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5
ജീവത്സാഹിത്യവും പുേരാഗമന
സാഹിത്യവും
ചരിത്രപരമാെയാരവേലാകനം
പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാന ദശകങ്ങ
ളിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഒരു നവീന ചലനമു
ണ്ടായി. േനാവലുകൾ, െചറുകഥകൾ, നാടകങ്ങൾ, സാ
ഹിത്യനിരൂപണങ്ങൾ ആധുനിക തരത്തിലുള്ള കവിത
കൾ മുതലായവേയാടുകൂടി നമ്മുെട സാഹിത്യം ആധു
നിക കാലഘട്ടത്തിേലയ്ക്ക് പ്രേവശിച്ചത് അക്കാലത്താ
ണ്. രണ്ടാം േലാക മഹായുദ്ധെത്ത തുടർന്ന് േലാക
െമാട്ടുക്കുമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പരി
വർത്തനങ്ങൾ, റഷ്യയിെല െതാഴിലാളി വിപ്ലവത്തി
െന്റ വിജയം ജർമനിയിലും ഹംഗറിയിലും മറ്റുമുണ്ടായ
അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട െതാഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങൾ സാമ്രാജ്യ
വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട മുേന്നറ്റം, ഇന്ത്യയിൽ മഹാ
ത്മാഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നിസ്സകഹരണ
പ്രസ്ഥാനം ഇെതല്ലാം സാഹിത്യം, കല, തത്വചിന്ത മുത
ലായവയിലും പ്രതിഫലിച്ചു. മലയാള സാഹിത്യത്തിലും
ഒരു പുതിയഘട്ടം ആവിർഭവിച്ചു. പഴയ ഘട്ടങ്ങളിേല
യ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു േനാക്കുവാൻ ഞാൻ ഇവിെട മുതിരുന്നി
ല്ല. 1930 മുതൽ ഉണ്ടായ പുതിയ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളിെല സവിേശഷ പ്രവണതകെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദി
ക്കാനാണ് ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. 1930–33-നിടയിൽ
സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാ
രികവുമായ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ടായ പരിവർത്ത
നങ്ങൾ േലാകചരിത്രത്തിെല ഈ വഴിത്തിരിവിെന
കുറിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തെത്ത ആെക
പിടിച്ചുക്കുലുക്കിയ സാമ്പത്തിക കുഴപ്പം, ഫാസിസ
ത്തിെന്റ കുഴപ്പങ്ങൾ, യുദ്ധത്തിെന്റ കാർേമഘങ്ങളിൽ
പടർന്ന് പിടിച്ച െതാഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി മരണങ്ങൾ,
ആത്മഹത്യകൾ. മറുഭാഗത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള മൗലിക
അവകാശങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാ
രും മർദ്ദിതജന വിഭാഗങ്ങളും നടത്തിയ സമരങ്ങൾ,
റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽനിന്നുണ്ടായ േസാവിയറ്റ് യൂണി
യെന്റ േനട്ടങ്ങൾ, ൈചനീസ് വിപ്ലവത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം,
ഫാസിസത്തിനും യുദ്ധത്തിനുെമതിരായ ഐക്യമുന്ന
ണി സംരംഭങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് അടിമരാജ്യങ്ങളിലും
ഉയർന്നുവന്ന പുതിയ േദശീയപ്രബുദ്ധതയും സ്വാതന്ത്ര്യ
സമരങ്ങളും, േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളുെട ഉയർെത്തഴു
േന്നൽപ്പ്, ജാതിേമധാവിത്വത്തിനും അയിത്തത്തിനും
മറ്റ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുെമതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ
— ഈ സാർവ്വലൗകിക സാഹചര്യങ്ങൾ സാഹിത്യ
കാരൻമാരുെട മാനസികമണ്ഡലങ്ങളിലുളവാക്കിയ
സംഘട്ടനാത്മകമായ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്
പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം ഉടെലടുത്തത്. 1932ൽ േറാേമാ േറാളാങ്ങ്, െഹൻറി ബാർബൂേസ്സ തുടങ്ങിയ
പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻമാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ പാ
രീസിൽ വച്ച് യൂേറാപ്പിെല പുേരാഗമനാശയക്കാരായ
സാഹിത്യകാരൻമാരുെട ഒരു സേമ്മളനം കൂടി. 1933
ജൂണിൽ ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിേലറിയിട്ട് മൂന്നുനാലു
മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േറാമാേറാളാങ്ങ് തെന്റ ഒരു
േലഖനത്തിൽ എഴുതി:
‘നമ്മുെട കാലഘട്ടം െമരുക്കെപ്പടാത്തതാണ്, ക്രൂരമാ
ണ്. നാശകരമാണ്. പേക്ഷ, അേത സമയത്തുതെന്ന
അത് ഫലസമൃദ്ധവും പ്രസരിപ്പുള്ളതുമാണ്. അതു നശി
പ്പിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. നമ്മുെട കട
മകെളപ്പറ്റി വിമ്മിഷ്ടെപ്പടാേനാ ആവലാതിെപ്പടാേനാ
ഉള്ള സമയമല്ല ഇത്. ഇന്നു നമ്മൾ പഴഞ്ചൻ ആശയ
ങ്ങൾെക്കതിരായും ഹിംസ്രങ്ങളായ ൈദവങ്ങൾെക്കതി
രായും അവെയ അന്ധമായി േസവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണ
ക്കുള്ള ദുർഭൂതങ്ങൾെക്കതിരായും േപാരാേടണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു. ഒരു പുതിയ പരിേപ്രക്ഷ്യവും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യത്വ
വും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുെട ഇന്നെത്ത കടമ’.

















1 ഒന്നാമെത്ത അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമന

സാഹിത്യ സേമ്മളനം

1936-ൽ ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷത

യിൽ ലേക്നാവിൽ വച്ചുകൂടിയ േകാൺഗ്രസ് സേമ്മളന
േത്താടനുബന്ധിച്ച് സേമ്മളനപ്പന്തലിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു
വച്ചാണ് ഒന്നാമെത്ത അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമന സാ
ഹിത്യസേമ്മളനം കൂടിയത്. ഹിന്ദി സാഹിത്യ സാമ്രാ
ട്ടായ േപ്രമചന്ദായിരുന്നു അദ്ധ്യക്ഷൻ. െനഹ്റു സേമ്മള
നത്തിൽ േനരിട്ട് പെങ്കടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കി
ലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപ്രരണയും പ്രേചാദനവും പ്രകട
മായിരുന്നു. സേമ്മളനത്തിൽ പെങ്കടുത്തവരിൽ മിക്ക
വരും േകാൺഗ്രസിനകെത്ത ഇടതുപക്ഷചിന്താഗതി
ക്കാരായ സാഹിത്യകാരൻമാരായിരുന്നു. േകാൺഗ്രസ്സ്
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും
അംഗങ്ങളായ സാഹിത്യകാരൻമാരും സാമ്രാജ്യവിരു
ദ്ധ സമരങ്ങളിലും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണപ്രവർത്തനങ്ങ
ളിലും പെങ്കടുത്തുെകാണ്ടുതെന്ന സാഹിത്യനിർമ്മാണം
നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന മറ്റ് ഇടതുപക്ഷ േകാൺഗ്രസ്സു
കാരും മുഖ്യമായ െതാഴിെലന്ന നിലയ്ക്ക് സാഹിത്യകലാ
രംഗങ്ങളിേലർെപ്പട്ടുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്ക്
പ്രേചാദനം നൽകിയ പുേരാഗമനാശയക്കാരുെമല്ലാം
സേമ്മളനത്തിൽ സജീവമായ പങ്കു വഹിച്ചു. പുതിയ
കാലഘട്ടത്തിനനുകൂലമായ ഒരു സാഹിത്യനേവാത്ഥാ
നമാവശ്യമാെണന്ന കാര്യത്തിൽ േയാജിപ്പുള്ളവരായി
രുന്നു അവെരല്ലാവരും. തെന്റ ഉജ്ജ്വലമായ അദ്ധ്യക്ഷ
പ്രസംഗത്തിൽ േപ്രമചന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു:
‘സത്യാേന്വഷണത്തിനുള്ള അഭിലാഷം നമ്മിലുണർ

ത്താത്തതും നമുക്ക് മാനസികവും ആത്മീയവുമായ
സംതൃപ്തി നൽകാത്തതും നമ്മിലുള്ള ശക്തിെയ ഉേത്ത
ജിപ്പിക്കാത്തതും നമ്മിൽ സൗന്ദര്യേബാധം ഉണർ
ത്തിവിടാത്തതും ബുദ്ധിമുട്ടുകെള തരണംെചയ്യാനുള്ള
നമ്മുെട ഇച്ഛാശക്തിക്കു ഊക്കുകൂട്ടാത്തതും ആയ സാ
ഹിത്യം ഇന്നു നമുക്ക് ഉപേയാഗശൂന്യമാണ്. വാസ്ത
വത്തിൽ, ഇന്നു നമുക്കതിെന സാഹിത്യെമന്നു വിളി
ക്കാൻ േപാലും പറ്റില്ല’.

അേദ്ദഹം തുടർന്നു:
‘ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ സൗന്ദര്യം കെണ്ടത്താനു

ള്ള ശ്രമം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ജന
ങ്ങെള മർദ്ദിയ്ക്കാൻ കഴിവു നൽകുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
െയ പിഴുെതറിയാൻ സാഹിത്യകാരൻമാെര േപ്രരിപ്പി
ക്കും. മാനുഷികമായ ആത്മാഭിമാനം മുതലാളിത്തത്തി
നും പട്ടാളേമധാവിത്വത്തിനും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി
നുെമതിരായ കലാപത്തിെന്റ െകാടിക്കൂറയുയർത്താൻ
നേമ്മാടാവശ്യെപ്പടും. ഇവേയാെടല്ലാമുള്ള നമ്മുെട
എതിർപ്പ് കടല്ലാസ്സിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നേതാെട നാം
തൃപ്തിയടഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല; സൗന്ദര്യേത്തയും ഉത്ത
മങ്ങളായ അഭിരുചികേളയും മനുഷ്യെന്റ അന്തസ്സിേന
യും നിേഷധിക്കാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപി
ക്കാൻേവണ്ടി നാം സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണം’.

േപ്രമചന്ദിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ‘മെറ്റന്തിേനക്കാളുമധികം
ൈവരൂപ്യം ദരിദ്രൻമാരുേടയും െതാഴിലാളികളുേടയും
േചാരപുരണ്ട സ്വത്തുക്കളിലും അവയുെട കൂെടപ്പിറപ്പുക
ളിലുമാണ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്’.
നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകൾക്കുേശഷം ലേക്നാ സേമ്മളനം
ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ച മാനിെഫേസ്റ്റാവിെന്റ പൂർ
ണ്ണരൂപം ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കെട്ട:
‘ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ
വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ ആശയങ്ങളും വി
ശ്വാസങ്ങളും നശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു; ഒരു പുതിയ സാ
മൂഹ്യക്രമം നിലവിൽ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വി

പ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങെള വാക്കുകളിലൂെട ആവിഷ്ക്കരി
ക്കുകയും പുേരാഗതി പാതയിലൂെട മുേന്നാട്ടുേപാകാൻ
ഇന്ത്യൻ ജനതെയ സഹായിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടത്
ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യകാരൻമാരുെട കടമയാണ്’.

‘ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടവും മി

സ്റ്റിസിസത്തിലും കപടമായ ആത്മീയവാദത്തിലും െച
ന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കലും ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിെന്റ
സവിേശഷതകളിെലാന്നായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. തൽഫല
മായി, അത് രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ബാലിശവും നിർ
ജ്ജീവവുമായിരിക്കുന്നു. അത് യുക്തിഹീനവും വിചാരശൂ
ന്യവുമായിരിക്കുന്നു.
നമ്മുെട സാഹിത്യേത്തയും മറ്റു കലകേളയും പിന്തിരി
പ്പൻവർഗ്ഗങ്ങളുെട ആധിപത്യത്തിൽനിന്ന് േമാചിപ്പിക്കു
കയും അവർക്കു ജനങ്ങളുമായി ഉറ്റസമ്പർക്കങ്ങളുണ്ടാ
ക്കുകയും െചയ്യുക, അവയിൽ ജീവിതവും യാഥാർത്ഥ്യ
വും പകരുക, മനുഷ്യരാശി നമ്മുെട കാലഘട്ടത്തിൽ
എന്തിനുേവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്നുേവാ ആ േശാഭന
മായ ഭാവിയിേലക്കുള്ള പാത ജനങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു
െകാടുക്കുക — ഇതാണ് ജനങ്ങളുെട സംഘടനയുെട
ലക്ഷ്യം’.
‘ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിെന്റ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പാരമ്പ
ര്യങ്ങെള നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന,

നമ്മുെട സമൂഹത്തിെല അധഃപതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
പ്രവണതകെള ഞങ്ങൾ നിർദ്ദയം വിമർശിക്കും. ഒരു പു
തിയ െമച്ചെപ്പട്ട, ജീവിതത്തിേലക്കുള്ള മാർഗ്ഗം നമ്മുെട
ജനതയ്ക്കു കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വികാര
വിചാരങ്ങേളയും ഞങ്ങളാവിഷ്ക്കരിക്കും. ഈ കടമ നിറ
േവറ്റുന്നതിനുേവണ്ടി നമ്മുെട സ്വന്തം രാജ്യത്തിേന്റയും
മറ്റു രാജ്യങ്ങളുേടയും സംസ്കാരത്തിലും പരിഷ്ക്കാരങ്ങളിലു
മുണ്ടായിട്ടുള്ള േനട്ടങ്ങെള ഞങ്ങളുപേയാഗെപ്പടുത്തും.
ഇന്ത്യയുെട പുതിയ സാഹിത്യം നമ്മുെട ജീവിതത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങെള ൈകകാര്യം െചയ്യണെമന്ന്
ഞങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു. വിശപ്പിേന്റയും ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റയും
സാമൂഹ്യമായ പിേന്നാക്കാവസ്ഥയുേടയും രാഷ്ട്രീയാടിമ
ത്തത്തിേന്റയും പ്രശ്നങ്ങളാണിവ’.
‘നമ്മിൽ നിേശ്ചഷ്ടതേയയും നിഷ്ക്രിയത്വേത്തയും അന്ധ

വിശ്വാസേത്തയും േപാറ്റി വളർത്തുന്നെതന്തും േദ്രാഹക
രമാണ്. ഞങ്ങളവെയ പിന്തിരിപ്പെനന്ന നിലക്കു തള്ളി
ക്കളയുന്നു’.
‘നമ്മിൽ യുക്തിേബാധെത്ത ഉണർത്തിവിടുന്നതും പഴയ

വിശ്വാസങ്ങേളയും ആചാരങ്ങേളയും യുക്തിയുെട െവ
ളിച്ചത്തിൽ പരിേശാധിക്കാൻ നെമ്മ സഹായിക്കുന്ന
തും പ്രവർത്തിക്കാനും സംഘടിക്കാനും നമ്മുെട ശക്തി
നൽകുന്നതുമായ എല്ലാറ്റിേനയും പുേരാഗമനപരെമന്ന
നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളംഗീകരിക്കുന്നു’.
ഞങ്ങളുെട സംഘടനയുെട ഉേദ്ദശങ്ങളിവയാണ്.

1. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിേലയും പുേരാഗമനസാഹി

ത്യകാരൻമാെര േയാജിപ്പിക്കുകയും അവരുെട സം
ഘടനകളുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുക, പുേരാഗമന സാ
ഹിത്യകൃതികളുെട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂെട ഞങ്ങ
ളുെട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക.

