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प्रकरि १ िें 
 

वशंवाद : आध णनक जगातीिं एक (णव) वाद, ‘इझम्’ 
 
*************************************************** 
 

बऱ्याच पूवी, म्हणजे १८८० च्या अिेरीस एक फ्रें च आयाडिमानी वथेॅ द िपूज (Vacher de Lapouge) 
याने डिडहिे, “माझी िात्री आहे की, पुढीि शतकात कपािाकंामंध्ये १ ककवा २ अंशाचंा फरक आहे या 
एवढ्याच कारणाकडरता िािो िोक एकमेकाचें गळे कापतीि.” वरवर पाहता, जागडतक युद्धाकडरता हे एक 
बेफाट कारण डदसते. आडण िरोिरीच हे एक अश्रुतपूवव युद्धसमथवक कारण होते. त्याचे म्हणणे बरोबर होते 
काय? त्याचा अथव काय असू शकेि? कपािाकं म्हणजे िोक्याच्या जास्तीत जास्त रंुदीिा िोक्याच्या िाबंीने 
िागल्यास येणारा िागाशं. जगातीि काही िोकाचं्यात आडण काही जमातींमध्ये हा िागाशं जास्त असतो, 
काहींच्यात कमी. असंस्कृत आडदवासी आडण सुसंस्कृत, बिवान असे पडिम युरोपीय या दोहोंतही अरंुद 
िोक्याचे िोक असतात तसेच रंुद िोक्याचेही. जगातिे सगळे अरंुद िोक्याचे िोक ककवा सगळे रंुद िोक्याचे 
िोक एकत्र केिे तरी डदव्य िडवतव्य, डवशषे िायकी ककवा डवशषे सद गुण याचं्या बाबतीत कोणाही एका गटाची 
मके्तदारी असल्याचे दािडवता येणार नाही. कोणत्याही एकाद्या युरोडपयन राष्ट्रात ककवा अमेडरकेत डवशषे 
कतृवत्ववान माणसापंकैी काही अरंुद िोक्याची तर काही रंुद िोक्याची असल्याचे आढळेि. मग, ‘िोक्याच्या 
आकारात फरक आहे म्हणनू िािो िोक एकमेकांचे गळे कापतीि’ याचा अथव तरी कसा िावायचा? 
  

जगाच्या प्रदीर्व इडतहासात युद्ध करून एकमेकानंा ठार मारण्यासाठी डकतीतरी तऱ्हेतऱ्हेच्या सबबी 
माणसानंी पुढे मािंिेल्या सापितात : दुसऱ्या िोकाचंी सपाट व सुपीक जमीन, त्याचें गुराचें कळप, 
टोळीप्रमुि आडण राजे याचं्या महत्त्वाकाकं्षा, डनराळ्या धमवश्रद्धा, िावनाप्रक्षोि, सूि इ. इ. पण या सगळ्या 
िढायामंध्ये दोन्ही बाजंूना बळी पििेल्याचंी डशरे ओळिून वगेवगेळी करता येणार नाहीत इतकी ती सारख्या 
आकाराची होती. आडण युद्धनेत्यानंीही कवी शत्रूच्या िोक्याच्या आकारावरून आपल्या अनुयायांना डचथावणी 
डदिी नाही. त्यानंी शत्रूंना मूर्ततपूजक म्हटिे असेि, रानटी, पािंिी म्हटिे असेि, डिया व मुिाचंी हत्या 
करणारे भ्याि म्हटिे असेि, पण ‘८२ कपािाकं असिेिा’ आपिा शत्रू असे कधी म्हटिे नसाव.े 

 
उच्च युरोडपयन संस्कृतीनेच मरणान्न्तक छळ आडण युद्ध याकंडरता असिे कारण पुढे करावयास आडण 

प्रत्यक्षात आचरणात आणावयास सुरवात केिी. दुसऱ्या शबदातं सागंावयाचे म्हणजे वशंवाद हे आमच्या 
काळाचेच अपत्य आहे. मेंढ्या एिक्यापंासून वगेळ्या काढायची ती एक नवी रीत आहे. न्यू टेस्टामेंट- ‘नवा 
करार’-मधीि जुन्या बोधकथेत मणुष्ट्यजातीची डविागणी एक एक व्यक्ती रे्ऊन केिेिी आहे. ज्यानंी चागंिे 
आचरण केिे त्या व्यक्ती एका बाजूिा आडण ज्यानंी वाईट आचरण केिे त्या दुसऱ्या बाजूिा, अशी ती 
डविागणी आहे. आधुडनक रीतीने ही डविागणी आनुवडंशक शरीरवैडशष्ट््ावंरून केिी जाते- िोक्याचा आकार, 
त्वचेचा रंग, नाकाचा आकार, केसाचंी ठेवण, िोळ्याचंा रंग याबंाबत काही वैडशष्ट््े असिेल्याचंी गणना दुबवळ 
आडण संस्कृडतडनर्तमतीिा नािायक अशी केिी जाते आडण त्याचं्या डवरुद्ध वैडशष्ट््े असणारे जगाचे आशास्थान 
मानिे जातात. एका गटावर श्रेष्ठतेचा आडण दुसऱ्यावर कडनष्ठतेचा असे डशके्क मारणारा वशंवाद हा एक 
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प्रकारचा नवा कॅन्ल्व्हडनझमच१ म्हटिा पाडहजे. वशंवादास अनुसरून आपण आपिे शत्रू कसे ओळितो? 
त्यानंी आमच्यावर केिेल्या आक्रमणावंरून नव्हे ककवा त्याचें धमवपंथ, त्याचंी िाषा यावरून नव्हे, आपल्यािा 
हवी असिेिी संपत्ती त्याचं्याकिे आहे यावरूनसुद्धा नाही. तर, त्याचं्या आनुवडंशक शरीररचनेवरून आपण 
शत्रू ओळिून काढतो. कारण, डचत्त्यािा काही आपिे डठपके बदिता येत नाहीत. आडण त्या डठपक्यावंरून हा 
डचत्ता असे आपण बरोबर ओळिू शकतो. 
 

म्हणून व्यक्तीच्या दृडिकोणातून वशंवाद याचा अथवच असा की, डतिा या जगात नरकाची प्राप्ती होणार 
की डनवाणाची ते डतचा गिवसिंव झािा त्या क्षणीच ठरिे. व्यक्ती सदाचरणी आयुष्ट्य कंठीत असिी तरी डतच्या 
बाजूस तराजूचा काटा झुकणार नाही आडण व्यक्तीचे शारीडरक डवशषे मान्य अशा प्रकारचे असतीि तर ती 
व्यक्ती दुराचरणी असूच शकत नाही. केवळ जन्माच्या योगानेच या वशंडवशषेातीि माणूस उच्च जातीचा ठरतो 
आडण इतर वशंीयानंा बाजूस सारून ‘सुिं च मे शयनं च मे’ असा अडधकार सागं ू िागतो. आपिे वैयडक्तक 
कतृवत्व ककवा सद गुण यावंर आपिी प्रौढी अविंबून ठेवण्याचे त्यािा काहीच कारण नाही. तो जन्मािाच मुळी 
उच्च वणात आिा आहे. 

 
या गृहीतकृत्यावरून वशंवाद आणिी एक डनडित डवधान वशंासबंंधी करतो. ते हे की, ‘ज्याचें डदव्य 

िडवतव्य इडतहासात नेहमीच डसद्ध झािे आहे अशा एका शुद्ध वशंाची, चागंिी शरीरवैडशष्ट््े ही मके्तदारी 
आहे.’ एिादे कुिाचे मानडचन्ह धारण केल्याने जसे बरे वाटते तसे वाटण्यासारिी दीर्व आडण आकषवक अशी 
पूववजाचंी वशंावळ या वशंडवशषेाच्या वारसानंा डमळवनू देण्यासाठी वशंवाद्यानंी इडतहासाचे पनुिेिन केिे आहे. 
ते या वारसाचंी िात्री पटव ूपाहतात की, त्याचं्या वशंाचे बि आडण जोम ही डनसगवडनयमानंीच प्राप्त होत असून 
अक्षय राहणारी आहेत. फक्त, इतर कमी प्रतीच्या वशंाशंी संकर टाळून त्यानंी आपल्या रक्ताची शुद्धता राििी 
पाडहजे. हे न पाळल्यास वशंाचा ऱ्हास होईि आडण त्याचे श्रेष्ठत्व जाईि. गेल्या डपढीत सवव जगिर हरएक 
तऱ्हेच्या संर्षांमध्ये या डसद्धान्ताच्या आधारे आवाहन करण्यात आिे आहे : कधी हा संर्षव वशंाने सारिेच 
असणाऱ्या फ्रें च व जमवन िोकापं्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवर असेि, केव्हा पाडिमात्त्यानंा डपवळ्या डचन्याचंी िीती 
वाटून डनमाण झािा त्याप्रमाणे वणविेदावर आधारिेिा असेि, केव्हा फ्रान्समध्ये र्ििे त्याप्रमाणे 
वगवकिहाच्या रूपात असेि आडण केव्हा अमेडरकेत झािा त्याप्रमाणे आधी आडण मागाहून आिेल्या 
वसाहतवाल्यातं झािा असेि. या डसद्धान्ताचे िोकानंा विेच िागिे आहे. 

 
जेथे सगळेच िोक आपणच सवांत उंच असल्याचा दावा करतात, तेथे प्रत्येकजण काही बरोबर 

असणार नाही. या वशंश्रेष्ठतेच्या बाबतीत जेथे सगळेच डवज्ञानािा आवाहन करतात, तेथे संबंडधत डवज्ञानशािा 
या परस्परडवरोधी दाव्याचं्या कोिाहिातून डनवि करून एक डनणवय देऊ शकेि काय? की, हा िोटी 
आधारडवधाने कमअस्सि डवज्ञान याचंाच कारिार आहे? आधुडनक जगात आपल्यािा जगायचे असेि तर 
वशंवाद समजावनू रे्णे आडण त्या वादातीि युडक्तवाद तपासता येणे हे अत्यावश्यक आहे. आपल्यािा 
वशंासंबधंीची वास्तवता प्रथम समजावनू रे्ऊन, मग या वस्तुन्स्थतीचा ज्यात उपयोग करून रे्तिा आहे, तो हा 
डसद्धान्त समजावनू रे्णे आवश्यक आहे. कारण, आज या जगात प्रत्येकासमोरच वशंवाद या ‘इझम’िा बळी 
पिण्याचा धोका आहे, त्याच्या बाजूने ककवा डवरुद्ध आपण उिे राडहिेच पाडहजे. जो डनणवय आपण रे्ऊ 
त्यावरच उद्याच्या इडतहासात कसा फरक पिणार ते अविंबून राहणार आहे. 
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ते म्हितात— 
 

(१) यात नवीन असे काहीच नाही. जेव्हा एिाद्या तत्त्वकचतकाि दुसऱ्या कोणत्या रीतीने एिाद्या 
गोिीचा िुिासा करता येत नाही, तेव्हा तो एिाद्या मानववशंाच्या गूढ अशा गुणधमािा डबनडदक्कत त्या गोिीचे 
कारण बनवनू टाकतो. 
 

Walter Bagehot, Physics and Politics. London, George Routledge and Sons Ltd. 
 

(२) सौंदयव, बुडद्धमत्ता आडण ताकद या गोिी मुळात केवळ गौरवशंाकिे (आज येथे ‘नॉर्तिक' वाचाव)े 
फक्त होत्या. इतर वशंाशंी (संदिासाठी पाहा : अल्पाइन, मेडिटेरेडनयन) संयोग पावनू संकडरत प्रजा उत्पन्न 
झािी. ही डमश्र प्रजा सुंदर असिी तरी बिशािी नव्हती, बिशािी असिी तरी बुडद्धवान नव्हती आडण जर 
बुडद्धवान असेि तर अशक्त आडण कुरूप होती. 
 

Arthur de Gobineau, Essay on the Inequality of Human Races.Translated by Adrian 
Collins. London, William Heinemann, 1915, P 209. 
 
श द्ध ट्यूटन मानवाच्या शारीणरक वैणशष्ट्ट्याचंी यादी : 
  

मोठे तेजस्वी डदव्य नेत्र, सोनेरी केस, िव्य यिी, स्नायूचंा समप्रमाण डवकास, डदर्ाकार िाबंट कवटी 
(अडधकाडधक प्रगतीकडरता तीव्र इच्छा बाळगल्याने सदा कायवरत असिेल्या मेंदूने पशूचं्या संतुिताडनदशवक 
अशा गोिाईच्या रेषा बदिून पुढीि बाजूस अडधक वाढडवल्या, म्हणून आकार िाबंट झािा.), उच्च अशा 
आध्यान्त्मक जीवनाच्या अडिव्यक्तीकडरता आवश्यक असा अन्य चेहरामोहरा. 
 

Houston Stewart Chamberlain, The Foundations of the Nineteenth Century, London John 
Lane, 1910 Vol. I. 
 
वंशवादी आपल्या स्वतःच्या वंशाणवषयी काय म्हितात ? 
  

(१) अचूक डनणवयशक्ती, सत्यवके्तपणा आडण उत्साह ही नॉर्तिक माणसाची वैडशष्ट््े आहेत. न्याय 
आडण सत्य याबंद्दि त्यािा तीव्र ओढ असते. मनोडवकाराचंा उदे्रक ककवा िैं डगक जीवनाची तीव्र इच्छा या 
अथाने वासना ही गोि त्याच्या बाबतीत अथवशनू्य असते. त्याच्यात नेहमीच एक तऱ्हेचे राजन्यत्व असते. 

 
 Hans F. K. Gunther. The Racial Elements of European History. Translated from the 
second German edition by G. C Wheeler, London, Metheun and Co, 1927, pp. 51, 52. 
 

(२) बुडद्धमते्तचे वरदान असणाऱ्यामंध्ये नॉर्तिक वशं सवव मानवजातीच्या आर्ािीवर आहे. 
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Baur, Fischer and Lenz, Human Heredity. Translated by Eden and Cedar Paul, London, 
Allen and Unwin, 1931, p. 655. 
 
इतर जनसमूहाणंवषयी वंशवादी काय म्हितात ? 
 

(१) ‘ज्यू हासुद्धा एक माणसूच आहे’ या जुन्या वाक प्रचाराचा आधार देऊन काही बुडद्धवतं ज्यूनंा 
मदतीचा हात देऊ पाहतात. होय. तो माणूस आहे. पण कशा प्रकारचा ? माशीसुद्धा एक प्राणीच आहे की !  

 
Goebbels, reported in Time, July 8, 1935, p. 21. 

 
(२) नॉर्तिकेतर िोक जर नॉर्तिक िोकापेंक्षा माकिे आडण वानर (शपूेट नसिेिे माकि) यानंा अडधक 

जवळचे आहेत, तर मग नॉर्तिक िोकाशंी त्याचंा समागम होऊ शकतो, पण वानराशंी तो शक्य असत नाही असे 
का व्हाव े? त्याचे उत्तर असे की, नॉर्तिकेतर िोकाचंा वानराबंरोबर समागम अशक्य आहे असे अजून डसद्ध 
झािेिे नाही.   

 
 Herman Gauch. New Foundations for Research into Socia Race Problems. Berlin, 1983. 

Cited by J. Gunther, The Nation, February 5, 1935.  
 
काचेच्या घरात राहिारे िंोक  
 

आपल्या पूववजाडंवषयी मते–  
 

(१) डि. पू. १ िे शतक : तुमचे गुिाम इंग्िंिमधून आणव ूनका. ते अडतशय मिूव असून कोणतीही 
गोि डशकायिा अगदी नािायक असतात. अथेन्समधीि कुटंुबाचा र्टक म्हणनू राहण्यास ते पात्र नाहीत.  

 
Cicero to Atticus. 

 
(२) इ. स. ११ व ेशतक : डपरॅडनज पववताच्या उत्तरेिा राहणारे मानववशं थंि स्विावाचे असून त्यानंा 

प्रौढत्व कधी प्राप्त होत नाही. ते अंगाकपिाने थोराि व रंगाने गोरे असतात. पण बुद्धीची कुशाग्रता व 
आकिनशक्तीचे सववगाडमत्व याचंा त्याचं्यात संपूणव अिाव आहे.  
 

Said of Toledo (a Moorish Savant) quoted in Lancelot. Thomas Hegben, Genetic 
Principles in Medicine and Social Service, London, Williams and Norgate, 1931, p. 213.  
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टीप 
 

(१) नवा कॅन्ल्व्हडनझम: कॅन्ल्व्हडनझम असे मानतो की, देवानेच माणसािा जन्मािा र्ािताना हा 
अमुक माणसू मुक्त होऊ शकेि की नाही यासंबंधी ठरडविेिे असते. माणसास आपिे िडवतव्य र्िडवता येत 
नाही. प्रस्तुत संदविात, ‘डवडशि वशंात जन्म रे्तिा की, िडवतव्य वशंाप्रमानेच ठरते’ हा अडिप्राय.  
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प्रकरि २ रे  
 

वशं म्हिजे काय नव्हे ? 
 

*************************************************** 
 

डचनी िोकाचंा रंग डपवळट व िोळे डतरके असतात. डनग्रोंची कातिी काळी व नाके रंुद आडण बसकी 
असतात. कॉकेडशयन िोक वणाने उजळ आडण अरंुद व उंच नाकाचें असतात. या सवव िोकाचं्या त्वचेच्या 
रंगात आडण नाकाच्या आकारात जसा फरक आहे, तसा त्याचं्या केसाच्या रंगात आडण ठेवणीतही आहे. 
ज्याचं्यामुळे आपण माणसाचंा वशं ओळिू शकतो अशा या बाह्य स्वरूपाच्या आडण दृश्य अशा िुणा आहेत. या 
िुणा म्हणजे वशंडनदशवक वैडशष्ट््े होत. आनुवडंशकतेने आिेल्या वैडशष्ट््ावंरून केिेिे वगीकरण अशी वशं 
याची अत्यंत सुटसुटीत व्याख्या करता येईि. म्हणून जेव्हा आपण वशं या सकंल्पनेडवषयी बोितो तेव्हा आपण 
दोन गोिींसबंंधी बोित असतो. एक म्हणजे आनुवडंशकता आडण दुसरी म्हणजे एका संबंडधत समूहाच्या सववच 
र्टकाचें वैडशष्ट्् दािडवणारे, आनुवडंशकतेने आिेिे गुणधमव अथवा िक्षणे. वशं या डवषयाची चचा करताना 
पडहिी गरज आहे ती वशं म्हणजे काय नव्हे त्याची रूपरेिा देण्याची. आनुवडंशक असिेिी वैडशष्ट््े व 
समाजजीवनातून अर्तजत केिेिी वैडशष्ट््े याचंी गल्लत करण्यामुळेच वशं या संकल्पनेबाबत िूप गोंधळ 
माजतो.  
 

ध्यानात घ्यावयाची पडहिी गोि ही की, वशं आडण िाषा ही एक नव्हेत. िरे तर, हे अगदीच उर्ि, 
स्पि असावयास हव.े कारण की, अरबी िाषा बोिणारे सगळेच िोक काही अरेडबयन वशंाचे नसतात आडण 
इंग्रजी िाषा वापरणारे सगळे िोक गौरवशंीय नसतात. तरीसुद्धा िाषा व वशं याचं्याबद्दि र्ोटाळा नेहमीच होत 
असतो.  
 

कोणत्याही व्यक्तीची आनुवडंशक वैडशष्ट््े आडण ती व्यक्ती बोिते ती िाषा ही दोन्ही दोन अत्यंत डिन्न 
अशा पडरन्स्थतीवर अविंबनू असतात. व्यक्तीची आनुवडंशक अशी शरीररचना ही डतच्या दूरदूरच्या पूववजावंर 
अविंबून असते. आडण ती व्यक्ती िहान बािक असताना डतच्यािोवती जी िाषा बोििी जात असे त्यावरून 
ती व्यक्ती कोणती िाषा बोिेि हे ठरत असते. मानवी शरीररचनाशािाच्या दृिीने पाहता या दोन्ही गोिींचा 
एकमेकाशंी सुतराम संबंध नाही. र्शाच्या पोकळीचा आकार व स्वरतंतंूची रचना ही आनुवडंशक कारणामुंळे 
कशीही असोत, आपल्या अवतीिोवती जी कोणती िाषा बोििी जात असेि, ती मूि डशकते. आडण कंठ, तािू 
इत्यादींचा आकार एकसारिा असणारी मुिेही अत्यंत डिन्न प्रकारचे उच्चारण असिेल्या वगेवगेळ्या िाषा 
बोितात. जर माणसाच्या वाकगडद्रयावंरसुद्धा तो कोणती िाषा बोिेि हे अविंबनू नाही, तर त्वचेचा रंग, 
कपािाकं, िोळे आडण केस यासंारख्या वशंडनदशवक वैडशष्ट््ावंरून त्याची मातृिाषा डनडित करणे अगदीच 
शक्य नाही. ज्या िाडषक प्रदेशात ते राहतात, त्या त्या प्रदेशानुरूप अमेडरकेतीि डनग्रो िोक इंन्ग्िश, स्पॅडनश, 
पोतुवगीज ककवा फ्रें च बोितात. व गौरवणीयाचें रक्त अंगी नसिेिे डनग्रोही त्या िाषा संकडरत डनग्रोंच्याइतक्याच 
सहजतेने बोितात. त्याचं्यािोवतीचा समाज जसा असेि त्यानुसार त्याचें उच्चारण गरीब गोऱ्या िोकापं्रमाणे 
ककवा गोऱ्या उच्चभ्ूंप्रमाणे असेि. आडण ही गोि काही जगात अितूपूवव अशी नाही. म्हणून तर सायबडेरयन टंड्रा 



 
 अनुक्रमणिका 

प्रदेशातून चीनमध्ये आिेिे प्राथडमक अवस्थेतीि माचं ूशतकानुशतके शुद्ध डचनी िाषा बोित आिेिे आहेत 
आडण नवव्या शतकानंतर उत्तर आडफ्रकेत िूप मोठ्या ििूागावरीि डनग्रो रक्ताच्या िोकामंध्ये अरबी िाषेचा 
प्रसार झािा. 
 

काही काही आडदम जमातींमध्ये डनदशवनास येते त्याप्रमाणे केव्हा केव्हा असे डदसते की एका वशंाचे 
िोक एकच िाषा बोितात आडण ती िाषा फक्त त्याच वशंाच्या िोकांत बोििी जाते. परंतु, वशं आडण िाषा 
परस्पराविंबी आहेत म्हणून हे र्ित नाही, तर त्या दोन्ही गोिी डतसऱ्याच एका र्टकावर अविंबून असतात 
म्हणून र्िते. शारीडरक आकार आडण िाषा या दोहोंनाही डजच्या प्रिावामुळे वैडशष्ट््पूणव र्ाट डमळतो ती 
पडरन्स्थती म्हणजे इतरापंासून अिगपणा. प्रागैडतहाडसक काळात जगाची िोकवस्ती डवरळ होती. अिग 
पििेल्या प्रदेशामंध्ये िोकाचंी शरीराची ठेवण आडण त्याचंी िाषा ही दोन्हीही जगातीि इतर कोणत्याही 
िागातल्यापेक्षा डनराळी बनू शकत. ही डनराळे र्िण्याची प्रडक्रया इतकी साहडजक आहे की, अशा र्टना याहून 
अडधक प्रमाणात र्िल्या नाहीत हेच डवशषे. अशा र्टना जास्त प्रमाणात न र्िण्याचे प्रमुि कारण म्हणजे हा 
प्रादेडशक अडिप्तपणा वरचेवर िगं पावत असे. जेव्हा दोन डिन्न िोकसमूह युद्धातीि डवजय ककवा परस्पर-
डववाहसबंंध यामुंळे एकमेकातं पूणवपणे डमसळून जात तेव्हा त्याचें वशंज वशंदृष्ट््ा डमश्र प्रकारचे होत, परंतु 
िाषा मात्र दोन्ही समूहाचं्या िाषापंकैी कोणतीतरी एकच वापरत. 
  

अत्यंत प्राचीन काळापासून इडतहासात आणिी एका कारणर्टकाचे सामर्थयव डदसून येते. िाषेच्या 
तुिनेने वशंप्रकार अडधक मोठ्या ििूागावर अडधक काळपयंत डटकाव धरून राहतात. एकाच िाषाकुिातून 
उत्पन्न झाल्या असे ज्याडंवषयी म्हणता येणार नाही अशा अनेक िाषा वशंदृष्ट््ा एकाच प्रकारचे िोक सरास 
वापरत असतात. मानवी इडतहासाच्या आरंिकाळात हे आजच्यापेक्षाही अडधक िरे असिे पाडहजे. कारण, 
आज िूप डवस्तृत प्रदेशावर असिेल्या बाटूं व पॉडिनेडशयन िाषा एका काळी छो्ा गटापंुरत्या सीडमत होत्या. 
तौिडनकदृष्ट््ा अिीकिच्या काळातच त्या िूप िाबंवर पसरल्या आहेत. कॉकेशस ककवा कॅडिफोर्तनयातीि 
आडदवासी वस्तीचा िाग अशा जगातीि काही िागात पूवीचीच न्स्थती अद्यापही डटकून आहे. वर उल्लेडििेल्या 
या िागातीि िाषा एिाद्या दरीच्या काठाशी आल्या की त्याचंी मयादा संपते. पण मानववशंप्रकार मात्र मोठ्या 
िागावर तोच राहतो. म्हणून म्हणता येते की िाषा आडण मानववशं या दोहोंचे प्रसरणप्रकार वगेवगेळे आडण 
इडतहासही डनरडनराळे आहेत. पाने डपसून ठेविेल्या पत्त्याचं्या जोिाप्रमाणे आधुडनक जगात िाडषक गट आडण 
वाडंशक गट याचें बेमािूम डमश्रण झािे आहे. 

 

वशंापासून िाषेपयंतचा ककवा िाषेपासून वशंापयंतचा प्रवास तकव दृष्ट््ा अशक्य आहे असे असूनसुद्धा 
त्या दोहोंची नेहमी गल्लत केिी जात असते. आज जमवनीमध्ये ‘आपल्या’ वशंािा ‘आयवन’ असे संबोडधिे जाते. 
वास्तडवक आयव हे एका िाषासमूहािा असिेिे नाव आहे. या समूहात प्राचीन िारतातीि संस्कृत व प्राचीन 
इराणमधीि िाषा याचंा समावशे होतो. आयवन ही सजं्ञा याहून बऱ्याच मोठ्या अशा म्हणजे युरोिारतीय 
िाषाकुिािाही डदिी जाते. या िाषाकुिात केवळ ससं्कृत व जुनी पर्तशयनच नव्हे तर जमवन, इंन्ग्िश, िॅडटन, 
ग्रीक, आमेडनयन आडण स्िाव्ह िाषाही अंतिूवत आहेत. यापंैकी कोणत्याही अथाने जरी आयवन हा शबद 
उपयोगात आणिा तरी ती एक िाषाडवषयक संज्ञा आहे आडण डतचा जमवनीतीि डवडशि वाडंशक वारशाशी काही 
संबंध नाही. आयवन पडहल्या अथाने वापरणे अगदीच डनरुपयोगी असल्याने, नाझींनी जेव्हा ती संज्ञा डनवििी, 
तेव्हा त्याचं्या िोळ्यापंुढे दुसरा, युरोिारतीय, हाच अथव असणार हे उर्ि आहे. पण युरोिारतीय िाषा 



 
 अनुक्रमणिका 

बोिणाऱ्या िोकातं कोणत्याच प्रकारचे वाडंशक साम्य नाही; त्वचा, िोळे, केस, कपािाकं, शरीराचा बाधंा या 
प्रत्येक बाबतीत फरक आहे. 
 

आयवन िाषाचंा गेल्या शतकातीि प्रमुि अभ्यासक मकॅ्स मुल्लर याने इ. स. १८८० इतक्या पूवीच 
यातीि तकव दुिता सामर्थयवपूणव रीतीने उर्ि करून दािडविी होती. हा तकव दोष टॉमस कािाइि (Thomas 
Carlyle), डिडटश इडतहासकार जे. आर. ग्रीन (J. R. Green) व फ्रें च वशंवादी काँ द गोडबनो (Count de 
Gobineau) याचं्या डििाणातून सगळीकिे आधीच पसरिा होता. मकॅ्स मुल्लर डिडहतो, “मी वरचेवर हे स्पि 
केिे आहे की, मी जेव्हा आयव ककवा आयवन असा उल्लेि करतो तेव्हा मिा रक्त, अस्थी, केस ककवा कवटी अशा 
गोिी अडिपे्रत नसतात. आयव म्हणजे आयविाषा बोिणारे िोक एवढाच माझा अथव असतो. मी त्याचं्याडवषयी 
बोितो तेव्हा त्याचं्या कोणत्याही शारीडरक वैडशष्ट््ानंा मी बाधूंन रे्त नाही. आयांचा वशं, आयव रक्त, आयांचे 
िोळे केस अशा तऱ्हेने बोिणारा एिादा मानववशंशािज्ञ हा माझ्या दृिीने ‘अरंुद िोक्याचा शबदकोश’ ककवा 
‘रंुद िोक्याचे व्याकरण’ असे बिबिणाऱ्या कोणाही िाषाशािज्ञाइतकाच अपराधी आहे.”१ तरीसुद्धा 
युरोपातीि वशंवादाच्या इडतहासाचा आभ्यास करताना आपण पाहणारच आहोत की अशा अपराध्याचंी संख्या 
मकॅ्स मुल्लरच्या वळेेपेक्षा कमी न होता जरा वाढिीच आहे.२ 

 

िाषा आडण वशं याचंी समव्याप्ती का मानू नये याचे मूिितू कारण असे की, िाषा हे माणसाचे अर्तजत 
वतवन आहे तर वशं हे आनुवडंशक वैडशष्ट््ावंर आधाडरत असिेिे वगीकरण आहे. शारीडरक प्रकाराची सबंधं 
नाही अशा रीतीने मनुष्ट्याच्या अर्तजत वतवनामध्ये कसे फरक पित जातात याचे िाषा हे फक्त एक उदाहरण 
आहे. चीनमध्ये माचंू िोक केवळ डचनी िाषा डशकिे एवढेच नव्हे तर त्यानंी डचनी डशल्पशाि, कुटंुबपद्धती, 
नैडतक संकेत, वाङ्मय आडण अन्नप्रकार या सवांचा अंगीकार केिा. अमेडरकन डनग्रो नुसते इंग्रजी िाषा बोितात 
असे नाही. ते बॅडिस्ट ककवा मेथॉडिस्ट अशापंैकी डिस्ती धमवसंप्रदाय उचितात आडण संप्रदायाचे धार्तमक जीवन 
स्वीकारतात त्याचप्रमाणे आगगाड्ावंरचे हमािही होतात. आडफ्रकेतल्याप्रमाणे कौि िावण्यासाठी 
‘अन्स्थके्षपणा’ंचे गंुतागंुतीचे तपशीि डशकण्याऐवजी डिहायचे आडण वाचायचे कसे ते डशकतात. आडफ्रका आडण 
तुकव स्तान वगैरे िागातीि ‘मंकािा’ हा अवर्ि िेळ डशकण्याऐवजी ते स्कॅ्रप माशाचंी डशकार करायिा 
डशकतात. त्याचंी संस्कृती अमेडरकन होते. 
 

कारण समाजशािात संस्कृती ही संज्ञा जे जन्मतः प्राप्त नसते अशा अर्तजत वतवनाकडरता वापरिी जाते 
गाधंीिमाश्या ककवा मंुग्या यांच्या वतवनाप्रमाणे ‘संस्कृती’रूपी वतवनबीजपेशींनी डनयत होत नाही, तर प्रत्येक 
नवीन डपढीिा आधीच्या डपढीतीि प्रौढ मंिळींकिून नव्यानेच ती अत्मसात करावी िागते. जगातीि इतर 
प्राण्यापेंक्षा माणसाचे जे श्रेष्ठ व आहे ते अशा रीतीच्या अर्तजत वतवणुकींनी प्राप्त केिेल्या मानवी कृतींमध्ये 
सामाविेिे आहे. माणसािा ‘संस्कृतीिा जन्म देणारा प्राणी’ म्हटिे जाते ते योग्यच होय. त्यािा पंि नसतीि 
ककवा समुद्र तरून जाण्यासाठी कल्लेही नसतीि. पण तो जहाजे आडण डवमाने तयार करतो आडण ती तयार 
करण्याची व वापरण्याची डवद्या ही संस्कृडतद्वारा संक्रडमत होते. शत्रूिा मारण्यासाठी त्यािा अणकुचीदार नख्या 
ककवा सुळे नाहीत. त्याकडरता बंदुकीची दारू आडण स्वयंचडित तोफा याचंा शोध माणसाने िाविा आहे. 
जीवनशािीय डनयमाहूंन अन्य रीतीने होत असणाऱ्या या संक्रमणाचा मोठा फायदा असा की, पडरन्स्थतीशी 
जुळते रे्ण्यािा त्यात मोठा वाव राहतो. परंतु जैव पद्धतीने संक्रडमत होणाऱ्या वतवनाचें महत्त्व त्यामुळे उत्तरोत्तर 
कमी होत जाते. 
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वशं ही संकल्पना समजण्यासाठी हे मूिितू सत्य समजावनू रे्णे आवश्यक आहे. वशंाचे संक्रमण हे 
जैव अथवा शारीडरक असते. समाजशीि कीटकातं आडण जरा कमी प्रमाणात मासंिक्षक प्राण्यातंसुद्धा 
अन्नप्रकाराचंी आवि, ते प्राप्त करण्याची रीत, आत्मसंरक्षणाकडरता आक्रमकपणा ककवा आक्रमकतेचा अिाव 
हीसुद्धा शरीरद्वाराच संक्रडमत होत असतात. ‘डचत्ता आपिे डठपके बदिू शकत नाही’ याचा अथव असा की, 
डचत्ता एका डवडशि प्राडणजातीचा र्टक असल्यामुळे तो नेहमी आपिे िक्ष्य जंगि धंुिाळूनच डमळवताना 
डदसणार. परंतु मानवजातीमध्ये मात्र कािचे र्ोर आक्रमक आजचे सौम्य शाडंतपे्रमी िोक होऊ शकतात. 
नवव्या शतकात जरी स्कॅं िेनेन्व्हयन िोकाचंा समुद्रावरीि आक्रमक व्हायककग असा दरारा होता तरी या डपढीत 
ते शातंतावादी, अनाक्रमणवादी, सहकारी संस्थाचें प्रणेते आडण ‘मध्यममागी’ बनिेिे डदसतात. 
 

पण याहीपेक्षा अडधक वळेा हल्लीच्या डदवसातं कािपयंत अनाक्रमक असिेिे िोक आज चढाईिोर 
झािेिे डदसतात. त्याचंा वशं काही बदििा नाही. बदििी ती त्याचंी वतवणूक. जपानच्या शाडंतपूणव व 
अनाक्रमणाच्या इडतहासास पािात्त्य जगाच्या इडतहासामध्ये तोि सापिणार नाही. ज्ञात जपानी इडतहासाच्या 
पडहल्या अकरा शतकामंध्ये जपानने परकीय िमूीवर फक्त एकच िढाई केिी. हा एकमेव संर्षव १५९८ मध्ये 
संपिा आडण तेव्हापासून १८५३ मध्ये जपानने बाह्य जगाच्या संपकासाठी आपिे दरवाजे िुिे केिे तोपयंत 
सामुडद्रक बाहतुकीस योग्य अशी जहाजे बाधंण्यास शाही फमानाने मनाई करण्यात आिी होती. जपानचे 
अडिप्ततावादी धोरण डटकून राहाव ेयासाठी हा बंदीहुकूम. जपान्याचें उत्सवाविंबर, चैनीपणा, सौंदयवडपपासा 
हीच वैडशष्ट््े त्याचें िास गुण समजिे जात. १८५३ पासून जपान्यानंी परदेशात पाच िढाया केल्या आडण 
आज जपान जगातीि अत्यतं आक्रमक आडण युद्धिोर अशा राष्ट्रापंैकी एक बनण्याच्या अगदी मागावर आहे. 
मानवजातीमध्ये शतकानुशतके कोकरासारिे संर्षवमुक्त अन्स्तत्व ही उद्याची डपढी कसह बनणार नाही याची 
ग्वाही नव्हे. 
 

वशं आडण संस्कृती या डिन्न गोिी आहेत या सत्यािा आणिी एक पैिू आहे. जगाच्या इडतहासात असे 
डदसते की एका संस्कृतीच्या डनर्तमतीिा हातिार िावणारे सगळे िोक काही एकाच वशंाचे नसतात, आडण 
एकाच वशंाचे िोक सवव डमळून एकच ससं्कृती डनमाण करीत नाहीत. शािीय पडरिाषेत बोिायचे तर ससं्कृती 
हे वशंाचे फिन (function) नव्हे. 
 

कोणत्याही एका ससं्कृतीचे चढउतार जसजसे आपण अडधक जाणनू रे्ऊ, तसतसे आपल्या ध्यानात 
येते की, ती संस्कृती कोणा एिाद्या अडमश्र वशंाची िास डनर्तमती नसते. इडतहासपूवव इतक्या प्राचीन 
काळाबाबतही हे िरेच आहे. एका नामवतं पुरातत्त्वशािज्ञाने म्हटिे आहे की, पुरातत्त्वशािाने डसद्ध केिेिे 
मोठे सामाडजक सत्य हे की, वशं नाहीसा झािा तरी संस्कृती डटकाव धरून डजवतं राहते. जेते म्हणनू ककवा 
शाडंतडप्रय असे वसाहत करणारे म्हणून येणारे नव्याच वशंाचे िोक डजताचंी वा आधीच्या रडहवाशाचंी जुनीच 
जीवनपद्धती अंगीकारून पढेु चािू ठेवतात. डकत्येक शतके पाठीमागे पाहाणाऱ्या पुरातत्त्वशािज्ञािा डदसते 
की, संस्कृडतवाहक एका वशंाच्या िोकावंर दुसऱ्या वशंाच्या िोकानंी मात केिी तरी पडहल्याचंी संस्कृती 
अडजबात नि झािी असे झािे नाही. एक वशं जाऊन दुसऱ्याच्या करवी डतच्या इडतहासाचे सातत्य डटकून 
राहते. युरोडपयन जुन्या अश्मयुगात मानवी समाजाच्या वाढीमध्ये वाडंशक सातत्य नाही पण सासं्कृडतक सातत्य 
आहे. डनआंिरथि मानवाची संस्कृती तो नाहीसा झाल्यावर क्रो-मगॅ्नान मानवाने पुढे नेिी. जुन्या 
अश्मयुगातीि माणसानंी डतिाच सजडविे आडण नव्या अश्मयुगातीि डनरडनराळ्या मानववशंानंी डतचेच संवधवन 
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केिे. मानवाचे एवढे शवेटिे दोनच प्रकार आधुडनक मानवाचे वाडंशक अथाने पूववज म्हणता येतीि. युरोपमध्ये 
पुराणवस्तुसंशोधन अडधक झािेिे आहे म्हणनू जगातीि इतर िागापेंक्षा युरोपच्या प्रागैडतहाडसक काळात 
युरोपात असिेिा वाडंशक सातत्याचा अिाव अडधक स्पि रीतीने दािवनू देता येतो. पण प्रागडैतहाडसक 
काळाबाबत चाििेल्या संशोधनावरून आडफ्रकेत, आडशयात, मध्य अमेडरकेत जे उर्िकीिा येते, प्रकाशात 
येते, त्यात हीच कहाणी आहे. 
 

