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जागवतक इवतहासात, विशेषतः यरुोपच्या संदभाथत, १९ िे शतक एका मोठया मन्िंतराचे आवण सामावजक, 

आवर्थक, सांस्कृवतक ि राजकीय क्षेत्रात दरूगामी पररणाम घडिनु आणणारे ठरले आह.े िैज्ञावनक प्रगती, औद्योवगक िांतीचा 

प्रसार, भांडिलशाहीचा पगडा ि लोकशाहीचा उद्गम ही या कालखंडाची िैवशष्टये आहते. 

१९व्या शतकातील िैचारीक िांतीच्या ध्िजधारकांमध्ये साम्यिाद ि उत्िांतीिादाची दणेगी दणेाऱ्या माक्सथ ि 

डाविथनला अग्रिम वदला जातो. या दोन्ही विचारसरणींनी फक्त यरुोपालाच नाही तर संपणूथ विश्वाला प्रभावित केले. यरुोपीय 

विचारविश्वात अभतूपिूथ खळबळ माजविणारे ह ेविचार होते. इ.स. १८४८ साली कम्यवुनस्ट मॅवनफेस्टो तर इ.स. १८५९ 

मध्ये चाल्सथ डाविथनचा ओरीजीन ऑफ स्पीशीज हा गं्रर् प्रवसध्द झाला. अंधश्रध्दा, दिैिाद, परंपरािाद, गं्रर्प्रामाण्य, 

अिैज्ञावनकता यांचे सामावजक प्रस्र् मोडीत काढत, जग बदलण्याचा ते अवधक मानिी करण्याचा विचार ि कृती या 

विचारातून प्राप्त झाली. समाजाला िांतीकारक ममथदृष्टी देणारे विचार यांनी मांडले म्हणनू आजतागायत या ममथग्राही 

विचारांना िैचारीक क्षेत्रात महत्िाचे स्र्ान आह.े 

प्रस्तुत वनबंधामध्ये माक्सथिादाचे- डाविथनिादाशी असलेल्या सहसंबधाचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न केला आह.े 

िास्तिात हा सबंध बराचसा व्यांवमश्र ि अस्पष्ट स्िरूपाचा आह.े माक्सथला उत्िांतीिादात स्ितःच्या इहिादी ि द्वंद्वात्मक 

मांडणीची वनसगथ-विज्ञानातील समर्थने आढळली. अॅटन पॅनेकोक, स्टीफन गलु्ड आवण वलऑन ट्रॉट्स्की यासारख्या 

माक्सथिादी लेखकांनी डाविथनिादाशी अतुट नाते जोडण्याचा प्रयत्न केला परंतु या दोन्ही विचारसरणीच्या दृष्टीकोनातील 

मलुभतू फरकामळेु ह ेदोन्ही विचार प्रिाह समांतर राहीले आह.े  

वैचाररक द्वांद्वाचा प्रभाव : 

१९ व्या शतकात यरुोपीय विचार विश्वात मोठी खळबळ उडविणाऱ्या या विचारांचा प्रभाि अधोरेवखत करणे 

आिश्यक आह.े इ. स. १८४८ साली प्रवसध्द झालेला कम्यवुनस्ट मॅवनफेस्टो हा गं्रर् एक प्रचंड आंदोलन उभा करणारा 

होता. हा पणुथतः राजकीय विचार होता. याचा प्रचार, प्रसार मौवखक स्िरूपातून सभा, बैठका यामधनू होत होता. कामगार 

संघटना ि िांतीकारी संघटनांनी हा स्ितःचा जाहीरनामा मानून त्याचा प्रचार ि पाठपरुािा केला. त्यामळेु िैचारीक 

आंदोलनी उभारणी होणे िमप्राप्त होते. मात्र डाविथनच्या उत्िांतीिादाने यरुोपीय विचारविश्व ढिळून वनघण्याचे नेमके कारण 

िेगळे होते. उत्िांतीिादाची मांडणी िैज्ञावनक/तांवत्रक पध्दतीची होती. यातील िैज्ञानीक, सैध्दातीक बाबीिरील चचाथ खपू 

