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நிரந்தரப் புரட்சிக்்சிக்கட்சிக்கான ்கான சட்சிக்காட்சியங்்சிக்கள:
மட்சிக்கார்க்்சிக்கசி்கான ச மூச மூலிட்சிக்காூலோபட்சிக்காயம் ூலோபற்றிய ஆய்வுக்க
ஒரு முக்கியத்துவம் வட்சிக்காய்ந்த ூலோபங்்சிக்களிப்பு1
நிரந்தரப் புரட்சிக்்சிக்கட்சிக்கான ்கான சட்சிக்காட்சியங்்சிக்கள: ஆவணப் ூலோபதிவு வு ததட்சிக்காகப்பு மற்றும் வு தமட்சிக்காழிவு தூலோபயர்ப்பு ரிச்்கான சட்சிக்கார்ட் ப.ச மூலி.டே மற்றும்

ி.டேட்சிக்கானியல் வு த்சிக்கய்ச மூலி.டேட்சிக்கா (பரில், 2009).

டேவிட ட நோர்த,

நிரந்தரப புரடசிக்சிக்கநோன சநோடசியங்சிக்கள:  ஆவணப பதிவ என்ற

ஆவண நூல வவளியீட 1917 அக்டேநோபர் புரடசியின் தததுவநோர்தத
அடிததளங்சிக்களின் ஆய்வில ஒர முக்கிய நிசிக்கழ்வநோகும.  இந்த
குறிபபிேததக்சிக்க வதநோகுதியில (677  பக்சிக்கங்சிக்கள)
வரலநோற்றநோசிரியர்சிக்களநோன ரிச்சநோர்ட பி.  டே மற்றும ேநோனியல
வசிக்கய்டேநோ இரவரம வதநோகுதது,  வமநோழிவபயர்தது,
அறிமுசிக்கபபடததியுளள ஆவணங்சிக்கள நிரந்தரப புரடசி தததுவம
உரவநோன சிக்கரததுடமநோதலசிக்கள மற்றும அரசியல சர்ச்சர்ச்சச குறிதத
ஒர விரிவநோன மதிபபநோய்சர்ச்சவ வழங்குகின்றன.  இரபதநோம
நூற்றநோண்டில மநோர்க்சிச தததுவததினதும மற்றும புரடசிசிக்கர
மூடலநோபநோயததினதும அபிவிரததிசர்ச்சய புரிந்து வசிக்கநோளள
விரமபுடவநோரக்கு இன்றியசர்ச்சமயநோத ஒர புததசிக்கதசர்ச்சத டே மற்றும
வசிக்கய்டேநோ உரவநோக்கியுளளனர்.

மிசிசநோசிக்கநோவில உளள வேநோடரநோன்டேநோ பலசிக்கசர்ச்சலக்சிக்கழசிக்கததில பல
வரேங்சிக்களநோசிக்க டபரநோசிரியரநோசிக்க பணியநோற்றிவரம ரிச்சநோர்ட டே
டசநோவியத வரலநோறு, வபநோரளநோதநோரம மற்றும அரசியல விேயததில
ஆழ்ந்த அறிவசர்ச்சேயவரநோசிக்க மதிக்சிக்கபபடபவரநோவநோர்.  லிடயநோன்
டவரநோடஸ்கியும வபநோரளநோதநோர தனிசர்ச்சமபபேலின் அரசியலும (1973)
என்ற அவரது நூல டசநோவியத ஒன்றியததில 1920 சிக்களில  ேந்த
வபநோரளநோதநோரக் வசிக்கநோளசர்ச்சசிக்க மீதநோன டபநோரநோடேததின் பின்னசர்ச்சமந்த
அதிமுக்கிய தததுவநோர்தத பிரச்சிசர்ச்சனசிக்கசர்ச்சள வவளிச்சம டபநோடடக்
சிக்கநோடடம ஒர முக்கியமநோன பசர்ச்சேபபநோசிக்க திசிக்கழ்கிறது.
இ.எ.பிவரடயநோபிரசன்ஸ்கியின் வநோழ்க்சர்ச்சசிக்க மற்றும சிக்கரததுக்சிக்கள
குறிதது டே எழுதியசர்ச்சவ – அவர் எழுதிய முதலநோளிததுவ வீழ்ச்சி
என்னும நூசர்ச்சல வமநோழிவபயர்தததும (1985) இதில உளளேங்கும -
டவரநோடஸ்கிச இேது எதிர்பபநோளர் அணியில இரந்த,  1937 ம
ஆண்டின் இறுதியில ஸ்ரநோலினநோல படவசிக்கநோசர்ச்சல வசய்யபபடே
அந்த முக்கிய மனிதசர்ச்சர வரலநோற்றின் மறக்சிக்கடிக்சிக்கபபடே ஒர
இேததில இரந்து மீடவேடததுக் வசிக்கநோண்ட வந்தது.  மநோர்க்சிச

வமய்யியல உளளிடே பலடவறு வசர்ச்சசிக்கயநோன விேயங்சிக்களில
டபரநோசிரியர் டே சிக்கடடசர்ச்சரசிக்கள எழுதியுளளநோர்.  அவர் இபடபநோது
பிவரடயநோபிரசன்ஸ்கியின் முன்னர் அறிந்திரநோத எழுததுசிக்களின் ஒர
புதிய வதநோகுபசர்ச்சப வவளியிடவதற்கு தயநோரிததுக்
வசிக்கநோண்டிரக்கிறநோர்.

ஆர்வஜென்டினநோவில பிறந்த ேநோனியல வசிக்கய்டேநோ ஒர தசநோபத
சிக்கநோலததிற்கும டமலநோசிக்க இஸ்டரலில சிக்கலவிசிக்கற்று,  வநோழ்ந்தவர்.
பநோலஸ்தீனியர்சிக்களின் ஜென நோயசிக்க உரிசர்ச்சமசிக்கசர்ச்சளப பநோதுசிக்கநோபபதற்சிக்கநோன
டபநோரநோடேததில அவர் வசயலூக்சிக்கததுேன் பங்குவபற்றிரந்தநோர்.
வசிக்கய்டேநோ சமீபததில அர்வஜென்டினநோ திரமபி விடேநோர்.  அவர்
வவளியிடடிரக்கும பசர்ச்சேபபுசிக்களில அவமரிக்சிக்க முதலநோளிததுவததின்
உரவநோக்சிக்க சிக்கநோலம:  ஒர சேவநோத விளக்சிக்கம (2006) என்ற நூலும
அேங்கும.  அவமரிக்சிக்க வரலநோறு மடடடம அவரது ஆரநோய்ச்சி
விேயம அலல.  டஜெர்மன் டசநோசலிச இயக்சிக்கததின் வரலநோறு
குறிததும வசிக்கய்டேநோ விரிவநோசிக்க எழுதியுளளநோர், அததுேன் இரண்ேநோம
அகிலததின் சிக்கநோலசிக்கடேததில டஜெர்மன் சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியின்
வரலநோறு குறிததும இபடபநோது தயநோரிபபு வசய்து வரகிறநோர்.

நிரந்தரப புரடசி தததுவம உரவநோவதற்கு அடிததளமநோசிக்க
இரந்த விவநோதததின் ஆழபபதியததக்சிக்க புததிஜீவிததன
விரிவவலசர்ச்சலசர்ச்சய மீண்டம சிக்கடடிவயழுபபுவடத நிரந்தரப
புரடசிக்சிக்கநோன சநோடசியங்சிக்கள நூலின் முக்கிய ட நோக்சிக்கம.
அததததுவததின் விரிவநோக்சிக்கததிலும,  இன்னும முக்கியமநோசிக்க,  ரஷ்ய
வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின் டபநோரநோடேங்சிக்களில அதன் மூடலநோபநோய
மற்றும  சர்ச்சேமுசர்ச்சறப பயன்பநோடடிலும,  டவரநோடஸ்கி ஆற்றிய
தீர்மநோனமநோன பநோததிரதசர்ச்சத மறுக்சிக்கவிலசர்ச்சல என்றடபநோதிலும,
பிரநோன்ஸ் டமஹ்ரிங்,  டரநோசநோ லுக்வசமடபர்க்,  அவலக்சநோண்ேர்
வ ஹெலப ஹெநோண்ட (பநோர்வஸ்),  சிக்கநோர்ல சிக்கநோவடஸ்கி,  மற்றும அதிசிக்கம
அறியபபடடிரநோத டேவிட ரியநோசடனநோவ டபநோன்ற மற்ற முக்கிய
டசநோசலிச சிந்தசர்ச்சனயநோளர்சிக்கள ஆற்றிய பங்சிக்களிபபு குறிதது
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வநோசசிக்கரக்கு பரிச்சயம வசய்ய டேயும வசிக்கய்டேநோவம
விசர்ச்சழகின்றனர்.  தன் மீது தீவிரமநோசிக்கவம தனிபபடே வசர்ச்சசிக்கயிலும
அசர்ச்சேயநோளபபடததபபடே ஒர தததுவததின் மூலங்சிக்கள குறிதத
ஒர விரிவநோன மதிபபிேலுக்கு டவரநோடஸ்கி நிச்சயம
ஆடடசபிததிரக்சிக்கப டபநோவதிலசர்ச்சல.

1923 ம ஆண்டில அரசியல குழுவின் சிடனநோவிடயவ,
சிக்கநோமடனவ மற்றும ஸ்ரநோலின் ஆகிய மூவர் குழு டவரநோடஸ்கிக்கு
எதிரநோசிக்க ஆரமபிதத சிக்கன்சர்ச்சன-டமநோதல தநோக்குதலசிக்கள நிரந்தரப
புரடசி தததுவததிற்கு எதிரநோன பிரச்சநோரமநோசிக்க துரிதமநோய்
அபிவிரததியுற்றது.  டவரநோடஸ்கியின் தனி பர் தவறுசிக்களநோசிக்கவம,
அரசியல பிசர்ச்சழசிக்களநோசிக்கவம குசர்ச்சறகூறபபடேசர்ச்சவ,  அவரது
“விவசநோயிசிக்கள பற்றிய குசர்ச்சறமதிபபீட”  மற்றும அவரில
உளளூறியிரந்த “டபநோலஷிவிச எதிர்பபு”  எலலநோவற்றிற்கும இந்த
மிசிக்க ஆபததநோன தததுவடம மூலமநோசிக்க இரந்ததநோசிக்க திரமபத திரமப
பிரசிக்கேனம வசய்யபபடேது.  1917 ம ஆண்டில ஏபரல மற்றும
அக்டேநோபர் மநோதங்சிக்களுக்கு இசர்ச்சேடய, முதலநோளிததுவ இசர்ச்சேக்சிக்கநோல
அரசநோங்சிக்கம மற்றும அதன் வமன்ஷிவிக் கூடேணியினரக்கு
எதிரநோன டபநோலஷிவிக் சிக்கடசியின் டபநோரநோடேததிற்கு மூடலநோபநோய
அடிததளதசர்ச்சத நிரந்தரப புரடசி தததுவம வழங்கியது.  ஆனநோல,
ஆடற வரே சிக்கநோலததிற்குப பின்னர்,  அததததுவம மநோர்க்சிசக்
டசிக்கநோடபநோடசிக்களில இரந்து விலகிச் வசன்ற ஒன்றநோசிக்க
சிக்கண்டிக்சிக்கபபடடக் வசிக்கநோண்டிரந்தது.  தனது வசநோந்த சிக்கரததுசிக்கசர்ச்சள
திரிபபடதநோட மடடமலலநோமல டசநோசலிச தததுவததின்
வரலநோற்சர்ச்சறயும வபநோய்சர்ச்சமபபடததுவசர்ச்சத சிக்கண்ே டவரநோடஸ்கி
வவளிபபசர்ச்சேயநோன டசிக்கநோபததுேன் எழுதினநோர்:

“நிரந்தரப புரடசி”  என்ற வநோர்தசர்ச்சதபபிரடயநோசிக்கம
மநோர்க்சினுசர்ச்சேயதநோகும.  இதசர்ச்சன அவர் 1848 ம
ஆண்ட புரடசிக்கு பயன்படததினநோர்.  மநோர்க்சிச
இலக்கியததில,  அதநோவது திரததலவநோத மநோர்க்சிச
இலக்கியததில அலலநோது புரடசிசிக்கர மநோர்க்சிச
இலக்கியததில இந்த வநோர்தசர்ச்சதக்கு எபடபநோதுடம
சிறபபு இேம இரந்து வந்திரக்கிறது.  பிரநோன்ஸ்
டமஹ்ரிங் 1905-07  புரடசிக்கு இந்த வநோர்தசர்ச்சதசர்ச்சய
பயன்படததினநோர்.  சரியநோன வமநோழிவபயர்பபில,
நிரந்தரப புரடசி என்றநோல வதநோேர்ச்சியநோன புரடசி,
தசர்ச்சேபபேநோத புரடசி என்று அர்ததமநோகும.2

மநோர்க்ஸ், ஏங்வசிக்கலசும “நிரந்தரப புரடசி”யும

நிரந்தரப புரடசித தததுவததின் மநோர்க்சிச பநோரமபரியம
குறிதத டவரநோடஸ்கியின் வலியுறுததசர்ச்சல டேயும வசிக்கய்வேநோவம
உறுதிபபடததுகின்றனர்.  அரசநோனது மததசர்ச்சத இலலநோவதநோழிததசர்ச்சல
சநோதிக்சிக்க டவண்டமநோயின் “அதன் வசநோந்த வநோழ்க்சர்ச்சசிக்க
நிசர்ச்சலசர்ச்சமசிக்களுேன் டமநோதலமிக்சிக்க முரண்பநோடடிற்கு வரவதன் மூலம
மடடடம,  புரடசிசர்ச்சய நிரந்தரமநோனதநோசிக்க அறிவிபபதன் மூலம
மடடடம”  முடியும என்று யூதப பிரச்சிசர்ச்சன மீதநோன சிக்கடடசர்ச்சரயில
மநோர்க்ஸ் 1843 ம ஆண்ட வநோக்கிடலடய எழுதியிரந்தநோர் என்பசர்ச்சத
அவர்சிக்கள குறிபபிடகின்றனர்.3  இன்னும குறிபபிேததகுந்த
வசர்ச்சசிக்கயில 1850  மநோர்ச்சில “சிக்கழசிக்கததின் மததிய அதிசிக்கநோரக்
குழுவிற்சிக்கநோன”  உசர்ச்சரயில மநோர்க்சும ஏங்வசிக்கலசும ஜென நோயசிக்க குடடி
முதலநோளிததுவவநோதிசிக்களுக்கு எதிரநோசிக்க பின்வரமநோறு கூறினர்:

அதிசிக்கமநோசிக்கடவநோ அலலது குசர்ச்சறவநோசிக்கடவநோ
வசநோததுசர்ச்சேசர்ச்சம வசிக்கநோண்ே அததசர்ச்சன வர்க்சிக்கங்சிக்களும
அவற்றின் ஆளும நிசர்ச்சலசிக்களில இரந்து
துரததபபடம வசர்ச்சர,  அததுேன் ஒர  நோடடில
மடடமலலநோது உலகின் அததசர்ச்சன முன்னணி
 நோடசிக்களிலும பநோடேநோளி வர்க்சிக்கம அரசு
அதிசிக்கநோரதசர்ச்சதக் சர்ச்சசிக்கபபற்றி டபநோதியளவ முன்டனறி,
அததுேன் இந்த  நோடசிக்களின் பநோடேநோளி
வர்க்சிக்கததிசர்ச்சேடய டபநோடடியுணர்வ மசர்ச்சறந்து,
குசர்ச்சறந்தபடசம உற்பததியின் தீர்மநோனசிக்கரமநோன
சக்திசிக்களநோவது வதநோழிலநோளர்சிக்களின் சர்ச்சசிக்கசிக்களில
இரக்கிறது என்ற மடேததிசர்ச்சன எடடகின்றவசர்ச்சர,
புரடசிசர்ச்சய நிரந்தரமநோக்குவது வதநோழிலநோளர்சிக்களின்
சிக்கேசர்ச்சமயநோசிக்க இரக்கிறது.   மது அக்சிக்கசர்ச்சற
வவறுமடன தனியநோர் உசர்ச்சேசர்ச்சமயில திரததம
வசய்வதநோய் இரக்சிக்கக் கூேநோது,  மநோறநோசிக்க அதசர்ச்சன
இலலநோவதநோழிபபதநோசிக்க இரக்சிக்க டவண்டம,  வர்க்சிக்க
முரண்பநோடசிக்கள பற்றி பூசிமசர்ச்சறக்சிக்கநோமல
வர்க்சிக்கங்சிக்கசர்ச்சள இலலநோவதநோழிபபதநோசிக்க இரக்சிக்க
டவண்டம,   ேபபு சமூசிக்கதசர்ச்சத டமமபடததுவதநோசிக்க
இரக்சிக்கக் கூேநோது மநோறநோசிக்க ஒர புதிய சமூசிக்கதசர்ச்சத
சிக்கண்ேறிவதநோசிக்க இரக்சிக்க டவண்டம. 4

புரடசியின் நிரந்தரம குறிதத சிக்கரததநோக்சிக்கம 1848 ம ஆண்டில
ஐடரநோபபநோவவங்கும வீசிய வர்க்சிக்கப டபநோரநோடே அசர்ச்சலயின்
அனுபவததில இரந்து அபிவிரததி வசய்யபபடேதநோகும.
பிரநோன்சில ஜென நோயசிக்க குடடி பூர்சுவநோக்சிக்களின் மிசிக்கத தீவிரமுற்ற
பிரிசர்ச்சவப பிரதிநிதிததுவபபடததிய ஜெநோடசிக்கநோபின்சிக்கள,  புரடசிசிக்கர
தீவிரவநோதததின் உதவியுேன்,  பசர்ச்சழய பிரபுததுவ ஆடசிசர்ச்சய
சிதறடிதது ஒர பூர்சுவநோ அரசர்ச்சச ஸ்தநோபிபபதற்சிக்கநோன அடிததளதசர்ச்சத
நிறுவி ஐமபது ஆண்டசிக்களுக்கும சற்று அதிசிக்கமநோன சிக்கநோலமதநோன்
சிக்கேந்திரந்தது. இந்த இசர்ச்சேபபடே சிக்கநோலததில, ஐடரநோபபநோவின் சமூசிக்க
சிக்கடேசர்ச்சமபபு மிசிக்கவம சிக்சிக்கலநோனதநோசிக்க மநோறியிரந்தது.
பூர்சுவநோக்சிக்களுக்கும பசர்ச்சழய பிரபுததுவ உயரடக்கிற்கும இசர்ச்சேயில
 ேந்து வந்த அரசியல டமநோதலின் தன்சர்ச்சமயும மற்றும அரசியல
தநோக்சிக்கங்சிக்களும ஒர புதிய சமூசிக்க சக்தியநோசிக்க எழுந்திரந்த
உசர்ச்சேசர்ச்சமயற்ற வர்க்சிக்கமநோன பநோடேநோளி வர்க்சிக்கததின்
டமவலழுச்சியநோல மநோற்றம சிக்கண்டிரந்தன.  பசர்ச்சழய பிரபுததுவ
ஆடசிக்கு எதிரநோன ஒர பரந்துபடே எழுச்சியினுள புதிய பநோடேநோளி
வர்க்சிக்க வவகுஜெனங்சிக்களும உளளிழுக்சிக்கபபடடக் வசிக்கநோண்டிரந்த
நிசர்ச்சலயில,  நிலமநோனியததுவ தனிச்சிறபபுரிசர்ச்சமயின்
எச்சவசநோச்சங்சிக்களுக்கு எதிரநோசிக்க மடடமலலநோது முதலநோளிததுவ
வசநோததுேசர்ச்சமக்கும அச்சுறுததலநோசிக்க அசர்ச்சமயக் கூடிய
பரிமநோணங்சிக்கசர்ச்சள அந்த எழுச்சி எடததுவிேக்கூடம என
முதலநோளிததுவததினர் அச்சமவசிக்கநோண்ேனர்.

இவவநோறநோசிக்க 1848  டபநோரநோடேங்சிக்களிலும அதன் உேனடிப
பிந்சர்ச்சதய சிக்கநோலங்சிக்களிலும,  பூர்சுவநோசி வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின்
இழபபில புரடசிசிக்கரப டபநோரநோடேதசர்ச்சத அேக்கி சர்ச்சவக்சிக்க முயன்றது.
முன்னநோளில புரடசியின் சர்ச்சமயமநோசிக்கத திசிக்கழ்ந்ததும ஐடரநோபபிய
அரசுசிக்களில அரசியலரீதியநோசிக்க மிசிக்கவம முன்டனறியதநோய்
இரந்ததுமநோன பிரநோன்சில 1848  ஜெஜூனில தளபதி சிக்கவநோய்னநோக்
(General Cavaignac) தசர்ச்சலசர்ச்சமயின் கீழநோன இரநோணுவப பசர்ச்சே மூலம
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பநோரிஸ் பநோடேநோளி வர்க்சிக்கததினர் படவசிக்கநோசர்ச்சல வசய்யபபடேதில
புதிய வர்க்சிக்க உறவசிக்கள மிரசிக்கததனமநோன வவளிபபநோடசர்ச்சேக்
சிக்கண்ேன.  பிரநோன்சின் எலசர்ச்சலசிக்களுக்கு வவளிடய பசர்ச்சழய
பிரபுததுவததினரேன் சமரசம வசய்து வசிக்கநோளவதற்கு பூர்சுவநோக்சிக்கள
விரபபமுசர்ச்சேயவர்சிக்களநோய் இரந்தனர். ஒர ஜென நோயசிக்கக் குடியரசர்ச்சச
ஸ்தநோபிபபதற்சிக்கநோன டசிக்கநோரிக்சர்ச்சசிக்கசர்ச்சய சர்ச்சசிக்கவிடவது மற்றும அரசில
பிரபுததுவததின் ஆதிக்சிக்கதசர்ச்சத வதநோேர ஒபபுக்வசிக்கநோளவது என்ற
மடேததிற்கும கூே இது விரிந்து வசன்றிரந்தது.  இதுதநோன்
டஜெர்மன் புரடசியின் தசர்ச்சலவிதியநோனது,  அதில வவகுஜெனக்
கிளர்ச்சிசிக்களநோலும “சிக்கமயூனிசப பூதததநோலும''  அதிர்ச்சியசர்ச்சேந்து
டபநோன டஜெர்மன் முதலநோளிததுவம பிரஷ்ய பிரபுததுவததிேம
அரசியலரீதியநோசிக்க சரணநோசிக்கதியசர்ச்சேந்தது.

ஒவவவநோர அதிமுக்கிய தரணததிலும வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கததிற்கு முற்றிலும  மபததசிக்கநோத கூடேநோளியநோசிக்க தன்சர்ச்சன
நிரூபிததுக் சிக்கநோடடியிரக்கும “இேது”  குடடி முதலநோளிததுவததின்
பிரதிநிதிசிக்களதநோன் முதலநோளிததுவம தன் “வசநோந்த”  முதலநோளிததுவ
புரடசிசர்ச்சயக் சிக்கநோடடிக் வசிக்கநோடதததற்கு வசதி வசய்து தந்தவர்சிக்களநோய்
இரந்தநோர்சிக்கள.  மநோர்க்ஸ் மற்றும ஏங்வசிக்கலஸ் “மததிய அதிசிக்கநோரக்
குழுவிற்சிக்கநோன உசர்ச்சரயில” விளக்கியவநோறநோசிக்க:

ஜென நோயசிக்க குடடி முதலநோளிததுவமநோனது,  சமூசிக்கம
வமநோதததசர்ச்சதயும புரடசிசிக்கர பநோடேநோளி
வர்க்சிக்கததிற்சிக்கநோனதநோய் மநோற்ற விரமபுவவதற்வசிக்கலலநோம
வவகுஅபபநோல,   ேபபு சமூசிக்கதசர்ச்சத சநோததியமநோன
மடேததிற்கு தங்சிக்களுக்கு சகிததுக்வசிக்கநோளளக்
கூடியதநோசிக்கவம வசதியநோனதநோசிக்கவம ஆக்குகின்ற
வசர்ச்சசிக்கயில சமூசிக்க நிசர்ச்சலசர்ச்சமசிக்களில ஒர மநோற்றதசர்ச்சதக்
வசிக்கநோண்ட வர முசர்ச்சனகின்றது.”5

வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம தனது டபநோரநோடேங்சிக்களும  லன்சிக்களும
மடடபபடததபபடவசர்ச்சதடயநோ சிக்கநோடடிக் வசிக்கநோடக்சிக்கபபடவசர்ச்சதடயநோ
அனுமதிக்சிக்கக் கூேநோது என்று மநோர்க்ஸ் மற்றும ஏங்வசிக்கலஸ்
முடிவிற்கு வந்தனர். அதற்குப பதிலநோய் வதநோழிலநோளர்சிக்கள, 

தங்சிக்களது வர்க்சிக்க  லன்சிக்கள என்ன என்பதில
தங்சிக்கசர்ச்சள வதளிவபடததிக் வசிக்கநோளவதன் மூலமும,
எவவளவ விசர்ச்சரவநோய் முடியுடமநோ அவவளவ
விசர்ச்சரவநோய் தங்சிக்களது நிசர்ச்சலசர்ச்சய ஒர சுயநோதீனமநோன
சிக்கடசியநோசிக்க அசர்ச்சமததுக்வசிக்கநோளவதன் மூலமும, மற்றும
பநோடேநோளி வர்க்சிக்கக் சிக்கடசியின் சுயநோதீனமநோன
அசர்ச்சமபபநோவதில இரந்து பின்வநோங்சிக்கச் வசய்கின்ற
ஜென நோயசிக்க குடடி முதலநோளிததுவ சிக்கபே நோேசிக்க
வநோர்தசர்ச்சதசிக்களநோல தவறநோசிக்க வழி ேததபபே ஒர
சிக்கணமும கூே தங்சிக்கசர்ச்சள அனுமதிக்சிக்கநோதிரபபதன்
மூலமும தங்சிக்கள இறுதி வவற்றிக்கு அவசியமநோன
அசர்ச்சனதசர்ச்சதயும வசய்ய டவண்டம.  “நிரந்தரமநோன
புரடசி” என்படத அவர்சிக்களது யுதத முழக்சிக்கமநோசிக்க
இரந்தநோசிக்க டவண்டம.6

ஐமபது ஆண்டசிக்களுக்கு பின்னர்,  அதநோவது இரபதநோம
நூற்றநோண்டின் திரபபததில,  இடத யுதத முழக்சிக்கததின் அரசியல
முக்கியததுவமும தநோக்சிக்கங்சிக்களுமதநோன் துரிதமநோய் வளர்ந்து வந்து
வசிக்கநோண்டிரந்த ரஷ்ய டசநோசலிச இயக்சிக்கததிற்குளளநோசிக்க தீவிரமநோன
விவநோதப வபநோரளநோசிக்க ஆசிக்கவிரந்தது.  எந்த சமரசததிற்கும

இேமின்றி  நோட,  300  ஆண்ட சிக்கநோல எடதச்சநோதிசிக்கநோர ஆடசிசர்ச்சய
தூக்கிவயறியும ஒர ஜென நோயசிக்கப புரடசிசர்ச்சய ட நோக்கி டபநோய்க்
வசிக்கநோண்டிரந்தது என்பது சந்டதசிக்கததிற்கு அபபநோற்படேதநோய்
இரந்தது.  ஆனநோல அந்தப வபநோதுவநோன முதற்டசிக்கநோசர்ச்சள தநோண்டி,
வர்க்சிக்க இயக்சிக்கவியல குறிததும, அரசியல ட நோக்சிக்கங்சிக்கள குறிததும
மற்றும இறுதியநோசிக்க புரடசிசிக்கர இயக்சிக்கததின் சமூசிக்க-வபநோரளநோதநோர
பின்விசர்ச்சளவசிக்கள குறிததுமநோன விேயங்சிக்களில கூர்சர்ச்சமயநோன
டவறுபநோடசிக்கள வசிக்கநோண்ே சிக்கண்டணநோடேங்சிக்கள அபிவிரததியுற்றன.
1789-1794  இன் “வசவவியல”  பிவரஞ்சுப புரடசியில
நிலபபிரபுததுவ எடதச்சநோதிசிக்கநோரதசர்ச்சத தூக்கிவயறிந்த பின் அது
சிக்கசர்ச்சேசியநோசிக்க முதலநோளிததுவ வபநோரளநோதநோர உறவசிக்களில டவரூன்றிய
முதலநோளிததுவ அரசியல ஆடசிக்கு இடடச் வசன்றடத,  அந்தப
பநோசர்ச்சதசர்ச்சய ரஷ்ய புரடசி பின்பற்றவிரக்கிறதநோ?  அலலது அதற்கு
ஒர நூற்றநோண்டக்கும அதிசிக்கமநோன சிக்கநோலததிற்கும பின்னர் பரந்த
அளவில மநோறுபடே சமூசிக்க-வபநோரளநோதநோர நிசர்ச்சலசர்ச்சமசிக்களின் கீழ்
ரஷ்யநோவில அபிவிரததி சிக்கண்டிரக்சிக்கக் கூடிய ஜென நோயசிக்கப
புரடசியநோனது அவசியமநோசிக்க ஒர ஆழமநோய் டவறுபடே வடிவதசர்ச்சத
எடக்சிக்கவிரந்ததநோ?  1790 ம ஆண்டின் பிரநோன்சர்ச்சசப டபநோல 1900 ம
ஆண்டின் ரஷ்யநோவில ஒர புரடசிசிக்கர பூர்சுவநோசி இரந்ததநோ?
எடதச்சநோதிசிக்கநோரததிற்கு எதிரநோசிக்க ஒர புரடசிசிக்கரப டபநோரநோடேதசர்ச்சத
 ேததுவதற்டசிக்கநோ,  அலலது ஆதரிபபதற்டசிக்கநோ கூே ரஷ்ய பூர்சுவநோசி
உண்சர்ச்சமயநோசிக்கடவ தயநோரநோய் இரந்ததநோ?