इडतहासाच्या उषःकािापासून हीच कथा पािात्त्य संस्कृतीमध्ये अनेकवार र्ििी आहे आडण 
याडवषयीचा पुरावा सतत गोळा होत आहे. एका शतकापूवी पािात्त्य ससं्कृतीचे इडतहासकार इडतहासाची 
सुरवात ग्रीसपासून करण्यावर संतुि असत. परंतु आज ते अपुरे ठरते. इडतहासाच्या अभ्यासाने त्याची 
कािमयादा अडधकाडधक डवस्तृत होत असिेिी आपण पाहत आहोत. ग्रीक िोक हे आधीच्या पौवात्य 
संस्कृतींचे वारसदार होते आडण ग्रीकाचं्या सुरवातीसुरवातीच्या जीवनपद्धतीवर इडजन्शशयनाचंा िूपच प्रिाव 
होता. आमच्या संस्कृतीचे पायाचे दगि म्हणून आपण समजतो ते सगळे शोध दुसऱ्या वशंाच्या िोकाचें आहेत. 
आमची संस्कृती पोिाद आडण बंदुकीची दारू यावंर उिारिी आहे असे आम्ही केव्हा तरी म्हणतो. परंतु 
पोिादाचा शोध िारतात ककवा तुकव स्तानात िागिा आडण डचनी िोकानंी बंदुकीच्या दारूचा शोध िाविा. 
छापिाने आडण साक्षरता याचंी पािात्त्य ससं्कृतीशी सागंि र्ािायिा आपल्यािा चितडचत आविते. पण कागद 
आडण छपाई दोन्हींकडरता आपण डचनचीच उसनवारी केिी आहे. आपिे आर्तथक जीवन आडण तदंगितू दाट 
िोकवस्ती ही शतेी डपकडवणे आडण गुराचंी डनपज करणे यावंर आधारिेिी आहेत. हे दोन्ही शोध आडशयात 
नवाश्मयुगाच्या काळात िागिेिे आहेत. मका आडण तंबािू याचंा मानवासाठी प्रथम उपयोग करण्याचा मान 
अमेडरकन इंडियनाचंा आहे. डनसगावर आपण डमळविेिे प्रितु्व हे मुख्यतः गडणती मोजमापाचं्या साहाय्याने 
डमळडविेिे आहे. पण सवव जडटि गडणताकडरता अत्यावश्यक अशी जी अरबाचंी म्हटिी जाणारी 
अंकमापनपद्धती ती रोमन काळापयंत युरोपिा अज्ञात होती. डतचा शोध आडशयात िाविा गेिा आडण आमच्या 
संस्कृतीिा डतची ओळि मूर िोकामुंळे झािी. बीजगडणताची मापनपद्धती ही आडशयाई िोकाचंी युरोडपयनानंी 
केिेिी उसनवारी आहे. 
 

आपण डजकिे पाहू डतकिे आपल्या मनावर हेच सत्य ठसेि की, आपल्या ससं्कृतीच्या वाढीकडरता 
िूप डनरडनराळ्या वशंाचें हात िागिे आहेत आडण आपण जेव्हा ससं्कृती हा न्स्थराकं मानतो तेव्हा वशं हे 
पडरवत्यव असते. आज जपान आहे तसे गौरववशंीय एके काळी उसनवारी करणारे होते. या उसनवारीच्या 
प्रडक्रयेत जपानची काही दशकेच गेिी असतीि तर युरोपची शतकेच्या शतके गेिी आहेत. याच मापाने 
मोजावयाचे तर काही शबदडनष्ठ पंडित गौरवशंीयापेंक्षा जपानी िोकानंा वशंदृष्ट््ा अडधक श्रेष्ठ ठरवतीि! 
 

वशं आडण संस्कृती याचं्या डिन्नत्वाकिे आपण दुसऱ्या बाजूने पाहू. या वळेी वशं हा न्स्थराकं धरू. मग 
आपल्यािा डदसेि की, कोणत्याही एका मानववशंाची संस्कृती ही अनेक अंशी गंुतागंुतीची असते. डदिेल्या 
एकाच मानववशंापकी काही समूह अडधक प्रगत होतात आडण मोठमोठी राज्य डनमाण करतात, 
वास्तुडशल्पशािाची डवजयडचन्हेच जणू अशा िव्य नगरी वसवतात, साववजडनक उपयोगाची मोठमोठी कामे पार 
पाितात तर त्याच वशंातीि आणिी काही िोकसमूह केवळ मागासिेिे िटके गुरािी बनून राहतात. सबंध 
वशंच्या वशं असा एका वळेी प्रगती करीत नाही. उदा. अरबाचं्या काही टोळ्यानंी सुितानाचं्या आडधपत्यािािी 
शाही वैिवाने नटिेिी मोठमोठी राज्ये उिारिी, तेथे किा आडण डवज्ञान याचंी िरिराट झािी, ते अरब 
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त्याचं्या काळी सुधारणेच्या, संस्कृतीच्या आर्ािीवर होते. त्याचं्याच वशंाचे दुसरे िोक मात्र कुरणांमागून 
कुरणावंर आपल्या गुराचं्या कळपामंागे कहिणारे साधेसुधे ‘बदाऊन’ राडहिे होते. तसेच पाहता, सैबेडरयातीि 
अमुर नदीच्या काठच्या आडदम जमाती, अथवा सैबेडरयन टंड्रा प्रदेशातीि युकागीर िोक आडण सुससं्कृत असे 
डचनी िोक हे सगळे एकाच वशंाचे आहेत. मिेडशयातही मिायी द्वीपकल्पाच्या डकनाऱ्यावर मिायी वशंाच्या 
अधववट रानटी न्स्थतीतीि जमाती आहेत आडण अंतिागी उच्च प्रकारच्या संस्कृतीची केन्दे्रही आहेत. म्हणून 
असंस्कृत िोकापंासून सुसंस्कृत िोक वगेळे ओळिण्यासाठी वशं हा डनकष िावता येणार नाही. ज्याचें पूववज 
रानटी होते असे अनगि िोकही अत्यतं प्रगत संस्कृती आत्मसात करून रे्तात आडण डतच्या प्रगतीिा 
आपिाही हातिार िाव ूशकतात असे डदसून आिे आहे. 
 

माचंू ही एक अससं्कृत आडण दुिव डक्षत अशी िटकी तंुगू जमात होती. पण प्रथमतः मंगोि िोकाचं्या 
सहवासाने आडण नतंर इसवी सनाच्या सतराव्या शतकाच्या मध्यास चीनवर डमळडविेल्या डवजयामुळे त्यानंी 
इतकी प्रगती केिी की, त्या काळी वैिवात आडण कीतीमध्ये अतुिनीय अशा देशाचे राज्यकते र्राणे माचंूचें 
झािे. डजकिे आपण पाहाव ेडतकिे, मग ते मिायी असोत, की माचं,ू मंगोि असोत वा अरब ककवा नॉर्तिक, ही 
एकच गोि पुन्हा पुन्हा र्ित असिेिी आपल्यािा डदसेि.  

 
नॉर्तिक िोकाचंाही या यादीत समावशे आहे. त्याचं्या ‘ सुस्पि ऐडतहाडसक डनयती’बद्दि जे िरमसाट 

दाव े केिे जातात, त्याबद्दि कोणीच िािंायिा उठण्याचे कारण नाही. फक्त, ज्यानंी मानवी संस्कृतीच्या 
संवधवनात आपिा वाटा उचििा आहे अशा इतर सगळ्या मूळच्या आिदािं मानवसमूहाबंाबत तसिेच दाव े
मान्य केिे म्हणजे झािे. पण जेव्हा नॉर्तिक िोकाचंा िास डनदेश केिा जातो आडण संस्कृडतसंवधवनातीि 
त्याचं्या िागीदारीचे श्रेय इडतहासाच्या वैडिक प्रडक्रयेिा न देता त्याचं्या वंशप्रकारािा डदिे जाते तेव्हा 
त्यामागीि पक्षपाती तरफदारी ही सहज िक्षात िरते. हूटन (Hooton) म्हणतो त्याप्रमाणे ज्याचं्या धािींमुळे 
जुन्या युरोपची शातंी िगंनू गेिी असे ‘उत्तरेकिीि दािंगट मवािी’३ असे त्याचें वणवन करणे ककवा हॅन्न्कन्स 
(Hankins) करतो त्याप्रमाणे ‘त्यानंी डजतक्या ससं्कृती डनमाण केल्या त्याहून अडधक नि केल्या’४ इकिे िक्ष 
वधेडवणे हेच वास्तव इडतहासािा अडधक धरून होईि. परंतु िरा ध्यानात रे्ण्याचा मुद्दा हा आहे की, नॉर्तिक 
िोक हा आनुवडंशक वैडशष्ट््े असणारा एक जनसमूह आहे आडण ते िोक जरी कोण्या एका काळी असंस्कृत 
होते तरी नतंर ते एका महान संस्कृतीचे उद गाते झािे व त्या संस्कृतीचे संवधवन करण्याच्या त्याचं्या कतृवत्वाच्या 
आि त्याचंा पडहिा अससं्कृतपणा मुळीच येऊ शकिा नाही.  
 

 इडतहास हा कोणा एका डवडशि मानववशंाची मािमत्ता आहे असे समजून डिडहता येणार नाही. 
ससं्कृतीची उिारणी ही धीरे धीरेच होत असते. कधी एक मानववशं त्या उिारणीत सहिागी असतो तर कधी 
दुसरा. संस्कृडतडनर्तमतीचे सवव श्रेय जेव्हा नॉर्तिक िोकानंा डदिे जाते तेव्हा तो दावा आडण एिाद्या 
मानववशंशािज्ञापढेु केव्हाही आडदम जमाती मािंतीि तो दावा यातं काहीच फरक उरत नाही–आडदम जमाती 
आपिी स्वतःची हकीकत सागंतीि ऐवढेच. त्याचंासुद्धा असाच डविास असतो की, जगातीि सगळ्या 
महत्त्वाच्या गोिींची सुरवात त्याचं्यापासून झािी आडण शवेटही त्याचं्याबरोबरच होणार; ज्या काही चागंल्या 
गोिी आहेत त्या डवधात्याने िास त्या जमातीिा म्हणूनच जगाच्या सुरवातीस डदल्या आडण त्या जमातीचा जेव्हा 
सववनाश होईि तेव्हाच ईिर जगाचाही डवनाश करून टाकीि. एिाद्या छो्ाशा आडण असंस्कृत अशा 
अमेडरकन इंडियन जमातीने ककवा उर्िेनागिे कहिणाऱ्या न्यू डगनीमधीि पापअुनने असे प्रडतपादन केिे 
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म्हणजे आपल्यािा हसू येते. पण हेच उपहासाचे हत्यार आपल्यावरसुद्धा उिटू शकेि. तसे पाडहिे तर या 
टोळ्याचं्या दुडनयेची मयादा त्याचं्या सीमेच्या फक्त जराशीच पिीकिे असते आडण िोककथा हाच त्याचंा 
इडतहास असतो. ते करीत असिेिे अडतशयोक्त दाव ेम्हणजे त्याचं्या अज्ञानाचा पडरणाम होय. आजच्या काळात 
हाच असंस्कृत संकुडचत प्रादेडशकतावाद मोठ्या डवद्वत्तापूणव रीतीने पुढे मािंण्यात येतो. आजपयंत 
इडतहासकारानंी जे पुराव्याडनशी डसद्ध केिे आडण आधुडनक काळात सवव जगाचे जे ज्ञान आपणांिा झािे, 
त्याचं्या अपेके्षने ही प्रातंवादी मािंणी म्हणजे अगदीच पोरकट आडण रानटी म्हणावयास हवी. 
 

संकुडचत प्रादेडशकतेच्या आहारी जाऊन इडतहासाचे पनुिेिन करता येईि आडण इडतहासकारािा 
आपल्याच वशंाच्या िोकाचं्या कृतींचा िागंोरा डपटता येईि. पण तरी तो प्रातंवादच; इडतहास नव्हे. इडतहासाचे 
तात्पयव हेच आहे की, संस्कृडतवधवनातीि अडधकतम प्रावीण्य हे एका वशंाकिून दुसऱ्या वशंाकिे, एका िंिातून 
दुसऱ्या िंिात असे जात आिेिे आहे. साकल्याने एका वशंािा असे ते कधीच प्राप्त झािे नाही. काही डवडशि 
ऐडतहाडसक कारणामुंळे ज्यानंा एिाद्या काििंिात अनुकूिता िाििी अशा एिाद्या मानववशंाच्या काही 
डविागानंाच हे प्रावीण्य डमळू शकिे, काही काळपयंत शातंता िाििी ककवा काही गटानंा शोषणमुक्त होता 
आिे. त्या मानववशंापंैकी जे या न्स्थतीचा फायदा रे्ण्याच्या कके्षत होते, त्या समूहानंा तीपासून फायदा 
उठवता आिा आडण जीवनोपयोगी किाकौशल्याची िरिराट झािी; त्यापंैकी काही व्यक्तींनी–मग तो 
मानववशं कोणता का असेना—या सधंीचा बरोबर उपयोग केिा आडण पुष्ट्कळ वळेा त्याचंी नाव े इडतहासात 
नमूद होऊन राडहिी. मेसोपोटेडमया, चीन, िारत, इडजप्त, ग्रीस, रोम आडण इंग्िंि या सवव डठकाणी हे र्ििे. 
यावरून उर्ि होते की, प्रगत संस्कृती ही कोणत्याच वशंाची मके्तदारी नाही. 
 

म्हणून अमुक एका वशंामुळे मानवी ससं्कृतीतीि उच्चतर गोिी िभ्य झाल्या असे आगाऊच न मानता 
आपण वशंडवषयक अभ्यास ऐडतहाडसक,जीवशािीय आडण मानवडमडतडवषयक दृिीने करणे हे योग्य ठरेि. वशं 
हा शािीय अभ्यासडवषय आहे. पण शरीररचनेच्या मोजमापाचं्या नोंदीपेक्षा मानवी इडतहास िूपच गंुतागंुतीचा 
आहे आडण सासं्कृडतक प्रगती ही कोणत्याही वशंाच्या िोकानंा वारसाहक्काने डमळािेिी आडण याडंत्रक तऱ्हेने 
संक्रडमत झािेिी नसते. 
 

ते म्हितात— 
 

(१) ज्या अथी जैव फरक हे हळूहळू र्ित असतात आडण सासं्कृडतक फरक दर डपढीिा पितो त्या 
अथी संस्कृतीचा िरिर वाहणारा ओर् वशं हा न्स्थराकं धरून उिगिणे शक्य होणार नाही. या ओर्ाचे 
स्पिीकरण पुष्ट्कळदा आपल्यािा इतर जनसमूहाशंी सपंकव , वैयडक्तक प्रडतिासंपन्नता, िौगोडिक पडरन्स्थती 
अशा तऱ्हेच्या र्टनावंरून देता येते. पण वशंडिन्नत्वावरून मात्र कधीच देता येणार नाही. 

 
R. H. Lowie, An Introduction to Cultural Anthropology. New York, Farrar and Rinehart, 

1934, p. 9. This author’s ‘Are We Civilized?’ London, George Routledge and Sons Ltd.1929. 
 

(२) वशंिेदाडंवषयी डनिि औदासीन्य पत्करूनच आतापयंत संस्कृतीचा प्रसार व वृद्धी होत आिेिी 
आहे. ज्या जनसमूहानंा संस्कृती आत्मसात करण्याची संधी डमळािी त्यांनी संस्कृती केवळ प्राप्त करून रे्तिी 
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असे नव्हे तर डतच्या आशयात िरही र्ातिी. उिट पक्षी, जेव्हा एिादा गट बाह्य संपकाच्या अिावी अिग 
पििा तेव्हा त्यािा समदृ्ध अथवा संकुि अशा ससं्कृतीची डनर्तमती जमिेिी नाही. 

 
Ralph Linton, The Study of Man. London, D. Appleton Century, 1936, p. 54. 

 

(३) वशं याचा जो एकच आकिनीय म्हणजे जीवशािीय अथव आहे, त्या अथाने पाहता िाषा आडण 
संस्कृती या दोहोंच्या इडतहासाशी वशंसकंल्पनेिा काही कतवव्य नाही. पदाथवडवज्ञानाच्या आडण 
रसायनशािाच्या डनयमाचं्या आधारावर िाषाचं्या व ससं्कृतीच्या इडतहासाचे स्पिीकरण डजतपत देता येईि 
डततपतसुद्धा वशंसंकल्पनेद्वारा देता येणार नाही एवढी आपण पूणवपणे िात्री करून रे्तिी म्हणजे आपण एक 
दृडिकोण आत्मसात केिा असे होईि. त्या दृडिकोणामुळे स्िाव्होडफडिझम, अॅंग्िोसकॅ्सनिम्, ्ूटॉडनझम, 
िॅडटन प्रडतिासंपन्नता असल्या गूढतेचे आवरण असिेल्या र्ोषणाकंिे आपण फार तर जरा िक्ष पुरवू, पण 
त्याचं्यापैकी कशामुळेच ििुणार मात्र नाही. 

 
Rdward Sapir, Language, New York, Harcourt, Brace and Co., 1921 pp. 222-223. 

 

नॉर्डडक िंोकाचें इणतहासदत्त कायय 
 

वशंश्रेष्ठतावादी म्हणतात— 
 

केवळ िाडजरवाणा वैचाडरक आळस ककवा िज्जास्पद असा इडतहासडवषयक िोटेपणा एवढ्याच 
गोिीमुळे हे नजरेआि करता येईि की, जमवन जमातींच्या जागडतक इडतहासातीि प्रवशेामुळे दुःिात 
डपचणाऱ्या मानवतेची डचरंतन पाशवी अवस्थेतून सुटका झािी. 
 

Houston Stewart Chamberlain, The Foundations of the Nineteenth Century, Translated by 
John Lees, London, John Lane, 1910, Vol. I. p. 495. 
 

इडतहासकार म्हणतात – 
 

(१) नॉर्तिक िोकाचंी िौडतक संस्कृती ही मुळात िॅन्यूब नदीकाठचे शतेकरी ककवा बहृदश्मयुगीन िोक 
याचं्या संस्कृतीपेक्षा श्रेष्ठ दजाची नव्हती. रॅन्सडसल्व्हाडनयात ते आपल्यािा उर्िउर्ि डवध्वसंक म्हणनू 
डदसतात. पूवेकिीि प्राचीन देशात आडण एडजयन समुद्राच्या आसपास काही काळ त्यानंी तेथीि जुन्या व 
अडधक प्रगत संस्कृतींची हानी केिी व नंतर त्याचंा स्वीकार केिा.  

 
V. Gordon Childe, The Aryans, London, Kegan Paul, 1926, p. 207. 

 
(२) राजकीय आडण िष्ट्करी दृिीकोणातूनसुद्धा नॉर्तिक िोकाचं्या मध्ययुगातीि सववश्रेष्ठत्वाबद्दि 

िात्रीिायक पुरावा पुढे करता येणार नाही. 
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 H. E. Barnes and H. David, The History of Western Civilization. New York, Harcourt, 
Brace and Co., 1935, Vol. I. p. 446. 

 
त्यानंा एकमेकाचं्या भाषा आवडत नाहीत. 

  
फ्रें च 

 
वणांच्या उच्चारासंबधंी मेंदूकिून येणाऱ्या आज्ञा पाळण्यात मेिुिा ओबिोंगाटा (मस्तुक) च्या 

मज्जातंतुकें द्रानंा येणाऱ्या नैसर्तगक ककवा अर्तजत अिचणी हे जमवनिाषी िोकाचं्या बाबतीतीि एक दुदैवी सत्य 
आहे. ही अिचण आजसुद्धा उर्ि डदसते. ते va ऐवजी fa आडण ba ऐवजी pa म्हणतात. 

 
Honore’s Joseph Chave’e, Bulletin Sociale Anthropologie, 1873, p. 505, Quoted by 

Jaques Barzun in Race, A Study in Modern Superstition. London, Methuen and co., 1938. 
 

जमयन 
 

डवनासायास स्पि शबदोच्चार हे फक्त नॉर्तिक वशंीयच करू शकतात. उिट, नॉर्तिक नसिेिे िोक 
आडण मानववशं याचें शबदोच्चार अशुद्ध, प्रत्येक उच्चार अरळ अरळ आडण जास्त करून, जनावरानंी काढिेल्या 
आवाजासंारिे असतात. 
 

Herman Gauch, New Foundations for Research into Social Race Problems. Berlin, 1938, 
p. 165.  
 

साराशं 
 

मानवी कृती व डनर्तमती यातंीि डिन्नडिन्नपणाबद्दि केशसबंंडधत िुिासा म्हणून जे स्पिीकरण देण्यात 
येते ते एक तर मूिवपणा आहे ककवा िबािी आहे. 
 

Arnold Joseph Toynbee, A Study of History, London, Oxford University Press, 1934, Vol. 
I, p. 245. 
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प्रकरि ३ रे 
 

स्वतःचे वगीकरि करण्याचे मािसाचे प्रयत्न 
 

*************************************************** 
 

ज्याबद्दि तज्ज्ञामंध्ये जास्तीत जास्त मतिेद आहेत असा आधुडनक शािाचंा िाग म्हणजे मानववशंाचें 
वगीकरण हा होय. काहींनी वशंडविाग हे िौगोडिक डविागानंा अनुसरून पाििे आहेत. काहींनी त्वचेच्या 
रंगावरून तर काहींनी कपािाकंाच्या आधाराने वशं डविागिे आहेत. इतर काही िोकानंी अनेक गुणवैडशष्ट््े 
एकत्र करून त्याचं्या आधारावर मानववशंाचें वगीकरण केिे आहे. काहीजण मानवजातीची डविागणी तीन 
वशंामंध्ये करतात, काही सतरा तर अन्य काही चौतीस मानववशं मानतात. एिाद्या वाडंशक गटास काही 
तज्ज्ञानंी प्राथडमक मानिे तर अन्य काहींनी त्यासच दुय्यम ठरडविे आहे. ही मतडिन्नता शािज्ञाचं्या 
हेकेिोरपणामुळे नसून मानवी इडतहासातीि काही र्टनामुंळे व आज ज्ञात असिेल्या जीवशािीय डसद्धातंामुंळे 
आहे. या दोन डवषयाचंी चचा आपण पुढीि प्रकरणातूंन करणारच आहोत. परंतु प्रथम मानववशंाचें कोणतेही 
वगीकरण ज्या गोिींच्या आधारावर केिे पाडहजे आडण ते करताना जी अंडतम डविजनपद्धती वापरावयाची 
त्याचंा डवचार प्रथम केिा पाडहजे. 

 
मानवजातीच्या वशंडविागणीची पूववपीडठका तशी सुप्रडतडष्ठत आहे. वनस्पडतशाि ककवा प्राडणशाि 

यातीि तशाच तऱ्हेचे वगीकरण हे बूफाँच्या (Buffon) अठराव्या शतकातीि सरधोपट प्रकारीकरणापासून 
प्रगत होत आधुडनक कािात उपयोडजत असिेल्या अडधक मौडिक वगीकरणापयंत आिे आहे. या आधुडनक 
वगीकरणात जीवाचं्या डवडवध प्रकाराचें वाडंशक संबधं दशववनू गट केिेिे असतात आडण त्यातून उत्क्रातंीचा 
क्रम सूडचत केिेिा असतो.  

 
मानवतेर जातींच्या अभ्यासातून प्राप्त झािेिे डनष्ट्कषव शािज्ञापढेु असतात आडण िासमान सादृश्यात 

िपिेिे िाचिळगे त्यािा माहीत असतात. उदाहरणाथव, प्राडणशािात जर व्हेििा पोहावयास येते म्हणनू 
त्यािा माशाचं्या वगात र्ातिे तर ते वगीकरण कृडत्रम मानिे जाते. प्रजोत्पादनपद्धती आडण िसनासाठी 
फुफ्फुसानंी हवा आत रे्णे यात साम्य असल्यामुळे व्हेिचा सस्तन प्राण्याचं्या वगात समावशे केल्याने ते 
वगीकरण मूिितू ठरते. सस्तन प्राण्याचंा अभ्यास करताना त्याचं्यात उर्ि आडण स्पि डदसणाऱ्या डकतीतरी 
डिन्न डिन्न शारीडरक वैडशष्ट््ानंा दुय्यम महत्त्वाचे मानाव े िागते आडण त्याचंा डवचार केवळ माशाप्रमाणे 
पोहणाऱ्या व्हेिबरोबरच नव्हे तर पक्ष्यापं्रमाणे उिणाऱ्या वटवारु्ळाच्या बरोबरही करावा िागतो. डशवाय व्हेि 
मासे व वटवारु्ळे याचंा अभ्यासही िूर असिेिी जनावरे आडण मानवप्राणी याचं्या जोिीनेच केिा पाडहजे. 
कारण, ते सववच सस्तन प्राणी आहेत.  
 

म्हणूनच मानववशंाचें अभ्यासक, मानवाचे असे एक वगीकरण करण्याची आशा धरून होते की जे 
केवळ उथळ आडण वणवनात्मक न होता ‘सस्तन प्राणी’ या वगीकरणास जे प्रामाण्य आहे ते त्यास िािावे. 
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िार्तवनच्या काळापूवी अशा तऱ्हेच्या वगीकरणासाठी वापरिे जाणारे डविाजन—तत्त्व मूितःच डनराळे 
होते. मानवजातीची उत्पत्ती एकोद िव आहे ही बहुद िव आहे हा त्या काळचा वादाचा मुद्दा होता. बायबिमध्ये 
वणवन केिेिी आडण चचवने मान्य केिेिी िडूमका अशी की ॲिम हा सवव मानवाचंा आद्य डपता होय. कोिंबसपूवव 
युरोपात हेच मत रूढ होते. परंतु, नवीन जगाच्या शोधाथव समुद्रपयवटने आडण माणसाचं्या िोळ्यापंुढे डवस्तारत 
असिेिे जग यामुंळे मानवोत्पत्तीची दुसरी एक उपपत्तीही िक्षवधेी ठरू िागिी. कारण, मानवाची उत्पत्ती 
अनेक डठकाणी वगेळी वगेळी झािी नाही असे मानिे तर डपवळ्या, काळ्या, ताम्रवणी अशा डवडवध प्रकारच्या 
माणसाचंा िुिासा कसा करावयाचा ? आपण हे ध्यानात ठेविे पाडहजे की, त्या काळी कोणािाच काळ्या, 
ताम्रवणी अथवा पीत मानववशंात, वशंातल्या वशंातच डकती िूप फरक असतात हे माहीत नव्हते ककवा हे 
डवडवध मानवगट छटाछटाचंा फरक होत होत एकमेकात डमसळून गेिेिे असतात हेही ठाऊक नव्हते. आपल्या 
िगूोिाच्या प्राथडमक पुस्तकात डचत्रीकरण करतात त्याप्रमाणे सवव वशं हे परस्परापंासून अत्यंत डिन्न असे िासत 
असत.  
 

मानवाची उत्पत्ती एकोद िव आहे या मताचे काही डवचारवन्त मानीत की, हवामानातीि डवडवधतेमुळे 
डिन्न मानववशं डनमाण झािे. या डवचारवतंापंैकी बारों द मॉतेस्क्यू (Baron de Montesquieu) हा सगळ्यात 
प्रडसद्ध होता. त्याचें Spirit of Laws हे पुस्तक १७४८ सािी प्रडसद्ध झािे. असे काही अनेकोद िववादीही होते 
की, ज्याचं्या मते मानवामानवातीि फरक हे डिन्न डिन्न ईिरी संकल्प असून त्याचंा एकमेकाशंी काही सबंधं 
नाही. फ्रें च अकादमीमधीि जॉफे्र सेंट डहिेरी (Geoffroy st. Hilaire) याने १८३० मध्ये या डवषयावर 
एकोद िववादी कुन्व्हए (Cuvier) याच्याशी िूप वाद केिा. कुन्व्हए याचे म्हणणे होते की सवव मानववशं हे 
नोव्हापासून त्याच्या हॅम, शमे आडण जापेत या तीन पतु्रादं्वारा उत्पन्न झािे. गटेच्या िावना या वादडववादामुळे 
डकती उफाळून आल्या होत्या हे पाडहिे म्हणजे तत्कािीन डवचारडविात या चचाडवषयाचे डकती महत्त्व होते हे 
ध्यानात येईि. “या महत्त्वाच्या र्टनेसंबंधी तुम्हािंा काय वाटते?” गटे आपल्या एका डमत्रािा म्हणािा. “जणू 
ज्वािामुिीचा उदे्रक झािा आहे. प्रत्येक गोि अग्नये स्वाहा झािी आहे आडण ही काही आता चार कितीआि 
र्िणारी क्षलु्लक र्टना राडहिी नाही. या िेटीचा वृत्तान्त ऐकून माझी मनःन्स्थती कशी झािी याची तुम्हािंा 
कल्पनाही करता येणार नाही.”१ 
 

प्रत्येक मानववशं ही एक सुटी सुटी अशी गोि आहे या संकल्पनेिा आव्हान देणारे डवद्वान अभ्यासक 
िार्तवनच्या पूवीसुद्धा होतेच. पडहिा महान मानववशंशािज्ञ डथओिोर वाइट्झ (Theodor Waitz) याने 
डनरडनराळ्या मानववशंाचं्या शारीडरक मोजमापाचं्या आधारावर त्या संकल्पनेिा डवरोध केिा. त्याने दािवनू 
डदिे की, मानवाचे मानीव वाडंशक साचे वास्तवािा धरून नाहीत. पीतवणीय अथवा ताम्रवणीय मानवामंध्ये 
अशा प्रकारच्या श्रणेीच्या श्रणेी होत्या की, त्याचें त्याचं्याच वशंातीि अन्य गटापेंक्षा इतराशंी, उदाहरणाथव, 
युरोडपयनाशंी अडधक साम्य होते. Origin of Species हा गं्रथ प्रडसद्ध झािा त्याच वषी त्याचा Anthropology हा 
गं्रथ प्रडसद्ध झािा. पण वाइट्झिा िार्तवनच्या डसद्धान्तासंबंधी काहीच माडहती नव्हती. आडण म्हणनूच तो जुना 
वाद शवेटचा टोिा हाणनू संपुिात आणण्याचे श्रेय केवळ िार्तवनच्या डसद्धान्तािा देता येणार नाही. तरी पण 
िार्तवनची प्राण्याचं्या उपजातीसंबधंी कल्पना आडण नर व उच्चतर वा–नर (apes) जाती याचं्यातीि शारीडरक 
साम्याचे त्याने डदिेिे स्पिीकरण यामुळे मूळ वादातीि हवाच डनर्ून गेिी. त्यामुळे सवव चचेिा अडधक व्यापक 
संदिव प्राप्त झािा. या संदिात सवव मानववशं आडण मानवसदृश इतर प्राणी एकाच वशंवृक्षाच्या शािा ठरल्या.  
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िार्तवनच्या वळेेपासून वशंडवषयक सववच अध्ययनािा पूवीच्या चचाडवषयापेंक्षा अगदी डनराळा असा 
पािवपट डमळािा आहे. सववच मानवजात ज्यात अंतिूवत आहे असा एकच एक वशंवृक्ष या अभ्यासातून 
स्वीकारिा जातो आडण माणसातंीि प्रकारिेदानंा जीवशािाच्या दृिीने काय महत्त्व हे ठरडवण्याचा प्रयत्न 
होतो.  
 

ज्याचं्या संयोगाने संतती होत नाही अथवा झाल्यास ती प्रजोत्पादनक्षम असत नाही त्याच पूणवत्वाने डिन्न 
जाती होत हाच िार्तवनच्या मते जाडतडिन्नत्वाचा योग्य डन कष होय हा डनकष िावल्यास मनुष्ट्यमात्रात अनेक 
जाती सामाविेल्या नाहीत हे िगेच स्पि झािे. आपापल्या वशंाचा अगदी िास नमुना म्हणता येईि अशा 
गौरकाय आडण मंगोडियन व डनग्रो व्यक्तींच्या मीिनापासून प्रजोत्पादनसमथव अशीच संतती डनपजते हे अगदीच 
उर्ि होते. इडतहासात डनरडनराळ्या वाडंशक गटाचंा संकर नेहमीच र्ित आिा आहे आडण वाहतुकीच्या 
साधनाचं्या प्रचंि डवपुितेमुळे माणसाच्या स्थिातंरशीितेचा वगे वाढिा वा पडरणामतः वशंसंकर अडधकाडधक 
होऊ िागिा.  

 
परंतु, त्या काळातीि सववच डवचारप्रवाहाच्या बुिाशी ‘जाडत’ डिन्नता ही संकल्पना न्स्थर होती आडण 

माणसामाणसातीि प्रकारिेद हे जर परस्परसंयोगातून प्रजोत्पादनक्षमतेच्या अिावातून वगेळे करता आिे 
नाहीत तर शारीडरक वैडशष्ट््ाचंी काही कसोटी िाविी पाडहजे असे वाटू िागिे. वशंडवषयक डनकष म्हणून 
वापरण्यासाठी ही शरीरवैडशष्ट््े कोणत्या तरी रीतीने त्या वशंाच्या सववच िोकातं आडण केवळ त्याचं्यातच 
डदसून आिी पाडहजेत; उदाहरणाथव, अडतशय काळा असा त्वचेचा रंग, कुरळे केस आडण एक डवशषे प्रकारचे 
रंुद, बसके नाक या गोिी इतर कोणामध्ये न सापिता केवळ डनग्रो वशंाच्या िोकातंच डदसून येतात. अशा 
तऱ्हेच्या बऱ्याच वैडशष्ट््ाचंा अभ्यास करण्यात आिा आहे आडण या दृडिकोणातून वशंडवषयक डनकष म्हणून 
त्याचंा वापरही करण्यात आिा आहे. या सवव अभ्यासाचें डनष्ट्कषव जाणून रे्णे वशंडवषयक आधुडनक कल्पना 
समजण्यासाठी आवश्यक आहे.  

  
त्वचेचा रंग : डिन्न मानववशंामंधीि तत्काळ िक्ष वधूेन रे्णारा फरक त्वचेच्या रंगात असतो. प्राचीन 

इडजप्तमधीि डचत्रकारानंी डिडत्तडचत्रातं त्यानंा माहीत असिेल्या चार प्रकारच्या िोकाकंडरता मानवी त्वचेचा 
वणव दािडवण्यासाठी चार रंग वापरिेिे डदसतात. त्याचंा स्वतःचा ताबंिा वणव, आडशयातीि त्याचं्या शत्रूंचा 
डपवळा, उत्तरेकिीि िोकाचंा गोरा व डनग्रोंचा काळा असे ते चार रंग होत. या वगीकरणात एक वगव कमी 
करून उरिेल्याचं्या बाबतीत ग्रीक पाडरिाडषक शबद वापरिेिे आहेत. या वगीकरणाचे महत्त्व असे की, 
प्राडणशािदृष्ट््ा होऊ शकणारे मानवाचें ते सवांत व्यापक वगीकरण आहे. Leucodermi गौरत्वचायुक्त, 
Xanthodermi पीतत्वचायुक्त व Melanodermi कृष्ट्णत्वचायुक्त अशा रीतीने माणसाचें तीन वगव त्यात केिे 
आहेत. हे वगीकरण कॉकेसॉइि (गौर), मोंगोिॉइि (पीत) व डनग्रॉइि (कृष्ट्ण) या सामान्य व्यवहारातीि 
डविागणीशी डमळतेजुळते आहे. अगदी उर्ि उर्ि डदसणारे आडण िक्ष वधूेन रे्णारे असे हे मानवाचें प्रकार 
आहेत. या तीन गटाशंी आणिीही शारीडरक वैडशष्ट््े डनगडित आहेत हे आपण पढेु पाहूच. या प्रत्येक गटाची 
िौगोडिक व्याप्ती िूप डवस्तृत आहे आडण ते गट िरेिुरे फरक दािवतात.  
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परंतु या प्रमुि (प्राथडमक) वाडंशक वगीकरणासाठी म्हणून त्वचेच्या वणािा फारच मयाडदत शािीय 
महत्त्व आहे. या प्रत्येक गटाचा अंतगवत िेदडवस्तार फार मोठा आहे आडण गौरवशंातीि काही गट काही 
डनग्रोंपेक्षाही काळे डदसतात. िॉकॅ (Broca) या फ्रच िौडतक मानवशािज्ञाने मानवी त्वचावणाच्या चौतीस छटा 
मानल्या तर िेडनकेर (Deniker) याने त्यानंा नवात आणनू बसडविे. एका डदशनेे पाडहिे असता रंगछटामंधीि 
फरक हा समूहाचें पृथकत्व ठरडवण्यास उपयोगी आहे. पण पुष्ट्कळदा त्यामुळे दोन डिन्न समूह एकमेकानंा 
छेदणाऱ्या वगात पितात ही गोि अडधक गंिीर ठरते.  
 

जेव्हा शकंास्पद गटानंा मुख्य वशंात स्थान द्यावयाचे असते तेव्हा त्वचेच्या वणाची वशंपृथकत्वाकडरता 
डनकष म्हणून डनवि करण्यातीि उथळपणा हा िरोिर अिचणीत टाकणारा ठरतो. डनग्रोंच्या मानिेल्या 
रंगछटा ऑस्रडेियनाचं्या सवाडधक जवळ आहेत म्हणनू ऑस्रेडियनानंा डनग्रो म्हणावयाचे का ? डफकट रंगाचे 
आमेडनयनाचें प्रकार त्याचंा रंग जवळजवळ गोऱ्या िोकासंारिाच आहे म्हणून गौरवशंीयातं मोजावयाचे काय? 
सववच अभ्यासक मानतात की असिे युडक्तवाद हे उथळ आहेत.  
 

म्हणून असे म्हणता येईि की, िूप मोठ्या प्रदेशातीि माणसाचें वशंडविाग पाित असताना त्वचेचा 
वणव हा डविजनाचा डनकष म्हणून थोिा उपयोगी आहे. पण त्याचा वापर जरा सैिपणेच केिा पाडहजे. शािीय 
डनकष म्हणनू त्याचा उपयोग स्थूि मानाने करता येतो. पण काटेकोरपणाने करता येत नाही. 
 

डोळयाचंा रंग आणि आकार 
 

िोकाचंी शारीडरक मोजमापे रे्ताना साधारपणे िोळयाचंा रंगही नोंदडवतात. पण त्यावरून एिाद्या 
व्यक्तीची डवडशि वशंाचा र्टक म्हणून डनडिती करता येत नाही. काळे िोळे हे सववच मानववशंामंध्ये असतात, 
त्यामुळे िोळ्याचंा काळेपणा एक वशं दुसऱ्यापासून पृथक करण्यासाठी उपयोगी ठरत नाही. ‘िोळ्याचं्या रंगाचा 
डनळेपणा’ यासारिे अडधक डवडशि प्रकारसुद्धा कोणत्याही सबधंच्या सबधं वाडंशक गटाशी समव्याप्त असिेिे 
डदसत नाहीत. 

 
िोळ्याचं्या आकाराचे वणवन वशंवणवनात मुितः येते ते पीतवणी आडशयायी िोकाचें वैडशष्ट्् असिेल्या 

डतरकस िोळ्याचं्या संदिात. िोळ्याचं्या या प्रकारािा मोंगोिॉइि नेत्रप्रकार म्हणतात. िोळ्याचंा हा 
डतरकेपणा डदसतो तो िोळ्याचा आतीि बाजूचा कोन झाकणाऱ्या त्वचेच्या र्िीमुळे. या र्िीिा epicanthic 
fold म्हणतात. तसे िोळे पुष्ट्कळ गौरवणीयातं िहानपणी असतात परंतु प्रौढावस्थेपयंत ते सहसा तसे राहात 
नाहीत. काही डनग्रोंमध्येही हा नेत्रप्रकार सापितो आडण काही अमेडरकन इंडियन िोकामंध्येही तो असतो. 
(तेही मोंगोिॉइि वशंाचे होत.) परंतु बहुतेक अमेडरकन इंडियनाचें िोळे असे असत नाहीत. 
 

केसाचंा रंग आणि प्रकार 
 

काळ्या िोळ्यापं्रमाणेच काळे केससुद्धा सववच मानवजातींमध्ये इतक्या डवस्तृत प्रमाणावर डदसतात की 
त्यावरून वशं ठरडवणे शक्य होत नाही. आडण डनळ्या िोळ्यापं्रमाणेच कपगट केससुद्धा एका डवडशि वाडंशक 
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गटात सववसमान आहेत असे डदसत नाही. केसाचं्या आकाराचेंसुद्धा वगीकरण करता येते. त्याचें तीन मुख्य 
प्रकार आहेत. 
 

