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മതവും കലയും

റാേഫലിെന്റ ‘ദി െബേട്രാത്തൽ ഓഫ് ദ് വിർജിൻ’ (1504,
ഇറ്റാലിയൻ നേവാത്ഥാന കാലഘട്ടം).

യൂേറാപ്പിെല ഇന്നെത്ത ചിത്രശാലകളിൽ ഒന്നു സന്ദർ�
ശിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് മതപരമായ വിഷയങ്ങളുെട ചിത്രീക�
രണത്തിെന്റ അഭാവം അവിെട ഉടനടി കാണാവുന്നതാ�
ണു്. ഇന്നെത്ത പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത പാരായണം
െചയ്യുന്നവെന്റ അനുഭവവും അതുതെന്നയായിരിക്കും.
എന്നാൽ പ്രാചീനകാലെത്ത ഐേറാപ്യ കലയുെട
സ്ഥിതി േനെര മറിച്ചായിരുന്നു. ആ കലയുെട വിഷയം
മതപരമായിരുന്നു. ഇങ്ങെനയുള്ള മതപരിവർത്തനത്തി�
നു് കാരണെമന്താണു്? ചിത്രകാരന്മാർക്കു് തങ്ങളുെട
കൃതികെള വിറ്റഴിേച്ച തീരൂ എന്നും തൻമൂലം പണക്കാ�
രും പ്രബലരും വാങ്ങുന്നതരം ചിത്രങ്ങൾ രചിക്കാെത
അവർക്കു് ഗത്യന്തരമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും ഉള്ള സംഗ�
തിയാണു് ഇതിനു് കാരണമായി സാധാരണ പറയാറു�
ള്ളതു്. അതായതു്, മദ്ധ്യകാലങ്ങളിൽ കലാകാരന്മാർ
ക്രിസ്ത്യൻ മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാരുെടയും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ഗാ�
ഢവിശ്വാസമുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരുെടയും സംരക്ഷണയിൻ
കീഴിൽ ചിത്രരചന നടത്തിയിരുന്നു. െറനയ്സാൻസ്
കാലത്തുള്ള അവിശ്വാസികളായ മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാെരയും
പ്രഭുക്കെളയും പ്രീണിപ്പിക്കുവാൻ അവർ മതപരെമന്നു്
േപരുമാത്രമുള്ള പടങ്ങൾ വരച്ചുവന്നു. പിന്നീടു് ഉത്തര
യൂേറാപ്പിെല പണക്കാരായ പൗരപ്രധാനികളുെട േപ്രാ�
ത്സാഹനത്തിൻ കീഴിൽ അവർ ആ പൗരരുെട ഭവനങ്ങ�
ളും ഇരുപ്പുമുറികളും അടുക്കളകളും തങ്ങളുെട ചിത്രങ്ങൾ�
ക്കു് വിഷയമാക്കിത്തീർത്തു. അനന്തരം ഫ്രഞ്ച് രാജധാ�
നിയിെല രാജേസവകരുെട പ്രീതി േനടുവാനായി അവർ
ആ രാജവല്ലഭരുെടയും അവരുെട പ്രണയിനിമാരുേടയും
ചിത്രങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങി. ഇന്നാകെട്ട േകാടീശ്വരന്മാ�
രുെട ചിത്രങ്ങളാണു് അവർ രചിക്കുന്നതു്. േമൽവിവരിച്ച
സാമ്പത്തികമായ കാരണം സാധാരണ ചിത്രകാരന്മാ�
െര സംബന്ധിച്ചു് വാസ്തവമായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രധാന�
െപ്പട്ട ചിത്രകാരന്മാരിൽ പലരും ഇവെരേപ്പാെല കാശി�
നുേവണ്ടി ഏതുേവഷവും െകട്ടുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരായിരു�
ന്നില്ല. അതിനാൽ ഇവെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ
കാരണം സ്വീകാര്യമെല്ലന്നു് പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ—
ഈ തരക്കാരും മതപരമായ വിഷയങ്ങെള പരിത്യജിച്ചു്
ചിത്രം വരച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. മതപരമായ ചിത്രങ്ങൾ
രചിയ്ക്കുന്നതിനു് മനസ്സില്ലായ്മയാണു് ഇവെര സംബന്ധിച്ചു�
ള്ള പരിവർത്തനത്തിനു് കാരണം.

റാേഫലിെന്റ ‘സ്കൂൾ ഓഫ് ഏഥൻസ് ’(1509–1511
ഇറ്റാലിയൻ നേവാത്ഥാന കാലഘട്ടം).

ഇപ്രകാരം തങ്ങൾ തലയിേടണ്ടതെല്ലന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ
മതവിഷയങ്ങെള കലാകാരന്മാർ ഉേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ,
ആധുനിക പാശ്ചാത്യെരേപ്പാെല മാത്രേമ അവർ പ്രവർ�
ത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. റിഫർേമഷൻ എന്ന യൂേറാപ്പിെല െപ്രാ�
ട്ടസ്റ്റന്റ് മതവിപ്ലവവും അതിെനതിരായുള്ള കേത്താലിക്ക�
രുെട കൗണ്ടർ റിഫർേമഷനും ജനിപ്പിച്ച മതവിശ്വാസ
ശിഥിലീകരണമാണു് പ്രസ്തുത പരിവർത്തനത്തിനു് മൗലി�
കമായ കാരണം. ആധുനികത്വം പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങ�
െള ശിഥിലീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് ൈദവെത്ത നരച്ചതാടി�
യുള്ള ഒരു വന്ദ്യവൃദ്ധനായും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമിെന
െവളുത്തുെകാഴുത്ത ഒരു ഇറ്റാലിയൻ യുവമാതാവായും
ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ യാെതാരു ൈവഷമ്യവുമുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല. അതിെന അവിശ്വസിക്കുന്ന മേനാഭാവം അന്നി�
ല്ലായിരുന്നു. തന്മൂലം പരമ്പരയാ ലബ്ധമായ ഉന്നതമായ
ആശയസഞ്ചയം കലാകാരെന്റ ഭാവനെയ േപാഷിപ്പിച്ചു്
പുഷ്പിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പഴയവിശ്വാസ�
ങ്ങെള േചാദ്യം െചയ്തു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ തർക്കവും വിവ�
രണവും നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹിത്യം ജനിക്കുകയുണ്ടായി.
കലാകാരെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇതിെന്റ ഫലം
ചിത്രപരമായ ആശയങ്ങൾക്കു് പകരം വിജ്ഞാനപര�
മായ ആശയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. ൈദവ�
ത്തിെന്റ സ്വഭാവം വിവരണത്തിനു് അധീനമായിത്തീർ�
ന്നേപ്പാൾ, അേദ്ദഹെത്ത ആശയസഞ്ചയ വന്ദ്യവേയാവൃ�
ദ്ധനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതു് സംസ്കാര രഹിതമായ ഒരു
പ്രവൃത്തിയാെണന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽതെന്ന േതാന്നുമ�
േല്ലാ. ഇങ്ങെന ൈവദികരുെട വാദം മൂത്തു് മതസിദ്ധാ�
ന്തങ്ങൾ സംസ്കൃതങ്ങളായി േനത്രേഗാചരമായ ഭാവനയ്ക്കു്
എത്തുംപിടിയുമില്ലാെത വന്നേപ്പാൾ മതത്തിെന്റ ആന്ത�
രാർത്ഥം ചിത്രരൂേപണ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുവാൻ ചിത്ര�
കാരന്മാർക്കു് സാധിക്കാെത വന്നു. ഈ അവിശ്വാസം
15-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ തുടങ്ങിെയങ്കിലും 19-ാം ശതാബ്ദ�
ത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിെന്റ മദ്ധ്യം മുതൽക്കാണു് ഇതിെന്റ
പൂർണ്ണഫലങ്ങൾ കലയിൽ കണ്ടുതുടങ്ങിയതു്. മതവിശ്വാ�
സങ്ങെള നശിപ്പിക്കുന്ന അവിശ്വാസി ജനിച്ചതിനുേശഷ�
വും മതത്തിെന്റ വമ്പിച്ച ശക്തി േഹതുവായി അതിെന്റ
പിടി കുെറ ശതവർഷങ്ങൾകൂടി നിലനിന്നിരുന്നു. 17, 18
എന്നീ ശതാബ്ദങ്ങളിെല കലാകാരന്മാർക്കു് ഈശ്വരഭ�
ക്തി കുറഞ്ഞിരുന്നുെവങ്കിലും, പഴയ സമുദായ സ്ഥിതി�
യും, പഴയ സമുദായതരങ്ങളും (Classes), പഴയ അധി�
കാരി ഭക്തിയും, മനുഷ്യെന്റ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
പഴയ ആശയങ്ങളും ഒരുവിധം പ്രാബല്യമുള്ളവയായി�
ത്തെന്ന ഇരുന്നിരുന്നു. 19-ാം ശതകത്തിൽ ഇവയും പാ�
െട അധഃപതിച്ചു. അതിനുേശഷമുള്ള കലാകാരന്മാർ
മനുഷ്യജീവിതെത്തപ്പറ്റിയും ജീവിേതാേദ്ദശ്യെത്തക്കുറിച്ചും
സർവ്വസമ്മതമായ ഒരാശയവുമില്ലാത്ത ഒരു േലാകത്തി�
ലാണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു്.