2. പിന്തിരിപ്പൻശക്തികൾക്കും പിന്തിരിപ്പൻ പ്രവണ

തകൾക്കുെമതിരായി സമരം െചയ്യുകയും നമ്മുെട
ജനതയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്ത സഹായിക്കുക
യും െചയ്യുക.

3. പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻമാർക്ക് ഭൗതികവും
ധാർമ്മികവുമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുക.
4. ചിന്തകളുേടയും ആശയങ്ങളുേടയും സ്വതന്ത്രമായ
പ്രകടനത്തിനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിയ്ക്കുക”.

















2 േകരളത്തിെല ജീവൽസ്സാഹിത്യ

പ്രസ്ഥാനം

സേമ്മളനത്തിെന്റ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിെല
പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമനസാ
ഹിത്യസംഘടനയുെട ബ്രാഞ്ചുകൾ രൂപവൽക്കരിക്ക
െപ്പട്ടു. അവയിെലാന്നായി 1957 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ
തൃശ്ശൂരിൽ വച്ചു സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ട, ജീവൽസാഹിത്യ
സംഘം.
അതിനുമുമ്പുതെന്ന േകരളത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ
െതാഴിലാളി കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങി
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായ സ്വാത
ന്ത്ര്യസമരവും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിെല ഉത്തരവാദഭരണപ്ര
േക്ഷാഭങ്ങളും ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കഴിഞ്ഞി
രുന്നു. ഫാഷിസത്തിനും യുദ്ധത്തിനുെമതിരായ ചിന്താ
ഗതികൾ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജാതിേമ
ധാവിത്വത്തിനും അയിത്തത്തിനുെമതിരായ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾ ഗ്രാമീണജീവിതത്തിെന്റ അടിപുഴകാൻ തുടങ്ങിയി
രുന്നു. സാഹിത്യരംഗത്തിലും ഒരു നേവാത്ഥാനം ആരം
ഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
1931-ൽ ടി.ആർ. കൃഷ്ണസ്വാമിഅയ്യരുെട പത്രാധിപത്യ
ത്തിൽ നടന്നിരുന്ന ‘യുവഭാരതം’ എന്ന വാരികയിൽ
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെത്ത എതിർത്തുെകാണ്ട്,
‘പാടില്ലേപാൽ ചിലതു വായ്ക്കവതിനു മിണ്ടാൻ
പാടില്ലേപാൽ ചിലെതാെക്ക നിഷിദ്ധമേത്ര!’

എന്നും
‘തീണ്ടാടിവന്ന പരേദശികേള! ഭവാന്മാർക്കുണ്ടാകുേമാ കരുണ ഞങ്ങളിെലന്തുെകാണ്ടും?
െകാണ്ടാടി നാടുഭരിച്ചതുകണ്ടു, േവണ്ട
േവണ്ടാ മടങ്ങുകിനി വന്ന വഴിക്കുതെന്ന’

എന്നും മറ്റുമടങ്ങിയ ഏതാനും േശ്ലാകങ്ങെളഴുതിയ സു
ബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പിന് ഒമ്പതുമാസെത്ത ജയിൽശി
ക്ഷ കിട്ടിയത് ഞാേനാർക്കുന്നു. തിരുമുമ്പിെന രക്ഷി
ക്കാൻേവണ്ടി സാക്ഷിപറയാൻ േകാടതിയിൽ ഹാജ
രായത് ഒരു പഴഞ്ചൻ സാഹിത്യകാരെനന്നു പലരും
കരുതിയിരുന്ന കട്ടമത്ത് കന്നിയൂര് കുഞ്ഞികൃഷ്ണക്കുറുപ്പാ
യിരുന്നു എന്നുകൂടി ഇവിെട അനുസ്മരിക്കുന്നത് നന്ന്.
േകശവേദവ്, തകഴി തുടങ്ങിയ പുതിയ എഴുത്തുകാർ
രംഗപ്രേവശം െചയ്തത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. വി.ടി. ഭട്ട
തിരിപ്പാടിെന്റ ‘അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങേത്തക്ക്’
എം.ആർ.ബി.യുെട ‘മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിെല മഹാനരകം’
എന്നീ നാടകങ്ങൾ, സേഹാദരനയ്യപ്പെന്റ േലഖനങ്ങ
ളും കവിതകളും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവു
മായ എല്ലാത്തരം പുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പി
ന്തുണനൽകിയ േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുെട നവംന
വങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ — ഇവെയല്ലാം യുവഹൃദയങ്ങ
െള ആേവശം െകാള്ളിച്ചു. മനുഷ്യജീവിതത്തിന് പുതി
െയാരർത്ഥവും പുതിെയാരു ലക്ഷ്യവും കെണ്ടത്താനുള്ള
െവമ്പൽ സർവത്ര പ്രകടമായിരുന്നു.
ചുറ്റുപാടുകളുെട കാപട്യങ്ങൾക്കും മൃഗീയതകൾക്കുെമ
തിരായി ശബ്ദമുയർത്തുന്നേതാെടാപ്പം തെന്ന സ്വന്തം
ആത്മാവിെന്റ ഏകാന്തതയിൽനിന്നു െപാന്തിവന്ന
നിരാശതകൾക്കും നിസ്സഹായതകൾക്കും രൂപം നൽ
കാൻ ശ്രമിച്ച ചില യുവകവികളും അക്കാലത്തുയർന്നു
വന്നു. ‘മണിമുഴക്കം മരണദിനത്തിെന്റ മണിമുഴക്കം
മധുരം മേനാഹരം’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കവിതെയഴു
തിവച്ച് ആത്മഹത്യെചയ്ത ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയും
‘കപടേലാകത്തിലാത്മാർത്ഥമാെയാരു ഹൃദയമുണ്ടാ
യതാെണൻ പരാജയം’ എന്നു വിലപിച്ച ചങ്ങമ്പുഴ
കൃഷ്ണപിള്ളയും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ചങ്ങമ്പുഴയുെട
േചേതാഹരമായ പുതിയ ൈശലിക്ക് ഹൃദയത്തിെന്റ
നിഗൂഢതകളിേലക്കും തുളച്ചുകയറുന്ന അകൃത്രിമരമണീ
യങ്ങളായ ആശയങ്ങൾക്കുെമതിരായി സഞ്ജയെന
േപ്പാലുള്ള പ്രഗത്ഭ സാഹിത്യകാരൻമാർ തങ്ങളുെട
മൂർച്ചേയറിയ തൂവലുകൾ ചലിപ്പിച്ചുേനാക്കി. എന്നിട്ടും,
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ‘രമണ’െന്റ കാൽല
ക്ഷത്തിലധികം േകാപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു. ചങ്ങമ്പുഴക്ക
വിത ആയിരക്കണക്കിലുള്ള യുവാക്കൻമാരുെട ചുണ്ടു
കളിൽ തത്തിക്കളിച്ചു. നാടും വീടും വിട്ട് പട്ടാളത്തിൽ
േചർന്നവർക്കിടയിലും െതാഴിലില്ലാത്ത െതണ്ടിത്തിരി
ഞ്ഞ യുവാക്കൾക്കിടയിലുമാണ് അതു കൂടുതൽ പ്രചരി
ച്ചത് എന്നു കരുതുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ,
യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പണിമുടക്കങ്ങളിലും
പെങ്കടുത്ത ചില െതാഴിലാളികൾേപാലും തങ്ങളുെട
മൂളിപ്പാട്ടുകൾക്ക് ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതെയ അഭയംപ്രാപിക്കു
ന്നത് ഞാൻ േനരിട്ടുകണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒേര ഹൃദയത്തിൽനി
ന്ന് പ്രതിേഷധത്തിെന്റയും വിഷാദാത്മകത്വത്തിെന്റയും
സ്വരങ്ങൾ പുറെപ്പടുന്നെതങ്ങിെനെയന്നു മനസ്സിലാ
ക്കാൻ നമ്മുെട അന്നെത്ത സാഹിത്യനിരൂപകൻമാർ
ക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഒേര കണ്ഠത്തിൽനിന്ന് ഇങ്ക്വിലാബ്
സിന്ദാബാദുകളും ‘ശരണമയ്യപ്പാ’ വിളികളും മാറിമാറി
പുറെപ്പടുന്നെതന്തുെകാെണ്ടന്ന് ഇന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയാത്തതുേപാെല.
ഇേതകാലത്തുതെന്ന സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയുെടയും വി
വിധ രംഗങ്ങളിലുള്ള ബഹുജനപ്രേക്ഷാഭണങ്ങളുെടയും
അവ മനുഷ്യെന്റ മാനസികമണ്ഡലങ്ങളിലുളവാക്കുന്ന
ചലനങ്ങളുേടയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കൂട്ടാക്കാ
െത പഴയ ചിന്താഗതികെളത്തെന്ന മുറുക്കിപ്പിടിച്ചുനി
ന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട
ദാസൻമാരും ‘െപാന്നുതിരുേമനി’മാരുെട സ്തുതിപാ
ഠകൻമാരും നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട ശാ
ശ്വതത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഗുരുവായൂരിെല േക്ഷത്രപ്രേവശനസത്യാഗ്രഹം നട
ന്നുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് െപട്ടരഴിയം െചറിയ
രാമെനളയത് അയിത്തത്തിെന്റയും ജാതിവ്യവസ്ഥയു
െടയും സനാതനത്വെത്തപ്പറ്റി ഒരു നീണ്ട കവിതെയഴു
തിയത്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും അയിത്തത്തിനും
മറ്റനാചാരങ്ങൾക്കുെമതിരായി ഉറച്ച നിലപാടുകെളടു
ത്തവർക്കിടയിൽത്തെന്ന വളർന്നുവരുന്ന െതാഴിലാളി
കർഷകപ്രേക്ഷാഭണങ്ങളുെട േനർക്ക് അവജ്ഞയും
അമർഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സാ
മൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങെള സംബന്ധിച്ചടേത്താളം െപാതുവിൽ
പുേരാഗമനപരങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുലർത്തി
േപ്പാന്നവർക്കിടയിൽത്തെന്ന ചിലർ അഭിപ്രായങ്ങളു
മായി െപാരുത്തെപടാത്ത സാഹിത്യനിരൂപണ സി
ദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. 1936-ൽ വി.ടി.
ഭട്ടതിരിപ്പാടിെന്റ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധം െചയ്യ
െപ്പട്ട ഉത്ബുദ്ധേകരളം എന്ന വാരികയിൽ ‘കല കല
യ്ക്കുേവണ്ടി’ േലഖനെമഴുതിയ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ ഇതിനു
ദാഹരണമാണ്. കലയ്ക്കു കലയാവുക എന്നതിൽക്കവി
ഞ്ഞ മറ്റു യാെതാരുേദ്ദശ്യമിെല്ലന്നും സാഹിത്യകാരന്
സമൂഹേത്താട് യാെതാരുത്തരവാദിത്വമിെല്ലന്നും സമർ
ത്ഥിക്കാനാണ് അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാദഗതികെള ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് ഞാനും ഇ.എം.എസ്.
നമ്പൂതിരിപ്പാടും അേതവാരികയിൽത്തെന്ന േലഖനെമ
ഴുതുകയുണ്ടായി. അതിനുേശഷം ഏതാെണ്ടാരു െകാല്ലം
കഴിഞ്ഞതിനുേശഷമാണ് ‘ജീവൽ സാഹിത്യസംഘം’
രൂപംെകാണ്ടത്.
ജീവൽസ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞുേനാക്കിെക്കാണ്ട് സഖാവ് ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂ
തിരിപ്പാട് എഴുതുന്നു:
‘പാർട്ടി സാഹിത്യ’മായാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യം
േകരളത്തിൽ ആദ്യമായി രൂപംെകാണ്ടത്. അേന്നവ

െര സാഹിത്യകാരൻമാരായി അംഗീകരിക്കെപ്പടാതി
രുന്ന കുേറ യുവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണ് 1937-ൽ
‘ജീവൽസാഹിത്യസംഘ’െമന്ന േപരിൽ ഒരു സംഘട
നയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. ജീവൽസ്സാഹിത്യ സംഘം
െതാഴിലാളി കർഷക ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ
അടിയുറച്ചുനിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് (അന്ന് േകാൺ
ഗ്രസ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ്) പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയ
കാഴ്ച്ചപാടിെനാത്ത് ഒരു പുതിയ സാഹിത്യം വളർ
ത്തിെയടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിെന്റ ഫലമായി രൂപെമടു
ത്തതാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിെല പുേരാഗമന സാഹിത്യ
ത്തിെന്റ സന്തതികളാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’, ‘രക്തപാനം’
എന്നീ രണ്ടു നാടകങ്ങളും ഒേട്ടെറ െചറുകഥകൾ, കവി
തകൾ മുതലായ ഈ കൃതികളും. ഈ രണ്ടു നാടകങ്ങ
െളഴുതിയ െക.ദാേമാദരൻ, കവിതകളും കഥകളുെമഴു
തിയ െചറുകാടും െക.പി.ജി.യും അചുതക്കുറുപ്പും മറ്റും —
ഇവെരല്ലാം ബഹുജനപ്രസ്ഥാനം വളർത്താൻ (അതി
നുമാത്രം) സാഹിത്യരചന നടത്തുന്ന അന്നെത്ത യുവ
സാഹിത്യകാരൻമാരായിരുന്നു. ‘കല കലയ്ക്കുേവണ്ടി’
എന്ന സിദ്ധാന്തെത്തയും ‘സാഹിത്യകാരന് സ്വന്തം
അനുഭൂതികേളാടല്ലാെത സമൂഹേത്താട് ഉത്തരവാദി
ത്വമില്ല’ എന്ന വാദഗതിേയാടും ഏറ്റുമുട്ടി െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗസാഹിത്യം രചിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചിരുന്ന
വരാണവർ’.
— (േദശാഭിമാനി, റിപ്പബ്ലിക് വിേശഷാൽ പ്ര
തി 1971)