(१) Leiotrichy— सरळ आडण िाबंसिक केस (उदा. डचनी, एन्स्कमो); 

(२) Cymotrichy— तरंगसदृश केस (उदा. युरोप, िारत, ऑस्रडेिया येथीि िोक; 

(३) Ulotrichy— िोकरीसारिे कुरळे केस (उदा. डनग्रो, मिेॅनेडशयन)  

 
सूक्ष्मदशवकािािी एका केसाचा अिवा छेद पाडहिा असता त्या छेदाचा आकार जसा डदसेि त्यावरून 

केसाचंा एकूण प्रकार अजमावता येतो. सरळ केसाचा छेद वतुवळाकार डदसतो, कुरळ्या केसाचा अडतशय 
िंबवतुवळाकार असतो आडण तरंगसदृश केसाचा छेद वरीि दोन्हींच्या मध्ये कुठे तरी पितो. 
 

परंतु त्वचेच्या रंगाप्रमाणेच हे केसाचें वगेवगेळे प्रकारही डवस्तृत िौगोडिक प्रदेशात डविुरिेल्या 
वाडंशक समूहातं सापितात आडण या समूहाचें वैडशष्ट्् म्हणून त्याचंा डनदेश करताना तो फक्त वणवनात्मक 
ठरतो. वशंाचे व्यवच्छेदक िक्षण म्हणून डनदेश केल्यास त्याचं्या बाबतीत अिचण अशी येते की, एरवी इतर 
िक्षणावंरून वगेवगेळ्या केिेल्या वशंगटातूंन ते सरडमसळ झािेिे सापितात. युरोडपयन िोकासंारिेच 
ऑस्रेडियातीि कृष्ट्णवणी िोकाचेंही केस मऊ व तरंगसदृश असतात. पण म्हणून ते युरोडपयन नव्हेत. ककवा 
डचन्यासंारिे िाबंसिक, सरळ केस आहेत, म्हणून एन्स्कमो िोक डचनी वशंाचे नव्हेत. तरंगसदृश मऊ केस हे 
युरोप, इडजप्त आडण िमूध्य समुद्राच्या पूवविागापासून िारतापयंत आडण िारतातीिही आडशयायी िोकाचें 
वैडशष्ट्् आहे. आडण अथातच हे वैडशष्ट्् असणाऱ्या िोकाचं्या इतर शारीडरक वैडशष्ट््ातं िूपच डवडवधता 
सापिते. तरीसुद्धा वशंाचं्या डविागणीचा अभ्यास करताना केसाचं्या प्रकारािा काही मूल्य डनडितच आहे. 
पडिम पॅडसडफकमधीि काळे मिेॅनेडशयन–उदा. सॉिोमन बेटाचें मूळ रडहवासी—हे वशंदृष्ट््ा आडफ्रकन 
डनग्रोंशी संबडंधत आहेत असे आपल्यािा त्याचं्या इतर शरीरवैडशष्ट््ाबंरोबरच केसाचं्या प्रकाराचा अभ्यास 
करून ठरडवता येते. 
 

नाकाचा आकार 
 

माणसाच्या नाकाच्या प्रकाराचंी मोजमापे रे्ण्याकिे िौडतक मानवशािज्ञानंी बरेच िक्ष पुरडविे आहे. 
नाकाचे आकार मुख्यतः दोन तऱ्हेचे असतात. 
 

(१) Leptorrhine— अरंुद नाकपुड्ा (उदा. युरोडपयन, एन्स्कमो) 

(२) Platyrrhine— बसक्या, रंुद नाकपुड्ा (उदा. डनग्रो, टास्माडनयन िोक). 

 
याडशवाय नाकाच्या हािाच्या आकारावरून काही प्रकार केिेिे आहेत : अंतववक्र, बडहववक्र, गरुिाच्या 

चोचीसारिे, सरळ इ. इ. 
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आता इथेसुद्धा असे होते की, नाकाच्या वरीि प्रकाराचें आत्यंडतक नमुने जगातीि अगदी डवडशि 

िोकाचं्यातच सापितात. उदा. काही एक प्रकारच्या रंुद, बसक्या नाकपडु्ा फक्त काही जातींच्या 
डनग्रोंमध्येच असतात तर एक तऱ्हेच्या सरळ, अरंुद नाकपुड्ा केवळ काही कॉकेडशयनाचं्याच असतात. पण हा 
डनकष िागत नाही म्हणनू अमुक एक माणूस कॉकेडशयन अथवा डनग्रो नाही असे ठरडवता येत नाही. इतर 
वैडशष्ट््ावंरून त्यािा कॉकेडशयन अथवा डनग्रो ठरवाव ेिागते. कारण, या दोन्ही वशंातं नाकाच्या आकारात 
मोठ्या प्रमाणावर फरक पित जातात. 
 

मािसाचा बाधंा 
 

शरीराची उंची हे एक अशा शरीरवैडशष्ट््ाचे उत्तम उदारण आहे की, जे आनुवडंशक असून 
पडरन्स्थतीमुळे त्यात सहज फरक पिू शकतो. पुष्ट्कळ उदाहरणावंरून हे दािवनू देण्यात आिे आहे की, वजन 
आडण बाधंा यावंर जेवणिाण, आजारीपणा आडण आयुष्ट्यातीि इतर पडरन्स्थती याचंा पुष्ट्कळच पडरणाम होत 
असतो. म्हणून बहुतेक वळेा वाडंशक संबधं दािडवण्यासाठी त्यािा डविसनीय िूण मानता येत नाही. या 
डनयमािा एक चागंिा अपवाद फक्त डपग्मी िोकाचंा आहे; त्याचंा बाधंा हा उर्ि उर्ि आनुवडंशक असतो व 
प्राडणशािीय वगीकरणासाठी व्यवच्छेदक िक्षण म्हणून उपयोगी ठरतो. दुसऱ्या काही बाबतीत मात्र बाधंा हा 
आनुवडंशक असिा तरीही इतर िक्षणावंरून िोक एकाच वशंाचे ठरूनसुद्धा त्याचं्यातच उंचीने िहान व मोठे 
गट सरडमसळ झािेिे डदसून येतात. मोजमापे रे्ण्यात आिेिे सगळ्यात उंच व सगळ्यात डगडे्ड गट हे दोन्ही 
डनग्रोच आहेत आडण डटएरा िेि फ्यूगो— (Tierra del Feugo) सारख्या अडतदूरच्या बेटावरसुद्धा एक अडतशय 
उंच अशी अमेडरकन इडंियन जमात दुसऱ्या एका अगदी ठेंगण्या अशा जमातीची शजेारी आहे. बाधंा हे प्रमाण 
वशंडनकष म्हणनू फारच फसव ेआहे. 
 

कपािंांक 
 

वरून पाडहिे असता डदसणाऱ्या मस्तकाच्या जास्तीत जास्त रंुदीचे, मस्तकाच्या जास्तीत जास्त 
िाबंीची असणारे गुणोत्तर म्हणजे कपािाकं होय. कपािाकं हा प्रडतशत प्रमाणात साडंगतिा जातो. मस्तकाच्या 
ह्या स्वरूपाशंाचे साधरणपणे तीन प्रकार मानिे आहेत. (१) Dohchocephalic अरंुद डशरस्क कपािाकं ७५ 
पेक्षा कमी. (२) Mesocephalic मध्यमान डशरस्क कपािाकं ७५ ते ८० पयंत (३) Brachycephalic पृथुडशरस्क 
कपािाकं ८० च्या वर. 
 

मानवी शरीराच्या सवव मोजमापात कपािाकंाचे मापन हे िौडतक मानवशािात सवांत जास्त केिेिे 
असते, आडण कोणत्याही एका िोकसमूहाच्या बाबतीत कपािाकंाडवषयी नोंदिेिी माडहती डमळण्याचा 
जास्तीत जास्त संिव असतो. याचे कारण असे की, कपािाकं हा डनडित स्वरूपाचा आडण मोजायिा सोपा 
असतो. डशवाय, कातिीच्या जािीचा िाग सोिून डदल्यास, मृताची कवटी आडण डजवतं माणसाचे िोके या 
दोहोंच्याही मोजमापास तो वापरता येतो. 
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िेतवशं हा डनग्रो ककवा मोंगोिॉइि वशंापासून वगेळा ओळिण्यासाठी कपािाकंाचा उपयोग करता 
येत नाही ककवा कोणत्याही एका प्राथडमक वशंगणनेत तो न्स्थर असतो असेही नाही. उदाहणाथव, काही 
अमेडरकन इंडियन जमाती अशा आहेत की, आजपयंत मोजण्यात आिेिी सवांत रंुद मस्तके व सवांत अरंुद 
मस्तके ही त्या एकाच जमातीत सापििी आडण तरीही इतर वैडशष्ट््ावंरून पाहता त्या जमाती एकाच वशंात 
मोितात. त्याचप्रमाणे सवव कॉकेडशयन समूहाचं्या बाबतीत कपािाकं एकच असण्याऐवजी, त्यातंीि काही 
उपगट एकमेकापंासून डिन्न करण्याकडरता त्याचं्या त्याचं्या कपािाकंाचंा उपयोग होऊ शकतो. दुसऱ्या शबदातं 
सागंावयाचे म्हणजे कपािाकंाचंा आिेि काढल्यास एरवी साम्य असिेल्या डवशाि गटामध्ये तो िूप वर 
चढतो आडण िािीही येतो आडण त्याचा उपयोग छोटे स्थाडनक फरक दािडवण्याकडरताच मुख्यतः होतो. 
 

वाडंशक वैडशष्ट््े म्हणून ज्याचंा उपयोग करतात त्यामंध्ये सवांत अडधक महत्त्वाचे शारीडरक 
आकारडवशषे, वर ज्याचें वणवन केिे आहे तेच होत. जरा थोड्ा डनराळ्या के्षत्रात रक्तगटाचंाही अभ्यास केिा 
जातो. माणसास रक्त देताना असा अनुिव आिा की, काही माणसाचें रक्त इतर काही माणसाचं्या शरीरात 
र्ातिे तर त्या इतर माणसाचं मृत्यू ओढवतो. या अनुिवातून रक्ताचें डनरडनराळे गट असतात हे ज्ञान प्राप्त 
करून रे्ण्यात आिे. वगेवेगळे असे रक्ताचे कमीत कमी चार प्रकार आहेत असे डदसून आिे. हा शोध 
वशंशािाच्या अभ्यासकानंा डवशषे उत्साहजनक वाटिा. रक्ताचा गट अजमावण्याचे तंत्र अगदी साधे आहे 
आडण वशंसंबधंात या तंत्राच्या पडहल्याच उपयोगाने डदसून आिे की आडशयायी मोंगोिॉइि िोकामंध्ये एक 
रक्तगट, पडिम युरोपीय िोकाचंा दुसरा एक रक्तगट आडण नेहमीच्या वगीकरणात मोंगोिॉइि समजिे 
जाणाऱ्या एन्स्कमो व अमेडरकन इंडियन याचं्यामध्ये डतसराच एक रक्तगट डवशषेेकरून डदसून येतो. 
 

रक्ताचे गट हे संपूणवपणे आनुवडंशक असून अडतशय न्स्थर स्वरूपाचे असतात. उदाहरणाथव, ज्याच्या 
रक्ताचा गट ‘ए’ आहे, त्या माणसाचे आई व बाप यापकैी एकजण ककवा दोरे्ही रक्तगट ‘ए’ असिेिे असिे 
पाडहजेत. म्हणून जेव्हा एिाद्या िोकसमूहात वगेवगेळे रक्तप्रकार डदसून येतात तेव्हा तो िोकसमूह डमश्रवशंीय 
होय असे जवळजवळ डनडितपणे म्हणता येईि. परंतु ऑस्रेडियन आडदवासींसारख्या अगदी एकाकी 
पििेल्या वशंगटात ‘ए’ रक्तगटाची िूपच मोठी टके्कवारी डदसून येते आडण ‘ए’ रक्तगट तर पडिम युरोपचे िास 
वैडशष्ट्् आहे. िारत आडण पूवव आडशयातीि िोकाचें वैडशष्ट््, असिेिा ‘बी’ रक्तगट सवव युरोपिर आढळून 
येतो, रक्तगटाचं्या अभ्यासातून डनर्णारा पुरावा हेच ठोसपणे दािवनू देतो की, अगदी पूवीच्या काळापासूनच 
सगळीकिे वशंडमश्रण चािूच आहे.  
 

जीवशािाच्या दृिीने प्रमाणितू ठरतीि अशी मानवजातीची वगीकरणे करू पाहणाऱ्या वशंशािाच्या 
अभ्यासकापंुढे ज्या समस्या वारंवार उभ्या राहतात त्यापंैकी काही समजावनू रे्ण्याची आपिी आता तयारी 
झािी आहे. कॉकेसॉइि, मोंगोिॉइि आडण डनग्रॉइि या नावानंी ज्याचंा उल्लिे होतो त्यापंकैी प्रत्येक गट 
जगाच्या वगेवगेळ्या िागात डवकसत आिेल्या शरीररचनाडवषयक डवशषेताचें प्रडतडनडधत्व करीत आहे याबद्दि 
कोणािाच शकंा नाही. परंतु अशी डकती तरी माणसे आहेत की, जी वर साडंगतिेल्यापंैकी अनेक डनकष 
वापरूनसुद्धा यापंैकी कोणत्याच एका वशंगटातीि म्हणता येत नाहीत. काही िेतवशंीय व्यक्ती काही 
डनग्रॉइिपेक्षाही काळ्या असतात. काळे िोळे आडण काळे केस सववच वशंाच्या िोकातं आढळून येतात. 
परस्पराहूंन पराकाष्ठनेे डिन्न असिेल्या वशंांच्या काही गटातूंन कपािाकं समान असिेिा डदसून येतो. 
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ऑस्रेडियन आडदवासी आडण पडिम युरोपीय यासंारख्या अत्यंत डिन्न स्वरूपाच्या वशंगटांत केसाचें वळण मात्र 
पुष्ट्कळदा एकसारिे डदसते. डशवाय असे की, रक्तगटावंरूनही वशंडनडिती करता येणार नाही.  
 

तरी पण ही शरीररचनाडवषयक काही वैडशष्ट््े एकत्र करून त्याचं्या आधारे डिन्न डिन्न वशं वगेवगेळे 
ओळिणे शक्य असते. परंतु ही वैडशष्ट््े नेहमीच व एकडत्रत सापितीि असे नाही. समजा, एिाद्या 
अभ्यासकाने प्रथम त्वचेचा रंग डवचारात घ्यायचे ठरडविे, तर स्वीिनमध्ये त्यािा बऱ्याच मोठ्या संख्येने 
गौरवणव िोक सापितीि. आता या पडहल्या वगविक्षणात त्याने िरेु केस व डनळे िोळे याचंी िर टाकिी तर 
नवीन होणारा गट त्यािा सखं्येने बराच िहान करावा िागेि. त्या वगविक्षणात जर उंच शरीरयिीची आणिी 
िर र्ातिी तर तयार होणारा मानवगट आणिीच रोिावणार. ‘अरंुद–मस्तक असणे’ हे िक्षण त्यात डमळविे 
म्हणजे संख्या आणिी कमी झािी. आता त्याने अभ्यासिेिा गट उंच, िरेु केस असिेल्या, डनळ्या िोळ्याचं्या, 
गोऱ्या रंगाच्या, अरंुद मस्तक असिेल्या व्यक्तींचा असा झािा. पण हे स्वीिनमधीि काही थोड्ा व्यक्तींचे 
वणवन झािे. स्वीिनची जनता अशी आहे असे नव्हे. स्वीिन हा देश आताच साडंगतिेल्या शरीरवैडशष्ट््ाचं्या 
सह–अन्स्तत्वाडवषयी प्रडसद्ध आहे. त्यातीि नव्याने िरती झािेल्या हजारो सैडनकाचंी रेत सीअस (Retzius) ने 
मोजमापे रे्तिी. आडण त्यािा आढळून आिे की, वर वणवन केिेल्या वैडशष्ट््ाशंी डमळतेजुळते असिेिे िोक 
त्यात फक्त शकेिा ११ डनर्ािे-ते सुद्धा रेत सीअसने िाविेल्या कसो्ापंैकी तीन गौरवणव, डनळे िोळे आडण 
िरेु केस हे एकाच तऱ्हेच्या नैसर्तगक त्वरंगाचे (कपजकाचे) डनरडनराळे आडवष्ट्कार असून आडण डतन्ही एकत्र 
सापिावते अशी साहडजक अपेक्षा असूनसुद्धा आपल्या अभ्यासासाठी त्याने आणिी काही शरीररचनाडवषयक 
कसो्ा वापरल्या असत्या तर तशा रीतीने तयार झािेिा गट आकाराने आणिीच िहान झािा असता. 
 

अशा र्टनेचे महत्त्व ध्यानात येण्यासाठी आपण अशी कल्पना करू की, एका प्राडणशािज्ञाने काळ्या 
अस्विाचंा एक प्रकार डनराळा ओळिून काढण्यासाठी त्यांच्या पाच वैडशष्ट््ाचंी एक यादी केिी. मग 
जगातीि अस्विाचं्या सगळ्या समूहातूंन ही पाच वैडशष्ट््े असणाऱ्याचंा एक गट तयार करून त्याचंी मोजदाद 
केिी आडण त्यािा डदसून आिे की, केवळ शकेिा अकरा अस्विेच डदिेल्या कसोटीिा उतरतात. तो 
अथातच पुढीि दोनपैकी एक डनणवय रे्ईि. एक तर त्याने डनवििेिी वैडशष्ट््े त्या गटात इतकी अन्स्थर 
आहेत की, गटडनडिती करायिा ती डनरुपयोगी आहेत. ककवा, त्या गटात इतर प्रकारच्या वैडशष्ट््ाचें डमश्रण 
आहे आडण म्हणनू तो गट मूिितू प्रकारचा म्हणता येणार नाही. 
 

बरोबर अशाच रीतीने िौडतक मानववशंशािज्ञािा या दोनही शक्यता ध्यानात रे्तल्या पाडहजेत. त्याने 
डनवििेिी वैडशष्ट््े ही स्वीडिश िोकाचंी िक्षणे नसून केवळ त्याच्या वैयडक्तक, वरवरच्या डनरीक्षणातून त्यािा 
सुचिेिी असावीत. आपण पूवी पाडहल्याप्रमाणे काळे केस, काळे िोळे आडण सावळा त्वचावणव ही िक्षणे सबंध 
मानवजातीत पसरिेिी आहेत. म्हणून या वैडशष्ट््ाचं्या अगदी उिट अशा िरेु केस, डनळे िोळे आडण गौर वणव 
स्वीिनमध्ये सापिणाऱ्या वैडशष्ट््ानंी त्याचे िक्ष वधूेन रे्तिे. वैडशष्ट््, मग ते कसिेही असो, पराकाष्ठचेे 
असेि तर वाजवीहून जास्तच उठून डदसते. आपल्या कसो्ा या तऱ्हेने िावनू पाहण्यािा कारणीितू 
झािेिी कपगट रंगाबाबतची त्याची संवदेनक्षमता ही काही कपगट रंग हा स्वीडिशपणाचा आंतडरक िाग आहे 
म्हणून आिी नाही, तर इतर िोकाचं्या काळसर रंगापेक्षा याचंा कपगट रंग एकदम वगेळा डदसतो त्या 
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वगेळेपणामुळे आहे. नेम न धरता अधंारात दगि फेकावा-िागिा तर िागिा-अशी ती कृती होती. प्रत्यक्ष 
मोजमापानंी डतचा पाठपुरावा करता आिा नाही. 
 

याच्या उिट, िौडतक मानववशंशािज्ञािा दुसरीही एक शक्यता ध्यानात घ्यावी िागेि. त्याने 
डनविून काढिेिे शकेिा ११ िोक–जे उंच, गोरे, डनळ्या िोळ्याचें, कपग्या केसाचें, अरंुद मस्तक असिेिे 
असे आहेत– तेच कदाडचत मूळच्या एका शुद्ध वाडंशक गटाचे प्रडतडनडधत्व करीत असतीि. हाच गट 
आंतरजातीय डववाहामुंळे शबि झािा असेि व देशात बाहेरून आिेल्या इतर िोकाचं्या िोंढ्यामुळे उसकटून 
गेिा असेि. तरीसुद्धा मूळच्या शुद्ध वशंाचा तो िरा प्रडतडनधी असू शकेि. ही डसद्धान्त-कल्पना पत्करल्यास 
त्या िौडतक मानववशंशािज्ञाने आनुवडंशकतेसंबधंीच्या जीवशािीय डनयमानंा अनुसरून आपिी उपपत्ती 
तपासून बरोबर करून रे्तिी पाडहजे. डवशषेतः ताडंत्रक पडरिाषेत ज्यािा डविग्नीिवनाचे अनविंडबत्व 
(Idependence of Segragation) म्हणतात, त्यासबंधंीची वस्तुन्स्थती त्याने ध्यानात रे्तिी पाडहजे. 
डविग्नीिवनाचे अनविंडबत्व म्हणजे दोन्ही पूववजाचं्या वशंातून आिेल्या आनुवडंशक गोिी, उदा. केसाचंा रंग, 
बुडद्धमत्ता या आंतरवशंीय डववाहामुंळे होणाऱ्या वशंसंकरात एकत्र न राहता डविागल्या जातात आडण नवीन 
प्रजेत त्याचंी नवी नवी सयुंगे बनत असतात (पाहा पषृ्ठे ६६-७०). वडििार्तजत वैडशष्ट््े ही नेहमी अशीच 
डक्रयाशीि असतात. म्हणून एकदा वशंसंकर झाल्यावर कोणतेही एक उदाहरण हे मूळच्या वशंाचा अस्सि 
नमुना म्हणनू राहात नाही. अथात, बाह्य डचन्हे न डदसताही, त्या मूळ वशंाचे रक्त ज्याचं्या नसातं िेळते आहे 
अशा काही व्यक्ती प्रत्यक्षात ह्यात असतात. 
 

िौडतक मानववशंशािज्ञाने कोणतेही िोक तपासिे, मग ते स्वीडिश असोत ककवा अल्जेडरयन, डचनी 
असोत अथवा ग्रीक असोत, वर डनर्तदि केिेिी अिचण येतेच. िूप मोठ्या प्रमाणात झािेल्या वशंसंकराचे 
अगदी उर्ि पडरणाम वारंवार त्याच्यापुढे येऊन उिे राहतात ककवा त्याने ‘आदक्षव’ म्हणून ठरडविेल्या प्रकाराचे 
साववडत्रक अन्स्तत्व एिाद्या ठराडवक समूहात सापिेि ही त्याची अपेक्षा मृगजि ठरते. त्याने डनवििेल्या 
गटासंबंधीच्या त्याच्या डनरीक्षणाचंी दुसऱ्या एिाद्या संशोधकाने दुसऱ्या एिाद्या गटाच्या केिेल्या डनरीक्षणाशंी 
तुिना केिी— उदा. स्वीडिश िोकाडंवषयीच्या डनरीक्षणाची डसडसडियन िोकासंबंंधीच्या डनरीक्षणाशी–तर 
त्यात आढळून येते की, त्याच्या गटाची त्याने हुिकून काढिेिी वैडशष्ट््े दुसऱ्या गटाच्या व्यक्तींमध्ये 
अडजबातच नाहीत असे होत नाही. त्याचें संख्याशािीय डवतरण डिन्न असेि एवढेच. एिादी पक्ष्याचंी जात 
वगेळी काढावी तसे एका डवडशि तऱ्हेची शरीररचना असिेिा माणसाचंा गट डनविून बाजूिा काढण्याचा 
त्याचा यत्न होता. पण त्याने गोळा केिेल्या पुराव्यावंरून हेच डसद्ध झािे की, या बाबतीत माणसाचंी आडण 
पक्ष्याचंी पडरन्स्थती एकसारिी नाही. 
 

म्हणून कुत्री आडण पक्षी याचं्याशी तुिना करण्याने िौडतक मानववशंशािज्ञाचे डनिावणार नाही. तशी 
तुिना करावयाचे सोिून देऊन, त्याने स्वतः गोळा केिेल्या पुराव्यावरूनच प्रत्यक्ष पडरन्स्थतीशी जुळणारे काही 
वगीकरण त्याने शोधिे पाडहजे. तो जेव्हा असे करीि तेव्हा त्यािा म्हणाव े िागेि की : जगाच्या डवस्तृत 
ििूागावंर मानवजातीमध्ये शरीररचनाडवषयक काही डवशषेीकृत प्रकार तयार झािे आहेत. त्याचं्यापैकी अगदी 
डनडित स्वरूपाचे प्रकार म्हणजे कॉकेसॉइि, मोंगोिॉइि व डनग्रॉइि. अगदी याच रीतीने, पण यापेक्षा कमी 
प्रमाणात, जास्त मयाडदत ििूागावंर या प्रकाराचें आणिी डवशषेीकरण झािे आहे. परंतु या अडधक डवशषेीकृत 
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प्रकारासुद्धा, कपािाकंापं्रमाणे इतर अनेक बाबतीतही सवव मूिितू वशंाशंी सारिेपणा डदसून येतो. हे 
शरीररचनामिूक डवशषे प्रकार फार प्राचीन काळीच तयार झािे आडण ज्ञात इडतहासाच्या उषःकािी स्पितया 
डविक्त झािे होते. उच्च सासं्कृडतक डवकास मात्र त्या मानाने अिीकिचा आहे आडण कधी तो जगाच्या एका 
िागात डदसून येतो तर कधी दुसऱ्या. वशं हा शबद मुख्य तीन मानवगटानंा उदे्दशून वापरिा अथवा त्याचं्या 
अडधक डवशषेीकृत उपप्रकारानंा अनुिक्षनू वापरिा तरी उच्च सासं्कृडतक डवकास हा वशंानुसारी नाही असे 
डदसून येते (पाहा पृष्ठे १०९—११२). जगातीि सध्याचे शरीरप्रकाराचें िौगोडिक डवतरण समजावनू घ्यायचे 
असेि तर ते फक्त अगदी आद्य पुराश्मयुगापासून ते आतापयंत होत आिेल्या जनसमूहाचं्या स्थिातंराचं्या 
ऐडतहाडसक ज्ञानाच्या योगेच शक्य आहे (पाहा—प्रकरण ४ थे). आडण या ज्ञानामुळे पािात्त्य संस्कृतीच्या 
कोणत्याही एका कें द्रात कधी तरी ‘शुद्ध वशंाचे’ अन्स्तत्व होते हे अडसद्ध ठरते. 
 

म्हणून आपणापढेु प्रथम मूिितू मानववशंांचे आडण नंतर त्याचं्या अगडणत स्थाडनक डवशषेीकृत 
प्रकाराचें वणवन करणे हेच काम उरते. अथातच समूहान्तगवत असे अनेक स्थाडनक उपप्रकार समजावनू 
रे्तल्यामुळे प्रमुि मानवसमूहाचंी वैडशष्ट््े सामान्य स्वरूपात सागंावी िागणार आहेत. 
 

कॉकेडशयन माणूस हा इतराचं्या तुिनेने अडधक केसाळ असतो. त्याचे केस मऊ (तरंगसदृशपासून 
कुरळ्यापंयंत) असतात. त्याचें जबड्ाचे हाि चेहऱ्याच्या इतर िागापेक्षा फार पुढे आिेिे नसते. नाक बरेचसे 
उंच व अरंुद असते आडण िोळे सरळ असतात. [डव सू. कॉकेडशयन माणसाचंी कपािाकं, शरीराची उंची, 
केसाचंा अथवा िोळ्याचंा रंग याबाबत िास वैडशष्ट््े नसतात. त्याचंी नाके बडहववक्र (रोमन प्रकार) अथवा 
अंतववक्र असतीि आडण त्वचेच्या रंगात डकतीतरी फेरफार पििेिे डदसतीि.] 
 

मोंगोिॉइि व्यक्तींना सवव अगंावर आडण चेहऱ्यावर केस फारच कमी असतात आडण त्याचें िोक्यावरचे 
िाबं आडण सरळ असतात. (डव. सू. त्याचं्या त्वचेचा रंग अमुक एक असा न सागंता येण्याइतका डनरडनराळा 
असतो. डतरके िोळे हा स्थाडनक प्रकार आहे. अमेडरकन इंडियनामंध्ये डतरके िोळे अडतशय तुरळक प्रमाणात 
डदसतात, जवळजवळ नसतातच म्हटिे तरी चािेि. कपािाकंाचें शक्य ते सवव प्रकार त्याचं्यात असतात व 
नाकेही अंतववक्र ते बडहववक्र यामंधीि कशाही आकाराची असतात.)  
 

डनग्रॉइि प्रकारची माणसे सगळ्यात काळ्या रंगाची असतात. त्याचें केस अडतशय कुरळे, ओठ जािे, 
नाक बसके आडण जबड्ाचे हाि पुष्ट्कळदा पुढे आिेिे असते. (डव. सू. डनग्रोंची उंची व कपािाकं अडतशय 
अडनडित असतात. माहीत असिेिे सगळ्यात ठेंगणे व सगळ्यात उंच मानवसमूह डनग्रो आहेत. त्याचंा 
कपािाकं कोणताही असू शकतो. तरी त्यातल्या त्यात मस्तक अरंुद असण्याचे प्रकार अडधक.)  
 

बोऑ (Boas) यानंी सुचडविे आहे की, वशंशािदृष्ट््ा या तीन प्रमुि वशंगटाचंीसुद्धा िरे तर दोनच 
वशंगटातं वगववारी केिी पाडहजे, एक डनग्रॉइि आडण दुसरा मोंगोिॉइि. कॉकेडशयन प्रकार हा मोंगोिॉइि 
वशंाचाच एक स्थाडनक, डवशषेीकृत प्रकार म्हणावयास हवा. ते दािवनू देतात की, असे करण्यामुळे 
जपानमधीि एक आडदम जमात ऐनू डहच्यात डदसून येणाऱ्या कॉकेडशयन वैडशष्ट््ाचें स्पिीकरण देताना 
आपल्यािा वस्तुन्स्थतीची ओढाताण करावी िागत नाही. ऐनंूचे िेतवणीयाशंी असिेिे साम्य सववच 
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डनरीक्षकाचं्या नजरेस आिे आहे. ऐनंूचा केवळ रंगच गोरा असतो असे नव्हे तर त्याचं्या अंगावर केसही डवपुि 
असतात. या केसाळपणामुळे िोवतािच्या मोंगोिॉइि िोकातूंन ते एकदम वगेळे असे ओळिता येतात. ऐनू 
आडण इतर िेतवणीय याचंा हा प्रकार जर मोंगोिॉइि वशंात सुप्तपणे होताच असे म्हटिे तर ऐनू व िेतवणीय 
याचं्यातीि साम्य हे दोन ठळक अशा समातंर डवकासाचें उदाहरण म्हणता येईि आडण त्यासाठी इतर पुरावा 
नसताना देशान्तराची कल्पना करून त्या सारिेपणाचे स्पिीकरण द्याव ेिागणार नाही. 
 

‘नव्या जगा’चा शोध िागल्यानंतर, आधीच्या जगातीि िोकवस्तीचा मािं थोिा उधळिा गेिा. 
आजचे तीनही प्रमुि मानवसमूह त्यापूवी प्रत्येकी एका मोठ्या जिाशयाच्या िोवतािी असे पसरिेिे होते. 
िमूध्य समुद्रािोवती कॉकेडशयन िोकाचंी वसती होती. कहदी महासागराच्या किेकिेने डनग्रॉइि िोक पसरिे 
होते आडण पॅडसडफक महासागराच्या बाजूबाजूिा मोंगोिॉइि िोक राहात होते. डवशषेतः डनग्रो िोक हे केवळ 
आडफ्रकेतच आहेत असे नाही, तर पडिम पॅडसडफक सागरामध्येही आहेत. या सामुडद्रक डनग्रॉइिना मिेनेडशयन 
म्हटिे जाते. मिेनेडशयन या शबदाचा अथवच ‘बेटावरिे काळे िोक’ होतो. मोंगोिॉइि हे केवळ आडशयातच 
होते असे नव्हे तर ‘नव्या जगाच्या’ ििूागावर सववदूर ते पसरिे होते. नव्या जगातीि मोंगोिॉइिना अमेडरकन 
इंडियन म्हणतात. 
 

ज्याचंी वशंशािा अडनडित आहे असे मानवगट या ना त्या प्रमुि मानववशंात टाकण्याने कोणताच 
वैज्ञाडनक हेतू साध्य होत नाही हे स्पि आहे. कॉकेडशयन, मोंगोिॉइि व डनग्रो हे जगात सगळ्यात जास्त 
प्रमाणात पसरिेिे गट आहेत आडण त्याचंी शरीरवैडशष्ट््े डनडितपणे ओळिता येणारी आहेत हे मात्र िरे. 
तीन या संख्येिा असे काही पाडवत्र्य डचटकिे नाही की, त्यामुळे आता तुरळकपणे अन्स्तत्वात असणाऱ्या 
मानवसमूहापेंक्षा या तीन िोकसमूहाचंा इडतहास डनराळा अथवा प्राचीनतर आहे असा डनडित डनणवय करावा. 
डजतकी अडधकाडधक शरीरवैडशष्ट््े िक्षात रे्ऊ, त्याप्रामाणे जास्त जास्तच गट डनराळे काढाव े िागतीि. 
ऑस्रेडियन आडदवासी ककवा अगदी बुशमन-हॉटेन्टॉट िोकसुद्धा एका काळी डवस्तृत ििूागावर पसरिेल्या 
मानववशंाचें अन्स्तत्व दािडवणारे आजचे अल्पसंख्य वशंज असू शकतीि. या उिट, आजचे पॉडिनेडशयन 
िोक हे पूवी कधी काळी झािेल्या एिाद्या वशंसंकरामुळे उत्पन्न झािेिी रेिीव वशंशािा असू शकेि. मानवी 
प्राडणशािाकिून जर मिूितू, न्स्थर असे डनरडनराळे मानववशं डनदेडशिे जात असतीि तर या सवव प्रश्नाचंी 
उत्तरे डमळणे अगत्याचे आहे. परंतु ज्या अथी, सवव उपिबध पुरावा एकाच मानववशंाचे स्थाडनक आडण हळूहळू 
वाढणारे िेद दािवणारा आहे, त्या, अथी ह्या प्रश्नािा आता प्राडणशािदृष्ट््ा काही महत्त्व राडहिेिे नाही. 
 

शरीरिक्षणामंध्ये हे सतत वाढत्या प्रमाणातीि आडण स्थाडनक स्वरूपाचे वैडशष्ट््पूणव बदि मिूितू 
वशंगटातून व ऑस्रडेियन, पॉडिनेडशयन अशा सुस्पि वशंशािातून र्िून आिे असे नव्हे. िूप पसरिेल्या 
अशा प्रत्येकच वशंगटात हे बदि र्ित राडहिे, या बदिामुळे झािेिे त्यातीि उपगट केव्हा कपािाकंाचं्या 
बाबतीत वगेळे झािे तर कधी उंची ककवा केसाचंा रंग ककवा त्वचेचा वणव यात फरक पििा. नेहमीच्या 
उपयोगातीि मानववशंशािीय मोजमापावंर आधारिेल्या वगीकरणापं्रमाणे पाहता युरोपातीि कॉकेडशयन 
वशंाच्या तीन उपशािा होतात. नॉर्तिक, अल्पाइन व िमूध्य सामुडद्रक. पैकी, नॉर्तिक हे उत्तर युरोपात 
डदसतात. बहुतेक करून त्याचं्या केसाचंा रंग कपगट व अंगाचा रंग गोरा असतो, शरीरयिी उंच असते व ते 
अरंुद मस्तक असिेिे असतात. रडशया, डफनिंि, इस्टोडनया, डिथुआडनया, स्कॅं िेनेन्व्हया, हॉिंि, बेल्जम, 
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जमवनी, फ्रान्स आडण इंग्िंिमध्ये नॉर्तिक िोक सापितात. मध्य युरोपातीि अल्पाइन शािेचे िोक डवडवध 
शरीरबाधं्याचें पण साधारणपणे जािजूि असे, डनमगौर रंगाचे आडण पृथुमस्तक असतात. ते जमवनी व 
फ्रान्समध्ये बहुसखं्येने असून युरोपच्या मध्यवती पठारावर आडण पूवेकिे रुमेडनयाच्या पूवविागापयंत पसरिे 
आहेत. ॲडड्रयाडरक समुद्राच्या पडिमेिा दडक्षण युरोपमध्ये असिेिे िमूध्यसामुडद्रक शािेचे िोक बाधं्याने 
सिपातळ, रंगाने जरा काळसर आडण नॉर्तिक िोकापं्रमाणे अरंुद मस्तक असिेिे असतात. ही डविागणी 
मुख्यतः या गटातंीि िोकाचं्या संख्याबाहुल्याच्या संदिात आहे. कारण, युरोपीय देशातंीि जनतेमध्ये ज्याचं्या 
गटाचे कें द्रीकरण इतर प्रदेशात झािेिे आहे असे िोक सवव डठकाणी िक्षणीय संख्येने आहेत. तरी पण 
कपािाकंाचं्या मोजमापाप्रमाणे झािेिी डविागणी ही िक्षात िरणारी आहेच. शरीडरक िक्षणावंरून होणारी ही 
डविागणी युरोपच्या नकाशािा साधारणतः अिव ेछेद देते.जमवनी, फ्रान्स वगैरेसारिी युरोपातीि आजची राष्ट्र े
या गटाचं्या अनुरोधाने डनराळी करता येत नाहीत. जमवनी आडण फ्रान्स या दोहोंचीही उत्तरेकिीि एक अरंुद 
पट्टी नॉर्तिक िोकानंी व्यापिी आहे तर उरिेल्या बऱ्याच मोठ्या पट््ावर अल्पाइन िोक बहुसंख्य आहेत. 
 

िमूध्यसामुडद्रक आडण अल्पाइन या दोन्ही प्रकारातं युरोडपयनाडंशवाय बाहेरच्या इतर पुष्ट्कळ िोकाचंा 
अंतिाव होतो. 
 

िमूध्यसामुडद्रक वसतीच्या उत्तरेिा अल्पाइन उपशािेचा एक पट्टा युरोपातून, आडशयापयंत पसरिा 
आहे. म्हणून काही वळेा या उपशािेस युरेडशयन म्हटिे जाते. कािवटन कून (Carleten Coon) नावाच्या एका 
अडधकारी व्यक्तीने अगदी अडिकिेच युरोडपयनासंंबधंीच्या िौडतक मानववशंशािावर डििाण केिे आहे. तो 
म्हणतो : ‘अल्पाइन मानवशािेचा िौगोडिक डवस्तार िूपच मोठा आहे. ती फ्रान्सपासून चीनपयंत पसरिी 
आहे. या सवव प्रदेशात या शािेचा आकृडतबंध जवळजवळ अचि आहे. या आकृडतबधंात उंची, चेहरा व मस्तक 
याचंी मापे, केसाचंी ठेवण आडण व्याप्ती इत्यादी बाह्यागंाचंा समावशे होतो.२ 
 

सेमेडटक िाषागटातीि िाषा बोिणारे आडण म्हणून सेमाइट म्हटिे जाणारे िोक आडण इडजप्तमध्ये 
बहुसंख्य असिेिे हेमाइट िोक याचंाही िमूध्यसामुडद्रक मानवशािेत अंतिाव होतो. Coon च्या शबदातं 
सागंावयाचे तर अरबस्तानातीि बदाऊन (Bedouin) िोक हे ‘शुद्ध िमूध्यसामुडद्रक वशंाचे’ आहेत.३ आडण 
त्याच तज्ज्ञाच्या मताप्रमाणे इराण व अफगाडणस्तानमधीि इराणी व अफगाण िोक हेही या िमूध्यसामुडद्रक 
वशंाचेच होत. 
 