കൗണ്ടർ റിഫർേമഷനിെല മികച്ച കലാകാരനായിരുന്ന
പീറ്റർ േപാൾ റൂബൻസ് വരച്ച ചിത്രം (1624).

എ.ഡി. 787-ൽ നിേക്കയയിൽ െവച്ചു് കൂടിയ രണ്ടാമ�
െത്ത സുന്നഹേദാസ് ക്രിസ്തീയ േലാകത്തിെല കലാ�
കാരന്മാർ ഒരു അറുന്നൂറു വർഷക്കാലേത്തയ്ക്കു് സ്വീകരി�
േക്കണ്ടിവന്ന ചട്ടങ്ങെള പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുകയുണ്ടായി.
മതപരമായ രംഗങ്ങളുെട സാരമായ ഭാഗം കലാകാ�
രനു് യേഥഷ്ടം നിർമ്മിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല; അതു്
കേത്താലിക്കാ മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാർ ക്രിസ്ത്രീയ ഐതിഹ്യമ�
നുസരിച്ചു് നിർേദ്ദശിക്കുന്ന രീതിയിലിരുേന്ന മതിയാവൂ;
വിഷയെമാഴിച്ചു് കലാനിർമ്മാണ രീതിയിൽ മാത്രേമ
കലാകാരനു് യേഥഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവകാശമു�
ള്ളൂ—ഇവയായിരുന്നു പ്രസ്തത ചട്ടങ്ങൾ. സമുദായത്തി�
െന്റ രക്ഷ മത തത്വങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമാെണന്നുള്ള
അന്നെത്ത വിശ്വാസം നിമിത്തം കലയിൽ മതം ഇങ്ങ�
െന തലയിട്ടതിെനപ്പറ്റി ആരും അന്നു് പ്രതിേഷധിച്ചിരു�
ന്നില്ല. ഈ നിയമങ്ങെള അന്നെത്ത മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാർ
കർശനമായി പ്രേയാഗിച്ചിരുന്നുമില്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിെല
വിഷയങ്ങെള ഉദാഹരിക്കുവാനായി പടം വരയ്ക്കുേമ്പാൾ
മദ്യേദവതയായ ബാക്കസിെന്റ ചിത്രവും പിറാമസിെന്റ�
യും തിസ് േബയുെടയും പ്രണയകഥയിെല രംഗങ്ങളും
കൂടി കലാകാരൻ അതിെന്റ ഒരു േകാണിൽ വരച്ചുേപാ�
െയങ്കിൽ മതാദ്ധ്യക്ഷൻ അതു് കണ്ടിെല്ലന്നുെവക്കുകയാ�
ണു് െചയ്തിരുന്നതു്. റിഫർേമഷൻ എന്ന മത വിപ്ലവം
തുടങ്ങിയതിനു േശഷേമ നിേക്കയയിെല സുന്നഹേദാ�
സ് പ്രഖ്യാപനം െചയ്ത ചട്ടങ്ങൾ മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാർ കർ�
ശനമായി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ. എ.ഡി.
1563-ൽ കൂടിയ െട്രന്റിെല സുന്നഹേദാസിൽ െതറ്റായ
മതസിദ്ധാന്തെത്ത സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്ന വിഗ്രഹ നിർമ്മാണ�
േത്തയും ചിത്രെമഴുത്തിെനയും നിേരാധിക്കുന്ന ഒരു നിയ�
മം പാസ്സാക്കെപ്പട്ടു. ഒരു നിരൂപകൻ പറഞ്ഞതുേപാെല,
ഇതിനുേശഷം ക്രിസ്ത്യാനികളായ കലാകാരന്മാർ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നുെവങ്കിലും ക്രിസ്തീയ കല ഇല്ലാതാകുകയാണു്
െചയ്തതു്.

ബാക്കസിെന ചിത്രീകരിക്കുന്ന േറാമൻ ചുമർചിത്രം,
േബാസ് േകാറിയൽ, ബി.സി. 30.