எலலநோவற்றிற்கும டமல,  ரஷ்யநோ இரபதநோம நூற்றநோண்டில
அடிவயடதது சர்ச்சவதத ட ரததில அங்கு மிசிக்கவம வசயலூக்சிக்கமும
இயக்சிக்கமும மிகுந்த சமூசிக்க சக்தியநோசிக்க வதநோழிற்துசர்ச்சற வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கமதநோன் இரந்தது என்ற உண்சர்ச்சம, ஜென நோயசிக்கப புரடசியின்
அபிவிரததிசர்ச்சய எவவநோறு பநோதிக்சிக்கவிரந்தது?  அந்நிய
மூலதனததின் பநோய்ச்சலநோல ரஷ்யநோவில வபரமளவிலநோன
வதநோழிலமயமநோக்சிக்கததிற்கு நிதியநோதநோரம கிடடிய நிசர்ச்சலயில
துரிதமநோய் வபரகிக் வசிக்கநோண்டிரந்த வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின்
தீவிரமநோன சக்தி ஏற்சிக்கனடவ 1890 சிக்களின் டவசர்ச்சலநிறுததததில
வவளிபபடடிரந்தது.  ஜென நோயசிக்கப புரடசியில வதநோழிற்துசர்ச்சற
பநோடேநோளி வர்க்சிக்கம ஆற்றப டபநோகும பநோததிரம என்ன?
எடதச்சநோதிசிக்கநோரதசர்ச்சத தூக்கிவயறிவதில அதன் வலிசர்ச்சம
தீர்மநோனசிக்கரமநோய் திசிக்கழும என்பதில எந்த சந்டதசிக்கமும இரக்சிக்க
முடியநோது.  அபபடியிரந்தும வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம தனது வர்க்சிக்க
எதிரியநோன ரஷ்ய முதலநோளிததுவததிற்கு அரசியல அதிசிக்கநோரம
சர்ச்சசிக்கமநோற்றபபடவசர்ச்சத ஏற்றுக் வசிக்கநோளளப டபநோகிறதநோ?
இலசர்ச்சலவயனில வதநோழிலநோளர்சிக்கள 'பநோரமபரிய'  ஜென நோயசிக்கப
புரடசியின் வரமபுசிக்கசர்ச்சளக் சிக்கேந்து முன்டனறி,  அதிசிக்கநோரதசர்ச்சத
தங்சிக்களது வசநோந்தக் சிக்கரங்சிக்களில எடததுக் வசிக்கநோண்ட, முதலநோளிததுவ
வசநோததுசர்ச்சேசர்ச்சமயின் புனிததசர்ச்சத மீறும, வதநோசர்ச்சலதூர
விசர்ச்சளவசிக்கசர்ச்சளக் வசிக்கநோண்ே சமுதநோய வபநோரளநோதநோர
மறுசிக்கடேசர்ச்சமபசர்ச்சப வபநோறுபவபடபபநோர்சிக்களநோ?

இந்தக் டசிக்களவிசிக்கள முன்சர்ச்சவக்சிக்கபபடேசர்ச்சமயநோனது,  நிரந்தரப
புரடசி குறிதத மநோர்க்ஸ்-ஏங்வசிக்கலஸின் சிக்கரததநோக்சிக்கதசர்ச்சத ஒர
மறுபரிசீலிபபுக்கும டமலும விரிவபடததலுக்கும இடடச் வசன்றது.
இந்த வதநோகுதியில டசர்க்சிக்கபபடடிரக்கும ஆவணங்சிக்கள 1903
மற்றும 1907 ஆம ஆண்டக்கு இசர்ச்சேடய ரஷ்ய மற்றும டஜெர்மன்
டசநோசலிச இயக்சிக்கததில நிசிக்கழ்ந்திரந்த விவநோதததின் புததிஜீவிததன
ஆழததிற்கு சநோடசியமளிக்கின்றன.  எடதச்சதிசிக்கநோரததின் அரசியல
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வ ரக்சிக்கடி ஆழமுற்றிரந்த ஒர பின்புலததில,  ரஷ்ய சமூசிக்க
ஜென நோயசிக்க வதநோழிலநோளர் சிக்கடசி ஸ்தநோபிக்சிக்கபபடேது முதலநோசிக்க அதற்கு
வழிசிக்கநோடடி வந்திரந்த அரசியல முன்டனநோக்கின் மீது அதிரபதி
வபரகிக் வசிக்கநோண்டிரந்தது.  ஜெநோசர்ச்சரத தூக்கிவயறிந்த பின்
தவிர்க்சிக்கவியலநோமலும அவசியமநோசிக்கவம அரசியல அதிசிக்கநோரம ரஷ்ய
முதலநோளிததுவததின் சர்ச்சசிக்கசிக்களில வசன்று டசர்வசர்ச்சத தயநோரநோய்
ஏற்றுக் வசிக்கநோளகின்ற ஜென நோயசிக்கப புரடசி குறிதத ஒர
சிக்கரததநோக்சிக்கததிற்கு தததுவநோர்தத மற்றும அரசியல ஆடடசபங்சிக்கள
டதநோன்றின.

பிவளக் ஹெநோடனநோவின் பங்சிக்களிபபு

இந்த முன்டனநோக்சிக்கநோனது முதன்சர்ச்சமயநோசிக்க “ரஷ்ய மநோர்க்சிசததின்
தந்சர்ச்சத”  என்று அசர்ச்சழக்சிக்கபபடே ஜ.வி.பிவளக் ஹெநோடனநோவின்
பணியுேன் அசர்ச்சேயநோளம சிக்கநோணபபடேது.  ஜெநோரிசததிற்கு எதிரநோன
டபநோரநோடேததில,  வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம தநோரநோளவநோத
முதலநோளிததுவததுேன் கூடட டசர்ந்திரக்சிக்க டவண்டம என்ற
நிசர்ச்சலசர்ச்சயடய பிவளக் ஹெநோடனநோவ பரநோமரிதது வந்தநோர்.
எடதச்சதிசிக்கநோரம தூக்கிவயறியபபடேதும,   நோேநோளுமன்ற
ஜென நோயசிக்கததின் ஒர ரஷ்ய வடிவம ஸ்தநோபிக்சிக்கபபடம. வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கததின் சிக்கடசி ரஷ்ய  நோேநோளுமன்றததில டசநோசலிச
எதிர்பபநோளர்சிக்களநோசிக்க நுசர்ச்சழந்து தநோரநோளவநோத ஜென நோயசிக்க ஆடசிசர்ச்சய
எவவளவ முடியுடமநோ அவவளவ இேது ட நோக்கிச் வசலுததத
தசர்ச்சலபபடம.  ஆனநோல  நோட முதலநோளிததுவ அடிபபசர்ச்சேயில
சிக்கநோலவசர்ச்சரயற்ற சிக்கநோலததிற்கு வதநோேர்ந்து அபிவிரததியசர்ச்சேயும.
இறுதியநோசிக்க, ஆனநோல ரஷ்யநோ அரசியல ரீதியநோசிக்கவம வபநோரளநோதநோர
ரீதியநோசிக்கவம டபநோதுமநோன அளவ டசநோசலிசததிற்சிக்கநோன முதிர்ச்சிசர்ச்சயப
வபறுவது எபடபநோது என்பது துலலியமநோசிக்க ஒரவரக்கும வதரியநோது.
அந்தப புளளியில முதலநோளிததுவ ஆடசிசர்ச்சய தூக்கிவயறிவசர்ச்சத
வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம முன்வனடக்கும.

எந்த சூததிரதசர்ச்சத வரலநோறு ஏற்சிக்கனடவ
சிக்கேந்துவசன்றுவிடடிரந்தடதநோ அந்தவவநோர சூததிரதசர்ச்சதக் வசிக்கநோண்ட
ஜென நோயசிக்க புரடசியின் தன்சர்ச்சமக்கும அதன் பணிசிக்களுக்கும
வபநோரளவிளக்சிக்கம வசிக்கநோடக்சிக்க முசர்ச்சனந்ததுதநோன் இந்த
முன்டனநோக்கின் சர்ச்சமயமநோன பிரச்சிசர்ச்சனயநோசிக்க இரந்தது.
உண்சர்ச்சமயில 1889 ம ஆண்ேளவிடலடய,  ரஷ்யநோவில ஜென நோயசிக்க
புரடசியநோனது ஒர வதநோழிலநோளர்சிக்கள புரடசியநோசிக்க மடடடம
வவற்றிவபற முடியும என்று பிவளக் ஹெநோடனநோவ
வலியுறுததியிரந்தநோர்.  பிவளக் ஹெநோடனநோவ வதநோேர்ந்து
வலியுறுததியபடி எடதச்சநோதிசிக்கநோரதசர்ச்சத தூக்கிவயறிவதில
வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கமதநோன் தீர்மநோனசிக்கரமநோன சக்தியநோசிக்க இரக்சிக்கப
டபநோகிறது என்றநோல,  பின் எதற்சிக்கநோசிக்க அரசியல அதிசிக்கநோரம
அவசியமநோசிக்க தநோரநோளவநோத முதலநோளிததுவததின் சர்ச்சசிக்கசிக்களில வசன்று
டசர டவண்டம?  இததசர்ச்சசிக்கய டசிக்களவிசிக்கள எழநோமல இரக்சிக்கச்
வசய்யும முயற்சியில பிவளக் ஹெநோடனநோவ முன்சர்ச்சவக்சிக்க முடிந்த ஒடர
பதில என்னவவன்றநோல,  வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம அரசியல
அதிசிக்கநோரதசர்ச்சத ஏற்றுக் வசிக்கநோளவசர்ச்சதயும டசநோசலிசத தன்சர்ச்சம
வசிக்கநோண்ே  ேவடிக்சர்ச்சசிக்கசிக்கசர்ச்சள அமுலபடததுவசர்ச்சதயும அனுமதிக்கும
மடேததிற்கு ரஷ்ய வபநோரளநோதநோர அபிவிரததி டபநோதுமநோன
அளவில இன்னும முதிர்ச்சி வபறவிலசர்ச்சல என்பதுதநோன்.

சிக்கநோவடஸ்கியின் பங்சிக்களிபபு

முக்கியமநோய்,  முதலநோளிததுவ ஜென நோயசிக்கப புரடசியின்
வழசர்ச்சமயநோன மநோதிரியில எதிர்பநோர்க்சிக்கக்கூடிய ஒர பநோசர்ச்சதயில
இரந்து,  மிசிக்க டவறுபடே பநோசர்ச்சதயில ரஷ்ய அபிவிரததி  ேக்சிக்கக்
கூடம என்று வதரிவிதத முதல முக்கிய தததுவவியலநோளர் சிக்கநோர்ல
சிக்கநோவடஸ்கி ஆவநோர்.  1902  மற்றும 1907 ம ஆண்டசிக்களுக்கு
இசர்ச்சேடய சிக்கநோவடஸ்கி வதநோேர்ச்சியநோசிக்க பல ஆவணங்சிக்கசர்ச்சள
எழுதினநோர்.  அசர்ச்சவ இந்த வதநோகுதியில மறுபிரசுரம
வசய்யபபடடளளன.  இசர்ச்சவ பிவளக் ஹெநோடனநோவின் தததுவ
முன்டனநோக்கின் அதிசிக்கநோரதசர்ச்சத சிக்கடசர்ச்சமயநோய் கீழறுததன;
சிக்கநோலங்சிக்கேந்துவிடடிரந்த முன்மநோதிரி நிசிக்கழ்வசிக்கசர்ச்சள ட நோக்கி ஒர
விமர்சனப பநோர்சர்ச்சவசர்ச்சய அபிவிரததி வசய்ய பங்சிக்களிபபு வசய்தன.
அததுேன் லிடயநோன் டவரநோடஸ்கி மற்றும டரநோசநோ லுக்வசமடபர்க்
உளளிடே ரஷ்ய மற்றும டபநோலந்து சமூசிக்க ஜென நோயசிக்க
தததுவவியலநோளர்சிக்களின் ஒர இளம தசர்ச்சலமுசர்ச்சறயின் திரபபு
முசர்ச்சனயநோன டவசர்ச்சலசிக்களுக்கு ஊக்சிக்கமளிததன.

1902 ம ஆண்டில "ஸ்லநோவியர்சிக்களும புரடசியும"  என்ற
தசர்ச்சலபபில எழுதிய சிக்கடடசர்ச்சரயில,  ஜெநோரிசததிற்கு எதிரநோன
டபநோரநோடேததில ரஷ்ய பூர்சுவநோசி ஒர புரடசிசிக்கர பநோததிரதசர்ச்சத
ஏற்கும என்ற அனுமநோனததின் மீது சிக்கநோவடஸ்கி டசிக்களவி
எழுபபினநோர்.  முந்சர்ச்சதய ஜென நோயசிக்கப புரடசிசிக்களின் சசிக்கநோபதததிற்குப
பின்னர் வர்க்சிக்க உறவசிக்களிசர்ச்சேடயயநோன இயக்சிக்கவியல ஆழமநோய்
மநோற்றம சிக்கண்டிரந்தது. சிக்கநோவடஸ்கி எழுதினநோர்: "1870 ம ஆண்டிற்கு
பின்னர் அசர்ச்சனதது  நோடசிக்களின் பூர்சுவநோக்சிக்களும புரடசிசிக்கர
இலடசியததில எஞ்சியிரந்த மிச்சவசநோச்சங்சிக்கசர்ச்சளயும இழக்சிக்கத
வதநோேங்கி விடேனர்.  அச்சமயம வதநோேங்கி,  புரடசிசிக்கரவநோதியநோசிக்க
இரக்சிக்க டவண்டவமன்றநோல டசநோசலிஸ்ேநோசிக்கவம இரந்தநோசிக்க
டவண்டம என அர்ததபபடகின்றது."7

"சிக்கமயூனிஸ்ட சிக்கடசி அறிக்சர்ச்சசிக்க எந்த மடேததிற்கு
சிக்கநோலநோவதியநோகி இரக்கிறது?" என்று ஆததிரமூடடம வதநோனியிலநோன
தசர்ச்சலபபில எழுதபபடே இன்வனநோர சிக்கடடசர்ச்சரயில (1903 ம
ஆண்டில முதலில எழுதபபடே இக்சிக்கடடசர்ச்சர 1906 ல
திரததபபடேது) சிக்கநோவடஸ்கி கூறினநோர்:

அறிக்சர்ச்சசிக்கயில ஒர “பிசர்ச்சழ” இரக்கிறது என்று கூறி
அதன் மீது விமர்சனம அவசியமநோய் இரக்கிறது
என்று  நோம சிக்கரதுடவநோடமயநோனநோல, அந்த விமர்சனம
அரசியல வநோர்தசர்ச்சதசிக்களில பூர்சுவநோசி புரடசிசிக்கரமநோனது
என்று உசர்ச்சரக்சிக்கபபடகின்ற 'உறுதிக்டசிக்கநோடபநோடடில'
இரந்து சரியநோசிக்கத வதநோேங்கியநோசிக்க டவண்டம. சிக்கேந்த
ஐமபது வரேங்சிக்களில புரடசி என்பது பரிணநோம
வளர்ச்சியநோல இேமவபயர்க்சிக்கபபடடிரபபடத
புரடசிசிக்கர பூர்சுவநோசி இனியும இரக்சிக்கவிலசர்ச்சல என்ற
உண்சர்ச்சமயில இரந்து எழுகிறது."8

முதலநோம உலசிக்கப டபநோரக்கு முன்னதநோசிக்க நிரந்தப புரடசி
முன்டனநோக்சர்ச்சசிக்க அபிவிரததி வசய்வதில சிக்கநோவடஸ்கி ஆற்றிய
தீவிரமநோன பநோததிரதசர்ச்சத உண்சர்ச்சமயநோன வரலநோற்று பதிவசிக்கசர்ச்சளக்
வசிக்கநோண்ட நிசர்ச்சனவகூர்ந்தது,  டே-வசிக்கய்டேநோ வதநோகுபபு நூலின் மிசிக்க
முக்கிய சநோதசர்ச்சனசிக்களில ஒன்றநோய் திசிக்கழ்கிறது. ரஷ்ய புரடசி குறிதத
சிக்கநோவடஸ்கியின் எழுததுக்சிக்கசர்ச்சள வவளியிடவது அவசர்ச்சர
"உளஅசர்ச்சமதிவநோதததின் தூதரநோசிக்கவம புரடசிசிக்கர வநோர்தசர்ச்சதஜெநோலததில
டதநோய்ந்த ஒர சீர்திரததவநோதி"  யநோசிக்கவம பநோர்க்கும வழக்சிக்கமநோன
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தவறநோன பநோர்சர்ச்சவசர்ச்சய வவலவதற்கு உதவம என்று டே மற்றும
வசிக்கய்டேநோ  மபிக்சர்ச்சசிக்க வதரிவிக்கின்றனர்.9  அவர்சிக்கள டமலும
கூறுகின்றனர்:

1917 க்கு பின்னரநோன சிக்கநோவடஸ்கியின் டபநோலஷிவிச
விடரநோத விவநோதவியலில இரந்து எடக்சிக்கபபடே
மிதமிஞ்சிப வபநோதுசர்ச்சமபபடததபபடேதநோன இந்த
பநோர்சர்ச்சவ முதன்முதலில தீவிர இேது வமய்யியல
அறிஞரநோன சிக்கநோர்ல டசிக்கநோர்ஸ்ச் மூலம அபிவிரததி
வசய்யபபடேது.  சிக்கநோவடஸ்கியின் சேவியலரீதியநோன
வரலநோற்றுப பநோர்சர்ச்சவ (Die  materialistische

Geschichtsauffassung-1927) என்ற பசர்ச்சேபபிற்சிக்கநோன
தனது பதிலில டசிக்கநோர்ஸ்ச் இதசர்ச்சன அபிவிரததி
வசய்தநோர்.  எரிக் மததியநோஸ் எழுதிய சிக்கநோவடஸ்கியும
சிக்கநோவடஸ்கியவநோதமும என்னும நூல வவளியநோன
பின்னர் சிக்கலவியறிஞர்சிக்கள மததியில இக்சிக்கரதது
ஸ்தநோபசிக்கம வபற்றது.  வலனின் அலலது டவரநோடஸ்கி
பகிர்ந்து வசிக்கநோண்டிரநோத —இவர்சிக்கள இரவரம
சிக்கநோவடஸ்கியின் புரடசிசிக்கர சிக்கநோல எழுததுசிக்கசர்ச்சள
சிக்கமயூனிச வதநோழிலநோளர்சிக்களுக்கு எபடபநோதும
பரிந்துசர்ச்சரதது வந்திரக்கின்றனர்— இந்தக் சிக்கரதசர்ச்சத
மறுபபதற்கு சிக்கநோவடஸ்கியின் பிரதநோன
வநோழ்க்சர்ச்சசிக்கச்சரித ஆசிரியரநோன மநோவரக்
வநோலவேன்டபர்க் ஏரநோளமநோன விேயங்சிக்கசர்ச்சள
வழங்கினநோர்.10

வலனினும டவரநோடஸ்கியும வலியுறுததியது டபநோல, சிக்கநோவடஸ்கி
பின்னநோளில டசநோசலிசதசர்ச்சத சிக்கநோடடிக் வசிக்கநோடததது அவரது வசநோந்த
எழுததுசிக்கசர்ச்சளடய மறுதலிபபதநோய் அசர்ச்சமந்த ஒன்றநோகும.  "ஒர
சிக்கநோலததில சிக்கநோவடஸ்கி எபபடி எழுதினநோர்"  என்று வலனின்
குறிபபிடசர்ச்சசிக்கயில, தனது ஆசிரியரநோய் திசிக்கழ்ந்த மனிதரின் அரசியல
மற்றும புததிஜீவிததன நிசர்ச்சலக்குசர்ச்சலசர்ச்சவக் சிக்கண்ட ஆழமநோன
அதிரபதியும டசிக்கநோபமும அதில வவளிபபடகிறது. 1914 ஆசிக்கஸ்டில
சிக்கநோவடஸ்கியின் சிக்கநோடடிக் வசிக்கநோடபபநோனது புரடசிசிக்கரவநோதிசிக்களின் ஒர
ஒடடவமநோதத தசர்ச்சலமுசர்ச்சறக்கும ஏன் அதிர்ச்சியளிபபதநோய்
அசர்ச்சமந்தது என்பசர்ச்சத இதவதநோகுதி வதளிவநோக்குகிறது. இதவதநோகுதி
சிக்கநோவடஸ்கியின் புரடசிசிக்கர எழுததுசிக்களில உண்சர்ச்சமயிடலடய மிசிக்க
அற்புதமநோன பல பததிசிக்கசர்ச்சளக் வசிக்கநோண்டிரபபதநோல,  இரண்ேநோம
அகிலததின் "மநோர்க்சிச ஆண்ேசர்ச்சசிக்கயநோசிக்க (டபநோப)"  திசிக்கழ்ந்தவர்
குறிபபிேததக்சிக்க நுண்புல அறிவ மிக்சிக்கவரநோசிக்க,  வதநோசர்ச்சல ட நோக்கில
சிந்திக்சிக்கததக்சிக்கவரநோசிக்க,  சிக்கடசர்ச்சமயநோன தர்க்சிக்கவநோதியநோசிக்க இரந்தநோர்
என்பசர்ச்சத வவளிபபடததுகின்ற டமற்டசிக்கநோளசிக்கசர்ச்சளக் வசிக்கநோண்ட இந்த
திறனநோய்விற்கு டமலும சுசர்ச்சமகூடடம எண்ணதசர்ச்சதத தவிர்பபது
சிக்கடினமநோன ஒன்றநோசிக்கடவ இரக்கிறது.  திரமபிப பநோர்ததநோல
சிக்கநோவடஸ்கியநோல முன்வனடக்சிக்கபபடே சில சிக்கரததநோக்சிக்கங்சிக்களில
அரசியல பலவீனங்சிக்கசர்ச்சள  நோம சிக்கண்ேறிவது ( நோம பின்னநோல
குறிபபிேவிரக்கிடறநோம)  சநோததியடம.  குறிபபநோசிக்க வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கததிற்கும அரசுக்கும இசர்ச்சேயில ஒர ட ரடியநோன டமநோதலின்
தநோக்சிக்கங்சிக்கள குறிதது அவர் எழுதியடபநோது.  ஆனநோல,  சிக்கநோவடஸ்கி
என்பவர் ஏடதநோ ஏடனநோதநோடனநோ ஞநோபசிக்க மறதி டபரநோசிரியர்,
வரலநோற்று அவசியததநோல வழங்சிக்கபபடம ஒர பரிசு டபநோல புரடசி
வந்து டசரமவசர்ச்சர சநோவசிக்கநோசமநோசிக்க சிக்கநோததிரபபவர் என்பது டபநோன்று
வழக்சிக்கமநோசிக்கக் சிக்கநோடேபபடம அவரது பிமபததிற்கும அந்த

