6 റഷ്യൻ കഥകൾ
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

6 റഷ്യൻ കഥകൾ

േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
(മലയാളം: േലഖനം)

© 2021, Kesari Balakrishna Pillai
The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.
The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.
The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Noncommercial ShareAlike license for free download
and usage.

A Russian Beauty, a painting by Alexei Harlamoff
(1840–1925). The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

6 റഷ്യൻ കഥകൾ
െഫെയാേഡാർ െസാ
േലാഗുബ്, മാക്സിംേഗാർ
ക്കി, വേലറി ബ്രൂേസാവ്,
വാലൻ ൈടകാറിന്ദ്, കൗ
ണ്ട് ലിേയാ േടാൾേസ്റ്റാ
യ്, അലക്സാണ്ടർ പുഷ്കിൻ
എന്നീ ആറു റഷ്യൻ കഥാ
കാരരുെട ഓേരാ െചറു
കഥ വീതം അടങ്ങിയ ഒരു
കഥാസമാഹാരമാണു് പ്ര
െഫെയാേഡാർ
കൃതഗ്രന്ഥം. ഇതു് ഒരു സൂ
െസാേലാഗുബ്
ക്ഷ്മപരിഭാഷയുമാണു്. െനേപ്പാളിയൻ േബാണപ്പാർ
ട്ടിെന്റ ആക്രമണത്തിെന്റ ഫലമായി ആധുനിക
റഷ്യൻസാഹിത്യം ജനിച്ചു. ഇതിെന്റ പ്രാരംഭം മുത
ല്ക്കു, കൺസ്ട്രക്ഷണിസ്റ്റ് (നിർമ്മാണാത്മക, അഥവാ,
യേഥപ്സിത) സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം അവസാനിക്കു
ന്നതും, രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതുമായ
കാലംവെരയുള്ള ചില പ്രധാന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ
നങ്ങളിൽെപ്പട്ടവരാണു് ഈ സാഹിത്യകാരന്മാർ
ആറുേപരും. പുഷ്കിെന്റ െറാമാന്റിക്ക് പ്രസ്ഥാനസ്വ
പ്നകഥയായ ‘വിഭ്രാന്തി’ ഒഴിച്ചു് േശഷിച്ച അഞ്ചും
പരാജയപ്രസ്ഥാനകഥകളാണു്. ഈ അഞ്ചിൽ,
േസാേലാഗുബിെന്റ ‘േബാേധാദയം’, ബ്രൂേസാവിെന്റ
‘മാർബിൾ പ്രതിമ’ എന്നിവയിൽ സിംേബാളിക്ക്
സാേങ്കതികമാർഗ്ഗവും പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘േബാ
േധാദയം’, ‘സമ്പാദ്യങ്ങൾ’ എന്നിവയിൽ ആേക്ഷ
പഹാസ്യരസവും, ‘ആ രാത്രി’ ‘മാർബിൾ പ്രതിമ’,
‘നിയമത്തിെന്റ േപരിൽ’ എന്നിവയിൽ കരുണവും,
‘വിഭ്രാന്തി’ എന്നതിൽ അത്ഭുതരസവും െപാന്തിനി
ല്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇന്നെത്ത വിശ്വസാഹിത്യ
ത്തിൽ ആധുനിക റഷ്യൻ
സാഹിത്യത്തിെന്റ പിടി
വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതിനു്
കാരണെമന്തു് ? ഇതു ഗ്ര
ഹിക്കുവാൻ ഇതിനു് കാ
രണമായ അതിെന്റ ഒരു
മൗലികസ്വഭാവം മനസ്സി
മാക്സിംേഗാർക്കി
ലാക്കിേയ മതിയാവൂ. ഇതിെന മാറിസ് ബാറിങ്ങ്
ഇങ്ങെന വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. “സകല സാഹിത്യ
ങ്ങളിലും െവച്ചു് റഷ്യൻസാഹിത്യം ഏറ്റവും ഇളയ
താെണങ്കിലും, ആദ്ധ്യാത്മികമായി അതാണു് മറ്റു
ള്ളവേയക്കാൾ ഏറ്റവുമധികം പരിണതവയസ്ക്കയാ
യിട്ടുള്ളതു് എന്ന വസ്തുതയേത്ര നമ്മുെട ശ്രദ്ധയിൽ
രണ്ടാമതായി പതിയുന്നതു്. ചില വശങ്ങെള സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം, അതു പ്രായപൂർത്തിയിെലത്തുന്ന
തിനു് മുമ്പുതെന്ന അതിപക്വാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. ഒരുപേക്ഷ, അതിെന്റ മഹത്വം ഇതിലാ
യിരിക്കും സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവി
നു് അതു നൽകുന്ന സംഭാവനയുെട മൂല്യവും ഇതു
തെന്നയായിരിക്കാം. അതു ദുഃഖത്തിൽ പഴകിയ
തും, കണ്ണീരിൽനിന്നു് അധികം വിേവകം േനടിയ
തും ആകുന്നു. ഈ ദുഃഖവും, ഈ വിേവകവും ഒരു
മഹാഹൃദയത്തിൽ നിന്നു്—മുഴുവൻ േലാകേത്തയും
ആേശ്ലഷിക്കുവാനും, തെന്റ അനുകമ്പ, സാേഹാ
ദര്യം, കരുണ, ദീനവത്സലത, േസ്നഹം എന്നിവയു
െട ആനന്ത്യംെകാണ്ടു് അതിെന്റ സകല ദുഃഖങ്ങ
ളും കഴുകിക്കളയുന്നതിനും, െകല്പുള്ള ഒരു വിശാല
ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു്—ജനിച്ചതാണു്. അതുല്യമായ
അക്ലിഷ്ടതേയാടും, ആത്മാർത്ഥതേയാടും, അനന്യ
സദൃശമായ ൈദനംദിന ജീവിതപ്രമാണേത്താടുംകൂ
ടി—(ഗദ്യമായാലും ശരി, പദ്യമായാലും ശരി, സകല
റഷ്യൻ സാഹിത്യവും ൈദനംദിനജീവിതെത്ത അടി
സ്ഥാനെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാെണന്നു് ഇടയ്ക്കു് പറഞ്ഞു
െകാള്ളെട്ട)—നടത്തുന്ന പ്രസ്തുത ദുഃഖവിേവകങ്ങളു
െട ആവിഷ്ക്കാരമാണു് റഷ്യൻസാഹിത്യം മനുഷ്യവർ
ഗ്ഗത്തിനു് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രധാേനാപഹാരം.”
റഷ്യൻകലയുെട പ്രസ്തുത
സ്വഭാവം ഇേന്നാ, ഇന്ന
െലേയാ അതിനു് സിദ്ധി
ച്ചതല്ല. പിെന്നേയാ, ആദി
കാലംമുതേല്ക്ക അതിൽ
കാണാവുന്ന ഒന്നാണു്.
ഇതുനിമിത്തമേത്ര ബാറി
ങ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥ
വേലറി ബ്രൂേസാവ്
വിരത്വം അതിനുണ്ടായിട്ടു
ള്ളതും. ഋേഗ്വദത്തിെന്റ എട്ടാംമണ്ഡലത്തിെല,
‘യദ്വാ രൂേമ രുശേമ ശ്യാവേക
കൃപ ഇന്ദ്ര (മദായേസ സചാ)