वशं आडण एिादे सावविौम शासन या दोन्हींमध्ये काहीच परस्परसंबधं नाही हे उर्िच आहे. जमवनी 
अथवा फ्रान्स याचंी धोरणे आिणाऱ्या व्यक्ती ककवा आपल्या राष्ट्राच्या युद्धातीि जयाबद्दि रस्त्यावर एकत्र 
येऊन जयर्ोष करणाऱ्या व्यक्ती या काही आपिे कपािाकं सारिे आहेत ककवा वशंवृक्ष एक आहे अशा 
कारणामुंळे एकत्र आिेल्या नसतात. एकच वतवमानपत्र त्याचं्या वाचनात येते, ज्याकडरता प्राणापवण करायिा 
त्यानंा हाक येईि नी ध्वजही एकच असतो अशा कारणामुंळे ते एकत्र आिेिे असतात. जमवनीमधीि अल्पाइन 
माणूस कॉकेशसच्या पडरसरातीि जॉर्तजयन अथवा रडशयन तुकव स्तानमधीि ताडजक माणूस हे सवव जरी एकाच 
मानववशंशािेचे असिे तरी त्यामुळे जमवन अल्पाइन व्यक्तीिा ताडजक अथवा उग्र स्वरूपाच्या जॉर्तजयन 
माणसाबंद्दि डवशषे गूढ असा आपिेपणा वाटत नाही ककवा त्याचें आडण आपिे काही समान उडद्दि आहे असेही 
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वाटत नाही. हीच गोि इटाडियन िमूध्यसामुडद्रक व्यक्ती आडण एिादा बदाऊन याचं्या बाबतीतही िरी आहे. 
परस्पराहूंन अत्यतं डिन्न अशा संस्कृतींच्या अनेक िोकसमूहातं अल्पाइन आडण िमूध्यसामुडद्रक वशंाचें िोक 
बहुसंख्येने आहेत. वशंवादी तत्त्वज्ञान त्यानंा मुद्दाम पढडविे नसेि तर त्या त्या वशंशािाचें िोक आपिी 
शारीडरक रचना वगेळ्या प्रकारची आहे, एवढ्याकडरता परस्पराडंवरुद्ध िढाईिा उिे ठाकत नाहीत. 
 

ऐडतहाडसक काळातीि स्थिातंरे, जयापजय आडण िोकाचें झािेिे सडंमश्रण याचंा थोिा आढावा 
रे्तल्याडशवाय डनरडनराळ्या शारीडरक प्रकाराचंी म्हणजे वाडंशक गटाचंी आज जगात असिेिी डविागणी, 
डवशषेतः युरोपातीि त्याचें डवस्किन समजणार नाही. या आढाव्याकिे आपण पढुच्या प्रकरणात वळू या. 
 

ते म्हितात :- 
 

वशं नावाचे मानवी अन्स्तत्वाचे अंडतम प्रकार आहेत हे कल्पनेचे अपत्य आहे. 
 

Jean Finot, Race Prejudice. Translated by Florence Wade Evans. London, Constable & 
Co., 1906, P. 317. 
 

प्राण्याचं्या जातीप्रमाणे सुस्पि, एकसारख्या आडण न्स्थर स्वरूपाच्या अशा वैडशष्ट््ावंरून माणसाचें 
वशं वगेवगेळे करता येणार नाहीत. जे फरक आहेत ते अन्स्थर आहेत आडण कळून न येणाऱ्या टशशयाटशशयानंी ते 
एकमेकात डमसळून जात असतात.  
 

J. C. Prichard, Natural History of Man.London, H. Bailliere, 1855, P. 473. 
 

एिाद्या थोराि आडण डपळदार बाधं्याच्या िमूध्यसामुडद्रक माणसाच्या अस्थींहून एिाद्या िुरटिेल्या 
नॉर्तिक माणसाच्या अस्थी वगेळ्या ओळिता येणार नाहीत. नॉर्तिक माणसाचा चेहरा जास्त िाबंट आडण अरंुद 
असतो. डिवयाचंा उंचवटा अडधक मोठा असतो, कपाळ अडधक उतरते असते, तसेच नाक अरंुद, उंच आडण 
िाबंट असते व हनुवटी ठसठशीतपणे पुढे आिेिी असते असा समज आहे. परंतु मिा नाही वाटत की, 
कोणाही िौडतक मानवशािज्ञािा िमूध्यसामुडद्रकाचंी उपशािा, जी अरब वशं, त्यातीि उंच व्यक्तीचे हािाचे 
अवशषे आडण एिाद्या नॉर्तिक व्यक्तीचे हािाचे अवशषे यातं डनडितपणे काही फरक दािवता येईि. 
 

E. A. Hooton, Up from the Ape, London, Allen and Unwin, 1931, P. 526. 
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प्रकरि ४ थे 
 

जनसमूहाचें स्थिंातंर व सणंमश्रि 
 

*************************************************** 
 

मनुष्ट्यजातीइतकीच मनुष्ट्याची िटकन्ती जुनी आहे. प्राचीन जगात कुठे तरी आपिे अरण्यवासी पूववज 
मानवी पातळीवर येऊन ठेपिे आडण त्याच वळेी पडहल्या आडण अडतप्रचंि अशा मानवी स्थिातंराची सुरवात 
झािी. आज आपणािा डनअॅंिरथि मानव हा असहाय, अरडक्षत आडण वानरासारिाच प्राणी वाटतो. पण 
त्याच्याजवळ डनदान अग्नी आडण दगिाची हत्यारे होती. डहमनद्याचं्या आडदकाळात तो आडशयातून युरोपात 
पसरिा आडण युरोपचा बराच िाग त्याने व्यापिा. परंतु डनअॅंिरथि माणसाच्या मागाहून आिेल्या सुरवातीच्या 
‘बुडद्धवान’ माणसाचं्या स्थिातंराशंी तुिना करता, डनअॅंिरथिचे स्थिातंर काहीच नव्हे. ऐडतहाडसक काळाच्य 
सुरवातीिा हळूहळू पण अप्रडतहतपणे माणसाने सवव िू-गोि व्यापिा होता. जडमनीचा शवेट आिा म्हणून तो 
थाबंिा नाही तर बकेरगच्या सामुद्रधुनीतून नव्या जगातसुद्धा त्याने धिक मारिी होती. आडण अिास्कापासून 
डटएरा िेिे फ्यूगोपयंत दोन्ही अमेडरका िंिे त्याने व्यापून टाकिी. नौका नाहीत, शतेी नाही, पशुपािन नाही 
अशा अवस्थेतही, अगदी साध्या साधनसामग्रीच्या बळावर तो माणूस ऑस्रेडियातदेिीि पोचिा आडण तेथीि 
जीवरे्ण्या वाळवटंात तग धरून राडहिा. 

 
इतर कोणत्याच प्राडणजातीिा असा नेत्रदीपक इडतहास नाही. पयावरणाच्या अशा पराकािेच्या डिन्न 

डिन्न न्स्थतीत इतर कोणीच असा डटकाव धरिेिा नाही. दमट हवामानाच्या डवषुववृत्तीय अरण्यात ककवा वैराण 
अशा आन्क्टवक टंड्रा प्रदेशात वसती करून राहण्याच्या प्रयत्नात असहाय अशा प्राथडमक मानवाचे शरीर 
डनरडनराळ्या प्रकारचे बनिे असते, त्याच्या अवयवानंी डिन्न डिन्न आकार रे्तिे असते असे मानणे सयुडक्तक 
डदसिे असते. दुसऱ्या शबदातं सागंायचे म्हणजे, जसे एकाच मृगकुिाच्या आन्क्टवकसडन्नध प्रदेशात रेनडियर व 
एल्क आडण मध्यम हवामानाच्या व उष्ट्ण कडटबधंातीि प्रदेशात नेहमीच्या हरणाच्या डनरडनराळ्या जाती आहेत 
तशा माणसाच्याही वगेवगेळ्या प्राडणजाती झाल्या असे डदसिे असते. परंतु आियाची गोि ही की, मनुष्ट्याचा 
िौडतक आकार न्स्थर राडहिा आडण उिट, या सगळ्या अवर्ि पडरन्स्थतीतही डनरडनराळे शोध िावनू तो तगनू 
राडहिा. हे शोध म्हणजे र्रे बाधंण्याच्या रीती, विप्रावरणाच्या रीती, अन्न डमळडवण्याच्या रीती अशा बाबतीतीि 
होत. डटकून राहण्याच्या दृिीने ज्यािा महत्त्व आहे असे एकच शारीडरक समायोजन त्याने केिे आहे. ते म्हणजे 
त्वचेचा रंग. सूयापासून डनर्णारे अडतनीि डकरण हे जास्त प्रमाणावर पििे असता माणसािा उपद्रवकारक 
असतात. असे डकरण गाळिे जाव ेयाकडरता त्वचेच्या काळ्या रंगाचा उपयोग होता असे डसद्ध करून देण्यात 
आिे आहे. म्हणून उष्ट्ण कडटबंधातीि िोकानंा त्याचें ‘काळे रंग’ हे वैडशष्ट्् फायद्याचेच ठरणार. िोक्याच्या 
कवटीच्या आकारातीि फरक, सरळ अथवा कुरळे केस, इतकेच काय पण, उंच ककवा ठेंगू शरीरयिी अशा 
इतर शरीरवैडशष्ट््ानंा डटकून राहण्याच्या दृिीने स्वतःचे असे काही िास महत्त्व असल्याचे डदसत नाही. आडण 
या दृिीने पाहता, ती वैडशष्ट््े जवळजवळ डनरथवक आहेत. 
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परंतु एका डनराळ्या दृडिकोणातून पाहता ही वैडशष्ट््े डबिकुि डनरथवक नाहीत असे डदसून येते. इतर 
अनेक र्टनाक्रमापेंक्षा माणसािा आपल्या स्वतःमध्ये आडण माणसाचं्या अनेक प्रकारामंध्ये फार रस वाटतो. जे 
िेद उंदराचं्या डवडवध प्रकारातं सापििे असता दुिव डक्षिे जातीि, तेच िेद माणसाचं्या डनरडनराळ्या प्रकारातं 
डदसून आिे तर मात्र सतत छळवाद आडण हद्दपारी यानंा कारणीितू होतात. तरी पण प्राडणशािाच्या 
दृडिकोणातून ही वैडशष्ट््े फारच डकरकोळ आडण डबनमहत्त्वाची ठरतात. 

 
माणसातंीि शारीडरक िेदाचं्या अनुरोधाने िगूोिाचा नकाशा समजावनू रे्ण्यासाठी आपल्यािा 

इडतहासाच्या अभ्यासक्रमाकिे नजर वळडविी पाडहजे. सवव जगिर मानवजातीचा जो ना्पूणव प्रसार झािा, 
त्यािा दोन बाजू आहेत. जगाच्या सवव िागामंध्ये माणसाने हळूहळू केिेिा प्रवशे ही एक बाजू आडण काही 
काही िागामंध्ये तुिनात्मक दृिीने पाहता कायमची वसती करून त्या िपू्रदेशातच स्थाडनक होऊन राहणे व 
इतरापंासून अिग पिणे ही दुसरी बाजू. म्हणजे असे की, मनुष्ट्य हा केवळ नेत्रदीपकपणे डफरस्ता आहे असे 
नव्हे तर स्थाडयक होण्याकिेही त्याचा कि असतो. जगात अश्मयुगात मनुष्ट्यवस्ती तशी तुरळक तुरळकच 
होती आडण एिाद्या ििूागावर वसती करून राडहिेिा जनसमुदाय शतकानुशतके तेथेच राहू शके. त्या सवव 
काळात कोणाही परकीयाचंी त्याचं्यावर धिक येत नसे. डपढ्यानुडपढ्या त्या िोकसमूहात जनन आडण मरण 
याचें चक्र, तो समूह एिादे स्वतंत्र जग असल्याप्रमाने, सुरू राही. या स्वयंपूणव जगातीि िोकसमूह िहान 
असो व मोठा असो, त्यामध्ये अन्तजवनन (स्वीय संग) अडनवायव होते आडण त्या प्राचीन काळी तो समूह बहुधा 
छोटासाच असावयाचा. अशा पडरन्स्थतीत कोणाही दोन व्यक्तींचे िग्न झािे तरी त्याचें डकतीतरी पूववज एकच 
असावयाचे. त्यामुळे अथात जी शरीरिक्षणे इतरत्र चितडचतच आढळतीि, ती या अंतजवननप्रडक्रयेमुळे येथे जण ू
डनयमाने अवतरत. पडरणामतः फारच चमत्काडरक वैडशष्ट््े डनमाण होत. िॅप िोकामंध्ये (डजिेच्या वरच्या 
बाजूस) टाळ्याच्या मध्यावर एक पिदा असतो, तर पेरूतीि इकंा िोकामंध्ये कवटी आडण शीषीय अस्थी 
याचं्यामध्ये डवशषे प्रकारचे एक हाि असते. ही वैडशष्ट््े म्हणजे प्रथमतः जनुक—पडरवतवनामुळे उत्पन्न झािेिे 
सूक्ष्म शारीडरक फरक होत (पाहा पृष्ठ ७३). जगाच्या या दूरच्या िागात त्याच त्याच वशंशािात अंतजवनन होत 
राडहल्यामुळे ते फरक इथे सवव वशंगटािा समान असिेिी वैडशष्ट््े बनिे आहेत. 
 

एिाद्या िपू्रदेशावर राहणारा एिादा समूह अंतजवननप्रडक्रयेमुळे डनमाण झािेल्या काही दुय्यम 
वैडशष्ट््ाचं्या बाबतीत इतरापंासून डिन्न झािा असेि तर अशा िपू्रदेशािा ‘डवशषेिक्षणदशी प्रदेश’ म्हटिे 
जाते.१ उदा. पूवव आडशया हा िाग डतरकस िोळ्याचं्या बाबतीत डवशषेिक्षणदशी होता. तर िारतापासून पडिम 
युरोपपयंतच्या डवस्तीणव ििूागावर मऊ, तरंगमय केसाचें वैडशष्ट्् डदसून येते. फार प्राचीन काळातीि 
मानवाची पडरन्स्थती पाहता, त्या काळी हल्लीच्या मानाने मानवी स्थिातंराचा वगे डकती तरी कमी असणार, 
अशा वळेी काही डवशषेिक्षणदशी प्रदेशातीि िोकामंध्ये शतकानुशतके अंतजवनन होत राडहल्याने, ज्यािा शुद्ध 
वशं म्हणाव ेअशा तऱ्हेची शरीरिक्षणे त्याचं्यात उद िविी असिी पाडहजेत. वशं शुद्ध आहे याचा शािीय अथव 
असा की, संततीची शरीरिक्षणे डपतराचं्या सारिीच असतात. जननशािज्ञ असे मानतात की, जवळजवळ 
सतारा डपढ्या डवनाअपवाद अंतजवनन करीत राडहिे तर, जननशािीयदृष्ट््ा ज्यािा शुद्ध मानता येईि असा 
वशंप्रकार आपल्यािा डमळू शकतो. िक्षात घ्या की, सतरा डपढ्या चाििेल्या अंतजवननप्रडक्रयेस कोिंबसाच्या 
जन्माच्या आधीपासून आतापयंत एवढा काळ िागेि. प्रयोगशाळेत अशा शुद्ध वशंाच्या प्राप्तीसाठी शािज्ञ केवळ 
एकाच जोिशयाच्या संततीत संयोग र्िवनू आणतात. तसे न करून त्यानंा चाित नाही. अशा तऱ्हेचे अंतजवनन 
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हे मानवी समाजात नेहमीच अडतशय दुर्तमळ असिे पाडहजे. परंतु काही डनवान्त िागात जवळपास या तऱ्हेच्या 
अंतजवननाची प्रडक्रया र्ििी असणे अगदी शक्य आहे आडण एकूण पडरन्स्थती आदशव पडरन्स्थतीपयंत पोचायिा 
जरा कमी पििी असिी तरी या कारणामुळेच एकाच अडिि मानवजातीमध्ये शरीरप्रकारात डवडवधता आिी 
असिी पाडहजे. 
 

परंतु असे अंतजवनन करणारे जनसमुदाय जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्यांच्य संकरातूनही वर साडंगतल्या 
तऱ्हेचेच डवशषेिक्षणदशी ििूाग तयार होतात. हवामानातीि बदि ककवा दुसऱ्या जमातींचा रेटा अशा 
कारणानंी एकाच डठकाणी वसती करून राहणे जमत नाही अशी अन्स्थरता उत्पन्न झाल्यामुळे पूवी एकाकी 
पििेिे जनसमुदाय एकमेकाचं्या संपकात आिे असता असे अढळून आिे आहे की, त्या जनसमूहानंी 
परस्पराशंी डववाहसंबधं केिे आहेत. त्याचं्या वशंजाचंी शारीडरक मोजमापे रे्ऊन हे डनडित करता येते. 
एकेकाळी असा समज होता की, डनदान बुडद्धयुक्त मानवाने डनअॅंिरथि मानवाशी संबंध केिे नसतीि. 
डनअॅंिरथि मानव हा बडुद्धयुक्त मानवाचा अडधक वानरसदृश असा युरोपातीि पूववज होय. पण दोर्ाचं्या मधीि 
असा उत्क्रातंीचा एक टशपा दशवडवणारे सागंािे नुकतेच उत्िननात सापििे त्या सागंाड्ावंरून असे डदसते 
की, या एकमेकाहून पराकाष्ठेचे डिन्न असिेल्या ज्ञात अशा या दोन्ही मानवप्रकाराचंा एकमेकाशंी शरीरसंबधं 
र्िून आिा आडण आता तर काही अभ्यासकानंी आधुडनक युरोपीय मानववशंात डनअॅंिरथि वशंाचे वारसाने 
उमटिेिे ठसे हुिकून काढिे आहेत. वास्तडवक, कोणत्याही एका प्रदेशात कोणतेही वशं एकत्र आिे म्हणजे 
त्याचं्यात डववाहसंबधं होऊन प्रजोत्पत्ती व्हायची हे त्या वळेेपासूनच चाित आिे आहे. ज्या देशात असा संकर 
र्ििा ते देश डवशषेिक्षणदशी झािे. हळूहळू मूळ जनकसमुदायाचं्या आनुवडंशक वैडशष्ट््ातून असा एक 
समुदाय उत्पन्न होतो की, तो आपल्या सववच पूववजाहूंन काही बाबतीत डनराळा होतो आडण स्वतःची अशी काही 
न्स्थर शारीडरक वैडशष्ट््े डटकवनू राहतो. 
 

हल्लीच्या जगातही अजूनसुद्धा असे काही डवशषेिक्षणदशी प्रदेश आहेत. त्या प्रदेशातं मानववशंाचे 
नवचे नमुने अगदी अिीकिे न्स्थराविे आहेत. अशा अनेक प्रदेशाचंा अभ्यास करण्यात आिा आहे. त्याचं्या 
डवशषेिक्षणदर्तशत्वाबाबत सशंयािा जागा नाही. कारण, ज्या जनकवशंाचंा सकंर झािा, ते आपणािंा माहीत 
आहेत आडण हा नवा न्स्थर प्रकार उत्पन्न व्हायिा डकती काळ जावा िागिा तेही आपणािंा ठाऊक आहे. अशा 
संयोगाच्या जुन्या दािल्याशंी तुिना करायिा नव े उदाहरण हव े ते डिन्नवशंीय डपतराचं्या प्रजेचा संकर 
झाल्याचे असावयास हव.े आवश्यक अशी अिगता िौगोडिकही असू शकेि. अशी िौगोडिक अिगता डपटकेनव 
(Pitcairn) बेटावरीि रडहवाशाचं्या बाबतीत आहे. प्रडसद्ध अशा बाउंटी (Bounty) बोटीवरीि बंिातीि सहा 
बंििोर डिडटश ििाशी तेथे जाऊन राडहिे. त्याचं्याबरोबर ताडहतीमधीि काही पॉडिनेडशयन डिया गेल्या. 
अशा रीतीने १७९० सािी सुधारिेल्या जगापासून ते दूर डनसटून गेिे. त्या वळेेपासून त्याचं्यात अतंजवननाची 
प्रडक्रया चािू आहे. पण पुष्ट्कळदा वाडंशक अिगता ही सामाडजक स्वरूपाची असते आडण डमश्र रक्ताचे िोक, 
मूळचे रडहवासी आडण गोरे िोक या दोहोंपेक्षाही डिन्न असा एक आपसात डववाहसंबधं र्िवनू आणणारा समूह 
बनवतात, दडक्षण आडफ्रकेतीि बॅस्टािव िोकाचं्या बाबतीत असे र्ििे आहे. स्थाडनक हॉटेन्टॉट डिया आडण 
बोअर (िच) िोक याचं्या डमश्र संततीने एक अतंजवनन करणारा गट बनविा आहे. आडण डकत्येक डपढ्या 
अंतजवनन र्ित असल्यामुळे दोन्हीही पूववजसमूहाहूंन डिन्न असा एक न्स्थर प्रकार त्याचं्यातून उत्पन्न झािा 
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आहे. तीच गोि कहदुस्थानातीि अॅंग्िोइडंियन िोकाचंी आहे. मोठाल्या शहरातूंनदेिीि त्याचं्यात अंतजवननच 
रूढ आहे. 
 

आजच्या जगात ‘वशं’ ही सकंल्पना समजावनू रे्ण्याच्या दृिीने पडहिी व महत्त्वाची पायरी म्हणजे वर 
उल्लेडििेिे हे डवशषे िक्षणदशी प्रदेश संख्येने अडमत आहेत या वस्तंुन्स्थतीचे िान ठेवणे हा होय. पूवीच्या 
काळी असे डवशपे िक्षणदशी ििूाग डनडितच पुष्ट्कळ होते की, ज्याचें प्रडतडनडधत्व करणारे िोक आज सापित 
नाहीत. आज डटकून असिेल्या मानववशंातून त्याचें ‘रक्त’ डनरडनराळ्या प्रमाणात डमसळून गेिे आहे; आता 
त्याचा वगेळेपणा बाजूिा काढता येत नाही. त्याचंा मूळचा शरीरप्रकार कल्पनेने आडण बदु्धीने पनुः एकसधं 
करून पाहणे अशक्य आहे. त्याचें सागंािे नि झािे आहेत आडण काही उपिबध असिेच तरी वशंडिन्नता 
दािडवणारी पुष्ट्कळ शरीरवैडशष्ट््े त्यातून कायमचीच िुप्त झािी आहेत. दुसऱ्या काही डवशषेिक्षणदशी 
प्रदेशातून मानवाचं्या झुंिी बाहेर पसरल्या. दोन  िंिे व्यापून तेथे ते स्थाडयक झािे. बाह्य पडरन्स्थती 
अनुकूि असेि अशा डठकाणी त्याचंी िोकसंख्या बरीच वाढिी. त्या दूरच्या िंिातंीि आधीच्या रडहवाशाशंी 
त्याचें डववाहसंबधं जुळिे आडण डवशषेिक्षणदशी असे नवीन प्रदेश तयार झािे. 
 

आपण हे िक्षात आणिे पाडहजे की, डवशषेिक्षणदशी प्रदेशापुरते पाहता, तेथीि वसती आडण 
अंतजवनन या दोहोंचेही काही सातत्य असणारच. आजच्या पािात्त्य संस्कृतीतीि नागरी कें द्रातूंन पडरन्स्थती 
इककी डिन्न आहे की, त्या डिन्नत्वाच्या पडरणामाचंी आपल्यािा जाणीवही नसते. या प्रचंि कें द्रामध्ये जगाच्या 
कानाकोपऱ्यातून माणसे येत असतात आडण आर्तथक िािाची नवीन काही के्षते्र डदसिी की, ती माणसे ते कें द्र 
सोिून नव्या के्षत्राकिे जावयास तयार असतात. हा सवव प्रकार मानवी इडतहासात नवीन आहे. मानववशंाचे 
काही प्रकार जेथे सहजगत्या न्स्थराव ूशकतीि अशी अनुकूि पडरन्स्थती या नागरी कें द्रातूंन असत नाही. तसे 
पाहता, अशी अनुकूि पडरन्स्थती युरोपमधीि शतेीव्यवसायाच्या िोकवस्तीच्या िागात पुष्ट्कळशी आहे. जी 
जमीन ते कसतात, तीत त्याचंी पाळेमुळे रुजिी आहेत आडण त्याचें डववाहसबंधं मयाडदत प्रदेशात होत 
असतात. आमची शहरेसुद्धा डवशषेिक्षणदशी िाग होतीि. पण केव्हा? सवव राष्ट्रीय आडण आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा 
मोिून पििी, प्रत्येक नागडरकाचे जीवन िंिन ककवा बर्तिनच्या तटबंदीच्या आतच केवळ सुरडक्षत राहू िागिे 
आडण असे डपढ्यानुडपढ्या र्ित राडहिे तर या क्षणाची ही बहुडवध स्वरूपाची िोकवस्ती समजाडतक होऊन 
जाईि. मग त्या समजाडतक समुदायािा ‘न्स्थर वशं’ असे नाव देता येइि. 
 

अशा या अनेक डवशषेिक्षणदशी िागात काही आनुवाडंशक वैडशष्ट््े पक्की होतात, मग दुसऱ्या 
िागातीि इतर काही आनुवडंशक वैडशष्ट््ाबंरोबर त्याचें मीिन होते आडण अशा मीिनानंतर आणिी एिादा 
डनराळाच प्रकार न्स्थरावतो. हे चक्र चािूच राहते. अशा डवशषेिक्षणदशी िागाचं्या पािवपटावरच जगातीि 
मानववशंाचंी डविागणी आपण समजावनू रे्तिी पाडहजे. जगात जेथे जेथे अतंजवननाच्या प्रडक्रयेमुळे सतंतीत 
डपतरासंारिी शरीरिक्षणे डदसून येतात, तेथीि िोकाचं्या शारीडरक मोजमापावंरून एवढेच म्हणता येईि की, 
ते ते प्रदेश सद्यःकािीन डवशषेिक्षणदशी आहेत. त्या मोजमापावंरून आपणासं असे थोिे मूळ मानववशं डनडित 
करता येणार नाहीत की, ज्याचं्या डमश्रणाने अथवा डमश्रणाडशवायही मागाहून झािेिे आजचे डवडवध मानववशं 
उत्पन्न झािे असे म्हणता येईि. मानवाचा इडतहास जसा वास्तवात आहे तसाच तो आपण स्वीकारिा पाडहजे. 
थोड्ा मूळ वशंाचं्या पडरिाषेत डवचार न करता डवशषेिक्षणदशी अशा अगडणत ििूागाचं्या पडरिाषेत डवचार 
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केिा पाडहजे. आपण पाडहिेच की असिे बहुतेक सगळे िपू्रदेश पूवीच न्स्थराविेल्या अनेक मानवप्रकाराचं्या 
वैडशष्ट््ाचें पनु्हा एकदा समंीिन होऊन उत्पन्न झािेिे आहेत. ज्यूडिअन हक्सिे (Julian Huxley) हा 
जीवशािज्ञ म्हणतो की, “वैडशष्ट््पूणव िक्षणानंी आधीच डविक्त झािेल्या गटातं व प्रकारातं इतका वारंवार 
संकर र्िून येण्याच्या दृिीने मानवप्राणी हा सगळ्या प्राडणजातीत एकुिता एक आहे. म्हणून कोणत्याही 
मानवसमूहाची प्रकृती आडण उद गम पाहताना त्याचें समान पूववज शोधणे जेवढे जरूरीचे आहे, तेवढे तरी त्याचें 
डवडिन्न पूववज शोधणे महत्त्वाचे आहे.”२ 
 

पूववज अनेकवशंीय होते या गोिीिा प्राचीन आडण न्स्थराविेल्या मानववशंाचं्या इडतहासात महत्त्वाचे 
स्थान आहेच. पण आवाचीन युरोप आडण अमेडरकेतसुद्धा ही र्टना अडधकच ठळकपणे डदसून येते. या दोन्ही 
प्रदेशातं प्राचीन िोकवस्तीवर बाहेरच्या िोकाचें दिपण अडधकच आिे, कारण दळणवळणाच्या अडधक 
चागंल्या सोयी झाल्या. तसेच केव्हा केव्हा राजकीय अथवा धार्तमक कारणानंीही िोकानंी स्थिातंर केिे. 
पडरणामतः िोकाचें अितूपूवव असे स्थिातंरण झािे. परंतु यातीि मिूितू प्रडक्रया काही नवीन नाही. ती 
शतकानुशतके चाित आिेिी आहे. जमवन म्हणा, फ्रें च म्हणा अथवा जुने अमेडरकन घ्या, त्याचं्या समान 
कुिपरंपरेडवषयी सहजगत्या बोिण्यापूवी आपण अनेक शतकाचं्या स्थािातंरामुंळे र्िून आिेल्या 
अनेकशािीय पूववजपरंपरेचे साववडत्रक अन्स्तत्व ध्यानात रे्तिे पाडहजे. 
 

व्हॉिटेअरने (Voltaire) एकदा एक पसु्तक वाचिे. त्याची सुरवात होती, ‘आपण फ्रें च माणसे ज्याचं्या 
वशंात उत्पन्न झािो ते फ्रॅं क िोक...’ व्हॉिटेअरने िेिकािा डिडहिे, “डप्रय डमत्रा, कोणी साडंगतिे तुिा हे?” 
इसवी सनाच्या सहाव्या शतकात ज्यानंी आक्रमण करून गॉि पादाक्रातं केिा, त्या ्ूटॉडनक वशंाच्या रानटी 
िोकापंकैी फ्रॅं क ही एक छोटीशी तुकिी होती. फ्रान्सच्या आडण जमवनीच्या अनेकशािीय पूववजपरंपरेमध्ये त्या 
फ्रॅं क िोकाचंा वाटा होता. परंतु जरी फ्रान्सिा त्यानंी आपिे नाव बहाि केिे तरी वास्तडवक ते ्ूटॉडनक 
िोकाचंा एक केवळ उपडविाग होते. या ्ूटॉडनक िोकानंी संस्कृतीचा डवध्वसं केिा असे जरी त्या वळेी 
वाटिे, तरी िवकरच ते मळूच्या िोकातं डमसळून गेिे. िोकाचं्या ज्या स्थिातंरामुळे फ्रान्सच्या वशंपरंपरेवर 
पडरणाम र्िून आिा आहे, त्याच्या दीर्व इडतहासातीि फ्रॅं क िोकाचें आगमन ही एक छोटीशी र्टना आहे. 
प्राचीन अश्मयुगात हा प्रदेश ज्या िोकानंी व्यापिा होता ते दडक्षण अडशयातून उत्तर आडफ्रका, स्पेन अशा माग े
शवेटी फ्रान्सिा पोचिे होते. नवाश्मयुगाच्या काळात िमूध्यसामुडद्रकवशंीय मानवाच्या बऱ्याच टोळ्या व 
अल्पाइन िोकाचें पडहिे थव े पूवेकिून येथे आिे. डि. पू. ७ व्या शतकाच्या आसपास कोन्ल्टक िोकाचं्या 
आक्रमणानंी आधीच्या रडहवाशांच्या वाडंशक स्वरूपात धमाि र्िवनू डदिी. डि. पू. १ ल्या शतकात रानटी 
टोळ्यानंी फ्रान्सवर जी आक्रमणे केिी त्याचें नेतृत्व िेन्माकव मधून आिेल्या बेल्ज (Belgae) व कसिी (Cimbri) 
िोकाकंिे होते. रोमन साम्राज्याच्या डवस्तारामुळे या आक्रमणािा बराच काळ पायबंद बसिा असिा तरी 
इसवी सनाच्या १ ल्या शतकात व्हॅन्िॉि जमातीच्या िोकानंी गॉि पादाक्रातं केिा होता आडण डबडसगॉथ 
िोकानंी दडक्षण फ्रान्सवर राज्य स्थापिे होते. हे राज्य इसवी सनाच्या सातव्या शतकापयंत डटकून होते. 
पाचव्या शतकात रोमन साम्राज्याचा अस्त झािा. त्याच सुमारास फ्रॅं क िोकानंी फ्रान्सचा बराच प्रदेश 
बळकाविा. गॉथनी दडक्षणी प्रातंावंर स्वाऱ्या केल्या आडण ॲडटिाच्या नेतृत्वािािी हूण गॉिमध्ये डशरिे. 
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डनरडनराळ्या डवशषेिक्षणदशी िागातून एकामागोमाग एक अशा आिेल्या या डनरडनराळ्या 
िोकामंधून, अवाचीन फ्रान्समध्ये डनरडनराळ्या िागातं काही स्थाडनक वशंप्रकार उद िविे आहेत. अशीही एक 
शक्यता आहे की, या िागातीि जुन्या, अश्मयुगाच्या पडहल्या काळातीि रडहवाशाचंाही ठसा काही दडक्षणी 
प्रातंातंीि िोकावंर उमटिेिा असावा. तसे त्याचं्या शरीरयिीवरून वाटते. उदा. िोिो प्रातं व डपटॅडनज 
पववतिागातीि डजल्हे. िमूध्यसमुद्रडकनाऱ्यािगतचे िोक जरा बटुके, काळसर व अरंुदमस्तक असे आहेत. ते 
िमूध्यसामुडद्रक वशंाचा एक उपप्रकार होत. सेव्हॉय व डिटनीचा िोंगराळ िाग व फ्रान्सच्या मध्यिागात एक 
पट्टाच्या पट्टा ठळकपणे अल्पाइन वशंाचा डदसतो. दडक्षणमध्य फ्रान्सच्या काही िागात पृथुमस्तकता अडधकतम 
आहे. उत्तरेिा नॉमवन्िी िागात, डवशषेतः सीन नदीचे मुिापाशी कपगट केस व अरंुद मस्तक असिेल्या नॉर्तिक 
िोकाचंी वसती थोिी दाट आहे. यापंैकी कुठिाही एक प्रकार फ्रान्सचेच िास वैडशष्ट्् असा नाही आडण 
फ्रान्सच्या कोणत्याच एका िागात यातीि केवळ एिादाच प्रकार सापितो असेही नाही. ज्यािा न्स्थर वशं असे 
म्हणता येईि असे गट म्हणजे ऱ्होन नदीच्या दूरदूरच्या दऱ्यािोऱ्यातून दीर्व काळ वसिेिे आडण आपापसातच 
डववाहसबंंध करणारे शतेकरी हे आहेत. 
 

फ्रान्समधीि वशंडमश्रणाचा इडतहास युरोपात अपवादात्मक आहे असे नव्हे. काही दृिींनी तर जमवनीच्या 
वशंडेतहासाच्या मानाने ते डमश्रण कमी प्रमाणातच आहे. कारण पूवव जमवनीत वशंगणना करताना आपल्यािा 
स्िाव्ह िोकही िक्षात घ्याव ेिागतात. स्िाव्ह िोकाचंा डवशषेिक्षणदशी प्रदेश हा पोिंिच्या पूवेिा कुठेतरी 
येईि. इसवी सनाच्या पडहल्या काही शतकातं स्िाव्ह िोकानंी हल्लीच्या पूवव जमवनीचा सववच प्रदेश व्यापिा 
होता. आडण नंतर जमवनीत वसाहत करणाऱ्यापंकैी काही िोक परत मार्ारी डफरल्यामुळे या िागात जमवन िाषा 
सुन्स्थर झािी तरी शारीडरक प्रकाराच्या बाबतीत जनता मुख्यतः स्िाव्ह वशंाशीच राडहिी आहे. “पुष्ट्कळशा 
िागात तर पूवव जमवनीत स्िाव्ह अंश रडशयापेक्षाही अडधक आहे.” 
 

स्थिातंरे व वशंडमश्रणे याचं्या इडतहासाच्या बाबतीत युरोपची पडरन्स्थती अपवादात्मक आहे असे नव्हे. 
आडफ्रका आडण आडशया याचंी तीच कथा आहे. आडण कोिंबसानंतरची अमेडरका व युरोपीय वसाहती 
याचं्याबाबत ही पडरन्स्थती पराकाष्ठिेा पोचिी आहे असे जरी आपल्यािा वाटत असेि तरी, अंशतः तरी त्याचे 
कारण आपण स्वतःच्या िोळ्यानंी हे वशंडमश्रण पाहतो, केवळ ऐडतहाडसक अवशषेावंरून अनुमान करीत नाही, 
हे आहे. परंतु मूितः पाहता, ती नेहमीच र्ित राडहिेिी गोि होय. जुन्या जगात मानवजातीची जी इतस्ततः 
पडरभ्मणे होती, ती सवव जर कोणी थोिक्यात, अधा एक तास चािणाऱ्या डचत्रपटात दािव ूशकेि तर, आज 
पेन्न्सल्व्हाडनया अथवा डमनेसोटामध्ये जे चािू आहे, तसेच िोकाचें संडमश्रण युरोडपयन देशांत होत आिेिे आहे 
हे अमेडरकनानंा ओळिू येईि. पेन्न्सल्व्हाडनयामधीि जमवन, िच, अथवा डमनेसोटामधीि स्वीडिश िोक जसे 
हळूहळू आपिा अिगपणा सोिून एके काळी परकीय वाटणाऱ्या जमातींशी डववाहसंबधं करीत आहेत 
याचप्रमाणे युरोपात केतट, िॅडटन, स्िाव्ह, नॉर्तिक याचंी सरडमसळ झािेिी आहे. जसे अमेडरकेत अजूनसुद्धा 
काही डठकाणी कपगट केसाचें िोक अथवा मोठ्या नाकाचें िोक जास्त प्रमाणात एकडत्रत डदसतात तसे 
युरोपातही काही वशंप्रकाराचें काही डठकाणी दाढ्यव डदसून येते. परंतु अमेडरकेत र्ित असिेिी सडंमश्रणाची 
ही प्रडक्रया इतकी सुस्पिपणे माहीत आहे की, कॅडिफोर्तनयातीि सगळ्या िोकाचंी कवटीची मोजमापे रे्ऊन 
त्याचंी एक र्टक म्हणून ओडहओतीि िोकाचं्या कवटीच्या मोजमापाशंी तुिना करणे ही गोि ककवा इडिनॉय 
आडण पेन्न्सल्व्हाडनयातीि िोकाचं्या रंगाचंी तुिना करणे ही गोि ह्या डकती हास्यास्पद आहेत हे आपल्या 
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चटकन ध्यानात येते. अशा तऱ्हेच्या मोजणीिा काही जीवशािीय अथव नाही हे आपल्यािा समजते. परंतु जमवन 
‘वशं’ अथवा फ्रें च ‘वशं’ या कल्पनाही अशाच अथवशून्य पायावर उिारल्या आहेत आडण जीवशािीयदृष्ट््ा 
अशाच डनरथवक आहेत. 
 

अमेडरकेप्रमाणेच युरोपमध्येही एकाच िपू्रदेशात राहणाऱ्या अनेक जमातींचे ‘रक्त’ एकमेकातं डमसळतेच 
आडण होणाऱ्या संततीत उिय बाजंूची वैडशष्ट््े उतरत असतात. या डमश्रणाच्या प्रडक्रयेमुळे ितूकाळामध्ये 
संस्कृतीच्या प्रगतीिा अिथळे आिे असे झािे नाही. या डमश्रणाचे पडरणाम चागंिे होतात की वाईट याडवषयी 
युडक्तवाद जमवणे व्यथव आहे. कारण की, ही प्रडक्रया मानवजातीच्या इडतहासात सववत्र आडण नेहमीच र्ित 
आिेिी आहे. मानवी प्रगती काय ककवा मानवजातीवरीि गंिातंरे काय यापंकैी कशाचेही कारणत्व 
वशंसंडमश्रणाकिे देता येणार नाही. हे अथात स्पिच आहे की, ज्याचंा या रक्तसडंमश्रणाशी काहीही सबंंध नाही 
अशा काही ऐडतहाडसक कारणामुंळे, स्थिातंरे आडण िढाईतीि डवजय यांचे पडरणाम केव्हा चागंिे डदसतात 
तर केव्हा वाईट डदसतात. ज्या काळात मूल्याकंन केिे जाते त्या काळातीि दृडिकोणावर ते अविंबून आहे. 
यातून जे उरेि ते म्हणजे या बाजूची अथवा त्या बाजूची वडकिी होय. 
 