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഇ. എം. എ
നമ്പൂതിരിപ്പാട്, െക. െക. വാരിയർ, െക. ദാേമാദരൻ മു
തലായവരാണ് തൃശ്ശൂരിൽ ജീവൽസ്സാഹിത്യസേമ്മളനം
വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ മുൻകെയ്യടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നതു
ശരിയാണ്. എന്നാൽ പാർട്ടി സാഹിത്യമായാണ് ജീ
വൽസ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം ആവിർഭവിച്ചത് എേന്നാ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ‘േകരളത്തിൽ പുേരാഗമന സാ
ഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ബീജവാപം നടത്തിയത്’
എേന്നാ പറയുന്നത് അത്ര ശരിയാെണന്ന് േതാന്നുന്നി
ല്ല. എെന്തന്നാൽ, സേമ്മളനത്തിൽ പെങ്കടുത്തവെരല്ലം
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാേരാ െതാഴിലാളി കർഷക പ്രവർത്ത
കൻമാേരാ ആയിരുന്നില്ല. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ഒരു
ഇടതുപക്ഷ േകാൺഗ്രസ്സുകാരനും ‘േബാംേബേക്രാണി
ക്കിളി’ െന്റ പത്രാധിപരുമായിരുന്ന സി. െക. നാരാ
യണസ്വാമിയാണ്. സേമ്മളനത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യമാക
െട്ട, ലക്ക്േനാ സേമ്മളനത്തിെന്റ തീരുമാനമനുസരിച്ച്
അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘടനയുെട
ഒരു േകരള ഘടകം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നുതാനും.
Progressive Writer’s Association എന്ന േപർ മലയാ
ളത്തിേലക്ക് എങ്ങിെന പരിഭാഷെപ്പടുത്തണെമന്നതി
െന സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കമുണ്ടായി. പുേരാഗമനം,
സാഹിത്യം എന്നീ രണ്ടു നാമപദങ്ങെള ഒന്നിച്ചുേചർ
ത്ത് വ്യാകരണനിയമങ്ങൾെക്കതിരാെണന്ന കാരണ
ത്താൽ പുേരാഗമന സാഹിത്യം എന്ന േപർ േവെണ്ടന്നു
വച്ചു. പുേരാഗമനാത്മക സാഹിത്യം പുേരാഗമേനാന്മുഖ
സാഹിത്യം എന്നിങ്ങെന മറ്റു പല േപരുകളും നിർേദ്ദ
ശിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി. ചർച്ചകൾക്കുേശഷം ഒടുവിൽ,
ജീവൽസാഹിത്യസംഘം എന്ന േപർ െപാതുവിൽ അം
ഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. േപെരന്തായാലും, ഈ സംഘം അഖി
േലന്ത്യാ പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘടനയുെട ബ്രാ
ഞ്ചായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നു തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടു.
അഖിേലന്ത്യാ സംഘടനയുെട മാനിെഫേസ്റ്റായും അം
ഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.
സേമ്മളനത്തിൽ പുേരാഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആവ
ശ്യകതേയയും അതിെന്റ വിവിധ വശങ്ങേളയും വിവരി
ച്ചുെകാണ്ട് ഇ. എം. എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്, എൻ. പി. ദാ
േമാദരൻ, എ. മാധവൻ, െക. ദാേമാദരൻ എന്നീ നാ
ലുേപർ ഓേരാ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
‘പഴയ സാഹിത്യവും നമുക്കാവശ്യമായ പുതിയ സാഹി
ത്യവും’ എന്ന വിഷയെത്തക്കുറിച്ച് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ
നീണ്ട പ്രബന്ധം സജ്ഞയൻ എന്ന േപരിൽ സുപ്രസി
ദ്ധനായിത്തീർന്ന എം. ആർ. നായർ തെന്റ പത്രാധിപ
ത്യത്തിലുള്ള ‘േകരള പത്രിക’യുെട മൂന്നുലക്കങ്ങളിലാ
യി ഒരക്ഷരം േപാലും െവട്ടിക്കളയാെതതെന്ന പ്രസി
ദ്ധം െചയ്യുകയും അതിനുേശഷം ജീവൽസ്സാഹിത്യ പ്ര
സ്ഥാനത്തിെന്നതിരായി — അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ
ചാവൽസ്സാഹിത്യത്തിെനതിരായി — ഒരു കുരിശ്ശുയുദ്ധം
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്തു. അേതാെട പത്രപംക്തികളി
ലും പ്രസംഗേവദികളിലും ചൂടുപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങ
ളാരംഭിച്ചു. മിക്ക സാഹിത്യസേമ്മളനങ്ങളിലും ജീവൽ
സാഹിത്യം ചർച്ചാവിഷയങ്ങളായി. ഏെറക്കഴിയുന്ന
തിന് മുമ്പ് തലമുതിർന്ന സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ
മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും, പ്രേത്യകിച്ചും യുവതലമുറ, ജീവൽ
സ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു.
െപ്രാഫസർ. ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മുത
ലായ സാഹിത്യാകാരൻമാർ ജീവൽസ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ
നെത്ത അനുകൂലിച്ചുെകാണ്ട് േലഖനങ്ങെളഴുതി. െപ്രാ
ഫസ്സർ നമ്പ്യാരുെട ‘ജീവൽസ്സാഹിത്യം’ എന്ന പ്രബ
ന്ധം ൈഹസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഒരു പാഠപുസ്തക
ത്തിൽ സ്ഥാനംപിടിക്കുകേപാലും െചയ്തു. സാഹിത്യശി
േരാമണി കുട്ടികൃഷ്ണമാരാേരാ? തെന്റ എല്ലാ േലഖനങ്ങ
േളയും പുസ്കതരൂപത്തിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുള്ള
മാരാർ ‘ഉൽബുദ്ധ േകരളത്തിെല ‘കല കലയ്ക്കുേവണ്ടി’
എന്ന േലഖനെത്തമാത്രം വിട്ടുകളഞ്ഞു. എന്നല്ല തെന്റ
പഴയ നിലപാടിൽ നിന്നു വിട്ട് ‘കല ജീവിതത്തിനുേവ
ണ്ടി’ എന്ന പുതിയ േലഖനെമഴുതുകയും െചയ്തു.
1939-ൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല ബക്കുളത്തു വച്ചുകൂടിയ

േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളനേത്താടനുബന്ധിച്ച് ജീവൽസ്സാ
ഹിത്യസംഘത്തിെന്റ മൂന്നാം സേമ്മളനം കൂടി. അതിൽ
വച്ച് ഞാൻ അദ്ധ്യക്ഷനും െക. പി. ജി. െസക്രട്ടറിയാ
യും, ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റി െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു. രണ്ടാം
േലാകമഹായുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടേതാടുകൂടി ജീവൽ
സ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പ്രധാന പ്രവർത്തകൻമാ
രിൽ പലരും അറസ്റ്റുെചയ്യെപ്പടുകേയാ ഒളിവിൽ േപാ
വാൻ നിർബന്ധിതരാവുകേയാ െചയ്തേതാെടാപ്പം സം
ഘം പ്രവർത്തനരഹിതമായി. പേക്ഷ, അേപ്പാേഴക്കും
സാഹിത്യത്തിെല നൂതനപ്രവണതകൾ മലയാളഭാഷ
യിൽ േവരുറച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ചരിത്രപരമായി പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ജീവൽസ്സാഹി
ത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ചില ദൗർബല്യങ്ങെള
കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ദൗർ
ബല്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സാഹിത്യകാരൻമാരുെട
െതറ്റായ ചിന്താഗതികളായിരുന്നു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻമാർ മലയാള സാഹിത്യ
ത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിലപിടിച്ചവയാെണ
ന്നു സമ്മതിേച്ച തീരൂ. അവരുെട കൃതികൾ മർദ്ദിതജ
നവിഭാഗങ്ങളുെട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉേത്തജനം നൽ
കി എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല. പേക്ഷ, അഖിേല
ന്ത്യാ പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘടനയുെട മാനിെഫ
േസ്റ്റാവിൽ വിശപ്പിനും പട്ടിണിക്കും രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തി
നുെമതിരായി േപാരാടുക എന്നത് സാഹിത്യകാരൻമാ
രുെട കടമകളിൽ ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു. മെറ്റല്ലാ കടമ
കളും അവഗണിക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.
രണ്ടാമത്, 1931-നും 1937-നും ഇടയിൽ മലയാളസാ
ഹിത്യത്തിലുയർന്നുവന്ന പുേരാഗമനപരങ്ങളായ പ്രവ
ണതകളുെട അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലാക്കാേനാ
സാഹിത്യനേവാത്ഥാനത്തിനു േനതൃത്വം നൽകിയ
എല്ലാ പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാേരയും േയാജി
പ്പിച്ചണിനിരത്താേനാ അവരുെട സാഹിത്യകൃതികെള
പുേരാഗമനസാഹിത്യകൃതികളായി അംഗീകരിക്കാൻ
േപാലുേമാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തയ്യാറായില്ല. രവീന്ദ്രനാ
ഥടാേഗാറിേന്റയും സേരാജിനിനായിഡുവിേന്റയും അഖി
േലന്ത്യാ പ്രശസ്തി േനടിയ മറ്റനവധി സാഹിത്യമഹാര
ധൻമാരുേടയും പിന്തുണയാർജ്ജിച്ച വിപുലമായ പുേരാ
ഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനെത്ത െതാഴിലാളികളുെടയും
കൃഷിക്കാരുെടയും അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങളിെലാതുക്കി
നിർത്താനാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത്. തങ്ങളുെട ചിന്താ
ഗതികേളാട് പൂർണ്ണമായും അന്ധമായി േയാജിക്കാത്ത
വർക്കാർക്കും പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പങ്കിെല്ലന്ന ഒരു ഇടുങ്ങിയ മേനാഭാവമാണ് അവെര
നിയന്ത്രിച്ചത്.
മൂന്നാമത് മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സാഹി
ത്യം നിർമ്മിക്കുക എന്നതിെന്റ ശരിയായ അർത്ഥെമ
ന്താെണന്നുേപാലും അവർക്കു രൂപമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
െതാഴിലാളികെളയും കൃഷിക്കാെരയും മാനുഷികങ്ങ
ളായ വികാരവിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളും സങ്കീർ
ണ്ണമായ ജീവിതാവശ്യങ്ങളുമുള്ള യഥാർത്ഥമനുഷ്യരാ
യിരുന്നിട്ടല്ല, കൂലിക്കും ശമ്പളവർദ്ധനവിനും നിലത്തി
നുംേവണ്ടി േപാരാടുന്ന െവറും സാമ്പത്തികജീവികളാ
യിട്ടാണവർ കണ്ടത്. അടിയന്തിരസാമ്പത്തികാവശ്യ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള വർഗ്ഗസമരെത്തയും സർേവ്വാത്മു
ഖമായ പുേരാഗതിയ്ക്കാവശ്യമായ സാമൂഹ്യവിപ്ലവേത്ത
യും അവർ കൂട്ടിക്കുഴച്ചു. സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടിയുള്ള ബഹുജനസമരങ്ങൾക്കു േനതൃത്വം നൽ
കുന്നേതാെടാപ്പം സാംസ്കാരികമായും ആത്മീയമായും
സ്വയം വളരുകയും നിരക്ഷരതയിലും അജ്ഞതയിലു
മാണ്ടുകിടക്കുന്ന ജനേകാടികെള സാഹിത്യത്തിേന്റയും
സംസ്കാരത്തിേന്റയും വിജ്ഞാനത്തിെന്റയും േമഖലകളി
േലയ്ക്കുയർത്തുകയും െചേയ്യണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന് അവർ
മനസ്സിലാക്കിയില്ല.
നാലാമത്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത പുേരാഗമന സാ
ഹിത്യകാരൻമാരുെട കൃതികെള മാത്രമല്ല, വിവിധ കാ
ലഘട്ടങ്ങളിൽ മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ വളർച്ചെയ
സഹായിച്ച പഴയ സാഹിത്യകൃതികെളയും വിമർശനപ
രമായി പരിേശാധിക്കാെതതെന്ന അവഗണിക്കാനുള്ള
വാസന പ്രബലമായിരുന്നു. നീണ്ടകാലെത്ത സാഹി
ത്യസാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിെന്റ ഉത്തമഘടകങ്ങെള
െയല്ലാം സ്വായത്തമാക്കുകയും സ്വന്തം കലാപരമായ
പ്രതിഭാശക്തിെയ േമൽക്കുേമൽ വളർത്തുകയും െച
യ്യാൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.
അഞ്ചാമത്, മാർക്സിസത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹി
ത്യകാരൻമാരുെട വിശ്വാസം ഔപചാരികം മാത്രമാ
യിരുന്നു. മാർക്സും, െലനിനും മറ്റുമാവിഷ്ക്കരിച്ച കലാസാ
ഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കാേനാ അവരു
െട സൗന്ദര്യാവേബാധത്തിെന്റ ആഗാധതയിേലക്കു
ചുഴിഞ്ഞു േനാക്കാേനാ അവരുെട ശിഷ്യന്മാെരന്നവകാ
ശെപ്പട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മിനെക്കട്ടില്ല. മാർക്സ് െകാ
ല്ലത്തിെലാരിക്കൽ പതിവായി മൂലഭാഷെയ ഗ്രീക്കിൽ
ത്തെന്ന എസ്കിലസ്സ് വായിക്കുകയും േഹാമർ, ദാേന്ത,
േഷക്സ്പിയർ, േഗാേഥ തുടങ്ങിയ മഹാരഥൻമാരുെട
സാഹിത്യകൃതികളിെല പല ഭാഗങ്ങളും കാണാപ്പാഠം
പഠിക്കുകയും ‘മൂലധന’ത്തിൽേപ്പാലും േഷക്സ്പിയറിൽ
നിന്നും മറ്റും പഴയ സാഹിത്യകാരൻമാരിൽനിന്നുമുള്ള
ഉദ്ധരണികൾ സുലഭമായി ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്ത
െതന്തിനാെണന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞി
ല്ല. “ബൂർഷ്വാ സംസ്കാരത്തിെന്റ നിലവാരത്തിൽേപ്പാ
ലുെമത്താത്ത ഒരാൾെക്കതിെര ഒരു മാർക്സിസ്റ്റാവാൻ
കഴിയും?” എന്ന് േതാഗ്ളിയാത്തി ഒരിക്കൽ േചാദിച്ച
ത് ഞാനിവിെട ഓർത്തുേപാവുകയാണ്. മാർക്സ് തെന്ന
പറയുകയുണ്ടായി: “നിങ്ങൾക്ക് കലയാസ്വദിക്കണെമ
ങ്കിൽ നിങ്ങൾ കലാപരമായ സംസ്കാരം േനടിയ ഒരാളാ
യിരിക്കണം”.
ആറാമത്, അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട മാനിെഫേസ്റ്റാവിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപുലമായ ഐക്യം െകട്ടിപ്പടുത്തു
െകാണ്ടും സ്വതന്ത്രമായും ധീരമായും അേതസമയത്തു
തെന്ന സഹിഷ്ണുതേയാടും കൂടിയും പരസ്പരം ആശയ
വിനിമയം നടത്തിെക്കാണ്ടും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനു
േയാജിച്ച പുതിയ സാഹിതൃസൃഷ്ടികൾക്കു പ്രേചാദനം
നൽകുന്നതിനു പകരം പുേരാഗമന സാഹിത്യ സംഘട
നെയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ഒരു പ്രചരണായുധമാ
ക്കി മാറ്റാനുള്ള െവമ്പലാണുണ്ടായത്.

















