
 

সমাজতাি�ক বা�ববাদ বা Socialist Realism 
 
�সূন �ঘাষ 
 
 
সমাজতাি�ক বা�ববাদ ও যথাি�তবাদ- উভয়ই হল বা�ববােদরই দ�ু ভাগ। সমাজতাি�ক বা�ববাদ ১৯৩৪ ি��াে� 
�� হয় �সািভেয়ত রািশয়ায়। রািশয়ার �া�দায় �থম এই িবষেয় সে�লন অনিু�ত হয় এবং মাক� সীয় দিৃ�ভি� �েয়ােগর 
কথা বলা হয়। �সািভেয়ত �লখকেগা�ীর অনিু�ত এই সে�লেন সভাপিত� কেরন ম�াি�ম �গািক� ।�সখােন রাজৈনিতক 
�চার ধম� সািহত� ও িবচারধম� বা�বতােক ��� �দওয়া হয়।জানােনা হয় সমাজতাি�ক বা�বতা জনমানেুষর 
�চতনােক জা�ত করেব এবং এই বা�বতা হেব �ব�িবক আদেশ�র �ারা অন�ুািণত। 
 
�িতি�য়াশীল সািহত� স�েক�  বলা হেয়েছ,এই সািহত� সামি�ক মানবতাবােদর িবেরাধী, এই সািহত� সব�হারার জন� 
িনেয়ািজত নয়। এই সািহেত�র জ� িফউডািল� বা সাম�তাি�ক মেনাভি� �থেক।বেুজ� ায়া-�প� বেুজ� ায়া 
মানিসকতা,অিতির� ব�ি��াত��বাদ,�নরাজ�বাদ, কলাৈকবল�বাদ, �ভু�বাদ, পরািজত মেনাভি�,িবষাদেচতনা �থেকই 
এই �িতি�য়াশীল সািহেত�র জ� হয়। �িতি�য়াশীল সািহেত�র িবেরািধতার জন� সমাজতাি�ক বা�ববােদর উ�ান।এই 
সমাজতাি�ক বা�ববােদর মলূত িতন� িদক,- যথা (i) socialist content (ii) natural form (iii)realistic 
representation। অথ�াৎ , সাম�বাদী িবষয়ব�, জাতীয়তাবাদী গঠনেকৗশল ও বা�ববাদী উপ�াপনা- এই ি�-সূে�র 
উপর দাঁিড়েয় আেছ সমাজতাি�ক বা�ববাদ।  
 
সমাজতাি�ক বা�ববাদ স�ে� বলা হয়, এখােন বাঁচােত হেব সাম�বাদী সত�েক। এখােন বলা হয় সাম�বাদী সত� ও 
িব�াসেক জাতীয় জীবেন িভি� কের ব�বাদী সািহত� রচনা করেত হেব।সেচতন থাকেত হেব ছ�েবশী শ� স�ে�,�যখােন 
অিত িব�েবর বাণী উ�ারেণর মেধ� িদেয় িব�বেক িব�া� করার �চ�া চেল। পুনজ�বন িদেত হেব �সইসব সািহত�েক যা 
দীঘ�কাল ধের জাতীয় ঐিতেহ�র ধারা বহন কের আসেছ। �সই জন� �সািভেয়েত নতুন কের আিব�ার করা হয় 
পুশিকন,টল�য়,তুেগ�িনভ,�গােগাল �লখক বগ�েক,যাঁরা জাতীয় জীবেনর ঐিতহ�েক নানাভােব বহন কের চেলেছন। তাঁরা 
আবার এই সম� �লখকেদর আিব�ার করেত �য়াসী হন, যাঁরা �িতি�য়াশীল সািহত�,কলাৈকবল�বাদ, �কৃিতবােদর 
িব��াচারণ কের �লখনী চালনা কের চেলেছন। 
 
১৯০৫ ি��াে� �লিনন  'পা��  অরগানাইেজশন এ�  পা��  িলটােরচার'  নােম এক� রচনা �লেখন এবং তােত �লখকেদর 
আ�ান জানােনা হয়।তাঁরা �যন �ব�িবক কাজ কেম�র সে� িনেজেদর যু� কেরন। এর মেধ� িদেয় িতিন সমাজ ও  িশে�র 
�মলব�ন ঘটাবার �চ�া কেরন।সব�হারার জন� িনেয়ািজত িশে�র ��ে� �য �কােনা ধরেনর র�ণশীলতার িবেরািধতা 
কেরন এই সমাজতাি�ক বা�ববাদীরা। টল�য় �য রা�িব�ব িনেয় দশ�ন রচনা কেরিছেলন তার কথা বেলন।তাঁরা সব�দা 
বেুজ� ায়ােদর প�পাত �থেক �বিরেয় এেস সমাজতাি�ক বা�বতার আদেশ� সািহত� রচনা করেত বেলন।  
 