പരമ്പരയാ സിദ്ധമായ വിഷയം ഇപ്രകാരം കലയ്ക്കു് നഷ്ട�
മായിത്തീർന്നേപ്പാൾ പുതിയ വിഷയവും അതിെന സം�
ബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ ഐതിഹ്യങ്ങളും പാശ്ചാത്യ കലാ�
കാരനു് സൃഷ്ടിേക്കണ്ടതായി വന്നു—പുതുമയുള്ളതും ഭാ�
രേമറിയതുമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതു്. ഈ കുറ�
വിെന പരിഹരിക്കുവാനായി കലാകാരന്മാർ രണ്ടു് പു�
തിയ വാദങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു് അവയിൽ ഒന്നിെന അെല്ല�
ങ്കിൽ മെറ്റാന്നിെന സ്വീകരിച്ചു് കലാസൃഷ്ടി െചയ്തു തുടങ്ങി.
കലാകാരൻ ഒരു പ്രതിഭാശാലി (Genius) ആകയാൽ
അയാൾ ഒരു പ്രവാചകനും കൂടി ആയിരിക്കണെമന്നുള്ള�
താണു് ഈ വാദങ്ങളിൽ ഒന്നു് . മതം, സന്മാർഗ്ഗം, തത്വ�
ജ്ഞാനം എന്നിവയ്ക്കു കലയുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമി�
െല്ലന്നും, കല കലയ്ക്കുേവണ്ടിമാത്രം എന്നുള്ള തത്വമാണു്
സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളെതന്നുമാകുന്നു രണ്ടാമെത്ത വാദം.
മതം അതുവെര കലയിൽ എടുത്തിരുന്ന സ്ഥാനത്തു്
ഇവയിൽ ഒന്നിെന അെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാന്നിെന കലാകാര�
ന്മാർ പ്രതിഷ്ഠിക്കയാണു് െചയ്തതു്. മിസ്റ്റിക്ക് കവിത കലാ�
കാരൻ പ്രവാചകനാെണന്നുള്ള വാദത്തിെന്റ സന്താ�
നമാകുന്നു. ഭാരതീയ കലയിൽ മതത്തിനു്, അഥവാ,
പൗരാണിക ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരം ഇന്നും
നിലനിന്നുവരുന്നു. ഇേതാടുകൂടിത്തെന്ന അടുത്ത കാല�
ത്തുണ്ടായ മിസ്റ്റിക്ക് കവിതാ പ്രസ്ഥാനം (ഇതു് ൈചത�
ന്യെന്റ കാലത്തുണ്ടായ മതപരമായ മിസ്റ്റിക്ക് കവിതാ
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഒരു പുതിയ വകേഭദമാെണന്നും ഇട�
യ്ക്കു് പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട) കലാകാരൻ പ്രവാചകനാെണ�
ന്നുള്ള സിദ്ധാന്തെത്ത ഭാരതത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ‘കല കലയ്ക്കു േവണ്ടി മാത്രം’ എന്ന വാദം
അനുസരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികൾ വളെര അപൂർവ്വമായി
മാത്രേമ ഭാരതത്തിൽ ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ.

പിറാമസും തിസ് േബയും.

കലാകാരൻ പ്രവാചകനാെണന്നുള്ള വാദം ചില ഭാര�
തീയ ആലങ്കാരികന്മാരിൽ, പ്രേത്യകിച്ചു് ജഗന്നാഥനിൽ,
മറ്റു വാദങ്ങേളാടു് കലർന്നു കാണാെമന്നു് േതാന്നുന്നു.
ഈ കലാകാര പ്രവാചകവാദെത്ത സി.ഇ.എം. േജാ�
ഡിെന്റ വാക്കുകളിൽ ചുവെട വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു: “പരി�
ഷ്കൃതരായ മനുഷ്യരുെട മനസ്സ് ഇന്നു് സാധാരണയായി
പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ലവലിൽ ചിന്തയ്ക്കു വിഷ�
യമായ സാധനങ്ങളും, അവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങ�
ളുമാണു് അവരുെട ശ്രദ്ധെയ ഏറിയകൂറും ആകർഷി�
ക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഞാൻ ‘പ്രേയാജനമുള്ള സാധന�
ങ്ങൾ’ (Objects of value) എന്നു വിളിക്കുവാൻ ഭാവിച്ചി�
ട്ടുള്ള മെറ്റാരുതരം സാധനങ്ങെള ഗ്രഹിക്കുവാൻ േവ�
ണ്ട ശക്തി ഏറിയകൂറും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദിശയിൽ
നാം പരിണമിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ
ശക്തി ഇടവിട്ടും അവ്യക്തമായിട്ടുമാണു് ഇന്നു് പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടുന്നതു്. മിസ്റ്റിക്കുകളിലും കലാകാരന്മാരിലുമാണു്
ഇതു് കാണാവുന്നതും. പരിണാമത്തിെന്റ ഓേരാ ദശ�
യിലും തങ്ങളുെട സമകാലീനന്മാരുെട മുന്നണിയിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത സ്ഥിതി
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാെത അതിനു ഏതു സ്ഥിതി ഭാവിയിൽ
പ്രാപിക്കാെമന്നുമാത്രം ചൂണ്ടികാണിക്കുന്ന അകാലപ�
ക്വരായ ഏതാനും വ്യക്തികൾ, ‘കിറുക്കന്മാർ’, മനുഷ്യ�
രുെട ഇടയ്ക്കു് ഉണ്ടാകാറുണ്ടു്. ഈ അകാലപക്വതയേത്ര
ഒരു കലാകാരെനയും ഒരു മിസ്റ്റിക്കിെനയും മറ്റു മനുഷ്യ�
രിൽനിന്നു് േവർതിരിക്കുന്നതും. ഇവർ മറ്റു മനുഷ്യരിൽ
നിന്നു് എങ്ങെനയാണു് വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്? പ്രാ�
ഥമികമായി അവരുെട ദർശന ശക്തിയിൽ (Vision).

ഡാവിഞ്ചി വരച്ച സ്വന്തം ഛായാചിത്രം.