உண்சர்ச்சமயநோன மனிதரக்கும இசர்ச்சேயில இரக்கும விததியநோசம
வபரம சக்தியுேன் எழுந்து நிற்கிறது.  பல ஏடேறிவ விமர்சசிக்கர்சிக்கள
எதசர்ச்சன அவரது சர்ச்சசிக்கயிரபபநோசிக்க சிததரிததநோர்சிக்கடளநோ ‘அரசியல
விதிவசவநோதம’ என்ற அடத விேயததிற்கு எதிரநோசிக்க சிக்கநோவடஸ்கி 1904
பிபரவரியில வவளியநோன "புரடசிசிக்கரப பிரச்சிசர்ச்சனசிக்கள"  என்ற
தசர்ச்சலபபிலநோன சிக்கடடசர்ச்சரயில வநோதிடகிறநோர்:

சமூசிக்கததின்  லனுக்கு அததியநோவசியமநோசிக்க
இரக்குமடபநோவதலலநோம புரடசிசர்ச்சய எபவபநோழுதுடம
வவற்றிக்கு அசர்ச்சழததுச் வசன்று விடகின்ற
வசர்ச்சசிக்கயில மிகுந்த சிக்கநோரணட நோக்சிக்கததுேன் எலலநோம
இந்த உலசிக்கம ஒழுங்சிக்கசர்ச்சமக்சிக்கபபடடிரக்சிக்கவிலசர்ச்சல.
பநோடேநோளி வர்க்சிக்கததின் வவற்றியின் அவசியம
குறிததும மற்றும அதசர்ச்சன வதநோேர்ந்து வரக்கூடிய
டசநோசலிசததின் அவசியம குறிததும  நோம
டபசுசர்ச்சசிக்கயில, வவற்றி தவிர்க்சிக்கவியலநோதது என்டறநோ,
அலலது  மது விமர்சசிக்கர்சிக்கள பலரம நிசர்ச்சனபபது
டபநோல, அது தன்னியலபநோசிக்கவம இன்னும புரடசிசிக்கர
வர்க்சிக்கம வசயலற்று இரந்தநோல கூே விதிவச
நிச்சயததுேன்  ேந்டதறும என்டறநோ  நோம
சிக்கரதவிலசர்ச்சல.  புரடசி மடடடம முன்டனநோக்கிய
அபிவிரததிக்சிக்கநோன ஒடர சநோததியமநோசிக்க இரக்கிறது
என்ற வபநோரளிலதநோன் அவசியம என்பது இங்கு
புரிந்து வசிக்கநோளளபபே டவண்டம.  பநோடேநோளி
வர்க்சிக்கம தனது எதிரிசிக்கசர்ச்சளத டதநோற்சிக்கடிபபதில
வவற்றி சிக்கநோணவியலநோமல டபநோகுமடபநோது,  சமூசிக்கம
அதற்கு டமல முன்டனறிச் வசலல முடியநோது,
டதங்கி நிற்சிக்க டவண்டம அலலது அழுசிக்கதவதநோேங்சிக்க
டவண்டம. 11

"பிவரஞ்சுப புரடசியின் சநோன்-குடலநோடடசிக்கள” என்ற இன்வனநோர
சிக்கடடசர்ச்சரயில புரடசிசிக்கர வன்முசர்ச்சற குறிதத ஒர உண்சர்ச்சமயநோன
புசிக்கழுசர்ச்சர இேமவபற்றிரக்கிறது. உண்சர்ச்சமயில 1889 ல எழுதபபடே
இக்சிக்கடடசர்ச்சர 1905 ம ஆண்டில மறுவவளியீட வசய்யபபடேது.
சிக்கநோவடஸ்கியின் கூற்றுபபடி,  ஜெநோக்டசிக்கநோபின் ஆடசியின்
பயங்சிக்கரவநோதம “உளடள இரக்கும சிக்கபே எதிரிசர்ச்சய மிரளச்
வசய்வதற்கும  டங்சிக்கச் வசய்வதற்கும ஒர டபநோர் என்ற
ஆயுததசர்ச்சத விே அதிசிக்கமநோன ஒன்றநோய் இரந்தது.  அததுேன்
புரடசியின் சிக்கநோபபநோளர்சிக்கள வவளிபபுற எதிரிசிக்களுக்கு எதிரநோசிக்க
தங்சிக்களது டபநோரநோடேதசர்ச்சத வதநோேர்வதற்கு அவர்சிக்களுக்கு
 மபிக்சர்ச்சசிக்கயூடடவதற்கும இது டசசர்ச்சவ வசய்தது.”12

1905 புரடசியின் தநோக்சிக்கம

அபபடியநோனநோல ஒர திரதத முடியநோத “வசிக்கநோச்சர்ச்சச”
சேவநோதியநோசிக்க சிக்கநோவடஸ்கி அரசியலில அசிக்கநிசர்ச்சலக் கூறின் பநோததிரம
குறிதது எந்தவிதமநோன உணர்வம இலலநோதிரந்தநோர் என்று
கூறபபடவது பற்றி என்ன வசநோலவது? வவகுஜென  ேவடிக்சர்ச்சசிக்கக்கு
தூண்டம சக்திசிக்கள குறிதத அவரது சிக்கரததநோக்சிக்கம வறண்ே
தனி பர் சநோரநோத வபநோரளநோதநோரத துடிபபுசிக்கசர்ச்சள மடடடம
அங்கீசிக்கரிததது என்றும,  உணர்ச்சிசிக்களும இலடசியங்சிக்களும
வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின் அரசியல  ேவடிக்சர்ச்சசிக்கயில எந்த
முக்கியததுவமநோன பநோததிரதசர்ச்சதயும ஆற்றியசர்ச்சத அவர்
ஒபபுக்வசிக்கநோளள தவறினநோர் என்றும கூறபபடவது பற்றி? சிக்கநோவடஸ்கி
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குறிதத இந்த வழக்சிக்கமநோன விவரணதசர்ச்சத ஏற்றுக்
வசிக்கநோண்டிரபபவர்சிக்கள,  அவமரிக்சிக்கத வதநோழிலநோளர்சிக்கள இசர்ச்சேடய
“புரடசிசிக்கர சிக்கவர்ச்சிவநோதம” இலலநோதிரபபதும அங்கு புததிஜீவிசிக்கள
இசர்ச்சேடய “ஆன்மநோவின் மிசிக்க ட ர்சர்ச்சமயற்ற முதலநோளிததுவம”
பரவலநோய் நிசர்ச்சறந்திரபபதுமதநோன் அவமரிக்சிக்கநோவில டசநோசலிசததின்
பலவீனததிற்சிக்கநோன முக்கியமநோன சிக்கநோரணிசிக்களநோசிக்க இரபபதநோய் அவர்
சிக்கரதினநோர் என்பசர்ச்சத அறியுமடபநோது மிசிக்கவம ஆச்சரியம
வசிக்கநோளவநோர்சிக்கள.13

இந்த பசர்ச்சேபபுததிரடட வதளிவநோக்குவது டபநோல,  ரஷ்ய
விேயங்சிக்களில சிக்கநோவடஸ்கி வசயலூக்சிக்கததுேன் ஈடபடேதன் சிக்கநோரணம
வவறுமடன,  ஜெநோர் தசர்ச்சலசர்ச்சமடயற்றிரந்த ஒர மூர்க்சிக்கததனமநோன
பிற்டபநோக்குவநோத டபநோலிஸ் அரசுக்கு எதிரநோசிக்க வநோழ்வநோ சநோவநோ
டபநோரநோடேததில ஈடபடட இரதததசர்ச்சத வியர்சர்ச்சவயநோய் சிந்திக்
வசிக்கநோண்டிரந்த தனது இளம டதநோழர்சிக்களுக்கு ஒர  லலுளளம
பசர்ச்சேதத மூததவர் டபணும அக்சிக்கசர்ச்சறயின் வவளிபபநோட மடடமன்று.
ரஷ்ய நிசிக்கழ்வசிக்கள,  குறிபபநோசிக்க ரஷ்ய-ஜெபபநோன் டபநோர் மற்றும 1905
புரடசி வவடிதததன் பிந்சர்ச்சதய விசர்ச்சளவசிக்கள, டஜெர்மனியில டசநோசலிச
இயக்சிக்கததின் தசர்ச்சலவிதிக்கு அதிமுக்கியமநோனசர்ச்சவயநோசிக்க
சிக்கநோவடஸ்கியநோலும அபடபநோது அவரது வ ரங்கிய கூடேநோளியநோன
டரநோசநோ லுக்வசமடபர்க்சிக்கநோலும ட நோக்சிக்கபபடேன.

டஜெர்மன் சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியின் (SPD)  அரசியல
நிசர்ச்சலபபநோடசர்ச்சே தீர்மநோனிபபதில வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்களின் அதிசிக்கநோரம
வபரகிக் வசிக்கநோண்டிரந்தசர்ச்சத சிக்கண்ட டரநோசநோ லுக்வசமடபர்க்
டபநோலடவ சிக்கநோவடஸ்கியும ஆழமநோய் சிக்கவசர்ச்சலயுற்றநோர்.  1903
வசபேமபரில டிடரஸ்ேன்  சிக்கர சிக்கடசி சிக்கநோங்கிரசில எடவநோர்ட
டபர்ன்ஸ்சர்ச்சேனின் திரததலவநோததசர்ச்சத மரபுவழி மநோர்க்சிஸ்டசிக்கள
முசர்ச்சறபபடி வவற்றி சிக்கண்ேனர் என்றநோலும,  வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்களநோல
வசலுததபபடே அழுததமநோனது சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசி ஒர
புரடசிசிக்கர இயக்சிக்கமநோசிக்க இரபபதற்கு ஒர மிசிக்கப வபரம அபநோயமநோசிக்க
விளங்கியது.  1905  புரடசி வவடிபபநோனது சிக்கடசிக்குள அரசியல
டமநோதசர்ச்சல தீவிரபபடததியது.

ரஷ்யநோவில  ேந்த பநோரிய டவசர்ச்சலநிறுததங்சிக்கள டஜெர்மனியில
புரடசிசிக்கரப டபநோரநோடேம மற்றும சுய-தியநோசிக்கததின் ஒர புதிய
அசர்ச்சலக்கு சிக்கடடியம கூறுவதநோசிக்க சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசிக்குள
இரந்த இேதுசநோரி சக்திசிக்களின் தசர்ச்சலவர்சிக்கள சிக்கண்ேனர். பின்னநோளில
தீவிர சீர்திரததவநோதியநோசிக்க மநோறிய ரடேநோலஃப ஹிலபர்டிங் கூே
ரஷ்ய எழுச்சியில இரந்து உதடவசிக்கதசர்ச்சத வபற்றநோர்.   வமபர் 14,
1905  அன்று சிக்கநோவடஸ்கிக்கு எழுதிய சிக்கடிதததில அவர் இவவநோறு
கூறினநோர்:

“ஜெநோரிச நிசர்ச்சலகுசர்ச்சலவ என்பது இபடபநோது
வ ரங்கிக் வசிக்கநோண்டிரக்கும  மது புரடசியின்,  மது
வவற்றியின் வதநோேக்சிக்கமநோகும.  வரலநோற்று  சிக்கர்வ
குறிதது மநோர்க்ஸ் தவறுதலநோசிக்க முன்கூடடிடய 1848 ல
வவளிபபடததியிரந்த எதிர்பநோர்பபு இபடபநோது பூர்ததி
வசய்யபபடம என்று  நோம  மபுகிடறநோம.”14

வவகுஜெனப டபநோரநோடேங்சிக்கள குறிதது சிக்கநோவடஸ்கி அதனினும
டபரநோர்வததுேன் இரந்தநோர்.  1905 ம ஆண்டில அவர் எழுதினநோர்:
“நிரந்தரமநோன ஒர புரடசி தநோன்…  ரஷ்ய வதநோழிலநோளர்சிக்களுக்கு
மிசிக்கவம அவசியமநோசிக்க இரக்கும ஒன்றநோகும.”15  சிக்கநோவடஸ்கி
அறிவிததநோர்:

“புரடசிசிக்கர அபிவிரததிசிக்களின் ஒர சசிக்கநோபதம
வதநோேங்கியிரக்கிறது.  வமதுவநோன,  வலி மிகுந்த,
ஏறக்குசர்ச்சறய புலபபேநோத முன்டனற்றங்சிக்கள எலலநோம
வழிவிடட,  புரடசிசிக்கள,  முன்ட நோக்கிய திடீர்
பநோய்ச்சலசிக்கள வசிக்கநோண்ே சசிக்கநோபதம திறக்கும.
அவவபடபநோது சிலடவசர்ச்சள வபரம டதநோலவிசிக்களும
கிசர்ச்சேததநோலும,  ஆனநோலும இறுதியில மநோவபரம
வவற்றிசிக்களுக்சிக்கநோசிக்க பநோடேநோளி வர்க்சிக்கததின்
வசயலதிறனில  நோம அததசர்ச்சசிக்கயவதநோர  மபிக்சர்ச்சசிக்க
வசிக்கநோண்டிரக்சிக்க டவண்டம.”16

ஆனநோல சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசிக்குளளநோசிக்க டபநோர்க்குணமிக்சிக்க
டபநோக்குசிக்களின் உணர்வசிக்களுக்கு ஊக்சிக்கமூடடிய அடத புரடசி,
வதநோழிற்சங்சிக்க தசர்ச்சலசர்ச்சமசர்ச்சய அச்சததநோலும எரிச்சலநோலும நிரபபியது.
ரஷ்ய மநோதிரியின் தநோக்சிக்கததில அச்சம வசிக்கநோண்ட,  1905  டம
மநோதததில வசிக்கநோடலநோன் (K ln)  ö  சிக்கரில  ேந்த சமூசிக்க ஜென நோயசிக்க
சுதந்திர வதநோழிற் சங்சிக்கங்சிக்களின் ஐந்தநோவது சிக்கநோங்கிரஸ் வவகுஜென
டவசர்ச்சலநிறுதததசர்ச்சத நிரநோசிக்கரிததடதநோட அதசர்ச்சன ஊக்குவிதத
கிளர்ச்சிசிக்கசர்ச்சளயும தசர்ச்சே வசய்தது.  சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசி
தசர்ச்சலவர் ஒகுஸ்ட டபவபல “தூய, தனிதத”
வதநோழிற்சங்சிக்கவநோததசர்ச்சத தநோக்கியடதநோட,  ஜென நோயசிக்க
உரிசர்ச்சமசிக்களுக்சிக்கநோன டபநோரநோடேததில,  பநோரிய டவசர்ச்சல நிறுதததசர்ச்சத
வழிவமநோழியும தீர்மநோனதசர்ச்சத ஆதரிததநோர்.  இந்த தீர்மநோனம 1905
வசபேமபரில டஜெனநோவில  ேந்த சிக்கடசி சிக்கநோங்கிரசில
நிசர்ச்சறடவற்றபபடேது.

ஆயினும,  சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசி மற்றும
வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்களுக்கு இசர்ச்சேயிலநோன அதிசிக்கநோரச் சமநிசர்ச்சலயநோனது
முந்சர்ச்சதய சசிக்கநோபதததில இரந்த நிசர்ச்சலயில இரந்து சிக்கடசிக்கு
சநோதசிக்கமற்ற வசர்ச்சசிக்கயில வவகுவநோசிக்க மநோறியிரந்தது.  சிக்கடசியின்
தசர்ச்சலசர்ச்சமயின் கீழ் ஸ்தநோபிக்சிக்கபபடேசர்ச்சவ தநோன் என்றநோலும
வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்களின் அங்சிக்கததவர்சிக்கள வபரகி அவற்றின் வங்கிக்
சிக்கணக்குசிக்களும வபரதது வளர்ந்த டபநோது,  அசர்ச்சவ தனிததுவமநோன
தீர்மநோனசிக்கரமநோன எதிர்பபுரடசிசிக்கர  லன்சிக்கசர்ச்சள முன்சர்ச்சவததன.
திடயநோேர் டபநோவமலடபர்க் என்னும வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்களின் வசய்தித
வதநோேர்பநோளர் வவளிபபசர்ச்சேயநோசிக்க அறிவிததது டபநோல,
எலலநோவற்றுக்கும டமல அவர்சிக்கள விரமபியவதலலநோம “நிமமதியும
அசர்ச்சமதியும” தநோன்.17

1905 வநோக்கில வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்களின் ஆண்ட-வரமநோனம சமூசிக்க
ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியினுசர்ச்சேயசர்ச்சதக் சிக்கநோடடிலும சுமநோர் ஐமபது
மேங்குசிக்கள அதிசிக்கமநோனதநோய் இரந்தது.  வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்களிலிரந்து
கிசர்ச்சேதத உதவிதவதநோசர்ச்சசிக்கசர்ச்சய சநோர்ந்து சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசி
வளர்ச்சியுற்ற அளவில,  அது அவற்றின் டசிக்கநோரிக்சர்ச்சசிக்கசிக்களுக்கு
சிக்கடடபபே டவண்டியிரந்தது.  டமலும,  வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்கள சமூசிக்க
ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியுேன் முறிததுக் வசிக்கநோண்ட திரததலவநோதிசிக்களது
பிரிவசிக்களுேன் டசர்ந்து,  எதிர்ப புரடசிசிக்கர சூளுசர்ச்சரயுேன்
“வதநோழிலநோளர்சிக்கள”  சிக்கடசிசர்ச்சய உரவநோக்கி விேக் கூடிய சநோததியம
குறிததும டபவபல டபநோன்ற அனுபவம வநோய்ந்த சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக்
சிக்கடசி தசர்ச்சலவர்சிக்கள உணர்ந்திரக்சிக்க டவண்டம.  அரசு,  சமூசிக்க
ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியின் மீது வன்மததுேன் தநோக்குவதற்சிக்கநோன
நிசர்ச்சலசர்ச்சமசிக்கசர்ச்சள இது உரவநோக்கும.  வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்கசர்ச்சள
சநோந்தபபடததுவதற்கு சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியின் தசர்ச்சலசர்ச்சம
மீதிரந்த அழுததம பிரமமநோண்ேமநோனதநோய் இரந்தது. இவவநோறநோசிக்க,
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டஜெனநோ சிக்கநோங்கிரசில பரந்துபடே டவசர்ச்சலநிறுதத தீர்மநோனம
நிசர்ச்சறடவறிய டபநோதிலும,  சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியின் நிர்வநோசிக்கக்
குழு, வதநோழிற்சங்சிக்க வபநோது ஆசர்ச்சணயததுேன் (Trade Union General

Commission) இரசிக்கசியமநோசிக்க சந்திததது.  “ஒர வவகுஜென
டவசர்ச்சலநிறுதததசர்ச்சத சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசி முடிந்த அளவ
தடக்சிக்க முயல டவண்டம” என்ற உறுதிசர்ச்சயக் டசிக்கநோரிய
வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்களின் டசிக்கநோரிக்சர்ச்சசிக்கக்கு டபவபல அடிபணிந்தநோர். [18]
ஒர அரசியல டவசர்ச்சலநிறுததம நிசிக்கழ்ந்தநோல,  வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்கள
தங்சிக்களது ஆதரசர்ச்சவ விலக்கிக் வசிக்கநோளளும என்று வபநோது
ஆசர்ச்சணயம,  சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசிசர்ச்சய எச்சரிததது.
டவசர்ச்சலநிறுதததசர்ச்சத நிர்மூலமநோக்சிக்க வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்கள
வவளிபபசர்ச்சேயநோய் டவசர்ச்சல வசய்யநோ என்ற ஒடரவயநோர சலுசர்ச்சசிக்கசர்ச்சய
அசர்ச்சவ வழங்கின. வர்க்சிக்க உறவசிக்கசர்ச்சள தீவிரமயமநோக்சிக்க அச்சுறுததும
எதற்கும வதநோழிற்சங்சிக்க தசர்ச்சலசர்ச்சம சிக்கநோடடிய சிக்கடசர்ச்சமயநோன
குடரநோததசர்ச்சத மனதில வசிக்கநோண்ட பநோர்ததநோல,  இந்த
விடடக்வசிக்கநோடபபிலும சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசி  மபிக்சர்ச்சசிக்க
சர்ச்சவதததநோ என்பது சந்டதசிக்கடம.

சிக்கநோவடஸ்கியின் வ டிய புரடசிசிக்கர வநோழ்க்சர்ச்சசிக்கயில இந்த
சிக்கநோலசிக்கடேம தநோன் உயர்ந்த புளளியநோகும.  வதநோழிற்சங்சிக்கத
தசர்ச்சலவர்சிக்களின் சிக்கடசர்ச்சமயநோன தநோக்குதலசிக்களில இரந்து இவர்
லுக்வசமடபர்க்சர்ச்சசிக்க பநோதுசிக்கநோததுப டபசியதநோல,  அவர் இவசர்ச்சர
பநோசததுேனும மரியநோசர்ச்சதயுேனும “மநோமனிதர் சிக்கநோர்ல”  (Karolus
Magnus) என்று குறிபபிடேநோர். அதன்பின் சிக்கநோவடஸ்கி வலதுட நோக்கி
 சிக்கர்ந்தடபநோது (இதசர்ச்சன வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்கசர்ச்சள
சநோந்தபபடததுவதற்சிக்கநோன ஒர முயற்சி என்பதநோசிக்க தனிபபடே
உசர்ச்சரயநோேலில சிக்கநோவடஸ்கி நியநோயபபடததினநோர்)  லுக்வசமடபர்க்
வசிக்கநோண்ே பயங்சிக்கர ஏமநோற்றதசர்ச்சதயும சிக்கடசர்ச்சமசர்ச்சயயும அவர்சிக்களின்
வ டிய உறவின் பின்புலததில தநோன் புரிந்து வசிக்கநோளள முடியும.

ரியநோசடனநோவின் பங்சிக்களிபபு 

இந்தத திரடடில ரஷ்ய சமூசிக்க ஜென நோயசிக்க வதநோழிலநோளர்
சிக்கடசியின் (RSDLP) தததுவநோசிரியர்சிக்களநோல எழுதபபடே முக்கியமநோன,
அடதசமயததில அதிசிக்கம அறியபபேநோத ஆவணங்சிக்களும
இேமவபற்றுளளன. ரியநோசடனநோவ என்னும சிக்கடசிப வபயர் வசிக்கநோண்ே
டேவிட டபநோரிடிநோவிச் டசிக்கநோல’வேண்ேநோ எழுதிய இரண்ட
ஆவணங்சிக்களும இதில அேங்கும.  1870 ல ஓடிசநோவில பிறந்த
ரியநோசடனநோவ பின்னர் மநோர்க்ஸ் மற்றும ஏங்வசிக்கலஸ் ஆகிடயநோரின்
இலக்கிய பநோரமபரியததின் தளர்ச்சியற்ற வரலநோற்றநோசிரியரநோசிக்கவம
சிக்கநோபபசிக்க அறிஞரநோசிக்கவம சிறந்த வசர்ச்சசிக்கயில அறியபபடேநோர்.
டபநோலஷிவிக் புரடசிக்குப பின்னர்,  இவர் அரசு சிக்கநோபபசிக்க
அசர்ச்சமபபிற்கு (State Archive Association) தசர்ச்சலசர்ச்சம தநோங்கியடதநோட
டசநோசலிஸ்ட அசிக்கநோதமி மற்றும மநோர்க்ஸ்-ஏங்வசிக்கலஸ் சிக்கலவி
நிறுவனததின் ஸ்தநோபசிக்கததிற்கும உதவினநோர்.  இவர் டமற்கு
ஐடரநோபபநோவிற்குப பயணம வசய்து பலடவறு சமூசிக்க ஜென நோயசிக்க
நிர்வநோகிசிக்களுேன் டபச்சுவநோர்தசர்ச்சத  ேததி மநோர்க்ஸ் மற்றும
ஏங்வசிக்கலஸ் வதநோேர்பநோன பரந்த அளவிலநோன ஆவணங்சிக்கசர்ச்சளப
வபற்றநோர்.

இந்த மிசிக்கச்சிறந்த மநோர்க்சிச அறிஞர் ஒர முக்கிய புரடசிசிக்கர
தததுவநோசிரியரநோசிக்கவம வநோழ்ந்தநோர். டவரநோடஸ்கிசர்ச்சயப டபநோல இவரம
டபநோலஷிவிக் மற்றும வமன்ஷிவிக் சிக்கன்சர்ச்சனசிக்களுக்கு வவளிடய
நின்றநோர்.  1917 ம ஆண்டிலும,  டவரநோடஸ்கிசர்ச்சய டபநோலடவ,

மநோவடேங்சிக்களுக்கு இசர்ச்சேயிலநோன அசர்ச்சமபபின் (Mezhraionka)

உறுபபினரநோகி பின் அக்டசிக்கநோசர்ச்சேயில டபநோலஷிவிக் சிக்கடசிக்குள
வந்தநோர்.  டபநோலஷிவிக் அதிசிக்கநோரதசர்ச்சத சர்ச்சசிக்கபபற்றிய பின்னரநோன
ரியநோசடனநோவின் பநோததிரம குறிதது அவலக்சநோண்ேர் ரபிடனநோவிடச்
எழுதிய அதிசிக்கநோரததில டபநோலஷிவிக்குசிக்கள என்னும பசர்ச்சேபபில
தீவிரமநோன ஆய்வக்சிக்கவனம அளிக்சிக்கபபடடளளது.
வமன்ஷிவிக்குசிக்களின் ஒர பிரிவினரேன் வபநோதுவநோன
அடிததளதசர்ச்சத சிக்கநோண அவர் முயன்றிரந்தநோர்.  ரியநோசடனநோவின்
வ டிய புரடசிசிக்கர வநோழ்க்சர்ச்சசிக்க,  மநோர்க்சிச தததுவததிலும மற்றும
டசநோசலிச இயக்சிக்க வரலநோற்றிலும அவரது ஆழமநோன அறிவ, மற்றும
அவரது அசிக்கன்ற சிக்கலநோச்சநோர ஆர்வங்சிக்கள ஆகியசர்ச்சவ டசநோவியத
ஒன்றியததில புரடசிசிக்கர மநோர்க்சிச புததிஜீவிசிக்கசர்ச்சள அழிக்கும
ஸ்ரநோலினது பிரச்சநோரததின் தவிர்க்சிக்கவியலநோத ஆரமப இலக்சிக்கநோசிக்க
அவசர்ச்சர ஆக்கின.  முதலில 1931  வபபரவரியில ரியநோசடனநோவ
சர்ச்சசிக்கது வசய்யபபடேநோர்,  “வமன்ஷிவிக் சர்ச்சமய”ததின் பநோசிக்கமநோசிக்க
இரந்ததநோசிக்கவம “வரலநோற்று விேயததில சீர்குசர்ச்சலக்கும
 ேவடிக்சர்ச்சசிக்கசிக்களில”  ஈடபடேதநோசிக்கவம அவர் மீது குற்றம
சநோடேபபடேது.  ரியநோசடனநோவ தனது “தனி பர் ட ர்சர்ச்சமக்குப
பலியநோனநோர்”19  என்று டவரநோடஸ்கி எழுதினநோர்.  சிக்கடசியில இரந்து
வவளிடயற்றபபடட சநோரடடேநோவக்கு  நோட சிக்கேததபபடே
ரியநோசடனநோவ மீண்டம 1937 ல சர்ச்சசிக்கது வசய்யபபடேநோர்.  இரநோணுவ
சிக்கண்சிக்கநோணிபபுக் குழு என அசர்ச்சழக்சிக்கபபடே ஒன்று அவரக்கு
ஜெனவரி 21,  1938  அன்று மரண தண்ேசர்ச்சன விதிதது,  அடத
 நோளிடலடய அவர் சுடடக் வசிக்கநோலலபபடேநோர்.

