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ராவுல் ப பெக்கின
இளம் கார்ல்  மார்க்ஸ
By Peter Schwarz ,

இயற்ககை

மற்றும் சமூகைத்தின் அறிின் அறிவதின் அறிவானது ஒரு குறுகிய

கைதின் அறிவாலத்தில் ில் பதில் பெரும் தில் பெதின் அறிவாய்ச்சகல எடுக்கும்ில் பதில் பெதின் அறிவாழுடுக்கும்பொழுததின் அறிவான
கைதின் அறிவாலகைட்டங்கைள் இருக்கின்றன. இயற்ககை விஞ்ிஞ்ஞதின் அறிவானத்தில்
கைலிலீிலீயயதின் அறிவா, டதின் அறிவார்வின் மற்றும் ஐன்ஸ்டீன் ில் பதில் பெயர்கைள்
அத்ககைய புரட்சிகைளுடன் ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாடர்புில் பகைதின் அறிவாண்டிருந்டுக்கும்பொழுதன; சமூகை
விஞ்ிஞ்ஞதின் அறிவானத்தில் என்றதின் அறிவால், அது மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும்
ஏங்ில் பகைல்சின் ில் பதில் பெயர்கைபெயர்களதின் அறிவாகை இருக்கிறது.
சில ஆண்டுகைள் கைதின் அறிவால அபெயர்களவிற்குள்ிலீயபெயர்களிலீயய, இரு
மனிடுக்கும்பொழுதர்கைளும் முன்னர் என்றும் எதிர்தில் பெதின் அறிவார்த்திருந்திரதின் அறிவாடுக்கும்பொழுத
புரட்சிகைர கைருத்துக்கைகபெயர்கள நிகறிலீயின் அறிவற்றினர். அின் அறிவர்கைள்
ிலீய ஜேர்மன்
கைருத்துின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதத்துடன்
முறித்துக்ில் பகைதின் அறிவாண்டு
சமூகைத்கடுக்கும்பொழுத
புரிந்துில் பகைதின் அறிவாள்ின் அறிவகடுக்கும்பொழுத
ஒரு
சடின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுத
அடிப்தில் பெகடயில்
கின் அறிவத்டுக்கும்பொழுதனர்.
அின் அறிவர்கைள்
ின் அறிவர்க்கைப்
ிலீயதில் பெதின் அறிவாரதின் அறிவாட்டத்கடுக்கும்பொழுத ின் அறிவரலதின் அறிவாற்றின் இயக்கு சக்தியதின் அறிவாகைக் கைண்டு
பிடித்டுக்கும்பொழுதனர்
மற்றும்
ிலீயசதின் அறிவாசலிசத்கடுக்கும்பொழுத
கைற்தில் பெனதின் அறிவாின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதத்திலிருந்து
விஞ்ிஞ்ஞதின் அறிவானமதின் அறிவாகை
ின் அறிவபெயர்களர்த்ில் படுக்கும்பொழுதடுத்டுக்கும்பொழுதனர்.

The film poster in German

இந்டுக்கும்பொழுத மதின் அறிவாில் பதில் பெரும் சதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதகனயின் முழு முக்கியத்துின் அறிவமும்
கைதின் அறிவாலப்ிலீயதில் பெதின் அறிவாக்கில் மட்டுிலீயம ில் படுக்கும்பொழுதளிின் அறிவதின் அறிவானது. ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலதின் அறிவாபெயர்கள
ின் அறிவர்க்கைத்தின் முடுக்கும்பொழுதல் ில் பின் அறிவகு ஜேனக் கைட்சியதின் அறிவான, ஓகுஸ்ட்
ில் பதில் பெில் பதில் பெல் டுக்கும்பொழுதகலகமயிலதின் அறிவான ிலீய ஜேர்மன் சமூகை  ஜேனமூக ஜனநதின் அறிவாயகைக்
கைட்சிக்கைதின் அறிவான மற்றும் 100 ஆண்டுகைளுக்கு முன்னர்
ரஷ்யதின் அறிவாவில் மூக ஜனநடந்டுக்கும்பொழுத ில் பின் அறிவற்றிகைரமதின் அறிவான தில் பெதின் அறிவாட்டதின் அறிவாளி ின் அறிவர்க்கைப்

1- Raoul Peck’s The Young Karl Marx
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புரட்சியதின் அறிவான, அக்ிலீயடதின் அறிவாதில் பெர் புரட்சிக்கைதின் அறிவான டுக்கும்பொழுதத்துின் அறிவதின் அறிவார்த்டுக்கும்பொழுத
அடித்டுக்கும்பொழுதபெயர்களத்கடுக்கும்பொழுத மதின் அறிவார்க்சிசம் அகமத்துக் ில் பகைதின் அறிவாடுத்டுக்கும்பொழுதது.
ஸ்ரதின் அறிவாலினிசம்
ிலீயசதின் அறிவாவியத்
ஒன்றியத்கடுக்கும்பொழுத
அழித்டுக்கும்பொழுத
அிலீயடுக்கும்பொழுதிலீயின் அறிவகபெயர்கள, முன்னர் என்றுமிருந்திரதின் அறிவாடுக்கும்பொழுத ின் அறிவககையில்
இப்ிலீயதில் பெதின் அறிவாதுடுக்கும்பொழுததின் அறிவான் மதின் அறிவார்க்சிசம் மிகைவும் ில் பதில் பெதின் அறிவாருத்டுக்கும்பொழுதமுகடயடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை
இருக்கிறது.
உலகை
நிதிய
ில் பமூக ஜனநருக்கைடி,
சமூகை
சமத்துின் அறிவமின்கமயின்
தில் பெடுதில் பெயங்கைர
மட்டங்கைள்,
ின் அறிவபெயர்களர்ந்துின் அறிவரும் இரதின் அறிவாணுின் அறிவின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதம் மற்றும் அில் பமரிக்கைதின் அறிவாவில்
ில் படதின் அறிவானதின் அறிவால்ட் ட்ரம்ப் ிலீயதில் பெதின் அறிவான்ற தீவிர ின் அறிவலதுசதின் அறிவாரி மூக ஜனநதில் பெர்கைள்
முக்கியத்துின் அறிவத்திற்கு
உயரல்,
இகின் அறிவ
அகனத்தும்
முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்துின் அறிவ
ில் பமூக ஜனநருக்கைடியிலிருந்து
ின் அறிவழிகயக்
கைதின் அறிவாண்தில் பெடுக்கும்பொழுதற்கு
தில் பெலகர
மதின் அறிவார்க்ஸ்
தில் பெக்கைம்
திரும்தில் பெச்ில் பசய்துள்பெயர்களது. மதின் அறிவார்க்ஸ் இன் எதிர்ப்தில் பெதின் அறிவாபெயர்களர்கைளும்
கூட அின் அறிவரது தீர்க்கைடுக்கும்பொழுதரிசனத்கடுக்கும்பொழுத மீண்டும் ஒருமுகற
கைின் அறிவனத்தில் எடுக்கும்தில் பெடி நிர்தில் பெந்திக்கைப்தில் பெட்டுள்பெயர்களதின் அறிவார்கைள்.
கைத்தியில் பிறந்டுக்கும்பொழுத இயக்குமூக ஜனநர் ரதின் அறிவாவுல் ில் பதில் பெக் ஒரு
திகரப்தில் பெடத்தில் மதின் அறிவார்க்சிசத்தின் ஆரம்தில் பெ ின் அறிவருடங்கைகபெயர்கள
முன்கின் அறிவக்கும் தில் பெணிகய டுக்கும்பொழுதனக்குத்டுக்கும்பொழுததின் அறிவாிலீயன ின் அறிவகுத்துக்
ில் பகைதின் அறிவாண்டுள்பெயர்களதின் அறிவார். அின் அறிவரது கைருத்தின் கைதின் அறிவாலகைட்டத்கடுக்கும்பொழுதப்
தில் பெற்றி அின் அறிவர் மூக ஜனநன்கு அறிந்து கின் அறிவத்திருக்கிறதின் அறிவார். “நிதிய
ில் பமூக ஜனநருக்கைடியின்
கைதின் அறிவாரணமதின் அறிவாகை
உலகைிலீயம
ில் பமூக ஜனநருக்கைடி
நிகலயில் இருந்டுக்கும்பொழுதிலீயின் அறிவகபெயர்களயில், எதிர்தில் பெதின் அறிவார்த்திருந்திரதின் அறிவாடுக்கும்பொழுத
ஆர்ின் அறிவத்கடுக்கும்பொழுத கைதின் அறிவார்ல் மதின் அறிவார்க்ஸ் அனுதில் பெின் அறிவத்தில் அறிந்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்”
என திகரப்தில் பெடத்துக்கைதின் அறிவான அின் அறிவரது தில் பெங்கைளிப்பில் ில் பதில் பெக்
எழுதினதின் அறிவார். ிலீயதில் பெர்லின் சுின் அறிவர் வீழந்து 25 ஆண்டுகைளுக்கும்
ிலீயமல், “குற்றவுணர்ச்சி ஏதுமின்றி விஞ்ிஞ்ஞதின் அறிவானத்திற்கு
கைதின் அறிவார்ல் மதின் அறிவார்க்ஸ் அளித்டுக்கும்பொழுத தில் பெங்கைளிப்பிற்குத் திரும்புின் அறிவது”
இப்ிலீயதில் பெதின் அறிவாது சதின் அறிவாத்தியமதின் அறிவாகியுள்பெயர்களது. தில் பெடத்தின் தில் பெணி, “இந்டுக்கும்பொழுத
விஞ்ிஞ்ஞதின் அறிவான
ரீதியதின் அறிவான
அரசியல்
சிந்டுக்கும்பொழுதகனயதின் அறிவாபெயர்களரின்
உண்கமயதின் அறிவான தில் பெங்கைளிப்கதில் பெக் கைண்டறிின் அறிவடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகும்” என
அின் அறிவர் விபெயர்களக்கினதின் அறிவார்.
மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும் எங்ில் பகைல்ஸ் இகடயிலதின் அறிவான ஒத்துகழப்பு

இபெயர்களம் கைதின் அறிவார்ல் மதின் அறிவார்க்ஸ் கைறதின் அறிவாரதின் அறிவாகை ஒரு குறிப்பிட்ட
கைதின் அறிவாலின் அறிவகரகய
மட்டும்
குவியப்தில் பெடுத்துகிறது.
அது
மதின் அறிவார்க்ஸ் டுக்கும்பொழுதகலகமிலீயயற்று மூக ஜனநடத்திய Rheinische Zeitung
மதின் அறிவார்ச்
1843 ல்
டுக்கும்பொழுதகடில் பசய்யப்தில் பெட்டதுடன்,
1847 ல்
கைம்யூனிஸ்ட்
கைட்சி
அறிக்ககைகய
எழுதுின் அறிவதுடன்
முடிின் அறிவகடகிறது. மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும் எங்ில் பகைல்ஸ் குட்டி
முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்துின் அறிவ
 ஜேனமூக ஜனநதின் அறிவாயகைின் அறிவதின் அறிவாதிகைளிடம்
முறித்துக்

ில் பகைதின் அறிவாண்டு,
மூக ஜனநவீன
ிலீயசதின் அறிவாசலிசத்
ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலதின் அறிவாபெயர்களர்
இயக்கைத்திற்கைதின் அறிவான
டுக்கும்பொழுதத்துின் அறிவதின் அறிவார்த்டுக்கும்பொழுத
அடித்டுக்கும்பொழுதபெயர்களங்கைகபெயர்கள
மூக ஜனநதின் அறிவாட்டியது இந்டுக்கும்பொழுத ின் அறிவருடங்கைளின் ில் பதில் பெதின் அறிவாழுதுடுக்கும்பொழுததின் அறிவான்.