3 പുേരാഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം
ഇത്തരം ദൗർബ്ബല്യങ്ങെള കുേറെയാെക്ക പരിഹരിക്കു
വാൻ 1944-ൽ െഷാർണ്ണൂറിൽ വച്ചുകൂടിയ അഖിലേകരള
പുേരാഗമന സാഹിത്യ സേമ്മളനം സഹായിച്ചു. ജീവൽ
സ്സാഹിത്യം എന്ന േപരിൽ മാത്രമല്ല അതിെന്റ ഉള്ളട
ക്കത്തിലും മാറ്റമുണ്ടായി. ജീവൽസ്സാഹിത്യസംഘടനയ്ക്കു
പുറത്തുനിന്നുെകാണ്ട് പുേരാഗമന സാഹിത്യസൃഷ്ടി നട
ത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന പ്രശസ്തരായ ഒട്ടനവധി സാഹിത്യ
കാരൻമാർ സേമ്മളനത്തിൽ പെങ്കടുത്തു. സൗഹാർദ്ദം
നിറഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ േയാജിച്ച പരിപാടികളാവി
ഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടു: േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കും
മലയാളസാഹിത്യത്തിനു തെന്നയും പുതിെയാരുേത്ത
ജനം ലഭിച്ചു.
എന്നാൽ, ഈ േയാജിപ്പും ഈ സൗഹാർദ്ദവും മൂന്നു
െകാല്ലത്തിലധികം നിലനിന്നില്ല. 1948-െന്റ ആരംഭ
ത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽവച്ചു കൂടിയ പുേരാഗമന സാഹിത്യസ
േമ്മളനത്തിൽ വച്ച് അഖിലേകരള പുേരാഗമന സാഹി
ത്യസംഘടന തകർന്നു ഛിന്നഭിന്നമായി.
പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘടനയുെട പിളർപ്പിേന്റയും
അതിെന്റ കാരണങ്ങേളയും സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാ
ക്കിെക്കാണ്ട് സഖാവ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് വളെര ലഘുവും
ലളിതവുമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട്, അേദ്ദ
ഹം എഴുതുന്നു:
‘രാഷ്ട്രീയരംഗെത്തന്നേപാെല സാഹിത്യരംഗത്തും 1944-

ൽ ഐക്യമുന്നണിയുണ്ടായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അല്ലാ
ത്തവരുമായ സാഹിത്യകാരൻമാർ അേന്യാന്യം സഹ
കരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായതിനാലാണ്.
എന്നാൽ ഈ സഹകരണത്തിൽെന്ന ഭാവി സംഘട്ട
നങ്ങളുെട ബീജവും ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ, െതാഴിലാളികർഷക ബഹുജന പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുെട വളർച്ചയ്ക്കുേവണ്ടി മാത്രം സാഹിത്യര
ചന നടത്തുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ സാഹിത്യകാ
രൻമാർ തമ്മിൽ, അവർ ഇരുവർക്കും താന്താങ്ങളുെട
കാഴ്ച്ചപ്പാടനുസരിച്ച് സാഹിത്യരചന നടത്താനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു, രൂപം നൽകിയ
ഒരു മുന്നണിയാണിത്. മുന്നണിക്ക് രൂപം നൽകിയ
സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നേതാടുകൂടി ഈ അേന്യാ
ന്യബന്ധത്തിലും മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ വയ്യ. സാഹ
ചര്യങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം വിലയിരുത്തി, തങ്ങളുെട പ്ര
ഖ്യാപനമനുസരിച്ചുതെന്ന ‘േസാേദ്ദശ’മായിരിേക്കണ്ട
സാഹിത്യരചനയുെട ‘ഉേദ്ദശ’െമെന്തന്ന കാര്യത്തിൽ
വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾ സംഘട
നം അനിവാര്യമാകും.

‘യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുതെന്നയാണ് നടന്നത്. േദശീയ
സ്വാതന്ത്ര്യം, നാട്ടുരാജ്യപ്രേദശങ്ങെളയടക്കം ഇന്ത്യയി
െലല്ലായിടത്തും പാർലെമന്ററി ജനാധിപത്യം, മേതതര
രാഷ്ട്രീയം, ഭൂനിയമപരിഷ്ക്കരണം, മുതലായ പുേരാഗമന
സാഹിത്യകാരൻമാർ മുഖ്യമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന
െതല്ലാം സാധിച്ചുകഴിയുേമാ, സാധിക്കാെമന്ന സ്ഥിതി
യുളവാകുകേയാ െചയ്തുെവന്ന നിഗമനത്തിേലക്ക് കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റിതര സാഹിത്യകാരന്മാർ നീങ്ങി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
സാഹിത്യകാരന്മാരാകെട്ട, ഇതിൽ കഠിനമായി വിേയാ
ജിപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങെന സാഹിത്യത്തിെന്റ ‘ഉേദ്ദശ
െത്ത’ക്കുറിച്ച് രണ്ടുചിന്താഗതികളും രണ്ടു സമീപനങ്ങ
ളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി. തങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യമല്ലാത്തത്
തങ്ങളുെട േമൽ െവച്ചുെകട്ടാനാണ് മറുേചരി ശ്രമിക്കു
ന്നെതന്ന പരാതി ഇരുവർക്കും അേന്യാന്യം ഉണ്ടായി.
അങ്ങെന പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം തകർന്നു
നാമാവേശഷമായി. (േദശാഭിമാനി റിപ്പബ്ലിക് വിേശ
ഷാൽപ്രതി, 1971, േപജ് 12.)

സാഹിത്യത്തിെന്റ ഉേദ്ദശെത്തക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടു ചിന്താ
ഗതികളും രണ്ടു സമീപനങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയതി
െന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ
നം തകർന്നത് എന്ന നിഗമനം പ്രശ്നത്തിെന്റ ഗൗരവ
െത്ത ലഘൂകരിച്ചുകാണലാെണന്ന് എനിക്കു േതാന്നു
ന്നു. എന്നാൽ, നമ്പൂതിരിപ്പാട് തെന്റ േലഖനത്തിൽ ഒരു
പടികൂടി മുേന്നാട്ടുേപായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട അന്ന
െത്ത ചിന്താഗതികളിലും സമീപനങ്ങളിലും യാെതാരു
പിശകുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കു
കകൂടി െചയ്യുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ സേമ്മളനത്തിെന്റ പശ്ചാ
ത്തലേത്തയും ഭിന്നിപ്പിെന്റ കാരണങ്ങെളയും കുറിച്ചുകൂ
ടി വസ്തുനിഷ്ഠമായും ചരിത്രപരമായും പരിേശാധിച്ചാൽ
മെറ്റാരു ചിത്രമാണ് ലഭിക്കുക.

















4 ഭിന്നിപ്പിെന്റ പശ്ചാത്തലം
1947 ആഗസ്റ്റ് ആരംഭത്തിൽ പി.സി. േജാഷിയുെട േന

തൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകന്ദ്ര
കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയ ഒരു പ്രേമയത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് 15
െന്റ അധികാരൈകമാറ്റത്തിനു സ്വാഗതേമകുകയും നീ
ണ്ടകാലെത്ത സമരങ്ങളുെട ഫലമായി േനടിെയടുത്ത
സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത കൂടുതൽ പൂർണ്ണമാക്കാൻ േവണ്ടി പു
േരാഗതിയുെട പാതയിലൂെട മുേന്നറണെമന്ന് ഇന്ത്യൻ
ജനതേയാടാവശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു. ആഗസ്റ്റ് പതിന
ഞ്ചിെന്റ ആേവശമുൾെക്കാണ്ടുെകാണ്ട് മിക്ക സംസ്ഥാ
നങ്ങളിലും നാട്ടുരാജാക്കൻമാർക്കും നാടുവാഴികൾക്കും
ജന്മിവ്യവസ്ഥയ്ക്കുെമതിരായ ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും
സമരങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. പ്രേത്യകിച്ചും െതലുങ്കാ
നയിൽ േകാൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമുൾെപ്പ
െടയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ േയാജിച്ചുെകാണ്ട്
നാടുവാഴി േമധാവിത്വത്തിെനതിരായ ഒരുശിരൻ സമര
മാരംഭിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ബി.ടി. രണദിെവയുെട
േനതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട തലപ്പത്തി
രിക്കുന്നവരുെട വിഭാഗം തങ്ങളുെട പുതിയ ചിന്താഗ
തികളും സമീപനങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. 1947
ആഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യൻ ജനത േനടിയത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല,
ആംേഗ്ലാ അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളുെട േനതൃ
ത്വത്തിലുള്ള പുതിയ അടിമത്തമാണ് എന്നും പിന്തി
രിപ്പൻ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ േനതാക്കളായ ജവഹർ
ലാൽ െനഹ്റുവും മറ്റു േദശീയ േനതാക്കൻമാരും സ്വാ
തന്ത്ര്യസമരെത്ത വഞ്ചിച്ച് ജനങ്ങെള കൂടുതൽ ചൂഷണം
െചയ്യാൻ േവണ്ടി സാമ്രാജ്യവാദികളുമായി കൂട്ടുകൂടിയി
രിക്കുകയാണ് എന്നും അതുെകാണ്ട് െതാഴിലാളികളു
െടയും കൃഷിക്കാരുെടയും അടിയന്തിരകടമ തങ്ങെള
മർദ്ദിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾെക്കതിരായി േയാജിച്ച സമര
ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയല്ല, മറിച്ച്, ആ വർഗ്ഗങ്ങളുെട
പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ചുെകാണ്ട് ആംേഗ്ലാ അേമരിക്കൻ
സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ദാസ്യേവലെയടുക്കുന്ന െനഹ്റു
ഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിട്ട് ജനകീയജനാധിപത്യം സ്ഥാ
പിക്കലാെണന്നും മറ്റും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രണ്ടാം പാർട്ടി
േകാൺഗ്രസ്സിേലക്കുള്ള രണദിെവതീസ്സിസിെന്റ കരടു
േരഖ പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ൈലൻ പുേരാഗമന സാഹിത്യ
സംഘടനെയെക്കാണ്ടംഗീകരിപ്പിക്കണെമന്ന് പാർട്ടി
േനതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. അതിനുേവണ്ടി ഇ.എം.എസ്.
നമ്പൂതിരിപ്പാടും എം.എസ്. േദവദാസ്സും ഈ പ്രബന്ധ
മവതരിപ്പിക്കുന്ന ഞാനും കൂടി ഒരു േരഖ എഴുതിത്തയ്യാ
റാക്കുകയും അത് ഇ.എം.എസിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിലും
എെന്റ പത്രാധിപത്യത്തിലും നടന്നിരുന്ന ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്’
വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റുകാരായ സാഹിത്യകാരൻമാരും ‘സാഹിത്യാസ്വാ
ദകൻമാരും’ ‘ഫ്രാക്ഷൻ’ േയാഗത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ
കഴിയത്തക്കവണ്ണം മുൻകൂട്ടി എത്തിേച്ചരണെമന്ന നിർ
േദ്ദശവും നൽകി. ഇതാണ് തൃശ്ശൂരിൽ വച്ചുകൂടിയ പുേരാ
ഗമന സാഹിത്യസേമ്മളനത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലം.

















5 തൃശ്ശൂർ സേമ്മളനം
ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ േരഖ ഫ്രാക്ഷൻ േയാഗത്തിൽ
പെങ്കടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരെക്കാണ്ടംഗീകരിപ്പിക്കുക
അക്കാലത്ത് അത്ര വിഷമമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല.
ഈ േരഖ മാർക്സിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാ
റാക്കെപ്പട്ടതാണ്; ഇതാണ് പാർട്ടിൈലൻ; പാർട്ടി നയ
െത്ത എതിർക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ അച്ചടക്കനടപടി
കൾക്കു വിേധയനാവുകയും പാർട്ടി വഞ്ചകനും കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റു വിരുദ്ധനുമായി മാറുകയും െചയ്യുക എന്നാണർ
ത്ഥം. ഇത്രയും ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന ആരാണതി
െന എതിർക്കുക? എന്നിട്ടും ചില സംശയങ്ങളും േചാദ്യ
ങ്ങളും െപാന്തിവരാതിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, പി.
ഭാസ്കരൻ േചാദിച്ചു:
‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻമാർക്ക് േപ്രമെത്തപ്പറ്റി
കവിത എഴുതാൻ പാടിേല്ല?’

ഇ.എം.എസിെന്റ മറുപടി:
‘േപ്രമെത്തപ്പറ്റി എഴുതാം. പേക്ഷ, അത് െതാഴിലാളി–

കർഷക സമരങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകാൻ പറ്റിയ
താവണം. സമരങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകാത്ത േപ്ര
മകവിത പുേരാഗമനപരമല്ല, പിന്തിരിപ്പനാണ്!’
കാറൽമാർക്സ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തെന്റ
കാമുകിയായ െജന്നിക്ക് നൂറിലധികം േപ്രമകവിതക
െളഴുതി അയച്ചിേല്ല എന്നും ആ കവിതകൾ ഏതു െതാ
ഴിലാളി കർഷകസമരങ്ങൾക്കാണ് പ്രേചാദനം നൽ
കിയത് എന്നും ആരും േചാദിക്കുകയുണ്ടായില്ല. േചാദി
ച്ചാൽതെന്ന വല്ല പ്രേയാജനമുണ്ടാകുമായിരുന്നുേവാ
എന്ന കാര്യവും സംശയമാണ്. കാരണം, േലാകത്തി
െലാട്ടുക്കുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താ
ളം സ്റ്റാലിനിസവും ഇന്ത്യയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെര
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ ഇന്ത്യൻ
പതിപ്പായ രണദിേവയിസവുമായിരുന്നു അന്നെത്ത
മാർക്സിസം.
അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘടനയുെട
പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റി കൂടിയേപ്പാഴാണ് കുഴപ്പം തുടങ്ങിയ
ത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േരഖ അേതപടി സ്വീകരി
ക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത സാഹിത്യകാരൻമാരാ
രും തെന്ന തയ്യാറായിരുന്നില്ല. മുഖ്യമായി രണ്ടാേക്ഷപ
ങ്ങളാണ് െപാന്തിവന്നത്.
ഒന്നാമത്, പ്രവർത്തനകമ്മിറ്റിയിെല മറ്റംഗങ്ങളുമായി
ആേലാചിക്കാെത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രം കൂടിയിരു
ന്ന് സേമ്മളനത്തിലവതരിപ്പിക്കാനുള്ള േരഖ തയ്യാറാ
ക്കിയതും പ്രവർത്തകക്കമ്മിറ്റി കൂടുന്നതിനു മുമ്പ് അത്
പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധം െചയ്തതും െതറ്റാണ്. ആ േരഖ
അേതപടി മറ്റുള്ളവെരല്ലാം അംഗീകരിക്കണെമന്നാവ
ശ്യെപ്പടുന്നത് ശരിയല്ല.
രണ്ടാമത് ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റി’ൽ പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ട േരഖ
ഒരു രാഷ്ട്രീയേരഖയാണ്, ഒരു സാഹിത്യസേമ്മളനത്തി
ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ േരഖയല്ല, അതുെകാണ്ട്,
സാഹിത്യെത്തയും സാഹിത്യകാരൻമാേരയും േനരിടു
ന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകിെക്കാണ്ടുള്ള പുതി
െയാരു േരഖ തയ്യാറാക്കണം.
പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക
രുെതന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ച എം.പി.േപാളും
കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയും ചില അനുരജ്ഞന ശ്രമങ്ങൾ
നടത്തിേനാക്കി. പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ യാെതാരു
വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറായില്ല.
രാത്രി പ്രതിനിധിസേമ്മളനം കൂടി, േരഖ വീണ്ടും ചർച്ച
യ്ക്കു വന്നു. വാഗ്വാദങ്ങൾ കൂടുതൽ സംഘട്ടനാത്മകങ്ങളാ
യി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻമാരുെട േനതാെവന്ന
നിലയിൽ വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമാ
യും നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ്. മറ്റു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് േനതാ
വിെന്റ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ്
മറ്റു പറയത്തക്ക പെങ്കാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രവർത്ത
കകമ്മിറ്റിയിെല വാദങ്ങൾ ആവർത്തിക്കെപ്പട്ടു. നമ്പൂതി
രിപ്പാടിെന്റ അസഹിഷ്ണുതയിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അഭിപ്രാ
യം പറയാനുള്ള അവസരംേപാലും നൽകാതിരിക്കുക
എന്ന നിലപാടിലും ചിലർ പ്രതിേഷധം േരഖെപ്പടുത്തി.
മറ്റു ചിലർ േരഖയിൽ ചില േഭദഗതികൾ വരുത്താൻ ശ്ര
മിച്ചു. േവെറ ചിലർ േയാജിപ്പിെന്റ ആവശ്യകത ഊന്നി
പ്പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.
തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ േരഖ പറയത്തക്ക യാെതാരു
മാറ്റവും വരുത്താെതതെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനല്ലാത്ത
ഏെതങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകക്കമ്മിറ്റിയംഗം സേമ്മളന
ത്തിലവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുെമന്ന്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് േതാന്നി. അതിനുള്ള ഒരു പരിശ്ര
മം നടത്തിേനാക്കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, ആരും അതിനു
തയ്യാറായില്ല. ഒടുവിൽ േരഖ തൽക്കാലം അവതരിപ്പി
േക്കണ്ടതിെല്ലന്നും അത് മെറ്റാരു സേമ്മളനത്തിേലക്കു
നീട്ടാെമന്നും തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടു.
പിേറ്റദിവസം ടൗൺഹാളിൽവച്ച് പുേരാഗമന സാഹി
ത്യസംഘടനയുെട െപാതുസേമ്മളനമായിരുന്നു. ഹാ
ളിനകത്തും പുറത്തും േശ്രാതാക്കൾ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.
അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിച്ചതായിരുന്നു. എം.പി. േപാളാ
യിരുന്നു അദ്ധ്യക്ഷൻ. തെന്റ സമചിത്തതയും പ്രശാ
ന്തമായ ഗാംഭീര്യെത്തയും ഒട്ടും തെന്ന ൈകവിടാെത
അേദ്ദഹം െചയ്ത ഉജ്വലമായ പ്രസംഗത്തിെല ചില ഭാഗ
ങ്ങെളങ്കിലും ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കെട്ട.
“കലാകാരൻ സാമുദായിക ജീവിയാെണന്നും സമുദാ