रोमच्या अधःपाताचे स्पिीकरण करण्याचे जे अनेक प्रयत्न प्रडसद्ध आहेत, त्या प्रयत्नातं हा वडकिी 
कावा स्पिपणे प्रतीत होतो. उज्जवि इडतहास असिेल्या या मोठ्या साम्राज्यावर रानटी टोळ्यानंी आक्रमणे 
केिी व ते व्यापून टाकिे. या रु्सिोरपणामुळे रोमन साम्राज्याचा ऱ्हास झािा अशी कारणमीमासंा िुद्द रोमन 
िोक देत असत. त्या साम्राज्याच्या अंतापूवी दोन शतकेपयंत ज्या चुका करण्यात आल्या होत्या त्याचें वा 
स्वतःच्या दोषाचें त्यानंी कधी डवश्लेषण केिेच नाही. (त्याचं्या मते) अडरि ओढविे ते रानटी िोकामुंळे. 
युरोपच्या प्रबोधनाच्या काळातही हीच डवचारसरणी उपयोगी पििी. अडिजातवादी डवचारसरणीदृडिकोणास 
बाडंधिकी असिेल्या प्रबोधनकािीन डवद्वानानंी अशी पुस्ती जोििी की, व्हॅन्िॉि या रानटी टोळ्यानंी या 
अडिजात ससं्कृतीचा नाश करून युरोपिा आठ शतकेपयंत तमोयुगात ढकििे. जे जे म्हणून सुंदर व 
मौल्यवान असेि त्याचा डवध्वसं म्हणजे ‘व्हॅन्िॅडिझम’ असे समीकरणच देशी िाषातूंन होऊन गेिे. आपल्या 
्ूटॉडनक पूववजाडंवषयी अडिमान बाळगणाऱ्या, नंतरच्या काळातीि युरोडपयनानंी याबाबत जरा वगेळे 
स्पिीकरण देऊ केिे. डचरकािीन पशुतेपासून या ्ूटननी युरोपिा वाचडविे. जगातून एक िैण असा 
मानववशं डनपटून काढणारे ते जण ू तरुण, मानवरूपधारी देवच होते. पण या ्ूटॉडनक वशंश्रेष्ठतावाद्याचं्या 
प्रवक्त्यानंी हेही स्पि केिे की, रोमच्या पािावातून आपणासं आजही एक धिा डशकता येण्याजोगा आहे. रोमन 
िोकाचं्या रक्तात रानटी टोळ्याचं्या रक्ताची िेसळ झािी म्हणून रोम पििे असा तो धिा होय. अशा 
संडमश्रणािा प्रडतबधं करणारे कायदे रोमन सते्तने केिे असते तर डतिा आपिा डवध्वसं टाळता आिा असता. 
अशा तऱ्हेने ्ूटॉडनक वशंश्रेष्ठतावाद्यानंा रोमचा पािाव ही वाडंशक शुद्धतेची गरज दािवनू देणारी जणू एक 
नीडतकथाच डमळािी. 
 

इडतहासात या र्टनेचे स्वरूप अगदीच डिन्न असल्याचे डदसते. चौर्थया व पाचव्या शतकात रोमन सते्तने 
इडतहासाची र्ोिदौि रोिून धरण्याकडरता वशंशुद्धीडवषयी कायदे केिे असते तर ते कॅन्यूट राजाने समुद्राच्या 
िाटानंा थाबंनू राहण्याची आज्ञा देण्यासारिेच झािे असते. अशा कायद्यानंी काही रोमन सम्राटानंा जगावरीि 
रोमन अडधसते्तच्या जीवनतत्त्वाचा ऱ्हास थाबंडवता आिा नसता अथवा योग्य नेतृत्वाच्या अिावामुळे होणारी 
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हानी िरून काढता आिी नसती. अंतगवत र्िामोिींमुळे रोमन साम्राज्य दुबळे झािे होते. या दुबळेपणाचा 
फायदा ्ूटॉडनक टोळ्यानंी बरोबर रे्तिा. काही शतके आधी, या साम्राज्याच्या ताकदीपुढे त्या डनष्ट्प्रि 
ठरल्या होत्या. रोमन साम्राज्याचा ऱ्हास म्हणजे अंतगवत कहसाचार आडण दूरदृिीचा अिाव याचंी दीर्व आडण 
गंुतागंुतीची कथा होय. अिेर असे झािे की, रोमकिे जगाचे स्वाडमत्व राडहिे नाही. जेव्हा डतच्यात पुरेसा जोम 
होता तेव्हा रोमच्या अडधसते्तने अनेक परकीय जमातींचे रोमनीकरण केिे. वशंडमश्रण हे डतच्या िरिराटीच्या 
काळातही चािू होते आडण ऱ्हासाच्या काळीही होते. रोमच्या ऱ्हासाची वशंवादी स्पिीकरणे ही केवळ सत्य 
र्टनाचंी डविंबने होत. 
 

म्हणून वाडंशक आरोग्यासाठी आििेल्या कायवक्रमाडंवषयी जे अडतशयोक्त दाव े केिे जातात ते 
ऐडतहाडसक पुराव्यापुढे डटकत नाहीत. तरी पण बहुतेक पािात्त्य देशातंीि देशिक्त आपल्या नागडरक बाधंवानंा, 
एिाद्या कमी दजाच्या वशंगटाशी रक्तडमश्रण होण्यातीि धोक्यासंबंधी इशारे देत असतात. अमेडरकेत 
आपल्यािा साडंगतिे जाते की, दडक्षण युरोपीय िोकाचं्या संसगापासून नॉर्तिक िोकानंी आपिा बचाव करून 
स्वतःचे शुद्धत्व राििे पाडहजे. एिाद्या जपानी व्यक्तीशी डववाह केल्यामुळे जमवनीत वशंशुद्धीिा िाग िागत 
नाही पण ज्यू व्यक्तीशी डववाह केल्यास भ्िाकार होतो. िारतामध्ये इंन्ग्िश माणसाने अन्य वशंीयाशी डववाह 
करणे म्हणजे ितेवणीयानंा आपल्या श्रेष्ठत्वाचा डविासर्ात होय असे वाटते. जमवनीत अथवा िारतात अशा 
तऱ्हेचे मनाई असिेिे वशंडमश्रण झािेच तर त्याच्या दुष्ट्पडरणामाडंवषयी शकंाच असत नाही. कोणाही 
डनरीक्षकािा ते स्पि डदसतातच. ज्यानंी असे डमश्रडववाह केिे ते आडण त्याचंी संतती याचंी पडरन्स्थती इतकी 
असमाधानकारक असते की, वशंसंकरातून डनमाण होणाऱ्या दुःिाचे ते बोिका पुरावा होऊन राहतात. 
 

परंतु वशंडमश्रणाच्या दुष्ट्पडरणामाचंी ही आधुडनक कािातीि उदाहरणे, ही वशंडमश्रण 
जीवशािीयदृष्ट््ा अडनि आहे असे डसद्ध करू शकत नाहीत. पडहिे म्हणजे इडतहासाने हे दािवनू डदिे आहे 
की, वणविेद ओिािूंन झािेल्या वशंडमश्रणाच्या अगदी टोकाच्या उदाहरणातसुद्धा असे डमश्र वशंगट हे प्रगती 
करू शकतात व िरिराटीस येऊ शकतात. अरबी िोक कॉकेडशयन वशंाचे आहेत आडण ते जेथे असतीि 
तेथीि स्थाडनक डियाशंी सरास डववाह करतात. उत्तर आडफ्रकेत ते सवव दूर डविुरिे आहेत आडण 
त्याचं्यापासून उपजिेिी एक काळ्या-गोऱ्याचंी डमश्र जमात सुसंपन्न आडण वैिवशािी राज्ये स्थापू शकिी. 
पडिम सुदानमध्ये याच राज्यातून बोनूवचे डवशाि साम्राज्य सोळाव्या शतकात उदयास आिे. कुिपरंपरेिा 
मुन्स्िम िोकानंी कधीच महत्त्व डदिे नाही आडण त्याचं्या जनानिान्यातीि तदे्दशीय डिया व अरब यापंासून 
झािेल्या संततीिा त्याचं्यात कधी िेदिावाने वागडविे गेिे नाही. उिट पक्षी, अशा वशंडमश्रणातून महान 
राजकीय नेते आडण श्रीमान पुरुष उदयास आिे आडण उच्चतर संस्कृतीच्या प्रसारािा त्याचंा हातिार िागिा. 
 

आधुडनक जगाच्या काही िागातंसुद्धा वाडंशक डमश्रणाचे काहीही दुष्ट्पडरणाम डदसून येत नाहीत. याचे 
उदहरण म्हणून अभ्यासक नेहमी हवाई बटेाकंिे बोट दािवतात. हवाईमध्ये वशंावशंात िेद करणारे कायदे 
अिावानेच चमकतात. तेथे जे वशंडमश्रण होते ते बेकायदेशीर असतच नाही. परस्पराहूंन पराकोटीने डिन्न अशा 
वशंीयाचंी िग्ने चचवमध्ये िागतात. त्यातून डनमाण होणाऱ्या डमश्र सतंतीडवरुद्ध कसिाही िेदिाव बाळगण्यात 
येत नाही. अंगी कतवबगारी असेि तर त्या व्यक्ती उच्च पदे िषूव ू शकतात. गव्हवनरकिीि स्वागतसमारंिात 
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अथवा डवद्यापीठातीि नृत्यसमारंिात वणवमूिक िेद असत नाहीत. तरीही हवाईच्या सासं्कृडतक प्रगतीिा 
त्यामुळे अिथळा आिेिा नाही.३ 
 

म्हणून, जेव्हा अशा संकरोत्पन्न प्रजेच्या डनकृि क्षमतेची झगझगीत उदाहरणे जगाच्या वगेवगेळ्या 
िागातूंन आपल्यापुढे डदसतात, तेव्हा त्या प्रजेिा ज्या सामाडजक िेदिावानंा तोंि द्याव े िागते त्याचें जरा 
डनरीक्षण करणे अगत्याचे आहे. जेथे वशंवादी िावना जोरावर असते तेथीि युरेडशयन अथवा युरोआडफ्रकन 
(डमश्रवणीय) यािा आपल्या आईच्या आपे्तिामंधूनही डतरस्कारिे जाते आडण बापाचे नातिगही त्यािा वाळीत 
टाकतात. त्याच्या आईिा पोटापाण्यािा फारसे डमळत नाही आडण तो जेव्हा मोठा होईि तेव्हा त्याच्या इतर 
जाडतबाधंवापं्रमाणेच हिके समजिे जाणारे धंदे करणे त्याच्या नडशबी येते. दैवाचे फासे त्याच्याडवरुद्ध पििेिे 
असतात. अशा तऱ्हेचा सामाडजक िेदिाव आज जगिरच चाििेिा डदसतो. आडण अत्यंत तटस्थ असे 
डनरीक्षक स्पिपणे म्हणतात की, अशा पडरन्स्थतीत डदवस काढाव े िागिे तर प्रिावी अशा िेतवशंाच्या 
व्यक्तींनासुद्धा याहून अडधक चागंिे नशीब काढता येणार नाही. गडरबीत जन्मिेिे आडण समाजबडहष्ट्कृत म्हणनू 
वाढिेिे काही गौरकाय िोक समाजात मानमान्यता डमळवतात हे िरे, पण काही संकरज िोकातंही असे 
र्िते, हेही डततकेच िरे आहे. 
 

मानवडमडतशािीय संशोधनातून असे आढळून आिे आहे की, जगातीि बहुतेक िागात सकंरोत्पन्न 
प्रजेची जी दुरवस्था डदसून येते, डतची कारणे जीवशािीय नसून सामाडजक आहेत. अमेडरकन इंडियन व 
िेतवणीय यापंासून उत्पन्न झािेल्या प्रजेसंबधंीच्या अभ्यासातून डदसून आिे की, डमश्रवशंीयामंध्ये ज्यािा 
‘संकरोत्पन्न जोम’ म्हणाव,े तो असतो. अशा प्रजेची शरीरयिी आईच्या अथवा वडििाचं्या वशंाच्या शरीराच्या 
ठेवणीपेक्षा अडधक उफाड्ाची असते. असेही वरचेवर अढळून येते की, अशा डमश्ररक्त माणसाचंी प्रजननशक्ती 
अडधक असते. डपटकेनव बटेावरीि इंन्ग्िश-ताडहडतयन डमश्ररक्ताच्या वशंजाचंा प्रजोत्पादनाचा वगे सुरवातीच्या 
काळात, आजपयंत ज्ञात असिेल्या अडधकतम वाढीच्या वगेापंैकी एक होता. सकृत दशवनी तरी असे डदसते की, 
डमश्ररक्ताच्या माणसानंी शारीडरकदृष्ट््ा कमी प्रतीचे जन्माव ेअसे काही डनसगव ठरवीत नाही. 
 

उत्कृि मानवप्राणी जन्मािा येण्याकडरता पाळावयाचा डनयम हा की, त्याची माताडपतरे दोरे्ही शरीराने 
धिधाकट व उत्तम मानडसक क्षमता असिेिी असावीत. या कसोटीवर िावनू पाहता, जगाच्या एकूण 
िोकसंख्येपैकी उत्तम अशा चौथाई िागात सवव वशंांतीि िोकाचंा समावशे होतो. आजपयंत शोधून काढिेल्या 
कोणत्याही मोजमापाने पाहता हे म्हणणे िरे ठरते. म्हणून मानवप्राण्याची वाडंशक उन्नती ही वशं अिग 
ठेवण्यावर अविंबून नाही. आजच्या जगात ‘उत्तम कुिपरंपरा’ यािा वशंवादी अथव डचकटडविा आहे आडण 
कोणत्याही प्रकारच्या मोजमापानंी जे शारीडरक व मानडसक दृष्ट््ा अडतशय कमकुवत ठरतीि अशा 
जन्मदात्याचंाही या उत्तम कुिपरंपरेत समावशे केिा जाऊ शकतो. आपणािंा हे माहीतच आहे की, अशा 
प्रकारच्या प्रडतकूितेतूनसुद्धा काही अपत्ये वर येतातच. परंतु सामाडजक पडरन्स्थती काही असिी तरी 
डपतराचंी दुबविता ही अिचणच ठरणार हे आपण िक्षात रे्तिे पाडहजे. जेथे समथव आडण डनरोगी माताडपता 
िाितात तेथे सकंरोत्पन्न अपत्यानंा डनसगाकिून काही उणेपणा आल्याचे डदसत नाही. ज्यूडियन हक्सिे 
म्हणतो, “जर यदाकदाडचत डमश्र रक्ताच्या व्यक्तीमध्ये काही उणेपणा िराच असेि तर तो केवळ, ज्या प्रडतकूि 
सामाडजक वातावरणात त्या व्यक्ती वाढतात, त्या वातावरणाचाच पडरपाक असण्याची शक्यता अडधक आहे. 
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त्याचें आईविीि डनरडनराळ्या वशंगटातीि आहेत याचा काही डवपरीत पडरणाम होणे जीवशािीयदृष्ट््ा 
फारच चितडचत र्िेि.४ 
 

पृर्थवीच्या पाठीवर माणसाचें जे गमनागमन चािते, त्यामुळे वशंडमश्रण हे होणारच आडण प्रागडैतहाडसक 
काळापासून ते होतही आिेिे आहे. त्यात अंगितू असे वाईट काही आहे याडवषयी कोणािाही पुरावा देता 
आिेिा नाही. वशंडमश्रण हे केव्हा केव्हा समाजािा फायदेशीर ठरते तर कधी वाहत्या जिमेसारिे, 
समाजपुरुषाचे आरोग्य ते धोक्यात आणू पाहाते. वशंडमश्रणािा सामाडजक आपत्तीचे स्वरूप देणे सोपे आहे 
आडण जेथे अशी पडरन्स्थती डनमाण झािी असेि त्या डठकाणी सुज्ञ िोक त्या अपत्तीत िर र्ािावयाचे टाळतात 
आडण आपल्या मुिानंी डिन्न जातीयाशंी डववाह केिे तर दुःिी होतात. जग जसे आहे तसे आपण पत्करिे 
पाडहजे. वशंडमश्रणाने काही अडहत होईि असे म्हणण्यािा जे अपडरवतवनीय डनसगवडनयम ज्ञात आहेत त्यामंध्ये 
काही आधार नाही. वशंवादाच्या डसद्धान्तानंा पुष्ट्कळ गोिींचा जाब डदिा पाडहजे. परंतु डमश्र रक्ताच्या िोकाचंी 
आजच्या जगातीि दुदैवी न्स्थती हे वशंवादाचे एक कटुतम फळ आहे. 
 

ते म्हितात :— 
 

अशा रीतीने सवव प्रकारच्या िोकाचं्या डमश्रणातून इनं्ग्िश माणसू ही अनेकडजनसी चीज जन्मािा 
आिी. 
 

Daniel Defoe, The True-Born Englishman. 
 

आपल्यािा माहीत असिेिा प्रत्येक सुसंस्कृत मानवगट हा संकरोत्पन्न समाजच असतो. ही गोि 
िक्षात ठेवल्यास शुद्ध वशंाच्या िोकापेंक्षा डमश्रवशंीय िोक कमी प्रतीचे असतात या डसद्धान्ताचा फोिपणा 
पूणवपणे डसद्ध होतो. 
 

Ralph Linton, The Study of Man, London, D. Appleton-Century,1936, p. 34. 
 

अन्य वशंीयासंंबधंी मनात वैर असण्याची एक डवडशि स्वरूपाची साववडत्रक सहजपे्ररणा आहे असे गृहीत 
धरण्याची काही जरूरी नाही. उिट पक्षी, अशी काही सहजप्रवृत्ती नसते असे डसद्ध करावयास चागंिा सबळ 
आडण डनडित पुरावा आहे. वशंाशी ज्याचंा संबधं नाही अशा ऊमी व पे्ररणा यायंोगे वाडंशक डवदे्वषाचे पुरेसे 
स्पिीकरण देता येते. 
 

या ऊमी व या पे्ररणा मुळात जरी वशंोद िव नसल्या तरी अन्य वशंासंंबधंीच्या डवचाराशंी मनात त्याचें 
साहचयव र्िून त्यानंा वाडंशक स्वरूप येऊ शकते. अशा तऱ्हेचे साहचयव र्िून येते तेव्हा त्या दुसऱ्या वशंातीि 
कोणत्याही माणसाशी संबधं आिा तरी िावना चेतावतात आडण सहजप्रवृडत्तमिूक वैरिावनेिा जोर असतो तो 
सवव त्याचं्या डठकाणी येऊन त्या कायव करू िागतात. 
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J. H. Oldham, Christianity and the Race Problem, London S. C. M. 1924, p. 43. 
 
वशंश्रेष्ठतावादी म्हणतो : 
 
नॅशनि सोशडॅिस्टोचा (जमवनीतीि डतसऱ्या राजसत्ताधाऱ्याचंा) वशंडवषयक दृडिकोण यथातर्थयपणे 

असा मािंता येतो : जगातीि प्रत्येक वशं हा ईिराच्या मनातीि एक एक प्रत्यय होय. आमचा डविास आहे ती 
गोि नेमकी हीच होय. आडण म्हणून ईिरी प्रत्यय पुसट होऊ नये व डमश्ररक्ताच्या व्यक्तींमधून त्याचे डविंबन 
होऊ नये याकडरता वगेवगेळ्या रक्ताच्या माणसामंध्ये आपण सुस्पि िेद राििा पाडहजे. 

 
W. Gross in Racio- Political Foreign Correspondence published by the Bureau for Human 

Betterment and Eugenics. Berlin, April 1935. 
 
परंतु जीवशािज्ञ म्हणतो : 
 
मानवी समाज आज जसा आहे तसा असण्यात समाधान मानणारा समाजशािज्ञ िुशाि वशंडमश्रणािा 

दोष देऊ दे. पण केवळ सामाडजक कारणानंीच त्याने त्याचे समथवन करावे. कसल्याही जीवशािीय 
कमतरतेमुळे डमश्र वशं नाहीसे होतीि अशी वाट पाहात राहाणे मात्र व्यथव ठरेि. 

 
W. E. Castle, “Biological and Social Consequences of Race-Crossing.” American 

Journal of Physical Anthropology. Vol. IX, p. 156. 
 
आडण एक िाडझडियन मुत्सद्दी म्हणतो : 
  
दडक्षण अमेडरकेत शतकाचं्या अनुिवातून आम्ही डशकिो आहोत की, डनरडनराळ्या वशंाचं्या एकरस 

डमश्रणामुळे जेवढे परस्पराचें आकिन होते तेवढे अन्य कशाने होत नाही. 
 
Dr. Oliviera Lima, Quoted by Cedric Dover in Half-Caste. London, Secker and Warburg, 

1937, p. 248. 
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प्रकरि ५ वे 
 

कोिती िंक्षिे आन वणंशक असतात ? 
 
*********************************************** 
 
आनुवडंशकता म्हणजे डवशषे िक्षणाचें डपतरापंासून अपत्यापयंत संवाहन. एिाद्या जुन्या अमेडरकनाची 

आनुवडंशकता त्याच्या वशंातीि पूववजाकंिून आिेिी असते तर दुसऱ्या एिाद्या अॅंग्िोसकॅ्सन माणसाची 
आनुवडंशकता त्याच्या वशंातीि पूववजाकंिून येते. दोर्ाचं्याही पूववजामंध्ये समान असे काही असू शकेि, पण 
वैधम्यवसुद्धा पुष्ट्कळ प्रमाणात असते. नेमकी तीच माणसे दोर्ाचें पूववज नव्हेत. म्हणून त्याचंी आनुवडंशकताही 
एकच असणार नाही. एिाद्या माणसाने आपल्या आयवन, अॅंग्िोसकॅ्सन अगर ज्यूइश वशंदायासंबंधी बोिणे हे 
जीवशािदृष्ट््ा अथवशनू्य आहे. कारण, जे रक्ताच्या नात्याने स्वतःचे पूवव डपतर नाहीत असे अगडणत िोक अशा 
बोिण्यात एकत्र ढकििे जातात आडण जे वास्तडवक आपिे पूववज होते त्याचंी प्रकारडिन्नता िक्षात रे्तिी 
जात नाही. जंगिी प्राण्याचं्या ज्या वगेवगेळ्या जाती मानिेल्या आहेत, त्याचं्या परस्परसंयोगातून अपत्यसिंव 
अशक्य असतो. माणसाचें डिन्न प्रकार जर अशा तऱ्हेचे असते तर आयवन, अॅंग्िोसकॅ्सन वगैरे नावािंािी 
येणाऱ्या सवांना त्या त्या गटात पिणाऱ्या माणसाचें पूववज म्हटिे तर ती चूक गंिीर ठरणार नाही. ताबंड्ा 
हडरणाचं्या कोणत्याही कुिाचे पूववज एल्क नव्हते. ते सववच्या सवव केवळ ताबंिे हरीणच होते. परंतु आपण 
पाडहिेच आहे की, जीवशािदृष्ट््ा मानवप्राण्याचं्या अशा तऱ्हेच्या जाती नसतात. डिन्निक्षणाडंकत मानवी 
प्रकाराचें परस्परसंयोग होतात. त्यातून जन्मिेल्या अपत्याचेंही परत संयोग होतात. म्हणून कोणत्याही एका 
व्यक्तीचे पूववज म्हणजे केवळ त्या व्यक्तीचे प्रत्यक्षात होऊन गेिेिे पूववज असतात. आनुवडंशकतेचा हा अथव 
रे्तिा तर जीवशािाचे डनयम तीमध्ये फारच काटेकोरपणे पाळिे जातात असे म्हणाव ेिागते. त्या डनयमापंैकी 
काही आपल्यािा ज्ञात आहेत. पण पािात्त्य संस्कृतीत, ज्यािा वाडंशक अनुवृत्ती मानिे जाते ते एक 
कपोिकन्ल्पत आहे. प्रत्येक र्राण्याच्या वशंविेीमधून आनुवडंशकता वाहत असते. हीच वास्तवता आहे. 
वशंािा पूववज म्हणणे अवास्तव आहे. जननवैज्ञाडनकाचं्या व्याख्येप्रमाणेसुद्धा वशं हे एक डवमूतवन आहे. िौडतक, 
मानवशािज्ञाच्या संख्याशािीय व्याख्येप्रमाणे तर त्या व्याख्येत पराकोटीचे डवमूतवन आहे. समागम वशंा-वशंाचा 
होत नाही. प्रजोत्पत्तीही वशंाच्या कुशीत होत नाही. 

 

जननडवज्ञानात डपतरापंासून अपत्याकिे येणाऱ्या आनुवडंशकतेचा अभ्यास केिेिा असतो. १८५९ मध्ये 
प्रडसद्ध झािेल्या िार्तवनच्या Origin of Species या गं्रथामुळे जननडवज्ञानाचा पाया र्ातिा गेिा असिा तरी 
आधुडनक जननडवज्ञान हे मेंिेिने केिेल्या वाटाण्यासबंधंीच्या प्रायोडगक अभ्यासावर उिारिे गेिे आहे. हे 
त्याचे प्रयोग Origin of Species या गं्रथाच्या प्रकाशनानंतर थोड्ाच डदवसातं केिे गेिे. परंतु १९०० 
सािपयंत िोकानंा त्याचंी माडहती नव्हती. डनरीक्षणान्ती मेंिेििा जी प्रत्यक्ष उदाहरणे डदसिी ती िार्तवनिा 
अनुसरणाऱ्या उत्क्राडंतवाद्याचं्या अपेके्षपेक्षा बरीच वगेळी होती. थेंब थेंब ओर्ळणारी शाई आडण थेंबाथेंबाने 
वाहणारे पाणी एकत्र डमसळून एकजीव अशी पातळ शाई तयार व्हावी त्याप्रमाणे आईकिून आनुवडंशकतेने येऊ 
शकणारी वैडशष्ट््े आडण वडििाकंिून येऊ शकणारी आनुवडंशक वैडशष्ट््े याचें मुिामंध्ये सुर्ट डमश्रण होत 
असते अशी काहीशी कल्पना आनुवडंशकतेच्या कायवपद्धतीडवषयी जुन्या उत्क्राडंतवाद्याचं्या मनात होती. पण हे 
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अडतसुििीकरण होय. मेंिेिच्या प्रयोगाने डसद्ध झाल्याप्रमाणे िीपुरुषसंयोगाने होणाऱ्या प्रजोत्पादनाची 
कायवपद्धती याहून फारच गंुतागंुतीची आहे. आपल्यािा डमळणारी आनुवडंशक वैडशष्ट््े ही आई व विीि 
याकिून डमळािेिी गुणाचंी एक दीर्व माडिका असते. हे गुण शाई व पाणी याप्रमाणे एकमेकातं डमसळून जाणारे 
मानावयाचे नसून व्यक्तीच्या बाबतीत, डविुरिेल्या अनेक मण्यातूंन डनविून काढून जणू त्याचंी एक राशी 
बनविेिी आहे अशा स्वरूपाचे मानावयाचे असतात. पुष्ट्कळ गुणाचं्या बाबतीत ही डनविीची रीत काही 
संख्याशािीय डनयम पाळताना आढळते. या सवव प्रडक्रयेचा अभ्यास मेंिेिने आपल्या वाटाण्यावंरीि प्रयोगात 
तपशीिवार केिा आहे. आडण मानवी आनुवडंशकतेमधीि अनेक जीवशािीय समस्याचंी उकि अद्यापी 
झािेिी नसल्यामुळे अजूनही ही मानवी वशंदायाची प्रडक्रया वणवन करताना वनस्पती व पशू याचं्या बाबतीतीि 
डनरीक्षणाचा आधार रे्णे आवश्यक आहे. 
 

वाटाण्याचं्या अनेक डपढ्यातंीि उंचपणा अथवा ठेंगूपणा, डपवळा रंग अथवा डहरवा रंग अशा िक्षणाचं्या 
इडतहासावर मेंिेिने आपिे िक्ष कें डद्रत केिे होते. याचा अथव असा की, एकमेकानंा पयायी असिेल्या अशा 
दोन िक्षणाचं्या एका एका जोिीवर एका वळेेस एक याप्रमाणे मेंिेिने आपिे िक्ष कें डद्रत केिे होते. त्याने उंच 
जातीच्या वाटाण्याचा ठेंगू जातीच्या वाटाण्याशी संकर केिा आडण संकडरत पीक सववच्या सवव उंच जातीच्या 
वाटाण्याचें आिे. या नवीन डपढीतीि वाटाण्यांचा त्याने आपसातच संकर र्िवनू आणिा आडण आता डचत्र 
बदििे. दुसऱ्या डपढीतीि संकडरत डपकापैकी तीन-चतुथांश वाटाणे जरी उंच जातीचे असिे तरी उरिेिे 
एक-चतुथांश ठेंगू जातीचे होते आडण त्याचंा हा ठेंगूपणा अशा प्रकारचा होता की जणू त्याचं्या पूवीच्या डपढीतीि 
वाटाण्याचंा कधी उंच जातीशी सयंोग झािाच नव्हता. अशा प्रयोगाचं्या दीर्व माडिकातूंन आढळून आिे की, 
गुळगुळीतपणा आडण सुरकुतिेपणा, डपवळेपणा आडण डहरवपेणा अशा पयायी गुणाचं्या जोड्ापं्रमाणेच उंचपणा 
आडण ठेंगूपणाही अपत्यामंध्ये उमटतात पण प्रत्येक गुण आपिी पृथगात्मता रािून ठेवतो. जीवशािीय 
पडरिाषेत िक्षणाचं्या अशा जोिीिा ‘वैकन्ल्पक गुण-युगि’ म्हणतात. ते दोन गुण म्हणजे एकाच प्रकारच्या 
वैडशष्ट््ाचे व्यावतवक पयाय असतात. बहुतेक सववच वैडशष्ट््ाचं्या बाबतीत या दोन डवकल्पापंकैी (पयायापंैकी) 
एक गुण दुसऱ्यापेक्षा प्रिावी असतो म्हणजेच तो प्रकट असतो. याचाच अथव असा की, त्यातीि जो अप्रिावी 
अथवा मार्ार रे्णारा गुण असेि तो पुढच्या डपढीत आनुवडंशकतेने संक्राडमत होत असिा तरी त्या त्या 
अपत्यामंध्ये प्रकट होणार नाही. उंचपणा हे प्रिावी वैडशष्ट््ाचे दोन जनुक (gene) (उं, उं) वाटाण्याच्या मूळ 
जोिीपैकी पूबंीजामध्ये होते. आडण मूळ जोिीतीि िीबीजात मागे राहणाऱ्या म्हणजे अप्रिावी अशा ठेंगूपणा या 
वैडशष्ट््ाचे दोन जनुक (ठें, ठें) होते. उचंपणा हे वैडशष्ट्् प्रिावी असल्यामुळे पडहल्या डपढीतीि (डप१) सवव 
वाटाणे उंच जातीचे डनर्ािे. प्रत्येकामध्ये उंचपणाचा एक जनुक व ठेंगपूणाचा एक जनुक (उं. ठें.) होता. पैकी 
ठेंगूपणाचा जनुक अप्रकट राडहिा. परंतु ठेंगूपणा हे वैडशष्ट्् नि झािे नव्हते. पुढच्या अन्तजवनन झािेल्या 
डपढीत (डप२) दोन्हीही डपतराकंिून उंचपणा व ठेंगूपणा याचें एक एक जनुक (उं., ठें) अपत्यानंा डमळािे. दोन 
िाबं काड्ा व दोन छो्ा काड्ा याचं्या जोड्ा डजतक्या रीतीने जमडवता येतीि डततक्या रीतीने 
जमडवल्यास डजतके डवडवध (म्हणजे, ४) प्रकार होतीि, डततक्याच प्रकारात जनुकाचंी डविरण नवीन 
डपढीतीि वाटाण्यात झािी. त्यामुळे या (डप२) डपढीतीि वशंदाय िक्षणाचें प्रमाण उं, उं; उं. ठें; ठें, उं; व ठें, 
ठें; असे होते.  

 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

आकृती १ 
 

िी बीज (डप१) 
 
 

    
उंच ठेंग ू

   
पूंबीज (पी१)   उंच डप२  उं. उं. डप२  ठें. उं. 

ठेंग ू डप२  उं. ठें. डप२  ठें. ठें. 
 

उंचपणाचे जनुक प्रिावी असल्यामुळे वाटाण्याचं्या पडहल्या तीन गटाचें स्वरूप सारिेच डदसत होते. 
म्हणजे ज्या गटाचं्या व्यक्तीमधीि दोन्ही जनुके उं, उं अशी होती, त्याचे स्वरूप आडण इतर दोर्ाचें स्वरूप 
सारिेच होते. त्यामुळेच मेंिेिच्या प्रयोगातीि डप२ या डपढीतीि वाटाण्यापंैकी एक-चतुथांश ठेंगू जातीचे व 
तीन-चतुथांश उंच आिे.  
 

वशंदायासंबधंीच्या या डनयमाचे महत्त्व असे की, वैडशष्ट््ाचंी जी नवीन नवीन डमश्रणे होतात ती डनमाण 
करण्यात िी-पूं-सयंोगाचे नेमके कायव काय हे समजावनू देणाऱ्या उपपत्तींचा पाया त्या डनयमाने र्ातिा गेिा. 
जनुकाचं्या एका वैकन्ल्पक गुणयुगुिाऐवजी दोन वैकन्ल्पक गुणयुगुिांमध्ये ज्याचं्यात फरक आहे असे िी-पू-ं
जनक रे्तिे असता अपत्यात काय फरक पितात हे मेंिेिने आणिी पुढे जाऊन पाडहिे. उंच (उं) आडण 
डपवळ्या (डप) वाटाण्याचंा ठेंगू (ठें) आडण डहरव्या (डह) वाटाण्याशंी त्याने संयोग करून पाडहिा. जसे 
ठेंगूपणापेक्षा उंचपणाचे जनुक प्रिावी असते तसे डहरव्या रंगाच्या जनुकापेक्षा डपवळ्या रंगाचे जनुक प्रिावी 
असते. नेहमीच डहरवपेणा आडण ठेंगूपणा डमळून असतात आडण डपवळेपणा व उंचपणा नेहमीच एकत्र राहातात 
की काय ते शोधून काढावयाचे होते. परंतु मेंिेििा असे आढळून आिे की अंतजवननाने डनमाण झािेल्या 
दुसऱ्या डपढीतीि अपत्यामंध्ये गुणवैडशष्ट््ाचं्या वाटणीचा मूळच्या जोिीतीि वैडशष्ट्् डविागणीशी काही संबधं 
नव्हता. एक एक कािी रे्ऊन काड्ाचंा संच बनवावा ककवा सुटे सुटे मणी रे्ऊन त्याचें गट करावते त्याच 
रीतीने जणू एक एक सुटे वैडशष्ट्् रे्ऊन त्याचें गट बनडविेिे असतात या डठकाणी दोन वैकन्ल्पक 
गुणयुगिाशंी संबधं येत असल्यामुळे दुसऱ्या डपढीत वैडशष्ट््ाचें डविाजन पूवीप्रमाणे (म्हणजे जेव्हा एकाच 
वैकन्ल्पक गुणयुगिाचा प्रपचं होता त्या वळेेप्रमाणे) चारीच्या पटीत न होता सोळाच्या पटीत होते.  
 

गणीतदृष्ट््ा शक्य होतीि तेवढी सवव संयुके्त दुसऱ्या डपढीत र्िून आिी. ९ उंच + डपवळे, ३ 
उंच+डहरव,े ३ ठेंगू +डपवळे व १ ठेंग+ूडहरवा. त्याचं्या मळू जनकापंैकी एक उंच+डपवळा व दुसरा ठेंगू+डहरवा 
असूनही दुसऱ्या डपढीतीि १६ अपत्यापंकैी ६ अपत्याचंी वैडशष्ट््संयुके्त मूळ जनकामंध्ये नसिेल्या प्रकाराचंी 
होती म्हणजे तीन उंच+डहरव ेआडण तीन ठेंग+ूडपवळे या प्रकाराचें होते. 
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आकृती २ 
 

िी बीज (डप१) 

        
उं+पी   उं+डह  ठें+पी ठें+डह  

  

  
 वैडशष्ट््ाचं्या नवीन सयुंक्ताचं्या डनर्तमतीच्या बुिाशी जे जीवशािीय तत्त्व आहे त्यािा “एकेका 

(अडविाज्य) गुणवैडशष्ट््ाच्या डविक्तीकरणाचे अनविंडबत्व (independence of segregation of unit 
characteristics)” असे म्हणतात. मानवी वशंदायासंंबंधीच्या बऱ्याच गोिी अजून दुगवम्य असल्या तरी 
‘वैकन्ल्पक गुणयुगिाचं्या आनुवडंशकतेबाबत वरीि तत्त्व डक्रयाशीि असते यात सदेंह नाही. डदर्व डशरस्कता, 
कपगट व गोरा वणव ही नॉर्तिक िोकाचंी वैडशष्ट््े म्हणून डनवििेिी आहेत तर पृथुडशरस्कता व रंगाचा 
काळसरपणा ही अल्पाइन िोकाचंी वैडशष्ट््े मानिी जातात. परंतु पगे केस व गोरा रंग याचंी डदर्व 
डशरस्कतेपासून फारकत होते व काळसरपणा व पृथुडशरस्कता हेही फुटून वगेळे होतात. या र्टनेत आज काही 
गूढ राडहिेिे नाही. उदाहरणाथव, युरोपातीि शरीरप्रकाराचंा नकाशा पाहा. इतके सगळे वगेवगेळ्या प्रकाराचें 
िोक युरोडपयनाचं्या पूववजात समाडवि असल्यावर तो नकाशा जसा डदसावा अशी अपेक्षा करता येईि, तसाच 
तो डदसतो. माताडपतराचं्या प्रकारात डनरडनराळ्या सु्ा गुणवैडशष्ट््ाचं्या बाबतीत डजतके अडधक फरक 

         

डप २ 
उंपी 

उं पी 
डप २ 

उं डह 

उं पी 
डप २ 

ठें पी 

उं पी 
डप २ 

ठें डह 

उं पी 

    

  
 
  
 पूं बीज  
 (डप१)  

  

 

उं+पी 

उं+डह 

ठें+पी  

ठें+डह  

डप २ 
उं पी 

उं डह 
डप २ 

उं डह 

उं डह 
डप २ 

ठें पी 

उं डह 
डप २ 

ठें डह 

उं डह 

    

डप २ 
उं पी 

ठें पी 
डप २ 

उं डह 

ठें पी 
डप २ 

ठें पी 

ठें पी 
डप २ 

ठें डह 

ठें पी 

     

डप २ 
उं पी 

ठें डह 
डप २ 

उं डह 

ठें डह 
डप २ 

ठें डह 

ठें डह 
डप २ 

ठें डह 

ठें डह 
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असतीि, त्या प्रमाणात दुसऱ्या आडण नंतरच्या डपढ्यातूंन मानवी प्राण्याचं्या बाबतीत संयुक्ताचं्या डवडवधतेची 
शक्यता वाढते. जर आपण एक एक अशी दहा सुटी गुणवैडशष्ट््े वगेळी करू शकिो आडण या दहाही 
वैडशष्ट््ाबंाबतीत जर आई आडण बाप एकमेकापंासून डिन्न असिे तर त्या गुणवैडशष्ट््ाचंी १०२२ सयुंके्त शक्य 
होतीि [२१० = १०२४. १०२४—२ (माताडपत्याचंी वैडशष्ट््े) = १०२२]. अशा रीतीने मानवी जननपेडशका 
मूळच्या वशंदायात अगडणत पडरवतवने र्िवनू आणू शकतात आडण जगाच्या सवव िागात तशी पडरवतवने र्िून 
आिेिीही आहेत. 

 

अशा रीतीने आधुडनक जननडवज्ञानाच्या संदिात शुद्ध वशंाचा प्रश्न डनराळाच डदसू िागतो. तरीही 
पुष्ट्कळदा िौडतक मानववशंशािज्ञ अशा रीतीने बोितात की जणू काय िरी समस्या आहे ती म्हणजे मूळचे 
मानववशं शोधून काढून त्याचंी िक्षणे डनडित करण्याची. उदाहरणाथव, दीर्वडशरस्कता आडण गोरा रंग व कपगट 
केस या गोिी ज्यात एकत्र आहेत असा एक नॉर्तिक नावाचा प्रकार वगेळा काढणे. मग एक अभ्यासक 
दीर्वडशरस्कता व काळसर वणव असिेल्या मानवगटाचंा अभ्यास करून रंगाच्या कारणावरून त्याचंा नॉर्तिक 
प्रकाराशी काहीही संबधं नाही असे म्हणेि तर दुसरा अभ्यासक कपािाकंाच्या कारणावरून त्याचंा नॉर्तिक 
प्रकाराशी संबधं शाबीत करेि. असा वाद वाढतच जातो. पण जननडवज्ञानाच्या डसद्धान्ताप्रमाणे पाहता दोन्हीही 
वैडशष्ट््े महत्त्वाची आहेत. आनुवडंशकतेची रीतच अशी आहे की, पूववजाचंी सही सही प्रडतकृती नाहीत असे 
प्रकार वारंवार पुढच्या डपढ्यातूंन उत्पन्न होत असतात. कोणताही एक अभ्यासक मूळ प्रकाराचा डनदशवक म्हणनू 
जो िक्षणसमूह धरून चािेि त्यािा जननडवज्ञानदृष्ट््ा महत्त्व नाही. स्वतःचा पुरावा व्यवन्स्थत मािंण्यासाठी 
एक सोय एवढेच त्याचे महत्त्व.  