കണ്വാസസ്ത്വാ ബ്രാഹ്മഭിഃ
േസ്താമവാഹസ (ഇന്ദ്രായച്ഛന്ത്യാഗഹ)
എന്ന ഋക്കിൽ ഇന്ദ്രെന്റ സർക്കീട്ടുസ്ഥലങ്ങളായി
രൂമ, രുശമ, ശ്യാവക, കൃപ എന്നീ േദശങ്ങൾ പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെല രൂശിയന്മാരുെട—(റഷ്യ എന്നു്
നാം ഉച്ചരിച്ചുവരുന്നതു് ശരിയെല്ലന്നും, രൂശിയ എന്ന
താണു് അതിെന്റ ശരിയായ ഉച്ചാരണെമന്നും ഇവി
െട പ്രസ്താവിച്ചുെകാള്ളെട്ട) വാസസ്ഥലമായ രുശമ
(അസ്സിരിയൻ ഭാഷയിൽ രുശമ എന്നതിനു് രുശ
ന്മാരുെട നാടു് എന്നു് അർത്ഥമുണ്ടു് ) എവിെടയാ
യിരുന്നു എന്നു് സംശയരഹിതമായി നിർണ്ണയി
ക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. എന്നാലും ബി. സി. 9-ം 8-ം
ശതാബ്ദങ്ങളിൽ ഉത്തരെമേസാെപ്പാേത്തമ്യയി
െല വൻകായലിനു് സമീപം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന
ഉറർത്തുരാജ്യത്തിെല രാജാക്കന്മാരുെട ശാസന
കളിൽ രുയിസിയൻവർഗ്ഗെത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു
ള്ളതുനിമിത്തം, അന്നെത്ത റഷ്യൻവർഗ്ഗം അതിനു
സമീപം, അതായതു് ഇന്നെത്ത അസ്സർ െബയ്ജാ
നിൽ പാർത്തിരുന്നു എന്നും, പിന്നീടാണു് ഇവർ
െതക്കൻറഷ്യയിെല നിപ്പർനദീതീരങ്ങളിൽ െച
ന്നു കുടിപാർത്തെതന്നും അനുമാനിക്കാം. അസ്സർ
െബയ്ജാൻ, കാസസ് പ്രേദശം, കരിങ്കടലിെന്റ
ഉത്തരതീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രാചീനകാലത്തു്
സിതിയൻവർഗ്ഗക്കാർ അധിവസിച്ചിരുന്നതിനാൽ,
റഷ്യൻജനതയുെട സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനഘ
ടകം സിതിയൻവർഗ്ഗമാെണന്നു വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്യാം.
ഇറാനിയൻ നരവംശത്തി
െന്റ ഒരു ശാഖയായ സി
തിയന്മാരുെട (തുറാനീയ
ന്മാരുെട) കലയുെട സ്വ
ഭാവം െഗ്രഗിറി െബാേറാ
വ്ക എന്ന പണ്ഡിതൻ
ഇങ്ങെന വിവരിച്ചിരിക്കു
ന്നു: “സിതിയൻ (െകാത്തു
ലിേയാ േടാൾേസ്റ്റായ്
പണി) കലാകൃതികളുെട മുഖ്യസ്വഭാവം, തീക്ഷ്ണമായ
േരഖാേബാധം മൃഗങ്ങളുെട രൂപങ്ങൾമാത്രം വരയ്ക്കു
ന്നതിൽ നിർബ്ബന്ധം, ഒരു മൃഗത്തിെന്റ െകാേമ്പാ,
വാേലാ, മറ്റു അലങ്കാരപരമായ മുഴേയാ വരയ്ക്കുന്നതു്
മെറ്റാരു മൃഗത്തിെന്റ—പലേപ്പാഴും ഈ മൃഗം െകാ
ത്തുപണിയുെട വിഷയമായ മൃഗത്തിൽനിന്നു് പാെട
വ്യത്യാസെപ്പട്ട ഒന്നായിരിക്കും—തല വരച്ചു് പൂർത്തി
യാക്കുന്ന പതിവു്, എന്നിവ കലർന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാ
ണു്.” മൃഗങ്ങെള, പ്രേത്യകിച്ചു് കുതിരകെള, ഇണക്കി
ത്തീറ്റിവളർത്തി അവയുെട പാലും മാംസവുംെകാ
ണ്ടു് ഉപജീവിച്ചുവന്നിരുന്നതുനിമിത്തം, സിതിയന്മാർ
തങ്ങൾക്കു് ൈദനംദിനജിവിതത്തിൽ സദാ സമ്പർ
ക്കമുള്ളതും തങ്ങൾക്കു് ജീവനുതുല്യം പ്രാധാന്യമുള്ള