യേത്താട് യാെതാരു കർത്തവ്യവുമില്ലാത്തവണ്ണം സു
ദുർല്ലഭമായ അയാളുെട കഴിവുകൾ വിനിേയാഗിക്കുന്ന
ത് ആത്മഹത്യാപരമായ കലാവ്യഭിചാരമാെണന്നും
അതുെകാണ്ട് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും ‘ആേവശമുൾെക്കാ
ണ്ട്’ ജനതയുെട ഉന്നമനത്തിനായി അയാൾ കലെയ
വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതാെണന്നുമുള്ളത് പുേരാഗമനവാ
ദത്തിെന്റ അസ്തിവാരപ്രമാണമാണേല്ലാ. ഇതിെനപ്പ
റ്റി ഇവിെട പക്ഷാന്തരമുണ്ടാവാനിടയില്ല. എന്നാൽ
ഈ ‘ആേവശംെകാള്ളൽ’ എങ്ങെനയാണ് സംഭ
വിക്കുന്നെതന്ന് ആേലാചിേക്കണ്ടതാണ്. ആേവശം
െകാണ്ടുമാത്രം കലാസൃഷ്ടി നടക്കുകയില്ല. ബാഹ്യേലാ
കത്തിൽനിന്നുള്ള ആേവശം കലാകാരെന്റ അന്തരംഗ
ത്തിൽ ലീനമായിരിക്കുന്നു. കലാരൂപേത്താട് ഐക്യം
പ്രാപിെച്ചങ്കിൽ മാത്രേമ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രേചാദനമു
ണ്ടാകുകയുള്ളു. പ്രതിപാദ്യമായ വസ്തു കലാകാരെന്റ
കലാേബാധത്തിലുള്ള ഉപകരണവിേശഷവുമായി താ
ദാത്മ്യം പ്രാപിക്കണം. ഈ സംേയാഗമിെല്ലങ്കിൽ,
ആേവശം എത്ര ഉൽക്കടമായിെക്കാള്ളെട്ട, ഉേദ്ദശ്യം
എത്രതെന്ന മഹത്തരമായിെക്കാള്ളെട്ട, അവിെട സൃ
ഷ്ടി നടക്കുകയില്ല”.
— (എം.പി. േപാൾ; സാഹിത്യ വിചാരം, േപ
ജ് 136–137)

സാഹിത്യസൃഷ്ടിയുെട മർമ്മത്തിേലക്ക് വിരൽചൂണ്ടി
യതിനുേശഷം അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: ‘ഒരു കലാകാരന്
തെന്റ ആശയസ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാേയാഗികസ്വാതന്ത്ര്യവും
ജീവേനക്കാൾ വലിയതാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിക്കാക
െട്ട, പല സമരമുഖങ്ങളിെലാന്നു മാത്രമാണ് സാംസ്കാ
രിക രംഗം. (Cultural Front); ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘ
ടനയ്ക്കാകെട്ട, പല സമരമുഖങ്ങളിെലാന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ
രംഗം. കലയുെട േപ്രരണാശക്തി എല്ലാവർക്കുമറിയാം.
അതു സ്വാധീനമാക്കുവാൻ ഓേരാ കക്ഷിയും ശ്രമിക്കുന്ന
ത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കലക്കു കക്ഷിനിരേപ
ക്ഷമായ ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു മാത്രേമ
അതിനു പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളു’.
‘പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ കലാകാരനായിരിക്കു

ന്ന കാലേത്താളം ഈ മനസ്സാക്ഷിെയ വിഗണിക്കു
വാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പേക്ഷ, കലെയ ഉപരിതലവർഗ്ഗ
ങ്ങളുെട കുത്തകയിൽനിന്നു േമാചിപ്പിച്ച് തികച്ചും ജന
കീയമാക്കുകെയന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അയാൾ ഏതു
കക്ഷിേയാടും ൈകേകാർത്തു പിടിച്ചു പ്രവർത്തിക്കു
വാൻ സന്നദ്ധനാണ്. അവിെട കക്ഷിമാത്സര്യത്തിനു
വകയില്ല. ആശയമാത്സര്യമുെണ്ടങ്കിൽ അതുെകാണ്ട്
േദാഷെമാന്നുമുണ്ടാകയില്ല. ആശയങ്ങളുെട സംഘർ
ഷത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഹൃദയെത്ത
തപിപ്പിച്ച് ഉത്തമകലാസൃഷ്ടിക്കുള്ള േപ്രരകങ്ങളായി
ഉൽഭവിേച്ചക്കാം’.
— (ടി.േപജ് 147–48)

എം.പി. േപാൾ തെന്റ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനി
പ്പിച്ചത് ഇങ്ങെനയാണ്:
“നമ്മുെട ജനങ്ങൾ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളായി സാമ്പ

ത്തിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിെലന്നേപാെല സാംസ്കാ
രികമായും അധഃപതിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ള വസ്തുത മറച്ചുെവ
ച്ചിട്ടു പ്രേയാജനമില്ല. അവരുെട സാംസ്കാരിേകാന്നമ
നത്തിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുെട
സംഘടനയുെട പരേമാേദ്ദശ്യം. ഒരു സാഹിത്യപ്രണ
യിെയന്ന നിലയിൽ എെന്റ മുഖ്യാഭിലാഷം ഒന്നാം കി
ടയിലുള്ള പുേരാഗമന സാഹിത്യകൃതികൾ ധാരാളം പു
റെപ്പടണെമന്നാണ്. ഇത്തരം കൃതികൾ പുേരാഗമന
പരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനു പ്രേചാദനം നൽ
കിയിട്ടുണ്ട്; ഇനിയും നൽകാതിരിക്കുകയില്ല. കലാഗു
ണമില്ലാത്ത പ്രചരണം നല്ല സാഹിത്യവുമല്ല; നല്ല പ്ര
ചരണവുമല്ല”.
— (ടി. േപജ് 149)

േപാളിെന്റ വിജ്ഞാനപ്രദമായ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗെത്ത
ഒട്ടാെകെയടുത്തു പരിേശാധിച്ചാൽ അത് പുേരാഗമന
സാഹിത്യകാരൻമാരുെട — കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സാ
ഹിത്യകാരൻമാരുെടയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത സാ
ഹിത്യകാരൻമാരുെടയും േയാജിപ്പിനുള്ള ഒരാഹ്വാനമാ
യിരുന്നുെവന്നു കാണാം. പേക്ഷ, അതുെകാണ്ട് പ്രേയാ
ജനമുണ്ടായില്ല. കാരണം, േശ്രാതാക്കളിലും സാഹിത്യ
കാരൻമാരിലും തെന്നയും ഒരു നല്ല വിഭാഗം ഒേരറ്റു മുട്ട
ലിനു തയ്യാെറടുത്തുവന്നവരായിരുന്നു.
മെറ്റാരു കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു, േപാളിെന്റ പ്രസംഗ
ത്തിെലാരിടത്ത്, സാഹിത്യകാരെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
പ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക്, സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ
കീഴിൽ അക്കാലത്ത് റഷ്യയിൽ നടമാടിയിരുന്ന സ്വാത
ന്ത്ര്യധ്വംസനെത്തപ്പറ്റി വളെര മിതമായ ഭാഷയിലാെണ
ങ്കിലും ഒന്നു സ്പർശിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, സ്റ്റാ
ലിെന്റ ഭാഷാൈശലി ശുഷ്കവും രസശൂന്യവുമാെണന്നും
അതിേനക്കാൾ എത്രേയാ രസപുഷ്കലമാണ് േട്രാട്സ്കി
യുെട സാഹിത്യൈശലി എന്നും കൂടി അേദ്ദഹം തുറന്നു
പറഞ്ഞുേപായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സാഹിത്യകാര
ന്മാർക്കും സാഹിത്യാസ്വാദകൻമാർക്കും ഇതിേനക്കാൾ
വലിയ ഒരായുധം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എം.പി.
േപാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു വിരുദ്ധനും േസാവിയറ്റ് യൂണിയ
െന്റ ശത്രുവും അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ദാസ
നും മറ്റും മറ്റുമായി ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടു!
െപാതുസേമ്മളനത്തിൽ പലരും പ്രസംഗിച്ചു, മുഖ്യമാ
യി രണ്ടു പ്രസംഗങ്ങളാണ് എെന്റ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി
നിൽക്കുന്നത്; ഒരറ്റത്തുനിന്നുെകാണ്ട് െപ്രാഫസർ മു
ണ്ടേശ്ശരി െചയ്ത പ്രസംഗവും മേറ്റ അറ്റത്തുനിന്നുെകാ
ണ്ട് ഞാൻ െചയ്ത പ്രസംഗവും. മുണ്ടേശ്ശരി മാസ്റ്റർ സാ
ഹിത്യത്തിെന്റ രൂപഭദ്രതെയപ്പറ്റിയാണ് പ്രസംഗിച്ച
ത്. എന്നാൽ സാഹിത്യത്തിെന്റ രൂപം ഭദ്രമായിരിക്ക
ണം എന്ന് ഊന്നിയൂന്നി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ
അേദ്ദഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെക്കതിെര ചില ഒളിയ
മ്പുകെളയ്യുക കൂടി െചയ്തു. (പിന്നീട് ‘രൂപഭദ്രത’ എന്ന
പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ ഈ ഒളിയമ്പുകളിൽ
മിക്കവയും എടുത്തുമാറ്റെപ്പടുകയുണ്ടായി.) അേദ്ദഹത്തി
െന്റ വാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിെയന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ
പ്രസംഗിച്ചത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ െതാഴിലാളികളുേട
യും കൃഷിക്കാരുെടയും മറ്റു മർദ്ദിതരുേടയും ഹൃദയങ്ങെള
സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് തങ്ങ
െളഴുതുന്നത് കലാഭംഗിയുള്ളതാവണം എന്ന് മറ്റാരും
പഠിപ്പിച്ചുതേരണ്ട ആവശ്യമിെല്ലന്ന് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ
പറഞ്ഞുവച്ചതിനുേശഷം ഞാൻ സാഹിത്യത്തിെന്റ ഉള്ള
ടക്കത്തിേലക്ക് കടന്നു. തെന്റ പിന്തിരിപ്പൻ ആശയ
ങ്ങെള മറച്ചുപിടിക്കാനും വളർന്നു വരുന്ന െതാഴിലാളി
കർഷകസമരങ്ങെള എതിർക്കാനുമുള്ള ഒരുപകരണ
െമന്ന നിലയ്ക്കാണ് മുണ്ടേശ്ശരി മാസ്റ്റർ രൂപഭദ്രതാവാദം
െപാക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നത് എന്നായിരുന്നു എെന്റ
പ്രധാന ആേക്ഷപം. (തൃശ്ശൂർ സേമ്മളനത്തിനുേശഷം
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെക്കതിരായവെരല്ലാം ‘രൂപഭദ്രൻ
മാർ’ എന്ന് വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി.)
ഇന്നു തിരിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾ ഈ രണ്ടു പ്രസംഗങ്ങ
ളിലും സത്യത്തിെന്റ അംശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എെന്നനി
ക്കു േതാന്നുന്നു. രൂപത്തിെന്റ പ്രാധാന്യെത്തപ്പറ്റി മുണ്ട
േശ്ശരി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതിൽ െതെറ്റാന്നുമില്ല. ഉള്ളടക്ക
ത്തിെന്റ പ്രാധാന്യെത്തപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചതിലും
അത്ര വലിയ െതെറ്റാന്നുമില്ല. പേക്ഷ, രണ്ടുേപരും രൂപ
ഭാവങ്ങെള േവർതിരിച്ചുകാണിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധെച
ലുത്തിയത്.
ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ കാര്യം ഊന്നിയതിൽ െതറ്റിെല്ലന്നു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ശരിക്കു പരിേശാധിച്ചാൽ അതിൽ
ഗൗരവേമറിയ ഒരു െതറ്റുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു കാണാം.
എെന്തന്നാൽ, സാഹിത്യത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കത്തിൽ െതാ
ഴിലാളി–കർഷകസമരങ്ങെള മാത്രേമ ഞാനുൾെപ്പടു
ത്തിയിരുന്നുള്ളു. െതാഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും
ഉേത്തജനം നൽകുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
കാര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത സാഹിത്യകാര
ന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്ര വലിയ എതിർെപ്പാ
ന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എെന്റ ‘പാട്ടബാക്കി’ യ്ക്കു കിട്ടിയ
സ്വീകരണം അതിനുദാഹരണമാണ്. എേന്നക്കാൾ
വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരായ േകശവേദവും തകഴിയും
മറ്റും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുെട പരിപാടി സ്വീകരിക്കാെത
തെന്ന തങ്ങളുെട േനാവലുകളിലൂെടയും െചറുകഥകളി
ലൂെടയും െതാഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേടയും ജീവി
തങ്ങെള പുേരാഗമനപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂെട കൂടുതൽ
കലാപരമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ, എെന്റ പ്രസംഗത്തിൽ മെറ്റാരംശമുണ്ടായിരു
ന്നു: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട അന്നെത്ത അന്ധവും
അപകടം പിടിച്ചതുമായ രാഷ്ട്രീയൈലൻ.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാഷ്ട്രീയനയം സ്വീകരി
ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന കാര്യത്തിൽ
ആർക്കും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, അത് മറ്റു
ള്ളവെരല്ലാം സ്വീകരിേച്ച മതിയാവൂ എന്നു നിർബന്ധി
ച്ചാേലാ?
തൃശൂർസേമ്മളനത്തിൽ ഭിന്നിപ്പ് അനിവാര്യമായിരു
ന്നുെവന്നാണ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇേപ്പാഴും പറയുന്നത്.
(േദശാഭിമാനി റിപ്പബ്ലിക്ക് പതിപ്പിെല േലഖനം േനാ
ക്കുക) പേക്ഷ, എനിക്കങ്ങിെന േതാന്നുന്നില്ല. പുേരാ
ഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് േയാജിച്ചുേപാകാനുള്ള
സാദ്ധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്ത സാ
ഹിത്യകാരന്മാരിൽ ചിലർ ഭിന്നിപ്പിെന്റ ൈവതാളിക
ന്മാരായി വാളുയർത്തുകയുണ്ടായി എന്ന വസ്തുത ഞാൻ
നിേഷധിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, അതിന്നവസരം നൽകി
യത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്ത
പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും േയാ
ജിപ്പിെനതിരായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഭിന്നിപ്പുണ്ടായിരു
ന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
േനതൃത്വത്തിെന്റ െതറ്റായ ചിന്താഗതികളും െതറ്റായ
സമീപനങ്ങളുമായിരുന്നു.
തൃശൂർസേമ്മളത്തിനുേശഷം െകാല്ലത്തുെവച്ച് വീണ്ടു
െമാരു സേമ്മളനം കൂടി. അതിനു മുമ്പുതെന്ന ഞാൻ
അറസ്റ്റിൽെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ട് അതിെനപ്പറ്റി സ്വ
ന്തം അനുഭവങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ പരിേശാധിക്കാൻ
എനിക്കു സാദ്ധ്യമല്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തർക്ക
മുണ്ടാവാനിടയില്ല. പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്കി
ടയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പിെന കൂടുതൽ മൂർച്ഛിപ്പിക്കാനും കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്കാരായ സാഹിത്യകാരന്മാെര വിപുലമായ പു
േരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ
ഒറ്റെപ്പടുത്താനും മാത്രേമ െകാല്ലം സേമ്മളനം ഉപകരി
ച്ചുള്ളു.
അതിനുേശഷം തൃശ്ശൂരിൽെവച്ചാെണന്നു േതാന്നുന്നു,
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർ ‘െപാരുതു
ന്ന സാഹിത്യകാരന്മാ’ രുെട ഒരു പുതിയ സംഘടന
െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കുറച്ചുകാലം െപാരുതിയതി
ന്നുേശഷം ആ സംഘടനയും നാമവേശഷമായി. അതി
നിടയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്തവെര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുെട നയവുമായി േയാജിക്കാത്തവേരാ ആയ
ഏതാെണ്ടല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാെരയും ‘പിന്തിരിപ്പൻ’
മുദ്രകുത്തി ഒറ്റെപ്പടുത്താനും അങ്ങിെന സ്വയം ഒറ്റെപ്പടാ
നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരും സാഹി
ത്യകാരന്മാരല്ലാത്തവരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും െകാണ്ടു
പിടിച്ചു പരിശ്രമിച്ചു. ജീവൽസ്സാഹിത്യസംഘടന ജനി
ക്കുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന പുേരാഗമനസാഹിത്യകൃതികൾ
രചിക്കാൻ തുടങ്ങിയ തകഴി, േകശവേദവ് തുടങ്ങിയ സു
പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരന്മാെരല്ലാം ബൂർഷ്വാ അധഃപത
നവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടു. േറാഡിേയാേസ്റ്റഷ
നിൽ പണിെയടുക്കുകയും സിനിമാപ്പാട്ടുകെളഴുതുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് പി. ഭാസ്ക്കരൻ വഞ്ചകനായ പിന്തിരിപ്പ
നായി. കത്താലിക്കരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു േകാ
േളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായതുെകാണ്ടാണ് മുണ്ടേശ്ശരിമാ
സ്റ്റർ പിന്തിരിപ്പനായത്. വന്ദ്യവേയാധികനായ ഏ. ബാ
ലകൃഷ്ണപിള്ള േപാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
െവറുെമാരു ‘േസാപ്പുകുമിള’ യായി മാറി. (ഇന്ദുചൂഡെന്റ
േലഖനം ഓർക്കുക) ഈ ലിസ്റ്റ് ഇനിയും നീട്ടേണാ?
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട വീറിേന
യും ധീരതേയയും ആത്മാർത്ഥതേയയും ത്യാഗങ്ങേള
യും ഞാൻ േചാദ്യം െചയ്യുന്നില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട
അന്നെത്ത രാഷ്ട്രീയൈലൻ എത്രകണ്ടു ശരിയായിരു
ന്നു എന്നു പരിേശാധിക്കാനും ഞാനിവിെട മുതിരുന്നി
ല്ല. പേക്ഷ, പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനേത്താടുള്ള
അവരുെട സമീപനത്തിൽ െതറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നുേവാ?
സാഹിത്യകലാസിദ്ധാന്തങ്ങേളാടുള്ള അവരുെട നില
പാടുകൾ ശരിയായിരുന്നുേവാ? മാർക്സും െലനിനും മറ്റു
മുന്നയിച്ച കലാസിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി അവർക്കത്രേത്താ
ളം െപാരുത്തമുണ്ടായിരുന്നു? ഈ േചാദ്യങ്ങൾക്ക് തൃ
പ്തികരമായ സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്കു തെന്നയും പ്രേയാജനകരമാവും.
അത്തരെമാരു ശ്രമം നടത്താൻ മാത്രമാണ് ഞാനിവി
െട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.

