இந்த வதநோகுதிததிரடடில வசிக்கநோடக்சிக்கபபடடிரக்கும
ரியநோசடனநோவின் முதல ஆவணமநோசிக்க 1902-03  சிக்கநோலததின்
“‘இஸ்சிக்கநோரநோ’வின் (தீபவபநோறி)  டவசர்ச்சலததிடே வசர்ச்சரவ மற்றும
ரஷ்ய சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கவநோதிசிக்களின் சிக்கேசர்ச்சமசிக்கள”  என்ற தசர்ச்சலபபு
வசிக்கநோண்ே ஆவணம இேமவபற்றுளளது.  மூல ஆவணம 302
பக்சிக்கங்சிக்கள வசர்ச்சர நீண்ட வசலகிறது என்பதநோல,  டேயும
வசிக்கய்டேநோவம ஆவணம பிரதிநிதிததுவம வசய்கின்ற சநோரமநோன
பகுதிசிக்கசர்ச்சள மடடம எடதது வழங்கியுளளனர் என்பது
புரிந்துவசிக்கநோளளததக்சிக்கடத.  சிக்கன்சர்ச்சன டமநோதலின் தீவிரதசர்ச்சத
பிரதிபலிக்கும சுவநோரசியமநோன ஆவணமநோசிக்க இது இரக்கிறது.
திரமபிப பநோர்ததநோல, 1903  வசபேமபரில ரஷ்ய சமூசிக்க ஜென நோயசிக்க
வதநோழிலநோளர் சிக்கடசியின் இரண்ேநோவது சிக்கநோங்கிரசில வவடிதத
பிளவிசர்ச்சன முன்கூடடி சிததரிதததநோய் இரக்கிறது.  டமலும
வரவிரந்த ரஷ்ய புரடசியின் அததியநோவசிய முதலநோளிததுவத
தன்சர்ச்சம குறிததும,  வடிவம குறிததுமநோன பிவளக் ஹெநோடனநோவிச
சிக்கரததநோக்சிக்கம குறிததநோன அதிரபதியும இந்த ஆவணததில
நிச்சயமநோய் வவளிபபடகிறது.  ஆயினும,  “இஸ்சிக்கநோரநோ
டவசர்ச்சலததிடேம குறிதத ரியநோசடனநோவின் விமர்சனம மிசிக்கக்
குறிபபிேததக்சிக்க ஒன்று,  ஏவனனில ஏறக்குசர்ச்சறய ஒவவவநோர
அமசததிலும அது நிரந்தரப புரடசி தததுவதசர்ச்சத முன்
எதிர்பநோர்க்கிறது…”  என்று டேயும வசிக்கய்டேநோவம திடேவடேமநோய்
கூறுசர்ச்சசிக்கயில அது சற்று மிசர்ச்சசிக்கபபடே கூற்றநோசிக்க வசன்று
விடவதநோசிக்கடவ இமமதிபபுசர்ச்சரயநோளர்  மபுகிறநோர்.20

வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின் சிக்கேசர்ச்சமசிக்கசர்ச்சள வசர்ச்சரயறுக்சர்ச்சசிக்கயில,
புரடசிக்குப பின்னர் முதலநோளிததுவ ஆடசிக்கு அடிபணிவது என்ற
பிவளக் ஹெநோடனநோவின் எண்ண ஓடேதசர்ச்சதக் சிக்கேந்தவதநோர
வசர்ச்சசிக்கயிலநோன சில சூததிரபபநோடசிக்கசர்ச்சள வசிக்கநோண்ட ரியநோசடனநோவ
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முயற்சிததநோர்.  அததுேன் புரடசிசிக்கரப டபநோரநோடேததில,  விவசநோயிசிக்கள
ஒர முக்கியமநோன சுயநோதீனமநோன பநோததிரதசர்ச்சத ஆற்றக் கூடம
என்பதநோசிக்க அசர்ச்சமந்த ஆடலநோசசர்ச்சனசிக்கள மீதநோன ஒர ஐயுறவவநோத
மனபடபநோக்சர்ச்சசிக்கயும ரியநோசடனநோவ வவளிபபடததுகிறநோர் -  இது
விேயததில பின்னர் பர்வஸ் மற்றும டவரநோடஸ்கியின்
எழுததுக்சிக்களில, வலுவநோன முசர்ச்சறயில அபிவிரததி வசய்யபபடேது.
இரந்தடபநோதிலும,  வரவிரந்த புரடசிசிக்கர ஆடசி குறிதத
ரியநோசடனநோவின் சூததிரங்சிக்கள எலலநோம சற்று
தற்சிக்கநோலிசிக்கவயபபடேசர்ச்சவயநோசிக்க உளளன.  “புரடசியநோனது
சந்டதசிக்கததிற்கிேமிலலநோமல முதலநோளிததுவ உற்பததி உறவசிக்களின்
அடிபபசர்ச்சேயில தநோன் நிசிக்கழும, அந்த அர்ததததில அது நிச்சயமநோசிக்க
‘முதலநோளிததுவ’ புரடசிடய....” என்று அவர் எழுதுகிறநோர். ஆனநோல
“ஆரமபததில இரந்து இறுதி வசர்ச்சர புரடசியின் தசர்ச்சலசர்ச்சமக் கூறநோசிக்க
பநோடேநோளி வர்க்சிக்கம இரக்கும என்பதநோலும,  ஒடடவமநோதத
இயக்சிக்கததின் மீதும அது தனது வர்க்சிக்க முததிசர்ச்சரசர்ச்சய பதிக்கும
என்பதநோலும அந்த அர்ததததில அது பநோடேநோளி வர்க்சிக்கப
புரடசியநோசிக்கவம இரக்கும.”21  ஆவணததின் இன்வனநோர பகுதியில
அவர் உறுதிபேக் கூறுகிறநோர் “முதலநோளிததுவததிற்கு எதிரநோசிக்க
பநோடேநோளி வர்க்சிக்கததின் வர்க்சிக்கப டபநோரநோடேம சுதந்திரமநோசிக்க
அபிவிரததியுற வசதியநோன ஒர வடிவமதநோன் ஒர ஜென நோயசிக்கக்
குடியரசநோகும”.22  ஆயினும இந்த சூததிரமநோக்சிக்கலசிக்கள எலலநோம
டவரநோடஸ்கியநோல பின்னர் முன்சர்ச்சவக்சிக்கபபடேவற்றுேன் ஒபபிடேநோல
சிக்கணிசமநோசிக்கப பின்தங்குகின்றன.  வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம புரடசியில
தனது தேதசர்ச்சதப பதிபபடதநோட நின்றுவிேநோமல அரசு
அதிசிக்கநோரதசர்ச்சதயும சர்ச்சசிக்கபபற்றும என்று டவரநோடஸ்கி வநோதிடேநோர்.

ரியநோசடனநோவ ஆவணததின் வபரம பகுதி —அதன் மிசிக்கப
பலவீனமநோன பகுதிசிக்கள—  வலனினின் என்ன வசய்ய டவண்டம?
மீதநோன தநோக்குதலுக்கு,  அதிலும குறிபபநோசிக்க டசநோசலிச  னவ
வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததிற்குளளநோசிக்க தன்னியலபநோய்
அபிவிரததியுறுவதிலசர்ச்சல,  மநோறநோசிக்க அது வவளியில இரந்து
வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததிற்குள வசிக்கநோண்ட வரபபடகிறது என்று
வலனின் வலியுறுததியதன் மீதநோன தநோக்குதலுக்கு
அர்பபணிக்சிக்கபபடகிறது.  வலனினின் இந்தக் சிக்கரததுக்கு எதிரநோன
வலுவநோனவதநோர விவநோதவியல வநோதததில “டதநோழர் வலனின்
வரமபு சிக்கேந்து வசலகிறநோர்”  என்று ரியநோசடனநோவ எழுதுகிறநோர்.  டே
மற்றும வசிக்கய்டேநோவின் வர்ணசர்ச்சன ரியநோசடனநோவின் நிசர்ச்சலபபநோடடில
அவர்சிக்கள ஓரளவக்கு அனுதநோபததுேன் இரபபசர்ச்சதடய
சுடடிக்சிக்கநோடடவதநோய் அசர்ச்சமந்திரக்கிறது.  ஆயினும,  சரியநோசிக்க இந்த
விேயததில தநோன் —அதநோவது, டசநோசலிசம வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின்
தன்னியலபநோன வபநோரளநோதநோரப டபநோரநோடேங்சிக்கள மற்றும  சர்ச்சேமுசர்ச்சற
வசயலபநோடசிக்களின் வடேததிற்கு வவளியில இரந்து வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கததிற்குளளநோசிக்க வசிக்கநோண்ட வரபபடகிறது என்பதில— வலனின்
மீதநோன சிக்கநோவடஸ்கியின் தநோக்சிக்கம மிசிக்கவம திடேவடேமநோனதநோய்
இரந்தது.  தனது என்ன வசய்ய டவண்டம? என்னும பசர்ச்சேபபில
வலனின், சிக்கநோவடஸ்கி எழுதிய ஒர நீளமநோன பததிசர்ச்சய இேமவபறச்
வசய்திரந்தநோர்.  அதில சிக்கநோவடஸ்கி,  “டசநோசலிச  னவ என்பது
பநோடேநோளி வர்க்சிக்கப டபநோரநோடேததுக்குள வவளியில இரந்து [von

Au en  hineingetragenesß ] உளவசிக்கநோண்டவரபபடம ஒன்டற தவிர
உளளுக்குளடளடய தன்னியலபநோய் [urw chsigü ] எழுவதலல” என்று
விளக்கியிரந்தநோர்.23  சீர்திரததவநோததசர்ச்சத ரியநோசடனநோவ எதிர்தது
வந்திரந்த டபநோதிலும,  சில வவகுமுக்கிய அமசங்சிக்களில என்ன

வசய்ய டவண்டம?  பசர்ச்சேபபின் பிரதநோன இலக்சிக்கநோசிக்க இரந்த
வபநோரளநோதநோரவநோதிசிக்களின் நிசர்ச்சலபபநோடசிக்கசர்ச்சள ஒதத
நிசர்ச்சலபபநோடசிக்கசர்ச்சளடய அவரது ஆவணம முன்வனடக்கிறது.
இஸ்சிக்கநோரநோ மீதநோன ரியநோசடனநோவின் விமர்சனதசர்ச்சத ஒர
வரலநோற்றநோசிரியர் 1970 ல எழுதுசர்ச்சசிக்கயில “புரடசிசிக்கர
வபநோரளநோதநோரவநோதம”  என விவரிதததநோய் டே மற்றும வசிக்கய்டேநோ
குறிபபிடகின்றனர்.24

சுமநோர் மூன்று வரே சிக்கநோலம சிக்கழிதது 1905 புரடசியின் மததிய
சமயததில எழுதபபடே ரியநோசடனநோவின் இரண்ேநோவது ஆவணம
டவரநோடஸ்கி மற்றும பர்வஸ் அபிவிரததி வசய்த
சூததிரபபநோடசிக்களுக்கு வ ரக்சிக்கமநோசிக்க வரம சூததிரமநோக்சிக்கங்சிக்கசர்ச்சள
வசிக்கநோண்டிரக்கிறது.  “வசநோததுசர்ச்சேசர்ச்சம குறிதத பிரச்சிசர்ச்சன”யின்
முக்கியததுவதசர்ச்சத வலியுறுததும ரியநோசடனநோவ அறிவிததநோர்:

வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கமநோனது தனது வசநோந்தக்
சிக்கேசர்ச்சமசிக்கசர்ச்சள நிசர்ச்சறவ வசய்வதில தனது அசர்ச்சனதது
முயற்சிசிக்கசர்ச்சளயும ஒன்றுபடததுகின்ற அடத
சமயததில,  ஒர தற்சிக்கநோலிசிக்க அரசநோங்சிக்கததில
பங்டசிக்கற்பதலல பிரச்சிசர்ச்சன மநோறநோசிக்க வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கம அதிசிக்கநோரதசர்ச்சதக் சர்ச்சசிக்கபபற்றுவதும
‘முதலநோளிததுவ’ப புரடசிசர்ச்சய டசநோசலிசப
புரடசிக்சிக்கநோன ஒர ட ரடி முன்நிசிக்கழ்வநோசிக்க மநோற்றுவதும
தநோன் உண்சர்ச்சமயநோன பிரச்சிசர்ச்சன என்பதநோன
தரணதசர்ச்சத வ ரங்குகிறது.25

வலனினின் பங்சிக்களிபபு

ரஷ்ய புரடசிக்சிக்கநோன தததுவம மற்றும மூடலநோபநோயததின்
பரிணநோமததில,  “பநோடேநோளிசிக்களதும விவசநோயிசிக்களதும ஜென நோயசிக்க
சர்வநோதிசிக்கநோரம”  குறிதத வலனினின் சிக்கரததநோக்சிக்கமநோனது 1905 ல
பிவளக் ஹெநோடனநோவின் மரபுவழி சிக்கரததநோக்சிக்கததிற்சிக்கநோன ஒர முக்கிய
மநோற்றீேநோசிக்க எழுந்தது.  நீண்ேசிக்கநோல அரசியல மற்றும  சர்ச்சேமுசர்ச்சறத
தநோக்சிக்கங்சிக்கசர்ச்சளக் வசிக்கநோண்டிரந்த இரண்ட அடிபபசர்ச்சே அமசங்சிக்களில
வலனினின் முன்டனநோக்கு பிவளக் ஹெநோடனநோவினுசர்ச்சேயதில இரந்து
டவறுபடேது. முதலநோவதநோசிக்க, வரவிரக்கும புரடசி முதலநோளிததுவப
புரடசி என்டற வலனின் குணநோமசபபடததினநோர் என்றநோலும அந்தப
புரடசிக்கு ரஷ்ய முதலநோளிததுவ வர்க்சிக்கம தசர்ச்சலசர்ச்சமடயற்சிக்க முடியும
என்ற சிக்கரதசர்ச்சத —புரடசிசர்ச்சய முதலநோளிததுவ வர்க்சிக்கம ஒர
தீர்க்சிக்கமநோன நிசர்ச்சறவ வசர்ச்சர  ேததி முடிபபவதற்வசிக்கலலநோம டபநோசிக்கடவ
டவண்ேநோம— அவர் நிரநோசிக்கரிததநோர்.  பிவளக் ஹெநோடனநோவ இன்
சிக்கரததுக்கு ட வரதிரநோய்,  முதலநோளிததுவ தநோரநோளவநோதிசிக்களுேனநோன
எந்த அரசியல கூடேணி உறசர்ச்சவயும வலனின் திடேவடேமநோய்
நிரநோசிக்கரிததநோர்.

டமலும,  வலனிசர்ச்சனப வபநோறுததவசர்ச்சர,  “முதலநோளிததுவ”
புரடசியின் அததியநோவசியமநோன வரலநோற்று முக்கியததுவமநோனது
ஜென நோயசிக்க  நோேநோளுமன்ற ஸ்தநோபனங்சிக்கசர்ச்சள நிறுவவதில
அேங்கியிரக்சிக்கவிலசர்ச்சல,  மநோறநோசிக்க கிரநோமபபுறங்சிக்களில
நிலபபிரபுததுவ உறவசிக்களின் அசர்ச்சனதது சுவடசிக்கசர்ச்சளயும தீவிரமநோய்
அழிபபதிலதநோன் அேங்கியிரந்தது.  இதனநோல தநோன் “விவசநோயப
பிரச்சிசர்ச்சன” என்பதநோன ஒன்சர்ச்சற ஜென நோயசிக்கப புரடசியின் சர்ச்சமயததில
வலனின் இரததினநோர்.  நிரந்தரப புரடசி தததுவததின் மூலங்சிக்கள
குறிதத தனது சிக்கசர்ச்சேசி முக்கிய சிக்கடடசர்ச்சரயில டவரநோடஸ்கி
வலியுறுததிக் கூறியவநோறநோசிக்க,  “பிவளக் ஹெநோடனநோசர்ச்சவ சிக்கநோடடிலும
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சிக்கணக்கிேமுடியநோத வபரம சக்தியுேனும உறுதியுேனும வலனின்,
விவசநோயப பிரச்சிசர்ச்சனசர்ச்சய ரஷ்யநோவில ஜென நோயசிக்க மநோற்றததின்
சர்ச்சமயப பிரச்சிசர்ச்சனயநோசிக்க முன்வனடததநோர்”.26

பிவளக் ஹெநோடனநோவ கூறியதில இரந்து அடிபபசர்ச்சேயநோசிக்க
டவறுபடே ஒர அரசியல மூடலநோபநோயம இந்த பகுபபநோய்வில
இரந்து எழுந்தது.   நோடடபபுறங்சிக்களில பசர்ச்சழய நில உசர்ச்சேசர்ச்சம
வர்க்சிக்கங்சிக்களின் பரந்த நிலபபரபபுசிக்கசர்ச்சள பறிமுதல வசய்வசர்ச்சத
அவசியமநோக்கிய ஜென நோயசிக்கப புரடசியின் வவற்றியநோனது,
ரஷ்யநோவின் மிலலியன் சிக்கணக்சிக்கநோன விவசநோயிசிக்களின் பநோரிய
அணிதிரடேலநோலதநோன் சநோதிக்சிக்கபபே இயலக் கூடியதநோய் இரந்தது.
தனியநோர் உசர்ச்சேசர்ச்சமக்கு எதிரநோசிக்கச் வசலுததபபடம வவகுஜென
 ேவடிக்சர்ச்சசிக்கயின் எந்த வடிவததிற்கும விடரநோதம சிக்கநோடடிய ரஷ்ய
முதலநோளிததுவம கிரநோமபபுறததில நிலவம உசர்ச்சேசர்ச்சம உறவசிக்கசர்ச்சளப
புரடசிசிக்கரமநோய் தசர்ச்சலகீழநோய் புரடடிப டபநோடவசர்ச்சத அனுமதிக்சிக்கடவநோ
அலலது அதற்கு தசர்ச்சலசர்ச்சமடயற்சிக்கடவநோ முடியவிலசர்ச்சல.  ஆனநோல
ரஷ்ய மக்சிக்களில மிசிக்கப வபரமபநோன்சர்ச்சமயினரநோசிக்க இரந்த
விவசநோயிசிக்களின் அததசர்ச்சசிக்கயவதநோர பநோரிய அணிதிரடேல மூலமநோசிக்க
மடடமதநோன்,  ஜெநோரிச ஆடசி தூக்கிவயறியபபேக் கூடியதநோசிக்க
இரந்தது.

வலனிசர்ச்சனப வபநோறுததவசர்ச்சர, தநோரநோளவநோத முதலநோளிததுவதசர்ச்சத
ட நோக்கிய பிவளக் ஹெநோடனநோவின் ட நோக்குநிசர்ச்சலயநோனது புரடசிக்கு
அழிவவழி தநோன்.  ஜெநோரிச ஆடசிக்கு எதிரநோன புரடசிசிக்கரப
டபநோரநோடேததில,  வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின் அததியநோவசியமநோன
கூடேநோளி விவசநோயிசிக்களதநோன். ஜென நோயசிக்கப புரடசியின் இயக்சிக்கவியல
குறிதத இந்த மதிபபீடடில இரந்துதநோன்,  ஜெநோரிச
எடதச்சநோதிசிக்கநோரதசர்ச்சத பிரதியீட வசய்யவிரந்த புரடசிசிக்கர அரசு
அதிசிக்கநோரததின் புதிய வடிவமநோசிக்க பநோடேநோளிசிக்களினதும
விவசநோயிசிக்களினதும ஜென நோயசிக்க சர்வநோதிசிக்கநோரம குறிதத சிக்கரதசர்ச்சத
வலனின் அபிவிரததி வசய்தநோர்.

ஜென நோயசிக்கப புரடசி குறிதத வலனினின் சிக்கரததநோக்சிக்கமநோனது,
ரஷ்ய சமூசிக்க ஜென நோயசிக்க வதநோழிலநோளர் சிக்கடசியின் டபநோலஷிவிக்
பிரிசர்ச்சவ (1912  வசர்ச்சர டபநோலஷிவிக்குசிக்கள தங்சிக்கசர்ச்சள சுயநோதீனமநோன
சிக்கடசியநோசிக்க அறிவிததுக் வசிக்கநோளளவிலசர்ச்சல), முதலநோளிததுவததுேனும
மற்றும ஜெநோர் தூக்கிவயறியபபடவதன் நியநோயபூர்வமநோன ஒடர
விசர்ச்சளவபநோரளநோசிக்க இரக்சிக்கததக்சிக்கது,  ஒர தநோரநோளவநோத
முதலநோளிததுவ  நோேநோளுமன்ற குடியரசு மடடடம என ஏடதனும
ஒர வடிவததில வலியுறுததிய அசர்ச்சனதது வமன்ஷிவிக்
டபநோக்குசிக்களுேனும சமரசபபடதத முடியநோத அரசியல
குடரநோதமுசர்ச்சேயதநோக்கியது. ஆயினும ஜென நோயசிக்கப புரடசிசிக்களுக்கும
டசநோசலிசப புரடசிசிக்களுக்கும இசர்ச்சேயில வலனின் வதளிவநோய்
விததியநோசபபடததிக் சிக்கநோடடினநோர்.  வலனின் சிக்கரததில வசிக்கநோண்ே,
பநோடேநோளிசிக்களினதும விவசநோயிசிக்களினதும ஜென நோயசிக்க சர்வநோதிசிக்கநோரம
என்பது முதலநோளிததுவ உறவசிக்களின் அடிபபசர்ச்சேயில
ஸ்தநோபிக்சிக்கபபடம. 1905 ல எழுதுசர்ச்சசிக்கயில வலனின் விளக்கினநோர்:

ஆனநோலும அது ஒர ஜென நோயசிக்க சர்வநோதிசிக்கநோரமநோசிக்க
இரக்குடம அன்றி டசநோசலிச சர்வநோதிசிக்கநோரமநோசிக்க
இரக்சிக்கநோது என்பது உண்சர்ச்சமடய.
முதலநோளிததுவததின் அததிவநோரங்சிக்கசர்ச்சள பநோதிக்சிக்க
(புரடசிசிக்கர அபிவிரததியின் வதநோேர்ச்சியநோன
இசர்ச்சேக் சிக்கடேங்சிக்கள இன்றி)  அதனநோல முடியநோது.

ஆசிக்கக்கூடியதநோசிக்க அது விவசநோயிசிக்களுக்கு சநோதசிக்கமநோசிக்க
நில உசர்ச்சேசர்ச்சமயில தீவிரமநோன மறுபங்கீடசர்ச்சேக்
வசிக்கநோண்டவரலநோம,  ஒர குடியரசர்ச்சச உரவநோக்குவது
உடபே உறுதியநோன மற்றும முழுசர்ச்சமயநோன ஒர
ஜென நோயசிக்கதசர்ச்சத ஸ்தநோபிக்சிக்கலநோம,  ஒர குடியரசர்ச்சச
உரவநோக்குவது உடபே சீர்சர்ச்சமயநோன மற்றும
முழுசர்ச்சமயநோன ஒர ஜென நோயசிக்கதசர்ச்சத
ஸ்தநோபிக்சிக்கலநோம, கிரநோமப பகுதிசிக்களில மடடமலலநோது
வதநோழிற்சநோசர்ச்சல வநோழ்க்சர்ச்சசிக்கயிலும ஆசிய
அடிசர்ச்சமததனததின் ஒடக்குமுசர்ச்சற அமசங்சிக்கள
அசர்ச்சனதசர்ச்சதயும நீக்சிக்கலநோம,  வதநோழிலநோளர்சிக்களின்
நிசர்ச்சலசர்ச்சமசிக்களில ஒர முழுசர்ச்சமயநோன
டமமபநோடடிற்கும அவர்சிக்களின் வநோழ்க்சர்ச்சசிக்கத தரததில
ஒர டமமபநோடடக்குமநோன அடிததளதசர்ச்சத
அசர்ச்சமக்சிக்கலநோம,  மற்றும சிக்கசர்ச்சேசியநோசிக்க ஆனநோலும
முக்கியததுவததில குசர்ச்சறவிலலநோது,
ஐடரநோபபநோவிற்குள புரடசிசிக்கர வ ரபசர்ச்சப சுமந்து
வசலலலநோம.  எவவநோறநோயினும இததசர்ச்சசிக்கயவதநோர
வவற்றி எந்த வசர்ச்சசிக்கயிலும  மது முதலநோளிததுவப
புரடசிசர்ச்சய ஒர டசநோசலிசப புரடசியநோசிக்க மநோற்றி
விேநோது;  ஜென நோயசிக்கப புரடசியநோனது முதலநோளிததுவ
சமூசிக்க மற்றும வபநோரளநோதநோர உறவசிக்களின்
வரமபுஎலசர்ச்சலசிக்கசர்ச்சள உேனடியநோசிக்கக் சிக்கேந்து விே
முடியநோது;  எபபடியிரபபினும,  ரஷ்யநோ மற்றும
வமநோதத உலசிக்கததின் வரங்சிக்கநோல அபிவிரததிக்கு
இததசர்ச்சசிக்கயவதநோர வவற்றியின் முக்கியததுவம
மிசிக்கத தீவிரமநோனதநோய் இரக்கும.27

டவரநோடஸ்கி பின்னர் எழுதியசர்ச்சதப டபநோல,  வலனினின்
டவசர்ச்சலததிடேமநோனது முதலநோளிததுவ புரடசி குறிதத
பிவளக் ஹெநோடனநோவின் சிக்கரததநோக்சிக்கதசர்ச்சதக் சிக்கேந்து “முன்னநோல எடதது
சர்ச்சவக்சிக்கபபடே ஒர மிசிக்கபவபரம அடிசர்ச்சய”
பிரதிநிதிததுவபபடததியது.28  ஆயினும வலனினின்
சூததிரமநோக்சிக்கலின் இரடசர்ச்சே அர்ததமவசிக்கநோண்ே தன்சர்ச்சமசர்ச்சயயும
மடடபபடததபபடே தன்சர்ச்சமசர்ச்சயயும வவளிபபடததுவதநோய்
அசர்ச்சமந்த வதநோேர்ச்சியநோன பல தததுவநோர்தத மற்றும அரசியல
பிரச்சிசர்ச்சனசிக்கசர்ச்சள அது எழுபபியது.  குறிபபநோசிக்க,  வலனினின்
சிக்கரததநோக்சிக்கததில,  அதிசிக்கநோரமநோனது பநோடேநோளிசிக்கள மற்றும
விவசநோயிசிக்கள ஆகிய இரண்ட வர்க்சிக்கங்சிக்களநோல பகிர்ந்து
வசிக்கநோளளபபடகின்ற ஒர புதிய மற்றும முன்சிக்கண்டிரநோத அரசு
வடிவததின் உரவநோக்சிக்கம எதிர்பநோர்க்சிக்கபபடேது.  இந்த இரண்ட
வர்க்சிக்கங்சிக்களுக்கு இசர்ச்சேடய அதிசிக்கநோரம எவவநோறு பகிர்ந்து
வசிக்கநோளளபபே முடியும?  டமலும,  வலனின் வதளிவநோய்
அங்கீசிக்கரிததசர்ச்சதப டபநோல,  பசர்ச்சழய நிலப பண்சர்ச்சணசிக்கள
அழிக்சிக்கபபடட நிலம மறுபங்கீட வசய்யபபடடிரபபதநோல,  நிலம
தனியநோர் உசர்ச்சேசர்ச்சமயநோய் இரபபது முடிவக்கு வந்து விடேது என்று
அர்ததமலல.  சற்று சமநிசர்ச்சலபபடே அடிபபசர்ச்சேயில என்றநோலும
விவசநோயி வர்க்சிக்கம தனிச்வசநோததுசர்ச்சேசர்ச்சமயில உறுதி
வசிக்கநோண்ேதநோசிக்கடவ இரந்தது.  எபபடியநோயினும,  விவசநோயி வர்க்சிக்கம
பநோடேநோளி வர்க்சிக்கததின் தனிச்வசநோததுசர்ச்சேசர்ச்சமக்கு எதிரநோன டசநோசலிச
அபிலநோசர்ச்சசசிக்களுக்கும மற்றும ட நோக்குநிசர்ச்சலக்கும குடரநோதமநோசிக்கததநோன்
இரக்கும.  இந்த இரண்ட வர்க்சிக்கங்சிக்களின் சமூசிக்க
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ட நோக்குநிசர்ச்சலயிலநோன இந்த அடிபபசர்ச்சே முரண்பநோட,  வலனினின்
ஜென நோயசிக்க சர்வநோதிசிக்கநோரம குறிதத சிக்கரததின் வசலதசர்ச்சசிக்கசர்ச்சமசர்ச்சய
டசிக்களவிக்குடபடததியது.