അതിസൂക്ഷ്മവും തുളച്ചുകയറുന്നതുമായ അവരുെട ദർശന�
ശക്തിയിൽ ആണു് ആ വ്യത്യാസം കാണുന്നതു്. ഒരു
നിശ്ചിതരംഗത്തിൽ തെന്റ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നതിലും
അധികം കാണാൻ േശഷിയുള്ളവനാണു് ഒരു കലാകാ�
രൻ എന്നു നാം സാധാരണയായി പറയാറുള്ളതിൽ വള�
െര വാസ്തവമുണ്ടു്. ഈ ‘അധിക’മുള്ളതു് സാധനങ്ങളിൽ
ഒളിച്ചുകിടക്കുന്ന അർത്ഥവത്തായ രൂപം (Significant
form) ആകുന്നു. അതായതു്, അവയുെട മീെത കിടന്നു്
അവെയ അവ്യക്തമാക്കുന്ന ഭൗതിക സാധനത്തിലു�
ള്ളതും ഞാൻ ‘പ്രേയാജനമുള്ള സാധനങ്ങൾ’ എന്നു്
വിളിക്കുന്നതുമായ പുതിയതരം സാധനങ്ങേളാടു് ഒരു
വിധത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരുവിധത്തിൽ നെമ്മ പരിച�
യെപ്പടുത്തുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയിൽനിന്നു് തങ്ങളുെട
പ്രാധാന്യം േനടുന്ന രൂപങ്ങളുെട ചില സംേയാഗങ്ങൾ
അയാൾ കാണുന്നു… സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുക�
യാെണങ്കിൽ, ൈദനംദിന വിനിേയാഗത്തിനുള്ളവയായി
മാത്രം സാധാരണ മനുഷ്യർ കാണുന്ന സാധനങ്ങളിൽ
ഒരു കലാകാരൻ ലാവണ്യത്തിെന്റ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടു�
പിടിക്കുന്നു എന്നു പറയാം. ഈ ദർശനം നിലനില്ക്കുന്ന
കാലേത്താളം തനിക്കു് ദർശനം ലഭിച്ച പുതിയതരം രൂ�
പിയുെട ഛായ കണ്ടു് പരമാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചു് കലാകാ�
രൻ സമാധിയിൽ ഇരുന്നുേപാകുന്നു. പേക്ഷ, ഈ ദർ�
ശനം അല്പം േനരെമ നിലനില്ക്കുന്നുള്ളൂ… ഇപ്രകാരം ഒരു
കലാസൃഷ്ടി ഒരു കലാകാരെന്റ ദർശനത്തിനു സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്ന ആ ദർശനം നിലനിർത്തുവാൻ അയാൾക്കു്
സാധിക്കാെത വന്നതിനാണു് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതു്.
ആ സത്യസ്വരൂപെത്തപ്പറ്റിയുള്ള േബാധം െവച്ചുെകാണ്ടു�
േപാകാൻ സാധിക്കായ്കയാലാണു് അയാൾ തെന്റ സ്മ�
രണെയ മൂർത്തീകരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളും േകാപ്പികളും
സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്… നമുക്കു് തന്നത്താൻ ഒരിക്കലും കണ്ടു�
പിടിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതും, എന്നാൽ ഒരിക്കൽ
കണ്ടാൽ അതിെന്റ വാസ്തവം, അതിെന്റ ആവശ്യകത്വം
നാം ഉടനടി സമ്മതിക്കുന്നതുമായ ഏേതാ ഒന്നിെന
െവളിച്ചെപ്പടുത്തുവാനുള്ള ശക്തിയാണു് മഹാകലയുെട
ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നു്… ഇപ്രകാരം പ്രേയാജന േലാക�
ത്തിൽ (World of Values) ഉള്ള ഒരു പുതിയതരം സാ�
ധനങ്ങളുെട സ്വഭാവെത്ത ജീവികൾ ഇദംപ്രഥമമായി
കാണുന്നതു് കല എന്ന ജന്നലിൽ കൂടിയാണു്. ഭൗതിക
േലാകത്തിെല സാധനങ്ങൾ അവയുെട പിന്നിലുള്ള പ്ര�
േയാജന േലാകത്തിെല രൂപങ്ങെള കാണിക്കുന്ന അർ�
ത്ഥവത്തായ രൂപെമന്ന ഘടകെത്ത പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തി
ആത്മാവിെന്റ ദ്ദൃഷ്ടിെയ പ്രകൃതിയിേലക്കു (Reality) തിരി�
ച്ചുവിടുന്നതാണു് അതിെന്റ േജാലി, എന്നു് പ്ലാേറ്റായുെട
ഭാഷയിൽ പറയാവുന്നതാണു് ”.

ലിയനാർേഡായുെട ആദ്യകാല ചിത്രം, ‘ദി ആർേണാ
വാലി’ (1473).

കലാകാരൻ പ്രവാചകനാെണന്നുള്ള വാദത്തിനു് ഒരു
ഗൗരവതരമായ കുറവുെണ്ടന്നു് എതിർപക്ഷക്കാർ വാദി�
ക്കുന്നു. അതിനു െതളിവില്ല എന്നുള്ളതേത്ര ഇതു്. എങ്ങ�
െന െതളിവുണ്ടാകും? സുന്ദര സാധന സൃഷ്ടിക്കുേവണ്ട
ശക്തിക്കും സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിക്കും
തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധമാണുള്ളതു്? ലിയനാർേഡാ ഡാ�
വിഞ്ചിെയേയാ, െഗെറ്റെയേയാേപാെല പ്രതിഭാശാലി�
യായ ഒരു കലാകാരൻ അജ്ഞാതപൂർവ്വമായ ചിന്താ�
ശക്തി കാണിക്കുന്നതു്. അപൂർവ്വമായി മാത്രമുണ്ടാകു�
ന്ന ഒരു സംഭവമാണു്. ചിന്തയിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള
അപഗ്രഥനവും സാമാന്വീകരണവും ഒരു കലാകാരെന്റ
മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നു് ഭിന്നമാണു്. പദാർ�
ത്ഥ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ (Physicist) സാധനങ്ങ�
െളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ അവയുെട ഉപലക്ഷണങ്ങ�
െള—അവയുെട വികാരപരമായ പ്രധാന്യെത്ത മാത്ര�
മല്ല, അവയുെട നിറം, വിന്യാസം, പരിമളം, അവയുെട
ബാഹ്യരൂപം എന്നിവെയകൂടി—അയാൾ വിഗണിക്കുക�
യാണു് െചയ്യുന്നതു്. ഇങ്ങെന ചിത്രീകരണത്തിനുേവണ്ട
അംശങ്ങെളല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു് അയാൾ െചയ്യുന്ന ചിന്ത�
യിൽനിന്നു് ജനിക്കുന്നതു് ദൃശ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത
ആശയങ്ങൾ (Concepts) മാത്രമാണു്. ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗ�
ങ്ങൾ ഇന്നെത്ത സൂക്ഷ്മസ്ഥിതിയിൽ എത്താെതയിരു�
ന്ന ഒരു കാലത്തു് ചിലർ യാദൃശ്ചികമായി അശാസ്ത്രീയ
മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട ചിലേപ്പാൾ സത്യം കണ്ടുപിടിച്ചതിെന
ആസ്പദിച്ചാണു് പ്രവാചക വാദം ജനിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കവി�
കൾ പ്രഖ്യാപനം െചയ്തിട്ടുള്ള പല അസത്യങ്ങെളയും വി�
സ്മരിച്ചും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചില സത്യങ്ങെള
മാത്രം സ്മരിച്ചുംെകാണ്ടാണു് ഈ വാദം പലരും പുറെപ്പ�
ടുവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. തങ്ങളുെട അഭിലാഷങ്ങെളയും വികാ�
രങ്ങെളയും കവികൾ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടുമ�
യങ്ങി അവർ വിശ്വത്തിെന്റ ആദികാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു
എന്നു് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ചു േപാകുന്നു.

ലിയനാർേഡാ ഡാവിഞ്ചിയുെട സിേസർ
േബാർജിയക്കുേവണ്ടി വരച്ച ഇേമാള എന്ന സ്ഥലത്തിെന്റ

അതിസൂക്ഷ്മമായ ഭൂപടം.