ஆனதின் அறிவால் அது குற்றத்கடுக்கும்பொழுதப் தில் பெதின் அறிவார்க்கைவில்கல. டுக்கும்பொழுதண்டகன
உள்பெயர்கள இடத்தில், அது குற்றத்கடுக்கும்பொழுதப் தில் பெதின் அறிவார்க்கைதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதடுக்கும்பொழுதன்
கைதின் அறிவாரணமதின் அறிவாகை, நீங்கைள் அடுக்கும்பொழுதற்குப் தில் பெயப்தில் பெட ிலீயின் அறிவண்டும்,
ஏில் பனன்றதின் அறிவால் அது தில் பெழிின் அறிவதின் அறிவாங்கும்.”
பிரஷ்ய
டுக்கும்பொழுதணிக்ககைக்கு
ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாடர்ந்து
விட்டுக்
ில் பகைதின் அறிவாடுப்தில் பெடுக்கும்பொழுதற்குக் கைடகமப்தில் பெட்டிருந்டுக்கும்பொழுத, Rheinische Zeitung
டுக்கும்பொழுதகடயதின் அறிவானது,
மதின் அறிவார்க்சுக்கும்
இபெயர்களம்
ில் பைகைலியின் அறிவதின் அறிவாதிகைளுக்கும்
இகடயில்
கைடும்
சர்ச்கசகைளுக்கு ின் அறிவழிின் அறிவகுத்டுக்கும்பொழுதது. அின் அறிவர்கைள் மதின் அறிவார்க்சின்
உறுதியதின் அறிவான அரசியல்தில் பெதின் அறிவாணிிலீயய டுக்கும்பொழுதகடக்குக் கைதின் அறிவாரணம்
என்று அின் அறிவர்ிலீயமல் குற்றம் சதின் அறிவாட்டினர்.

Jenny Marx (Vicky Krieps), Karl Marx (August Diehl) and
Friedrich Engels (Stefan Konarske). © Frédéric Batier, Neue
Visionen Filmverleih

இப்தில் பெடம் மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும் எங்ில் பகைல்ஸிற்கு இகடயிலதின் அறிவான
ஒத்துகழப்பின்ிலீயமல்
குவிகமயப்தில் பெடுத்தி,
இவ்ின் அறிவருடங்கைளின் நிகைழ்வுகைகபெயர்கள, கைறதின் அறிவாரதின் அறிவாகை கைதின் அறிவாலின் அறிவரிகச
ஒழுங்கில் தில் பெடம் பிடித்துக் கைதின் அறிவாட்டுகிறது. அது மதின் அறிவார்க்ஸின்
மகனவியதின் அறிவான ில் ப ஜேன்னி ஃில் பதில் பெதின் அறிவான் ில் பின் அறிவஸ்ட்தில் பெதின் அறிவாலன் (Jenny
von Westphalen), மற்றும் எங்ில் பகைல்சின் மகனவியும்,
ஐரிஷ் ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலதின் அறிவாளியுமதின் அறிவான ிலீயமரி ிலீயதில் பெர்ன்ஸ் இின் அறிவர்கைளின்
தில் பெங்கைளிப்புக்கைளுக்கும் கைின் அறிவனம் ில் பகைதின் அறிவாடுக்கிறது. மதின் அறிவார்க்சிலும்
ஏங்ில் பகைல்சிலும் கைின் அறிவனம் ில் பசலுத்துின் அறிவது தில் பெடத்திற்கு ின் அறிவலிகம
ிலீயசர்க்கிறது.
எப்தில் பெடி
இருின் அறிவர்
ஒருின் அறிவருக்ில் பகைதின் அறிவாருின் அறிவர்
எழுச்சியூட்டக் கூடியின் அறிவரதின் அறிவாய் மற்றும் ஒரு ில் பமூக ஜனநருக்கைமதின் அறிவான
டுக்கும்பொழுதனிமூக ஜனநதில் பெர் மூக ஜனநட்கதில் பெ ின் அறிவள்ர்த்ில் படுக்கும்பொழுதடுத்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்கைள் என்று ில் பதில் பெக்
ில் படுக்கும்பொழுதளிின் அறிவதின் அறிவாகைக் கைதின் அறிவாட்டுகிறதின் அறிவார்.
1970 கைளில் ிலீயமற்கு ிலீயதில் பெர்லினில் ஒரு மதின் அறிவாணின் அறிவரதின் அறிவாகை
மதின் அறிவார்க்சிசத்துடன் அறிமுகைமதின் அறிவான ில் பதில் பெக், அந்டுக்கும்பொழுதக் கைதின் அறிவாலத்தில்
“ிலீயமற்கைத்திய
மதின் அறிவார்க்சிச
ின் அறிவட்டதின் அறிவாரங்கைளின்
மத்தியில்
ின் அறிவழக்கைமதின் அறிவானடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை இருந்டுக்கும்பொழுத, “புகனவியல்சதின் அறிவார்ந்டுக்கும்பொழுத” மற்றும்
“இரகைசிய
கைருத்துின் அறிவதின் அறிவாதி”
மதின் அறிவார்க்சுக்கும்
சடின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுத
எங்ில் பகைல்சிற்கும் இகடயிலதின் அறிவான ஒரு ிலீயின் அறிவறுதில் பெதின் அறிவாட்கடக்
கைட்டகமக்கும்
எந்டுக்கும்பொழுத
முயற்சிகயயும்
டுக்கும்பொழுதவிர்த்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்.
திகரப்தில் பெடமதின் அறிவானது திரும்தில் பெத் திரும்தில் பெ மதின் அறிவார்க்கச ஒரு
“மகைத்டுக்கும்பொழுததின் அறிவான சடின் அறிவதின் அறிவாதியதின் அறிவாகை” அகடயதின் அறிவாபெயர்களம் கைதின் அறிவாண்தில் பெதுடன்
மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும் எங்ில் பகைல்சிற்கு இகடயிலதின் அறிவான புரட்சிகைர
அடிப்தில் பெகடகய: நிலவும் சுரண்டல் நிகலகமகைளுடனும்
அகரமனடுக்கும்பொழுததின் அறிவான
குட்டி
முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்துின் அறிவ
 ஜேனமூக ஜனநதின் அறிவாயகைின் அறிவதின் அறிவாதிகைளிடமும் சமரசம் ில் பசய்யதின் அறிவாடுக்கும்பொழுத அின் அறிவர்கைபெயர்களது
உறுதிப்தில் பெதின் அறிவாட்கட விின் அறிவரமதின் அறிவாகை எடுத்துக் கூறுகிறது.
முடுக்கும்பொழுதல் கைதின் அறிவாட்சிிலீயய கைதின் அறிவாட்டில் கைதின் அறிவாய்ந்துிலீயதில் பெதின் அறிவான விறகுகைகபெயர்களப்
ில் பதில் பெதின் அறிவாறுக்கும்
ஏகழ
மக்கைகபெயர்கள
மிருகைத்டுக்கும்பொழுதனமதின் அறிவாகை
தில் பெடுில் பகைதின் அறிவாகல
ில் பசய்ின் அறிவகடுக்கும்பொழுதச்
சித்டுக்கும்பொழுதரிக்கிறது,
அந்டுக்கும்பொழுதக்
கைதின் அறிவாலத்துச் சட்டப்தில் பெடி அது ஒரு டுக்கும்பொழுதண்டகனக்குரிய
குற்றம். Rheinische Zeitung இலிருந்து மதின் அறிவார்க்சதின் அறிவால்
எழுடுக்கும்பொழுதப்தில் பெட்ட
ஒரு
கைட்டுகர
அகடுக்கும்பொழுத
ிலீயமற்ிலீயகைதின் அறிவாள்
கைதின் அறிவாட்டுகிறது: “மக்கைள் டுக்கும்பொழுதண்டகனகயப் தில் பெதின் அறிவார்க்கிறதின் அறிவார்கைள்,
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மதின் அறிவார்க்ஸ்
தில் பெதிலளிக்கிறதின் அறிவார்:
“ின் அறிவதின் அறிவார்த்கடுக்கும்பொழுதகைளில்
மயிர்
பிடுங்குின் அறிவகடுக்கும்பொழுதத்டுக்கும்பொழுததின் அறிவான் நீங்கைள் சிந்திக்கிறீர்கைள். நீங்கைள்
ில் பின் அறிவற்று இலக்கிய மதிப்புகரகைகபெயர்களச் ில் பசய்கிறீர்கைள்
ில் பின் அறிவற்று
அரசியல்
கைருத்துக்கைளின்
ில் பின் அறிவற்றுத்
ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாகுப்புக்கைகபெயர்கள எழுதுகிறீர்கைள். நீங்கைிலீயபெயர்கள உங்கைகபெயர்கள
அகழத்துக்ில் பகைதின் அறிவாள்ளும் இபெயர்களம் ில் பைகைலியர்கைள் மற்றும்
சுடுக்கும்பொழுதந்திர சிந்டுக்கும்பொழுதகனயதின் அறிவாபெயர்களர்கைள் என்ற அங்கீகைதின் அறிவாரத்திற்கைதின் அறிவாகைப்
தில் பெதின் அறிவார்க்கிறீர்கைள்,
ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாடர்ந்து
நீங்கைிலீயபெயர்கள
அனுதில் பெவித்துக்ில் பகைதின் அறிவாள்கிறீர்கைள்!
மூக ஜனநச்சரிப்புக்கைளுடன்
ிலீயதில் பெதின் அறிவாரதின் அறிவாடி மூக ஜனநதின் அறிவான் கைகபெயர்களத்துவிட்ிலீயடன். இரட்கட ிலீயின் அறிவடத்துடன்
கைகபெயர்களத்துவிட்ிலீயடன்.
மூக ஜனநதின் அறிவாங்கைள்
டுக்கும்பொழுதகடில் பசய்யப்தில் பெட்டிருக்கிிலீயறதின் அறிவாம்.
அப்தில் பெடிிலீயய
இருக்கைட்டும்!”
மதின் அறிவார்க்ஸ் டுக்கும்பொழுததின் அறிவாிலீயம 16 ஆண்டுகைள் கைழித்து அந்டுக்கும்பொழுதக்
கைதின் அறிவாலத்தில் அின் அறிவரது அபிவிருத்தி தில் பெற்றி எழுதினதின் அறிவார் : “184243 ஆண்டில், Rheinische Zeitung ஆசிரியர் என்ற
ின் அறிவககையில், சட மூக ஜனநலன்கைள் என்று அறியப்தில் பெடுின் அறிவன
தில் பெற்றியகடுக்கும்பொழுத
விின் அறிவதின் அறிவாதிக்கை
சங்கைடமதின் அறிவான
நிகலயில்
இருப்தில் பெடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை முடுக்கும்பொழுதலில் என்கன மூக ஜனநதின் அறிவான் கைண்டுில் பகைதின் அறிவாண்ிலீயடன்.
கைதின் அறிவாட்டில் திருட்டுக்கைள் மற்றும் நிலமதின் அறிவாகிய ில் பசதின் அறிவாத்து
தில் பெற்றிய Rhenish Landtag இன் முதிர்ந்டுக்கும்பொழுத ஆய்வுகைள் முடுக்கும்பொழுதல்
நிகைழ்விிலீயலிலீயய என்கன ில் பதில் பெதின் அறிவாருபெயர்களதின் அறிவாடுக்கும்பொழுததின் அறிவாரப் பிரச்சிகனகைளில்
எனது கைின் அறிவனத்கடுக்கும்பொழுதத் திரும்புமதின் அறிவாறு ில் பசய்டுக்கும்பொழுதது.”
“பிில் பரஞ்சு ிலீயசதின் அறிவாசலிசம் மற்றும் கைம்யூனிச எதிில் பரதின் அறிவாலிப்பு,
ில் பமல்லியடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை ில் பமய்யியலதின் அறிவால் நிறமதின் அறிவாற்றப்தில் பெட்டிருப்தில் பெது”
என்தில் பெகடுக்கும்பொழுத
மதின் அறிவார்க்ஸ்
ஆட்ிலீயசபிப்தில் பெது,
“கைவின்கைகல
ஆர்ின் அறிவம்” என்று அகழக்கைப்தில் பெடுின் அறிவது Rheinische Zeitung
இல் கைின் அறிவனிக்கைத்டுக்கும்பொழுதக்கைடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை இருந்டுக்கும்பொழுதது. எவ்ின் அறிவதின் அறிவாறதின் அறிவாயினும்,
அின் அறிவரது முந்கடுக்கும்பொழுதய ஆய்வுகைள், “பிில் பரஞ்சு டுக்கும்பொழுதத்துின் அறிவங்கைளின்
உள்பெயர்களடக்கைத்தின்
மீது
எந்டுக்கும்பொழுதக்
கைருத்கடுக்கும்பொழுதயும்
ில் பின் அறிவளிப்தில் பெடுத்டுக்கும்பொழுத”
அின் அறிவகர
அனுமதிக்கைவில்கல.
அடுக்கும்பொழுதனதின் அறிவால்டுக்கும்பொழுததின் அறிவான், “Rheinische Zeitung ில் பின் அறிவளியீட்டதின் அறிவாபெயர்களர்கைள்
அந்டுக்கும்பொழுதப் தில் பெத்திரிககையின் சதின் அறிவார்பிலதின் அறிவான நிகறய புகைதின் அறிவார்
அளிப்புக்கைள்
அடுக்கும்பொழுதன்மீடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை
நிகறிலீயின் அறிவற்றப்தில் பெடும்
மரணடுக்கும்பொழுதண்டகனகய ஒழிப்தில் பெகடுக்கும்பொழுத உத்டுக்கும்பொழுதரின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதப்தில் பெடுத்துின் அறிவது
சதின் அறிவாத்தியம்
என்ற
பிரகமகயக்
கைருத்தில்ில் பகைதின் அறிவாண்டில் பதில் பெதின் அறிவாழுது,
ில் பதில் பெதின் அறிவாது
ிலீயமகடயிலிருந்து
பின்ின் அறிவதின் அறிவாங்கி
எனது
ஆய்வுக்குச்ில் பசல்ல
மூக ஜனநதின் அறிவான்
ஆர்ின் அறிவத்துடன் அச்சந்டுக்கும்பொழுதர்ப்தில் பெத்கடுக்கும்பொழுதப் தில் பெற்றிக்ில் பகைதின் அறிவாண்ிலீயடன்”
என்றதின் அறிவார் மதின் அறிவார்க்ஸ்.