வலனினின் டவசர்ச்சலததிடேததில மடடபபடததபபடே
தன்சர்ச்சமசிக்கள இரந்தடபநோதிலும,  ஒர புறநிசர்ச்சலயநோன வரலநோற்று
அர்ததததில, அது ரஷ்ய புரடசிசிக்கர சிந்தசர்ச்சனயின் அபிவிரததியில
ஒர முக்கியமநோன சர்ச்சமலசிக்கலசர்ச்சல குறிததது.  ஆசிக்கடவ,  வலனினின்
நிசர்ச்சலபபநோட குறிதத டே மற்றும வசிக்கய்டேநோவின் பலவீனமநோன
அணுகுமுசர்ச்சற மற்றும ஏறக்குசர்ச்சறய நிரநோசிக்கரிக்கும மடனநோநிசர்ச்சல
இந்த மதிபபுசர்ச்சரயநோளசர்ச்சர சற்று குழபபததில ஆழ்ததுகிறது.  இந்த
ஒர இேததில தநோன் ஆசிரியர்சிக்களின் அரசியல நிசர்ச்சலபபநோட
உரசுகின்றதநோன ஒர சதததசர்ச்சத ஒரவர் ஏறக்குசர்ச்சறய டசிக்கடசிக்க
முடிகிறது, நிரந்தரப புரடசி தததுவததின் மீதநோன விவநோதம குறிதத
வபநோதுவநோசிக்க மிசிக்கச் சிறந்ததநோய் அசர்ச்சமந்திரக்கும அவர்சிக்களின்
இததிறனநோய்சர்ச்சவ இது பலவீனபபடததுகிறது.  அவர்சிக்கள
வதரிவிபபதநோவது:

"வலனின் கூறிய 'பநோடேநோளிசிக்களினதும
விவசநோயிசிக்களினதும ஜென நோயசிக்க சர்வநோதிசிக்கநோரம'  எனும
சிக்கரததின் பிரச்சிசர்ச்சன வவளிபபசர்ச்சேயநோனது.
ரஷ்யநோவில டசர்ந்து வசயலபேததக்சிக்க புரடசிசிக்கர
குடடி-முதலநோளிததுவக் சிக்கடசி எதுவம
இரக்சிக்கவிலசர்ச்சல. அததசர்ச்சசிக்கயவதநோர சிக்கடசி இறுதியில
எழுந்தநோசிக்க டவண்டம என்று வலனின் நிசர்ச்சனததநோர்.
ஆனநோல இது அரசியல தந்திடரநோபநோயததிற்கு
அடிபபசர்ச்சேயநோசிக்க வசிக்கநோளளக் கூடிய ஒர  சர்ச்சேமுசர்ச்சற
அடிததளமநோசிக்க இரக்சிக்கவிலசர்ச்சல."29

இந்த முடிவ ஒரவசர்ச்சர ஆச்சரியபபேச் வசய்கிறது. வலனினின்
தததுவததில என்ன மடடபபடததபபடே தன்சர்ச்சமசிக்கள
இரந்திரந்தநோலும,  அசர்ச்சவ நிச்சயமநோசிக்க "வவளிபபசர்ச்சேயநோய்"
இரந்தசர்ச்சவயிலசர்ச்சல.  அபபடி இரந்திரக்குமநோனநோல,  "ஜென நோயசிக்க
சர்வநோதிசிக்கநோர"  முன்டனநோக்கு மீதநோன டவரநோடஸ்கியின்
விமர்சனங்சிக்களும,  அதசர்ச்சனக் சிக்கேந்து நிரந்தரப புரடசி தததுவமநோசிக்க
அதசர்ச்சன அவர் அபிவிரததி வசய்ததும இததசர்ச்சசிக்கயவதநோர
ஆழபபதியததக்சிக்க புததிஜீவிததன சநோதசர்ச்சனயநோசிக்க
இரந்திரக்சிக்கமுடியநோது.  டமலும ரஷ்யநோவில ஒர வவகுஜென
விவசநோயக் சிக்கடசிக்சிக்கநோன சநோததியதசர்ச்சத திறந்து சர்ச்சவததிரந்ததற்சிக்கநோசிக்க
வலனிசர்ச்சன அதிசிக்கமநோய் குசர்ச்சறசிக்கநோண முடியநோது. டசநோசலிசப புரடசிசிக்கர
சிக்கடசி (Socialist Revolutionary Party) விவசநோயிசிக்களிசர்ச்சேடய வவகுஜென
ஆதரசர்ச்சவப வபற்று —இந்த ஆதரவ ஸ்திரமநோனதநோசிக்க இலலநோது
டபநோனநோலும— வரங்சிக்கநோலததில அபிவிரததி சிக்கண்ேதநோனது வலனின்
எண்ணியது சரிவயன நிரூபிததது.

இறுதியநோசிக்க,  வலனின் பநோரிஸ் சிக்கமயூனின் வபரந்துயர
முடிவக்குப பின்னர் அரசியல முதிர்ச்சிக்கு வளர்ச்சியசர்ச்சேந்த ஒர
தசர்ச்சலமுசர்ச்சறசர்ச்சயச் டசர்ந்தவர் என்பசர்ச்சதயும மனதில வசிக்கநோளள
டவண்டம.  பநோரிஸ் வதநோழிலநோளர்சிக்கள பிவரஞ்சு விவசநோயிசிக்கசர்ச்சள
தங்சிக்களது பக்சிக்கததிற்கு அணிதிரடே முடியநோமல டபநோனது டவர்சநோய்
இல இரந்த முதலநோளிததுவ ஆடசி 1871 டம மநோதததில சிக்கமயூசர்ச்சன
அழிபபதற்கு வழிவசர்ச்சசிக்க வசய்தது.  அது எளிதநோய் மறந்து
விேததக்சிக்க ஒர அரசியல டதநோலவி அலல.  வலனிசர்ச்சனப
வபநோறுததவசர்ச்சர,  ரஷ்யநோவில (இந்த விஷயததில,  ஒர வபரம

விவசநோய மக்சிக்கசர்ச்சளக் வசிக்கநோண்ே எந்த ஒர  நோடடக்கும) வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கததின் தசர்ச்சலவிதியநோனது விவசநோயிசிக்களின் ஆதரசர்ச்சவ வவலலும
அதன் திறனின் மீது தங்கியிரந்தது.  வரலநோற்றுக் சிக்கநோலசிக்கடேதசர்ச்சத
சிக்கரததில வசிக்கநோளவது எபடபநோதும சிறந்தது.  பநோரிஸ் சிக்கமயூனுக்கும
1905  புரடசிக்கும இசர்ச்சேயில வவறும 34  வரே இசர்ச்சேவவளிடய
இரந்தது.  1975  டம மநோதததின் சர்ச்சசடசிக்கநோன் (Saigon) வீழ்ச்சி
இன்சர்ச்சறய  நோளுக்கு எவவளவ அரகில உளளடதநோ,  சிக்கமயூன்
அழிவநோனது 1905 ம ஆண்டில வலனின் தசர்ச்சலமுசர்ச்சறக்கு அதனினும
மிசிக்க அரகிலசர்ச்சமந்த நிசிக்கழ்வநோய் இரந்தது!

ஜென நோயசிக்க சர்வநோதிசிக்கநோரம குறிதத வலனினின் சூததிரமநோக்சிக்கலில
மிசிக்கப வபரம முக்கியததுவம வசிக்கநோண்ே இன்வனநோர அமசமும
உளளது.  விவசநோயி வர்க்சிக்க புரடசிசிக்கர இயக்சிக்கததின் முரண்பநோேநோன
தன்சர்ச்சம குறிதத வலனினின் புரிதல —எலலநோவற்றுக்கும டமல,
விவசநோயிசிக்களின் கிளர்ச்சிசிக்களும, நிலங்சிக்களின் பநோரிய பறிமுதலும
முதலநோளிததுவ உறவசிக்களின் அழிவக்கு இடடச் வசலலும சிக்கடேநோயம
இலசர்ச்சல என்ற அவரது வலியுறுததல— நுண்சர்ச்சமயநோனதநோசிக்கவம
ஆழ்ந்துணர்ந்ததநோசிக்கவம இரந்தது.  இேதுசிக்களுக்குளளநோசிக்க
(உதநோரணமநோசிக்க சிக்கநோஸ்டடரநோ,  மநோடவநோ,   க்சசர்ச்சலடடசிக்கள மற்றும
வமக்சிடசிக்கநோவின் "sub-Comandante" மநோர்டசிக்கநோஸ் ஆகிடயநோரின்
ஆதரவநோளர்சிக்கள இசர்ச்சேடய)  மீண்டம மீண்டம அரசியல
குழபபததிற்கு சிக்கநோரணமநோய் அசர்ச்சமயும ஒர பிரச்சிசர்ச்சனசர்ச்சய
சர்ச்சசிக்கயநோளுகின்ற வலனின்,  விவசநோயி வர்க்சிக்கத தீவிரவநோதம —அது
கிரநோமபபுற ஏசர்ச்சழசிக்களுக்கு நிலம பகிர்ந்தளிக்சிக்கபபடவதற்சிக்கநோசிக்கததநோன்
டபநோரநோடகிறது என்றடபநோதிலும— டசநோசலிச வசர்ச்சசிக்கசர்ச்சயச் டசர்ந்தது
என்ற பரவலநோசிக்க இரக்கும தவறநோன சிக்கரததுக்கு எதிரநோசிக்க
வநோதிடேநோர்.  நிலங்சிக்கசர்ச்சள டதசியமயமநோக்குவது ஜென நோயசிக்கப
புரடசியின் ஒர முக்கிய பநோசிக்கம என்படதநோட குறிபபிடே
நிசர்ச்சலசர்ச்சமசிக்களின் கீழ் முதலநோளிததுவததின் அபிவிரததிக்கு வவகு
முக்கியமநோனதநோசிக்கவம ஆகின்றதநோகும என்று வலனின்
வலியுறுததினநோர். நிலங்சிக்கசர்ச்சள டதசியவசர்ச்சேசர்ச்சமயநோக்குவது டசநோசலிச
 ேவடிக்சர்ச்சசிக்க என்பசர்ச்சதக் சிக்கநோடடிலும ஒர ஜென நோயசிக்க  ேவடிக்சர்ச்சசிக்க
ஆகும என்பசர்ச்சத விளக்சிக்க முற்படம வலனின் பின்வரமநோறு
எழுதினநோர்:

"இந்த உண்சர்ச்சமசர்ச்சய புரிந்து வசிக்கநோளள மறுபபது
டசநோசலிசப புரடசியநோளர்சிக்கசர்ச்சள (Socialist

Revolutionaries) குடடி முதலநோளிததுவததின்  னவற்ற
சிததநோந்தவநோதிசிக்களநோசிக்க ஆக்கிவிடகிறது.  இந்த
உண்சர்ச்சமயின் மீது வலியுறுததி ஊன்றி
நிற்பவதன்பது சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசிசர்ச்சய
வபநோறுததவசர்ச்சர தததுவததின் பநோர்சர்ச்சவயில
மடடமலலநோது  சர்ச்சேமுசர்ச்சற அரசியலின் பநோர்சர்ச்சவயில
இரந்தும மிகுந்த முக்கியததுவம வநோய்ந்ததநோகும.
ஏவனன்றநோல தற்டபநோசர்ச்சதய "வபநோதுவநோன ஜென நோயசிக்க"
இயக்சிக்கததில பநோடேநோளி வர்க்சிக்க சிக்கடசியின்
முழுசர்ச்சமயநோன வர்க்சிக்க சுயநோதீனம என்பது ஒர
தவிர்க்சிக்கமுடியநோத நிபந்தசர்ச்சன என்பது இதில இரந்து
தநோன் வரகிறது."30

ஜெபபநோனுேனநோன டபநோரில ரஷ்யநோ சந்திதத இரநோணுவப
டபரழிவசிக்கள ஒர புரடசியின் வவடிபபுக்கு அசர்ச்சழததுச் வசன்றது.
குளிர்சிக்கநோல அரண்மசர்ச்சனக்கு 1905  ஜெனவரி 9  அன்று எதிர்பபுப
டபரணி  ேததிய வசயிண்ட பீடேர்ஸ்டபர்க் வதநோழிலநோளர்சிக்கள
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படவசிக்கநோசர்ச்சல வசய்யபபடே சமபவம அதன் அறிவிபபு
அசர்ச்சேயநோளமநோனது. ரஷ்ய சநோமரநோஜ்யததிற்குளளநோன சமூசிக்க வவடிபபு
புரடசிசிக்கர தததுவததின் அபிவிரததிக்கு சக்திவநோய்ந்தவதநோர
உதடவசிக்கதசர்ச்சத அளிததது.  பநோர்வஸ்,  டவரநோடஸ்கி இரவரம
நிரந்தரப புரடசி தததுவததின் சூததிரமநோக்சிக்கலில சர்ச்சமயப பநோததிரம
ஆற்றியவர்சிக்களநோவர்.

பநோர்வஸின் பங்சிக்களிபபு:

டஜெர்மனியில,  பநோர்வஸ் (1867-1924)  இறந்து 85  வரேங்சிக்கள
ஆகியும எளிதில புரிந்துவசிக்கநோளள வழியிலலநோத ஒரவசர்ச்சசிக்க புதிரநோன
மனிதரநோசிக்கததநோன் பநோர்க்சிக்கபபடகிறநோர்.  பதவதநோன்பதநோம நூற்றநோண்டின்
இறுதி ஆண்டசிக்களிலும இரபதநோம நூற்றநோண்டின் ஆரமப
ஆண்டசிக்களிலும ஒர மநோர்க்சிச தததுவநோசிரியரநோசிக்க இவர் ஆற்றிய
மிசிக்கச் சிறந்த பணிசர்ச்சயக் சிக்கநோடடிலும முதலநோம உலசிக்கப டபநோரின்
டபநோதநோன தனது டமநோசமநோன வர்ததசிக்க  ேவடிக்சர்ச்சசிக்கசிக்களுக்சிக்கநோசிக்கததநோன்
பநோர்வஸ் அதிசிக்கமநோசிக்க நிசர்ச்சனவகூரபபடகிறநோர்.  அச்சமயததில அவர்
புரடசிசிக்கர இயக்சிக்கதசர்ச்சதக் சர்ச்சசிக்கவிடடிரந்தநோர். ஆனநோல அவலக்சநோன்ேர்
வ ஹெலப ஹெநோன்ட என்னும இயற்வபயர் வசிக்கநோண்ே பநோர்வஸ்,
ரஷ்யநோவிலும டஜெர்மனியிலும புரடசிசிக்கர இயக்சிக்கததின் வநோழ்வில
ஒர முக்கிய பநோததிரதசர்ச்சத ஆற்றினநோர் என்பது விவநோதததிற்கு
அபபநோற்படேது.  எடவநோர்ட டபர்ன்ஸ்சர்ச்சேனின் திரததலவநோதததின்
மீதநோன தனது தநோக்குதலசிக்கள மூலம இவர் முதன்முதலில
ஐடரநோபபிய டசநோசலிஸ்டசிக்களின் சிக்கவனதசர்ச்சத ஈர்ததநோர். சிக்கநோவடஸ்கிசர்ச்சய
விடங்சிக்கள,  லுக்வசமடபர்க் கூே சிக்களமிறங்கியிரநோத 1898  ஜெனவரி
மநோத சமயததிடலடய அவரது முதல டபர்ன்ஸ்சர்ச்சேன்-எதிர்பபு
சிக்கடடசர்ச்சரசிக்கள டஜெர்மன் டசநோசலிச ஊேசிக்கங்சிக்களில டதநோன்றின.
வபநோரததமநோன தரணததில வவளியநோனதநோல மடடடம பநோர்வஸின்
சிக்கடடசர்ச்சரசிக்கள முக்கியததுவம வபறவிலசர்ச்சல;  டபர்ன்ஸ்சர்ச்சேனுக்கு
அவர் என்ன டபசிக் வசிக்கநோண்டிரக்கிறநோர் என்படத வதரியவிலசர்ச்சல
என்ற ஒர முததிசர்ச்சர பதியுமளவிற்கு டஜெர்மன் மற்றும உலசிக்க
முதலநோளிததுவ வபநோரளநோதநோரததின் மீதநோன ஒர மிசிக்கச் சிறந்த
புரிதசர்ச்சல அக்சிக்கடடசர்ச்சரசிக்கள வவளிபபடததின.

டவரநோடஸ்கிடய பின்னர் ஒபபுக்வசிக்கநோண்ேது டபநோல,  ரஷ்ய
புரடசிசிக்கர அபிவிரததியின் இயக்சிக்கவியல குறிதத டவரநோடஸ்கியின்
வசநோந்த சிந்தசர்ச்சனசிக்களில பநோர்வஸின் ஆழமநோன தநோக்சிக்கம இரந்தது.
‘பநோடேநோளி வர்க்சிக்கம அதிசிக்கநோரதசர்ச்சதக் சர்ச்சசிக்கபபற்றுவது ஏடதநோ  டசததிர
மண்ேலததிலநோன ‘இறுதி’  இலடசியம என்பது டபநோல
பநோர்க்சிக்கபபடேசர்ச்சத  மது வசநோந்த  நோளின்  சர்ச்சேமுசர்ச்சறப பணியநோசிக்க
திடேவடேமநோசிக்க உரமநோற்றியது’ பநோர்வஸ் தநோன் என்று டவரநோடஸ்கி
எழுதினநோர்.31  1905  அக்டேநோபரில வசயிண்ட பீடேர்ஸ்டபர்க்
டசநோவியத எழுந்தசர்ச்சமயநோனது வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததிற்கு ஏரநோளமநோன
சநோததியக்கூறுசிக்கசர்ச்சள திறந்து விடேது என்பசர்ச்சத பநோர்வஸ்,
டவரநோடஸ்கி இரவரம அங்கீசிக்கரிததனர்.  ஒர புரடசிசிக்கர
சூழ்நிசர்ச்சலயில,  சிக்கடேவிழும வர்க்சிக்க சக்திசிக்கள குறிதத புறநிசர்ச்சல
இயக்சிக்கவியசர்ச்சல டபநோதியளவ சிக்கவனததிலவசிக்கநோளளநோத அடதடவசர்ச்சள,
டதசிய உற்பததி சக்திசிக்களின் “புறநிசர்ச்சல”  அபிவிரததி குறிதத
அரவமநோன சிக்கணிபபீடசிக்களில இரந்து முன்வனடக்சிக்கபபடம
புரடசியின் வபநோரததமநோன “பணிசிக்கள”  பற்றிய சிக்கரததுபபநோடசிக்கள
டபநோதநோதசர்ச்சவ என்று பநோர்வஸ் வநோதிடேநோர்.  வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம
அதிசிக்கநோரதசர்ச்சதக் சர்ச்சசிக்கபபற்றுவது சநோததியமநோசிக்க ஆகியிரந்ததநோய்
பநோர்வஸ் வநோதிடேநோர்.  இரக்கும வபநோரளநோதநோர ஆதநோரவளங்சிக்கள
குறிதத விதிவசவநோத சிக்கணக்கீடசர்ச்சே மனதில இரததி வதநோழிலநோள

வர்க்சிக்கமநோனது,  முதலநோளிததுவம அதிசிக்கநோரதசர்ச்சத தனது சர்ச்சசிக்கசிக்களில
எடததுக் வசிக்கநோளவசர்ச்சத தளளி நின்று மரியநோசர்ச்சதயுேன் சிக்கவனிக்சிக்க
டவண்டம என்பதநோன வமன்ஷிவிக்குசிக்களின் வநோததசர்ச்சத அவர்
நிரநோசிக்கரிததநோர்.  அரசியலுக்கும வபநோரளநோதநோரததிற்கும இசர்ச்சேயிலநோன
இசர்ச்சேதவதநோேர்பிசர்ச்சன அற்புதமநோய் முன்சர்ச்சவததுக் சிக்கநோடடகின்ற
பநோர்வஸ், பநோடேநோளி வர்க்சிக்க புரடசிசிக்கர மூடலநோபநோயததின் ஒர மிசிக்கத
தீவிரமநோன சூததிரமநோக்சிக்கலுக்கு பநோசர்ச்சதசர்ச்சய வதளிவநோக்கினநோர்:

வர்க்சிக்க உறவசிக்கள, வரலநோற்று நிசிக்கழ்வசிக்களின்
பநோசர்ச்சதயில சற்று எளிசர்ச்சமயநோன ட ர்டசிக்கநோேநோன
வசர்ச்சசிக்கயில தீர்மநோனிக்சிக்கபபடவதநோய் இரந்தநோல,
அபடபநோது  மது மூசர்ச்சளசிக்கசர்ச்சள  நோம உலுக்சிக்க
டவண்டியடத இரந்திரக்சிக்கநோது:  வநோனவியல
அறிஞர்சிக்கள ஒர டசிக்கநோளின் இயக்சிக்கதசர்ச்சத குறிபபது
டபநோன்ற அடத வழியில சமூசிக்கப புரடசிக்சிக்கநோன
தரணதசர்ச்சத சிக்கணக்குப டபநோடடவிடட சநோய்ந்து
உடசிக்கநோர்ந்து சிக்கவனிததுக் வசிக்கநோண்டிரந்தநோடல
டபநோதுமநோயிரந்திரக்கும.  ஆனநோல,  யதநோர்ததததிடலநோ
மற்ற எலலநோவற்றிற்கும டமலநோய் வர்க்சிக்கங்சிக்களுக்கு
இசர்ச்சேயிலநோன உறவதநோன் அரசியல டபநோரநோடேதசர்ச்சத
உரவநோக்குகிறது.  அதுவம தவிர,  அந்தப
டபநோரநோடேததின் விசர்ச்சளவபநோரளநோனது வர்க்சிக்க
சக்திசிக்களின் அபிவிரததியநோல தீர்மநோனிக்சிக்கபபடகிறது.
பல நூற்றநோண்டசிக்களில வளர்ந்து வந்திரக்கும
ஒடடவமநோதத வரலநோற்று நிசிக்கழ்ச்சிபடபநோக்சிக்கநோனது
எண்ணிலேங்சிக்கநோ இரண்ேநோமநிசர்ச்சல வபநோரளநோதநோர,
அரசியல, மற்றும டதசிய சிக்கலநோச்சநோர நிசர்ச்சலசர்ச்சமசிக்கசர்ச்சள
சநோர்ந்திரக்கிறது.  ஆனநோல எலலநோவற்றுக்கும
டமலநோய் அது சநோர்ந்திரபபது டபநோரநோடம தரபபுசிக்களின்
புரடசிசிக்கர சக்தி மற்றும அரசியல  னவ —

அவர்சிக்களின் தந்திடரநோபநோயம மற்றும அரசியல
தரணதசர்ச்சத பற்றிக் வசிக்கநோளவதில அவர்சிக்களின் திறன்
— ஆகியவற்சர்ச்சறடய ஆகும.32

டசநோசலிசதசர்ச்சத ஸ்தநோபிபபதற்கு ரஷ்யநோ முதிர்ச்சியுற்று விடேது
என்று பநோர்வஸ் கூறவிலசர்ச்சல. “டமற்கு ஐடரநோபபநோவில ஒர சமூசிக்கப
புரடசி இலலநோமல,  ரஷ்யநோவில டசநோசலிசதசர்ச்சத  னவநோக்குவது
இபடபநோது சநோததியமிலலநோதது”  என்று அவர் திடேவடேமநோய்
வதரிவிததநோர்.33  ஆனநோல வர்க்சிக்கப டபநோரநோடேததின் இயங்குவிசர்ச்சச
வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம அதிசிக்கநோரதசர்ச்சதக் சர்ச்சசிக்கபபற்ற இயலுகின்றதநோன
நிசர்ச்சலசர்ச்சமசிக்கசர்ச்சள உரவநோக்சிக்க முடியும என்று அவர்  மபினநோர்.
வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம அதன்பின் தனது  லன்சிக்கசர்ச்சள சநோததியமநோன
அளவ முன்டனற்றும வசர்ச்சசிக்கயில அந்த அதிசிக்கநோரதசர்ச்சதப பயன்படதத
முடியும.