കലയ്ക്കു് പ്രവചനേത്താേടാ, വിജ്ഞാനേത്താേടാ യാ�
െതാരു ബന്ധവുമിെല്ലന്നും അതിനു് കലേയാടുമാത്രേമ
ബന്ധമുള്ളൂ എന്നുമുള്ള വാദത്തിേലയ്ക്കു് ഇനി നമുക്കു കട�
ക്കാം. പണ്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ മതെത്ത േസവിച്ചിരുന്ന�
തുേപാെല ഇവർ കലെയമാത്രം േസവിക്കുന്നു. ഇരുപ�
താം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ യൂേറാപ്പിെല ചിത്ര�
ശാലയിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ ഏതുതരം ചിത്രങ്ങെള�
യാണു് ഒരാൾ കണ്ടിരുന്നതു്? നഗ്നരായ സ്ത്രീകൾ, െച�
മ്പുപാത്രങ്ങൾ, െടാമാേറ്റാ തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങൾ, ശിശു�
ക്കൾ, െതരുവുമൂലകൾ, ആപ്പിൾ പഴവൃക്ഷങ്ങൾ, കടൽ�
ക്കെരയുള്ള കുളിസ്ഥലങ്ങൾ, ബാങ്കർമാർ, പരിഷ്കാരിക�
ളായ സ്ത്രീകൾ മുതലായവയായിരുന്നു ആ ചിത്രങ്ങളെട
വിഷയങ്ങൾ. ഇതിൽ നിന്നു് നിസ്സാര സംഭവങ്ങൾ, നി�
സ്സാര സാധനങ്ങൾ, നിരീക്ഷണ ശകലങ്ങൾ, ‘കിറുക്കു�
കൾ’, നിസ്സാര വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവയാണു് ഇത്തരം
കല കാണിച്ചിരുന്നെതന്നു സാമാന്യമായി പറയാവുന്ന�
താണു്. ‘കല കലക്കുേവണ്ടി മാത്രം’ എന്നു വാദിക്കുന്ന
ഇത്തരക്കാർ ഇങ്ങെന പറയും: ‘കലെയന്ന െതാഴിലിൽ
പ്രേവശിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കു് ആ െതാഴിലിെനപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കാനല്ലാെത മതെത്തേയാ, തത്വജ്ഞാനെത്ത�
േയാ സന്മാർഗ്ഗെത്തേയാ, ജീവിതത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെത്ത�
േയാപറ്റി വിചാരിക്കാൻ സമയമില്ല, മനസ്സില്ല, േശഷിയു�
മില്ല. ഞങ്ങളുെട കൃതികെള േകവലം കലാസൃഷ്ടികളാ�
യി േലാകർ പരിഗണിച്ചാൽ മതി’. ഈ വാദക്കാരിൽ
അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന ഓസ്കാർ ൈവൽഡ് പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നതു് േനാക്കുക: “ഇടയ്ക്കിടക്കു് േലാകർ കലാൈവ�
ശിഷ്ട്യം കാണിക്കുന്ന ചില മേനാജ്ഞരായ കവികെള
കുറ്റെപ്പടുത്താറുണ്ടു്. ഇതിനു് അവർ പറയുന്ന സർവ്വസാ�
ധാരണവും ബുദ്ധിശുന്യവുമായ കാരണം ഈ കവിക്കു്
ഒരു സേന്ദശവും നൽകവാനില്ല എന്നുള്ളതാണു്. ആ
കവികൾക്കു് വല്ല സേന്ദശവും നൽകവാനുണ്ടായിരുന്നു�
െവങ്കിൽ അവർ ഒരുപേക്ഷ, െചയ്യുമായിരുന്നു. അതിെന്റ
ഫലം മുഷിപ്പനുമായിരിക്കും. അവയ്ക്കു് പുതിെയാരു സേന്ദ�
ശവുമില്ലായ്കയാലാണു് സുന്ദരങ്ങളായ കൃതികൾ രചിയ്ക്കു�
വാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിരുന്നതും.”

‘വിർജിൻ ഓഫ് ദ േറാക്ക്സ് ’, നാഷ്ണൽ ഗാലറി, ലണ്ടൺ,
ലിയനാർേഡായുെട പ്രകൃതി േസ്നഹെത്ത വ്യക്തമായി

കാണിക്കുന്ന ഒന്നു്.

‘കല കലയ്ക്കുേവണ്ടി മാത്രം’ എന്നു വാദിച്ചിരുന്ന ചിത്ര�
െമഴുത്തുകാരനായ ഹസ്റ്റ്  ലരുെട ചിത്രങ്ങെള നിരൂപ�
ണം െചയ്തേപ്പാൾ റസ്കിൻ അവ ‘െപാതുജനങ്ങളുെട മു�
ഖത്തു് ഒരു ചട്ടി ചായം വലിെച്ചറിയുന്നവേനാടു് തുല്യമാ�
െണ’ന്നു് പറഞ്ഞതും അതുനിമിത്തം ഹസ്റ്റ്  ലർ റസ്കിെന്റ
േപരിൽ മാനനഷ്ടത്തിനു വ്യവഹാരിയ്ക്കെപ്പട്ടതും പാശ്ചാ�
ത്യ കലാചരിത്രത്തിെലത്തിെല ഒരു പ്രസിദ്ധ സംഭവ�
മാണു്. ഈ വാദക്കാരുെട കലെയക്കുറിച്ചുള്ള അത്യു�
ന്നതമായ ആദർശെത്തയും അതിനു് മെറ്റാന്നിേനാടും
ബന്ധമിെല്ലന്നുള്ള വാദെത്തയും അനശ്വരമായ ഭാഷ�
യിൽ പ്രസ്തുത ഹസ്റ്റ്  ലർ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിെന്റ പൂർവ്വ�
ഭാഗം താെഴ േചർത്തുെകാള്ളുന്നു: “െകാടുംകള്ളമേത്ര
കലയുെട മഹിമേയയും രാഷ്ട്രത്തിെന്റ േകൾവി, ഗുണം,
എന്നിവേയയും തമ്മിൽ െതാടുത്തുന്ന കണ്ണികളുെണ്ടന്നു�
ള്ള കീർത്തിതമായ കഥ. എെന്തന്നാൽ കല ജനതക�
ളിലല്ല ഉപജീവിക്കുന്നതു്. ഭൂമുഖത്തു നിന്നു ജനതകെള
ഉൻമൂലനം െചയ്യാം, എന്നാൽ കല എന്നും നിലനില്ക്കുന്നു.
കലെയ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുെട ഉത്തരവാദിത്തെത്ത�
യും പങ്കാളിത്തെത്തയും ക്രമകരമായ ഭാരം ദൂരത്തു് വലി�
െച്ചറിഞ്ഞു്, നമ്മുെട നന്മകൾ അതിെന്റ മഹിമയ്ക്കു് േമന്മവ�
രുത്തുന്നിെല്ലന്നും, നമ്മുെട തിന്മകൾ അതിവിജയെത്ത
വിഘാതെപ്പടുത്തുന്നിെല്ലന്നും നാം അറിേയണ്ടകാലം
ൈവകിയിരിക്കുന്നു. ജനത സ്വയേമവ കേയ്യറ്റിട്ടുള്ള േജാ�
ലി എത്ര േക്ലശകരം, എത്ര ആശാഹീനം, എത്ര അമാനു�
ഷികം! കല നശിച്ചാലും ജനത േശ്രഷ്ഠമായി ജീവിക്കുെമ�
ന്നുള്ള വിശ്വാസേമ! നീ മഹിമേയറിയ മരീചികതെന്ന!
നമ്മുെട സൽഗുണങ്ങൾ നമ്മുെട െചാൽപടിയിലാണു്
നിൽക്കുന്നെതന്നറിഞ്ഞു് നമുക്കു് വീണ്ടും ൈധര്യെപ്പടാം.
കലയിലാകെട്ട നമുക്കു് യാെതാരു പിടിയുമില്ലതെന്ന.
ൈസ്വരവും ചപലവുമായ സൗശീല്യം കലാേദവിയിൽ
കുടിെകാള്ളുന്നുെണ്ടങ്കിലും, രസശൂന്യതെയ (Dullness)
അവൾ െപാറുക്കുന്നതല്ല.