नंतरच्या काळात झली ती चचाथ आजही काही प्रमाणात सरुू आह.े त्याकाळात वनमाथण झालेल्या िैचारीक द्वंद्व सैध्दातीक 

नसनू श्रध्दचे्या विश्वािर आधारीत होते. उत्िांती या कल्पनेनेच प्रस्र्ावपत धमथकल्पनेच्या पायाभतू विश्वासाला तडा जात 

होता. जीिसषृ्टीच्या ईश्वरवनवमथत वसध्दांताला छेद दणेारा विचार उत्िांतीिादाने मांडला. प्रस्र्ावपत धमथकल्पना, धमथपीठांचा 

अवधकार ि सत्ता, सिोच्च धमथगुरूची कालवनरपेक्ष अचकुता यांच्या प्रत्यक्ष रूपाला ह ेआव्हान होते त्यामळेु या विचाराला 

धमथसंस्र्ा, धावमथक विचारिंत यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणािर विरोध झाला. धमथवपठांना, त्यांच्या अवधकार शाहीला विरोध 

करणा-या परुोगामी विचारांनी या विचाराचे स्िागत केले. समर्थक आवण विरोधक या िैचारीक द्वदं्वामळेुच उत्िांतीिादाने 

मोठी खळबळ उडिनू वदली. 
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डामवषनचा इहवाद : 

डाविथनने जीिसषृ्टीची परमेश्वरी वनवमथती नाकारली, त्याचबरोबर अनेक वचद्रादी कल्पनांनाही धक्का वदला. डाविथन 

िैज्ञावनक विचारिंतामधील ममथग्राही दृष्टी असलेला विचारिंत होता. तो तत्िज्ञानात्मक िादात पडण्याचे टाळत असला तरी 

त्याची भवूमका इहिादी होती ह ेउघड आह.े आपले विचार मांडतांना त्याने बऱ्याच िेळा द्वंद्वात्मक िा विरोधविकासिादी 

प्रणालीचा अिलंब केला त्यादृष्टीने त्याच्या मांडणीतील महत्िाचे मिुे पढुीलप्रमाणे, 

• जीिांची उत्पत्ती ही कुठल्याही वनमाथत्याची िा शक्तीची भव्य सहतेुक योजना नसनु एक नैसवगथक घटना आह.े ही 

घटना अपघातात्मक समजायला हिी. 

• जीिसषृ्टीतील सिथ प्रजाती एकाच पिूथजापासनू उत्पन्न झाल्या आहते - हा आवदम पिूथज जीि अवतसरल ि 

अवतविकसीत होता. 

• पररवस्र्तीला सामोरे जातांना, जीिनसंघषाथच्या ओघात यशस्िीपणे वटकून राहण्यासाठी जीि स्ितःत बदल 

घडिनू आणतात. 

• सरुूिातीला नगण्य िाटणारे बदल ि िैवशष्टये दखेील पढुील वपढयांत संिवमक होतात. 

• काही काळानंतर बदललेल्या िैवशष््टयांनुरूप प्रजातीचा निा स्िभाि घडतो. 

• पढुील बदल स्िभानुरूप घडत जातात. 

• एका विवशष्ट िेळी या बदलांच्या एकत्रीत िस्तुमानातून ि पररणामातून एक नविन प्रजाती उदयाला येते. 

• ही अर्क ि अंतहीन प्रिीया आह.े 

या मांडणीची इहिादी/भौवतकिादी तसेच विरोध विकासिादी/द्वंद्वात्मक विशे्लषण पध्दतीशी असलेला समांतरता 

स्पष्ट आह.े 

उत्िाांतीवाद व साम्यवाद याांच्या सांबांधासांबधी (गैर) सिज : 

समाजाला िांतीकारक ममथदृष्टी दणेाऱ्या या दोन्ही विचार प्रिाहा विषयी काही (गैर)समजतूी वनमाथण करण्याचा 

प्रयत्न करण्यात आला. िास्तिात ह े दोन्ही विचार समांतर आहते. १९ व्या शतकात वनवमथतीक्षमतेच्या प्रभािाच्या, 

िांतीकारी चळिळीच्या वशखरािर आणाऱ्या कालथ माक्सथ ि िेडररक एंगल्स यांचे लक्ष्य डाविथनच्या िांतीकारी विचाराकडे 