இத்திகரப்தில் பெடத்தின் பிரடுக்கும்பொழுததின் அறிவான குவிகமயப்புள்ளிகைளுள்
ஒன்று எங்ில் பகைல்ஸ் மதின் அறிவான்ில் பசஸ்டரில் அின் அறிவரது டுக்கும்பொழுதந்கடுக்கும்பொழுதயின்
துணிஆகலத் ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலில் ஒரு எழுத்டுக்கும்பொழுதரதின் அறிவாகைப் தில் பெணியதின் அறிவாற்றி,
ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலதின் அறிவாபெயர்கள ின் அறிவர்க்கைத்தின் மிகைப் தில் பெயங்கைரமதின் அறிவான ின் அறிவசிப்பிடக்
குடியிருப்புக்கைளில் — இங்கிலதின் அறிவாந்தில் அின் அறிவர் ில் பதில் பெற்ற
அனுதில் பெின் அறிவம் ஆகும். எங்ில் பகைல்ஸ் அின் அறிவரது மூக ஜனநண்பி ிலீயமரி
ிலீயதில் பெர்ன்ஸ் உடுக்கும்பொழுதவியதின் அறிவால் ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலதின் அறிவாபெயர்களர் குடியிருப்புக்கைகபெயர்கள
அகடய
முடிந்டுக்கும்பொழுதது,
ஆனதின் அறிவால்
இந்டுக்கும்பொழுத
முகறயில்
மூக்குகடதில் பெட்டு
இரத்டுக்கும்பொழுதம்
ின் அறிவழியதின் அறிவாமல்
அகடய
முடியவில்கல. இங்ிலீயகை அின் அறிவர் அின் அறிவரது புத்டுக்கும்பொழுதகைமதின் அறிவான
இங்கிலதின் அறிவாந்தில் ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலதின் அறிவாபெயர்களர் ின் அறிவதின் அறிவாழ்க்ககை நிகலகம
என்தில் பெடுக்கும்பொழுதற்கைதின் அறிவான விஷயடுக்கும்பொழுததின் அறிவானங்கைகபெயர்களத் திரட்டினதின் அறிவார், அது
1845 ல் ில் பின் அறிவளிின் அறிவந்டுக்கும்பொழுதது.
இந்டுக்கும்பொழுதப்
தில் பெகடப்தில் பெதின் அறிவானது
“முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்துின் அறிவம்
மற்றும்
முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்துின் அறிவ
ின் அறிவர்க்கைத்திற்ில் பகைதிரதின் அறிவான
தில் பெயங்கைரமதின் அறிவான
குற்றச்சதின் அறிவாட்டு” மட்டுமல்ல என்று பின்னர் ில் பலனின்
இகடுக்கும்பொழுதப்தில் பெற்றிக்
குறிப்பிட்டதின் அறிவார்.
“தில் பெதின் அறிவாட்டதின் அறிவாளி
ின் அறிவர்க்கைம்
தில் பெதின் அறிவாதிக்கைப்தில் பெட்டுக் ில் பகைதின் அறிவாண்டிருக்கும் ின் அறிவர்க்கைம் மட்டும்
அல்ல; அது உண்கமயில், தில் பெதின் அறிவாட்டதின் அறிவாளி ின் அறிவர்க்கைத்தின்
இழிவுகைரமதின் அறிவான ில் பதில் பெதின் அறிவாருபெயர்களதின் அறிவாடுக்கும்பொழுததின் அறிவார
நிகலகம
அடுக்கும்பொழுதகனத்
டுக்கும்பொழுதகடில் பசய்யமுடியதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதின் அறிவதின் அறிவாறு முன்ிலீயனதின் அறிவாக்கி உந்தும் மற்றும்
அடுக்கும்பொழுதன் இறுதி விடுடுக்கும்பொழுதகலக்கைதின் அறிவாகைப் ிலீயதில் பெதின் அறிவாரதின் அறிவாட அடுக்கும்பொழுதகன
நிர்தில் பெந்திக்கும்
என்று
முடுக்கும்பொழுதன்
முடுக்கும்பொழுதலில்
கூறியின் அறிவர்
எங்ில் பகைல்ஸ் ஆின் அறிவதின் அறிவார். ிலீயதில் பெதின் அறிவாரதின் அறிவாடும் தில் பெதின் அறிவாட்டதின் அறிவாளி ின் அறிவர்க்கைம்
டுக்கும்பொழுதனக்குத்டுக்கும்பொழுததின் அறிவாிலீயன உடுக்கும்பொழுதவிக் ில் பகைதின் அறிவாள்ளும்”
தில் பெதின் அறிவாரம்தில் பெரிய
ஆங்கிலப்
ில் பதில் பெதின் அறிவாருளியலதின் அறிவாபெயர்களர்கைளின்
எழுத்துக்கைளின் முக்கியத்துின் அறிவத்கடுக்கும்பொழுதப் தில் பெற்றி மதின் அறிவார்க்சுக்குச்
சுட்டிக்கைதின் அறிவாட்டியது எங்ில் பகைல்ஸ்டுக்கும்பொழுததின் அறிவான் என்று திகரப்தில் பெடம்
மிகைச் சரியதின் அறிவாகைக் கைதின் அறிவாட்டுகிறது. அின் அறிவரது கைட்டுகர “ிலீயடுக்கும்பொழுதசியப்
ில் பதில் பெதின் அறிவாருபெயர்களதின் அறிவாடுக்கும்பொழுததின் அறிவாரத்தின்
விமர்சனம்
தில் பெற்றிய
ிலீயமில் பலழுந்டுக்கும்பொழுதின் அறிவதின் அறிவாரியதின் அறிவான
குறிப்பு”
ிலீய ஜேர்மன்–பிில் பரஞ்சு
ஆண்டு நூல்கைள் இல் அின் அறிவர்கைபெயர்களது ஒத்துகழப்பின்
ஆரம்தில் பெக் கைட்டத்தில் எங்ில் பகைல்சதின் அறிவால் ில் பின் அறிவளியிடப்தில் பெட்டது,
எதிர்தில் பெதின் அறிவார்க்கைப்தில் பெட்ட
ில் பதில் பெரும்தில் பெதின் அறிவாலதின் அறிவான
கைருத்துக்கைகபெயர்கள
பின்னர்
மூலடுக்கும்பொழுதனத்தில்
மதின் அறிவார்க்ஸ்
மிகை
மூக ஜனநன்றதின் அறிவாகை
அபிவிருத்தி ில் பசய்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்.
பின்ில் பனதின் அறிவாரு
கைதின் அறிவாட்சியில்,
இந்டுக்கும்பொழுதத்
திகரப்தில் பெடத்தில்
இடம்ில் பதில் பெற்ற மிகைவும் ிலீயின் அறிவடிக்ககையதின் அறிவான கைதின் அறிவாட்சிகைளுள்
ஒன்று- எங்ில் பகைல்ஸ், மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும் ிலீயமரி ிலீயதில் பெர்ன்ஸ்
இலண்டன் கிபெயர்களப் ஒன்றில் மூத்டுக்கும்பொழுத எங்ில் பகைல்சின் முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளி
மூக ஜனநண்தில் பெர் ஒருின் அறிவகர எதிர்ில் பகைதின் அறிவாள்ளும் கைதின் அறிவாட்சி. டுக்கும்பொழுதனது
ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிற்சதின் அறிவாகலயில்
குழந்கடுக்கும்பொழுதகைகபெயர்களப்
தில் பெணியில்
அமர்த்தியுள்பெயர்கள முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளி, இரவுப் தில் பெணி அின் அறிவர்கைளின்
ஆிலீயரதின் அறிவாக்கியத்கடுக்கும்பொழுதப்
தில் பெதின் அறிவாதிக்கைதின் அறிவாது
என்று
திமிரதின் அறிவாகைக்
கூறினதின் அறிவார்.
“அின் அறிவர்கைள்
உங்கைபெயர்களது
மூக ஜனநலத்கடுக்கும்பொழுதப்
தில் பெதின் அறிவாதிப்தில் பெகடயச் ில் பசய்யவில்கல என்கிறீர்கைபெயர்களதின் அறிவா” என ிலீயமரி
ிலீயதில் பெர்ன்ஸ்
திககைத்துப்ிலீயதில் பெதின் அறிவான
முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளியிடம்
தில் பெதிலுகரத்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்.
ரதின் அறிவாவுல் ில் பதில் பெக், பிரதின் அறிவாங்ிலீயகைதின் அறிவா–ிலீய ஜேர்மன்-ில் பதில் பெல்ஜிய கூட்டுத்
டுக்கும்பொழுதயதின் அறிவாரிப்தில் பெதின் அறிவான
இத்திகரப்தில் பெடத்தில்
ின் அறிவரும்
முக்கிய
கைடுக்கும்பொழுததின் அறிவாதில் பெதின் அறிவாத்திரங்கைளுக்கைதின் அறிவாகை ிலீய ஜேர்மன் மூக ஜனநடிகைர்கைகபெயர்களத் ிலீயடுக்கும்பொழுதர்வு