തുമായ മൃഗങ്ങളുെട രൂപങ്ങൾമാത്രം വരച്ചിരുന്നു.
സദാ സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഇവരുെട മൃഗപാല
കജീവിതത്തിൽ, കൂട്ടുേചർന്നുള്ള കഷ്ടപ്പാടുനിറഞ്ഞ
സഞ്ചാരം, നിയതകാലികവും ആകസ്മികവുമായു
ള്ള വരൾച്ചയിൽനിന്നുള്ള ദുരിതങ്ങൾ, പരമ്പരയാ
തങ്ങളുെട ശത്രുക്കളും കർഷകരുമായുള്ള പാരസി
കവർഗ്ഗേത്താടും, തങ്ങെളേപ്പാെല സഞ്ചാരികളും
മൃഗപാലകരുമായ മംേഗാളിയൻവർഗ്ഗേത്താടും മി
ക്കേപ്പാഴും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ എന്നിവ പതിവായ അനുഭവങ്ങ
ളായിരുന്നു. ഇതുനിമിത്തമാണു് സിതിയൻകലയും,
അതിെന്റ സന്താനമായ ആധുനിക റഷ്യൻസാഹി
ത്യവും, ‘ദുഃഖത്തിൽ പഴകിയതും, കണ്ണീരിൽനിന്നു്
അധികം വിേവകം േനടിയതു’മായി ഭവിച്ചതു്. ഇതു
നിമിത്തമാണു് സർവ്വസാേഹാദര്യാദിഗുണങ്ങൾ
അവയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും. ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളിലു
ള്ള മൃഗങ്ങെള കൂട്ടിേച്ചർത്തു് സിതിയൻകല വരച്ചിട്ടു
ള്ളതു് അതിെന്റ സർവ്വസാേഹാദര്യത്തിെന്റ സിംബ
ളായും പരിഗണിക്കാം.
െകാലപാതകിേയയും,
കുലടേയയും, കുേചലേന
യും റഷ്യൻസാഹിത്യം മു
കളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്ര
കാരം സാേഹാദര്യേബാ
ധപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുന്നു
െണ്ടങ്കിലും, ഇന്നെത്ത ഭാ
ഷാസാഹിത്യകാരിൽ മി
അലക്സാണ്ടർ പുഷ്കിൻ
ക്കവരും, റഷ്യൻസാഹി
ത്യം അരച്ചുകുടിച്ചിട്ടുള്ളവർേപാലും, കുലടാത്വത്തിൽ
സഹിഷ്ണുത പ്രദർശിപ്പിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇതു പ്രദർശി
പ്പിച്ചുവരുന്ന ഏതാനും ഭാഷാസാഹിത്യകാരെര, ഒടു
ക്കംപറഞ്ഞ കൂട്ടർേപാലും, റഷ്യൻസാഹിത്യത്തി
െന്റ ആത്മാവിെന ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാെത
ബൂർഷ്വാസഹജമായ സുപ്പീരിേയാരിറ്റി േകാംപ്ലക്സ്
(േശ്രഷ്ഠത്വേബാധം) പൂർവ്വം, ആേക്ഷപിച്ചുവരുന്നുമു
ണ്ടു്. ജാതിയിൽനിന്നു് ജനിച്ച അയിത്തവും, കുേച
ലത്വത്തിൽനിന്നു് ജനിച്ച അയിത്തവും, ൈലംഗി
കജീവിതത്തിൽനിന്നു് ജനിച്ച അയിത്തവും ഇന്നും
ഇവിെട നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഒടുക്കംപറഞ്ഞ തരത്തി
ലുള്ള അയിത്തം ഇല്ലായ്മെചയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന
പ്രസ്തുത സാഹിത്യകാരരിൽ മറ്റുള്ളവർ ആേക്ഷപ
ശരം വർഷിക്കുേമ്പാൾ, ലിേയാണിഡ് അന്ദ്രേയവ്
എന്ന റഷ്യൻസാഹിത്യകാരെന്റ ഒരു സിംേബാളി
ക്ക് നാടകമായ ‘അടിെകാള്ളുന്നവൻ’ എന്നതിെല
കഥാനായകെന ആേക്ഷപിക്കുന്നവെരേപ്പാെലയാ
ണു് തങ്ങൾ ഈ അയിത്തപ്പിശാചു് ബാധിച്ചിട്ടില്ലാ