जाणे साहावजक होते. ऑरीजीन ऑफ स्पीशीज च्या प्रवसध्दीनंतर माक्सथला डाविथनची मांडणी वब्रटीश स्िभािानुरूप अनघड 

िाटली परंतू त्याला त्यात आपल्या मांडणीची वनसगथ विज्ञानातील समर्थने आढळली. हचे त्यांनी िेडरीक एंगल्स ला 

कळविले. पढेु दास कॅवपटल या प्रर्ांचा पवहला भाग प्रवसध्द झाला तेव्हा माक्सथने एक प्रत डाविथनला भेट म्हणनू पाठविली. 

डाविथनने पत्राद्वारे माक्सथचे आभार मानले (ऑक्टोबर १८७३). या आवण इतर घटनािमािरून काही विद्वान माक्सथिादी 

लेखकांनी डाविथनिाद ि माक्सथिादाचा घवनष्ट संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. डाविथन, माक्सथ ि िेडरीक एंगल्स यांच्या 

संबंधाबिल काही समज वनमाथण करण्यात आले ते असे- १) माक्सला डाविथनची सिथ मते पणुथपणे मान्य असनू त्या दोघांच्यात 

जिळ-जिळ एकिाक्यता होतो. 

२) डाविथनिादाचा प्रभाि माक्सथच्या वलखाणािर ि विचारािर पडला होता, वकंबहुना डाविथनिाद हा माक्सथिादाचे पे्ररणा 

स्र्ान होता.. 

(३) डाविथनिाद हा साम्यिादी विचारांचाच एक भाग आह.े 

यातील काही समजतुी चकुीच्या मावहतीिर आधाररत असाव्यात तर काही डाव्या- उजव्या राजकीय डािपचेात्मक गरजेतून 

उत्पन्न झाल्या असाव्यात. यांच्या विशे्लषणातून डाविथनिाद ि माक्सथिाद यांच्या संबंधाचा उलगडा होि ूशकतो.  
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उत्िाांतीवाद व िार्कसषवाद वैचाररक द्वांद्वाचे मवशे्लषण : 

डाविथनची मांडणी ि विचारपध्दती प्रागतीक ि परुोगामी होती. अंधश्रध्दा आवण परंपरािादाला नाकारणारी 

िैज्ञावनक वसध्दांतािर आधारीत होती. समाजाला िांवतकारक ममथदृष्टी दणेारी होती. माक्सथला या मांडणीत त्याच्या तात्िीक 

वसध्दांताला नैसवगथक िास्तिािर आधाररत समर्थन वमळत होते. परंतु डाविथनचा उत्िांतीिाद ि माक्सथिाद यांच्यात काही 

मलुभतू ि महत्िाचे फरक होते. 

पवहला फरक दृवष्टकोनातील होता. डाविथन जीिशास्त्र ि जीिशास्त्रीय पे्ररणा या जीिांच्या ि प्रजातीच्या बदलासाठी 

पायाभतू मानत होते. काही प्रमाणात हा जीिशास्त्रीय वनयतीिाद होता. माक्सथ मनुष्य प्राण्याला जीिशास्त्रीय नव्ह े तर 

सामावजक अवस्तत्ि मानत होते. त्यांच्या वर्सीस ऑन फायरबाख या वलखाणात ही मांडणी स्पष्टपणे येते. 

माक्सथिादी पध्दतीत वनसगथ ि मानि यांचे नाते द्वंद्वात्मक मानण्यात येते. त्यामध्ये केिळ वनसगाथच्या िा 

आनुिंवशकतेच्या िा जीिशास्त्रीय घटकांच्या वनयत करणाऱ्या प्रभािांची मांडणी बसत नाही. मानिाचे विवशष्ट 

पररवस्र्तीबरोबरचे नाते द्वंद्वात्मक असते. सामहुीकपणे मानि या परीवस्र्तीला सामोरा जातो ि ती पररवस्र्ती बदलण्याचा 

प्रयत्न करतो यातुनच इवतहासाच्या भौवतकिादी/इहिादी विशे्लषणाचा पाया तयार होतो. मनुष्यप्राणी स्ितः शारीररकदृष्टया 

न बदलता भोितालचे िास्ति बदलण्याचा प्रयत्न करतो. 