பநோர்வஸ் புரடசிசிக்கர அபிவிரததியின் துலலியமநோன பநோசர்ச்சதசர்ச்சய
முன்சிக்கணிக்சிக்க முயலவிலசர்ச்சல.  அவரது பநோர்சர்ச்சவயில அரசியல
என்பது, அபிவிரததியின் ஏரநோளமநோன வசர்ச்சசிக்கசிக்கசர்ச்சள அனுமதிபபதநோசிக்க
இரக்கின்ற சக்திசிக்கள,  பநோதிபபுசிக்கள மற்றும சிக்கநோரணிசிக்களின் ஒர
சிக்சிக்கலநோன இசர்ச்சேதவதநோேர்பு சமபந்தபபடேதநோகும.  ஜெநோரிச
சர்வநோதிசிக்கநோரதசர்ச்சத தூக்கிவயறிவதநோனது புரடசியின் ஆரமபப
புளளிசர்ச்சய மடடடம குறிதததநோசிக்க அசர்ச்சமகின்ற, டபநோரநோடேததின் ஒர
வ டிய நிசிக்கழ்ச்சிபடபநோக்சர்ச்சசிக்க அவர் முன்சிக்கணிததநோர்.  பநோர்வஸ்
வநோதிடேநோர்:
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சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியநோனது,  ஒடடவமநோதத
மக்சிக்களின் மற்றும ஒடடவமநோதத சமுதநோயததின்
புரடசிசிக்கர இயக்சிக்கததின் சர்ச்சமயததிலும மற்றும
தசர்ச்சலசர்ச்சமயிலும பநோடேநோளி வர்க்சிக்கதசர்ச்சத
அமர்ததுகின்ற அடத சமயததில,  சர்வநோதிசிக்கநோரதசர்ச்சத
தூக்கிவயறிந்த உேன் டதநோன்றும உள நோடட யுதத
சிக்கநோலததிற்கும,  விவசநோய மற்றும முதலநோளிததுவ
தநோரநோளவநோதததநோல தநோக்குதலுக்குளளநோகும
சிக்கநோலததிற்கும மற்றும அரசியல தீவிரவநோதிசிக்கள
மற்றும ஜென நோயசிக்கவநோதிசிக்களநோல
சிக்கநோடடிக்வசிக்கநோடக்சிக்கபபடம சிக்கநோலததிற்கும பநோடேநோளி
வர்க்சிக்கதசர்ச்சத தயநோரிபபு வசய்யவம டவண்டம.

புரடசியும எடதச்சநோதிசிக்கநோரததின் வீழ்ச்சியும ஒடர
விேயம அலல என்பசர்ச்சதயும,  அரசியல புரடசிசர்ச்சய
இறுதிவசர்ச்சர வசிக்கநோண்ட வசலல முதலில
சர்வநோதிசிக்கநோரததிற்கு எதிரநோசிக்கவம அதன்பின்
முதலநோளிததுவததிற்கு எதிரநோசிக்கவம டபநோரநோே
டவண்டியது அவசியம என்பசர்ச்சதயும வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கம புரிந்து வசிக்கநோளவது சிக்கடேநோயமநோகும.34 

"ஜெனவரி 9-ல என்ன சநோதிக்சிக்கபபடேது”  என்ற பநோர்வஸின்
சிறபபநோன சிக்கடடசர்ச்சர ஏரநோளமநோன அரசியல ஆழ்ட நோக்குப
பநோர்சர்ச்சவசிக்கசர்ச்சள வசிக்கநோண்டிரக்கிறது. அசர்ச்சவ, குசர்ச்சறந்தபடசம வர்க்சிக்கப
டபநோரநோடே யதநோர்ததங்சிக்கள குறிதத புரிதலிடலனும,   ம சிக்கநோலதசர்ச்சத
விேவம ஒபபிலநோ உயரிய மடேததிலநோனவதநோர அரசியல
சிக்கநோலசிக்கடேததின் அனுபவ அறிசர்ச்சவப பிரதிபலிபபசர்ச்சவயநோசிக்க
இரக்கின்றன.  தற்சிக்கநோலிசிக்கமநோன மற்றும ஸ்திரமற்ற
கூடேணியினரேன் டசர்ந்து டபநோரநோடமடபநோதநோன பிரச்சிசர்ச்சனசிக்கசர்ச்சள
விவநோதிக்சர்ச்சசிக்கயில பநோர்வஸ் அறிவறுததுகிறநோர்:

1. அசர்ச்சமபபுரீதியநோன வரிசர்ச்சசசிக்கசர்ச்சள குசர்ச்சலக்சிக்கநோதீர்சிக்கள.
தனிததனியநோய் அணிவகுதது வசலலுங்சிக்கள, ஆனநோல
டசர்ந்து தநோக்குங்சிக்கள.

2.   மது வசநோந்த அரசியல டசிக்கநோரிக்சர்ச்சசிக்கசிக்களில
ஊசலநோடேம சிக்கநோணநோதீர்சிக்கள.

3.  வர்க்சிக்க  லன்சிக்களிலநோன விததியநோசங்சிக்கசர்ச்சள
மசர்ச்சறக்சிக்கநோதீர்சிக்கள.

4.   மது எதிரிசிக்கசர்ச்சள சிக்கண்சிக்கநோணிக்கும அடத
விதததில  மது கூடேணியினசர்ச்சரயும சிக்கண்சிக்கநோணிதது
வநோரங்சிக்கள.

5.  ஒர கூடேணியநோளசர்ச்சர பரநோமரிபபதற்கு
வசலவிடவசர்ச்சதக் சிக்கநோடடிலும அதிசிக்கமநோன சிக்கவனதசர்ச்சத
டபநோரநோடேததநோல உரவநோக்சிக்கபபடம சூழ்நிசர்ச்சலசர்ச்சய
அனுகூலமநோக்குவதற்சிக்கநோய் வசலவிடங்சிக்கள.35

1905 ம ஆண்டின் பிற்பகுதியில டவரநோடஸ்கி “ஜெனவரி 9
வசர்ச்சர”  என்ற பசர்ச்சேபசர்ச்சப எழுதினநோர்.  இந்த பசர்ச்சேபபின் ஒர
முழுசர்ச்சமயநோன ஆங்கில வமநோழிவபயர்பபு முதன்முசர்ச்சறயநோசிக்க இந்த
வதநோசர்ச்சசிக்கததிரடட நூலில சிக்கநோணக்கிசர்ச்சேக்கிறது.  ரஷ்ய
முதலநோளிததுவததின் தநோரநோளவநோத பிரதிநிதிசிக்களது அரசியலின்
அழுகிபடபநோன தன்சர்ச்சமசர்ச்சய கூர்சர்ச்சமயநோசிக்கவம அபபடேமநோசிக்கவம
அமபலபபடததும ஒர பசர்ச்சேபபநோசிக்க இது இரக்கிறது.

ஜெபபநோனுேனநோன டபநோரில ரஷ்ய இரநோணுவததின் படடமநோசமநோன
டதநோலவிசிக்களநோல ட ர்ந்த ஒர வ ரக்சிக்கடி குவிந்த சிக்கநோலசிக்கடேததில
ஜெநோரிச ஆடசிசர்ச்சய ட நோக்கி அவர்சிக்கள வசிக்கநோண்டிரந்த
முதுவசிக்கலுமபற்ற மண்டியிடம மடனநோநிசர்ச்சலசர்ச்சய டவரநோடஸ்கி
சிக்கநோலவரிசர்ச்சசயில படடியலிடகிறநோர்.  டபநோரில தநோரநோளவநோத
அரசியலவநோதிசிக்கள சததமின்றி அேங்கிப டபநோன விததசர்ச்சத ஏளனம
வசய்யும விதமநோய் டவரநோடஸ்கி எழுதுகிறநோர்:

அவமநோனசிக்கரமநோன ஒர படவசிக்கநோசர்ச்சலயின் இழிவநோன
டவசர்ச்சலயில சர்ச்சசிக்கடசிக்கநோர்ததுக் வசிக்கநோண்ேதும மற்றும
மக்சிக்களின் மீது சுமததுவதற்கு வசலவினங்சிக்களின் ஒர
பகுதிக்கு தநோங்சிக்கள வபநோறுபவபடததுக் வசிக்கநோண்ேதும
இவர்சிக்களுக்கு (தநோரநோளவநோதிசிக்களுக்கு)  திரபதி தந்து
விேவிலசர்ச்சல.  மசர்ச்சறமுசிக்க அரசியல சமமதம மற்றும
ஜெநோசநோரிசததின் டவசர்ச்சலசிக்கசர்ச்சள சததமிலலநோமல
மசர்ச்சறதததுேன், அவர்சிக்கள திரபதி அசர்ச்சேயநோது
மநோவபரம குற்றங்சிக்கசர்ச்சள இசர்ச்சழததசர்ச்சமக்கு
வபநோறுபபநோனவர்சிக்களுக்கு தங்சிக்களது தநோர்மீசிக்க ஆதரவ
இரபபசர்ச்சத அசர்ச்சனவரக்கும அவர்சிக்கள பகிரங்சிக்கமநோய்
அறிவிததனர்....  தங்சிக்களின் அரசியல
முடேநோளதனதசர்ச்சத வவளிபபடததும உததிடயநோசிக்கபூர்வ
அலங்சிக்கநோரபடபச்சு சிக்கரததரங்குசிக்கள மூலமநோசிக்க ஒரவர்
பின் ஒரவரநோய் இவர்சிக்கள டபநோர் அறிவிபபிற்சிக்கநோன
தமது விசுவநோசப பிரசிக்கேனங்சிக்கசர்ச்சளக் வசிக்கநோண்ட
பதிலிறுபபு வசய்தனர்… 

இந்த தநோரநோளவநோத ஊேசிக்கங்சிக்கசர்ச்சளப பற்றி என்ன
வசநோலல?  இந்த பரிதநோபததிற்குரிய,
முணுமுணுக்கின்ற,  மண்டியிடகின்ற,
வபநோய்யுசர்ச்சரக்கின்ற, வநோசர்ச்சலச் சுரடடிக் வசிக்கநோளகின்ற,
அதிசிக்கநோரமற்ற,  ஊழலுற்றுக் வசிக்கநோண்டிரக்கும
தநோரநோளவநோத ஊேசிக்கங்சிக்கள! 36

இளமவயது டவரநோடஸ்கி இந்த வநோர்தசர்ச்சதசிக்கசர்ச்சளக் வசிக்கநோண்ட
அவமரிக்சிக்கநோவின் ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசிசர்ச்சயயும இன்சர்ச்சறய நியூ டயநோர்க்
சர்ச்சேமஸ் பததிரிசர்ச்சசிக்கசர்ச்சயயும விவரிததிரந்ததநோய் ஒரவர்  மபினநோல
அதற்சிக்கநோசிக்க அவசர்ச்சர மன்னிக்சிக்கலநோம. ஆனநோல ஒர நூற்றநோண்டக்கும
அதிசிக்கமநோன சிக்கநோலததிற்கு முன்டப, முதலநோளிததுவ தநோரநோளவநோதததின்
அழுகிபடபநோன தன்சர்ச்சமசர்ச்சய டசநோசலிஸ்டசிக்கள  ன்கு புரிந்து
சர்ச்சவததிரந்தனர்.

டவரநோடஸ்கியின் பங்சிக்களிபபு:

மற்ற சிறந்த பசர்ச்சேபபநோளிசிக்களின் பசர்ச்சேபபுசிக்கசர்ச்சள உளளேக்கிய
இந்த வதநோசர்ச்சசிக்கததிரடடிலும கூே,  இளமவயது டவரநோடஸ்கியின்
எழுததுக்சிக்கள தனிததுவததுேன் மிளிர்கின்றன.  ஒர புதிய
முன்டனநோக்கிசர்ச்சன உண்சர்ச்சமயநோன சக்திவநோய்ந்தவதநோர குரலில அவர்
முன்சர்ச்சவக்கிறநோர்.  இந்த ஆரமப சிக்கநோல எழுததுசிக்களில மிசிக்க
அரசர்ச்சமயநோன விேயம என்னவவன்றநோல,  வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின்
எழுச்சியுறும வவகுஜெனப புரடசிசிக்கர இயக்சிக்கம மற்றும
அதிசிக்கநோரததுக்சிக்கநோன அதன் டபநோரநோடேததின் அடிபபசர்ச்சேயநோன சக்தி
ஆகியசர்ச்சவ குறிதத சிக்கரததநோக்சிக்கமும விவரிபபும அததசர்ச்சன
ட ர்ததியநோசிக்க அசர்ச்சமந்திரக்கின்றன.  இந்த அர்ததததில,
சிக்கநோவடஸ்கியின் எழுததுசிக்களுேன் இரக்கும விததியநோசம
வவளிபபடேதநோய் இரக்கிறது.  ஒர புரடசிசிக்கர முன்டனநோக்சர்ச்சசிக்க
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சூததிரபபடததி அதசர்ச்சனப பநோதுசிக்கநோதது எழுதிய சமயததிலநோன
சிக்கநோவடஸ்கியின் சிறந்த பசர்ச்சேபபிலும கூே எதிவரதிர் வர்க்சிக்க
சக்திசிக்களிசர்ச்சேடயயநோன டமநோதல குறிதத சிக்கநோவடஸ்கியின் சிததரிபபு
ஏடதநோ விடபடேதநோய் இரக்கிறது,  இது ஆசிரியரின் உளமுசிக்க
சந்டதசிக்கங்சிக்கசர்ச்சளப பிரதிபலிபபதநோய் அசர்ச்சமகிறது.  வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கம தனது வர்க்சிக்க எதிரிசர்ச்சய வன்முசர்ச்சறயில இறங்சிக்கநோமடலடய
அதிசிக்கநோரதசர்ச்சத சரணசர்ச்சேயச் வசய்ய அச்சுறுதத முடியும
என்பதற்சிக்கநோன சநோததியதசர்ச்சத அவர் திறந்டத சர்ச்சவததிரந்தநோர்!
(மிசிக்கவம  மபிக்சர்ச்சசிக்க உறுதியூடடம வசர்ச்சசிக்கயில இதசர்ச்சன அவரநோல
வசய்ய இயலவிலசர்ச்சல என்றநோலும). அவர் எழுதினநோர்:

ஒர எழுச்சியுறும வர்க்சிக்கம, பசர்ச்சழய ஆளும
வர்க்சிக்கதசர்ச்சத துரததுவதற்கு விரமபினநோல அதற்கு
பலதசர்ச்சத பயன்படதத அவசியமநோன சநோதனங்சிக்கசர்ச்சள
தன்னசிக்கதடத வசிக்கநோண்டிரந்தநோசிக்க டவண்டம.  ஆனநோல
அவற்சர்ச்சற பயன்படததியநோசிக்க டவண்டம என்பது
நிபந்தசர்ச்சனயற்ற சிக்கடேநோயமிலசர்ச்சல.  குறிபபிடே
சிலசூழ்நிசர்ச்சலசிக்களில,  இததசர்ச்சசிக்கய சநோதனங்சிக்கள
இரக்கின்றன என்ற விழிபபுணர்டவ ஒர வீழ்ந்து
வசிக்கநோண்டிரக்கும வர்க்சிக்கதசர்ச்சத பலமவசிக்கநோண்டவரம
ஒர எதிரநோளியுேன் அசர்ச்சமதியநோன முசர்ச்சறயில
உேன்பநோடடிற்குக் வசிக்கநோண்ட வர டபநோதுமநோனதநோசிக்க
இரக்சிக்க முடியும.37

சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியின் பிரிவசிக்களுக்கு உளளநோசிக்க,
குறிபபநோசிக்க வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்களுக்குளளநோசிக்க,  அதிசிக்கநோரததுக்சிக்கநோன ஒர
ஆயுதப டபநோரநோடேதசர்ச்சத சிக்கடசி அறிவறுததியது என்று கூே
டவண்ேநோம,  அதன் தவிர்க்சிக்கவியலநோத தன்சர்ச்சமயில  மபிக்சர்ச்சசிக்க
வசிக்கநோண்டிரந்தது எனக் கூறுவசர்ச்சதக் கூே விரமபநோத நிசர்ச்சல
நிலவியசர்ச்சத சிக்கநோவடஸ்கி  ன்கு அறிந்து சர்ச்சவததிரந்தநோர்
என்பசர்ச்சதயும ஒரவர் நிசர்ச்சனவில வசிக்கநோளள டவண்டம. அடதடபநோல,
முன்வனச்சரிக்சர்ச்சசிக்கயிலலநோத சூததிரமநோக்சிக்கல எதசர்ச்சனயும,  அது ஒர
தததுவநோர்தத பததிரிசர்ச்சசிக்கயில என்றநோலும கூே,  சமூசிக்க ஜென நோயசிக்க
சிக்கடசியின் மீதநோன ஒர தநோக்குதலுக்சிக்கநோன சநோக்சிக்கநோசிக்க பிரஷ்ய அரசு
பயன்படததிக் வசிக்கநோளளும என்பசர்ச்சதயும அவர் அறியநோதவரலல.
அரசின் உயர் மடேங்சிக்களில இரந்த வசலவநோக்சிக்கநோன குரலசிக்கள சமூசிக்க
ஜென நோயசிக்கததுேன் ஒர குரதி வசிக்கநோடடம டமநோதலுக்கு வதநோேர்ந்து
ஆடலநோசசர்ச்சனயளிததுக் வசிக்கநோண்டிரந்தன என்ற உண்சர்ச்சம
 ன்சிக்கறியபபடேடத.  அவவநோறிரந்தும, 'அரசநோங்சிக்கததின் உததரவின்
கீழ் இரக்கும இரநோணுவப பசர்ச்சேசிக்களின் எதிர்பசர்ச்சப வவலவது
எபபடி?'  என்ற ஒர  வீன முதலநோளிததுவ அரசில வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கதசர்ச்சத எதிர்வசிக்கநோண்ே ஒர தவிர்க்சிக்கவியலநோத பிரச்சிசர்ச்சனக்கு
சிக்கநோவடஸ்கியிேம எந்த வதளிவநோன பதிலும இலசர்ச்சல என்பது
வவளிபபசர்ச்சேயநோசிக்க இரக்கிறது.  ஒர சிக்கடடசர்ச்சரயில,  இரநோணுவ
வலிசர்ச்சமசர்ச்சயத திரடடிக் வசிக்கநோளவதன் மூலம தன்சர்ச்சனப பநோதுசிக்கநோததுக்
வசிக்கநோளள தயநோரிததுக் வசிக்கநோண்டிரக்கும ஒர அரசநோங்சிக்கதசர்ச்சத
டதநோற்சிக்கடிபபது சநோததியமிலலநோமல டபநோசிக்கலநோம என்று கூறுமளவக்கு
சிக்கநோவடஸ்கி வசன்று விடேநோர்.  "அவசியமநோன மூர்க்சிக்கததனதசர்ச்சத
வசிக்கநோண்டிரக்சிக்கக் கூடிய எந்த அரசநோங்சிக்கததிற்கும வதநோழிலநுடப
இரநோணுவ டமலநோதிக்சிக்கதசர்ச்சதக் வசிக்கநோண்டிரபபதநோன ஒர  னவ, ஒர
ஆயுதடமந்திய வவகுஜெனக் கிளர்ச்சிசர்ச்சய அசர்ச்சமதியநோசிக்க
எதிர்வசிக்கநோளள முடிவசர்ச்சத சநோததியமநோக்குகிறது." ...38

டே மற்றும வசிக்கய்டேநோ சுடடிக் சிக்கநோடடவசர்ச்சதப டபநோல,
டவரநோடஸ்கி இதற்கு ட வரதிரநோன வநோததசர்ச்சத சர்ச்சவக்கிறநோர்:  ஒர
வவகுஜென டவசர்ச்சலநிறுததமநோனது அவசியமநோசிக்க ஒர ஆயுதடமந்திய
டமநோதலுக்கு இடடச் வசலலும,  அபடபநோது அரசநோங்சிக்கம
டவசர்ச்சலநிறுததம வசய்பவர்சிக்கசர்ச்சள சுடடததளளுவதற்சிக்கநோன
உததரவசிக்கசர்ச்சளக் வசிக்கநோண்ட பதிலளிக்கும."39  சிக்கநோவடஸ்கிசர்ச்சய
வபநோறுததவசர்ச்சர வதநோழிலநோளர்சிக்கசர்ச்சள சுேச் வசநோலலி
பசர்ச்சேவீரர்சிக்களுக்கு உததரவிேபபடவவதன்பது புரடசி முடிவக்கு
வரவிரக்கிறது என்று அர்ததமளிக்சிக்கக் கூடியதநோய் இரக்கிறது.
டவரநோடஸ்கிக்டசிக்கநோ இததசர்ச்சசிக்கய உததரவசிக்கள ஒடக்குமுசர்ச்சற அரசின்
முடிவக்கு இடடச் வசலலததக்சிக்கதநோசிக்கடவ அர்ததமளிக்கின்றன.
புரடசிசர்ச்சய டதநோற்சிக்கடிக்சிக்க அேக்குமுசர்ச்சற பசர்ச்சேசர்ச்சய டபநோதுமநோன
அளவ பயன்படததினநோல டபநோதும என்று பிற்டபநோக்குவநோதிசிக்கள
 மபத தசர்ச்சலபபடகின்றனர் என்று டவரநோடஸ்கி குறிபபிடடக்
சிக்கநோடடினநோர். டவரநோடஸ்கி சுரக்சிக்கமநோய் விவரிக்கிறநோர்:

"தன்னுசர்ச்சேய  நோடசிக்கசர்ச்சள பநோரிஸின் பரதசர்ச்சதயர்
இலலங்சிக்கசர்ச்சள மடடமலலநோது மசிக்கநோ புரடசியின்
நிர்வநோசிக்க-இரநோணுவ வரலநோற்சர்ச்சறப படிபபதிலும
வசலவிடேவரநோன Grand  Duke என்றசர்ச்சழக்சிக்கபபடே
இரநோணுவத தளபதி (மசிக்கநோ டசிக்கநோமசிக்கன்) விளநோடிமிர்,
லூயியின் அரசநோங்சிக்கம புரடசியின் ஒவவவநோர
முசர்ச்சளசர்ச்சயயும எந்தவவநோர ஊேநோடேமும தயக்சிக்கமும
இன்றி  சுக்கியிரக்குமநோனநோல,  அவர் பநோரிஸின்
மக்சிக்கசர்ச்சள துணிச்சலநோன பரந்த ஒழுங்சிக்கசர்ச்சமக்சிக்கபபடே
குரதி வசிக்கநோடேலின் மூலம வழிக்குக் வசிக்கநோண்ட
வந்திரபபநோடரயநோனநோல பசர்ச்சழய ஒழுங்கு
சிக்கநோபபநோற்றபபடடிரக்சிக்க முடியும என்று முடிவ
சிக்கடடியிரந்தநோர்.  ஜெனவரி 9  அன்று,   மது மிசிக்கப
பண்படே குடிசிக்கநோரர் அதசர்ச்சன எவவநோறு
துலலியமநோசிக்கச் வசய்ய டவண்டம என்று சிக்கநோடடினநோர்
....  சநோதநோரண துபபநோக்கிசிக்கள,  இயந்திரத
துபபநோக்கிசிக்கள,  ரசர்ச்சவசிக்கள எலலநோம உததரவக்கு
அபபடிடய கீழ்பபடிபசர்ச்சவ தநோன்,  ஆனநோலும
அவற்சர்ச்சற பயன்படதத ஆள டவண்டடம.  அதற்கு
மனிதர்சிக்கள தநோடன டவண்டியிரக்கிறது.  அந்த
மனிதர்சிக்கள பசர்ச்சேயினர் தநோன் என்றநோலும,  அவர்சிக்கள
துபபநோக்கிசிக்களில இரந்து விததியநோசபபடேவர்சிக்கள.
ஏவனன்றநோல அவர்சிக்களநோல சிந்திக்சிக்க முடியும,  உணர
முடியும,  அபபடியநோனநோல அவர்சிக்கசர்ச்சள  மப
முடியநோது.  அவர்சிக்கள தயங்குகிறநோர்சிக்கள,  தங்சிக்களது
தளபதிசிக்களின் முடிவவடக்சிக்கநோ நிசர்ச்சல அவர்சிக்கசர்ச்சளத
வதநோற்றிக் வசிக்கநோளகிறது, விசர்ச்சளவ அதிசிக்கநோரததுவததின்
மிசிக்க உயர்ந்த மடேங்சிக்களில ஒழுங்கின்சர்ச்சமயும பீதியும
பற்றிக் வசிக்கநோளகிறது.40

நிரந்தரப புரடசி தததுவம குறிதத டவரநோடஸ்கியின்
வசர்ச்சரயசர்ச்சறயளிக்கும விரிவநோன விளக்சிக்கம முதலில இேமவபற்ற
1906 ம ஆண்டில வவளியநோன முடிவசிக்களும வநோய்பபுசிக்களும (Results
and  Prospects) இந்த வதநோகுபபில இேமவபறவிலசர்ச்சல.  ஆனநோல,
டவரநோடஸ்கியின் அரசியல சிந்தசர்ச்சன அபிவிரததிசர்ச்சய —ரஷ்ய
தநோரநோளவநோதததின் பிற்டபநோக்குததனதசர்ச்சத ஏளனமநோய்
அமபலபபடததுவது வதநோேங்கி 'வர்க்சிக்கப டபநோரநோடேததின் தர்க்சிக்கம
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வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கதசர்ச்சத அதிசிக்கநோரதசர்ச்சத சர்ச்சசிக்கபபற்றத தளளும' என்று
அவர் முடிவக்கு வரவது வசர்ச்சர— விவரிக்கும ஏரநோளமநோன அதி
முக்கிய ஆவணங்சிக்கசர்ச்சள டே மற்றும வசிக்கய்டேநோ
வழங்கியிரபபசர்ச்சதக் சிக்கநோணமுடியும.  இந்த முக்கியமநோன தயநோரிபபு
ஆவணங்சிக்களில டவரநோடஸ்கி எழுதிய "நீதியசர்ச்சவக்கு வபர்டினநோண்ட
லஸ்சநோலின் உசர்ச்சரயின் அறிமுசிக்கம",  "சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கமும
புரடசியும",  மற்றும "சிக்கநோர்ல மநோக்ஸ்,  பநோரிஸ் சிக்கமயூன்
பசர்ச்சேபபுக்சிக்கநோன அணிந்துசர்ச்சர"  ஆகியசர்ச்சவயும அேங்கும.  இந்த
சிக்கடடசர்ச்சரசிக்கள எலலநோடம டவரநோடஸ்கி வசயிண்ட பீடேர்ஸ்டபர்க்
டசநோவியததின் தசர்ச்சலவரநோகி முதல ரஷ்ய புரடசியின் மநோவபரம
டபச்சநோளரநோசிக்கவம வவகுஜெனத தசர்ச்சலவரநோசிக்கவம உரவவடதத 1905 ம
ஆண்ட வதநோேங்கி எழுதபபடேசர்ச்சவ.