ത്ത ജനസാമാന്യത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ േതാന്നുന്നതു്
എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടി
ല്ല. ഉദാരമനസ്ക്കനും പ്രതിഭാശാലിയുമായ ഒരു മനു
ഷ്യെന്റ ജീവിതം ഒരു േസ്നഹിതെന്റ ചതിനിമിത്തം
പരാജയെപ്പടുന്നതും, അനന്തരം ഈ പരാജിതൻ
പ്രതികാരനിർവ്വഹണാർത്ഥം േസ്നഹിതരുേടയും
അന്യരുേടയും പരിഹാസത്തിനു് പാത്രമാകുംവണ്ണം
പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, ഇതുകണ്ടു് അവർ അയാെള
അധികമധികം പരിഹസിക്കുന്നതും, തെന്ന പരി
ഹസിക്കുന്നവെര ഇങ്ങെന അയാൾ ജനസമാന്യ
ത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ പരിഹാസപാത്രങ്ങളാക്കുന്ന
തുമാണു് ഈ നാടകത്തിെന്റ കഥാസാരം. േകര
ളത്തിെല മുകളിൽ വിവരിച്ച പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ
ൈലംഗികജീവിതസംബന്ധമായ അയിത്തെത്തപ്പ
റ്റി റഷ്യൻ സാേഹാദര്യത്തിെന്റ മൂർത്തീകരണമായ
േഗാർക്കി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ‘ആ രാത്രി’ എന്ന കഥ
തിരെഞ്ഞടുത്തതിനു് ശ്രീ. നാരായണൻനായെര പ്ര
േത്യകം അഭിനന്ദിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
എ. ഡി. 1905 മുതൽക്കു്
1917 വെര റഷ്യയിൽ
അതിപ്രാബല്യത്തിലിരു
ന്നതും, ഒരു ജനകീയവി
പ്ലവത്തിനു് അപരിത്യാ
ജ്യമായിട്ടുള്ള പരമമായ
വിഷാദാത്മകത്വത്തിെന്റ
ചിത്രീകരണവും, വസ്തുത
കെള മനസ്സിൽ മായാത്ത
വിധം പതിപ്പിക്കുന്ന സിം
െഫേയാേഡാർ ഗ്ലാഡ്േകാവ്
േബാളിക്ക് സാേങ്കതികമാർഗ്ഗത്തിെന്റ പ്രേയാഗം
മുേഖന േബാൾെഷവിക്ക് വിപ്ലവെത്ത വളെരയധി
കം സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ സിംേബാളിക്ക് പരാജ
യപ്രസ്ഥാനത്തിെല ഉജ്ജ്വലതാരങ്ങളാണു് േസാ
േലാഗുബും, ബ്രൂേസാവും. പ്രതിഭയിൽ േസാേലാഗു
ബിെന്റ വികാരപാരമ്യം ഒരു ക്ലാസിക്ക് സാഹിത്യ
കാരെന്റ സാേങ്കതികമാർഗ്ഗം പ്രാേയണ സ്വീകരിച്ചി
രുന്ന ബ്രൂേസാവിൽ കാണ്മാനില്ല. ഒത്തുേചർന്നുണ്ടാ
കുന്ന ഒരു ജനകീയവിപ്ലവം കൂടാെത േപ്രാലിേട്ടറിയ
റ്റിനു് (ജനസാമാന്യത്തിനു് ) ബൂർഷ്വാവർഗ്ഗക്കാേരാടു്
സമത്വം േനടുവാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലന്നു ധ്വനിപ്പി
ക്കുകയാണു് േസാേലാഗുബ് ‘േബാേധാദയ’ത്തിൽ
െചയ്തിരിക്കുന്നതു്.
ഒരു മഹാസാഹിത്യകാരനായ േടാൾേസ്റ്റായിയു
െട ഗുണങ്ങളും േദാഷങ്ങളും ഒേരസമയത്തുതെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധകഥയാണു് ‘നിയ
മത്തിെന്റ േപരിൽ’ എന്നതു്. റഷ്യയിെല െചറുകർ
ഷകരുെട മനഃസ്ഥിതി സൂക്ഷ്മമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടു
ള്ള ഒരു മഹാസാഹിത്യകാരനാണു് േടാൾേസ്റ്റായ്.
തങ്ങളുെട ഭൂതകാലജീവിതം മുതലാളിമാരായ ജന്മി
മാേരയും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരയും െവറുക്കുവാൻ ഈ
കർഷകെര പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും, ഈ െവറുപ്പു്
ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം ജനകീയവി
പ്ലവം മാത്രമാെണന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാ
െത, ഇവർ കരയുകയും, ൈദവേത്താടു് പ്രാർത്ഥി
ക്കുകയും, സാർചക്രവർത്തിക്കു് ഹർജി സമർപ്പിക്കു
കയും, സ്വപ്നം കാണുകയും മാത്രേമ െചയ്തിരുന്നുള്ളു
എന്നും, ഇവ തെന്നയാണു് േടാൾേസ്റ്റായിയുെട ഗു
ണങ്ങളും േദാഷങ്ങളുെമന്നും, െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചിരുന്നു.
പ്ലാനനുസരിച്ചുള്ള
റഷ്യയുെട പുനർനിർ
മ്മാണെത്ത ചിത്രീ
കരിക്കുന്നതും, 1925ൽ ‘സിെമന്റ് ’ എന്ന
തെന്റ േനാവൽ മു
േഖന െഫേയാേഡാർ
ഗ്ലാഡ്േകാവ് സ്ഥാ
പിച്ചതുമായ കൺസ്ട്ര
ക്ഷണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽെപ്പട്ട േദഹവും,
‘കാലേമ മുേമ്പാട്ടു് ’ എന്ന പ്രസിദ്ധ േനാവലിെന്റ
കർത്താവുമാണു് കാറ്റീവ്. ഭീമമായ മാഗ്നിേറ്റാേഗാ
സ്ക്ക് യന്ത്രശാലയുെട നിർമ്മാണത്തിെന്റ ഒരു ഘട്ട
െത്ത ഈ േനാവലിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. േസാ
വിയറ്റ് റഷ്യയിെല പുതിയ കുടുംബജീവിതത്തിെന്റ
നിർമ്മാണം ഏതു വിധത്തിലായിരിക്കുവാൻ പാടി
െല്ലന്നു് ‘സമ്പാദ്യങ്ങൾ’ എന്ന കഥയിൽ കാറ്റീവ് ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധുനിക റഷ്യൻസാഹി
ത്യത്തിെന്റ സ്ഥാപകെനന്നു് പറയാവുന്ന പുഷ്ക്കിെന്റ
‘വിഭ്രാന്തി’ എന്ന കഥ റഷ്യയിെല െറാമാന്റിക്ക് പ്ര
സ്ഥാനകൃതികളിൽകൂടി റഷ്യക്കാരുെട കൂടപ്പിറവി
യായ റിയലിസം നിഴലിച്ചിരിക്കുെമന്നുള്ളതിെന
സ്ഥാപിക്കുന്നുമുണ്ടു്.
ശ്രീ. നാരായണൻനായരുെട പ്രകൃതകൃതി ഒരു സൂ
ക്ഷ്മപരിഭാഷയാെണന്നു് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരു
ന്നുവേല്ലാ. ഫ്രഞ്ചുകാർ പരിഭാഷെയ ‘െവർഷൻ’
എന്നും, ‘ട്രാഡക്ഷൻ’ എന്നും രണ്ടുതരമായി ഭാ
ഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െവർഷൻ സൂക്ഷ്മപരിഭാഷയും, ട്രാഡ
ക്ഷൻ സ്വതന്ത്രപരിഭാഷയുമാണു്. െവർഷനിൽ
ഭാഷാരീതിക്കു് പ്രേത്യകഭംഗി ആവശ്യമിെല്ലന്നാണു്
ഫ്രഞ്ചുകാരുട അഭിപ്രായം. ട്രാഡക്ഷനിലാകെട്ട
ഈ ഭംഗി േവണ്ടതാെണന്നും അവർ വിചാരിക്കു
ന്നു. ശ്രീ. നാരായണൻനായരുെട പ്രകൃതകൃതി ഒരു
െവർഷനാണു്. എന്നാലും ഭാഷാരീതി പ്രസന്നമാ
യിരിക്കുന്നു.
ഗ്രന്ഥകർത്താ: ശ്രീ. നാരായണൻനായർ.
(ശ്രീ. നാരായണൻനായരുെട പ്രകൃതകൃതിയ്ക്കു് േകസരി

ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ നിരൂപണം.)

□

േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം
മലയാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്ത
കനും വിമർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ,
ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാ
ളസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േകസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹി
ത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.
1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജന
നം. പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർ
ത്താവാണു് അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളി

ക്കൂടത്തിലും െകാല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാ
സം. 1908-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേള
ജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛികമാെയടുത്തു് ബി. എ. ജയി
ച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം മഹാരാജാസ് േകാ
േളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. സായാ
ഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി. എൽ. ജയിച്ചു. 1917ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീ
ലായിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം

1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റ
ടുത്തുെകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു.
1926 ജൂൺ 19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജി
െവച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം
േശഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയി
ലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930 ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധ
കൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി ആരംഭിച്ചു. 1930
െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതുെകാണ്ടു്
പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ 18-

൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കു
ന്നു. 1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200
രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േക
സരി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ
കടം താങ്ങാനാവാെത ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും
വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയ
െപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത
വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട
ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്.
ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള മുൻ നിർത്തി
മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താനാണു് അേദ്ദഹം
ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്കതിക നിരൂ
പകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാണു്
േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.
മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും
അസീറിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്,
ജർമ്മൻ എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറ
ബി എന്നിവയും തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ്
എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാമായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്

1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തു

കാരുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു്
േകസരി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ. വി. കൃ
ഷ്ണപിള്ള, െക. എ. ദാേമാദരൻ, എൻ. എൻ. ഇളയതു്,
േബാേധശ്വരൻ, സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായി
രുന്നു േകസരി സദസിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം

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

കൃതികൾ

പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
• 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 വാ
ള ്യം)
േഡ്രായിങ്: മധുസൂദനൻ
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

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

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