এে�ে� সমাজতাি�ক বা�ববাদীরা তুেল ধেরন টল�য়,লারেম�ভ �মখু কীভােব রা�েক র�া কেরেছন ।তাঁরা বেলন �সই 
আদেশ�ই ঐিতেহ�র পুন��ান ঘটােত হেব তাঁেদর।এই বা�বতা হেব জনগেণর বা�বতা।জনগণ পৃিথবীর স�দ।তাঁরাই 
সমাজ পুনগ�ঠন কের। এে�ে� বলা হয় সািহিত�েকর �চাখ থাকেব ভিবষ�েতর িদেক, যাঁরা অতীতেক পুনগ�ঠন করেবন 
ভিবষ�েতর িদেক দিৃ� িদেয়। তাঁরা অতীত �মােহ আব� থাকেবন না, তাঁরা অতীতেক পুন��ার করেবন �াি�ক 
ব�বাদেক ল� �রেখ ও সমাজতাি�ক আদেশ� অন�ুািণত হেয় ।সমাজতাি�ক আদশ� র�া কের সািহত� রচনা করার কথা 
বলা হয় এখােন। 
 
বাংলা সািহেত�ও �গিতশীল �লখক-িশ�ীরা সমাজতাি�ক বা�ববােদর আদেশ� সািহত� রচনা কেরন।এ িবষেয় মািনক 
বে��াপাধ�ােয়র অিভমত িছল �য, কে�াল যুেগর �লখেকরা একিদেক ন�ুট হামসুন এবং অন�িদেক ম�াি�ম �গািক� - 



 

দ'ুজনেকই �মলােত চাইেছন।মািনেকর ��,��েম� িম� তাঁর সািহেত� ন�ুট হামসুন এবং ম�াি�ম �গািক� েক �মলােনার কথা 
বলেছন কীভােব?আসেল ন�ুট হামসুন,�জাহান �বায়ার �মেুখর রচনায় ন�াচারািলজেমর �প ফুেট উঠেত �দখা 
যায়।ন�াচারািলজম বা যথাি�তবােদর  মলূকথা হল মানষু �জব�ুধা তািড়ত উ�ত এক জীব। এই ��াে�েনিভয়ান 
সািহিত�ক ন�ুট হামসুেনর অনিূদত িবখ�াত এক� উপন�াস  �ুধা- র �ারা ��েম� িম�  �ভািবত হন। প�া�ের ম�াি�ম 
�গািক� র  মাদার  উপন�াসও �বলভােব �ভািবত কের তাঁেক। �কৃতঅেথ�,ন�ুট হামসুন �কৃিতবাদ এবং ম�াি�ম �গািক�  
সমাজতাি�ক বা�ববােদর কথা তুেল ধেরন তাঁেদর �লখনীর মেধ� িদেয়।অথ�াৎ দইু �লখেকর জীবনবী�া িছল �ত�। 
 
১৯৪৪ ি��াে� মািনক কিমউিন� পা�� েত �যাগদান কেরন। বাংলা সািহেত� সমাজতাি�ক বা�ববােদর �িতফলন অবশ� 
তার আেগ �থেকই �দখা যায় তারাশ�েরর রচনায়।সাম�তাি�ক সমােজর �নিতবাচক িদক�িল িতিন তুেল 
ধেরেছন।�যমন, জিমদার স�ান হওয়া সে�ও সাম�তে�র আিধপত� এবং �য় দ�ু িদকই �িতফিলত হেত �দখা যায় তাঁর 
রচনায়। তাই সমাজতাি�ক বা�ববাদী দিৃ�েত তাঁর সািহত�েক উ�ার করা যায়।অথ�াৎ,সমাজতাি�ক বা�ববাদী ত� 
গৃহীত হবার পূেব�ই �যমন টল�েয়র সািহেত� এই আদশ� অনসু�ান করা হেয়েছ,�ক এভােবই তারাশ�েরর সািহত�েকও এই 
দিৃ�েত িবচার করা �যেত পাের।পরবত�কােল নারায়ণ গে�াপাধ�ায়, �ণ�কমল ভ�াচায�, �গালাম ��সু, সুেলখা সান�াল, 
সািব�ী রায়,ননী �ভৗিমক,সুশীল জানা �মখু এই আদেশ� অন�ুািণত হেয় সািহত� রচনা কেরিছেলন।  
 
 
 