ഓസ്കാർ ൈവൽഡ്.

നാം എത്രയധികം കളങ്കമറ്റു വന്നാലും ശരി, മലവാസി�
കളായ സ്വിറ്റ്സർലാണ്ടുകാേരാടു് അതിപ്രാചീനകാലം
മുതൽക്കു് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതുേപാെല, അവർ നമ്മു�
െട മുമ്പിൽ പിന്തിരിഞ്ഞുനിന്നു എന്നു വേന്നക്കാം. സ്വി�
റ്റ്സർലാണ്ടുകാെരക്കാൾ മഹത്വേമറിയവർ ആരുണ്ടു്?
അവരുെട ആൽപ്സ് പർവ്വതത്തിെല ഓേരാ മലയിടുക്കും,
അതിെന പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളും മഹിമേയറിയ ചരി�
ത്ര സംഭവ വിവരണങ്ങളും േകട്ടുേകട്ടു് േകാട്ടുവായിടുന്നു!
എന്നാലും ൈസ്വരിണിയും ധിക്കാരിയുമായ കലാേദവി
അവിെട തിരിഞ്ഞുേനാക്കുകേപാലും െചയ്തിട്ടില്ല. തൻമൂ�
ലം ആ േദശാഭിമാനികളുെട സന്താനങ്ങൾക്കു് ചക്രംതി�
രിക്കുന്ന യന്ത്രേവലകളും െപട്ടിക്കകത്തുനിന്നു പുറത്തു
ചാടാൻ ഭാവിക്കുന്ന കുക്കൂ പക്ഷികളുെട രൂപങ്ങളുള്ള
നാഴികമണികളും െകാണ്ടു് തൃപ്തിെപ്പേടണ്ടിവന്നിരിക്കു�
ന്നു. ഇതിനാേണാ െടൽ ഒരു വീരെനേപ്പാെല പ്രവർ�
ത്തിച്ചതു്? ഇതിനാേണാ െഗ്ലസർ ജീവത്യാഗം െചയ്ത�
തു്? ക്രൂരമായ കലാേദവി ഇെതാന്നും പരിഗണിക്കുന്നി�
ല്ല. അവൾ വജ്രഹൃദയയായി അവിെട ഒന്നു തിരിഞ്ഞു�
േനാക്കുകേപാലും െചയ്യാെത, തെന്റ കാമുകെനേത്തടി
കിഴക്കൻ േദശങ്ങളിേലക്കു് േപാകുന്നു. ഈ കാമുകൻ
ആരാെണന്നറിയാേമാ? പറയാം. (ചീനെത്ത) നങ്  കിങ്
പട്ടണത്തിെല കറുപ്പു് തീറ്റക്കാരനായ ഒരുത്തൻ! അവി�
െടെയത്തി അവൻ അവേളാടുകൂടി വളെരക്കാലം സസ�
േന്താഷം പാർക്കുന്നു. അവേനാടുള്ള സഹവാസകാല�
ത്തു് അവൾ സംസ്ക്കാരെമന്ന അവെന്റ ഗുണെമാഴിച്ചു് മെറ്റ�
ല്ലാറ്റിെനയും മറന്നു്, അവെന്റ നീല പിഞ്ഞാണികെള
താേലാലിക്കുന്നു; അവെന്റ നാണംകുണുങ്ങികളായ തരു�
ണികെള പത്തിക്കീറ്റണിയിക്കുന്നു; അവെന്റ പിഞ്ഞാ�
ണങ്ങളിൽ തെന്റ പ്രസാദങ്ങളായ ആറു് അടയാളങ്ങൾ
ചാർത്തുകയും െചയ്യുന്നു. അവനാണു് അവെള വിളിക്കു�
ന്നതു് ! അവനാണു് അവെള െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു് !
അനന്തരം അവൾ േമൽക്കുേദശത്തുള്ള (െസ്പയിനിെല)
മാഡ്റിഡ പട്ടണത്തിേലയ്ക്കു േപാകുന്നു. എന്തിനായിെട്ട�
േന്നാ? തെന്റ പുതിയ കാമുകൻ അവിെട ഒരു ചിത്രശാല
സ്ഥാപിച്ചു് തെന്റ കിടയില്ലാത്ത മഹിമ മാേലാകർക്കു
കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നതിൽ അവെന തുണയ്ക്കാൻ. അവർ
രണ്ടുേപരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തിൽ അവനും അവളും
അത്യധികം ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. പിൽക്കാലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള�
വർ ആ വഴിേയേപായി അവെന്റ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കു�
െമന്നുള്ള വരം അവൾ അവനു് നൽകുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇതുേപാെല എല്ലാകാലങ്ങളിലും ഈ സുഭഗ തെന്റ പ്ര�
ണയത്തിനു അർഹതയുള്ളവെര േതടുന്നുണ്ടു്. കലാേദ�
വി കലാകാരെന മാത്രെമ േതടുകയുള്ളു. അവൻ എവി�
െടയുേണ്ടാ അവിെട അവൾ എത്തി പ്രണയേത്താടും
അവനിൽ നിന്നുണ്ടായ സന്താനങ്ങേളാടുംകൂടി പാർ�
ക്കുന്നു. ൈനരാശ്യം നിറഞ്ഞ േവളകളിലും േലാകരുെട
ഇടയ്ക്കു് അവെരക്കുറിച്ചു് ആേക്ഷപങ്ങളും അശ്ലീലമായ
െതറ്റിധാരണകളും ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ േപാലും
അവൾ അവെന വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല. അവൻ കാലധർമ്മ�
ത്തിനു വശഗതനാകുേമ്പാൾ, സ്വസന്താനങ്ങെളെക്കാ�
ണ്ടു് സമാധാനെപ്പടാെത, പൂർവ്വസ്മരണകൾ നിറഞ്ഞ
ആ സ്ഥലംവിടാൻ മനസ്സില്ലാെത അവിെട കുെറനാൾ
കൂടി പാർത്തതിനുേശഷം ഒടുക്കം അവൾ അവിെടനിന്നു
േപാകുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതിൽനിന്നു് ഒരു വ്യക്തിേയാ�
ടാണു്, ഒരു ജനതേയാടല്ല അവൾക്കു് മമതയുള്ളെതന്നു്
പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. അവളുെട ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചിട്ടുള്ളവരുെട—പ്രണയവും സൗ�
ന്ദര്യവും നിറഞ്ഞ അവളുെട ആത്മചരിത്രകഥെയഴുതു�
വാൻ അവെള സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരുെട—സംഖ്യ വളെര
കുറവാണുതാനും.”

ഹസ്റ്റ്  ലർ.