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ில் பசய்துள்பெயர்களதின் அறிவார். August Diehl ில் பதில் பெதின் அறிவாறுப்புடனதின் அறிவான கூர்த்டுக்கும்பொழுத மதி
மற்றும்
மூக ஜனநககைச்சுகின் அறிவ
இகணந்டுக்கும்பொழுதடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை
மதின் அறிவார்க்கச
திருப்திப்தில் பெடுத்துகிறதின் அறிவார். Stefan Konarske கைின் அறிவர்ந்தீர்க்கும்
எங்ில் பகைல்ஸ் தில் பெதின் அறிவாத்திரத்கடுக்கும்பொழுதச் ில் பசய்கிறதின் அறிவார், ஒருிலீயின் அறிவகபெயர்கள
உகைந்டுக்கும்பொழுதின் அறிவரதின் அறிவாய் அின் அறிவரும் கூட ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாடுகிறதின் அறிவார்.
புலம்ில் பதில் பெயர்ந்டுக்கும்பொழுத ஒருின் அறிவரின் விதியுடன் தில் பெங்குில் பகைதின் அறிவாண்டு ஒரு
புரட்சியதின் அறிவாபெயர்களரின் மகனவியதின் அறிவாகை ஆின் அறிவடுக்கும்பொழுதற்கு அின் அறிவர் டுக்கும்பொழுதனது
பிரபுத்துின் அறிவ ிலீயமற்டுக்கும்பொழுதட்கட விட்டுவிட்ட — ஒரு கைணம்கூட
அடுக்கும்பொழுதற்கைதின் அறிவாகை ின் அறிவருத்டுக்கும்பொழுதப்தில் பெடதின் அறிவாடுக்கும்பொழுத ில் ப ஜேன்னி மதின் அறிவார்க்சுக்கு Vicky
Krieps சரியதின் அறிவான ில் பதில் பெதின் அறிவாருத்டுக்கும்பொழுதம். திகரப்தில் பெடம் குறிப்தில் பெதுிலீயதில் பெதின் அறிவால,
மூத்டுக்கும்பொழுத எங்ில் பகைல்சினது ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிற்சதின் அறிவாகலயில் கிபெயர்களர்ச்சிக்
குழுத் டுக்கும்பொழுதகலின் அறிவரதின் அறிவாகை எங்ில் பகைல்சுடன் தில் பெழக்கைமதின் அறிவானின் அறிவரதின் அறிவாகை
ிலீயமரி ிலீயதில் பெர்ன்ஸ் ஆனதின் அறிவார் என்தில் பெது அதிகைதின் அறிவாரபூர்ின் அறிவமதின் அறிவாகை
அங்கீகைரிக்கைப்தில் பெடவில்கலயதின் அறிவாயினும், Hannah Steele ஒரு
கிபெயர்களர்ச்சிக்கைதின் அறிவார
மற்றும்
சுடுக்கும்பொழுதந்திரமதின் அறிவான
அயர்லதின் அறிவாந்துப்
ில் பதில் பெண்ணதின் அறிவாகை மூக ஜனநடிக்கிறதின் அறிவார்.
துகணப்
தில் பெதின் அறிவாத்திரங்கைளும்
மூக ஜனநன்றதின் அறிவாகைச்
ில் பசய்யப்தில் பெட்டிருக்கின்றன. Olivier Gourmet ஏிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவா நுட்தில் பெ
திட்தில் பெத்தில்
கைண்டிப்தில் பெதின் அறிவாயுள்பெயர்கள
புரூிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவானதின் அறிவாகை
மற்றும்
Alexander Scheer ஒரு
ிலீயடுக்கும்பொழுதர்ச்சியற்ற Weitling ஆகை,
பூப்ிலீயதில் பெதின் அறிவான்ற ில் பசதின் அறிவாற்ில் பறதின் அறிவாடர்கைளில் உகரயதின் அறிவாற்றுகின்றனர்.
அரசியல் ிலீயமதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதல்
மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும் எங்ில் பகைல்ஸ் டுக்கும்பொழுதங்கைபெயர்களது ின் அறிவரலதின் அறிவாற்று
சடின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதப் தில் பெதின் அறிவார்கின் அறிவகய, முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்துின் அறிவ மற்றும் மூக ஜனநடுத்டுக்கும்பொழுதரத்
டுக்கும்பொழுதட்டினரின்
மூக ஜனநலன்கைகபெயர்களத்
ில் படுக்கும்பொழுதளிின் அறிவதின் அறிவாகைப்
ிலீயதில் பெசிய
ிலீயதில் பெதின் அறிவாக்குகைளின்
பிரதிநிதிகைளுடனும்
அிலீயடுக்கும்பொழுதிலீயதில் பெதின் அறிவால
தில் பெழகமின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுத
ககைவிகனிஞ்ஞர்கைளுடனும்
அச்சமூட்டும்
விின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதத்தினூடதின் அறிவாகை,
1848 ல்
ஐிலீயரதின் அறிவாப்தில் பெதின் அறிவா
முழுின் அறிவதும்
அடித்துச்ில் பசன்ற முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்துின் அறிவ புரட்சியின் டுக்கும்பொழுதறுின் அறிவதின் அறிவாயில்
ின் அறிவபெயர்களர்த்ில் படுக்கும்பொழுதடுத்டுக்கும்பொழுதனர்.
இத்திகரப்தில் பெடம் இந்டுக்கும்பொழுத சர்ச்கசகைளுக்ிலீயகை நிகறய இடம்
டுக்கும்பொழுதந்துள்பெயர்களது. திகரப்தில் பெடத்தின் ிலீயதில் பெதின் அறிவாக்கில் மூக ஜனநதின் அறிவாம் மற்ற தில் பெலர்
மத்தியில், இபெயர்களம் ில் பைகைலியின் அறிவதின் அறிவாதிகைபெயர்களதின் அறிவான Max Stirner
மற்றும் Bruno Bauer, German-French Yearbooks இன்
ஆசிரியரதின் அறிவான Arnold Ruge, பிில் பரஞ்சு ிலீயசதின் அறிவாசலிஸ்ட் Pierre
Proudhon, உண்கம ிலீயசதின் அறிவாசலிஸ்டுகைள் Moses Hess மற்றும்
Karl Grün,
மற்றும் கைற்தில் பெனதின் அறிவாின் அறிவதின் அறிவாதி Wilhelm Weitling
ஆகிிலீயயதின் அறிவாருடன் அறிமுகைம் ில் பசய்யப்தில் பெடுகிிலீயறதின் அறிவாம்.
அடிப்தில் பெகடயில்
ின் அறிவசனங்கைள்
ில் பதில் பெரும்தில் பெதின் அறிவாலும்
மூல
ஆடுக்கும்பொழுததின் அறிவாரங்கைகபெயர்கள அடிப்தில் பெகடயதின் அறிவாகைக் ில் பகைதின் அறிவாண்டிருந்டுக்கும்பொழுததின் அறிவாலும்,
சர்ச்கசகைள் எடுக்கும்பொழுதகனப் தில் பெற்றி என்று புரிின் அறிவது அடிக்கைடி
கைடினமதின் அறிவாகை இருக்கிறது. அடுக்கும்பொழுதற்கு ஒரு கைதின் அறிவாரணம் மூக ஜனநடிப்பின்
மூக ஜனநதின் அறிவாடகைம் எனலதின் அறிவாம். திகரப்தில் பெடமதின் அறிவானது அடுக்கும்பொழுதன் மூக ஜனநதின் அறிவாயகைர்கைளின்
ின் அறிவதின் அறிவாழ்க்ககைகய
—இருின் அறிவரும்
இன்னும்
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கூட
ஆகைவில்கல— அின் அறிவர்கைளின் எல்லதின் அறிவா அம்சங்கைளிலும்:
அன்பு, பிறப்பு, கைடகம டுக்கும்பொழுதின் அறிவறல், சடரீதியதின் அறிவான துன்தில் பெம்,
ில் பதில் பெற்ிலீயறதின் அறிவாருடன் ிலீயமதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதல் ிலீயதில் பெதின் அறிவான்றின் அறிவற்றில் முடுக்கும்பொழுதலியின் அறிவற்றில்
அின் அறிவர்கைளின்
ின் அறிவதின் அறிவாழ்க்ககைகயப்
தில் பெடம்பிடித்துக் கைதின் அறிவாட்ட
முயற்சிக்கின்றது. மதின் அறிவார்க்கச “டுக்கும்பொழுததின் அறிவாடி ின் அறிவபெயர்களர்த்டுக்கும்பொழுத ஒரு
முதியின் அறிவரதின் அறிவாகை”
கைதின் அறிவாட்டுின் அறிவது
ஒருபுறமிருக்கை,
“ஒரு
ில் பின் அறிவடிக்கும்
நிகலகமயில்
இருந்டுக்கும்பொழுத
ஐிலீயரதின் அறிவாப்தில் பெதின் அறிவாவில்