டவரநோடஸ்கி எழுதிய "நீதியசர்ச்சவக்கு வபர்டினநோண்ட லஸ்சநோலின்
உசர்ச்சரயின் அறிமுசிக்கம"  அவரது ஆரமப சிக்கநோல மிசிக்கச் சிறந்த
பசர்ச்சேபபுசிக்களில ஒன்றநோகும.  1848  டஜெர்மன் புரடசியில ஜென நோயசிக்க
சக்திசிக்களின் அதீத இேது பிரிவின் ஒர பிரதிநிதியநோசிக்க லஸ்சநோல ஒர
முக்கிய பநோததிரதசர்ச்சத ஆற்றியிரந்தநோர்.  பிரஷ்யநோவிற்கு எதிரநோன
கிளர்ச்சிக்சிக்கநோசிக்க சர்ச்சசிக்கது வசய்யபபடே நிசர்ச்சலயில,  லஸ்சநோல தனது
தரபபு உசர்ச்சர ஒன்சர்ச்சற எழுதினநோர்.  இந்த உசர்ச்சர நீதியசர்ச்சறயில
உண்சர்ச்சமயில டபசபபேடவயிலசர்ச்சல என்றநோலும எழுததுமூலமநோன
உசர்ச்சரயின் ஆயிரக்சிக்கணக்சிக்கநோன பிரதிசிக்கள டஜெர்மனி முழுவதிலும
விநிடயநோகிக்சிக்கபபடட ஒர ஆழமநோன தநோக்சிக்கதசர்ச்சத உரவநோக்கின. டே
மற்றும வசிக்கய்டேநோ குறிததுக் சிக்கநோடடவது டபநோல,  "டவரநோடஸ்கி
நீதியசர்ச்சவக்சிக்கநோன லஸ்சநோலின் மசிக்கநோ உசர்ச்சரசர்ச்சய டபநோற்றினநோர் என்பது
வவளிபபசர்ச்சேயநோன விேயம",  அததுேன் 1905  புரடசியின்
டதநோலவிக்குப பின்னர் 1906 ம ஆண்டில டவரநோடஸ்கி மீது
விசநோரசர்ச்சண சுமததபபடே டபநோது அதற்குச் சசர்ச்சளக்சிக்கநோத அளவக்கு
நிசர்ச்சனவ கூரததக்சிக்கதநோய் டவரநோடஸ்கி வழங்கிய உசர்ச்சரயின்
வடிவததில இது நிச்சயமநோய் தநோக்சிக்கதசர்ச்சதக் வசிக்கநோண்டிரந்தது.41

தனது "அறிமுசிக்க"ப பகுதியில டவரநோடஸ்கி, 1848  புரடசியின்
அனுபவததில வபற்ற பநோேங்சிக்கசர்ச்சளக் வசிக்கநோண்ட,  ஜெநோரிச
எடதச்சநோதிசிக்கநோரததிற்கு எதிரநோன சமசிக்கநோலப டபநோரநோடேததில ரஷ்ய
முதலநோளிததுவ வர்க்சிக்கம வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின் சிக்கடசர்ச்சமயநோன
எதிரி என்ற அததியநோவசியமநோன அரசியல சிக்கரதசர்ச்சத
விளங்சிக்கபபடதத முசர்ச்சனந்தநோர். தனது  லன்சிக்கசர்ச்சள  னவநோக்சிக்க புரடசி
எவவளவதநோன் அதிமுக்கியமநோனதநோய் அசர்ச்சமந்தநோலும அது
எதிர்பநோர்ததிரநோத பின்விசர்ச்சளவசிக்களின் அபநோயதசர்ச்சதயும எழுபபி
விடகிறது என்பசர்ச்சத 1789-95 நிசிக்கழ்வசிக்களில இரந்து முதலநோளிததுவ
வர்க்சிக்கம சிக்கற்றுக் வசிக்கநோண்டிரந்தது.  தனது வசநோந்த சமூசிக்க மற்றும
வபநோரளநோதநோர நிசர்ச்சலசர்ச்சய உறுதிபபடததுவதில அது
வவற்றிவபற்றதநோல,  அடதயளவக்கு வவகுஜெனங்சிக்களின்
டசிக்கநோரிக்சர்ச்சசிக்கசிக்கசர்ச்சள எதிர்பபதற்கு அது கூடதல தீர்மநோனததுேன்
உறுதிபபடேது. இதசர்ச்சனவயநோடடிய டமநோதலில, சமூசிக்கததின் முன்னர்
மசர்ச்சறந்திரந்த தன்சர்ச்சம வவளிபபநோர்சர்ச்சவக்கு வந்து விடேது. மிசிக்கவம
ஞநோபசிக்கததில இரக்சிக்கடவண்டிய ஒர பததியில,  டவரநோடஸ்கி ஒர
புரடசிசிக்கர சசிக்கநோபதம என்பது "அரசியல சேவநோதததின் ஒர பளளி"
என விவரிததநோர்.

அது அசர்ச்சனதது சமூசிக்க விதிமுசர்ச்சறசிக்கசர்ச்சளயும
வலிசர்ச்சமயின் வமநோழியில வமநோழிவபயர்க்கிறது.
வலிசர்ச்சமசர்ச்சய  மபுபவர்சிக்களுக்கு,  ஒன்றுபடட
ஒழுங்சிக்கசர்ச்சமந்து  ேவடிக்சர்ச்சசிக்கக்கு தயநோரநோய்

இரபபவர்சிக்களுக்கு வசலவநோக்சர்ச்சசிக்க அளிக்கின்றது.
அதன் வலிசர்ச்சம மிகுந்த அதிர்வசிக்கள
வவகுஜெனங்சிக்கசர்ச்சள டபநோரநோடேக் சிக்களததிற்கு
துரததுவதுேன் ஆளும வர்க்சிக்கங்சிக்கசர்ச்சள —அசிக்கன்று
வசலபவர்சிக்கள மற்றும வந்து டசர்பவர்சிக்கள
இரவசர்ச்சரயுடம—  அவர்சிக்களுக்கு அசர்ச்சேயநோளமும
சிக்கநோடடகிறது.  சரியநோசிக்க இடத சிக்கநோரணததநோல தநோன்
அதிசிக்கநோரதசர்ச்சத இழக்கின்ற வர்க்சிக்கததிற்கும சரி
அதிசிக்கநோரதசர்ச்சத வபறுகின்ற வர்க்சிக்கததிற்கும சரி இது
திகிலூடடவதநோசிக்க அசர்ச்சமந்திரக்கிறது.  இந்தப
பநோசர்ச்சதக்கு வந்து விடே பின் வவகுஜெனங்சிக்கள
தங்சிக்கள வசநோந்த தர்க்சிக்கதசர்ச்சத அபிவிரததி வசய்து
வசிக்கநோளகின்றனர் என்படதநோட புதிதநோய் வந்து டசரம
முதலநோளிததுவ வர்க்சிக்கததின் பநோர்சர்ச்சவயில
அவசியமநோனதற்கும அதிசிக்க தூரம டபநோகின்றனர்.
ஒவவவநோர  நோளும புதிய முழக்சிக்கங்சிக்கசர்ச்சள சுமந்து
வரகிறது,  அசர்ச்சவ ஒவவவநோன்றும முந்சர்ச்சதயசர்ச்சத
விே கூடதல தீவிரபபடேதநோய் இரக்கின்றன,
அசர்ச்சவ மனித உேலின் இரதத ஓடேம டபநோல
துரிதமநோய் பரவி சுற்றி வரகின்றன. முதலநோளிததுவ
வர்க்சிக்கம புரடசிசர்ச்சய ஒர புதிய அசர்ச்சமபபு
முசர்ச்சறக்சிக்கநோன வதநோேக்சிக்கப புளளியநோசிக்க ஏற்றுக்
வசிக்கநோளளுமநோனநோல,  வவகுஜெனங்சிக்களின் புரடசிசிக்கர
ஆக்கிரமிபபுசிக்கசர்ச்சள எதிர்பபதில சடேம மற்றும
ஒழுங்கு குறிதத டசிக்கநோரிக்சர்ச்சசிக்க சர்ச்சவபபதற்சிக்கநோன எந்த
வநோய்பசர்ச்சபயும அது தனக்கு இலலநோது வசய்து
வசிக்கநோளளும. அதனநோலதநோன் மக்சிக்களின் உரிசர்ச்சமசிக்கசர்ச்சள
பலியிடட,  பிற்டபநோக்குவநோதததுேன் ஒர ஒபபந்தம
வசய்து வசிக்கநோளவது என்பது தநோரநோளவநோத
முதலநோளிததுவததிற்சிக்கநோன ஒர வர்க்சிக்கக் சிக்கடேநோயமநோசிக்க
உளளது.

புரடசிக்கு முந்சர்ச்சதய,  புரடசியின் சமயததில
மற்றும புரடசிக்குப பிந்சர்ச்சதய நிசர்ச்சலக்கு இது
சமமநோய் வபநோரந்துகிறது.42

1848  ஜென நோயசிக்கப புரடசிசர்ச்சய,  டஜெர்மன் பூர்சுவநோசி சிக்கநோடடிக்
வசிக்கநோடததசர்ச்சத சிக்கவனமநோய் மதிபபநோய்வ வசய்தபின்,  அதற்கு ஒர
அசர்ச்சர நூற்றநோண்டக்குப பின்னர் பூர்சுவநோசி எந்த வசர்ச்சசிக்கயநோன
முற்டபநோக்கு அரசியல பநோததிரதசர்ச்சதயும ஆற்றுவதற்சிக்கநோன
சநோததியம இன்னும குசர்ச்சறந்து விடடிரந்தது என்ற அரசியல
முடிவிற்கு டவரநோடஸ்கி வந்தநோர்.  டமலும முந்சர்ச்சதய அசர்ச்சர
நூற்றநோண்ட சிக்கநோலததில முதலநோளிததுவததின் உலசிக்களநோவிய
அபிவிரததியநோனது ரஷ்ய முதலநோளிததுவ வர்க்சிக்கதசர்ச்சத அரசியல
ஆதிக்சிக்கம மற்றும வபநோரளநோதநோர சுரண்ேலின் ஒர உலசிக்களநோவிய
அசர்ச்சமபபிற்குள இழுதது விடடிரந்தது.  இந்த புளளியில தநோன்
டவரநோடஸ்கி ரஷ்யப புரடசியின் அபிவிரததியில ஒர புதிய
மற்றும தீர்மநோனசிக்கரமநோன சிக்கநோரணிக்கு சிக்கவனதசர்ச்சதக் டசிக்கநோரகிறநோர்:

தனது வசநோந்த வபநோரளநோதநோர வசர்ச்சசிக்கசர்ச்சயயும
வசநோந்த உறவசிக்கசர்ச்சளயும அசர்ச்சனதது  நோடசிக்களின்
மீதும திணிக்கும முதலநோளிததுவம
ஒடடவமநோதத உலசிக்கதசர்ச்சதயும ஒர ஒற்சர்ச்சற
வபநோரளநோதநோர மற்றும அரசியல அசர்ச்சமபபநோசிக்க
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மநோற்றி விடடிரக்கிறது.  எபபடி  வீன சிக்கேன்
ஆயிரக்சிக்கணக்சிக்கநோன நிறுவனங்சிக்கசர்ச்சள
சிக்கண்ணுக்குத வதரியநோத ஒர இசர்ச்சழயினநோல
இசர்ச்சணதது மூலதனததிற்கு மசர்ச்சலபபூடடம
 சிக்கர்வதன்சர்ச்சமசர்ச்சய வசிக்கநோடதது ஏரநோளமநோன
சிறிய மற்றும பகுதிவநோரியநோன வ ரக்சிக்கடிசிக்கசர்ச்சள
எலலநோம நீக்கி விடட அடதசமயததில
வபநோதுவநோன வபநோரளநோதநோர வ ரக்சிக்கடிசிக்கசர்ச்சள
ஒபபிேமுடியநோ அளவக்கு அதீத தீவிரமநோசிக்க
ஆக்குகிறடதநோ,  அடதடபநோல
முதலநோளிததுவததின் ஒடடவமநோதத
வபநோரளநோதநோர மற்றும அரசியல வசயலபநோடம,
அதன் உலசிக்க வர்ததசிக்கம,  அதன்
பிரமமநோண்ேமநோன அரசுக் சிக்கேன்சிக்களின்
அசர்ச்சமபபு மற்றும அசர்ச்சனதது பிற்டபநோக்குவநோத
சக்திசிக்கசர்ச்சளயும உலசிக்களநோவிய ஒர ஒற்சர்ச்சற
கூடடப பங்கு நிறுவனமநோசிக்க ஒன்றிசர்ச்சணக்கும
சர்வடதச அரசியல கூடேணிசிக்கள
ஆகியவற்றுேன் இசர்ச்சணந்து அசர்ச்சனதது
பகுதியநோன அரசியல வ ரக்சிக்கடிசிக்கசர்ச்சளயும
எதிர்தது நின்றது மடடமன்றி மடடமன்றி
முன்சிக்கண்டிரநோத பரிமநோணங்சிக்களுேனநோன ஒர
சமூசிக்க வ ரக்சிக்கடிக்சிக்கநோன நிசர்ச்சலசர்ச்சமசிக்கசர்ச்சளயும
தயநோரிததிரக்கிறது.  ட நோயறி நிசிக்கழ்முசர்ச்சறசிக்கள
அததசர்ச்சனசர்ச்சயயும தன்னசிக்கதடத
உளளேக்கியிரபபதுேன்,  சிக்சிக்கலசிக்கள
அததசர்ச்சனசர்ச்சயயும தீர்க்சிக்கநோமல அதசர்ச்சனச்
சுற்றிக் சிக்கேந்து வசலவது,  உள நோடட மற்றும
சர்வடதச அரசியலின் ஆழமநோன பிரச்சிசர்ச்சனசிக்கள
அததசர்ச்சனசர்ச்சயயும உதநோசீனம வசய்வது,
அததுேன் முரண்பநோடசிக்கள அததசர்ச்சனசர்ச்சயயும
இரடேடிபபு வசய்வது இவற்றின் மூலமநோசிக்க
முதலநோளிததுவமநோனது சிக்சிக்கல-அவிழ்பசர்ச்சப
தளளிப டபநோடடிரபபடதநோட அடதடவசர்ச்சளயில
தனது டமலநோதிக்சிக்கமநோனது தீவிரபபடேதநோன
மற்றும உலசிக்களநோவிய வசர்ச்சசிக்கயில நீர்ததுப
டபநோகும நிசர்ச்சலக்கும தயநோரிபபு வசய்து
விடடிரக்கிறது.  மூலங்சிக்கள குறிதத எந்தக்
டசிக்களவியுமின்றி ஒவவவநோர
பிற்டபநோக்குததனமநோன சக்தியுேனும அது
ஆர்வமுேன் ஒடடிக் வசிக்கநோண்ட
விடடிரக்கிறது...

வவகு ஆரமபததில இரந்டத,  இந்த
உண்சர்ச்சமயநோனது தற்டபநோது சிக்கடேவிழும
நிசிக்கழ்வசிக்களுக்கு ஒர சர்வடதசத தன்சர்ச்சமசர்ச்சய
வசிக்கநோடபபதுேன் சிக்கமபீரமநோன வநோய்பபுசிக்களுக்கும
சிக்கதசர்ச்சவத திறக்கிறது.  ரஷ்ய வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கததின் தசர்ச்சலசர்ச்சமயிலநோன அரசியல
விடதசர்ச்சல அதசர்ச்சன வரலநோற்றுரீதியநோசிக்க
முன்சிக்கண்டிரநோத உயரங்சிக்களுக்கு உயர்ததுகிறது.
அதற்கு பிரமமநோண்ேமநோன சநோதனங்சிக்கசர்ச்சளயும

ஆதநோரவளங்சிக்கசர்ச்சளயும அளிதது உலசிக்களநோவிய
ரீதியில முதலநோளிததுவததின் சிக்கசர்ச்சலபபுக்சிக்கநோன
முன்முயற்சியநோளரநோசிக்க அதசர்ச்சன ஆக்குகிறது.
இதற்சிக்கநோன அததசர்ச்சன புறநிசர்ச்சல
முன்நிபந்தசர்ச்சனசிக்கசர்ச்சளயும வரலநோறு தயநோரிததுத
தந்துளளது.43

இந்தப பததிசிக்கள உலசிக்க டசநோசலிசப புரடசிக்சிக்கநோன ஒர மூடலநோபநோய
ஆசிரியரநோசிக்க டவரநோடஸ்கியின் எழுச்சிசர்ச்சய
அசர்ச்சேயநோளபபடததுகின்றன!

1905 ம ஆண்டின் பிரமமநோண்ேமநோன டவசர்ச்சலநிறுததம மற்றும
வசயிண்ட பீடேர்ஸ்டபர்க் டசநோவியததின் உரவநோக்சிக்கம
ஆகியவற்றின் தநோக்சிக்கததின் கீழ்,  ரஷ்யநோவின் வபநோரளநோதநோரப
பின்தங்கிய நிசர்ச்சலசர்ச்சமக்கும —மநோர்க்சிசததின் மரபுவழி
வபநோரளவிளக்சிக்கததின் படி இது டசநோசலிசப புரடசிக்கு தயநோரிபபு
இலலநோத நிசர்ச்சல— மற்றும சிக்கடேவிழும புரடசிசிக்கர சூழ்நிசர்ச்சலயில
வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கமதநோன் தீர்மநோனசிக்கரமநோன சக்தியநோசிக்க இரக்கின்ற
மறுக்சிக்கவியலநோ யதநோர்ததததிற்கும இசர்ச்சேடய முன்வனபடபநோசர்ச்சதயும
விே அபபடேமநோய் நிற்கும முரண்பநோடசர்ச்சே சமரசபபடததும
அரசியல சூததிரதசர்ச்சதக் சிக்கண்ேறிவதற்கு மிசிக்கவம முன்டனறிய
டசநோசலிச சிந்தசர்ச்சனயநோளர்சிக்கள டபநோரநோடிக் வசிக்கநோண்டிரந்தனர்.  புரடசி
எங்டசிக்க வசன்று வசிக்கநோண்டிரந்தது?  வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம எதசர்ச்சனச்
சநோதிக்கும என எதிர்பநோர்க்சிக்கலநோம?

1905  வமபரில எழுதிய பநோர்வஸ் இவவநோறு அறிவறுததினநோர்:

வதநோழிலநோளர்’  ஜென நோயசிக்கததின் டசிக்கநோரிக்சர்ச்சசிக்கசிக்கள
 னவநோசிக்கக்கூடிய ஒர அரசு அசர்ச்சமபபு வசர்ச்சசிக்கசர்ச்சய
சநோதிபபடத ரஷ்ய பநோடேநோளிசிக்களின் ட ரடிப புரடசிசிக்கர
இலக்கு ஆகும.  வதநோழிலநோளர்’  ஜென நோயசிக்கம
முதலநோளிததுவ ஜென நோயசிக்கததின் அதீத
டசிக்கநோரிக்சர்ச்சசிக்கசிக்கள அததசர்ச்சனசர்ச்சயயும
உளளேக்கியிரக்கும,  ஆனநோல அவற்றில
சிலவற்றுக்கு இது ஒர சிறபபு குணநோமசதசர்ச்சத
அளிக்கிறது என்படதநோட திடேவடேமநோய் பநோடேநோளி
வர்க்சிக்க குணநோமசம வசிக்கநோண்ேதநோன புதிய
டசிக்கநோரிக்சர்ச்சசிக்கசிக்கசர்ச்சளயும வசிக்கநோண்டிரபபதநோகும.44

“சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கததின் குசர்ச்சறந்தபடச டவசர்ச்சலததிடேததிற்கும
அதன் இறுதி இலக்கிற்கும இசர்ச்சேடய ஒர சிறபபுத வதநோேர்சர்ச்சப”
ரஷ்யப புரடசி உரவநோக்குகிறது என அவர் விளக்கினநோர். பநோர்வஸ்
டமலும கூறினநோர்:

“ நோடடில உற்பததி உறவசிக்களில ஒர அடிபபசர்ச்சேயநோன
மநோற்றதசர்ச்சத  சர்ச்சேமுசர்ச்சறபபடததுவசர்ச்சத தனது சிக்கேசர்ச்சமயநோசிக்கக்
வசிக்கநோண்டிரக்கும பநோடேநோளி வர்க்சிக்க சர்வநோதிசிக்கநோரமநோசிக்க இது
அர்ததமநோகி விடவதிலசர்ச்சல என்றநோலும,  இது ஏற்சிக்கனடவ
முதலநோளிததுவ ஜென நோயசிக்கம என்பசர்ச்சதக் சிக்கேந்து வசலகிறது.
முதலநோளிததுவ புரடசிசர்ச்சய,  ஒர டசநோசலிச புரடசியநோசிக்க
மநோற்றுகின்ற சிக்கேசர்ச்சமசர்ச்சய சர்ச்சசிக்கயிவலடக்கின்ற அளவக்கு,
ரஷ்யநோவில  நோம இன்னும ஆயததமநோகியிரக்சிக்கவிலசர்ச்சல,
ஆனநோல அடத அளவக்கு முதலநோளிததுவ புரடசியின் முன்
மண்டியிடவதற்கும  நோம அதனினும தயநோரநோயிலசர்ச்சல. அது
 மது ஒடடவமநோதத டவசர்ச்சலததிடேததின் முதல
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அடிக்டசிக்கநோளசிக்களுேன் முரண்படம என்பது மடடமலல,
பநோடேநோளி வர்க்சிக்கததின் வர்க்சிக்கப டபநோரநோடேம  மசர்ச்சம
முன்ட நோக்கி வசலுததுகிறது.  முதலநோளிததுவப புரடசியின்
வரமபுசிக்கசர்ச்சள விரிவநோக்கி அதற்குளளநோசிக்க பநோடேநோளி
வர்க்சிக்கததின்  லன்சிக்கசர்ச்சள டசர்பபதும,  முதலநோளிததுவ
அரசியல சடே அசர்ச்சமபபிற்கு உளளநோசிக்கடவ சமூசிக்க-புரடசிசிக்கர
எழுச்சிக்கு மநோவபரம சநோததிய வநோய்பபுசிக்கசர்ச்சள
உரவநோக்குவதும  மது பணியநோசிக்க இரக்கிறது.45
(அழுததம டசர்க்சிக்கபபடேது)

ரஷ்ய வபநோரளநோதநோர அபிவிரததியின் பின்தங்கிய நிசர்ச்சலசர்ச்சம
மற்றும வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின் அரசியல இயக்சிக்கடவசிக்கம
ஆகியசர்ச்சவ முன்நிறுததிய பிரச்சிசர்ச்சனக்கு முன்னநோல பநோர்விவஸும
கூே பின்வநோங்குவதநோசிக்கடவ டதநோன்றியது.

ஒர மநோதததிற்குப பின்னர்,  பநோரிஸ் சிக்கமயூன் மீதநோன
மநோர்க்ஸின் உசர்ச்சரக்கு தநோன் எழுதிய அணிந்துசர்ச்சரயில டவரநோடஸ்கி,
இந்த பிரச்சிசர்ச்சனக்கு ஒர தீர்வ இரந்தவதன உறுதிபேக் கூறினநோர்.
ஆனநோல அதசர்ச்சனக் சிக்கண்ேறிய டவண்டமநோயின்,  குறிபபிடே ஒர
 நோடடின் உற்பததி சக்திசிக்களின் அபிவிரததி மடேததிற்கும
அதிசிக்கநோரதசர்ச்சதக் சர்ச்சசிக்கபபற்றுவதற்கு அந் நோடட வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம
வபற்றுளள திறனுக்கும இசர்ச்சேயில ஒர உததிடயநோசிக்கபூர்வமநோன
மற்றும எந்திரததனமநோன உறவ நிலவவிலசர்ச்சல என்ற புரிதல
அததியநோவசியமநோசிக்க இரந்தது.  மற்ற இன்றியசர்ச்சமயநோத
சிக்கநோரணிசிக்கசர்ச்சளயும —அதநோவது “வர்க்சிக்கப டபநோரநோடே உறவசிக்கள,
சர்வடதச சூழ்நிசர்ச்சல,  மற்றும இறுதியநோசிக்க,  பநோரமபரியம,
முன்முயற்சி,  டபநோரநோடவதற்கு ஆயததமநோய் உளள நிசர்ச்சல ஆகிய
ஏரநோளமநோன அசிக்கநிசர்ச்சலக் சிக்கநோரணிசிக்கசர்ச்சளயும”— புரடசிரசிக்கரக் சிக்கடசி
சிக்கணக்கில எடததிரக்சிக்க டவண்டம.46 இந்த ஆழ்ட நோக்கில இரந்து
பிறக்கும முடிவ என்ன? டவரநோடஸ்கி அறிவிததநோர்: “வபநோரளநோதநோர
ரீதியநோசிக்க பின்தங்கியவதநோர  நோடடில,  மிசிக்கவம முன்டனறிய
முதலநோளிததுவ  நோட ஒன்சர்ச்சறக் சிக்கநோடடிலும விசர்ச்சரவநோசிக்க பநோடேநோளி
வர்க்சிக்கம அதிசிக்கநோரததிற்கு வர முடியும.”47  இந்த முடிவக்கு
வரவதற்கு ஒர அசர்ச்சர நூற்றநோண்ட சிக்கநோல சமூசிக்க-வபநோரளநோதநோர
அபிவிரததி,  பல தசநோபத தததுவ டவசர்ச்சலசிக்கள மற்றும ஒர
புரடசியின் அனுபவம ஆகியசர்ச்சவ டதசர்ச்சவபபடடிரந்தது.