കലയുെട വിഷയെമന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഇവർ
െചാരിഞ്ഞ നിന്ദയുെട അടിത്തട്ടിൽ കിടന്നിരുന്നതു്
പണ്ടെത്ത കലാകാരന്മാെരേപ്പാെല തങ്ങൾക്കും വി�
ഷയം സൃഷ്ടിേക്കണ്ട ഭാരതത്തിൽനിന്നും ഒഴിവുകിട്ടണ�
െമന്നുള്ള വിചാരമായിരുന്നു. മതം പണ്ടെത്ത കലാകാര�
ന്മാർക്കു വിഷയം നൽകിയിരുന്നതിനാൽ അവരുെട ഭാ�
രം വളെര കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനാൽ കലാനിർമ്മാണരീ�
തിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുവാൻ ഇവർക്കു സൗക�
ര്യം ലഭിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. ഇതെത്ര പണ്ടത്ത കലാ�
സൃഷ്ടികളിൽ കാണാവുന്ന അധികമായ കലാ ൈവശി�
ഷ്ട്യത്തിനുള്ള കാരണവും. ഇന്നെത്ത കലാകാരൻ വിഷ�
യവും കൂടി നിർമ്മിേക്കണ്ടിവരുന്നതിനാൽ അയാൾക്കു് 
പണ്ടെത്ത കലാകാരെനേപ്പാെല നിർമ്മാണരീതിയിൽ
േവണ്ടിടേത്താളം ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
ഇന്നെത്ത കലാകാരെന്റ യാതന, വിഷയെത്ത അഥവാ
ആശയെത്ത ജനിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു്—അനുഭവങ്ങളുെട
സങ്കീർണ്ണതയിൽ ഒരു ഒരുക്കം, ഒരുമുറ, ഒരുക്രമം, ഉണ്ടാ�
ക്കുന്നതിൽനിന്നു്—ആണു് സംഭൂതമാകുന്നതു്. ഈ ആശ�
യസൃഷ്ടി കലാകാരെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത േജാലിയാെണ�
ന്നുള്ള ധാരണ െതറ്റാെണന്നു ‘കല കലയ്ക്കുേവണ്ടിമാത്രം’
എന്നു വാദിക്കുന്നവർ പറയാറുണ്ടു്. ആദ്യമായുണ്ടാകുന്ന
അന്തർജ്ഞാനെത്തയും ആശയെത്തയും കുറിക്കുവാൻ�
മാത്രം ആശയസൃഷ്ടി എന്ന പടെത്ത പ്രേയാഗിക്കുന്ന�
തായാൽ, ഈ ആശയസൃഷ്ടി ഒരു കലാകാരെന്റ മുെന്നാ�
രുക്കങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നതല്ല. മുമ്പു് സർവ്വസമ്മതങ്ങളാ�
യിരുന്ന വിഷയങ്ങളുെട ദ്രവം നിമിത്തം കലാകാരെന്റ
ചുമലിൽ പുതുതായി വന്നുവീണ ഭാരമാണിതു്. ഒരു കലാ�
കാരൻ െതങ്ങിൽ േകറാൻ പഠിച്ചിരിക്കണെമന്നു പറയു�
ന്നേപാെല ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഒരു വാദമാണു്, അയാൾ
ജീവിതത്തിനു് ഒരു തൃപ്തികരമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകണ�
െമന്നു ശഠിക്കുന്നതു് എന്നാണിവർ പറയുന്നതു്.

റസ്കിൻ.

‘കല കലക്കുേവണ്ടി മാത്രം’ എന്നു വാദിക്കുന്ന ചിത്രകാ�
രന്മാരുെട സിദ്ധാന്തം െചന്നു് പരിണമിക്കുന്നതു്, േപ്രക്ഷ�
കനും ചിത്രകാരനും യാെതാരു അർത്ഥവുമില്ലാത്തതും,
രൂപങ്ങളുേടയും വർണ്ണുങ്ങളുേടയും േകവലം ഒരു ഒരുക്ക�
മാകുന്നതുമാണു് ചിത്രെമഴുത്തു് എന്നുള്ളതിലാകുന്നു. മത�
ത്തിെന്റ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥാനത്തു് മെറ്റാരു തത്വവാദവും സ്ഥി�
രമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പടാത്തതിെന്റ ഫലമേത്ര ഇതു്.
എന്നാലും ഇതിെനാരു തത്വജ്ഞാനവും ഇെല്ലന്നു് പറയു�
ന്നതു് ശരിയല്ല. മനുഷ്യരുെട സകല പ്രവർത്തികളിലും
ഒന്നെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു തത്വജ്ഞാനം അന്തർഭവിച്ചിട്ടു�
െണ്ടന്നു് ചിന്തിച്ചാൽ കാണാവുന്നതാണു്. സാധനങ്ങ�
ളുെട ശുദ്ധരൂപങ്ങെള മാത്രം—അവ സന്ന്യാസിമാേരാ
ഘാതകേരാ ആയാലും ശരി, സതികേളാ േവശ്യകേളാ
ആയാലും ശരി, മനുഷ്യേനാ മൃഗങ്ങേളാ സസ്യങ്ങേളാ
ആയാലും ശരി—സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് ആനന്ദകരമാെണന്നു്
പറയുന്ന ഒരു കലാകാരൻ അതിപ്രധാനമായ ഒരു തത്വ�
ജ്ഞാനമാണു് േലാകർക്കു് പ്രദാനം െചയ്യുന്നതു്. മനു�
ഷ്യർ സാധനങ്ങൾക്കു് നൽകുന്ന സാധാരണ അർത്ഥ�
ങ്ങൾ നിസ്സാരങ്ങളാെണന്നും അവരുെട സാന്മാർഗ്ഗിക
തത്വങ്ങൾ േകവലം മിഥ്യകളാെണന്നും സകല സംഗ�
തികളും ഒന്നുേപാെല നല്ലതും ഒന്നുേപാെല ചീത്തയുമാ�
െണന്നുള്ള അഗാധമായ തത്വജ്ഞാനമാണു് ഇവർ ഇതു�
മുേഖന പുറെപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ക്ഷണികമായ ഓേരാ
നിമിഷത്തിലും ഓേരാ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന അനുഭവ ശക�
ലങ്ങൾ മാത്രേമ കാര്യമായ അനുഭവമായിട്ടുള്ളുെവന്നും
ഈ അനുഭവങ്ങെള ഒന്നിച്ചുേചർത്തു് അവെന്റ അനുഭ�
വെമന്നു പറയുന്നതു് െതറ്റാെണന്നും, മനുഷ്യെന്റ ആക�
പ്പാെടയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നതിൽ നിന്നു്
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന തത്വങ്ങൾ അബദ്ധ സമ്പൂർണ്ണങ്ങളാ�
െണന്നും, അനുഭവത്തിനുതെന്ന യാെതാരു പ്രാധാന്യവു�
മിെല്ലന്നും, മനുഷ്യനുതെന്ന വിശ്വത്തിൽ സാരമായ ഒരു
സ്ഥാനവുമിെല്ലന്നും, വിശ്വം തെന്ന ഒരു പ്ലാനനുസരിച്ചു്
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതെല്ലന്നുമാണു് ഇതിൽ നിന്നു് പുറ�
െപ്പടുന്ന ഉപസിദ്ധാന്തങ്ങൾ. ക്ഷണികമായ പരമാനന്ദാ�
നുഭവമാണു് ജീവിതത്തിെന്റ പരേമാേദ്ദശ്യെമന്നുള്ള ഈ
വാദം, സുപ്രസിദ്ധ കലാ നിരൂപകനായ വാൾട്ടർ േപാ�
റൻ, െറനയ്സാൻസ് (Renaissance) എന്ന അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കൃതിയിൽ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും, അതു യുവജന�
ങ്ങെള വഴിെതറ്റിക്കുെമന്നു് വിചാരിച്ചു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
രണ്ടാമെത്ത പതിപ്പിൽ അേദ്ദഹം അതിെന എടുത്തു�
കളഞ്ഞതും ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. ജീവിതത്തിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രചീനവാദം നിരർത്ഥകമായി
േതാന്നുന്നവർക്കു് ഏറിയകൂറും ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു തത്വ�
ജ്ഞാനമല്ലാെത മെറ്റാന്നും രൂപവല്ക്കരിക്കുവാൻ കഴിയു�
ന്നതല്ല .