डाविथनच्या मांडणीतील स्पधेला वदलेले महत्ि ही माक्सथला अिास्ति िाटते. माक्सथच्या मते डाविथनची ही धारणा 

वनरंकुश भांडिली स्पधेच्या कल्पनेतून उद्भिलेली आह.े माक्सथच्या मते, मनुष्य हा एक उत्पादक प्राणी असनु उत्पादन 

नेहमीच सामावजक असते. हचे उत्पादनाचे रहस्य असते. उत्पादनाची ही सामावजकता वनिड नसनू अवस्तत्िाची अट असते. 

त्यामळेुच स्पधाथ िा संघषथ असले तरी मनुष्याला समाजापासनू िेगळे पाडता येत नाही. व्यक्ती म्हणनूही नाही वकंिा िगथ 

म्हणनूही नाही.  

श्रम या कल्पनेलाही डाविथनच्या मांडणीत स्र्ान नाही. माक्सथनुसार उत्पादनाच्या मळुाशी असणा-या सहतेुक ि 

जाणीिपिूथक केलेल्या श्रमाला अनन्यसाधारण असे महत्ि आह.े वद रोल ऑफ लेबर इन ट्रान्जीशन िॉम एप टू मॅन या 

वलखाणातून एंगल्सने श्रममहात्माची मांडणी केली. 

डाविथनच्या मांडणीतील नैसवगथक वनिडीला वदले गेलेले महत्ि ि सिाथवधक सक्षम तोच जगेल/वटकेल ही 

कल्पनालाही माक्सथिादाला मान्य होण्यासारखी नाही. सामावजक पररवस्र्तीला डाविथनिाद लाग ूकेल्यास सरळसरळ एक 

अनघड ि सिंग अवभजनिादी भवूमका तयार होत होती. सिाथवधक सक्षम तोच जगेल/वटकेल या मांडणीतून अन्याय, 

अत्याचार, शोषण, गलुामी यांचे समर्थन होण्याची शक्यता वनमाथण होत होती. पराभतू झाला, गलुाम झाला, शोवषत, दलीत 

झाला तो क्षमता नसल्यामळेु अशी मांडणी बळी तो कान वपळी या दृष्ट प्रमेयातून होऊ शकत होती. सामावजक डाविथनिाद 

या मतांचे अनुसरण करणारे होते. िंशिाद ि िांवशक श्रेष्ठत्ि या भवूमकांनी या मतांचा आधार घेतला. साम्यिादाने या 

मताचा, या विषयीच्या मांडणीचा जोरदार विरोध केला. त्यांच्यानुसार प्राणीसषृ्टीतील तत्ि मानिी समाजािर लादता येत 

नाही ि मानिी समाजाचे ि जीिनाचे गणु प्राणीसषृ्टीिर र्ोपता येत नाहीत. 

डाविथनिाद ि माक्सथिाद यांच्यातील आणखी एक महत्िाचा द्वंद्वात्मक मिुा म्हणजे स्त्रीविषयक दृष्टीकोन हा होय. 

डाविथननुसार स्त्री ही वनसगथतःच दबुळी ि दयु्यम असते. त्यामळेुच स्त्रीयांचे सामावजक दयु्यम स्र्ान ि शृंखलाबध्दता ही 

नैसवगथक ि अपररहायथ असते. याउलट माक्सथिादी असा वलंगभेद मानण्यास तयार नाही. महत्िाचे म्हणजे याकाळात स्त्रीिादी 

ि स्त्रीमकु्तीिादी भवुमका रोझा लेक्झेम्बगथ, अलेक्झांड्रा कोलोताई, क्लारा झेट्कीन या सारख्या लेखीका माक्सथिादी चौकटीत 

मांडतांना वदसतात. यािरून या मिुािर या दोन विचारसरणीमध्ये मलुभतू मतभेद होते. 