6 II
തങ്ങളുെട സ്വന്തം നയപരിപാടികേളാടു പൂർണ്ണമായി
േയാജിക്കാത്തവെരെയല്ലാം പിന്തിരിപ്പന്മാെരന്ന് മുദ്രകു
ത്തി ‘െതാലിയുരിച്ച്’ കാണിച്ച് ഒറ്റെപ്പടുത്താനും അങ്ങി
െന സ്വയം ഒറ്റെപ്പടാനുംേവണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹി
ത്യകാരന്മാർ നടത്തിയ സമർത്ഥമായ പ്രചാരേവലക്കു
പ്രേചാദനം നല്കിയത് അക്കാലത്ത് മാർക്സിസത്തിെന്റ
േപരിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്: ഒന്ന്
േസാഷ്യലിസ്റ്റിറിയലിസം; മേറ്റത് കക്ഷിസാഹിത്യം.
1934-ൽ േമാേസ്കാവിൽെവച്ചു മാക്സിംേഗാർക്കിയുെട േന

തൃത്വത്തിൽക്കൂടിയ േസാവിയറ്റു സാഹിത്യകാരന്മാരു
െട ഒന്നാംേകാൺഗ്രസ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസത്തിനു
നൽകിയ നിർവചനമിതാണ്;
“േസാവിയറ്റ് സാഹിത്യത്തിെന്റയും സാഹിത്യനിരൂപ

ണത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനപ്രമാണമാണ് േസാഷ്യലി
സ്റ്റ് റിയലിസം. വിപ്ലവകരമായി വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ സത്യസന്ധവും ചരിത്രപരവും
സമൂർത്തവുമായ പ്രതിപാദനെത്തയാണ് അത് കലാ
കാരനിൽനിന്ന് ആവശ്യെപ്പടുന്നത്. മാത്രമല്ല, യാഥാർ
ത്ഥ്യത്തിെന്റ കലാപരമായ പ്രതിപാദനത്തിെന്റ സത്യ
സന്ധതയും ചരിത്രപരമായ സമൂർത്തസ്വഭാവവും െതാ
ഴിലാളികെള േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ൈചതന്യത്തിൽ
ആശയപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പരിവർത്ത
നംെചയ്യുക എന്ന കടമയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തുകയും
േവണം”.
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിരുപദ്രവകരമായ ഈ നിർവചനം
സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ ൈകയിൽ സാഹിത്യകാരെന്റ
സർഗ്ഗശക്തിയ്ക്കു കടിഞ്ഞാണിടാനും അങ്ങിെന സാ
ഹിത്യപുേരാഗതിെയത്തെന്ന തടയാനുമുള്ള ഒരുപക
രണമായിത്തീർന്നു. െതാഴിലാളികെള േസാഷ്യലിസ
ത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ ആശയപരമായി വളർത്താൻ
പറ്റിയ സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ സാമ്പ
ത്തികരംഗത്തിൽ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാ
ക്കാനും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ പാർട്ടിയുേടയും ഗവർേമ്മ
ണ്ടിേന്റയും തീരുമാനങ്ങെള ന്യായീകരിക്കാനും പറ്റിയ
കൃതികൾ രചിക്കുക എന്നാണർത്ഥെമന്നു തീരുമാനി
യ്ക്കെപ്പട്ടു. സാഹിത്യകലാരംഗങ്ങളിെല കടമകെളപ്പ
റ്റി േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകന്ദ്രകമ്മറ്റി
പാസ്സാക്കിയ ഒരു പ്രേമയെത്ത വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ട്
1947-ൽ സ്റ്റാലിെന്റ വലംകയ്യായിരുന്ന ഷഡാേനാവ്
ഇക്കാര്യം പച്ചയായിത്തെന്ന ഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി.
‘േസാവിയറ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരിൽനിന്ന് േസാവിയ

റ്റ് ജനത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്കവലംബിക്കാൻ
പറ്റിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ആയുധസാമഗ്രികളാണ്:
നിർമ്മാണപദ്ധതികളും പുനരധിവാസപദ്ധതികളും പൂർ
ത്തിയാക്കാൻ നമ്മുെട രാജ്യെത്ത േദശീയ സാമ്പത്തി
കസംവിധാനെത്ത േപാഷിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന
ആത്മീയഭാഷണമാണ്… േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േസാവിയറ്റ്
വ്യവസ്ഥയുെട ശക്തിയും അധികാരവും ഉറപ്പിക്കാനും
നമ്മുെട ഭൗതികവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ പുേരാഗതിയ്ക്കു
േവണ്ടി േസാവിയറ്റ് സമുദായത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തിക
െള പൂർണ്ണമായും പ്രേയാജനെപ്പടുത്താനും യുവേസാവി
യറ്റ് തലമുറേയാടാവശ്യെപ്പേടണ്ടതുണ്ട്… ഇതു സാധി
ക്കണെമങ്കിൽ നമ്മുെട സാഹിത്യവും നമ്മുെട പത്രങ്ങ
ളും ൈദനംദിനകടമകളിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ പാ
ടില്ല. േനെരമറിച്ച്, പരേമാന്നതമായ ആത്മാർപ്പണബു
ദ്ധിേയാടുകൂടി േസാവിയറ്റ് ഭരണക്രമെത്ത ആരാധിക്കാ
നും ജനങ്ങളുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി േസവനം
നടത്താനും നമ്മുെട യുവജനങ്ങെള പഠിപ്പിക്കുന്ന കാ
ര്യത്തിൽ അവ പാർട്ടിേയയും ജനങ്ങേളയും സഹായി
ക്കണം.
തങ്ങളുെട ഭരണക്രമമുറപ്പിക്കാൻ, ജനങ്ങൾക്കു പ്രേചാ
ദനം നൽകണെമന്നഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഭരണാധികാരി
കൾക്കു തീർച്ചയായും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പാർട്ടിെമമ്പർ
മാരായ എഴുത്തുകാർ പാർട്ടിപത്രങ്ങളിലൂെടയും ലഘു
േലഖകളിലൂെടയും മറ്റുപാധികളിലൂെടയും പാർട്ടിയുെട
നയപരിപാടികൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ
കടെപ്പട്ടവരുമാണ്. പേക്ഷ, അതുമാത്രമാണ് പാർട്ടി
െമമ്പർമാരും പാർട്ടിെമമ്പർല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാ
സാഹിത്യകാരന്മാരുേടയും കടമ എന്നു നിർബന്ധി
ക്കുന്നത് എത്രേത്താളം ശരിയാണ്? പാർട്ടിെമമ്പർമാ
രായ സാഹിത്യകാരന്മാർതെന്ന ഏതു വിഷയെത്തപ്പറ്റി
എങ്ങിെന എഴുതണെമന്ന് തീരുമാനിേക്കണ്ടതാരാണ്?
തർക്കശാസ്ത്രത്തിനും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കും
കടന്നുെചല്ലാൻ കഴിയാത്ത േമഖലകളിേലയ്ക്ക് സഹ
ജാവേബാധേത്താെട പ്രേവശിക്കുവാൻ കഴിയുേമ്പാൾ
മാത്രേമ കലാകാരൻ വിലെപ്പട്ടവനായിത്തീരുകയുള്ളൂ
എന്നും ഏെതങ്കിലുെമാരു സാഹിത്യകാരൻ സത്യെത്ത
യും കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനാഭിലാഷങ്ങേളയും
ശരിയാംവിധം കൂട്ടിയിണക്കിയിട്ടുേണ്ടാ എന്നു നിർണ്ണ
യിക്കാൻ വായനക്കാരുേടയും നിരൂപകന്മാരുേടയും
അഭിപ്രായസംഘട്ടനങ്ങളിലൂെട മാത്രേമ സാധിക്കുകയു
ള്ളൂ എന്നു മാത്രമാണ് ലൂനാച്ചാർസ്ക്കി 1928-ൽ എഴുതിയ
‘മാർക്സിസ്റ്റ് നിരൂപണത്തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ’ എന്ന തെന്റ
പ്രബന്ധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. (ലൂനാച്ചാർസ്ക്കി: സാഹി
ത്യെത്തപ്പറ്റിയും കലെയപ്പറ്റിയും േമാേസ്ക്കാ 1965)

