ഹസ്റ്റ്  ലർ വരച്ച ‘Nocturne in Black and Gold—The Falling
Rocket’ എന്ന ചിത്രം.

േമൽവിവരിച്ച രണ്ടു വാദങ്ങളും പാശ്ചാത്യ േലാകത്തിൽ
ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവയിൽ കവി പ്രവാചകനാ�
െണന്നുള്ളതിനാണു് കൂടുതൽ പ്രാബല്യമുള്ളതു്. ഇരു�
പതാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ മൂന്നാമെത്ത ദശകം മുതൽ�
ക്കു് പഴയ മതപരമായ കലാവാദം യൂേറാപ്പിൽ പുനർ�
ജ്ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. േബാൾെഷവിസവും ഫാസി�
സവും ജനിപ്പിച്ച ഈ പുതിയ മതപരമായ കലാവാ�
ദത്തിൽ പണ്ടെത്ത ൈദവത്തിനു പകരം സമുദായം
(Commumity) എെന്നാരു േദവൻ മാത്രെമയുള്ളൂ. ഇതാ�
ണു് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പണ്ടെത്ത മനു�
ഷ്യർ ൈദവേത്താടു ലയിക്കുവാൻ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നതു�
േപാെല േബാൾെഷവിക്ക് റഷ്യയിെലയും ഫാസിസ്റ്റ്
രാജ്യങ്ങളിെലയും മനുഷ്യൻ സമുദായേത്താടു് ലയിക്കു�
വാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ‘10-ാം ശതാബ്ദത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തനം മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായി കലാശി�
ച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന കാറ്റ്ലിൻ തെന്റ Preface to Action
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് ഇതുെകാണ്ടാ�
ണു്. കലാകാരൻ മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവിെന്റ എഞ്ചിനീ�
യറായിരിക്കണം എന്നു് റഷ്യയിെല ഇന്നെത്ത സർവ്വാ�
ധിപതിയായ സ്റ്റാലിൻ ഒരിക്കൽ റഷ്യൻ കലാകാരന്മാ�
േരാടു് പറയുകയുണ്ടായി. കലാകാരന്മാരുെട വിഷയം
പണ്ടെത്ത മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാെരേപ്പാെല േബാൾെഷവിക്ക്
അധികാരികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതാെണന്നും, പുതിയതരം
മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള അവരുെട പദ്ധതിയിൽ
കലാകാരനും സഹായിക്കണെമന്നുമാണു് സ്റ്റാലിൻ
ഇതുെകാണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. േമലാൽ അവിടെത്ത
കലാകാരന്മാർക്കു് വിഷയെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു് തലപുണ്ണാ�
േക്കണ്ടതില്ല. ഈ പുതിയ മതപരമായ കലാവാദത്തി�
ലും കവി പ്രവാചകനാെണന്നുള്ള വാദത്തിലും കിടന്നുഴ�
ലുന്നേതയുള്ളൂ.
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േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം മല�
യാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്തകനും വി�
മർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ, ചരിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാളസാഹിത്യകാര�
നായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന േകസരി എ. ബാല�
കൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു
വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജനനം.
പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർത്താവാണു്
അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിലും െകാ�
ല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. 1908-ൽ തിരുവന�
ന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛിക�
മാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയിച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം
മഹാരാജാസ് േകാേളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി
െചയ്തു. സായാഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയി�
ച്ചു. 1917-ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീലായി�
രുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റടുത്തു�
െകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു. 1926 ജൂൺ
19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജിെവച്ചു. സ്വന്തമായി
ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം േശഖരിക്കുന്നതിനായി തി�
രുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയിലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930
ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധകൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി
ആരംഭിച്ചു. 1930 െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതു�
െകാണ്ടു് പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ
18-൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു.
1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200 രൂപ പിഴ
ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േകസരി പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ കടം താങ്ങാനാവാെത
ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തി�
െക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത വിപ്ലവകരമായി മാ�
റ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദ�
ഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്. ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ�
നങ്ങെള മുൻ നിർത്തി മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താ�
നാണു് അേദ്ദഹം ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്ക�
തിക നിരൂപകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാ�
ണു് േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും അസീ�
റിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ
എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറബി എന്നിവയും
തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ് എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാ�
മായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തുകാ�
രുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു് േകസ�
രി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള,
െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്, േബാേധശ്വരൻ,
സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു േകസരി സദ�
സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം
1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വടക്കൻ
പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ 18-നു് ആ
മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറഞ്ഞു.

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• കാമുകൻ (തർജ്ജമ)
• ലാർഡ് കിച്ചനർ
• പുരാതത്വ പ്രദീപം
• അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ
• യുളിസസു് ഗ്രാന്റ്
• രണ്ടു് സാഹസികയാത്രകൾ
• ഐതിഹ്യ ദീപിക
• വിക്രമാദിത്യൻ ത്രിഭുവന മല്ലൻ
• ഹർഷ വർദ്ധനൻ
• കാർെമൻ (തർജ്ജമ)
• നവേലാകം
• േപ്രതങ്ങൾ
• രൂപമഞ്ജരി
• ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിതം
• ഓമനകൾ
• ആപ്പിൾ പൂെമാട്ട്
• േനാവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
• മൂന്നു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥകൾ (തർജ്ജമ)
• സാഹിത്യ ഗേവഷണ മാല
• പ്രാചീന േകരള ചരിത്ര ഗേവഷണം
• സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥ നിരൂപണങ്ങൾ
• ഒമ്പതു് പ്രഞ്ച കഥകൾ
• നാലു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• ആദം ഉർബാസ്
• എട്ടു് പാശ്ചാത്യ കഥകൾ
• േകസരിയുെട മുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ
• ചരിത്രത്തിെന്റ അടിേവരുകൾ
• േകസരിയുെട സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• േകസരിയുെട േലാകങ്ങൾ
• നവീന ചിത്ര കല
• ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ
• Outline of Proto Historic Chronology of Western Asia

• േകസരിയുെട ചരിത്ര ഗേവഷണങ്ങൾ ( നാലു വാള ്യം)

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്.
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
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