டுக்கும்பொழுதணிக்ககையின்
கைட்கடவிரலின்
கீழ்
மற்றும்
முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்துின் அறிவ  ஜேனமூக ஜனநதின் அறிவாயகைப் புரட்சியின் ின் அறிவருககையின்
ிலீயதில் பெதின் அறிவாது, உன்னடுக்கும்பொழுதமதின் அறிவான இம்மூின் அறிவகரப் தில் பெயன்தில் பெடுத்திக்
ில் பகைதின் அறிவாள்ின் அறிவகடுக்கும்பொழுத”
புதுப்பிப்தில் பெது
அின் அறிவரது
ிலீயமூக ஜனநதின் அறிவாக்கைமதின் அறிவாகை
இருந்டுக்கும்பொழுதது என்று ில் பதில் பெக் கூறினதின் அறிவார்.

முக்கியமதின் அறிவானது, அகடுக்கும்பொழுத மதின் அறிவாற்றுின் அறிவதுடுக்கும்பொழுததின் அறிவான்.” இதுடுக்கும்பொழுததின் அறிவான்
முழுப் தில் பெடத்திலும் மிகைவும் சங்கைடமதின் அறிவான கைதின் அறிவாட்சியதின் அறிவாகை
இருந்டுக்கும்பொழுதது.

அடுக்கும்பொழுதன் விகபெயர்களின் அறிவதின் அறிவாகை, சர்ச்கசகைளின் அரசியல் உள்பெயர்களடக்கைம்
ில் பதில் பெரும்தில் பெதின் அறிவாலும் ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாடர்ந்து ில் படுக்கும்பொழுதளிின் அறிவற்றடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை இருந்டுக்கும்பொழுதது.
தில் பெதின் அறிவார்கின் அறிவயதின் அறிவாபெயர்களர்
ஒரு
டுக்கும்பொழுதகலப்கதில் பெப்
புரிந்து
ில் பகைதின் அறிவாள்ளுமுன்னர்,
திகரப்தில் பெடம்
அடுத்டுக்கும்பொழுத
கைதின் அறிவாட்சிக்கு
மூக ஜனநகைர்கிறது. இந்டுக்கும்பொழுத இடத்தில், ஏிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவா ஒருின் அறிவககை ில் பமதுின் அறிவதின் அறிவான
மூக ஜனநகைர்வு விரும்தில் பெத்டுக்கும்பொழுதக்கைடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை இருந்திருக்கும். தில் பெடத்கடுக்கும்பொழுத
இருமுகற தில் பெதின் அறிவார்ப்தில் பெது மதிப்புகடயடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை இருக்கும்.
நீண்டகைதின் அறிவாலமதின் அறிவாகை
அபிவிருத்தி
ில் பசய்யப்தில் பெட்ட
ஒரு
நிகைழ்ச்சிப்ிலீயதில் பெதின் அறிவாக்ககை
டுக்கும்பொழுதனி
ஒரு
நிகைழ்ச்சியதின் அறிவாகைக்
குகறப்தில் பெில் படுக்கும்பொழுதன்தில் பெது சிக்கைகலயும் ிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவாற்றுவித்துவிடுகிறது.
மூக ஜனநதின் அறிவாடகைதில் பெதின் அறிவாணியில் இகடுக்கும்பொழுத நியதின் அறிவாயப்தில் பெடுத்டுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாம், ஆனதின் அறிவால்
அது தில் பெடத்கடுக்கும்பொழுதப் புரிய முடியதின் அறிவாமற் ில் பசய்கிறது.
யடுக்கும்பொழுததின் அறிவார்த்டுக்கும்பொழுத
ின் அறிவதின் அறிவாழ்க்ககையில்,
மதின் அறிவார்க்சும்
எங்ில் பகைல்சும்
ஒருின் அறிவகரில் பயதின் அறிவாருின் அறிவர்
நீண்டகைதின் அறிவாலமதின் அறிவாகைிலீயின் அறிவ
அறிந்து
கின் அறிவத்திருந்டுக்கும்பொழுதனர். மதின் அறிவார்க்ஸ் Rheinische Zeitung இன்
ில் பதில் பெதின் அறிவாறுப்தில் பெதின் அறிவாபெயர்களரதின் அறிவாகை
இன்னும்
இருக்ககையிிலீயலிலீயய
எங்ில் பகைல்ஸ்
மதின் அறிவார்க்கச
Cologne
இல்
ஏற்கைனிலீயின் அறிவ
சந்தித்திருந்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார், மற்றும் எங்ில் பகைல்ஸ் தில் பெத்திரிககைக்கு
எழுதியும்
ின் அறிவந்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்.
Cologne
இல்
அின் அறிவர்கைபெயர்களது
முடுக்கும்பொழுதற்சந்திப்பு இறுக்கைமதின் அறிவானடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை இருந்டுக்கும்பொழுதது, ஏில் பனனில்
மதின் அறிவார்க்ஸ் ஏற்கைனிலீயின் அறிவ இபெயர்களம் ில் பைகைலியின் அறிவதின் அறிவாதிகைளிடமிருந்து
முறித்துக் ில் பகைதின் அறிவாண்டிருந்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார், அிலீயடுக்கும்பொழுதிலீயின் அறிவகபெயர்கள எங்ில் பகைல்ஸ்
இன்னும் அின் அறிவர்கைகபெயர்கள ஆடுக்கும்பொழுதரித்துக் ில் பகைதின் அறிவாண்டிருந்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்.
ஆயினும், தில் பெதின் அறிவாரிசில் அின் அறிவர்கைபெயர்களது நீண்டகைதின் அறிவால மூக ஜனநட்பு
ஆரம்தில் பெமதின் அறிவாின் அறிவடுக்கும்பொழுதற்கு முன்னிலீயர, அின் அறிவர்கைள் ஒருின் அறிவகர ஒருின் அறிவர்
அறிந்து கின் அறிவத்திருந்டுக்கும்பொழுதனர் மற்றும் ஒருின் அறிவர் மற்றின் அறிவரது
எழுத்துக்கைகபெயர்களயும் மதித்து கின் அறிவத்திருந்டுக்கும்பொழுதனர்.
ஆயினும் இந்டுக்கும்பொழுதத் திகரப்தில் பெடத்தில், (ிலீயதில் பெர்லினில் எதிர்தில் பெதின் அறிவாரதின் அறிவா
சந்திப்புக்கு அப்தில் பெதின் அறிவால்) மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும் எங்ில் பகைல்ஸ்
Arnold Ruge இன் தில் பெதின் அறிவாரிஸ் அடுக்கைகைத்தில் ஒருின் அறிவகர
ில் பயதின் அறிவாருின் அறிவர் சந்திக்கின்றனர், ின் அறிவதின் அறிவார்த்கடுக்கும்பொழுதயதின் அறிவால் ஒருின் அறிவகர
ஒருின் அறிவர் திட்டிக் ில் பகைதின் அறிவாள்ின் அறிவதிலிருந்து ஆரம்பித்து, பின்னர்
தில் பெரஸ்தில் பெர
தில் பெரிசுகைளுடன்
டுக்கும்பொழுதங்கைகபெயர்கள
ிலீயமம்தில் பெடுத்திக்
ில் பகைதின் அறிவாள்ின் அறிவகடுக்கும்பொழுத
மூக ஜனநதின் அறிவாடுகின்றனர்,
இறுதியில்
ில் பசஸ்
விகபெயர்களயதின் அறிவாட்டு மற்றும் அதிகைம் மதுவுடனும் டுக்கும்பொழுதங்கைளின்
மூக ஜனநட்கதில் பெ
ஏற்தில் பெடுத்திக்ில் பகைதின் அறிவாண்டு
விடுகின்றனர்
—
அகனத்தும் ஒரு மூக ஜனநதின் அறிவாளில். இது ில் பசயற்ககையதின் அறிவானடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகைவும்
மூக ஜனநம்தில் பெமுடியதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகைவும் ிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவான்றுகிறது.
அடுத்துின் அறிவரும்
கைதின் அறிவாட்சியதின் அறிவானது
இன்னும்
அற்தில் பெத்டுக்கும்பொழுதனமதின் அறிவானடுக்கும்பொழுததின் அறிவாகை
இருக்கிறது.
மதுின் அறிவருந்திய
இருின் அறிவரும் தில் பெதின் அறிவாரிஸ் வீதிகைளில் டுக்கும்பொழுதள்பெயர்களதின் அறிவாடிச் ில் பசல்கின்றனர்,
மதின் அறிவார்க்ஸ் சமூகைத்தின் அடிமட்டத்திற்குத் டுக்கும்பொழுதள்பெயர்களப்தில் பெடுகிறதின் அறிவார்,
பின்னர் மூக ஜனநதின் அறிவாக்குழறிப் ிலீயதில் பெசுகிறதின் அறிவார்: “உனக்குத் ில் படுக்கும்பொழுதரியுமதின் அறிவா,
மூக ஜனநதின் அறிவான் சிலின் அறிவற்கறப் புரிந்திருக்கிிலீயறன் என நிகனக்கிிலீயறன்,
ில் பமய்யியலதின் அறிவாபெயர்களர்கைள்
உலககை,
தில் பெல்ிலீயின் அறிவறு
ின் அறிவழிகைளில்
வியதின் அறிவாக்கியதின் அறிவானம் மட்டுிலீயம ில் பசய்கின்றனர். ஆயினும்,
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உண்கமயில் மதின் அறிவார்க்சின் ஃதில் பெயர்தில் பெதின் அறிவாஹ் தில் பெற்றிய ஆய்வுகர,
இங்கு கைதின் அறிவாட்டப்தில் பெடும் அடுக்கும்பொழுதன் எண் 11, ின் அறிவரலதின் அறிவாற்று
சடின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதக்
கைண்ிலீயணதின் அறிவாட்டத்கடுக்கும்பொழுத
விரிவுதில் பெடுத்துின் அறிவதில்
மகைத்டுக்கும்பொழுததின் அறிவான முன்ிலீயனற்றத்கடுக்கும்பொழுத பிரதிநிதித்துின் அறிவம் ில் பசய்கிறது.
ில் பைகைல்
மற்றும்
இபெயர்களம்
ில் பைகைலியர்கைளின்
கைருத்துின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதத்கடுக்கும்பொழுத எதிர்ில் பகைதின் அறிவாள்ின் அறிவதில், மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும்
எங்ில் பகைல்ஸ் லுத்விக் ஃதில் பெயர்தில் பெதின் அறிவாஹ் இன் சடின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதத்திற்குத்
திரும்பினர். ஆயினும், அின் அறிவரது சடின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதம், ில் பசயலிழந்டுக்கும்பொழுத
டுக்கும்பொழுதன்கம உகடயது மற்றும் அகமதியதின் அறிவாய் இருப்தில் பெது
ஏில் பனனில், மதின் அறிவார்க்ஸ் அகடுக்கும்பொழுத கின் அறிவப்தில் பெது ிலீயதில் பெதின் அறிவால் , அின் அறிவர் “
‘மூக ஜனநகடமுகற-விமர்சன’,
மூக ஜனநடின் அறிவடிக்ககையின்
‘புரட்சிகைர’
முக்கியத்துின் அறிவத்கடுக்கும்பொழுதப் புரிந்து ில் பகைதின் அறிவாள்பெயர்களவில்கல.”
மதின் அறிவார்க்கசப் ில் பதில் பெதின் அறிவாறுத்டுக்கும்பொழுதின் அறிவகர இவ்விஷயமதின் அறிவானது, இந்டுக்கும்பொழுதக்
கைதின் அறிவாட்சி கூறுகிறின் அறிவதின் அறிவாறு உலககைப்தில் பெற்றிய விபெயர்களக்கைங்கைளுக்கு
உலககை மதின் அறிவாற்றுின் அறிவகடுக்கும்பொழுத எதிரதின் அறிவாகை முன்கின் அறிவப்தில் பெது மற்றும்
ஒருின் அறிவககை
குருட்டு
ில் பசயல்முகறின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதத்கடுக்கும்பொழுத
முன்னிகலப்தில் பெடுத்துின் அறிவது
அல்ல.
இன்னும்
ில் பசதின் அறிவால்லப்ிலீயதில் பெதின் அறிவானதின் அறிவால்,
மனிடுக்கும்பொழுத
மூக ஜனநகடமுகறகய
ஒன்று
ிலீயசர்ப்தில் பெடுக்கும்பொழுதன்
மூலிலீயம
உலகைமதின் அறிவானது
சரியதின் அறிவாகைப்
புரிந்துில் பகைதின் அறிவாள்பெயர்களப்தில் பெட
முடியும்
என்று
மதின் அறிவார்க்ஸ்
ின் அறிவலியுறுத்தினதின் அறிவார்.
அதுிலீயின் அறிவ
பின்னர்,
அடுக்கும்பொழுதகன
மூக ஜனநனின் அறிவதின் அறிவானமுகறயில்
மதின் அறிவாற்றுின் அறிவடுக்கும்பொழுதற்கைதின் அறிவான அடிப்தில் பெகடகய
ின் அறிவழங்கும்.
நீதிக் கைழகைம்
திகரப்தில் பெடத்தின் கைகடசி மூன்றதின் அறிவாின் அறிவது தில் பெதின் அறிவாகைம் நீதிக்
கைழகைத்தில்
மதின் அறிவார்க்ஸ்
மற்றும்
எங்ில் பகைல்சின்
ில் பசயல்தில் பெதின் அறிவாடுகைகபெயர்கள அலசுகிறது. அந்டுக்கும்பொழுத ிலீயமூக ஜனநரத்திலும் கூட
ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலதின் அறிவாபெயர்கள ின் அறிவர்க்கைத்தின் ஒரு சர்ின் அறிவிலீயடுக்கும்பொழுதச கைட்சிகய
நிறுவுடுக்கும்பொழுதற்கு உத்ிலீயின் அறிவகைத்துடன் அின் அறிவர்கைள் ிலீயின் அறிவகலில் பசய்டுக்கும்பொழுதனர்
என்று அது கைதின் அறிவாட்டுகிறது. பிரஸ்ில் பஸ்ஸெல்ஸில் அின் அறிவர்கைள்
கைம்யூனிஸ்ட் ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாடர்தில் பெதின் அறிவாபெயர்களர்கைள் குழு ஒன்கற நிறுவினர்,
அடுக்கும்பொழுதனதின் அறிவால்
தில் பெலமூக ஜனநதின் அறிவாடுகைளில்
ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாடர்புகைகபெயர்கள
ஏற்தில் பெடுத்டுக்கும்பொழுத
முடிந்டுக்கும்பொழுதது. 1847-ன் ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாடக்கைத்தில் அின் அறிவர்கைள் நீதிக்
கைழகைத்தில் ிலீயசர்ந்டுக்கும்பொழுதனர், அது புலம்ில் பதில் பெயர்ந்து ின் அறிவதின் அறிவாழ