 

डमश्र वशंापासून शुद्ध वशं वेगळा ओळिून काढण्याचा शािीय साधनाचा एकमेव आधार म्हणूनसुद्धा 
जननडवज्ञानाच्या तत्त्वानंा मानववशंाबद्दिच्या ज्ञानसाधनेत महत्त्वाचे स्थान आहे. वाडंशक संकराचा अभ्यास 
करताना एक सववस्वी डनराळी अध्ययनपद्धती अविंडबणे मेंिेिच्या डसद्धान्तामुळे जरूरी चे ठरते. आपण पाडहिे 
आहेच की, जर आई-बाप डिन्न शारीडरक प्रकाराचें असतीि तर त्याचं्या वैडशष्ट््ाचं्या संततीत होणाऱ्या 
डविागणीमुळे अपत्ये एकमेकाहूंन वगेळी डदसणारी होतात पण जर आईबाप एकाच प्रकारचे असतीि तर त्याचंी 
मुिेसुद्धा एकसारिी डदसणारी असणार. ही दुसरी अवस्था जेथे अन्स्तत्वात आहे म्हणजे जेथे एका कुटंुबातीि 
िाविंातं म्हणण्याजोगे फरक डदसत नाहीत असा एकही मानवसमूह आढळात आिेिा नाही. यामुळे, हाती 
असिेल्या सवव मनुष्ट्यरूपी सामग्रीवरून डदसते की, अगदी अिग पििेल्या मानवसमहूातसुद्धा कुठेतरी बहुडवध 
पूववजपरंपरा असते आडण काही अपत्ये एका पूववजपरंपरेकिे झुकिेिी असतात तर दुसरी काही दुसऱ्या 
पूववजपरंपरेकिे कितात. एिाद्या वशंाच्या सववच व्यक्तींमध्ये एकाच तऱ्हेची िक्षणवैडशष्ट््े आहेत या अथाने 
वाडंशक शुद्धता इडतहासास ज्ञात नाही. परंतु उप-आन्क्टवक प्रदेशात शकेिो वष े अिग पििेल्या एन्स्कमो 
िोकाचं्या काही िहान िहान गटामंध्ये गौरवणीयाशंी त्याचंा संपकव  येण्यापूवी अशी वाडंशक शुद्धता अन्स्तत्वात 
असण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही मानवसमूहात वाडंशक शुद्धता याचा अथव एवढाच होऊ शकतो की, 
सख्ख्या िाविंाचंा एक गट म्हणजे दुसऱ्या एिाद्या सख्ख्या िाविंाचं्या गटाची आनुवडंशक वैडशष्ट््ाचं्या 
बाबतीत प्रडतकृती असणे. म्हणजे असे की, जरी जननडवज्ञानाच्या डसद्धान्ताप्रमाणे सख्ख्या िाविंाचं्या एकेका 
गटात काही वैडशष्ट््ाचंी नवीन संयुके्त होत असिी तरी, डपढ्यानुडपढ्या इतके अन्तजवनन होत राहते की, हे 
सवव गट एकमेकासंारिेच डदसू िागतात–एकाच वशंदायामध्ये ते सहिागी असतात. अिग पििेल्या टेनेसी 
नदीच्या दऱ्यािोऱ्यातीि गौरवणी अमेडरकन िोक, प्रथम आिेिे युरोडपयन पुरुष वसाहतवािे व हॉटेन्टॉट 



 
 अनुक्रमणिका 

डिया याचं्या अपत्याचंी सतंती म्हणून असिेिे दडक्षण आडफ्रकेतीि बसॅ्टािव िोक, मिाय द्वीपसमूहातीि 
डकसाट बटेावरीि िच बाप व मिाय आई अशा जोिशयापंासूनची डनपजिेिी जमात अशा सगळ्या 
मानवसमूहामंध्ये, प्रत्येक समूहातीि िाविंाचें सवव गट जननडवज्ञानदृष्ट््ा एकमेकानंा समान असतात. 
टेनेसीच्या िोंगराळ िागातीि ितेवणीयाचं्या गटापेक्षा दडक्षण आडफ्रकेतीि व डकसाट बेटावरीि समूहातंीि 
सख्ख्या िाविंाचं्या गटातीि िाविंािाविंामध्ये अडधक फरक आढळतात. कारण असे की, त्याचं्या 
वशंदायामंध्ये अंतगवत डिन्नता फारच आहे. तरी पण अन्तजवननामुळे त्याचं्यात वाडंशक एकडजनसीपणा बऱ्याच 
मोठ्या प्रमाणावर डनमाण झािा आहे. एिाद्या िौडतक मानवशािज्ञाने या समाजातीि एिाद्या िाविं-गटाची 
मोजमापे रे्तिी तर ती मोजमापे इतर िाविं-गटाचं्या मोजमापाचं्या जवळजवळ येतीि. त्यातीि कोणताही 
एक गट सवव गटाचंा समुडचत नमुना ठरेि. 

 
कोणत्याही वशंडवषयक सशंोधनात वशंाचा एकडजनसीपणा कोणत्या मयादेपयंत साधिा आहे हे 

अजमावण्यासाठी वरीि रीत ही डनडित गमक आहे. युरोपातीि नागरी कें द्रातून अनेक कुटंुब ेएकमेकाशंी काही 
संबंध नसिेिी असतात. तेथे हा एकडजनसीपणा डनमाण झािेिा असत नाही. तेथे िाविंाचं्या एका गटाची 
मोजमापे ही बहुधा अन्य गटाचें प्रडतडनडधत्व करू शकत नाहीत. परंतु मानवजातीचा डवचार करता ‘शुद्ध वशं’ 
यािा काही अथव द्यावयाचा झाल्यास तो म्हणजे वरीि रीतीने मापिेिा एकडजनसीपणा एवढाच होय. 
मानवशािदृष्ट््ा पाहणी करता, ज्याचं्यामध्ये शुद्ध वशं अन्स्तत्वात नाही असे डदसते, तीच युरोपीय राष्ट्र े
आपल्या शुद्ध रक्ताचा िागंोरा डपटून आपिे श्रेष्ठत्व डमरव ूपाहतात हे एक दैवदुर्तविडसत आहे. 
 

अिीकिच्या काही वषांत जननडवज्ञानाने आनुवडंशकतेसंबंधीच्या ज्ञानात आणिी एक महत्त्वाची िर 
र्ातिी आहे. असे दािडविे गेिे आहे की, काही अचानक पडरववतन (Mutation) र्िूनही नवी वैडशष्ट््े उत्पन्न 
होऊ शकतात. आपल्या एकडत्रत केिेल्या वशंदायातून ज्याचंी उत्पत्ती दािडवता येत नाही अशी काही नवीन 
वैडशष्ट््े रे्ऊनच एिादी िोिमाशी अथवा एिादे वासरू जन्मािा येते आडण आपिी अपत्ये व त्याचंी संतती 
याचं्यात ही नवीन वैडशष्ट््े संक्रडमत करते. डहअरफोिव या जातीची गुरे कॅनिा आडण अमेडरकेतीि 
पशूत्पादनके्षत्रात फार काळपयंत फार िोकडप्रय आहेत. जेव्हा १८८९ मध्ये कान्सासमधीि एका शतेावर एक 
डबनकशगाचे एक वासरू डनपजिे, तेव्हा पशूत्पादन व्यावसाडयकाचं्या ध्यानात डबनकशगाच्या गुराचें महत्त्व 
चटकन आिे. हल्लीची सगळी डबनकशगाची डहअरफोिव गुरे म्हणजे त्या कान्सासच्या पाड्ाचीच सतंती होय. 
असे पडरवतवन र्िते ही वस्तुन्स्थती आहे हे आज नाकारता येणार नाही. आडण काही डवडशि पडरन्स्थतीमुळे 
पडरवतवनाचंा संिव वाढतो हेही सवांना माहीत आहे. उदाहरणाथव, जास्त उंचीच्या प्रदेशात डवडकरणाच्या 
(radiation) प्रिावामुळे अथवा प्रयोगशाळामंधून क्ष-डकरणाचं्या शक्तीमुळे पडरवतवनाची शक्यता वाढते. 
 

अशी नवीन वैडशष्ट््े कशी उद िवतात यासबंंधी पडहल्या पडहल्या उत्क्राडंतवाद्याचंी एक अगदीच वगेळी 
डवचारसरणी होती. अर्तजत गुण आनुवडंशकतेने पुढे सरकतात यावर िार्तवनचा डविास होता. अडधकाडधक 
उंचीवरचा पािा डमळवणे िाग पिल्यामुळे डजराफाचं्या माना जास्त जास्त िाबंत गेल्या आडण प्रत्येक नव्या 
डपढीत या अर्तजत गुणाचे आनुवडंशक संक्रमण झाल्यामुळे ती जास्त िाबं मानेची डनपजत गेिी. ककवा, 
पाण्यािािीि गुिातीि माशाचंी दृिी कधी उपयोग न करावा िागल्यामुळे नाहीशी झािी आडण त्याचंा हा 
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नवीन अंधळेपणा त्याचं्या वशंजातं उतरिा. त्याच रीतीने मानवजातीतही माताडपत्याचंी अर्तजत वैडशष्ट््े 
त्याचं्या संततीत उतरतात असे मानिे जाई. 
 

आधुडनक जननडवज्ञानाने प्रयोगामागून प्रयोग केिे. त्या प्रयोगामंधून असे डनष्ट्पन्न झािे की िार्तवन व 
त्याचे समकािीन याचें म्हणणे चुकीचे होते. अर्तजत गुण आनुवडंशक होत नाहीत. नवीन वैडशष्ट््े पडरवतवनाने 
उत्पन्न होतात आडण आत्यडंतक अंतजवनन करणाऱ्या वशंविेीतही, ती उत्पन्न होऊ शकतात. हा पडरवतवने केवळ 
‘यद्वा तद्वा’ अशी असतात आडण त्या बदिापंासून त्या डवडशि व्यक्तीिा काही फायदा होतोच असेही नाही. 
वगेवगेळ्या मानवशंाचंी डवडवध वैडशष्ट््े अशा रीतीने यदृच्छया पडरवतवने र्िून डनमाण झािी, उदा. डनळे िोळे. 
मानवाच्या प्राचीन इडतहासात जेथे जेथे मानवाचें समूह स्थाडयक होऊन डवशषेिक्षणदशी प्रदेश तयार झािे तेथे 
तेथे अंतजवननामुळे ही वैडशष्ट््े िूप मोठ्या िोकसखं्येची डवशषे िक्षणे बनून गेिी. परंतु पूववजाचंी अर्तजते ही 
त्याचं्या वशंजामंध्ये संक्रडमत होत असतात ही कल्पना मात्र संपूणवतया त्याज्य ठरिी आहे. संस्कृतीच्या 
वैिवाडवषयी आनुवडंशकता उदासीन असते. मग ते वैिव डवज्ञानात असू दे अथवा तंत्रज्ञानात अथवा किामंधीि 
असू दे. डपढ्यामंागनू डपढ्यामंध्ये ह्याचें संक्रमण नैसर्तगकरीत्या होत नाही, मानवी प्रयत्नानंी त्याचंी जोपासना 
करावी िागते. 

 
ते म्हितात— 

 
जीवशािज्ञ : एक व्यावसाडयक जीवशािज्ञ म्हणनू माझ्या शबदाबंद्दि माझ्यावर असिेिे दाडयत्व 

ध्यानात रे्ऊन मी ठामपणे म्हणतो की, मानवसमाजाची शारीडरक वैडशष्ट््े आडण सासं्कृडतक कतवबगारी याचंा 
अन्योन्यसंबधं काय व कसा आहे यासबंंधीचे सवव उपिबध आडण िरेिुरे ज्ञान हे एिाद्या पोस्टाच्या डतडकटाच्या 
मागीि वाजूस डिडहता येईि. 

Lancelot Hogben, “Preface on Prejudices” in Cedric Dover, Half-Caste, London, Secker 
and Warburg, 1927. 
 

महत्त्वाच्या वैडशष्ट््ाबंाबत बोिावयाचे झािे तर दोन वशंामंध्ये असिेिे फरक हे दोन व्यक्तींमधीि 
तशा फरकापंुढे अगदीच क्षलु्लक ठरतात–इतके क्षुद्र की, सुप्रजननाचे डनष्ट्पक्षपाती शाि बनवावयाचे झाल्यास 
त्याच्या कायवपद्धतीत दोन वशंाचं्या िक्षणामधीि िेद िक्षातही घ्यावयास नकोत. 

H. J. Muller, Out of the Night : a Biologist’s View of the Future.London, Gollancz, 1936. 
 

समाजाच्या दोन थरामंधीि बुडद्धमते्तत असिेिा फरक हा आनुवडंशक कारणामुंळे थोिा तरी पितो की 
काय यासंबधंी आपणािंा अजून डनडित माडहती नाही आडण या फरक पिण्यािा पडरन्स्थती ही काही प्रमाणात 
डनडितपणे कारणीितू आहे हे ध्यानात रे्ता सववसाधारण बौडद्धक दजा वाढडवण्याच्या कामी वशंशािीय पद्धती 
वापरण्यापेक्षा पडरन्स्थती सुधारण्याची पद्धती वापरणे डकती जरूरीचे आहे ते उर्िच आहे. 
C. H. Waddington, An Introduction to Modern Genetics. London, Allen & Unwin, 1939, p. 358. 
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प्रकरि ६ वे 
 

श्रेष्ठ कोि ? 
 

*************************************************** 
 

अमुक एका वशंाच्या श्रेष्ठपणाशी अथवा कडनष्ठपणाशी काही संबधं नाही अशा डकती तरी गोिी 
मानववशंाचं्या शािीय अभ्यासातून डनष्ट्पन्न होतात. ज्याचंी नोंद नाही व डवस्मरण झािेिे आहे अशा 
पूवेडतहासातीि र्टना व मानवसमूहाचंी स्थिातंरे यासंबंंधी त्यातून माडहती डमळते. दोन डिन्न मानववशंाचं्या 
डमश्रणातून वैडशष्ट््ाचंी कोणती नवी संयुके्त उत्पन्न होतात ते समजते. एक राष्ट्र म्हणून असिेिा मानवसमूह 
आडण जीवशािदृष्ट््ा एकाच प्रकारचा (म्हणजे एका वशंाचा) असिेिा मानवसमूह याचं्यातीि फरकही 
त्यामुळे स्पि होतो. अगदी सुरवातीपासूनच, असा शािीय अभ्यास हे मानववशंशािाचे एक अडविाज्य अंग 
बनिे आहे. माणसाची हािे व इतर शारीडरक वैडशष्ट््े यावर कोरिेिी मानवजातीच्या इडतहासाची शकाविी 
या अभ्यासद्वारा डमळते. आडण या अभ्यासातून मानववशंशािज्ञानंा असे संपूणवपणे प्रत्ययास आिे की, 
मानवाच्या श्रेष्ठतेशी अथवा कडनष्ठतेशी त्याच्या वशंाचा संबंध नाही. एक आद्य मानववशंशािज्ञ डथओिोर 
वाइट्् (Theodor Waitz) याने १८५९ सािी या प्रश्नाचा अभ्यास केिा. तेथपासून तो अगदी अिीकिच्या 
फ्रॅं झ बोऑ (Franz Boas) पयंत सववजण हेच पुनःपनु्हा सागंतात की, या बाबतीत वशंाचं्या अभ्यासातून 
डमळणारा पुरावा केवळ नकारात्मक आहे. 
 

तरी पण सगळ्या मानवी समस्यापेंक्षा वशंाच्या श्रेष्ठत्व अथवा कडनष्ठत्वाच्या समस्येने मानवी हृदयात र्र 
केिेिे असते. साध्यािोळ्या रानटी माणसासारिाच, सुसंस्कृत माणूसही त्यािा अगदी जवळच्या वाटणाऱ्या 
गोिी, केवळ आपल्यािा अत्यत डप्रय आहेत असे म्हणत नाही, तर डविात त्या सवांत महत्त्वाच्या आहेत असे 
मानतो. थोिक्यात म्हणजे, त्या श्रेष्ठ आहेत असे म्हणतो. कोणतीही माडहती हाताशी आिी की, आपल्या 
श्रेष्ठत्वाडवषयीच्या डविासाचा पुरावा म्हणून तो डतची काळजीपूववक छाननी करतो. तेव्हा वशंडवषयक नवी नवी 
सत्य उजेिात आल्यावर त्याचंा परत परत या दृडिकोणातून अभ्यास व्हावा हे अपडरहायवच होते. यात 
वशंकल्पनेचे काही वैडशष्ट्् आहे असे नव्हे. धमांचीही अशी वगववारी झािेिी आहे आडण ठाम डनणवय जाहीर 
झािेिे आहेत. वगविेद आडण किगिेद याचंीही तीच गत होते. इतकेच काय, पण दोहोंचा वाडंशक पोत एकच 
असूनही एक राष्ट्र आडण दुसरे राष्ट्र, एक जहागीर आडण डतच्या शजेारची दुसरी जहागीर याचं्याकिेही याच 
दृडिकोणातून पाडहिे जाते. एकोडणसाव्या शतकाच्या मध्यानंतर वशंडवषयक ज्ञान जसे वाढत गेिे, तसे एक 
वाडंशक गट दुसऱ्या गटापेक्षा डनसगवतःच श्रेष्ठ अथवा कडनष्ठ आहे की काय हे ठरडवण्यासाठी काही शािीय 
आधार शोधावयाचा अभ्यासक प्रयत्न करीत राडहिे. तीन के्षत्रातूंन याडवषयी काम करण्यात आिे. 
शरीरडवज्ञान, मानसशाि व इडतहास ही ती के्षते्र होत.  
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शरीर वैज्ञाणनक के्षत्र : 
 

आपल्या मानवपूवव पूववजापंासून ते गौरवणीय मानववशंापयंत मानवाची शारीडरक उत्क्रान्ती एका सरळ 
रेषेत होत आिी आहे असे पडहल्या पडहल्या उत्क्रान्न्तवाद्याचें मत होते. उत्क्रान्तीची प्रडक्रया म्हणजे जणू एक 
डशिीच. आडण या डशिीची प्रत्येक वरची पायरी म्हणजे डबनशपेटीच्या वानरापासून होत असिेल्या प्रगतीचा 
एक एक ठळक टशपा होय असे त्यानंी धरिे होते. पाहा की, त्या डबनशपेटीच्या वानराचें नाक रंुद आडण बसके 
असते. तशीच रंुद, बसकी नाके आडफ्रकेतीि बुशमेन, डनग्रो आडण ऑस्रेडियातीि आडदवासी याचंी असतात. 
तर युरोडपयन िोकाचें नाक अरंुद आडण उठावदार असते. त्या अथी, अवयवाचंी कमी िाबंी व उठावदार नाक 
ही उत्क्रान्न्तप्रडक्रयेची इि फडिते होत आडण ही फडिते िेतवणीयाचें वैडशष्ट्् होय. 
  

मानव कपी (ape) याचं्या शरीररचनाप्रकाराचंा गेल्या पन्नास वषांत जो अभ्यास झािा त्यावरून डदसते 
की, उत्क्राडंतवाद्याचंा मानवशरीराच्या सरळरेषाकृती उत्क्रातंीवरीि डविास अनाठायी होता. मानवसदृश प्राणी 
आडण मानवजाती या दोहोंतही वैडशष्ट््पूणव वाढीच्या अवस्था डवडशि प्रदेशात होत आल्या आहेत. डवकासाच्या 
या अवस्था एकाच सरळ रेषेवर मािूंन दािडवता येणार नाहीत. मानव आडण वानर यातंीि सगळ्यात ठळक 
फरक माणसाची डनतळ त्वचा व मानवसदृश प्राण्याचंी केसाळ कातिी यातं आहे. सवव मानववशंातं मोंगोिॉइि 
िोकाचं्या अंगावर सगळ्यात कमी केस असतात तर ऑस्रेडियन आडदवासी, इतर वशंातंीि काही प्रदेशडनष्ठ 
जमाती आडण गौरवणीय िोक ह्याचं्या शरीरावर सवांत जास्त प्रमाणात िव असते. मानवसदृश प्राण्याचें ओठ 
पातळ असतात. त्याच्या अगदी उिट, ज्यािा िरा मानवी डवकास म्हणता येईि ते म्हणजे डनग्रोंचे जाि ओठ 
होत. हा डनकष िावल्यास िेतवणीयाचें पातळ ओठ त्याचंी अप्रगत अवस्था दािडवतात. अंगावरीि केसाचें 
प्रमाण अथवा ओठाचंी जािी हे डनकष म्हणून वापरिे तर असे ठरणार नाही की, शरीररचनादृष्ट््ा आजचे 
िेतवणीय िोक प्रचीन मानवापासून सवांत पुढे सरकिेिे आहेत. उत्क्राडंतप्रडक्रयेचे शवेट गाठण्याची मके्तदारी 
कोणत्याही एका वशंाची नाही केवळ िेतवणीयानंा अनुकूि म्हणून डनविून काढिेल्या वैडशष्ट््ाचं्या आधारावर 
त्याचंी श्रेष्ठता डसद्ध करता येणार नाही.  
 

सुरवातीसुरवातीच्या उत्क्राडंतवाद्याचें महत्त्वाचे म्हणणे असे होते की, मेंदूने व्यापण्याची मस्तकातीि 
जागा अडधक असणे हा वशंश्रेष्ठतेचा पुरावा होय. वानराचें कपाळ मागे ओढिेिे असते व मेंदू िहान आकाराचा 
असतो तर मानवाचे कपाळ उठावदार व मेंदू आकाराने मोठा असतो. म्हणून कोणत्याही मानववशंातीि मेंदूच्या 
सरासरी आकारावरून उत्क्रातंीच्या डशिीवरीि त्याचा टशपा डनडित करता येईि. शरीराच्या एकूण वजनाच्या 
तुिनेने मेंदूचे सरासरी वजन हे मोंगोिॉइि िोकाचं्या मानाने डनग्रोंमध्ये कमी िरते व िेतवणीयाचं्या मानाने 
मोंगोिॉइि िोकाचं्या मेंदूचेही जरा कमीच असते. हे फरक सरासरीमधीि फरक आहेत. परंतु त्यात इकिचे 
डतकिे होणे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असते, की, जवळजवळ कोणताही मानवी मेंदू डतन्ही प्रमुि वशंापंकैी 
कोणत्याही वशंाच्या व्यक्तीचा असू शकेि. त्या सरासरीतीि डनव्वळ फरकही फार मोठा नाही. डपग्मी िोक 
वगळता, इतर मानवी मेंदंूचा आकाराचा कमीजास्तपणा फार मयाडदत असतो. त्याच्या तुिनेने मानवसदृश 
वानर व मानव याचं्यातीि फरक फारच मोठा आहे. वानराचं्या मेंदूचा सगळ्यात मोठा आकार ६२१ 
र्नसेंडटमीटर असतो असे बिेू (Boule)१ म्हणतो. तर डनग्रोंच्या बाबतीत तोच िेिक, १४७७ र्. सें. मी. आडण 
पॅडरसच्या नागडरकाचं्या बाबतीत १५५० र्. सें. मी. असे आकिे देतो. तर डपअसवनच्या२ पाहणीतीि युरोडपयन 
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पुरुषाचं्या मेंदूच्या आकाराची सरासरी १४९० र्. सें. मी. आिी. ही सरासरी जवळजवळ बूिेने डदिेल्या 
डनग्रोंच्या सरासरीइतकी आहे. या उिट, डपअसवनच्या पाहणीप्रमाणे डनग्रो पुरुषाचं्या बाबतीतीि सरासरी १३५० 
र्. सें. मी. पिते. त्यावरून असे डदसते की, मानवजातीचे मेंदूच्या आकाराचे सरासरी आकिे एकमेकाजवळच 
येतात व मानवपूवव प्राण्याचं्या सरासरी आकड्ापंासून ते िूपच दूर आहेत. मानवपूवव प्राणी आडण मानव याचं्या 
सरासरीच्या मध्यंतरी पिणारे आकिे मानवी मेंदूच्या बाबतीत फक्त डपग्मी वशं व इतर अत्यतं िहान शरीरयिी 
असिेल्या जमाती याचें असतात. िहानच आकाराच्या व्यक्तीची मोजमापे रे्त असल्यामुळे इतर मापे जशी कमी 
येणार तसेच मेंदूचेही मोजमाप कमी असते. या िहान शरीरयिीचा पडरणाम म्हणनू उपजतच त्यानंा काही 
मानडसक न्यून असते अशा डनणवयावर उिी मारणे हे अडधक पुराव्याच्या अिावी चुकीचे आहे. 
 

ज्याचंी शरीरयिी साधारण सारिीच आहे अशा वशंामंध्ये, अगदी टोकाची उदाहरणे सोििी तर, एका 
वाडंशक गटातीि मेंदूचे आकार हे दुसऱ्या गटातीि मेंदूच्या आकाराहूंन डिन्न नसतात. आडण म्हणून ज्याचंा वशं 
आपल्यािा आधी माहीत नाही अशा व्यक्ती केवळ मेंदूच्या आकाराच्या मापावरून कोणत्याही एका वशंाच्या 
म्हणून ठरडवता येणार नाहीत. मेंदूच्या आकारातीि फरक व्यक्तीव्यक्तींमध्ये िूप मोठ्या प्रमाणात असतो. पण 
वशंातीि व्यक्तींची सरासरी रे्तिी तर दोन वशंाचं्या सरासरीत तो फारच थोिा असतो. डपग्मी आडण 
अधाडपग्मी गट सोिता, सगळ्यात मोठ्या आकाराचे मेंदू असिेिी जगातीि चौथाई िोकसंख्या सवव वशंाचं्या 
व्यक्तींची डमळून बनिेिी असेि. व्यक्तीची श्रेष्ठता ठरडवण्यासाठी मेंदूच्या आकाराचा डनकष बरोबर आहे अशी 
जर िरोिरीच आपिी िात्री असेि, तर व्यक्ती कोणत्या वशंाची आहे यािा महत्त्व न देता सगळ्याच मोठ्या 
मेंदूच्या व्यक्तींडवषयी आपुिकी ठेवणे हे अडधक यथाथवपणाचे होईि. 
 

परंतु वैयडक्तक श्रेष्ठता त्या व्यक्तीच्या मेंदूच्या आकारावर अविंबून आहे या दाव्याची सत्यतासुद्धा 
शकंास्पदच आहे. डकत्येक सुडवख्यात युरोडपयनाचें मेंदू अडतशयच िहान होते. मेंदू कायव कशा रीतीने करतो हा 
िरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जेवढ्या मयादेपयंत या कायाचे अडधष्ठान शारीडरक आहे, तेवढ्या मयादेपयंत ते 
मेंदूच्या एकूण आकारावर अविंबून नसून मेंदूच्या पृष्ठिागाच्या के्षत्रफळावर अविंबून असते. मेंदूिा चुण्या 
जेवढ्या जास्त तेवढे त्याचे के्षत्रफळही अडधक असते. दोन मेंदंूमध्ये त्याचं्या अडतसूक्ष्म र्टकामुंळे काय फरक 
पितात याडवषयी जवळजवळ काहीच माडहती नाही आडण वाडंशक फरक काय असतात यासंबधंी तर काहीच 
माडहती नाही. 
 

केवळ मेंदूतीि पेशींच्या फरकामुळे श्रेष्ठत्व अथवा कडनष्ठत्व ठरत नाही. शरीरबाधं्याच्या दृिीने समान 
असिेिा एक वशं दुसऱ्या वशंापासून वगेळा करण्यासाठी िक्षात घ्याव ेअसे फरक मेंदूच्या रचनेत नसल्यामुळे, 
अन्य कोणत्याही इंडद्रयाच्या अभ्यासाप्रमाणे, मेंदूच्या अभ्यासाच्या बाबतीतही मुख्य समस्या ही मेंदूची रचना 
आडण त्याचे कायव याचं्या संबधंीची आहे. अगदी आपल्या वैयडक्तक आयुष्ट्यातसुद्धा आपिे एिादे ठराडवक इंडद्रय 
रे्तिे तरी त्याच्या कायवपद्धतीत पित असिेिे फरक आपल्यािा डदसून येतात. मध्येच एिाद्या रोगाने 
आक्रमण केिे नाही तर यौवनापासून तो वृद्धावस्थेपयंत आपिे हृदय आडण फुफ्फुसे अगदी तीच असतात. परंतु 
या इडंद्रयाचं्या कायवपद्धतीत िूपच फरक पित असतो. आपण एिादा िोंगर चढत असतो तेव्हा छातीचे ठोके 
जोरात पित असतात आडण िासोच्छछ वास जिद होत असतो. जेव्हा आपण डनदे्रसाठी अिव े होतो तेव्हा 
हृदयाचे ठोके हळू पित असतात आडण िसन दीर्व व डनयडमत होते. समुद्रसपाटीपासून उंचावर असिेल्या 
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डठकाणी आपण उन्हाळा काढतो अथवा उष्ट्ण कडटबंधातीि एिाद्या डठकाणी डहवाळ्यात वास्तव्य करतो तेव्हा 
फुफ्फुसे व हृदय याचं्या कायवपद्धतीत तात्पुरते बदि होत असतात. हृदयाची ककवा फुफ्फुसाची रचना तीच 
असते. फक्त त्यात सुरडक्षततेसाठी बराच वाव ठेविेिा असतो. त्यामुळे पडरन्स्थतीिा अनुरूप असे बदि र्ित 
राडहिे तरी त्याचं्या अन्स्तत्वािा धोका येत नाही. आयुष्ट्यात आपण अनुिवाने जी ही र्टना डशकतो ती 
मानवसमूहाचंी तुिना करतानाही मूिितू ठरते. त्या डठकाणीही आपणािा सुरडक्षततेसाठी इकिे डतकिे 
होण्यािा अवकाश असिेिा आढळेि. ज्याचें संचयन (metabolism) मुळात कमी आहे असे मानववशं, ज्याचें 
संचयन मुळात जास्त आहे अशा मानववशंाबंरोबर नादंताना पुष्ट्कळ प्रदेशात डदसतात. त्याचं्यातीि हा 
शारीडरक फरक त्याचं्या एकमेकाशंी जुळवनू रे्ण्याच्या आि आिेिा डदसत नाही. वैद्यकीय तपासणी केल्यास 
डनरडनराळ्या मानवगटाचंी दृिी सारिीच ठरेि. परंतु नव ेप्रदेश हुिकणाऱ्या गोऱ्या संशोधकानंा त्यातीि काही 
आडदवासींची दृिी अशी तीक्ष्ण वाटिी की जणू ते सुक्ष्मदशवकातून अथवा दुर्तबणीतून पाहत आहेत. काही डवडशि 
पडरन्स्थतीमुळे सूक्ष्म तपडशिाकिे इतक्या बारकाईने नजर देण्यािा ते डशकिेिे असतात की, पडरणामतः 
इतरानंा ते सवव अद ितू वाटते. या उिट, आपण एिाद्या छापीि पानावरीि अक्षरे एकमेकापासून वगेळी करू 
शकतो ही गोि रानटी िोकानंा मोठी अद ितू वाटते. इथे फरक नेत्रेंडद्रयात नाही तर ज्या रीतीने काम 
करण्याचा त्या इडंद्रयािा नेहमी अनुिव आहे त्या रीतीत आहे. 
 

मेंदूची अवस्था तीच आहे. मेंदूची रचना सारख्याच प्रकारची असणारे िोक आपिे मेंदू अगदी 
वगेवगेळ्या प्रकारे वापरतीि आडण हे र्िेि ते त्याचं्या मनानंा नेहमी ज्या वगेवगेळ्या अनुिवातूंन जाण्याची 
सवय असते त्यामुळे. आनुवडंशक रचना आडण अर्तजत कायवपद्धती याचं्यात र्ोटाळा करणे हा कमािीचा 
गावंढळपणा आहे. तसे पाहता, कमकुवत हृदय ककवा अनेकाग्र दृिी यासारख्या इडंद्रयाचं्याही काही मयादा 
आहेत, पण ऐंडद्रय दोष असिेिा मेंदू असिेल्या व्यक्ती सगळ्याच मानववशंांत जन्मािा येतात. मनाचा 
कमकुवतपणा हा एिाद्या सबंध मानववशंात असणारा दोष असत नाही. 
 

मेंदूच्या आकाराडवषयीच्या या सगळ्या चचेतून मी डपग्मी व डपग्मीसम मानववशंानंा गाळिे आहे. 
आधुडनक संस्कृती या वशंानंा पचेि का हा केवळ ताडत्त्वक चचेचा प्रश्न आहे. ती काही डजवतं समस्या नाही. 
कारण सामाडजक कारणामुंळे त्याचंा नाश डनयत आहे. त्याचं्या डपढ्यानुडपढ्याचं्या वसडतस्थानातून त्यानंा 
वाळवटंाकिे अथवा पववताचं्या दऱ्यािोऱ्यात हुसकून िावण्यात आिे आहे. मोन्ल्वना हॉफमन (Malvina 
Hoffman) याचं्या छो्ा बशुमन कुटंुबाच्या त्या प्रडसद्ध डशल्पाकृतीकिे पाडहल्यावर कोणािाही असेच वाटेि 
की, र्ड्ाळाचे काटे मागे डफरवाव े आडण त्या बुशमनच्या मेंदूचा आकार कसिाही असिा तरी डबचाऱ्यानंा 
आपल्या स्वतःच्या रीतीने शातंपणे आयुष्ट्य जगू द्यावे. त्याचं्या वाळवटंी िपू्रदेशातीि अनेक डशिािंिावंर 
जनावराचं्या डशकारीची जी चतैन्यमय, रसरशीत डचते्र त्यानंी रेिाटिी आहेत ती आजही युरोडपयन 
डचत्रकाराचं्या कौतुकाचा डवषय व्हावी इतके ते िोक डनडितच प्रडतिावन्त होते. त्याचंी जगण्याची जुनी 
गणपद्धती ही अनाक्रमक व दयाशीि होती. परंतु डतकिे प्रथम गेिेिे िेतवणी शतेकरी व गोपािक याचं्या 
दृिीने त्या बुशमन िोकाचंा हाच मोठा दोष होता की, त्यानंी युरोडपयनापंढेु मान तुकडविी नाही. शवेटपयंत 
त्यानंी परकीयाचं्या अडतक्रमणाचा प्रडतकार केिा. म्हणून, एका समकािीनाने म्हटल्याप्रमाणे “आकाशीच्या व 
पृर्थवीवरीि सववशडक्तमान शासकाने” त्यानंा देिता क्षणी ठार मारिे. त्या काळात चितडचत डतकिे जाणाऱ्या 
बाहेरीि गौर व्यक्तींनी डिडहिे आहे की, त्या असहाय िी-पुरुषाचं्या बेफाम हत्याकािंाने आपल्यािा अगदी 
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डशसारी आिी आडण एरवी एवढा शहाणासुरता वाटणारा अडधकारी अशी हत्या हे देवाने सोपडविेिे काम व 
रोजच्या कतवव्याचंाच एक िाग समजतो हे पाहून आपल्यािा धक्काच बसिा. कधीमधी जाणारा एिादा प्रवासीच 
डिडहतो की, ‘आमच्यापुढे चािणाऱ्या व चितडचत धावण्याऱ्या बुशमन वाटाड्ाची अत्यतं मोकळी व सहज चाि 
व त्याचे सुरेि, बाधेंसूद शरीर पाहून आपल्यािा अचबंा वाटिा. त्याची प्रमाणबद्ध पण िहानिुरी व नाजूक 
शरीरयिी, त्याची सरळ, अडिमानी व पौरुषयुक्त चािण्याची ढब त्याचे धीटपणे आडण िंबीरपणे पाविे टाकणे 
आडण त्याच्या चेहऱ्यामोहऱ्यातून ओसंिणारी स्वतंत्रपणाची जाणीव हे पाहून आपल्यािा अवणवनीय आनंद 
झािा.३ यंत्रसंस्कृतीशी जुळवनू रे्णे बुशमन िोकानंा जमिे नसेि, पण त्याचं्या कवटीचा आकार िहान 
असूनही ते मानव जातीिा किंकितू नव्हते. 
 
मनोवैज्ञाणनक के्षत्र : 
 

वाडंशक श्रेष्ठता अजमावण्याकडरता मेंदूचा एकूण आकार तपासण्यापेक्षा मनोवैज्ञाडनक चाचण्या रे्णे 
जरा कमी गावंढळ व अडधक संबंडधत मोजमाप आहे. त्या चाचण्यातूंन मेंदूच्या कायाच्या अंडतम फिडनष्ट्पत्तीचा 
काही िाग कळतो. आडण मेंदू काय करू शकतो हाच िरा गाभ्याचा प्रश्न आहे. म्हणून गेल्या पंचवीस वषांत 
मनोवैज्ञाडनक संशोधनाचंी एक मोठी माडिकाच तयार झािी. त्यात वगेवगेळ्या वैयडक्तक व सामुदाडंयक 
चाचण्यामंधीि डनरडनराळ्या वाडंशक व रान्ष्ट्रक समूहाचंी कायवकुशिता पाहून त्याचें बदु्धयंक ठरडवण्यात आिे. 
 

बहुतेक सवव बुडद्धमापन कसो्ा अमेडरकेत रे्ण्यात आल्या. पडहल्या महायुद्धाच्य काळात अमेडरकन 
िड्ा पिटणीमध्ये अशा चाचण्या रे्ण्यात आल्या. जनतेच्या सवव थरातंीि िूपच व्यक्ती या फौजातं 
असल्यामुळे पूवीच्या सगळ्या प्रयत्नापेंक्षा या प्रयत्नात चाचण्यासंाठी िूपच आदशव असा नमुना डमळून गेिा. 
ढोबळ अशा वाडंशक व रान्ष्ट्रक गटात वगववारी करून या चाचण्याचं्या गुणाचें कोिक केिे गेिे. डनग्रो, ज्यू, 
डिडटश अथवा इटाडियन वशंाचे नागडरक अशा तऱ्हेचे ते गटडविाजन होते. या प्रत्येक गटाचे सरासरी 
मानडसक वय काढण्यात आिे. त्या डनरडनराळ्या गटाचं्या वयातं िूपच फरक होते सैन्यातीि ितेवशंीय गटाचे 
मानडसक वय १३·१ वष े होते तर डनग्रोचे १०·४ होते आडण गटसकंर (Overlap) फक्त १२ टके्क होता.४ 

स्थिातंडरताचं्या िेतवणी राष्ट्रगटात पोडिश िोक यादीच्या तळाशी होते आडण इटाडियन त्याचं्या अगदी 
जवळ पास होते.  
 