இந்த புளளியில டவரநோடஸ்கி நிரந்தரப புரடசி தததுவததின்
அடிபபசர்ச்சே உரவசர்ச்சரசர்ச்சய முடிவ வசய்திரந்தநோர்.  உண்சர்ச்சமயில,
லஸ்சநோல உசர்ச்சரக்சிக்கநோன அவரது “அறிமுசிக்கம”  மற்றும பநோரிஸ்
சிக்கமயூன் மீதநோன மநோர்க்ஸின் உசர்ச்சரக்கு அவரது “அணிந்துசர்ச்சர”
ஆகியவற்றில இேமவபற்றிரந்த பததிசிக்கள முடிவசிக்களும
வநோய்பபுவளங்சிக்களும (Results and Prospects) பசர்ச்சேபபில மறுபிரசுரம
வபற்றன.  இரபபினும,  இந்த முக்கிய பசர்ச்சேபசர்ச்சப எழுதுவதற்கு
அவர் தயநோரிததுக் வசிக்கநோண்டிரந்த டவசர்ச்சளயிலும சிக்கநோவடஸ்கியின்
எழுததுசிக்களில டவரநோடஸ்கி வதநோேர்ந்து ஊக்சிக்கமும உதடவசிக்கமும
வபற்றிரந்தநோர்.

அவமரிக்சிக்க வர்க்சிக்கப டபநோரநோடேம குறிதத சிக்கநோவடஸ்கியின்
பகுபபநோய்வ

பிபரவரி 1906-ல சிக்கநோவடஸ்கியநோல எழுதபபடடிரக்கும
“அவமரிக்சிக்கத வதநோழிலநோளி” என்ற ஏறக்குசர்ச்சறய அறியபபேநோத ஒர
பசர்ச்சேபபு டே-வசிக்கய்டேநோ வதநோசர்ச்சசிக்கததிரடடில இேமவபற்றிரக்கும மிசிக்க
முக்கிய ஆவணங்சிக்களில ஒன்றநோசிக்க இரக்கிறது.  டஜெர்மன்

சமூசிக்கவியல அறிஞர் டவர்வனர் டசநோமபநோர்ட (1863-1941) அவமரிக்சிக்க
சமூசிக்கம குறிதது வசய்த ஆய்வக்கு,  (அவமரிக்சிக்கநோவில ஏன்
டசநோசலிசம இரக்சிக்கவிலசர்ச்சல?  என்ற குழபபமநோனவதநோர தசர்ச்சலபசர்ச்சப
அது தநோங்கியிரந்தது) அளிதத பதிலநோசிக்க இது எழுதபபடேது. இது
ஒர முக்கிய டசிக்களவிடய.  அரசியல பநோர்சர்ச்சவயில இரந்து,  அது
பதில கூறபபே டவண்டிய ஒன்று என்பது வவளிபபசர்ச்சே.  மிசிக்கவம
முன்டனறிய முதலநோளிததுவ  நோடடிற்குளளநோசிக்க வதநோழிலநோள
வர்க்சிக்கததின் பின்னநோல வவகுஜெனங்சிக்கசர்ச்சள டசநோசலிசததிற்கு
ஆதரவநோய் திரடே முடியவிலசர்ச்சல என்றநோல டசநோசலிசததின்
எதிர்சிக்கநோலம என்ன?  டமலும,  உதநோசீனம வசய்ய முடியநோத
இன்னுவமநோர முக்கிய தததுவநோர்ததப பிரச்சிசர்ச்சனயும இரந்தது.
மநோர்க்சிச தததுவக் சிக்கடேசர்ச்சமபபுக்குளளநோசிக்க பின்வரம வமய்யியல-
புதிரக்கு விளக்சிக்கம சிக்கநோண டவண்டியிரந்தது: மிசிக்கவம முன்டனறிய
முதலநோளிததுவ  நோேநோன அவமரிக்சிக்கநோவில டசநோசலிசம சற்றுங் கூே
முன் சிக்கர்வதநோய் வதரியவிலசர்ச்சல,  ஆனநோல முதலநோளிததுவம
குசர்ச்சறந்த மடேததில அபிவிரததியுற்றிரந்த  நோேநோன ரஷ்யநோவில
டசநோசலிசம  நோலுசிக்கநோல பநோய்ச்சலில முன்டனறிக் வசிக்கநோண்டிரந்தது.
இந்த புதிரக்கு என்ன விளக்சிக்கம?  இன்வனநோர டசிக்களவியும
எழுபபபபடேது. மநோர்க்ஸ் சுடடிக் சிக்கநோடடியசர்ச்சதப டபநோல, முன்டனறிய
 நோடசிக்கள வவளிபபடததும அபிவிரததி “வடிவசர்ச்சமபபு மநோதிரி”
(pattern) குசர்ச்சறந்த அபிவிரததி  நோடசிக்கள அவசியமநோய் மறுஉற்பததி
வசய்யும என்றநோல,  உலகின் மிசிக்கவம முன்டனறிய மற்றும
சக்திவநோய்ந்த  நோடடில  ேந்டதறும ‘டசநோசலிசம-அற்ற’ அபிவிரததி
வடிவசர்ச்சமபபு மநோதிரியின் தநோக்சிக்கங்சிக்கள என்னவநோய் இரக்கும?
மிசிக்கவம பழசர்ச்சமவநோத முடிவசிக்கசர்ச்சளத டதற்றம வசய்த டசநோமபநோர்ட,
அவமரிக்சிக்கநோ ஐடரநோபபநோவக்கு அதன் எதிர்சிக்கநோலதசர்ச்சதக் சிக்கநோடடிக்
வசிக்கநோண்டிரபபதநோசிக்க வநோதிடேநோர்.

சிக்கநோவடஸ்கி ஒர ஆடடசபம கிளபபினநோர்.  டசநோமபநோர்டின்
கூற்சர்ச்சற ”வபரம நிபந்தசர்ச்சனசிக்களுேன் தநோன் ஏற்றுக் வசிக்கநோளள
முடியும”  என்று அவர் எழுதினநோர்.  முதலநோளிததுவததின்
உலசிக்களநோவிய அபிவிரததியின் அடிபபசர்ச்சேயில உரவநோகியிரந்த
வபநோரளநோதநோர,  சமூசிக்க மற்றும அரசியல உறவசிக்களின் ஒர
சிக்சிக்கலநோன வமநோதத வடிவில இரந்து ஒர தரபபநோன வசர்ச்சசிக்கயில
அவமரிக்சிக்க நிசர்ச்சலசர்ச்சமசிக்கசர்ச்சள மடடம பிரிதவதடதததுதநோன் இந்த
சமூசிக்கவியலநோளர் வசய்த பிசர்ச்சழ.  மநோர்க்ஸ் மிசிக்கவம பரிச்சயம
வசிக்கநோண்டிரந்த இங்கிலநோந்தின் அபிவிரததி வடிவசர்ச்சமபபு மநோதிரி
மற்ற  நோடசிக்களில அபபடிடய மறுஉரவநோக்சிக்கம
வசய்யபபடடிரக்சிக்கவிலசர்ச்சல என்பசர்ச்சத சிக்கவனிக்சிக்க டசநோமபநோர்ட
தவறினநோர்.  மநோர்க்ஸ் சிக்கநோலதது இங்கிலநோந்து மிசிக்கவம
அபிவிரததியுற்ற வதநோழிலதுசர்ச்சறசர்ச்சயக் வசிக்கநோண்டிரந்தது.  ஆனநோல
வதநோழிற்துசர்ச்சற முதலநோளிததுவததின் முன்டனற்றம பநோடேநோளி
வர்க்சிக்கததின் எதிர்பபு மற்றும அதன் அசர்ச்சமபபில எதிவரதிர்
டபநோக்குசிக்கசர்ச்சள உரவநோக்கியது.  இதனநோல இங்கிலநோந்து சநோர்டடிசம
(Chartism), பின்னர் வதநோழிற்சங்சிக்கங்சிக்கள மற்றும சமூசிக்க லச்
சடேங்சிக்களின் எழுச்சிசர்ச்சய சிக்கண்ேது.  ஆனநோல,  முதலநோளிததுவ
அபிவிரததிக்கும வதநோழிலநோள வர்க்சிக்க எதிர்- ேவடிக்சர்ச்சசிக்கக்கும
இசர்ச்சேயில இசர்ச்சேதவதநோேர்பு நிலவிய இந்த அபிவிரததியநோனது
ஒர உலசிக்களநோவிய “வடிவசர்ச்சமபபு மநோதிரிசர்ச்சய” ஸ்தநோபிக்சிக்கவிலசர்ச்சல.

சிக்கநோவடஸ்கி விளக்கினநோர்:

இன்று,  வமநோதத வபநோரளநோதநோர வநோழ்க்சர்ச்சசிக்கசர்ச்சயயும
மூலதனம சிக்கடடபபடததக் கூடிய நிசர்ச்சலக்குள
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ஏரநோளமநோன  நோடசிக்கள வதநோேர்ச்சியநோய்
வந்திரக்கின்றன.  என்றநோலும இவற்றில எதுவம
உற்பததியின் முதலநோளிததுவ வசர்ச்சசிக்கமுசர்ச்சறயின்
அசர்ச்சனதது அமசங்சிக்களிலும ஒடரமடேததிற்கு
அபிவிரததி சிக்கண்டிரக்சிக்கவிலசர்ச்சல.  குறிபபநோசிக்க,
ஒன்றுக்வசிக்கநோன்று ட வரதிர்தது நிற்கும நிசர்ச்சலயில
இரண்ட அரசுசிக்கள நிற்கின்றன,  இரண்டிலுடம இந்த
உற்பததி வழிமுசர்ச்சறயின் இரண்ட கூறுசிக்களில ஒன்று
விகிதநோசநோர வபநோரததமற்ற வலிசர்ச்சமயுேன்,  அதநோவது
அதன் அபிவிரததி மடேததிற்குரியசர்ச்சத விேவம
மிசிக்கவம வலிசர்ச்சமயநோன நிசர்ச்சலயில இரக்கிறது:
அதநோவது அவமரிக்சிக்கநோவில, முதலநோளிததுவ வர்க்சிக்கம;
ரஷ்யநோவில,  வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கம ஆகியசர்ச்சவடய
இந்த விகிதநோசநோர வபநோரததமற்ற வலிசர்ச்சமயுேன்
இரந்தன. 48

அபபடியநோனநோல எந்த  நோட டஜெர்மனிக்கு அதன் 
எதிர்சிக்கநோலதசர்ச்சதக் சிக்கநோடடியது? சிக்கநோவடஸ்கி பதிலளிததநோர்:

டஜெர்மனியின் வபநோரளநோதநோரம
அவமரிக்சிக்கநோவினுசர்ச்சேயதற்கு வ ரக்சிக்கமநோன ஒன்று;
ஆனநோல அதன் அரசியடலநோ ரஷ்யநோவினுசர்ச்சேயதற்கு
வ ரக்சிக்கமநோய் இரக்கிறது.  இந்த வழியில இரண்ட
 நோடசிக்களுடம  மக்சிக்கநோன வரங்சிக்கநோலதசர்ச்சதக்
சிக்கநோடடகின்றன.  இது பநோதி அவமரிக்சிக்க,  பநோதி ரஷ்ய
குணநோமசதசர்ச்சதக் வசிக்கநோண்டிரக்கும.  ரஷ்யநோசர்ச்சவயும
அவமரிக்சிக்கநோசர்ச்சவயும குறிதது எந்த அளவிற்கு
அதிசிக்கமநோய்  நோம சிக்கற்கிடறநோடமநோ, எவவளவ டமமபடே
விதததில இரண்ட  நோடசிக்கசர்ச்சளயும  நோம புரிந்து
வசிக்கநோளகிடறநோடமநோ,  அந்த அளவிற்கு  மமநோல  மது
வசநோந்த வரங்சிக்கநோலதசர்ச்சதப புரிந்து வசிக்கநோளள முடியும.
அவமரிக்சிக்க உதநோரணதசர்ச்சத மடடம எடததநோல
அலலது அடதடபநோல ரஷ்ய உதநோரணதசர்ச்சத மடடம
எடததநோல அது தவறநோசிக்கடவ வழி ேததிச் வசலலும.

சரியநோசிக்க ரஷ்ய பநோடேநோளி வர்க்சிக்கமதநோன்  மது
எதிர்சிக்கநோலதசர்ச்சத —வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின் கிளர்ச்சி
விேயததில தநோன், மூலதனததின் ஒழுங்சிக்கசர்ச்சமபபு
விேயததில அலல—  மக்குக் சிக்கநோடே டவண்டம
என்பது நிச்சயமநோசிக்க ஒர தனிததன்சர்ச்சம வநோய்ந்த
நிசிக்கழ்வபடபநோக்சிக்கநோகும,  ஏவனன்றநோல முதலநோளிததுவ
உலகின் அசர்ச்சனதது வபரம அரசுசிக்களிலும ரஷ்யநோ
தநோன் மிசிக்கவம பின் தங்கியதநோய் இரக்கிறது.
வபநோரளநோதநோர அபிவிரததிதநோன் அரசியலுக்சிக்கநோன
அடிபபசர்ச்சேசர்ச்சய தனக்குள வசிக்கநோண்டிரக்கிறது என்ற
வரலநோறு குறிதத சேவநோத சிக்கரததநோக்சிக்கததிற்கு இது
முரண்படவது டபநோல டதநோன்றலநோம.  ஆனநோல,
உண்சர்ச்சமயில,  வரலநோற்றுச் சேவநோதம என்று  மது
எதிரிசிக்களும விமர்சசிக்கர்சிக்களும ஏடதநோவவநோன்சர்ச்சறக்
சிக்கரதிக் வசிக்கநோண்ட  மசர்ச்சம குற்றமசநோடடகின்றநோர்சிக்கடள
அந்த வரலநோற்று சேவநோத வசர்ச்சசிக்கக்கு மடடடம அது
முரண்படகிறது.  அவர்சிக்கள அதசர்ச்சன ஒர ஆயதத-
தயநோரிபபு மநோதிரிவசர்ச்சசிக்க (ready-made  model) டபநோல
புரிந்து வசிக்கநோளகிறநோர்சிக்கடள அன்றி ஆய்வக்சிக்கநோன ஒர

வழிமுசர்ச்சறயநோசிக்க புரிவதிலசர்ச்சல.  அவர்சிக்கள அதசர்ச்சனப
புரிந்து வசிக்கநோளள முடியவிலசர்ச்சல,  பயனுளள
வசர்ச்சசிக்கயில வசயற்படததவம முடியவிலசர்ச்சல
என்பதநோலதநோன் வரலநோறு குறிதத சேவநோத
சிக்கரததநோக்சிக்கதசர்ச்சத அவர்சிக்கள நிரநோசிக்கரிக்கின்றனர்.49

அவமரிக்சிக்கநோவின் அரசியல அபிவிரததியின்
பிரதடயசிக்கததன்சர்ச்சம குறிதத சிக்கநோவடஸ்கியின் விளக்சிக்கதசர்ச்சத ஆரநோய
டவண்டவமன்றநோல,  இந்தத திறனநோய்சர்ச்சவ குறிபபிேததக்சிக்க அளவ
நீடேநோமல அது சநோததியமிலசர்ச்சல. டசநோசலிசம ஐடரநோபபநோவில டபநோல
அவமரிக்சிக்கநோவில முன்டனறுவசர்ச்சத அசநோதநோரண சிரமமநோக்கிய
வபநோரளநோதநோர மற்றும சமூசிக்க சூழ்நிசர்ச்சல குறிதத ஒர வவகு
ஆழமநோன பகுபபநோய்சர்ச்சவ சிக்கநோவடஸ்கி வழங்கினநோர் என்று கூறுவது
இங்கு டபநோதுமநோனது.  அவமரிக்சிக்க முதலநோளிததுவததின் வபரம
வசலவம, புததிஜீவித தடடின் ஒர சிக்கணிசமநோன பகுதிசர்ச்சய சீரழிதது,
வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததின் அரசியல மற்றும சமூசிக்க டதசர்ச்சவசிக்களுக்கு
அது அலடசியம சிக்கநோடடம வசர்ச்சசிக்கயில வசய்தது என்பதும அவர்
சுடடிக் சிக்கநோடடிய சிக்கநோரணிசிக்களில ஒன்றநோகும. எபபடியிரபபினும, பல
தசர்ச்சேசிக்கள இரந்தநோலும அவமரிக்சிக்கநோவில இறுதியநோசிக்க டசநோசலிசம
முக்கியமநோனவதநோர அரசியல சக்தியநோசிக்க மநோறிடய தீரம என்று
சிக்கநோவடஸ்கி நிசர்ச்சறவ வசய்தநோர்.

சிக்கநோவடஸ்கியின் “அவமரிக்சிக்கத வதநோழிலநோளி”  டவரநோடஸ்கியின்
மீது ஒர சக்திவநோய்ந்த வசலவநோக்சர்ச்சசிக்க வசலுததியது.  அதசர்ச்சன
முடிவசிக்களும வநோய்பபுவளங்சிக்களும பசர்ச்சேபபில அவர்
வவளிபபசர்ச்சேயநோய் ஒபபுக் வசிக்கநோண்ேநோர்.  அவர் தனது பசர்ச்சேபபில
டமடல கூறபபடே பததிசிக்களில இரந்தநோன டமற்டசிக்கநோளசிக்கசர்ச்சள
டசர்ததுக் வசிக்கநோண்ேநோர்.  சிக்கநோவடஸ்கிக்கு தநோனும தனது
தசர்ச்சலமுசர்ச்சறசர்ச்சயச் டசர்ந்த மற்றவர்சிக்களும ஆழமநோய்
சிக்கேன்படடிரந்தசர்ச்சத டவரநோடஸ்கி ஒரடபநோதும மறுதததிலசர்ச்சல.
சிக்கநோவடஸ்கியின் பிந்சர்ச்சதய சிக்கநோடடிக் வசிக்கநோடபபுசிக்கசர்ச்சள டவரநோடஸ்கி
மன்னிக்சிக்கவிலசர்ச்சல, ஆனநோல அவரது சநோதசர்ச்சனசிக்கசர்ச்சள மறுபபதற்டசிக்கநோ
அலலது குசர்ச்சறததுக் சிக்கநோடடவதற்டசிக்கநோ அவசியமிரபபதநோய் அவர்
சிக்கரதவிலசர்ச்சல.  1938-ல சிக்கநோவடஸ்கி இறந்தடபநோது டவரநோடஸ்கி
அவசர்ச்சர இவவநோறு நிசர்ச்சனவகூர்ந்தநோர்:  “ஒர சமயம  நோம மிசிக்கவம
சிக்கேசர்ச்சமபபடேவர்சிக்களநோய் இரந்த  மது முன்னநோள ஆசிரியர் இவர்.
ஆனநோல பநோடேநோளி வர்க்சிக்கப புரடசியிேம இரந்து அவரநோசிக்கடவ
பிரிததுக் வசிக்கநோண்ேநோர்.  அதசர்ச்சனயடதது அவரிேம இரந்து  நோம
பிரிததுக் வசிக்கநோளள டவண்டியதநோயிற்று.”50

நிரந்தரப புரடசி தததுவம குறிதத டவரநோடஸ்கியின்
விளக்சிக்கததிற்கு சிக்கநோவடஸ்கி அளிததிரக்கும முக்கிய பங்சிக்களிபபு
குறிதது வலியுறுததுவது அவசியமநோயிரக்கிறது என்றநோல,
அதற்குக் சிக்கநோரணம குடடி முதலநோளிததுவ மநோர்க்சிச-விடரநோத
இேதுசிக்கள எந்த டசநோசலிச தததுவநோர்தத பநோரமபரியததிசர்ச்சன
முழுசர்ச்சமயநோசிக்க மதிபபிழக்சிக்கச் வசய்வதற்சிக்கநோன முயற்சிசிக்களில
ஏரநோளமநோன சர்ச்சமசர்ச்சய வீணடிததிரக்கிறடதநோ, அந்த பநோரமபரியததின்
அபிவிரததியில சிக்கநோவடஸ்கி ஒர வபரம பநோததிரம வகிததிரந்தநோர்
என்பதநோல தநோன்.  சிக்கநோவடஸ்கியின் வமநோதத பணிசிக்களின் மீதுமநோன
சிக்கண்ேனங்சிக்கள பிரநோங்க்டபர்ட பளளியநோல முன்வனடக்சிக்கபபடடம
பலடவறுபடே இேது-தீவிரவநோத டபநோக்குசிக்களநோல
உரபவபரக்சிக்கபபடடம வந்திரக்கின்றன.  வலதின் பக்சிக்கமிரந்தநோன
இக்சிக்கண்ேனங்சிக்கள, 1914 க்கு முந்சர்ச்சதய சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியின்
பலவீனங்சிக்களது தன்சர்ச்சம மற்றும புறநிசர்ச்சல மூலங்சிக்கசர்ச்சளப பற்றி
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விளக்குவதற்கு மநோறநோசிக்க,  அதன் மிசிக்கபவபரம பலததிற்கு எதிரநோசிக்க,
அதநோவது அக்சிக்கடசி வதநோழிலநோள வர்க்சிக்கததிற்கு அரசியலரீதியநோசிக்கவம
சிக்கலநோச்சநோர ரீதியநோசிக்கவம சிக்கலவியூடடவசர்ச்சத அடிபபசர்ச்சேயநோசிக்கக்
வசிக்கநோண்டிரந்தது மற்றும அதற்சிக்கநோன முசர்ச்சனபபுக் சிக்கநோடடியது
என்பசர்ச்சத ட நோக்கி வசலுததபபடேதநோசிக்க இரந்தது.  1914 க்கு
முந்சர்ச்சதய சமூசிக்க ஜென நோயசிக்கக் சிக்கடசியின் மீது அழுததிக்
வசிக்கநோண்டிரந்த அரசியல அழுததங்சிக்களுக்கு பலியநோகும முன்னதநோசிக்க
சிக்கநோவடஸ்கி எழுதிய எழுததுக்சிக்கசர்ச்சளக் சிக்கற்பதநோனது மநோர்க்சிச
சிந்தசர்ச்சனயின் —வலனின் மற்றும டவரநோடஸ்கியினுசர்ச்சேயது உடபே
— அபிவிரததி குறிதத ஒர ஆழமநோன புரிதசர்ச்சல சநோததியமநோக்கும.
இந்த சிறந்த வதநோகுதிக்கு வழங்கிய அறிமுசிக்கதசர்ச்சத நிசர்ச்சறவ
வசய்வதற்கு டே மற்றும வசிக்கய்டேநோ பயன்படததும வநோர்தசர்ச்சதசிக்கசர்ச்சள
இமமதிபபுசர்ச்சரயநோளர் முழுசர்ச்சமயநோசிக்க வழிவமநோழிகிறநோர்:

நிரந்தரப புரடசி தததுவமநோனது,  டவரநோடஸ்கியின்
ஆதரவநோளர்சிக்கள மற்றும அவரது விமர்சசிக்கர்சிக்கள
இசர்ச்சேடய மடடமன்றி சிக்கலவியியல
வரலநோற்றநோசிரியர்சிக்கள இசர்ச்சேடயயும,  பல தசநோபத
சிக்கநோலங்சிக்களநோய் விவநோதததிற்சிக்கநோன சர்ச்சமயபவபநோரளநோய்
இரந்து வந்திரக்கிறது.  ஆனநோல வரலநோற்றின்
நீதியசர்ச்சவயில,  சிக்கநோவடஸ்கிக்கு தீர்பபளிபபதில
டவரநோடஸ்கி  ன்கு புரிந்து சர்ச்சவததிரந்தசர்ச்சதப டபநோல,
பங்டசிக்கற்பவர்சிக்கள தங்சிக்களுக்சிக்கநோன வநோததசர்ச்சத எடதது
சர்ச்சவபபதற்சிக்கநோன ஒவவவநோர சந்தர்பபதசர்ச்சதயும உறுதி
வசய்வது தநோன் நியநோயமும சிக்கண்ணியமும ஆகும. 51

1903  மற்றும 1907 ம ஆண்டசிக்களுக்கு இசர்ச்சேயில மநோர்க்சிச
சமூசிக்க மற்றும அரசியல சிந்தசர்ச்சனயநோனது ஒர அசநோதநோரண
வளர்ச்சிக்கு உடபடேது.  இந்த ஆவணங்சிக்கசர்ச்சள சிக்கற்பவதன்பது,
அரசியல சிந்தசர்ச்சன இன்றிரபபசர்ச்சத விே ஒபபிே முடியநோத அளவ
உயரததில இரந்த ஒர சிக்கநோலததிற்கு திரமபுவதநோகும.  இந்த
மதிபபுசர்ச்சர நீளமநோனதநோய் இரந்தநோலும கூே, நிரந்தரப புரடசிக்சிக்கநோன
சநோடசியங்சிக்கள புததசிக்கததில இேமவபற்றிரக்கும வசறிந்த
வளததிரடசி மீதநோன ஒர சிறிய அனுபவதசர்ச்சத மடடடம இது
வழங்கியிரக்கிறது. இந்த வதநோசர்ச்சசிக்கத திரடடில வழங்சிக்கபபடடிரபபது
டபநோன்ற சிக்சிக்கலநோனதும வதநோசர்ச்சலசிந்தசர்ச்சனயநோனதுமநோன ஆவணங்சிக்கள
பன்முசிக்கபபடே வபநோரள விளக்சிக்கங்சிக்களுக்கு வழிவகுபபது
தவிர்க்சிக்கவியலநோதது. ரிச்சநோர்ட டே மற்றும ேநோனியல வசிக்கய்டேநோவின்
முடிவசிக்களுேன்  நோன் உேன்பேநோத சில பகுதிசிக்கசர்ச்சள சுடடிக்
சிக்கநோடடியிரக்கிடறன்.  இரபதநோம நூற்றநோண்டில புரடசிசிக்கர
தததுவததின் அபிவிரததி குறிதத ஆர்வததிற்கு புததுயிரூடே
அவர்சிக்கள வசய்திரக்கும மிசிக்க முக்கிய பங்சிக்களிபபுக்கு  நோன்
வசிக்கநோண்டிரக்சிக்கக் கூடிய மிசிக்கப வபரம பநோரநோடடசிக்கசர்ச்சள அது
வசிக்கநோஞ்சமும குசர்ச்சறதது விேநோது என்பசர்ச்சத அட சிக்க டசநோசலிஸ்டசிக்கள
உணர்ந்து வசிக்கநோளவநோர்சிக்கள.
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