நிர்தில் பெந்திக்கைப்தில் பெட்ட ிலீய ஜேர்மன் ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலதின் அறிவாபெயர்களர்கைள் மற்றும்
உகழக்கும்
மக்கைளினதின் அறிவால்
1836 ல்
நிறுின் அறிவப்தில் பெட்டது.
கைழகைமதின் அறிவானது அரசியல் மற்றும் சமூகைப் புரட்சிகைகபெயர்களப்
பிரச்சதின் அறிவாரம் ில் பசய்டுக்கும்பொழுதது, தில் பெல மூக ஜனநதின் அறிவாடுகைளில் கிகபெயர்களகைகபெயர்கள
ஏற்தில் பெடுத்தியது.
மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும் எங்ில் பகைல்ஸ் கைழகைத்தின் மூக ஜனநகடமுகற
அடிப்தில் பெகடயதின் அறிவாய்
ில் பகைதின் அறிவாண்டிருப்தில் பெடுக்கும்பொழுதன்
மீது,
சரியதின் அறிவான
முகறயில் சிந்தித்டுக்கும்பொழுத, விஞ்ிஞ்ஞதின் அறிவானபூர்ின் அறிவ ிலீயின் அறிவகலத்திட்டத்தின்
மீது ிலீயின் அறிவகலில் பசய்டுக்கும்பொழுதனர். இடுக்கும்பொழுதற்கு கைழகைத்தின் மீது
கைணிசமதின் அறிவான ில் பசல்ின் அறிவதின் அறிவாக்ககை ில் பசலுத்திக் ில் பகைதின் அறிவாண்டிருந்டுக்கும்பொழுத
தில் பெல்ிலீயின் அறிவறு குட்டி முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்துின் அறிவ ிலீயதில் பெதின் அறிவாக்குகைளுக்கு எதிரதின் அறிவான
ஒரு
தீவிரப்
ிலீயதில் பெதின் அறிவாரதின் அறிவாட்டம்
அின் அறிவசியப்தில் பெட்டது.
இத்திகரப்தில் பெடம்
கைழகைத்தில்
ில் பதில் பெரும்
உக்கிரத்துடன்
ில் பகைதின் அறிவாந்டுக்கும்பொழுதளித்டுக்கும்பொழுத
அரசியல்
ிலீயதில் பெதின் அறிவாரதின் அறிவாட்டத்கடுக்கும்பொழுத
மீபெயர்களக்கைட்டகமக்கிறது. இங்கும் கூட, அனல் தில் பெறக்கும்
ின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதங்கைள்
சிலசமயங்கைளில்
சர்ச்கசக்குரிய
விடயங்கைளின் உள்பெயர்களடக்கைத்திலிருந்து விலகியதுண்டு.
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புரூிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவானுடன் மதின் அறிவார்க்சினது ிலீயமதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதல் எண்ணிகறந்டுக்கும்பொழுத
கைதின் அறிவாட்சிகைளில்
அலசப்தில் பெடுகிறது.
தில் பெடத்தின்
ஆரம்தில் பெக்
கைட்டத்தில் கைதின் அறிவார்ல் மற்றும் ில் ப ஜேன்னி மதின் அறிவார்க்ஸ் தில் பெதின் அறிவாரிசில்
தில் பெங்ிலீயகைற்ற விருந்ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவான்றில், புகைழ்ில் பதில் பெற்ற மூக ஜனநடுத்டுக்கும்பொழுதர ின் அறிவர்க்கை
ிலீயசதின் அறிவாசலிசின் அறிவதின் அறிவாதியும் அரதின் அறிவா ஜேகைின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதத்தின் முன்ிலீயனதின் அறிவாடியுமதின் அறிவான
புரூிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவான்
ிலீயதில் பெசுகிறதின் அறிவார்.
அின் அறிவரது
புகைழ்ில் பதில் பெற்ற
ில் பசதின் அறிவாற்ில் பறதின் அறிவாடரதின் அறிவான “ில் பசதின் அறிவாத்து திருடப்தில் பெட்டு இருக்கிறது”
என்தில் பெகடுக்கும்பொழுத மதின் அறிவார்க்ஸ் விமர்சிக்கிறதின் அறிவார், ில் ப ஜேன்னி தில் பெரிகைதின் அறிவாசமதின் அறிவாகை
கைருத்துகரத்டுக்கும்பொழுததுிலீயதில் பெதின் அறிவால்
அது
“ின் அறிவட்டங்கைளில்
தில் பெயணிக்கிறது.”
ில் பசதின் அறிவாத்து
திருடப்தில் பெட்டது
என்றதின் அறிவால்,
அப்ிலீயதில் பெதின் அறிவாது திருட்டு என்தில் பெது என்ன, ில் பசதின் அறிவாத்கடுக்கும்பொழுதத் டுக்கும்பொழுதின் அறிவறதின் அறிவாகைக்
ககையகைப்தில் பெடுத்துின் அறிவடுக்கும்பொழுததின் அறிவா?
எவ்ின் அறிவதின் அறிவாறதின் அறிவாயினும்,
புரூிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவானுடனதின் அறிவான
உறவுகைள்
ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாடர்ந்தும்
மூக ஜனநட்புடன்
இருக்கின்றன.
ஆயினும்
புரூிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவான் அின் அறிவரது தில் பெகடப்தில் பெதின் அறிவான ின் அறிவறுகமயின் டுக்கும்பொழுதத்துின் அறிவம்
என்தில் பெகடுக்கும்பொழுத
1846 ல்
ில் பின் அறிவளியிட்டில் பதில் பெதின் அறிவாழுது,
மதின் அறிவார்க்ஸ்
டுக்கும்பொழுதத்துின் அறிவத்தின் ின் அறிவறுகம என்தில் பெடுக்கும்பொழுததின் அறிவால் தில் பெதில் ில் பகைதின் அறிவாடுத்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்.
இந்நூல் புரூிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவானின் டுக்கும்பொழுதத்துின் அறிவங்கைகபெயர்கள சுக்கு நூறதின் அறிவாகைக்
கிழித்ில் படுக்கும்பொழுதறிந்டுக்கும்பொழுதது
மற்றும்
அின் அறிவற்றுக்கு
ின் அறிவரலதின் அறிவாற்று
சடின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதத்தின் முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாின் அறிவது முகறயதின் அறிவான முன்கின் அறிவப்தில் பெதின் அறிவால்
விகடகைகபெயர்கள ின் அறிவழங்கியது.
5- Raoul Peck’s The Young Karl Marx

