപരി
ഷത്തിലുണ്ടായ സിംേബാളിസെത്തപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കം.
സിംേബാളിസം ഒരു കലാരൂപമാണ്. അത് പുേരാഗ
മനപരമാേണാ പിന്തിരിപ്പനാേണാ എന്നു വാദിയ്ക്കുന്ന
ത്, േകക പുേരാഗമനപരമാേണാ പിന്തിരിപ്പനാേണാ
എന്നു വാദിയ്ക്കുന്നതുേപാെലയാണ്. എന്നുെവച്ചാൽ,
അത് പുേരാഗമനപരമാകാം പിന്തിരിപ്പനാവാം. ഉള്ള
ടക്കെമന്താെണന്നു േനാക്കിയാേല ഒരു സിംേബാളിക്
കവിത പുേരാഗമനപരമാേണാ നല്ലതാേണാ അല്ലേയാ
എന്നു പറയാൻ കഴിയൂ.
പേക്ഷ, പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാർ ഒരു കാര്യം
ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുെട കലാസൃഷ്ടികൾ ജനങ്ങളു
െട പുേരാഗതിെയ ഉേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടുള്ളവയാണ്. അതു
െകാണ്ട് ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങെള ആകർഷിയ്ക്കാൻ കഴി
യുന്ന തരത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളുപേയാഗിക്കാനും പു
തിയ കലാരൂപങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും രചനാശിൽപ
ത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാടവം േനടാനും പരിശ്രമി
േയ്ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.

