कालिमाचा विचार केला असता माक्सथचे पायाभतू वलखाण डाविथनचा उत्िांतीिाद उदयाला येण्यापिूी झाले 

होते. १८५९ च्या अगोदर १८४८ मध्येच कम्यवुनस्ट मॅवनफेस्टो प्रवसध्द झाला होता. एिढेच नाही तर माक्सथचे मखु्य 
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वलखाण, जमथन आयवडयॉलॉजी, होली फॅवमली ि इतर गं्रर् अगोदरच प्रकावशत झाले होते. िेडरीग एंगल्सचा वर्सीस ऑन 

फायरबाख दवेखल अगोदरच प्रकावशत झाला होता. इ.स. १८५९ च्या समुाराला माक्सथ कॅवपटलच्या वलखाणात व्यग्र होते. 

यािरून डाविथनिादाचा माक्सथच्या वलखाणािर प्रभाि पडल्याचे स्पष्ट होत नाही. 

उपरोक्त मांडणीनुसार माक्सथिादी संकल्पना ि डाविथनची मांडणी यात मलूभतू फरक होते हे स्पष्ट होते. डाविथन 

माक्सथच्या अभ्यास विषयाबिल तटस्र् असािा त्यामळेू राजकीय ि िैचारीकदृष्टया त्याला साम्यिादी विचारधारेत बसविणे 

गैरलागचू म्हणािे लागेल.  

सिारोप - 

१९ व्या शतकात दोन दाढीिाल्या गोऱ्या विचारिंतांनी संपणूथ यरुोपीय विचारविश्व आपला िांतीकारी विचारांनी 

ढिळून काढले. अंधश्रध्दा, परंपरािाद ि प्रस्र्ावपत व्यिस्रे्विरूध्द त्यांनी समाजाला एक ममथग्राही िांतीकारी विचार वदले. 

त्यांच्या समर्थकांनी ि त्यांच्या विरोधकांनी या दोन परस्पर समांतर विचारांना आपसात गुंफण्याचा, त्यांचा सहसंबंध 

लािण्याचा प्रयत्न केला. हतेुपरुस्पर म्हणा वकंिा राजकीय डािपेचातून डाविथनिादाचा माक्सथिादािरील प्रभाि अधोरेखीत 

करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र िरील वििेचनािरून ह ेस्पष्ट होईल की, माक्सथिादी संकल्पना ि डाविथनिादाची मांडणी 

यामध्ये मलुभतू स्िरूपाच ेअंतर होते. डाविथनला राजकीय ि िैचारीकदृष््टया माक्सथिादी विचारधारेत बसविणे गैरलाग ूआह.े 

सामावजक विचारांच्यादृष्टीने पहायचे झाल्यास सामावजक डाविथनिाद, सपु्रजननशास्त्र, िंशिाद याचे बीभत्स स्िरूप 

आपणास पहाियास वमळते. मात्र याचा डाविथनच्या मळु विचारांशी वकतपत संबंध जोडािा हा चचेचा िेगळा मिुा आह.े 

तरीही अनेक माक्सथिादी लेखकांना डाविथनचे आकषथण होते. त्यांनी डाविथनच्या विचाराशी अतुट नाते जोडण्याचा प्रयत्न 

केला. अॅटन पॅनेकोक, स्टीपन गलु्ड ि वलऑन ट्रॉटस्की यांचे यासंबंधी लेखण महत्त्िपणूथ आह.ेसोवियत यवुनयनने आधी 

डाविथनला िांतीकारी विचारिंत मानले. परंतु १९३० च्या दशकात लायसेन्कोच्या अनुिांवशकता शास्त्राच्या मांडणीच्या 

प्रभािात डाविथनच्या मांडणीला विरोध केला. 

र्ोडक्यात माक्सथिादी दृष्टीकोनातून डाविथनचे महत्ि इवतहासातील एक महत्िाचा टप्पा आह.े या मांडणीने एका 

विवशष्ट कालखंडात एक िांतीकारी विचार पढेु आला. माक्सथला या मांडणीतून नैसवगथक िास्तिािर आधारीत समर्थन 

वमळाले. डाविथनिाद ि साम्यिाद दोन्ही विचार एका विवशष्ट कालखंडात एक िांतीकारी विचार पढेु आणणारे होते. त्याच्या 

िैचारीक िांतीने जागतीक इवतहासात सामावजक, राजकीय ि आवर्थक दृष्टीने एका निपिाथस प्रारंभ झाला. 
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