7 ഷഢേനാവിെന്റ

സാഹിത്യസിദ്ധാന്തം

എന്നാൽ ലൂനാർച്ചാർസ്ക്കിയ്ക്കുേശഷം േകന്ദ്രകമ്മറ്റിയുെട
സാഹിത്യവാക്താവായിത്തീർന്ന ഷഢേനാവിെന്റ
അഭിപ്രായം മെറ്റാന്നായിരുന്നു. പാർട്ടിയുെട കാലിക
ങ്ങളായ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ
വരുത്താനും പാർട്ടിേയയും ഗവർെമ്മണ്ടിേനയും ശക്തി
െപ്പടുത്താനുംേവണ്ടി ജനങ്ങെള അണിനിരത്താൻ
പറ്റിയ കവിതകളും കഥകളും േനാവലുകളും നാടകങ്ങ
ളും മറ്റുെമഴുതിയുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് സാഹിത്യകാ
രെന്റ മുഖ്യമായ കടമ. എന്നല്ല, തങ്ങളുെട സാഹിത്യകൃ
തികൾ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പ
ടുക്കാൻ സാഹായകരമാെണന്ന് സാഹിത്യകാരന്മാർ
ക്കും അവരുെട വായനക്കാർക്കും േതാന്നിയാൽ േപാ
രാ, പാർട്ടിേനതൃത്വത്തിന്നുകൂടി അതു േബാധ്യമാവണം.
അവർക്കു േബാധ്യമായിെല്ലങ്കിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ
സാഹിത്യകാരന്മാരല്ലാതായിത്തീരും. ജനങ്ങളുെടയി
ടയിൽ സ്വാധീനമുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരാെണങ്കിൽ
അവരുെട സ്ഥിതി കൂടുതൽ അപകടകരമാവും. 1947ൽ േസാഷ്െച്ചേങ്കാ, അഖ്മേത്താവ തുടങ്ങിയ സാഹി
ത്യകാരന്മാരുെട േപരിൽ കർശനമായ നടപടിെയടു
ക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിെലാന്ന് അവരുെട കൃ
തികൾക്ക് വായനക്കാർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം
േനടാൻ കഴിഞ്ഞുെവന്നതായിരുന്നു. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർ
മ്മാണത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങെളപ്പറ്റിെയഴുതുന്നതിനുപകരം
ആത്മനിഷ്ഠങ്ങളും വ്യക്തിപരങ്ങളായ േപ്രമകവിതകെള
ഴുതുകയും അവയിൽ പേലടത്തും വിഷാദാത്മകതേയ
യും ഏകാന്തതാേബാധേത്തയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു എന്നതായിരുന്നു അഖ്മേത്തവയുെട മുഖ്യമായ
കുറ്റം. (സ്റ്റാലിെന്റ മരണത്തിനുേശഷം അഖ്മേത്താവവീ
ണ്ടും ഒരു വലിയ കവിയിത്രിയായി അംഗീകരിക്കെപ്പടു
കയും അവരുെട കവിതകെള സ്തുതിച്ചുെകാണ്ടുള്ള നിരൂ
പണങ്ങൾ പുറത്തുവരികയും െചയ്തു എന്നുകൂടി ഇവിെട
ചൂണ്ടികാണിക്കെട്ട പേക്ഷ, അേപ്പാേഴക്കും അവർ മര
ണത്തിെന്റ വക്കെത്തത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.)
ഒരു സാഹിത്യകാരെന്റ കൃതി നല്ലതാേണാ ചീത്തയാ
േണാ എന്നു തീരുമാനിേക്കണ്ടത് സാഹിത്യകാരന്മാരും
സാഹിത്യനിരൂപകന്മാരും സാഹിത്യാസ്വാദകരുമേല്ല?
േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു കുതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
രാജ്യത്തിൽ ജനങ്ങളുെട ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ അഭിലാഷ
ങ്ങെള മാനിക്കാത്ത കൃതികൾ സ്വയം അപ്രത്യക്ഷമാവു
കയിേല്ല? സാഹിത്യകാരെന്റ വ്യക്തിപരമായ നിർമ്മാ
ണപ്രക്രിയയിൽ പാർട്ടിേനതൃത്വേമാ ഗേവർേമ്മണ്ടിെന്റ
േപാലീസ്സുവകുേപ്പാ കയ്യിടുന്നതു ശരിയാേണാ? ഇത്ത
രം േചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഷഡാേനാവ് ചുട്ട മറുപടി െകാടുത്തു:
സാമ്പത്തികപരിപാടി ശരിക്കു നടപ്പിൽ വരുത്താത്ത
വരുെടേപരിൽ കർശനമായ നടപടികെളടുക്കുകയേല്ല
േവണ്ടത്? (ഷഡാേനാവ്: സാഹിത്യം, സംഗീതം, തത്വ
ശാസ്ത്രം എന്നിവെയപ്പറ്റി ലാറൻസ് ആൻഡ് വിഷാർട്ട്
പ്രസിദ്ധീകരണം, 1950)
ഈ പാർട്ടിനയത്തിന് താത്വികവും ആധികാരികവു
മായ പിൻബലം േനടാൻ േവണ്ടിയാണ് െലനിെന്റ കൃ
തികളിൽനിന്നുള്ള ചില ഉദ്ധരണികൾ ഉപേയാഗിക്ക
െപ്പട്ടത്. 1948-ൽ േകരളത്തിെല ഞാനുൾെപ്പെടയുള്ള
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഷഡാേനാവിെന്റ സാഹിത്യപ്രസംഗം
മാത്രമല്ല പാർട്ടി സാഹിത്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള െലനിെന്റ
ഒരു േലഖനത്തിന്ന് അേദ്ദഹം നൽകിയ െതറ്റായ വ്യാ
ഖ്യാനവും വിപുലമായ േതാതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടാ
യി, അതുെകാണ്ട്, െലനിെന്റ ആ േലഖനെത്തപ്പറ്റിയും
ഇവിെട ഒന്ന് സ്പർശിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

















8 പാർട്ടിപ്രവർത്തനങ്ങളുെട

സാഹിത്യവശം

1905-ൽ റഷ്യൻജനതെയയാെക ഒരു ജനാധിപത്യവി

പ്ലവത്തിേലക്കു നയിക്കുകയും അേതാെടാപ്പം തെന്ന
േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയക്കാരായ െതാഴിലാളികേളയും മറ്റു
വിപ്ലവകാരികേളയും ഒരു െതാഴിലാളിവിപ്ലവത്തിന്നു
തയ്യാറാക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന സങ്കീർണ്ണവും വിഷ
മംപിടിച്ചതുമായ കടമ നിറേവറ്റാൻ തുടങ്ങിയ കാല
ത്താണ് െലനിൻ ‘പാർട്ടിസംഘടനയും പാർട്ടിസാഹി
ത്യവും’ എെന്നാരു േലഖനെമഴുതിയത്. ‘സാഹിത്യം
െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ െപാതുലക്ഷ്യത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗമായിത്തീരണം’ എന്ന് അതിലേദ്ദഹം ചൂണ്ടികാ
ണിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം എല്ലാ
സാഹിത്യകാരന്മാരും പാർട്ടിയുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കനു
സരിച്ച് തങ്ങളുെട സാഹിത്യകൃതികെള രൂപെപ്പടുത്ത
ണെമേന്നാ ഏതു സാഹിത്യകൃതിയും ഏെതങ്കിലുെമാരു
പ്രേത്യകവർഗ്ഗത്തിേന്റേയാ പാർട്ടിയുേടേയാ സാഹിത്യ
മായിരിക്കുെമേന്നാ ആയിരുന്നില്ല, െലനിൻ എഴുതി:
“ന്യൂനപക്ഷത്തിെന്റ േമൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്നുള്ള ആധിപ

ത്യത്തിെന്നാപ്പിച്ച് സാഹിത്യെത്ത യാന്ത്രികമായി ക്രമീ
കരിച്ചു കീഴ്െപ്പടുത്തുക എന്നത് മെറ്റന്തിേനക്കാളുേമെറ
വിഷമം പിടിച്ചതാണ്; സംശയമില്ല. ഈ രംഗത്തിൽ
വ്യക്തിപരമായ മുൻകയ്യിന്നും ഓേരാ വ്യക്തിയുേടയും
സവിേശഷമായ അഭിരുചി, വിചാരം, ഭാവന, രൂപവും,
ഭാവവും എന്നിവക്കും കൂടുതൽ സന്ദർഭം നൽകണെമ
ന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല. ഇെതല്ലാം മനസ്സിലാ
ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇെതല്ലാം കാണിയ്ക്കുന്നത്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യത്തിെന്റ മറ്റു വശ
ങ്ങളുമായി സാഹിത്യവശെത്ത യാന്ത്രികമായി ഏകീക
രിക്കരുത് എന്നു മാത്രമാണ്.

െപാതുവിലുള്ള സാഹിത്യാദികലകെളപ്പറ്റിയല്ല, പാർ
ട്ടിപ്രവർത്തനങ്ങളുെട സാഹിത്യവശെത്തപ്പറ്റിയാണ്,
പ്രേത്യകിച്ചും, പാർട്ടിയുെട കീഴിലുള്ള പത്രങ്ങൾ, പ്രസി
ദ്ധീകരണശാലകൾ മുതലായവ വഴിക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ
സാഹിത്യപ്രചാരണെത്തപ്പറ്റിയാണ് െലനിൻ ഇവിെട
പരാമർശിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും േസാഷ്യലിസ്സ
ത്തിനും േവണ്ടി േപാരാടുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുെട പാർട്ടികളും
തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം േനടാനുള്ള ആശയപരമായ ഒരു
ആയുധെമന്നനിലയ്ക്ക് സാഹിത്യെത്ത ഉപേയാഗെപ്പടു
ത്തണം. പാർട്ടിയുെട പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണശാല
കളും പാർട്ടിെക്കതിരായ പ്രചരണയുധങ്ങളാക്കി മറ്റാ
നനുവദിച്ചുകൂടാ. പാർട്ടിയുെട പരിപാടിയും നയങ്ങളും
പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ എഴുതുക എന്നത്
പാർട്ടിെമമ്പർമാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട കടമയാ
ണ്. പേക്ഷ, ഈ കടമ യാന്ത്രികമായിട്ടല്ല നിറേവേറ്റ
ണ്ടത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ട് സാഹിത്യരചന
നടത്തുന്നവർക്ക് തങ്ങളുെട ഭാവനകളും അഭിരുചികളും
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ വിപുലമായ പരിധിയനുവദിച്ചു
െകാടുക്കുകയും േവണം — ഇതാണ് െലനിൻ പറഞ്ഞ
തിെന്റ ചുരുക്കം.
സയൻസ്, തത്വജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം മുതലായ
വിഷയങ്ങെളസംബന്ധിച്ചു ഭൂരിപക്ഷേവാട്ടിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ െതാഴിലാളികൾ തീരുമാനെമടുക്കണ
െമന്നേല്ല ഇതിെന്റ അർത്ഥം എന്ന േചാദ്യത്തിന്നു െല
നിൻ നല്കിയ മറുപടി ശ്രേദ്ധയമാണ്:
“മാന്യേര സമാധാനിക്കുക! ഒന്നാമതായി ഞങ്ങളിവി
െട ചർച്ചെചയ്യുന്നതു പാർട്ടിയുെട സാഹിത്യെത്തപ്പറ്റി
യും അതിന്നാവശ്യമായ പാർട്ടിനിയന്ത്രണെത്തപ്പറ്റിയു
മാണ്. യാെതാരു നിയന്ത്രണവും കൂടാെത ഇഷ്ടമുള്ള
െതഴുതാനും പറയാനും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
എന്നാൽ, സ്വതന്ത്രമായി സ്വന്തം ഇഷ്ട്രപ്രകാരം ഒന്നി
ച്ചുേചർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഘടനക്ക്, അെല്ലങ്കിൽ പാർട്ടി
ക്ക് ആ പാർട്ടിയുെട േപരുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടു പാർട്ടി
െക്കതിരായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുവെര
പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രസംഗസ്വാതന്ത്ര്യവും പരിപൂർണ്ണ
മായിരിക്കണം. എന്നാൽ, അതുേപാെലത്തെന്ന സം
ഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കണം. പ്ര
സംഗസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േപരിൽ എന്തുേവണെമങ്കിലും
ആർത്തുവിളിക്കാനും നുണ പറയാനും ഹൃദയത്തിന്നു
തൃപ്തിയാകുന്നതുവെര എഴുതാനുമുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാ
തന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കനുവദിച്ചുതരാൻ ഞാെനാരുക്കമാ
ണ്. എന്നാൽ, സംഘടനാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േപരിൽ
ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേത്യകവീക്ഷണഗതി െവച്ചുപുലർ
ത്തുന്ന ആളുകളുെട സംഘടനയിൽ േചരാേനാ അതിൽ
നിന്നു വിട്ടുേപാരാേനാ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ എനി
ക്കനുവദിച്ചുതരണം… പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചിന്താസ്വാത
ന്ത്ര്യവും വിമർശനസ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ
അർത്ഥം പാർട്ടികെളന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന സ്വത
ന്ത്ര്യസംഘടനകളിൽ ജനങ്ങെള സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം വിസ്മരിക്കണെമന്നല്ല. അെതാരിക്കലും
ഞങ്ങൾക്കു സാദ്ധ്യമല്ല”. (െലനിൻ: പാർട്ടി സംഘടന
യും പാർട്ടി സാഹിത്യവും — ലാറൻസ് ആൻഡ് വിഷാർ
ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം, 1962)

മെറ്റല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിക്കുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം േസാഷ്യൽ
ഡിേമാക്രാറ്റുകാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പട്ട കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റുകാരുെട പാർട്ടിക്കും അനുവദിച്ചുകിട്ടണെമേന്ന െല
നിൻ ഇവിെട ആവശ്യെപ്പടുന്നുള്ളു. കലെയസംബന്ധി
ച്ചും ശാസ്ത്രെത്ത സംബന്ധിച്ചും െസൗന്ദര്യശാസ്ത്രെത്ത
സംബന്ധിച്ചും ൈവദ്യശാസ്ത്രെത്ത സംബന്ധിച്ചുെമല്ലാം
ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ പാർട്ടിയുെട േക
ന്ദ്രകമ്മറ്റിക്കവകാശമുണ്ടായിരിക്കണെമന്നല്ല, പിെന്ന
േയാ, പാർട്ടിയുെട പത്രങ്ങേളയും പ്രസിദ്ധീകരണശാ
ലകേളയും പാർട്ടിയുെട നയപരിപാടികൾ പ്രചരിപ്പി
ക്കാൻ േവണ്ടി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തണെമന്നും അങ്ങിെന
അവെയ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്ന പാർട്ടിസാഹിത്യകാര
ന്മാർക്ക് കൂടുതൽ വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിച്ചുെകാ
ടുക്കണെമന്നും മാത്രമാണ് െലനിൻ പറയുന്നത്.

















9 സാഹിത്യെത്ത സംബന്ധിച്ച

െലനിെന്റ കാഴ്ചപ്പാട്

താൽക്കാലികങ്ങളായ അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങേളയും
മാറിമാറി വരുന്ന നയപരിപാടികേളയും ജനങ്ങൾക്കിട
യിൽ സമർത്ഥമായും ഫലപ്രദമായും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതി
നുേവണ്ടി എല്ലാ പാർട്ടികളും സാഹിത്യെത്ത ഉപേയാഗ
െപ്പടുത്താറുണ്ട്. ഇതിലത്ഭുതെമാന്നുമില്ല. പേക്ഷ, കാലി
കങ്ങളായ സാഹിത്യകൃതികളും നൂറ്റാണ്ടുകെളേപ്പാലും
കവച്ചുെവച്ചുെകാണ്ടു നിലനില്ക്കുന്ന സാഹിത്യകൃതിക
ളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മറന്നുേപാകുന്നത് ആപൽ
ക്കരമാണ്. ഈ വ്യത്യാസം െലനിൻ തികച്ചും മനസ്സി
ലാക്കിയിരുന്നുെവന്ന് െലനിെനപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സഹധർമ്മിണി ക്രൂപ്സ്ക്കായ എഴുതിയ സ്മരണകളും
േടാൾേസ്റ്റായിെയപ്പറ്റിയും മറ്റും െലനിൻ തെന്ന എഴു
തിയ േലഖനങ്ങളും വായിച്ചാൽ വ്യക്തമാവും. തെന്റ
സമകാലീനരായിരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാേരാട് വിശാ
ലതയും സഹിഷ്ണതയും സൗഹൃദവും നിറഞ്ഞ ഒരു സമീ
പനമാണ് െലനിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്
െലനിനും മാർക്സിംേഗാർക്കിയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന
സൗഹൃദബന്ധം പരിേശാധിക്കുക. േഗാർക്കിക്ക് െല
നിെന്റ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങേളാടും േയാജിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും െലനിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങെള
മൂർച്ചേയറിയ ഭാഷയിൽ ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് േലഖനങ്ങ
െളഴുതാൻ അേദ്ദഹത്തിനു പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാ
യിരുന്നു. ‘ഫ്യൂച്ചറിസ്’ത്തിെന്റ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നു
യർന്നുവന്ന മയാേക്കാവ്സ്ക്കിയുെട ചില കവിതകൾ െല
നിൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഈ കവിതകെളപ്പറ്റി
വിധി പറേയണ്ടത് താനല്ല, വിപ്ലവകാരികളായ യുവാ
ക്കന്മാരാണ് എന്നേത്ര അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടത്.
ഇത്രയധികം യുവാക്കന്മാർ മയാേക്കാവ്സ്ക്കിെയ ഇഷ്ട
െപ്പടണെമങ്കിൽ അതിെലെന്തങ്കിലുമുണ്ടായിരിക്കണം
— ഇതായിരുന്നു െലനിെന്റ നിലപാട്. സാഹിത്യകലാ
രംഗങ്ങളിൽ യുവാക്കന്മാർ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണ
ങ്ങൾ നടത്തുന്നതിെന ഒരിക്കലും അേദ്ദഹം തടസ്സെപ്പടു
ത്തിയിരുന്നില്ല. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ സാഹിത്യ
കാരന്മാർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പരിമിതവും കാപട്യം നി
റഞ്ഞതുമാണ്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ, േനെര മറിച്ച്,
കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രങ്ങളായ സാഹിത്യങ്ങൾക്കു പ്രേചാദ
നം നൽകും — ഇതായിരുന്നു െലനിെന്റ കാഴ്ചപ്പാട്. ഈ
െലനിനാണ് 1930 ന്നു േശഷം ഒരു സ്റ്റാലിനിസ്റ്റായി ചി
ത്രീകരിക്കെപ്പട്ടത്.
സ്റ്റാലിെന്റ ഭരണകാലത്ത്, 1937-ൽ സാഹിത്യെത്ത
പ്പറ്റി െലനിൻ എഴുതിയ േലഖനങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും
സന്ദർഭത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിെയടുത്തുെകാണ്ടുള്ള ഒരു
പ്രസിദ്ധീകരണം തയ്യാറാക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി. ‘െലനി
െന്റ സാഹിത്യസംബന്ധിയായ േലഖനങ്ങൾക്കും പ്ര
സ്താവനകൾക്കും നമ്മുെട അദ്ധ്യായനശാസ്ത്രത്തിലുള്ള
സ്വാധീനം’ എെന്നാരു േലഖനം അതിലടങ്ങിയിരുന്നു.
ആ േലഖനത്തിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ തനിക്കു
ള്ള പ്രതിേഷധം േരഖെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് ഉടൻതെന്ന
ക്രൂപ്സ്കായ ഇങ്ങിെന എഴുതി:
“ഒരു േലഖനം എന്തുേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി, ഏെതല്ലാം സംഭ
വങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ, എഴുതെപ്പട്ടതാണ് എന്നു
പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്; “െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസം
സ്കാരെത്തപ്പറ്റി,’ ‘പാർട്ടിസംഘടനയും പാർട്ടിസാഹിത്യ
വും,’ യൂത്ത് ലീഗുകളുെട കടമകൾ’ എന്നീ േലഖനങ്ങൾ
സുന്ദരകലകളിലുൾെപ്പടുന്ന െപാതുസാഹിത്യെത്തപ്പറ്റി
പരാമർശിക്കെപ്പടുന്നവയല്ല”. താൽക്കാലികസ്വഭാവം
മാത്രമുള്ള സാഹിത്യകൃതികേളയും ശാശ്വതസ്വാഭാവമു
ള്ള സാഹിത്യകൃതികേളയും െലനിൻ േവർതിരിച്ചു കണ്ടി
രുന്നു എന്ന് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി വ്യക്ത
മാക്കുന്നു.