सैन्यातीि या गुणपटावरून जे डनष्ट्कषव डनर्ािे त्यानंी बुडद्धमापकापंढेु आजतागायत एक समस्याच 
उिी करून ठेडविी आहे. त्यावर अजून ते संशोधक डवचार करीत आहेत. या डनष्ट्कषावरीि पडहिी प्रडतडक्रया 
अशी होती की, बुद्धीचे आनुवडंशक संक्रमण होते काय या प्रश्नाचे उत्तर एकदाचे डमळािे. डशक्षण अथवा अनुिव 
यानंी संस्काडरत नसिेल्या नैसर्तगक बुडद्धमते्तचे मापन या डवनेट कसोटीद्वारा होते असे एक सुरवातीसुरवातीचा 
संशोधक टमवन (Terman) याचे मत होते. युरोपच्या वगेवगेळ्या िागातूंन स्थिातंर करून आिेल्या सैडनकाचं्या 
कसोटीचे मूल्यमापन करणाऱ्या डिग हॅम (Brigham) च्या मते उत्तर युरोपातीि पूववज असिेल्या अमेडरकनाचें 
गुण हे दडक्षण युरोपीय कुिपरंपरा असिेल्या अमेडरकनापेंक्षा जास्त होते. म्हणजेच, नॉर्तिक िोकाचंी नैसर्तगक 
बुडद्धमत्ता अल्पाइन व िमूध्यसामुडद्रक िोकापेंक्षा अडधक होती. डनग्रोंना डमळािेिे कमी गुण अथातच त्याचं्या 
युरोडपयनाहूंन असिेल्या उपजत कडनष्ठपणाच्या प्रमाणातच होते.  
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परंतु गेल्या दशकात जे संशोधनाचे काम झािे त्यामुळे या डनष्ट्कषासंबधंी वशंाचें मानसशाि 
अभ्यासणारी मंिळी साशकं झािी आहेत. बुडद्धमापनकसो्ा या पुष्ट्कळ प्रकारच्या होत्या. त्यातंीि बऱ्याच 
िाषाविंबी होत्या आडण त्यातंीि काहीतून तर व्यक्तीिा अवगत असिेल्या शबदसंिाराचे मापन होत असे. 
उर्िच आहे की, जे र्री इगं्रजी बोित व वापरत असत त्यानंा उत्स्फूतवपणे इतर िाषा वापरणाऱ्यापेंक्षा अगदी 
साहडजकपणे जास्त गुण पििे. मापनात वापरिेल्या शबदाविीतीि बरेच शबद आडण उमेदवारानंा ज्या सूचना 
डदल्या होत्या त्यातंीि काही शबद हे नेहमीच्या बोिीिाषेतीि नव्हते आडण पुष्ट्कळ र्रातंीि मुिानंा ते केवळ 
पुस्तकावरूनच कळू शकिे असते. डनग्रो, अिीकिेच स्थाडयक झािेिी मंिळी व अन्य देशातं जन्मिेल्या 
माताडपत्याचंी मुिे याचं्या बाबतीत ही गोि अिसर ठरिी. िाषेची असिी अिचण हे जन्मतः प्राप्त होणारे वैगुण्य 
नव्हे हे उर्ि आहे. नैसर्तगक क्षमतेचे मापन म्हणून या कसोटीिा डकती ककमत द्यायची हे ठरडवताना हा मुद्दा 
िक्षात घ्यायिाच हवा होता. 
 

कसोटी रे्णाऱ्यानंी केवळ सैडनकाचं्या कसो्ातंच नव्हे तर पुढेही केिेल्या सवव क्षमतामापनचाचण्यातं 
जाणविेल्या आणिी एका अिचणीवर िर डदिा. जेव्हा स्पधेतीि दोन्हीही गट स्पधेत शक्य डततके यश 
डमळवण्याबाबत उत्सुक असतीि तेव्हाच त्या दोन्ही गटाचं्या अडंतम गुणाचंी तुिना करण्यात काही अथव आहे. 
या उत्सुकतेतीि फरक हा परीक्षकाचं्या सहज ध्यानात येणारा आहे आडण या तफावतीमुळे अंडतम डनष्ट्कषावरही 
पडरणाम होतो. अमेडरकेत चाचणी रे्तिेल्या डचनी व जपानी िोकाचंा बडुद्धमापनाकं िूपच मोठा म्हणजे ९९ 
आिा (युरोडपयनाचंा १०० आिा) इकिे िक्ष वधेवनू गाथव (Garth) तर असेही सुचडवतो की, याचं्या तुिनेने 
मेन्क्सकन, रेि इंडियन आडण डनग्रो िोकाचंा बडुद्धमापनाकं इतका कमी पििा याचे कारण असे असू शकेि 
की, गोऱ्या माणसािा या चाचण्याचें वाटणारे महत्त्व त्यानंा कधी वाटिेच नाही.५ त्यानंा परंपरेने ज्या गोिींचे 
महत्त्व वाटत आिे आहे त्यातीि कशाशीच या स्टॅन्फोिव-डवनेट चाचणीचे काही साम्य नाही. 
 

चाचणीमध्ये शक्य डततकी उत्तम कुशिता दािडवण्याशी संबडंधत असे याहूनही ठळक फरक 
वगेवगेळ्या गटातं आहेत. डनरडनराळ्या संस्कृतींत चागंल्या रीतीिाती कशास म्हणावयाचे याडवषयी कल्पना 
डिन्न डिन्न असतात व या कल्पनाचंा चाचणीपरीके्षवर पडरणाम होतो. पुष्ट्कळ जमातींमध्ये, डवशषेकरून अमेडरकन 
इंडियन टोळ्यामंध्ये व्यक्तीिा अशी डशकवण डदिेिी असते की, स्वतःची पक्की िात्री असल्याडशवाय 
कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देऊ नये आडण कोणतीही र्टना वणवन करून सागंू नये. एिादा अमेडरकन शािेय 
डवद्याथी जी बारीकशी अडनडितता मनावर रे्णार नाही, ती रेि इंडियन मुिािा अवाक बनवीि. आमच्या 
मुिानंा उत्तर द्यायिा वळे िागिा अथवा उत्तर देताना मुिगा मागे पििा तर अपमान वाटेि पण रेि इंडियन 
मुिािा मात्र तशा वळेी अपमान वाटत नाही, परंतु आपिी सपूंणव िात्री असल्याडशवाय उत्तर द्यायचे धािस 
कराव ेिागिे तर मात्र त्यािा फार अपमान वाटतो. चाचणीच्या वळेी, प्रत्येक बारीक सारीक तपशीि सागंता 
येत नसेि तर त्यािा साडंगतिेिी छोटी गोि तो पनु्हा सागंणार नाही. ज्या माणसािा एिाद्या प्रश्नाचे उत्तर 
माहीत नाही, त्या माणसाच्या उपन्स्थतीत आपण त्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ पाहाणे हे िाकोटा इडंियनाचं्या 
सभ्यपणाच्या रीतीत बसत नाही. यामुळे ज्या अिचणी डनमाण होतात त्या क्िाइनबगवने (Klineberg) नमदू 
केल्या आहेत.६ वरीिप्रमाणे सभ्यपणाचे संकेत असिेल्या समाजातीि मुिाचंी चाचणी आडण ज्या समाजात, 
ज्यािा उत्तर माहीत आहे अशा माणसाच्या उपन्स्थतीत आपण उत्तर सागंण्याचा धीटपणा दािवणे मना आहे 
अशा समाजातीि मुिाचंी चाचणी आडण कोणत्याही पडरन्स्थतीत मुिे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतीि अशा 
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आमच्या ससं्कृतीतीि मुिाचंी चाचणी याचंी एकमेकाशंी तुिना होऊ शकणार नाही. ज्या समाजामध्ये 
टोळीप्रमुि ककवा वडरष्ठ जाती याडवषयी िूपच आदर बाळगिा जातो, त्यात सामुदाडयक चाचणीिा आवश्यक 
असिेिी पडरन्स्थती अगदीच डवपयवस्त होऊन जाते. अशा सगळ्या प्रकरणामंध्ये चािीरीतीच्या डनयमाचंा 
चाचणीगुणावंर फार पडरणाम होतो. 
 

अशा सगळ्या अिचणींना अतंच नाही. रंगसंगती जुळडवण्याच्या चाचणीत बािी मुिानंी आपिा सगळा 
वळे ‘एक सुरेि पट्टा’ तयार करण्यात र्ािडविा. रंगाचं्या बाबतीत बािी िोक फार निरेबाज आहेत. रंगाचंी 
काही मनोवधेक रचना करण्यात आपिी सौंदयवदृिी दािडवणे शक्य असताना, सारिेच रंग शजेारी शजेारी 
मािूंन दािडवण्यात वळे वाया र्ािडवणे बािी मुिानंा मान्य होईना. इतर समाजात रंगाचं्या चाचणीत िासणारी 
नेहमीची अिचण म्हणजे रंगाचं्या वगववारीत डठकडठकाणी फारच फरक असतो. रंगपट म्हणजे मध्यंतरी कुठेच 
एकदम ठळक फरक नसिेिा डवडवध रंगाचंा एक सिग पट्टा असतो. त्यावर एके डठकाणी रेर् ओढून आपण 
इंन्ग्िश िाषेत रेषेच्या एका बाजूिा डपवळा तर दुसऱ्या बाजूिा डहरवा रंग आहे असे म्हणतो. दुसऱ्या एिाद्या 
िाषेत ही िेदरेषा दुसऱ्या डठकाणी दािडविेिी असते. त्याचं्यात ती डफकट डहरवा आडण गिद डहरवा यामंध्ये 
असेि. त्या िाषेत डफकट डहरवा व डपवळ्या रंगाचं्या काही छटा या दोहोंनाही कोवळ्या पािवीचा रंग 
समजतात तर गिद डहरव ेआडण डनळ्या रंगाच्या काही छटा हे दोन्ही रंग ‘छायेतीि पाण्याचा रंग’ या सदरात 
येतात. त्याचंी रंगाचंी वगववारी रंगाचं्या आपल्या वगववारीइतकीच समंजस आहे. परंतु चाचणापरीके्षतीि त्याचं्या 
व आमच्या उत्तराचंी एकाच मापकाने तुिना करता येणार नाही. रंगाचं्या डिन्न वगववारीमुळे होणारी चूक दुरुस्त 
करता येण्यासारिी आहे पण आणिी काही सासं्कृडतक वैडशष्ट््े अशी असतात की, त्यामुळे होऊ शकणारी 
चूक सहजासहजी दुरुस्त करता येणार नाही. ‘डवरुद्ध अथाचे शबद हुिका’ अशा तऱ्हेच्या िाडषक चाचणीत 
समॅोअन स्पधवकानंा फारच जास्त गुण डमळािे. त्याचं्या संस्कृतीत माणसािा शबदच्छि, शान्बदक को्ा व 
चुटकेवजा सुिाडषते याचंी िूपच सवय असते. परंतु बािी िोक रंगाचं्या जोड्ा जमडवण्यात जसे कमी पििे 
तसेच, आमच्या मापाने मोजल्यास हे समॅोअन िोकही इतर प्रकाराचं्या चाचणीमध्ये आमच्या मापाने मोजल्यावर 
कमीच पििे. 
 

मुळात, चाचण्याचं्या यथाथव मापनाडवषयी शकंा आहेतच. तसेच, चाचण्या रे्णाऱ्याचें मत अडधकाडधक 
असे होत आहे की, या चाचण्या नैसर्तगक बुडद्धमते्तपेक्षा शकै्षडणक प्रगतीच्याच डनदशवक आहेत. या दोन्ही गोिी 
डवचारात रे्ऊनही अशा एका संशयाने मूळ धरिे की, या चाचण्याचं्या डनष्ट्कषातून काही वशंगत फरक स्पि 
होतात की, केवळ हे फरक स्पि व्हावते अशा रीतीने डनष्ट्कषांची मािंणी केिी जाते? डनग्रोंचे काय ककवा 
िेतवणीयाचें काय, गुणवत्तापट देशाच्या सगळ्याच िागात काही सारिे नव्हते. हे फरक डविागवार होते की 
काय हे शोधून काढावयास हव े होते. म्हणून परीक्षकानंी दडक्षणीसंस्थानातंीि गौरकाय डवरुद्ध उत्तरी 
संस्थानातंीि डनग्रो असे सरासरी गुणाचें कोिक मािंिे. आडण डनष्ट्कषव अजबच डनर्ािा. गुणाचंी मध्यमान 
सरासरी पाडहिी असता दडक्षणी गौर कायाचें गुण उत्तरी डनग्रोंपेक्षा कमी डनर्ािे. 
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डनष्ट्कषांच्या अशा तऱ्हेने केिेल्या डवश्लेषणावरून आधीच्या स्पिीकरणातीि मूिितू तकव दोष डदसून 
आिा. संयुक्त संस्थानातंीि डनग्रोंची वस्ती दडक्षणेकिे अडधक दाट आहे. त्याचंा बदु्धयंक हा ते णनग्रो म्हणून 
महत्त्वाचा नव्हता, तर ते दणक्षिी या दृिीनेच त्याचे महत्त्व होते. काही दडक्षणेकिीि संस्थानातं डशक्षणावरचा 
दरिोई िचव कमी आहे. प्रत्येक सवेक्षणातून व कोणाही सहजगत्या जाणाऱ्या माणसािाही तेथीि डनकृि 
राहणीमान स्पि डदसून येते. एरवी श्रेष्ठ म्हणनू ठरिेिे ितेवशंीय जर अशा काही संस्थानातं वाढिेिे असतीि 
तर बौडद्धक चाचणीत ते फारसे यशस्वी होणार नाहीत हे उर्िच आहे. वशंावशंात उपजतच काही फरक 
असतात अशा तऱ्हेच्या डनष्ट्कषासंबधंी परीक्षकानंाही रास्तपणे शकंा वाटिी. म्हणून त्यानंी आणिी चाचण्या 
रे्तल्या. त्यानंी गोऱ्या आडण डनग्रो मुिाचं्या नॅशन्व्हिे येथे, मग डशकागोमध्ये आडण नंतर न्यू यॉकव  शहरात 
चाचण्या रे्तल्या. नॅशन्व्हिेमध्ये डनग्रो मुिाचं्या आडण गोऱ्या मुिाचं्या गुणातं सगळ्यात जास्त फरक होता. 
डनग्रो अगदी िािी होते. डशकागोमध्येही डनग्रोंना गुण कमीच होते. परंतु डनग्रो व गोऱ्या मुिाचं्या गुणातंीि अंतर 
जरा कमी झािे आडण न्यू यॉकव मध्ये तर डनग्रो मुिानंा गोऱ्या मुिाचं्या बरोबरीने गुण डमळािे. िॉस एंजेल्समध्ये 
डनग्रो संख्येने कमी आहेत आडण डनग्रो व गोरी मुिे एकाच वगात बसून डशकतात. तेथेही परीक्षकानंी चाचणी 
रे्तिी, तेथे डनग्रो मुिाचंा बुद्धयकं १०४.०७ डनर्ािा. (या उिट, दडक्षणेकिीि डनग्रो मुिाचंा बदु्धयकं ७५ 
डनर्ािा होता.) ‘हा अकं त्याचं्याशी ज्याचंी तुिना केिी होती अशा गोऱ्या मुिाचं्या बदु्धयकंापेक्षा जरासा 
मोठाच होता.’८ डशक्षणाच्या संधीप्रमाणे चाचणीच्या डनष्ट्कषांत फरक पित गेिे.  
 

तरीसुद्धा काही परीक्षकानंा वाटत होते की, या डनष्ट्कषांमुळे आधीच्या स्पिीकरणाबाबत मुिितू शकंा 
उपन्स्थत होण्याचे कारण नाही कारण, केवळ अडधक चागंिे डनग्रोच उत्तरेिा ककवा पडिमेिा गेिे होते. या 
स्पिीकरणािा ‘डनविक िोकाचें स्थिातंर’ असे नाव आहे. या रीतीने सगळ्यात हुशार डवद्याथी उत्तरेिा गेिे 
की काय हे पाहण्याकडरता परीक्षकानंी दडक्षणेकिीि शहरांतीि शाळाचंी जुनी नोंदणीपुस्तके तपासिी, त्या 
त्या शहरामंधीि एकूण डनग्रो डवद्यार्थयांची जी सरासरी होती ती व तेथून उत्तरेिा गेिेल्या स्थिांतडरताचंी 
सरासरी अगदी सारिीच होती.९ मग त्यानंी न्यू यॉकव  शहरातीि शाळामंधीि डनग्रो मुिाचं्या चाचण्या रे्तल्या. 
हेतू हा होता की, जर दडक्षणेतीि केवळ उत्तमोत्तम डनग्रो िोक उत्तरेत आिे असतीि व त्यामुळे त्या मुिाचंा 
सरासरी बुद्धयंक वर गेिा असेि तर न्यू यॉकव मधीि त्याचं्या वास्तव्याच्या कमी-जास्त मुदतीचा काही पडरणाम 
बुद्धयकंावर झािेिा आढळणार नाही. परंतु जे अगदी अिीकिे आिे होते त्यानंा सगळ्यात कमी गुण डमळािे. 
वास्तव्याच्या कािमयादेचा गुणावंर चागंिाच पडरणाम होत होता. तरीही अजून एका प्रश्नाचे उत्तर डमळािेिे 
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नव्हते. न्यू यॉकव मध्ये नव्याने आिेिे डनग्रो हे पडहल्यादंा आिेल्या डनग्रोपेक्षा कमी प्रतीचे होते असे असू शकेि 
काय ? चाचण्या रे्तल्यावर डनकािात डदसून आिे की, वास्तडवक पडरन्स्थती याच्या उिट होती. नमुने म्हणून 
रे्तिेल्या गटाचं्या चाचणीत उडशरा आिेल्यानंा जास्त गुण डमळािे होते. ते हा एकूण इत्यथव एवढाच जमा 
झािा की, सामाडजक व शकै्षडणक सधंी आडण परीक्षातंीि गुण याचं्यामध्ये काही सह-बंध (Correlation) आहे. 
अमेडरकेतीि एकाच आर्तथक पातळीवरीि गोरे िोक व डनग्रो यामंध्ये डनग्रोंना पडरन्स्थतीचे फायदे गोऱ्याचं्या 
बरोबरीने कधीच डमळू शकिे नाहीत. पण जेथे जेथे त्यात सारिेपणा आिा, तेथे तेथे डनग्रोंचा गौण दजा कमी 
होऊ िागिा.  
 

यामुळे १९२० ते १९३० च्या दरम्यान बडुद्धमते्तची चाचणी रे्णारे आपल्या संशोधनाचा जो अथव िावीत 
असत त्याहून फारच डनराळ्या तऱ्हेने तो आज िाविा जात आहे. थॉनवडिक (Thorndike) यानंी तर १९१४ 
मध्येच म्हणून ठेविे आहे, “डिन्न डिन्न राष्ट्रीय गट आडण वशं याचं्या बदु्धयंकाडवषयी जी माडहती डदिी जात आहे 
ती डनरडनराळ्या गटातंीि फरकाचें मापन आहेच. पण या गटाचंी डिन्नत्व िक्षणे एकमेकापंासून डकती वगेळी 
आहेत हे अज्ञात आहे.१० गाथव या िेिकाने वशंसबंंधी चाचण्या रे्ण्यात आपिे आयुष्ट्य र्ािडविे होते व त्याचा 
एतद डवषयक गं्रथ या डवषयावर प्रमाणितू संदिवगं्रथ मानिा जातो. तो म्हणतो की, आपल्या कायास सुरवात 
केिी तेव्हा त्याची मनोमन िात्री होती की, डिन्न डिन्न वशंाचं्या व्यक्तींमध्ये मनोव्यापारात अगदी स्पि असा 
फरक डदसून येईि. पण सवव तऱ्हेच्या मनोवैज्ञाडनक चाचण्या डवचारात रे्तल्यावर तो अशा डनष्ट्कषाप्रत आिा 
की, तथाकडथत कडनष्ठ प्रतीच्या िोकानंा कुचकामी म्हणून डशक्का मारता कामा नये. कारण, योग्य प्रकारच्या 
चाचण्या रे्ऊन त्याचें मूल्यमापन झािेिेच नाही.११ बौडद्धक चाचण्यासंंबधंीचा सुस्पि साराशं क्िाइनबगवने 
आपल्या Racial Differences या पसु्तकात काढिा आहे. त्यात त्याचा डनष्ट्कषव असा आहे, “म्हणून बुडद्धमापन 
कसो्ाचंा उपयोग उपजत क्षमतेच्या बाबतीत डिन्न डिन्न गटातं असिेल्या फरकाचे मोजमाप करण्यास होऊ 
नये. परंतु संपाडदत गुणाचें मापन या चाचण्यानंी सुयोग्य रीतीने करता येईि. जेव्हा कोणत्याही एकाच वशंात 
अथवा समूहात व्यक्तींची आपसात तुिना करावयाची असते, तेव्हा व्यक्तींच्या सामाडजक पािविमूीमध्ये 
असिेल्या फरकानुसार त्याचं्या गुणातं िक्षणीय फरक असतो असे दािवनू देता येईि. बौडद्धक क्षमतेत 
वशंडिन्नत्वाप्रमाणे उपजतच फरक असतो असे गृहीत न धरताही या तफावतींचे समाधानकारक स्पिीकरण 
देता येते.”१२ १९२१ मध्ये रे्तिेल्या सैडनकाचं्या चाचण्यावंरून डिग हॅमने डनष्ट्कषव काढिा होता की, अल्पाइन व 
िमूध्यसामुडद्रक वशंाच्या िोकापेंक्षा नॉर्तिक वशंाचे िोक श्रेष्ठ असतात. पण मागाहून त्यानेही आपिा डनष्ट्कषव 
डफरडविा. १९३० मध्ये त्याने डिडहिे, “सध्या उपिबध असणाऱ्या चाचण्यावंरून डनरडनराळ्या वशंसमूहाचंा 
अथवा राष्ट्रसमूहाचंा तौिडनक अभ्यास करणे उडचत नाही.... अशा वशंडवषयक तुिनात्मक संशोधनापंैकी 
प्रस्तुत िेिकाने केिेल्या सशंोधनाचा दावा फारच मोठा होता. पण ते संशोधन वास्तवात अगदीच डबनबुिाचे 
होते.१३  
 

म्हणून हल्लीचे बडुद्धमापन परीक्षक मानतात की, त्यानंा तो पुरावा उपिबध असतो, त्यावरून व्यक्तीची 
कमाई, डवशषेतः शकै्षडणक कमाई डनदशवनास येते. ही कमाई उपजत कि आडण डवशषे प्रकारचे डशक्षण या 
दोहोंवर अविंबून असते, दुसऱ्या शबदातं सागंायचे तर आनुवडंशकता आडण पडरन्स्थती या दोहोंचाही त्यात िाग 
असतो. प्रश्न एवढाच आहे की, आनुवडंशकता हा वाडंशक न्स्थराकं आहे की कसे? आज असे मानिे जाते की, 
वाडंशक चाचण्याचें डनष्ट्कषव असे दशवडवतात की, नैसर्तगक कि हा वशंावशंात वाटिा गेिेिा नाही. जेव्हा 
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डनरडनराळ्या गटाचंी पडरन्स्थती एकाच स्वरूपाची असते तेव्हा त्याचंी सरासरी (सासं्कृडतक) कमाईही 
सारिीच राहते. सववच वशंाचं्या िोकातं व्यडक्तगत फरक हे सापितीिच. पण आजपयंतच्या फिडनष्ट्पत्तीवरून 
असे डदसते की, वशं अथवा वणव याकंिे िक्ष न देता कोणाही व्यक्तीिा सतत व पुरेशी सधंी डमळत गेिी तरच 
मानवी कतृवत्वाची उंची वाढडवण्याकडरता ज्या योजना आिल्या जातात त्या यशस्वी होऊ शकतीि. 
जीवशािज्ञ एच् . जे. मुल्लर (H. J. Muller) म्हणतो त्याप्रमाणे िरोिर “महत्त्वाच्या वैडशष्ट््ामंध्ये 
माणसामाणसामंधीि नैसर्तगक फरकाचं्या मानाने वशंावशंामंधीि नैसर्तगक फरक अगदीच क्षुल्लक ठरतात. ते 
इतके क्षुल्लक आहेत की, सुप्रजननाच्या डनष्ट्पक्षपाती डवज्ञानास आपल्या कायवपद्धतीत ही दुसरी (वशंीय) डिन्नता 
िक्षात रे्ता येणार नाही.१४ 
 

वशंडवषयक मानसशािीय चाचण्या या चाचण्या म्हणून शािशुद्ध मानल्या तरीही त्याचं्या मूळ उडद्दिाशी 
त्याचंी सववच कायवपद्धती न जुळणारी आहे. वशंावशंाचंी सापेक्ष क्षमता अजमावणे हे त्याचें मूळचे उडद्दि होते. 
गुराचंी पैदास करणाऱ्यापुढे असाच प्रश्न असतो. ज्याचंी वाढ होऊन द्यावी अशा चागंल्या जाती त्यािा 
हुिकायच्या असतात. ज्या पडरन्स्थतीत ते बिै वाढिे, डतच्याकिे दुिवक्ष करून, केवळ एका जातीच्या सगळ्या 
बैिाचं्या सरासरी गुणवते्तवरून तो वाडंशक गुणवत्ता डनडित करीत नाही. त्यािा ठाऊक असते की, त्यातीि 
सवोत्तम नमुना जर त्याने अपडरडचत कुरणावर पाठविा आडण तेथे त्याची योग्य डनगा राििी गेिी नाही तर 
डचिून गशप बसण्यापिीकिे तो बिै काहीच करणार नाही. त्यामुळे बैिाचं्या त्या जातीच्या गुणवते्तवरीि त्याचा 
डविास काही ढळत नाही. पशुपािनाच्या डनकृि व्यवस्थेमुळे आपिी जनावरे गुणवते्तत िािी येतीि हे माहीत 
असिे तरी त्या त्या जनावराचंी त्याने केिेिी ििावण काही अयोग्य ठरत नाही वाडंशक गट कोणत्या 
पडरन्स्थतीत जगिे आहेत याची पवा न करता, त्या गटाचं्या गुणवते्तच्या सरासरी पाठवणाऱ्या पूवीच्या 
मनोवैज्ञाडनक परीक्षकाची पद्धती त्या गुराचंी पैदास करणाऱ्यािा समजूच शकणार नाही. त्याच्या पैदाशीतीि 
एका जनावराने डवशषे गुणवत्ता दािडविी तर ती गोि इतर अनेक जनावराचं्या डनकृितेपेक्षा अडधक महत्त्वाची 
आहे. त्याचा एक पािा नामाडंकत ठरिा तर त्याची पुनरावृत्ती व्हावी यासाठी तो सावध राहीि. काही एका 
डवडशि पडरन्स्थतीत त्या पैदाशीतीि जनावरे अमुक एक मयादा गाठू शकतात ही गोि त्यािा पुरेशी आहे. 
 

गुराचंी पैदास करणाऱ्या शतेकऱ्यािा डजतपत त्याचंी काळजी असते, डततपत जरी मानवी 
कायवक्षमतेबद्दि आपल्यािा असेि, तर मनोवैज्ञाडनक चाचण्यामंध्ये सरासरीवर िर देण्याऐवजी आपण 
वैयडक्तक कतृवत्वावर िर देऊ. वैयडक्तक उदाहरणे सरासरीपेक्षा केवळ अडधक िक्षवधेी असतात असे नव्हे तर 
प्रस्तुत बाबतीत ती अडधक संबंडधत असतात. कपटनेरच्या िाषाडवरडहत चाचणीमध्ये सनॅ्रा फे येथीि सरकारी 
इंडियन शाळेतीि एका १२ वषांच्या सपूंणवतः इडंियन मुिीचा बडुद्धगुणाकं १४५ डनर्ािा. िेतवणीयाचं्या 
सरासरीपेक्षा तो ४५ ने जास्त आहे तर इंडियनाचं्या सरासरीहून ७० ने अडधक आहे. राष्ट्रीय बडुद्धमापनकसोटीत 
सनॅ ॲन्टोडनयोच्या पन्बिक स्कूिमधीि एका मेन्क्सकन मुिाचा बुडद्धगुणाकं तेवढाच म्हणजे १४५ आिा. 
त्याचाही गुणाकं त्या इडंियन मुिीइतकाच िते सरासरीहून जास्त आहे आडण अमेडरकेतीि मेन्क्सकन 
िोकाचं्या सरासरी बडुद्धगुणापेंक्षा ६७ ने जास्त आहे.१५ इंडियन आडण मेन्क्सकन िोकाचंी अमेडरकेत जशी 
पडरन्स्थती आहे तशी असूनसुद्धा जर या वशंातीि व्यक्ती चाचणीकडरता असिेल्या कसो्ामंध्ये इतकी 
गुणवत्ता दािव ूशकतात, तर त्या वशंातच काही दोष आहे असे म्हणता येणार नाही. सगळ्याच वशंगटातून 
व्यक्तीव्यक्तींच्या कतवबगारीत फरक असतो आडण श्रेष्ठ कतृवत्व अंगी असिेल्या व्यक्तींना जर आपण अनुकूि 
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पडरन्स्थती नाकारिी - मग ते कोणत्याही का रक्ताचे असेनात - तर तेवढ्या अंशाने संस्कृती नेहमीच दडरद्री 
राहणार. 
 
ऐणतहाणसक के्षत्र 
 

इडतहासाच्या आधारेही वाडंशक श्रेष्ठत्वाचे दाव ेमािंण्यात आिे आहे. असे म्हटिे जाते की, संस्कृतीचे 
उदयास्त हे वाडंशक कारणानंी होत असतात आडण संस्कृतीच्या प्रगतीचे ककवा अधःपाताचे कारण शोधताना त्या 
संस्कृतीचे र्टक असिेल्या िोकाचं्या वाडंशक संडमश्रणाचा शोध रे्तिा म्हणजे पुरे आहे. इडतहासाच्या अशा 
डवपयासाबद्दि मोठमोठ्या इडतहासकारानंी िूपच वळेा डवरोध दशवडविा आहे. बाराव्या शतकापासून तेराव्या 
शतकापयंत ककवा अठराव्या शतकापासून एकोडणसाव्या शतकापयंत जी न्स्थत्यतंरे र्िून आिी त्यामंागे डकती 
र्टक कायवकारी होते हे नुसते ध्यानात आणिे तरी परेु. मात्र त्या काळात कोणत्याही देशातीि िोकवस्तीत 
र्िून आिेिे वाडंशक बदि अगदीच दुिवक्षणीय होते. तरीही जमवनीचे आजचे वशंश्रेष्ठतावादी धोरण हे 
प्रामुख्याने याच असत्य अशा ऐडतहाडसक दाव्यावर आधारिेिे आहे. जमवनीत असिेिी वाडंशक आरोग्याची 
म्हणजे वशंशुद्धतेची सक्ती आडण आयव व आयेतर याचें रक्तडमश्रण झाल्यास होणारी जबर डशक्षा या गोिी 
इडतहासाने डनधाडरत केल्या आहेत असे म्हटिे जाते. डतसऱ्या (डहटिरच्या) जमवन प्रजासत्ताक राष्ट्रामधीि-
थिव राइशछ मधीि-डशक्षणतज्ज्ञ व राजकारणी िोक सतत पुनःपनु्हा सागंत असत की वशंशुद्धता हेच महान 
संस्कृतींचे रहस्य होय. या प्रचारािा उत्तर असे की, कोणत्याही उच्च ससं्कृतीचे िोक वशंदृष्ट््ा शुद्ध रक्ताचे 
नव्हते. त्या संस्कृतीचा उदय डतच्यातीि वशंडमश्रणामुळे झािा असे म्हणणेही डततकेच िरे असते. 
इडतहासकािाच्या पूवीपासूनच वगेवगेळ्या वशंगटाचें संडमश्रण सुरू झािे आहे आडण मानवी संस्कृतीच्या 
उन्नतीच्या व अवनतीच्या अशा दोन्ही काििंिातं ही वशंडमश्रणाची प्रडक्रया संस्कृतीची सहचरी आहेच. जो 
र्टक अडवचि आहे तो कोणत्याही एका डदशचेे कारण धरता येणार नाही. 
  

या इडतहासाधाडरत वशंवादाचे एक डनराळे रूप असे आहे : मानवी संस्कृतीची प्रगती, मग ती िारत, 
चीन, मेसोपोटेडमया ककवा इडजप्त कुठेही होऊ दे, ही केवळ कॉकेडशयन वशंाची देणगी आहे. ही प्रगती, ही 
ज्ञानाची देवाणरे्वाण अथवा सामाडजक संबधंामुंळे होणारे उद्दीपन यामुळे र्िून आिेिी नाही. तर कॉकेडशयन 
मानववशंाच्या उपजत श्रेष्ठत्वाचा तो पडरपाक आहे. हा श्रेष्ठत्वाचा दावा ितेवशंाच्या नॉर्तिक उपशािेच्या 
बाबतीत अडधकच वारंवार केिा जातो. या िडूमकेवरून असे म्हटिे जाते की, ग्रीस आडण रोम या दोन्हीही 
डठकाणच्या संस्कृती मुख्यतः नॉर्तिकेतर िोकाचं्या होत्या. परंतु त्या संस्कृतींच्या मोठेपणािा कारणीितू 
असणाऱ्या व्यक्ती मात्र नॉर्तिक होत्या. 
  

या वडकिी करामतीचे आपण या आधीच परीक्षण केिे आहे. त्यातीि युडक्तवाद वास्तडवक इडतहास 
नव्हे आडण इडतहासकारानंी त्याचा वारंवार इन्कार केिा आहे. आजची आधुडनक संस्कृती ज्या शोधाचं्या 
पायावर उिी आहे ते शोध िावणारे मानवगट डकतीतरी डनरडनराळ्या वशंाचें होते. आडण त्यापंैकी डकतीतरी 
महत्त्वपूणव शोध िाविे गेिे तेव्हा युरोडपयन िोक मागासिेल्या रानटी अवस्थेत होते, आडण िोकवस्तीच्या 
महान कें द्रातून नॉर्तिक हे नावही कोणी ऐकिे नव्हते. या सववच प्रडतपादनात इडतहासातीि र्िामोिी संपूणवपणे 
नजरेआि केिेल्या आहेत व त्याऐवजी डनिवज्ज, अवास्तव असा वाडंशक अहंकाराचा मािं मािंिेिा आहे. 
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डशवाय असे की, वरीि युक्तीवाद ‘वशंशुद्धते’च्या डवरोधी आहे. तरीसुद्धा वशंश्रेष्ठतावादी पुष्ट्कळदा 
दोन्ही िडूमका एकदमच रे्त असतात. थेंबिर ताकाने सबंध िाडं्ातीि दुधास डवरजण िागाव े त्याप्रमाणे 
मूठिर कॉकेडशयन अथवा नॉर्तिक िोकाचं्या उपन्स्थतीमुळे एिादी सबधं संस्कृती प्रगत होत असेि तर त्याचा 
अडनवायव डनष्ट्कषव असा की, ही गोि वशंडमश्रणाने डसद्ध होते. म्हणजे या उदाहरणात वशंवादी, वशंडमश्रण हे 
संस्कृतीच्या ऱ्हासाचे कारण न मानता उत्कषाचे कारण मानतात. वास्तवतेचे डवरूपीकरण करून या अिचणीचे 
ते डनवारण करतात. ते असे म्हणतात की, अशा डवरजणाचा चागंिा पडरणाम झािेिा डदसतो याचे कारण हे 
आहे की, कोणताही वशं आपल्या सववच इडतहासात तीच तीच बौडद्धक व िावडनक उपजत वैडशष्ट््े प्रकट 
करीत असतो. उदाहरणाथव, ्ूटन िोक (अथवा, नॉर्तिक) नेहमीच आपल्या पसंतीच्या नेत्याशंी एकडनष्ठ 
राहतात, ते नेहमीच साहसी असतात आडण जेतेही असतात. गतेडतहासाचा कोणताही काििंि घ्या, अथवा 
िडवष्ट्यकाळ कसाही सामोरा येऊ दे, या जातीमध्ये ही वैडशष्ट््े जन्मजात राहणार आडण इतर कुठल्याच 
जातीत ती तशी असणार नाहीत. 
 

परंतु िुद्द इडतहासानेच या युडक्तवादाचा चागंिाच परामशव रे्तिा आहे. दोन दृडिकोणातूंन इडतहास या 
िडूमकेचे िंिन करतो. पडहिे म्हणजे, संस्कृतीच्या प्रगतीिा कारणीितू असिेिे म्हणून सववच गौरवशंीयाचं्या 
जन्मजात सामर्थयाचा वशंवादी दावा करतो. पण अडिि गौरवशंाची म्हणून कोणती ठळक कतवबगारी तो डसद्ध 
करू पाहात नाही. तो नेहमी िेतवशंाच्या एका नमुन्याडवषयी म्हणजे नॉर्तिक शािेडवषयी बोित असतो आडण 
स्वतःिा नॉर्तिकच म्हणवतो. समाजातीि िानदान र्राणी अथवा शहरवासी िोक याचं्याप्रमाणेच दडक्षण व 
मध्य युरोपमधीि शतेकरी वगवही िेतवशंाचे र्टक आहेत. परंतु त्याचं्या उपजीडवकेच्या पद्धती, सामाडजक व 
बौडद्धक प्रश्नाबंाबतची त्याचंी आकंुडचत मनोवृत्ती ही डनष्ट्पक्षपाती अभ्यासकाच्या दृिीने डकत्येक डनग्रो आडण 
मोंगोिॉइि ‘आडदवासीं’ पेक्षाही कमी सुसंकृत आहेत. शुद्धतम िेतवशंाचे जे स्कॉच—इंन्ग्िश िोक टेनेसी 
आडण कें चुकीच्या पठारावंर स्थाडयक झािे ते त्याचं्या वशंाच्या कारणाने संस्कृतीचे नेते बनिे नाहीत. त्याचें 
आपसात सतत चािणारे रक्तरंडजत किह, त्याचंा डनरक्षरपणा, त्यानंी जपून ठेविेिी जुनी िोकगीते व पोवािे 
यामुंळे त्याचें समाजजीवन काहींना सुंदर व आकषवक वाटत असेि. परंतु डवडशि वशंात जन्म झाल्यामुळे 
त्याचं्या संस्कृतीची उन्नती झािी असे नाही. 
 

हा दावा जेव्हा नॉर्तिक उपशािेकडरता मािंिा जातो तेव्हाही तो डततकाच न डटकणारा असतो. जमवन 
वशंवादी नॉर्तिक िोकाचें वणवन करताना स्कॅं िेनेन्व्हयातीि ककवा इंग्िंि, फ्रान्स, अमेडरकेतीि नॉर्तिक 
िोकासंबंधी बोित नाही. तो जमवन नॉर्तिक िोकाचें वणवन करतो. फ्रें च माणसू फ्रें च नॉर्तिक िोकासंंबधंी 
बोितो ककवा नॉर्तिक सववश्रषे्ठत्वाचा दावा तो अमान्य करतो व त्याच गोिी गिॅो-रोमन (ककवा केल्ट ककवा 
अल्पाइन) िोकाचं्या नावाने मािंतो. इडतहासाचा धिा असा आहे की, जेव्हा अनुकूि पडरन्स्थती असते तेव्हा 
साहसी व जेते िोक सववच वशंातं व उपवशंातं उपजिे आहेत. सद गुणाचंी कशीही यादी करा, त्या यादीतीि 
सद गुणाचें दशवन प्रत्येकच वशंात, काही डवडशि सामाडजक पडरन्स्थतीत व इडतहासाच्या कोणत्या तरी 
काििंिात झािेिे डदसते. 
 

प्रत्येक वशंाचा जणू एक अक्षर आत्मा असतो या मुद्याचे िंिन इडतहास आणिी एका रीतीने करतो. 
युरोपमधीि देशाचें वाडंशक र्टक हळूहळू बदित आहेत. पण हा बदि इतका हळूहळू होत असतो की, केवळ 
तेवढ्यावरून, इडतहासात नमूद असिेल्या, सामाडजक वतवणुकीत र्िून आिेल्या शीघ्र फेरफाराचंा िुिासा 
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करता येणार नाही. एडिजाबेथ व शके्सडपयर याचें इंग्िंि एका डपढीत क्रॉमविेचे इंग्िंि बनिे. १६६० सािी 
इंग्िंिमध्ये दुसऱ्या चािछ वस च्या द्वारा पुनः राजेशाहीिा प्रारंि झािा. या रेस्टोरेशन काळातीि इंन्ग्िश जीवनाचे 
सुस्पि डचत्रण पेपी (Pepy) ने आपल्या ‘दैनंडदनी’मध्ये केिे आहे. फक्त एक डपढीच्याच काळात त्याचे 
आठराव्या शतकातीि इंग्िंिमध्ये रूपातंर झािे. या रूपातंराची कारणे आपणासं राजकीय व सामाडजक 
र्टनातं सापितात. परंतु त्या काळात वाडंशक र्टकामंध्ये काही बदि झािा असे नाही. तीच कथा स्पेन, 
फ्रान्स, जमवनी आडण इटिी याचंीही आहे. डवशषे कतृवत्वाची कशीही यादी केिी ककवा बौडद्धक व िावडनक 
वैडशष्ट््ाचंी एिादी यादी केिी, तरी त्यापंैकी कुठिीच गोि िोकाचं्या रक्तातून डपढ्यानुडपढ्या उतरून 
सातत्य डटकवनू असते असे नाही. राजकीय व आर्तथक स्थैयाऐवजी अन्स्थरता आिी की, जे सामाडजक 
पडरवतवन र्िते, त्याबरोबर हे गुणही बदितात. गृहीत साध्याचा दोष पत्करून आपण म्हणतो, की, ‘ते त्या 
काळच्या पडरन्स्थतीबरोबर बदितात.’ परंतु युरोपात जी शीघ्र पडरवतवने र्िून आिी त्याचें मूळ वाडंशक 
र्टकाचं्या बदिात सापिणार नाही. 
 