இந்டுக்கும்பொழுதப் தில் பெடத்தில் அதிகை ிலீயமூக ஜனநரம், நீதிக் கைழகைத்கடுக்கும்பொழுத
நிறுவுின் அறிவதில் முன்னணிப் தில் பெதின் அறிவாத்திரம் ஆற்றிய, ஒரு
கடுக்கும்பொழுதயற்கைதின் அறிவாரரதின் அறிவான
Wilhelm
Weitling
உடனதின் அறிவான
ின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதங்கைளுக்கும்
ில் பகைதின் அறிவாடுத்டுக்கும்பொழுதது.
Weitling
கைம்யூனிசக்
கைருத்துக்கைகபெயர்கள
ஆடுக்கும்பொழுதரித்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்,
அின் அறிவற்கற
அின் அறிவர்
கைற்தில் பெனதின் அறிவாின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுத முகறகைளில் அகடின் அறிவடுக்கும்பொழுதற்ிலீயகை முயன்றதின் அறிவார்.
மதின் அறிவார்க்சும் எங்ில் பகைல்சும்
ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலதின் அறிவாபெயர்கள ின் அறிவர்க்கைத்திற்குத்
ிலீயடுக்கும்பொழுதகின் அறிவ ஒரு விஞ்ிஞ்ஞதின் அறிவான ரீதியதின் அறிவான டுக்கும்பொழுதத்துின் அறிவம், அது
பிரத்திிலீயயகைமதின் அறிவான ஒழுக்கைங்கைள் மற்றும் உணர்வுகைள்
அடிப்தில் பெகடயிலதின் அறிவான ஒரு பிரச்சதின் அறிவாரத்துடன் டுக்கும்பொழுதன்கனத்டுக்கும்பொழுததின் அறிவான்
திருப்திப்தில் பெடுத்திக்ில் பகைதின் அறிவாள்பெயர்கள முடியதின் அறிவாது என்று அின் அறிவகர
மூக ஜனநம்தில் பெகின் அறிவக்கை முயன்றனர்.
முடிவில்,
ில் பின் அறிவளிப்தில் பெகடயதின் அறிவான
முறிவு
ஏற்தில் பெட்டது.
“முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்து
ின் அறிவர்க்கைத்தின்
ில் பகைதின் அறிவாடுங்ிலீயகைதின் அறிவான்கமக்கு
முடிவுகைட்ட”
“மூக ஜனநதின் அறிவாற்தில் பெதினதின் அறிவாயிரம்
குற்றின் அறிவதின் அறிவாளிகைளின்
உடுக்கும்பொழுதவியுடன் நூறதின் அறிவாயிரக் கைணக்கைதின் அறிவான ஆயுடுக்கும்பொழுதம் ஏந்திய
தில் பெதின் அறிவாட்டதின் அறிவாளிகைள்” ிலீயதில் பெதின் அறிவாதும் என்று Weitling ஒரு கூட்டத்தில்
அறிவித்டுக்கும்பொழுத பின்னர், மதின் அறிவார்க்ஸ் சுடச்சுட மறுில் பமதின் அறிவாழி
தில் பெகைன்றதின் அறிவார்: “ில் படுக்கும்பொழுததின் அறிவாழிலதின் அறிவாபெயர்களர்கைளுக்கு ஒரு ிலீயகைதின் அறிவாட்தில் பெதின் அறிவாட்கட
ின் அறிவழங்கைதின் அறிவாமல்
அின் அறிவர்கைகபெயர்கள
அணிதிரட்டுின் அறிவது
ஆக்கைபூர்ின் அறிவமதின் அறிவானது என்தில் பெது, எழுச்சியூட்டும் தீர்க்கைடுக்கும்பொழுதரிசி
ஒருபுறத்திலும் ிலீயதில் பெச்சற்ற அகலதில் பெதின் அறிவாயும் மனதுகடய
மக்கைள் மறுபுறத்திலுமதின் அறிவான ஒரு ிலீயமூக ஜனநர்கமயற்ற மற்றும்
திமிரதின் அறிவான விகபெயர்களயதின் அறிவாட்டதின் அறிவாகும்” என்றதின் அறிவார்.
கைடுகமயதின் அறிவாய் டுக்கும்பொழுததின் அறிவாக்கைப்தில் பெட்ட Weitling ஆயிரக் கைணக்கைதின் அறிவான
எழுத்துக்கைகபெயர்களச்
சுட்டிக்கைதின் அறிவாட்டி,
“விகபெயர்களகின் அறிவ
நிகைழ்த்துின் அறிவடுக்கும்பொழுதற்கைதின் அறிவான எனது ிலீயின் அறிவகலயதின் அறிவானது, துன்புறும்
மக்கைளிடமிருந்து அறிலீயின் அறிவ விலகி இருக்கும், ஒப்தில் பெகன
அகறயின் டுக்கும்பொழுதத்துின் அறிவங்கைகபெயர்கள விடவும் ில் பதில் பெரும் எகட
கூடியது என அகின் அறிவ எனக்கு நிரூபித்துள்பெயர்களன” என்றதின் அறிவார்.
அடுக்கும்பொழுதற்கு மதின் அறிவார்க்ஸ் சினத்துடன் திருப்பிக் கைர்ச்சித்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார் :
“அறியதின் அறிவாகம ஒருிலீயதில் பெதின் அறிவாதும், எின் அறிவருக்கும் உடுக்கும்பொழுதவி ில் பசய்யதின் அறிவாது”
என்றதின் அறிவார்.
இறுதியில் அகறகய விட்டு ில் பின் அறிவளிிலீயயறுககையில் Weitling
கூறினதின் அறிவார்,
“மூக ஜனநதின் அறிவான்
கில்லட்டினின்
முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாின் அறிவது
தில் பெலிக்கைடதின் அறிவாின் அறிவதின் அறிவாகை இருப்ிலீயதில் பென். பின்னர் உங்கைபெயர்களது முகற
ின் அறிவரும். பின்னர் உங்கைபெயர்களது மூக ஜனநண்தில் பெர்கைபெயர்களது. முடிவில்
நீங்கைிலீயபெயர்கள
உங்கைள்
ில் பசதின் அறிவாந்டுக்கும்பொழுதக்
கைழுத்கடுக்கும்பொழுதத்
துண்டித்துக்ில் பகைதின் அறிவாள்வீர்கைள். விமர்சனமதின் அறிவானது இருக்கின்ற
ஒவ்ில் பின் அறிவதின் அறிவான்கறயும்
விழுங்கும்.
மற்றும்
ஒன்றும்
விட்டுகின் அறிவக்கைப்தில் பெடதின் அறிவாது
ிலீயதில் பெதின் அறிவானதின் அறிவால்,
அது
டுக்கும்பொழுதன்கனிலீயய
விழுங்கிக்ில் பகைதின் அறிவாள்ளும்.”
இந்டுக்கும்பொழுதக் கைதின் அறிவாட்சியதின் அறிவானது இரட்கடத்டுக்கும்பொழுதன்கம உகடயடுக்கும்பொழுததின் அறிவாய்
இருக்கிறது. அது, ிலீயின் அறிவகலத்திட்டத்திற்கைதின் அறிவான மற்றும்
டுக்கும்பொழுதத்துின் அறிவதின் அறிவார்த்டுக்கும்பொழுத ில் படுக்கும்பொழுதளிவுக்கைதின் அறிவான மதின் அறிவார்க்சின் ிலீயதில் பெதின் அறிவாரதின் அறிவாட்டம் ஒரு
விமர்சனமதின் அறிவாகை அர்த்டுக்கும்பொழுதப்தில் பெடுத்டுக்கும்பொழுத முடியும். ில் பதில் பெக், அின் அறிவரது
தில் பெடத்திலிருந்து
ில் படுக்கும்பொழுதளிின் அறிவதின் அறிவானின் அறிவரதின் அறிவாகை,
ஸ்ரதின் அறிவாலினிசத்தின்
குற்றங்கைளுக்கு
மதின் அறிவார்க்சிம்டுக்கும்பொழுததின் அறிவான்
ில் பதில் பெதின் அறிவாறுப்பு
என்தில் பெின் அறிவர்கைளுடன்
ில் பதில் பெதின் அறிவாதுின் அறிவதின் அறிவாய்
எடுக்கும்பொழுதகனயும்
ில் பகைதின் அறிவாண்டிருக்கைவில்கல. எவ்ின் அறிவதின் அறிவாறதின் அறிவாயினும், திகரப்தில் பெடம்
தில் பெற்றிய அின் அறிவரது கைருத்தில், “மதின் அறிவார்க்சிசம்” (ிலீயமற்ிலீயகைதின் அறிவாற்