പേക്ഷ, ക്രൂപ്സ്ക്കയയുെട പ്രസ്താവനെകാണ്ടു യാെതാരു
പ്രേയാജനവുമുണ്ടായില്ല. അതു പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കെപ്പടുകയാണു
ണ്ടായത്. െലനിെന്റ േലഖനങ്ങൾ അതിന്നുേശഷവും
ദുർവ്യാഖ്യാനം െചയ്യെപ്പട്ടു. െലനിെന ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട്
എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളും കക്ഷിസ്സാഹിത്യങ്ങളാെണന്നും
കക്ഷിരഹിതസാഹിത്യം എെന്നാന്നില്ല എന്നും പാർട്ടി
യുെട പരിപാടികളും നിർേദ്ദശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാനുത
കാത്ത കലയും സാഹിത്യവുെമല്ലാം ഉപേയാഗശൂന്യമാ
െണന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട േചരിയിൽനിന്നുെകാണ്ട്
സാഹിത്യരചന നടത്തുന്നവെരല്ലാം ബൂർഷ്വാ അധഃ
പതനവാദികളാെണന്നും മറ്റും മറ്റും തുടെരത്തുടെര പ്ര
ഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. 1947-ൽ ഷഡാേനാവ് െചയ്ത പ്രസം
ഗത്തിനുേശഷം ഇന്ത്യയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഈ
ചതിക്കുഴിയിൽെച്ചന്നു ചാടി. 1960-ൽ േസാവിയറ്റു പത്ര
ങ്ങൾതെന്ന ക്രൂപ്സ്കയയുെട പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധം െചയ്ത
തിനുേശഷമാണ് െലനിൻ എത്രേത്താളം ദുർവ്യാഖ്യാനം
െചയ്യെപ്പട്ടു എന്നു േലാകത്തിെല ഏതാനും കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർെക്കങ്കിലും േബാദ്ധ്യമായത്.
പേക്ഷ, അേപ്പാേഴക്കും ഒട്ടനവധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാ
ഹിത്യകാരന്മാരുെട വീക്ഷണഗതി െലനിനിേലേക്കാ
മാർക്സിേലേക്കാ തിരിഞ്ഞുേനാക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം
അത്രയ്ക്കു മുരടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ മുരടിപ്പാണ് ഇേപ്പാ
ഴും ചില പത്രപംക്തികളിലും പ്രസംഗേവദികളിലും പ്ര
തിഫലിക്കുന്നത്.
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പ്രതിപാദ്യവിഷയം

െലനിൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റാലിനിസ്റ്റായിരുന്നില്ല. അേദ്ദ
ഹം മാർക്സിെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു.
മാർക്സ് ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലഖുേലഖകളും കത്തുകളും
എഴുതിട്ടുണ്ട്. പതിനായിരകണക്കിനുള്ള േപജുകളിൽ
തത്വശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ധനശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, രാ
ഷ്ട്രമീമാംസ, െസൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങെന വിവിധ വി
ഷയങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥസമുച്ചയെത്ത
േവണെമങ്കിൽ മൂന്നക്ഷരങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിക്കാം: മനു
ഷ്യൻ! അേത, മനുഷ്യനാണ് മാർക്സിസത്തിെല അടി
സ്ഥാനപരമായ പ്രതിപാദ്യവിഷയം: സമൂഹേത്തയും
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങേളയും ഉൽ
പ്പാദേനാപകരണങ്ങേളയും സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങേള
യും ചരിത്രേത്തയും സംസ്ക്കാരേത്തയും, സാേങ്കതികാത്ഭു
തങ്ങേളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പ്രകൃതിേയയും പ്രപഞ്ചേത്ത
യുമാെക തന്നിലുൾെക്കാള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, സർവ്വ
ശക്തനും സമ്പൂർണ്ണനുമായ മനുഷ്യൻ.
മാർക്സ്സ് തെന്റ അേന്വഷണമാരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യ
നിൽനിന്നാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യവും മനുഷ്യനാണ്.
മനുഷ്യൻ വാസ്തവികേലാകത്തിൽ, സാമൂഹത്തിൽ, ചരി
ത്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അേത സമയത്തുതെന്ന, അവൻ
വാസ്തവികേലാകത്തിെന്റയും സമൂഹത്തിേന്റയും ചരിത്ര
ത്തിേന്റയും പരിധികൾക്കപ്പുറേത്തയ്ക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നു.
മനുഷ്യൻ സ്വന്തം പരിമിതികേളയും പരിധികേളയും
അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങേളയും തട്ടിതകർത്തുെകാണ്ട് പരിധി
യും പരിമിതിയുമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കു പ്രയാ
ണം െചയ്യുന്നു.
അപൂർണ്ണതയിൽനിന്ന് പൂർണ്ണതയിേലക്കും അസ്വാത
ന്ത്ര്യത്തിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്കുമുള്ള പ്രയാണം
— അതാണ് മനുഷ്യചരിത്രം. ആ നീണ്ട ചരിത്രത്തിെല
ഒരു താൽക്കാലിക ഘട്ടം മാത്രമാണ് മുതലാളിത്തം.
മുതലാളിത്തം വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലൂെട സാേങ്ക
തികൈവദഗദ്ധ്യത്തിലൂെട, മനുഷ്യെന്റ ജീവിേതാപാധി
കെള മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം വളർത്തി
വിടുന്നു. പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന, അത് മനുഷ്യ
െന്റ വ്യക്തിത്വെത്ത ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുകയും അവെന്റ അന്തഃ
സത്തെയ അധഃപതപ്പിക്കുകയും അവനിലുള്ള മനുഷ്യ
ത്വത്തിെന്റ വളർച്ചെയ തടയുകയും െചയ്യുന്നു.
ചൂഷണത്തിലും മർദ്ദനത്തിലുമധിഷ്ഠിതമായ മുതലാളി
ത്തസമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം െവറും സ്വത്തുടമബന്ധമാണ്, ചരക്കും ചര
ക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. മനുഷ്യൻതെന്ന ഒരു
വില്പനച്ചരക്കായി മാറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യവഹാരികജീ
വിതത്തിൽ പണവും പദവിയും അധികാരവുമാണ് മനു
ഷ്യെന അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ. പണത്തിനും
പദവിയ്ക്കും അധികാരത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത
അത്യാർത്തി, ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളും സുഖേഭാഗസാമ
ഗ്രികളും കുമ്പാരിച്ചുെവക്കാനുള്ള േമാഹം, സ്വന്തം കാ
ര്യം േനടാനുള്ള വ്യഗ്രത, അന്യെര േദ്രാഹിക്കാനുള്ള
വാസന, സ്വകാര്യസ്വത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള മത്സരം, ദുര,
അസൂയ, സ്വാർത്ഥം ഇെതാെക്കയാണ് വ്യവഹാരിക
ജീവിതത്തിെല മുഖ്യഘടകങ്ങൾ. പേക്ഷ, വ്യാവഹാരി
കസത്യവും, പരമാർത്ഥികസത്യവും ഒന്നല്ല. വ്യവഹാ
രികസത്യത്തിൽ നിന്ന് പാരമാർത്ഥികസത്യത്തിേലയ്ക്കു
കടക്കാൻ കഴിയും. മൃഗീയതകൾക്കു പ്രേചാദനം നല്കു
ന്ന സാഹചര്യങ്ങെള നശിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങൾ
ക്കപ്പുറത്തുള്ള പരസ്പര േസ്നഹത്തിെന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിെന്റയും സംസ്കാരത്തിേന്റയും സൗന്ദര്യത്തിേന്റയും
േമഖലകളിേലയ്ക്ക് മനുഷ്യെന ഉയർത്താൻ കഴിയും. ചര
ക്കും ചരക്കും തമ്മിലുള്ള കാപട്യപൂർണ്ണമായ സ്വത്തുട
മബന്ധെമന്ന നിലയിൽനിന്ന് മാനുഷികബന്ധെത്ത
സ്വതന്ത്രരും സംസ്ക്കാരസമ്പന്നരും േസ്നഹശീലരുമായ
യാഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധമാക്കി
മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇതാണ് മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച്
േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തി
െന്റ േപ്രരണാശക്തി.
േസാഷ്യലിസെമന്നുെവച്ചാൽ െവറും ഉൽപ്പാദേനാപക
രണങ്ങളുെട സാമൂഹ്യവൽക്കരണമല്ല: സമൂഹ്യവൽക്ക
രണം ഒരുപരിധി മാത്രമാണ്. ലക്ഷ്യം മനുഷ്യനാണ്.
ചൂഷണത്തിലും വർഗ്ഗവിേദ്വഷത്തിലും സ്വാർത്ഥത്തിലും
െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള വാസ്തവികേലാകത്തിെല മനു
ഷ്യെന യഥാർത്ഥമനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാമ്പത്തി
കവും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്ക്കാരികവും മാനസികവുമായ
പരിവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവെമന്നു
പറയുന്നത്.
വാസ്തവികേലാകത്തിെല മനുഷ്യെന്റ സാംസ്ക്കാരികവും
മാനസികവും, ൈവകാരികവുമായ േമഖലകളിലാണ്
കലാകാരെന്റ പണിപ്പുര. മനുഷ്യനിൽ അപൂർണ്ണതയു
െട അംശങ്ങളുണ്ട്, പൂർണ്ണതയുെട അംശങ്ങളുമുണ്ട്. മൃ
ഗീയതയുെട ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്, മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ഘട
കങ്ങളുണ്ട്. സങ്കീർണ്ണമായ ൈദനംദിനജീവിതത്തിനും
ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്തുള്ള
യഥാർത്ഥമനുഷ്യത്വെത്തപ്പറ്റിയാേലാചിക്കുന്ന മനുഷ്യ
െന്റ വികാരവിചാരങ്ങൾക്കും അന്തഃസംഘർഷങ്ങൾ
ക്കും അവയ്ക്കു േപ്രരണ നൽകുന്ന ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ
ങ്ങളുെട അഗാധതകൾക്കും തെന്റ സ്വന്തം പ്രതിഭയും
സർഗ്ഗാത്മകമായ ഭാവനാശക്തിയുമുപേയാഗിച്ച് കലാ
പരമായ ആവിഷ്ക്കരണം നൽകുന്ന സാഹിത്യകാരെന്റ
കൃതികൾ ഏതുകാലെത്തഴുതെപ്പട്ടവയായാലും പുേരാഗ
മനപരങ്ങളായിരിക്കും.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്തവരുമായ
രണ്ടു വിഭാഗം സാഹിത്യകാരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം
തകർന്നേപ്പാൾ “െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യവും പു
േരാഗമനസാഹിത്യവും ഒരുേപാെല തകർന്നു” എന്ന്
ഇ.എം.എസ്സ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് തെന്റ േദശാഭിമാനി േല
ഖനത്തിൽ സങ്കടെപ്പടുന്നുണ്ട്. (േദശാഭിമാനി, റിപ്പബ്ളി
ക്ക് വിേശഷാൽപ്രതി, 1971, േപജ് 13) 1948-നു േശഷം
പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന തകർക്കെപ്പട്ടതിനുേശ
ഷം പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്ന് വലിെയാ
രുലച്ചിൽ തട്ടി എന്നാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതങ്കിൽ അതു
ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ‘പുേരാഗമനസാഹിത്യം’ തകർന്നു
എന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. 1948–53 കാലത്തിനുേശ
ഷം, പ്രേത്യകിച്ചും 1960 നും 70നും ഇടയിൽ, ഉണ്ടായ
യതുേപാെലയുള്ള ഒരു സാഹിത്യമുേന്നറ്റം മുെമ്പേപ്പാ
െളങ്കിലുമുണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ? ഈ കാലഘട്ടത്തിലുയർന്നുവ
ന്ന നൂറുകണക്കിലുള്ള — ആയിരക്കണക്കിലുള്ള എന്നു
തെന്ന പറയെട്ട — യുവസാഹിത്യകാരന്മാെരല്ലാം പി
ന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യമാേണാ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? തീർച്ച
യായും അല്ല എന്നാണ് എെന്റ മറുപടി. എന്നല്ല, ഈ
പുതിയ എഴുത്തുകാരിൽനിന്നാണ് പഴയ പുേരാഗമന
സാഹിത്യകാരന്മാെര അതിശയിക്കുന്ന ഇന്നേത്തയും
നാളേത്തയും പ്രഗൽഭന്മാരും പ്രശസ്തന്മാരുമായ സാ
ഹിത്യനായകന്മാർ ഉയർന്നുവരിക എെന്നനിക്കുറിപ്പിച്ചു
പറയാൻ കഴിയും. ഈ പുതിയ യുവസാഹിത്യകാരന്മാ
െരപ്പറ്റിേയാ അവരുെട സാഹിത്യകൃതികളിലടങ്ങിയ
നൂതനപ്രവണതകെളപ്പറ്റിേയാ എെന്തങ്കിലും ഇവിെട
പറഞ്ഞുെവയ്ക്കാൻ എെന്റ ഈ പ്രബന്ധത്തിെന്റ പരിമി
തി അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് തൽക്കാലം ഇവി
െടെവച്ചു നിർത്തെട്ട.
നവയുഗം, 1971 ജൂൺ 17
(ഗുരുവായൂരിെല നവയുഗം സുഹൃത്ത്
സേമ്മളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധം)

















െ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
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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