12 ശാശ്വത മൂല്യം
ഉൽകൃഷ്ട സാഹിത്യം സമകാലികപ്രശ്നങ്ങെളയാണ്
ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുള്ളെതങ്കിൽ കാലേഭദേത്താടുകൂ
ടി പ്രസ്തുത പ്രശ്നങ്ങളുെട പ്രസക്തി നശിച്ചാൽ അവെയ
പ്രതിഫലിപ്പിച്ച കലാസൃഷ്ടികളും നശിേക്കണ്ടതിേല്ല?
പേക്ഷ, ഉൽകൃഷ്ട കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് ഒരു തരം ശാശ്വത
സ്വഭാവം കാണുന്നുണ്ടേല്ലാ — ഇതാണ് പുേരാഗമന
സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടിട്ടു
ള്ള മെറ്റാരു പ്രശ്നം.
ഈ അനുഭവവിേശഷത്തിന് രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽ
കെപ്പടുന്നുണ്ട്. ഉൽകൃഷ്ടകൃതികളിൽ സമകാലികപ്ര
ശ്നങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടാകാെമങ്കിലും അവയുെട
േമൻമയ്ക്കും തദ്വാര ൈകവരുന്ന ശാശ്വതസ്വഭാവത്തിനും
കാരണം അവയിൽ ശാശ്വതമായ ചില സാമൂഹ്യമൂല്യ
ങ്ങൾ ചർച്ചെചയ്യെപ്പടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് — ഇതേത്ര
ഒന്നാമെത്ത ചിന്താഗതി. സത്യം, അഹിംസ, ആത്മ
സംയമനം മുതലായവയാണ് ശാശ്വതസ്വഭാവമുള്ള
സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കെപ്പടുന്നത്.
ഇത് ശരിയല്ല. ശാശ്വതമായ സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങൾ ഇെല്ല
ന്ന് ചരിത്രം െതളിയിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യസത്യങ്ങൾക്ക്
ഓേരാ കാലത്തും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുേപാെല
ആത്മസംയമനത്തിെന്റ ലാഞ്ഛനേപാലുമില്ലാത്ത കൃ
തികൾക്ക് (ഉദാഹരണം: ഒമർഖയാം) ശാശ്വതത്വം
കാണുന്നുണ്ട്.
ഒരു ഉൽകൃഷ്ടകൃതിയുെട ഭാവമല്ല, രൂപമാണ് അതിനു
ശാശ്വതസ്വഭാവേമകുന്നത് എന്നതാണ് രണ്ടാമെത്ത
വാദം. ഇതും സ്വീകരിപ്പാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. എന്തുെകാ
െണ്ടന്നാൽ ശാശ്വതമൂല്യമുള്ള പല കൃതികളുേടയും രൂ
പങ്ങൾക്ക് കാലാന്തരത്തിൽ പ്രചാരം നഷ്ടെപ്പടുന്നതാ
യി കാണാൻ സാധിക്കും: ഉദാഹരണമായി; ‘ശാകുന്ത
ളം’ ഇന്നും ആസ്വദിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു കൃതിയാെണങ്കി
ലും അതിെന്റ രൂപവിേശഷം ഇന്നു പ്രചാരത്തിലില്ല —
സൂത്രധാരനും ഗദ്യപദ്യസമ്മിശ്രമായ സംഭാഷണവും
മറ്റു മടങ്ങിയ ആ രൂപത്തിെനാരുതരം കാലഹരണം
വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആരും ഇന്ന് ആ രൂപത്തിൽ നാ
ടകങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കാറില്ല. േഷക്ക്സ്പിയറുെട കൃതി
കൾ ഇന്നും ആസ്വദിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റു
രാജ്യങ്ങളിലും. പേക്ഷ, േഷക്സ്പിയറുെട നാടകങ്ങളുെട
രൂപവും കാളിദാസേന്റതുേപാെല ഇന്ന് പ്രചാരത്തി
ലില്ലാതായിരിക്കുന്നു. പദ്യത്തിലുള്ള സംഭാഷണരീതി
ഇന്നെത്ത ഇംഗ്ലീഷ്നാടകങ്ങളിലില്ല. അതിനാൽ രൂ
പത്തിെന്റ േമൻമ മാത്രമാണ് ശാശ്വതസ്വഭാവത്തിന്
കാരണെമന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.
വാസ്തവത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ ഭാവവും അതിെന
ഭംഗിേയാടും ലാളിത്യേത്താടുംകൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രൂ
പവും രണ്ടും ഒരു കലാസൃഷ്ടിക്കാവശ്യമാണ്. ഓേരാ കാ
ലഘട്ടത്തിലും സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള സത്യസന്ധ
മായി ചിത്രീകരിച്ചുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യവളർച്ചയ്ക്കു പ്രേചാ
ദനം നൽകാൻ കഴിയത്തക്കവിധം വായനക്കാരെന്റ
സാമൂഹ്യേബാധെത്ത ഉയർത്തുന്ന സാഹിത്യകൃതികൾ
ക്കാണ് വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
െതന്നു കാണാം. പ്രതിപാദ്യവിഷയം സാമയികമായി
രിക്കാം. എങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യേബാധേത്താടുകൂടിയുള്ള
സുന്ദരമായ ചിത്രീകരണം ആ സാഹിത്യകൃതിയ്ക്കു ശാശ്വ
തത്വം നൽകുന്നു.

















13 ഇന്നെത്ത കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ
പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്ക്
േവണ്ടിയാണ് സാഹിത്യരചന നടത്തുന്നത് എന്ന െപാ
തുതത്വം അംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ എന്താണ് സാമൂഹ്യപു
േരാഗതി എന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാേക്കണ്ട കാലം
അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ സമുദായത്തിെന്റ ഇന്ന
െത്ത സ്ഥിതി പരിഗണിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ താെഴപ്പറയു
ന്ന ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാട് പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരനുണ്ടാ
യിരിേക്കണ്ടതാണ്.
(1) പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ ഒരു ശാസ്ത്രീയവീക്ഷ
ണഗതി സ്വീകരിക്കണം. ഇന്ന് നമ്മുെട ചുറ്റുപാടും

ധാരാളമായി പ്രചരിച്ചുവരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങ
െളയും അനാചാരങ്ങേളയും നശിപ്പിക്കാൻ പുേരാഗ
മന സാഹിത്യകാരൻമാർ യത്നിക്കണം.