குறிகைளில்)
என்தில் பெடுக்கும்பொழுதன்
மூலம்
அின் அறிவர்
எடுக்கும்பொழுதகன
விபெயர்களக்குகிறதின் அறிவார்
என்று
குறிப்பிட்டுச்
ில் பசதின் அறிவால்லதின் அறிவாமல்,
“‘மதின் அறிவார்க்சிசம்’
உள்தில் பெட
அகனத்து
உறுதிக்
ிலீயகைதின் அறிவாட்தில் பெதின் அறிவாடுகைள்” மீடுக்கும்பொழுததின் அறிவான அின் அறிவரது அின் அறிவமூக ஜனநம்பிக்ககைகய
அின் அறிவரும் கூட ில் பின் அறிவளிப்தில் பெடுத்துகிறதின் அறிவார்.
திகரப்தில் பெடம் —Bob Dylan தில் பெதின் அறிவாட்டின் இகசயுடன்— கைடந்டுக்கும்பொழுத
100 ஆண்டுகைளின் அழிவுகைள், முக்கிய நிகைழ்வுகைள்,
அரசியல் மூக ஜனநதில் பெர்கைள் மற்றும் எதிர்ப்புக்கைளின் உருின் அறிவங்கைள்
விகரந்து ில் பசல்லும் கைதின் அறிவாட்சியுடன் முடிகிறது. அது
ிலீயசகுின் அறிவதின் அறிவாரதின் அறிவா, தில் பெதின் அறிவாட்ரிக் லுமூம்தில் பெதின் அறிவா மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு
இயக்கைம் இின் அறிவற்றின் உருின் அறிவங்கைகபெயர்கள கைதின் அறிவாட்டுகின்றது,
ஆனதின் அறிவால் ில் பலனின், ட்ில் பரதின் அறிவாட்ஸ்கி மற்றும் அக்ிலீயடதின் அறிவாதில் பெர்
புரட்சியினகடுக்கும்பொழுத
அல்ல.
இந்டுக்கும்பொழுத
ின் அறிவககையில்,
ில் பதில் பெக்
துல்லியமதின் அறிவாகை குட்டிமுடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாளித்துின் அறிவ அரசியல் ின் அறிவககைகய
புகைழ்ந்துடுக்கும்பொழுதள்ளுகிறதின் அறிவார்,
தில் பெடம்
ில் படுக்கும்பொழுதளிின் அறிவதின் அறிவாகைக்
கைதின் அறிவாட்டுகின்றின் அறிவதின் அறிவாறு அகடுக்கும்பொழுதத்டுக்கும்பொழுததின் அறிவான் மதின் அறிவார்க்ஸ் முற்றிலும்
நிரதின் அறிவாகைரித்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்.
ரதின் அறிவாவுல் ில் பதில் பெக் கைத்தியில் பிறந்து, சதின் அறிவாய்ர் இல்
(ில் பகைதின் அறிவாங்ிலீயகைதின் அறிவா),
அில் பமரிக்கைதின் அறிவாவில்,
மற்றும்
பிரதின் அறிவான்சில்
ின் அறிவபெயர்களர்ந்து, ிலீயதில் பெர்லினில் தில் பெடித்டுக்கும்பொழுதின் அறிவர். அரசியல் ரீதியதின் அறிவாகை
அின் அறிவர் எப்ிலீயதில் பெதின் அறிவாதும் புரட்சிகைர மதின் அறிவார்க்சிசத்கடுக்கும்பொழுத விடவும்
ஏகைதின் அறிவாதிதில் பெத்திய எதிர்ப்பு ிலீயடுக்கும்பொழுதசியின் அறிவதின் அறிவாடுக்கும்பொழுத இயக்கைங்கைளுடன்
ில் பமூக ஜனநருக்கைமதின் அறிவாகை இருந்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார். அின் அறிவரது மூக ஜனநன்கைறிந்டுக்கும்பொழுத இரு
தில் பெடங்கைள் சுடுக்கும்பொழுதந்திர ில் பகைதின் அறிவாங்ிலீயகைதின் அறிவாவின் முடுக்கும்பொழுதலதின் அறிவாின் அறிவது பிரடுக்கும்பொழுதமர்
தில் பெதின் அறிவாட்ரிக் லுமும்தில் பெதின் அறிவா தில் பெற்றிக் கூறுகிறது. சிஐஏ ஆல்
மூக ஜனநடத்டுக்கும்பொழுதப்தில் பெட்ட
அின் அறிவரது
தில் பெடுில் பகைதின் அறிவாகலகய
ில் பதில் பெக்
குழந்கடுக்கும்பொழுதயதின் அறிவாகை
இருக்ககையில்
அனுதில் பெின் அறிவத்தில்
அறிந்திருந்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார். ில் பதில் பெக் 1996-1997 ின் அறிவகர கைத்தியில்
கைலதின் அறிவாச்சதின் அறிவார அகமச்சரதின் அறிவாகை இருந்டுக்கும்பொழுததின் அறிவார்.
ில் பதில் பெக்கின் இகண ஆசியர், Pascal Bonitzer க்கு பிில் பரஞ்சு
இடது திகரப்தில் பெட ின் அறிவரலதின் அறிவாற்றில் நீண்ட ின் அறிவரலதின் அறிவாறுண்டு.
அின் அறிவர் திகரப்தில் பெட தில் பெத்திரிக்ககையதின் அறிவான Cahiers du Cinema
இல்,
1970 ன்
ஆரம்தில் பெத்தில்
ஒரு
மதின் அறிவாிலீயின் அறிவதின் அறிவாயிச
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அகமப்பியத்துக்குப்-பிந்திய (post-structuralist) கைட்டத்தில்
ிலீயதில் பெதின் அறிவாய்க் ில் பகைதின் அறிவாண்டிருந்டுக்கும்பொழுதில் பதில் பெதின் அறிவாழுது, அந்டுக்கும்பொழுத ிலீயமூக ஜனநரம் முக்கிய
தில் பெங்கைதின் அறிவாற்றினதின் அறிவார்.
ஆககையதின் அறிவால்,
திகரப்தில் பெடத்தின்
தில் பெலவீனங்கைளின்
சிலசிக்கைலதின் அறிவான
டுக்கும்பொழுதத்துின் அறிவதின் அறிவார்த்டுக்கும்பொழுத
கைலந்துகரயதின் அறிவாடல்கைகபெயர்கள,
இரண்டுமணி
ிலீயமூக ஜனநரத்
திகரப்தில் பெடத்தில்
ிலீயதில் பெதின் அறிவாதுமதின் அறிவான
அபெயர்களவில் தில் பெடம்பிடித்துக் கைதின் அறிவாட்டுின் அறிவதில் உள்பெயர்கள கைஷ்டத்தின்
விகபெயர்களவு
மட்டுமல்ல, திகரப்தில் பெடம் டுக்கும்பொழுதயதின் அறிவாரித்ிலீயடுக்கும்பொழுததின் அறிவாரின்
தில் பெங்கில் மதின் அறிவாக்சிசம் தில் பெற்றிய சில டுக்கும்பொழுதயக்கைங்கைங்கைபெயர்களது
விகபெயர்களவுமதின் அறிவாகும் என்று கைருதியதின் அறிவாகை ிலீயின் அறிவண்டும்.
ஆயினும்,
இது
இத்திகரப்தில் பெடத்தின்
முடிகின் அறிவப்
தில் பெதின் அறிவாதிக்கைவில்கல. 1847 ல் நீதிக் கைழகைம் கைம்யூனிஸ்ட்
கைழகைமதின் அறிவாகை
மதின் அறிவாற்றமகடந்டுக்கும்பொழுதில் பதில் பெதின் அறிவாழுது
மற்றும்
“மனிடுக்கும்பொழுதகுலத்தினர் அகனின் அறிவரும் சிலீயகைதின் அறிவாடுக்கும்பொழுதர்கைள்” என்ற
கமய
ின் அறிவதின் அறிவாசகைத்திலிருந்து
“அகனத்து
மூக ஜனநதின் அறிவாடுகைபெயர்களதும்
தில் பெதின் அறிவாட்டதின் அறிவாளிகைிலீயபெயர்கள ஒன்று ிலீயசருங்கைள்” என்று மதின் அறிவாற்றிய
ில் பதில் பெதின் அறிவாழுது
மதின் அறிவார்க்ஸ்
மற்றும்
எங்ில் பகைல்ஸ்
ில் பதில் பெரும்
ில் பின் அறிவற்றிகய அனுதில் பெின் அறிவமதின் அறிவாகைக் கைண்டதின் அறிவார்கைள். கைம்யூனிஸ்ட்
கைழகைத்தின் இரண்டதின் அறிவாின் அறிவது ிலீயதில் பெரதின் அறிவாயம், அில் பமரிக்கைதின் அறிவா உள்தில் பெட
ஏழு மூக ஜனநதின் அறிவாடுகைளிலிருந்து 30 கிகபெயர்களகைளிலிருந்து ின் அறிவந்டுக்கும்பொழுத
பிரதிநிதிகைபெயர்களதின் அறிவால்
தில் பெங்ிலீயகைற்கைப்தில் பெட்டது,
அப்ிலீயதில் பெதின் அறிவாது
அகின் அறிவயதின் அறிவானது மதின் அறிவார்க்ஸ் மற்றும் எங்ில் பகைல்கஸ்ஸெ அடுக்கும்பொழுதன்
ிலீயின் அறிவகலத்திட்டமதின் அறிவான கைம்யூனிஸ்ட் கைட்சி அறிக்ககைகய
எழுடுக்கும்பொழுதப் தில் பெணித்டுக்கும்பொழுதது.
திகரப்தில் பெடமதின் அறிவானது மதின் அறிவார்க்ஸ், எங்ில் பகைல்ஸ் மற்றும் ில் ப ஜேன்னி
தீவிரமதின் அறிவாய் கைம்யூனிஸ்ட் கைட்சி அறிக்ககை எழுின் அறிவதில்
ஈடுதில் பெட்டு, இந்டுக்கும்பொழுத புகைழ்மிக்கை ின் அறிவரலதின் அறிவாற்று ஆின் அறிவணத்திலிருந்து
தில் பெந்திகைகபெயர்கள உரக்கை ின் அறிவதின் அறிவாசிப்தில் பெதுடன் முடிகிறது.
அடுக்கும்பொழுதன் தில் பெலவீனங்கைள் இருப்பினும், இத்திகரப்தில் பெடம்
இகபெயர்களிஞ்ஞர்கைகபெயர்கள
மதின் அறிவார்க்சிசத்கடுக்கும்பொழுதக்
கைற்தில் பெடுக்கும்பொழுதற்கு
ஊக்குவிக்குமதின் அறிவாயின், அது ஒரு முக்கியமதின் அறிவான தில் பெணிகய
நிகறிலீயின் அறிவற்றும்.