(2) സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം, എഴുതാനും പ്രസംഗിക്കാനുമുള്ള

സ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായ മൗലികമായ ജനാധിപത്യാ
വകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പുേരാഗമന സാഹിത്യകാ
രൻ പ്രവർത്തിക്കണം.

(3) ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായവൽക്കരണം പുേരാഗമന
സാഹിത്യകാരെന്റ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം; വ്യവസാ

യവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയ്ക്ക്
മാത്രേമ ഇന്ത്യെയ സമ്പൽസമൃദ്ധമാക്കാൻ കഴിയൂ.

(4) സാമുദായിക മേനാഭാവേത്തയും സാമുദായിക

മേനാഭാവം ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും പു
േരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ എതിർക്കണം. സാമു
ദായികമായ സൗഹാർദ്ദവും ഐക്യവും പുലർത്തി
െക്കാണ്ട് മാത്രേമ നമുക്ക് മുേന്നാട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയൂ.

(5) ഇന്നെത്ത സാമ്പത്തികമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ

ഇല്ലായ്മ െചയ്തുെകാണ്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക നീതി.

(6) പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ ഐക്യേകരളത്തിനു
േവണ്ടി യത്നിക്കണം. ഒരു ഐക്യേകരളത്തിൽ മാ
ത്രേമ േകരളീയ സംസ്കാരം വികസിക്കുകയുള്ളു.
(7) ഭരണനടത്തിപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ സംഗ

തികൾ മാതൃഭാഷയിൽ ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ
കഴിയണം.

(8) പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ േലാകസമാധാന
ത്തിനുേവണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. സമാധാനപരമായ

അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രേമ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കു
കയും വളരുകയും െചയ്യുകയുള്ളു.

(9) പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ജീവി

ക്കുകയും കലാസൃഷ്ടി നടത്തുകയും െചയ്താൽ മാത്രം
േപാരാ; ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘടനകളു
െട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പെങ്കടുക്കണം.

പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരന് ഇത്തരെമാരു കാഴ്ചപ്പാട്
ഉണ്ടായാൽ മാത്രേമ പതറാെത അചഞ്ചലമായി നിന്നു
െകാണ്ട് സാമൂഹ്യപരിവർത്തനെത്ത സഹായിക്കുന്ന
കലാസൃഷ്ടി നടത്താൻ കഴിയൂ.
(െമയ് 6-ാം തീയതി മുതൽ 8-ാം തീയതി വെര െനല്ലാ
യിയിൽ വച്ചു നടന്ന മലബാർ പുേരാഗമന സാഹിത്യ
സേമ്മളനത്തിെല ചർച്ചകൾക്കുേവണ്ടി അവതരിപ്പിക്കു
ന്ന പ്രബന്ധത്തിെന്റ പ്രധാനഭാഗങ്ങൾ)

















െ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 7
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. എന്താണ് സാഹിത്യം
2. സാഹിത്യ നിരൂപണം
3. സാഹിത്യത്തിെല മാർക്സിയൻ വീക്ഷണം
4. പുേരാഗമന സാഹിത്യം എന്ത്? എന്തിന്?
5. ജീവത്സാഹിത്യവും പുേരാഗമന സാഹിത്യവും ചരിത്രപര

മാെയാരവേലാകനം

6. പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ച: കാരണ

ങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽക്കൂടി

7. അസ്വസ്ഥതയുെട സാഹിത്യം
8. മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ഭാവി
9. വിചാരവിപ്ലവം
10. പാട്ടബാക്കി
11. ‘പാട്ടബാക്കി’െയപ്പറ്റി
12. ഭാഷയും സാഹിത്യവും
13. മലയാളഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
14. ഭാഷയിെല വിപ്ലവം
15. കവിതയുെട ഭാവി–മലയാളത്തിൽ
16. േഫാർമലിസം തലെപാക്കുന്നു
17. രാഷ്ട്രഭാഷ എന്തായിരിക്കണം?

െ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
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