युरोपेतर जगाबद्दिही हे डततकेच िरे आहे. वशंदृष्ट््ा, डकत्येक शतकेपयंत युरोपपेक्षा जपान अडधक 
न्स्थर आहे. पौरस्त्य संस्कृती अनेक शतके जोपासल्यानंतर आता गेल्या काही दशकांतच जपानने पािात्त्य 
संस्कृतीचे मानदंि उत्साहाने आडण यशस्वीरीत्या स्वीकारिे आहेत. उि्ा डदशसे तोंि डफरडवण्याचा हा 
प्रकार जपानमध्ये काही वाडंशक बदि झाल्यामुळे झािा असे डबिकुि नाही. पण सामाडजक बदि िक्षात 
रे्ऊन त्याचे तपशीिवार स्पिीकरण देता येते ही गोि डसिने एिछ  गडिकने (Sydney L. Gulick) १९०३ 
इतक्या पूवीच आपल्या ‘Evolution of the Japanese’ या पुस्तकात दािवनू डदिी आहे. त्याने म्हटिे आहे 
की, जर वशंवाद्यानंा वाटते त्याप्रमाणे जपानमधीि या दोन्हीही परस्परडिन्न स्वरूपाच्या काििंिाचें 
स्पिीकरण जपानी वशंामध्ये अंतिूवत असिेल्या एिाद्या अचि मानडसक तत्त्वाने करता येत असेि, तर, दोन्ही 
काििंिानंा व्यापून राडहिेिी िास न्स्थर वैडशष्ट््े कोणती हे सागंणे त्या वशंवाद्याचें कतवव्य आहे. परंतु त्या 
श्रेष्ठतावाद्यानंी जरा उतावीळपणाच केिा. जपानी िोकाचें शाित जीवशािीय वैडशष्ट्् सागंताना ि बाँ (Le 
Bon) म्हणािा, “जपानी माणूस हा डविडवद्याियाची पदवी, फार सायास न पिता डमळव ूशकेि, ककवा तो 
वकीि होऊ शकेि. परंतु, ही सगळी वरवरची सफाई आहे. त्याच्या मानडसक र्िणीवर या गोिींचा काही 
पडरणाम होत नाही. पािात्त्याचंी डवचाराचंी पद्धत, त्याचें तकव शाि, सगळ्यात म्हणजे त्याचंा स्विाव हे काही 
जपान्यानंा कसल्याही डशक्षणातून डमळवता येणार, नाही कारण की, या गोिी केवळ आनुवडंशकतेने येत 
असतात.१६ आज जपानडवरुद्धची नेहमीची तक्रार ही आहे की, जपाननने पािात्त्य सत्ताधीशाचंा स्विाव 
जसाच्या तसा यशस्वीरीत्या उचििा आहे. ि बाँ म्हणािा तशी काही ‘जपानची मानडसक र्िण जपानच्या 
शारीडरक वैडशष्ट््ाइंतकीच अपडरवतवनशीि’ डनर्ािी नाही. या अिचणीचे डनवारण करण्यासाठी, दहा-वीस 
वषांमागे, जपानच्या मानडसक प्रकृतीचे वणवनच पुष्ट्कळदा चंचि व नाडदि असे केिे जाई. जपानने आधुडनक 
जीवनपद्धती जोमाने उचिल्यामुळे आता असे वणवन फारसे केिे जात नाही. जपानमध्ये पधंराश ेवष ेअन्स्तत्वात 
असिेिी िष्ट्करी स्वरूपाची समजपद्धती गेल्या शतकाच्या मध्यास नामशषे झािी. डतिा तर हे वणवन 
डबिकुिच िागू पित नाही. त्या शकेिो वषांत जपानी जीवनपद्धतीची न्स्थरता व सातत्य असे होते की, 
युरोडपयन इडतहासात त्याच्या जवळपास येणारेही काही सापित नाही. या शतकाच्या सुरवातीस ज्यािा 
अंगितू चंचिता असे नाव देण्यात आिे तो स्विावाचा पिूै म्हणजे शीघ्र अशा समाजपडरवतवनाशी डमळते 
रे्ण्याच्या तात्काडिक प्रयत्नाचे प्रकटीकरण होते. जपान्याचं्या स्वािाडवक वागणुकीसंबंधी िास करून असेही 
म्हटिे जाते की, ते िोक स्विावतःच समारंिाचें आडण उपचाराचें अविंबर माजडवणारे आहेत. म्हणजेच 
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पािात्त्याचं्या उडद्दि समोर ठेवनू आििेल्या सुव्यवन्स्थत वतवणुकीचे दुसरे टोकच त्यानंी गाठिे आहे. सर 
एड डवन आनोल्ि (Sir Edwin Arnold) यानंी त्याचं्या काळातीि जपान्याचं्या संबधंी म्हणनू ठेविे आहे की, 
त्याचंा स्विाव हा सववसामान्य माणसासंारिा-म्हणजे अथात, आनोल्ि याचं्या मते युरोडपयनासंारिा–
असण्याऐवजी पक्षी आडण फुिपािरे यासंारिाच आहे. आताशी आपण म्हणतो की, श्रेष्ठ अशा युरोडपयनापेंक्षाही 
अडधक डनकराने जपानी िोक आपल्या उडद्दिासाठी झटत असतात. डनदान असे म्हणता येईि की जी उडद्दि े
पािात्त्यानंी स्वीकारिी आहेत, तीच आजच्या जपाननेही अंगीकारिी आहेत आडण त्यामुळे आपण ती ओळिू 
शकतो. 
 

ऐडतहाडसक दृिीने पाहता जपानी िोकाचंा सांस्कृडतक पडवत्रा जो एकदम बदिेिा आहे, त्याची सवव 
प्रडक्रया ना्मय रीतीने पारदशवक आहे. त्यामागीि मनुष्ट्याने केिेिे प्रयत्न स्पि आहेत. पूवी जपान्याचें जीवन 
उपचाराचं्या अविंबरात संथपणे चाििेिे होते, त्या जीवनात उच्च सौंदयाडिरुची होती, सरंजामदारी पद्धतीची 
सामाडजक संर्टना असून सैडनकी पेशावर आधारिेिी जाडतव्यवस्था होती. आता मात्र तेथे आधुडनक 
जीवनातीि धावपळ, व्यापारउदीमाचें प्राधान्य आडण साम्राज्यशाही युद्धाडंवषयी पे्रम डदसून येते. अडिप्तपणाच्या 
धोरणाने पािात्त्य परकीयानंा एक हात दूर रािणे नेहमी जमण्यासारिे नाही हे जपानने ओळििे व आपिा 
मागव बदििा. परकीयापंासून जेवढे डशकण्यासारिे असेि तेवढे डशकून घ्याव ेव त्याचेशी तुल्यबि व्हाव ेअसा 
जपान्यानंी डनिय केिा. म्हणून जपानी सम्राटाने १८६८ सािी एक जाहीरनामा काढिा. जपानच्या नव्या 
उद बोधनाच्या धोरणाचे ते पडहिे वषव मानतात. जाहीरनाम्यात म्हटिे होते : ‘जुनी असंस्कृत जीवनपद्धती 
बदिा... सवव जगातून अत्युत्तम ज्ञान प्राप्त करा. त्या योगे आपल्या साम्राज्याचे कल्याण होईि.’ हा सामाडजक 
बदि िोकानंी मोठ्या उत्साहाने स्वीकारिा. आज र्टकेपयंत जपानमध्ये झािेल्या अनेकडवध र्िामोिींत तो 
प्रडतकबडबत झािेिा डदसेि. ‘पौरस्त्य मनोवृत्ती’ हे जपानचे िास वैडशष्ट्् समजिे जात असे. तरीही ह्या 
र्िामोिी अत्यंत दु्रत गतीने र्िून आल्या. तरीपण पूवीपासून होता त्याप्रमाणे आजही जपान्याचंा वशं 
मोंगोिॉइि हाच आहे. “एिाद्या िोकाचें स्विाववैडशष्ट्् मूितः बदिावयाचे असेि तर वशंसंकर एवढाच 
िात्रीिायक उपाय आपल्यापाशी आहे, कारण, आनुवडंशकतेशी सामना आनुवडंशकताच फक्त करू शकते” हे 
ि बाँचे म्हणणे१७ जपान्यानंी िोटे पाििे आहे. 
 

गोऱ्या िोकाचं्या ससं्कृतीशी जेव्हा जेव्हा संर्षव र्ितो तेव्हा तेव्हा तदे्दशीय संस्कृतीच्या िोकामंध्ये 
वाडंशक बदि न र्िताही नेहमीच त्याचं्या मानडसक व िावडनक वतवनात अत्यंत शीघ्र गतीने व मूिितू असे 
बदि र्िून येतात. डवस्तृत, सपाट प्रदेशामधीि अमेडरकन इंडियन हा अडिमानी व डनधड्ा छातीचा िढवय्या 
होता. त्याचा डहकमतीपणा, त्याचे धैयव, त्याचे वकृ्तत्व, त्याचे दातृत्व हा प्रथम प्रथमच्या संशोधकाचं्या व 
व्यापाऱ्याचं्या कौतुकाचा डवषय होता. गोऱ्या िोकाचं्या वसाहती जशा डवस्तारू िागल्या तसतशा, इंडियनाचं्या 
जीवनाचा आधार असिेल्या म्हशी व रेिे याचंी कत्ति होऊ िागिी आडण त्यानंा अन्न डमळवणे कडठण झािे. 
त्याचंी जमीन त्याचं्याकिून डहसकावनू रे्ण्यात आिी. जेव्हा युद्धात मदतनीस म्हणून त्याचंा उपयोग नसेि 
तेव्हा त्याचंी शौयवपूणव कृत्ये ही रक्तपाताने बदिा घ्यावा अशा तऱ्हेचे गुन्हे ठरडवणे गोऱ्याचं्या सोयीचे होते. 
पत्त्याचं्या बंगल्यासारिी, इंडियनाचंी ससं्कृती त्याच्यासिोवार कोिमिून पििी. एका डपढीतच त्याचे 
स्वातंत्र्य आडण स्वतःच्या हक्काडवषयी आग्रह नाहीसा होऊन गेिा. त्याच्या ‘वाडंशक स्वत्वा’चा त्यािा काही 
उपयोग झािा नाही. त्या बदििेल्या पडरन्स्थतीत तो कळाहीन दारुड्ा आडण िणंग डिकारी होऊन राडहिा. 
आजही त्याच्याकडरता ठेडविेल्या रािीव प्रदेशात हे शुद्ध रक्ताचे िरेिुरे इंडियन पुष्ट्कळदा असे डदसतात. 
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अथात यािाही काही सन्माननीय अपवाद होतेच. परंतु हे अपवाद म्हणजेसुद्धा मानडसक र्िणीत झािेल्या 
डततक्याच मिूितू बदिाचंी उदाहरणे होत. वागणुकीची ती पूवापार रीत या नैडतक आडण मानडसक दृष्ट््ा 
िच्ची झािेल्या इडंियनामंध्ये राडहिी नाही ककवा नवीन पडरन्स्थतीशी अत्यंत कठीण अवस्थेतही जे जुळते रे्ऊ 
शकिे, त्याचं्यातही ती राडहिी नाही. 
 

परंतु अशा तऱ्हेचे आत्यडंतक पडरवतवन अमेडरकेत गुिाम म्हणून आणिेल्या डनग्रोंमध्ये र्िून आिे. 
त्याचं्यापैकी बहुतेकजण नायजेडरयाच्या राज्यातून इकिे आणिे होते. नायजेडरयनाचंी डकतीतरी उत्तमोत्तम 
सासं्कृडतक वैडशष्ट््े होती. त्याचंी उपचारप्रधान व गंुतागंुतीची राज्यव्यवस्था, त्याचें वैिवशािी दरबार, सुदूर 
पसरिेल्या त्याचं्या आर्तथक जीवनातीि कतृवत्व, त्याचंी मोठमोठी बाजाराची कें दे्र, डवस्तीणव प्रदेशातून गोळा 
होत असिेल्या िंिण्या, वकीि, साक्षीदार, आरोपीची रीतसर न्यायाियीन चौकशी वगैरे गोिींचा समावशे 
असिेिी त्याचंी डवडधव्यवस्था या सगळ्या बाबी कोणाही अभ्यासकािा कौतुक वाटाव े अशा आहेत. इतक्या 
उडशरा, आज, आपण नायजेडरयातीि ममविेदक िोककथाचें, आधुडनक युरोपीय किाकाराचं्या आदरािा पात्र 
ठरिेल्या िाकिावरीि कोरीव कामाचे, तािबद्ध नृत्याचें कौतुक करतो. पण ह्या सगळ्या गोिी आज 
आपल्यािा आडफ्रकेत शोधाव्या िागतात. अमेडरकेमध्ये ही सगळी गुणवैडशष्ट््े आयात केिेल्या गुिामापंासून 
डहरावनू रे्ण्यात आिी - जणू काही ते त्यातं कधी सहिागी नव्हतेच. त्याचं्या राजकीय, आर्तथक, किाडवषयक 
रीतीिाती डवसरल्या गेल्या–ते आडफ्रकेत बोित असिेल्या िाषासुद्धा ते डवसरून गेिे. त्याऐवजी दडक्षणेतीि 
गरीब गोऱ्या िोकासंारिे ते उत्साहाने पुनरुज्जीवनवादी डििन मेळाव्यानंा जमू िागिे, गरीब गोरे म्हणत तीच 
स्तोते्र ते गाऊ िागिे. ती स्तोते्र डनग्रो िोक अडधक चागंिी म्हणत असिे, हृदयािा डििणाऱ्या अनेक नव्या 
चािी त्यानंी रचल्या असल्या तरी आडफ्रकेतीि त्याचंी जुनी गानपद्धती ते डवसरिेच. अमेडरकेतीि गुिामाचंी 
न्स्थती इतकी ियंकर होती की, या गोिी नाहीशा झाल्या तर काहीच आियव नाही. कोणत्याही एका मळ्यावरचे 
गुिाम एकमेकानंा न समजणाऱ्या िाषा बोिणाऱ्या अनेक टोळ्यामंधून आिेिे असत. त्याचं्या जीवनपद्धतीही 
परस्परानंा अपडरडचत असत. गुराढोरासंारिे एकत्र गोळा करून गुिामाचं्या जहाजातून त्यानंा आणिे जात 
असे आडण एका नवख्या व ियानक जगात त्यानंा बाजारात डवकिे जाई. मळ्यावंर त्यानंा अतोनात काम पिे. 
डनग्रोंना काही ससं्कृतीच नाही असे शरेे त्याचं्या मािकानंी डदिे तर त्यात नवि काय? मािकाचंी चूक हीच 
की, गुिामाचं्या व्यापारामुळे झािेिी डनग्रोंची अवनती हा आडफ्रकन डनग्रो िोकाचंा शाित व जन्मजात डवशषे 
आहे असे ते समजिे. डनग्रो िोकाचंी सासं्कृडतक कतवबगारी अडिमान बाळगावा अशी आहे. पण कारणपरंपराच 
अशी र्ििी की, अमेडरकेत आपल्या नजरेपुढे ती कतवबगारी येऊ शकिी नाही. 
 

बौडद्धक व िावडनक वतवनात होणारे शीघ्र व मौडिक पडरवतवन—मग त्याची डदशा आपण प्रगतीची 
मानिेिी असो ककवा परागतीची मानिेिी असो—हेच दािवनू देते की, वतवनाचे हे नमुने शाित स्वरूपाचे 
असून वाडंशक कारणानंी त्याचें संक्रमण होते हे वशंवाद्याचें म्हणणे साफ िोटे आहे. सामाडजक पडरन्स्थती व 
समाजाची मागणी याचं्यातीि उिटापािटींप्रमाणे त्या वतवनातही उिटापािट होत असते.  
 

उपजत श्रेष्ठत्वासंबंधी आणिी एक युडक्तवाद वशंवाद्याकंिून पुढे केिा जातो. त्याचा साधेपणा 
पराकाष्ठचेा आहे. युक्तीवाद असा : “आज गोरे िोक जगात सगळ्यात जास्त ‘सुसंस्कृत’ आहेत, म्हणून त्याचें 
‘रक्त’ सववश्रेष्ठ आहे.” नुकत्याच आपण तपासिेल्या युडक्तवादाप्रमाणे हा युडक्तवादही ‘असंबद्ध बिबि’ या 
स्वरूपाचा आहे. कारण, उच्चतर संस्कृती हे सववच गोऱ्या िोकाचें िक्षण नाही, तर गौर वशंाच्या काही 
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िागापुरतेच ते िरे आहे. संस्कृतीचा सागंोपागं डवकास समजावनू रे्ण्यासाठी आपणासं जीवशािीय 
र्टनाऐंवजी ऐडतहाडसक र्टनाकंिे वळिे पाडहजे. इडतहासाचे स्पिीकरण इतके सरळ, सोपे नसते. 
सासं्कृडतक प्रगतीच्या वगेाचा असा काही डनयम सागंता येत नाही. मग तो डनयम जीवशािीय असणे तर दूरच 
राडहिे. सववच संस्कृतींच्या इडतहासात—मग त्या कॉकेडशयन असोत, मिायी असोत वा मोंगोि असोत—
आपल्यािा िूप जोश असिेिे काििंि डदसतात, तसेच न्स्थरतेचेही डदसतात ककवा तीच न्स्थरता 
डशिास्थींच्या अवस्थेस पोहोचल्याचेही डदसते. ही र्टना सववत्र डदसून येणारी असल्यामुळे कॉकेडशयनाचं्या 
आजच्या ऊजवस्वि युगाचे स्पिीकरण देण्यासाठी गौरवशंाच्या जन्मजात श्रेष्ठत्वािा आवाहन करण्याचे कारण 
नाही. गेल्या काही शतकातं गौरवशंाच्या संस्कृतीने िौडतक जगावर यशस्वीरीत्या ताबा डमळवण्याची डदशा 
पत्करिी. त्यामुळे आपल्या काळात डतिा वचवस्व प्राप्त झािे. पण िडवष्ट्यात काय होईि हे आपणासं सागंता 
येणार नाही. आपल्या (गौर) संस्कृतीने अशा अनेक गोिींचा शोध िाविेिा आहे की, आपल्या उर्ि उर्ि 
डहताच्या दृिीने ज्याचंा वापर करण्याचे गौरवशंीयाचं्या बुडद्धमते्तिा जमिेिे नाही. िरोिरी, हीसुद्धा एक 
बौडद्धक चाचणीच आहे आडण पािात्त्य संस्कृतीिा त्यात डवशषे यश डमळािे नाही. इडतहासात कदाडचत 
आपल्या संस्कृतीची अशीही नोंद होईि की, बुडद्धमत्ता थोिी कमी पिल्यामुळे फार मोठी सामाडजक ककमत 
देऊन या थोर संस्कृतीने आत्मनाश ओढवनू रे्तिा. अशा तऱ्हेचे इडतहासातीि कदाडचत हे सववप्रथम उदाहरण 
होईि. स्तुतीने हुरळून जाणे धोक्याचे आहे अशी ही इडतहासातीि वळे आहे. याच क्षणी, कॉकेडशयन िोकाचंी 
बुद्धी त्याचं्या वशंामुळेच श्रेष्ठ प्रतीची आहे असे म्हणून आपण आत्मस्तुतीत मग्न होतो आहोत. जीवशािदृष्ट््ा 
कोणत्याही मानवसमूहािा अशी काही देणगी िाििेिी नसते की ज्यायोगे त्याचे डवजयप्रस्थान स्वयंगतीने 
चािू राहीि. 
 

आपण आतापयंत ज्याचें परीक्षण केिे ते सवव युडक्तवाद टाकाऊ ठरिे म्हणजे वशंश्रेष्ठत्वाच्या बाजूने 
आणिी एक मुद्दा पुढे करण्यात येतो. तो असा : सवोत्तम कॉकेडशयन िोक संख्येने डकतीही कमी असिे तरी 
इतर कोणत्याही माणसापेंक्षा श्रेष्ठ असतात आडण ज्या अथी ते नेते आडण संशोधक आहेत त्या अथी कॉकेडशयन 
वशंािा अडधक उज्ज्वि िडवतव्य आहे हे डनडित. ह्या मुद्दयाचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रा. हॅन्न्कन्स (Prof. 
Hankins) फक्त दोन आधार देतात. एक म्हणजे मेंदूचा आकार आडण वजन व दुसरा म्हणजे प्रथम प्रथम केिी 
गेिेिी बौडद्धक कसो्ाचंी वशंदृिीने केिेिी अथवडववरणे.१८ या दोन्ही आधाराचंी, आजच्या शािज्ञाचंा मागोवा 
रे्त आपण छाननी केिीच आहे. तरीही हा ‘युगपुरुषा’चा डसद्धान्त वशंडवषयक चचांतून िोकावतोच. प्रा. 
हॅन्न्कन्सनी म्हटिे आहे की, कोणत्याही गटामध्ये श्रेष्ठ व्यक्ती डकती वारंवार जन्मास आल्या हेच त्या गटाचे 
सासं्कृडतक उत्क्रान्तीमधीि कायव ठरडवताना सगळ्यातं महत्त्वाचे असते.१९ 
 

इडतहासडवषयक या ‘युगपुरुष’ डसद्धान्ताचा नेत्रदीपक डवकास कािाइिने केिा. आज साधारणतः हा 
डसद्धान्त िाबिेपणाचा तरी ककवा अपुरा तरी मानिा जातो. १९२१ मध्ये एका समाजशािज्ञाने म्हटिे की, 
“कािान्तराने प्रत्येक समाजात, वशंात वा राष्ट्रात श्रेष्ठत्व हे अडधक बुडद्धवान, अडधक कायवक्षम, अडधक 
नीडतमान अशा व्यक्तींकिेच जाणार,” आजचे समाजशािज्ञ तसे म्हणत नाहीत. ती आपिी एक सत्प्रवृत्तीतून 
डनमाण झािेिी आशा आहे आडण काही समाजाचं्या बाबतीत ती िरीही ठरिी आहे. पण ते िरे ठरणे हे त्या 
डवडशि समाजात व्यक्तीिा मानमान्यता कशामुळे डमळते यावर अविंबनू आहे. वीस वषांपूवीच्या आशावादी 
समाजशािज्ञाने श्रेष्ठत्वाची जी गमके साडंगतिी, त्यापंकैी एकही ज्याचं्याजवळ नाही अशा व्यक्ती आज मोठ्या 
राष्ट्राचं्या कणवधार आहेत. एका अथी या व्यक्ती श्रेष्ठ व्यक्ती आहेत असे मान्य केिे– डनदान स्वतःिा त्या 
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सत्तास्थानी रािू शकतात म्हणून—तरी आपण असे म्हणू शकणार नाही की, संस्कृतीिा त्याचं्या ‘सेव’ेमुळे 
काही िाि झािा आहे. चािू डपढीत, राष्ट्रे आडण समाज हे श्रेष्ठतर शिशक्तीच्या जोरावर उद ध्वस्त करण्यात 
आिे आडण याच त्या ‘श्रेष्ठ व्यक्तीं’नी सासं्कृडतक प्रगतीिा अिसर र्ातिा आहे. जो सुकाणू आपल्या हाती 
रे्ईि व संस्कृतीचा सववनाश थाबंवीि असा एिादा नेता उदयास येईि ककवा नाही हे आपण वशंाच्या 
आधारावरून सागं ूशकत नाही. कोणत्याही वशंडवषयक मोजमापाचं्या आधारे अशी िात्री देता येणार नाही की, 
जमवनीिा एिादा बडुद्धमान नेता डमळेि आडण चीनिा मात्र मठ्ठ पुढारीच डमळेि. इडतहासाचा ओर् हा फार 
गंुतागंुतीचा असतो. वशंडवषयक जीवनशािातीि ‘युगपुरुष’ डसद्धान्तावर आपण आपल्या संस्कृडतडवषयक 
आशा िटकावनू ठेव ूशकत नाही. 
 

संस्कृणत-संस्कृतींमध्ये णभन्नता का असते?  
 

माणसामाणसातं जे फरक आहेत त्याचंा िुिासा, वर डदिेल्या कारणामुंळे, वशंसंकल्पनेद्वारा होऊ 
शकत नाही. तरीसुद्धा फ्रें च आडण जमवन माणूस, डचनी आडण युरोडपयन माणसू याचं्यात फरक आहेतच, आडण ते 
प्रत्येकािा उर्िच डदसतात. जर या वगेळेपणाचा िुिासा वशंकंल्पकनेने करता येत नसेि तर मग कशाने 
करता येईि ? ज्या प्रडक्रयाचं्या द्वारा िोकातंीि ही डिन्नता उत्पन्न होते, त्याचंी आपणासं चागंिी स्पि समज 
नसेि तर नाइिाजाने का असेना पण, आपण वाडंशक उपपत्तीवर येऊन ठेपू. 
 

इतर सवव प्राण्याचं्या तुिनेने मानवप्राण्यात सुप्त क्षमताचंी कक्षा फार मोठी आहे. त्याच्या पडरन्स्थतीच्या 
अनुरोधाने ज्या क्षमता प्रकट होतात त्याप्रमाणे तो तो माणूस र्ित जातो. पक्षी डचििाचे र्रटे बनवीि की 
काटक्याचें बनवीि हे त्याच्या आनुवडंशक प्रवृत्तीने ठरिेिे असते. माणसाची आनुवडंशक गुणवैडशष्ट््े इतकी 
तपशीिवार ठरिेिी असत नाहीत. ती अत्यंत िवडचक असतात. कोणाही व्यक्तीची बािपणात जशी 
जोपासना झािी असेि त्यावरून व प्रौढपणी ज्या कोणत्या रीतीने वागण्याची त्यािा सधंी डमळािी असेि 
त्यामुळे त्याच्या सहजपे्ररणेची डवडवध रूपे प्रकट होतात. सहजपे्ररणेच्या या रूपाचंाच केवळ, आपण अभ्यास 
करू शकतो. त्या सवांतून त्याच्या आनुवडंशक प्रवृत्ती उपन्स्थत असतातच. पण मंुग्या अथवा पक्षी याचं्याप्रमाणे 
त्याची सबंध जीवनपद्धती केवळ प्रवृडत्तद्वारा डनयत होत नाही. याच मूिितू वस्तुन्स्थतीवर सवव मानवी पुरुषाथव 
आधाडरत आहे. माणसाच्या प्रवृत्तींचा िवडचकपणा हा स्वसंरक्षणाच्या बाबतीतसुद्धा कसहाची ताकद अथवा 
हत्तीचा आकार यापेक्षा अडधक महत्त्वाचा ठरिा आहे. त्यामुळेच बदु्धीच्या डवकासािा अनुकूि पडरन्स्थती उत्पन्न 
झािी. 
 

म्हणून हा िवडचकपणा माणसाने आपिा सवांत अडिमानास्पद गुण मानिा पाडहजे. िोवतािच्या 
पडरसरावर होणारी माणसाची प्रडतडक्रया ही इतर कोणत्याही प्राण्याच्या प्रडतडक्रयेपेक्षा शीघ्नतर आडण अडधक 
पडरपूणव असते असे ओर्ानेच येते. एिाद्या अडवकाडसत देशात, जेथे त्यािा पडरन्स्थतीशी एकाकीपणे सामना 
द्यावा िागतो तेथे तो अग्रणी, आत्मडनिवर व धैयववान बनतो. एिाद्या औद्योडगक शहरात डदवसाकाठी आठ तास 
तो यतं्रवत एकाच तऱ्हेचे काम करू शकतो (अथात–त्यािा कामधंदा डमळािा तर). अमेडरकेत असे र्िू 
शकेि की, एिाद्या व्यक्तीचे विीि आद्य वसाहत डनमाण करणारे असतीि आडण त्याचं्या रक्ताचा वारसा 
असूनही ती व्यक्ती व डतचे िाऊ यंत्र चािडवणारे कामगार असतीि. त्या यतं्र चािडवणाऱ्या मुिािा कदाडचत 
योग्य डशक्षणाची सधंी डमळेि आडण तो एिादा प्रडसद्ध डवद्वान बनून आपिे आयुष्ट्य गं्रथाियात आडण 
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अध्यापनात र्ािविे व तत्त्वज्ञान अथवा समाजशाि यावरीि पुस्तकेही डिहीि. आनुवडंशक गुण हे 
डपढ्यानुडपढ्या बापाकिून मुिाकिे सरळ येत असतात पण कुटंुबातीि प्रत्येक व्यक्तीमध्ये डवकडसत झािेिी 
वगेवगेळी वैडशष्ट््े ही, ज्या पडरन्स्थतीत ती व्यक्ती वाढिी, तीवरून ठरत आिेिी असतात. 
 

परंतु पडरन्स्थतीचा कोणत्याही एका माणसावर र्िणारा पडरणाम हा त्याच्या जीडवतावधीपुरताच 
मयाडदत असतो. या दृिीने सुमारे सत्तर वषांचा काळ हा फारच िहान आहे. संस्कृती शकेिो वष े डटकल्या 
आडण या अवधीत डपढ्यामंागून डपढ्यावंर डवडशि तऱ्हेचे संस्कार एकसारिे करण्यात आिे. डवडशि 
जीवनपद्धतीचा डवकास करण्यािा शतकाचंा अवधी डमळािा काय ककवा केवळ दोन डपढ्याचंी कािमयादा 
सापििी काय, उपिबध मानवी कच्च्या मािािा वगेवगेळी रूपे देण्याच्या कामात समाजव्यवस्था अडतशय 
प्रिावशािी असतात. माणसू हा कळप करून राहणारा प्राणी आहे आडण आपल्या सहकाऱ्याकंिून त्यािा 
नेहमीच वाहवा पाडहजे असते. अथात जीवनावश्यक गोिी तो प्रथम डमळडवतो. पण त्यानंतर त्याच्या समाजात 
मान्यता असिेल्या रीतींनी तो इतराकंिून अहोमान्यता डमळडवण्याच्या यत्नात राहतो. त्याच्या समाजात 
रणके्षत्रावरीि डवजयास डवशषे महत्त्व असेि तर तो िढाईतीि जयाच्या मागे िागेि. समाजात संपत्तीिा 
मान्यता असेि तर तो आपिे यश िॉिर अथवा रुपये यात मोजेि. जाडतव्यवस्था मान्यता पाविी असेि तर 
आपल्या जातीचे आचारडवचार तो कटाक्षाने पाळेि. अथात, समाजात नेहमीच काही व्यक्ती हट्टी असतातच. 
समाज जर किावतंानंा दुबविमनस्क समजत असेि तर अशा व्यक्ती किावतं होऊ पाहतीि, ककवा समाजािा 
जुिमी शासकाचंी रृ्णा असेि तर ही व्यक्ती हुकूमशहा बनू पाहीि. मोठमोठ्या उिथापािथी होतात अशा 
काळात नेहमीच अशा हट्टी िोकाचंी संख्या सगळ्यातं जास्त असते. पण अडंतमतःकोणत्याही सातत्यशीि 
संस्कृतीत बहुसंख्य िोक सासं्कृडतक संस्थानंी र्ािून डदिेल्या साच्यात सहजगत्या बसतात. 
 

अशा सासं्कृडतक ससं्थाचंा अभ्यास म्हणजे सामाडजक मानववशंाि होय. प्रत्येक छोटी जमात कोणत्या 
ना कोणत्या पुरुषाथािा डवशषे मान्यता देत असते आडण समाजाडिमत ईन्शसत साध्य करणे त्या जमातीतीि 
सासं्कृडतक संस्थामुंळे शक्य होते. शौयाची कृत्ये असे जर ते ईन्शसत असेि तर त्या जमातीतीि व्यक्तीचा 
स्विाव काटक व सोडशक बनतो. हे ईन्शसत जर आपल्या मळ्यात उत्तम पीक काढणे असेि तर माणसू उद्योगी 
आडण रोजची कामे डचकाटीने करणारा असा बनतो. या प्राप्तव्यामंध्ये िूप डवडवधता असते. बहुतेक सवव समाज 
डकती तरी वगेवगेळ्या प्राप्तव्याचंा पुरस्कार करीत असतात. सहसा ही प्राप्तव्ये एकमेकाशंी सुसंगत असतात. ही 
प्राप्तव्ये कोणतीही असिी आडण ती साध्य करण्यास अवसर देणाऱ्या सामाडजक संस्था कशाही प्रकारच्या 
असल्या तरी एक गोि डनडित की मानवी वतवन हे त्या संस्थानंा अनुरूप असे र्ित जाते.  
 

कोणत्याही एका जमातीच्या सामाडजक संस्था त्या जमातीच्या वाडंशक प्रडतमेचे अडनवायव आडवष्ट्कार 
असतात असे म्हणता येत नाही. कारण त्याच वशंातीि अन्य जमातींच्या सामाडजक संस्था पुष्ट्कळदा सववस्वी 
डिन्न असतात. पडिमेकिीि मदैानातीि अमेडरकन इंडियनाचंा कणिर व्यडक्तवाद आडण याच्या अगदी उिट 
असिेिा शयुराबिो इंडियन िोकाचंा सौम्यपणा आडण नेमस्तपणा या दोन्हीही गोिी डवडिन्न समाजजीवन पद्धती 
आडण दोन्ही ससं्कृतींत व्यक्तींना डमळणाऱ्या डवडिन्न अनुकूि पडरन्स्थती यानंा डदिेिे प्रडतसाद आहेत. 
वशंदृष्ट््ा दोन्हीही गट एकच म्हणजे अमेडरकन इंडियन आहेत. डशवाय असे की, कोटेझिा मेन्क्सकोत 
डदसिेिी उच्च संस्कृती आडण कॅडिफोर्तनयाच्या पववतराजीपासून कोिोरॅिो नदीपयंत पसरिेल्या डवस्तृत 
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िोऱ्यातीि कंदमुळे आडण तृणधान्ये हुिकत डफरणाऱ्या छो्ा छो्ा िटक्या टोळ्याचंी संस्कृती यातं 
असिेिी तफावत ही काही वशंाधाडरत नव्हती. दोन्ही प्रकारच्या जीवनपद्धती अमेडरकन इंडियन िोकाचं्याच 
होत. इडतहासाच्या ओर्ात जी अडधक गंुतागंुतीची पडरन्स्थती मेन्क्सकोत उत्पन्न झािी डतिा डमळािेिा 
प्रडतसाद म्हणजे मेन्क्सकोतीि सामाडजक जीवनपद्धती होय. 
 

आपण पािात्त्याचं्या सासं्कृडतक पािविमूीतीि सामाडजक पडरन्स्थती काय ककवा मागासिेल्या 
िोकाचं्या जगातीि सामाडजक पडरन्स्थती काय ही दोन्हीही आज एक प्रकारच्या ध्येयप्राप्तीस अनुकूि असतात 
तर उद्या दुसऱ्या प्रकारच्या. पेडरक्िसच्या वळेी थोड्ाशा कािमयादेपयंत अथेन्समध्ये गुिाम नसिेल्या 
नागडरकानंा िूप स्वातंत्र्य डदिे गेिे. सवव प्रकारच्या समस्याचंी बौडद्धक उत्तरे शोधण्यािा तेथे मान डमळािा. 
डशल्प आडण ना् या दोहोतही नवनवीन किाप्रकार उदयास आिे, ते मान्यता पाविे. केवळ दोन डपढ्याचं्या 
कािावधीत एका छो्ाशा शहराने ही जी कतवबगारी गाजविी डतचा आजही आपल्यािा अंचबा वाटतो. तो 
क्षण डनर्ून गेिा; सामाडजक पडरन्स्थती बदििी. एकदा संस्कृतीचे पढुचे पाऊि उचििे गेल्यावर, ती ज्योत 
पुढच्या डपढ्यातून तेवती ठेवण्याकडरता ‘वाडंशक श्रेष्ठता’ कामास आिी नाही. अनुकूि पडरन्स्थतीत माणसे काय 
कतवबगारी गाजडवतात याची एक चुणकू जवळजवळ दैवयोगाने डदसू शकिी. 
 

अथेन्सच्या काळापासून पढेु पडरन्स्थती कधी या डठकाणी तर कधी दुसऱ्या डठकाणी अशी काही 
प्रकारच्या कतृवत्वाकडरता अनुकूि राडहिी आहे. इटिीमधीि ‘नवजीवना’चा काळ किाचं्या वाढीिा अनुकूि 
होता आडण ज्याने बडेनव्हेन्टो थेिेनीचे (Benvenuto Callini) ‘आत्मचडरत्र’ वाचिे आहे असा कोणीही माणसू 
त्या काळातीि किेिा जो सुरेि बहर आिा त्याचे आियव करणार नाही. राजेरजवाड्ाकंिून किावतं म्हणनू 
आपल्यािा जे दरबारी मानसन्मान डमळािे त्याच्या वणवनात थेिेनीने अडतशयोक्ती केिी असेिही. पण त्या 
काळाचे ते सत्यडचत्र आहे हे आपल्यािा माहीत आहे. परंतु डिओनािो द न्व्हन्सी (Leonordo de Vinci) 
याच्या डििाणावरून व चडरत्रावरून आपल्यािा समजून येते की, अनेक प्रकारच्या बौडद्धक प्रवृत्तींचा 
डनडितपणे दुःस्वास केिा जात असे. जर सामाडजक अडप्रयतेची कदर न करता एिाद्या बौडद्धक कतृवत्वाच्या 
पाठीमागे िागिे तर उच्च वतुवळातून त्यािा डकती आडण कसा डवरोध होत असे ते गडॅिडिओवर 
इन्न्चितडझशनद्वारा िरिेल्या िटल्याच्या हकीकतीमुळे प्रडसद्धच आहे. 
 

आधुडनक काळातसुद्धा डवपिु स्वातंत्र्य आडण सुबत्ता याचें काििंि मधून मधून अवतरतात. या 
स्वातंत्र्याचा आडण समृद्धीचा उपयोग ग्रीकानंा एवढे आदरणीय वाटणाऱ्या बौडद्धक जीवनाकडरता झािा नाही 
ककवा फ्िोरेन्सच्या नागडरकानंा अडिमत असणाऱ्या किाडनर्तमतीकडरता झािा नाही. िौडतक जगावर डवजय 
डमळडवण्यासाठी व संपत्तीच्या संचयासाठी या काििंिातून प्रयत्न झािे. या के्षत्रात आपण आधुडनक युगाचे 
वैडशष्ट््दशवक असे महान यश डमळडविे आहे. या प्रयत्नात यशस्वी होऊ शकेि असा व्यडक्तमत्त्वाचा प्रकार 
थोड्ा फार फरकाने देशामागून देशात जास्त जास्त प्रमाणात पसरत आहे. ज्यानंा मान डमळतो अशी कौशल्ये 
आडण त्याचं्या प्राप्तीसाठी उपिबध असिेल्या सधंी डनरडनराळ्या देशातं आडण त्याहून अडधक प्रमाणात, एकाच 
देशातीि डनरडनराळ्या वगांत डिन्न डिन्न असतात. ही डिन्नता आपण ‘जसे आयडरश िोक असतात तसे’, ‘अगदी 
इटाडियनानंा शोिेसे’, ‘िास शतेकऱ्यासंारिे’ ककवा ‘पेढीवाल्यानंा साजेसे’ अशा वैडशष्ट््दशवक 
वाक प्रचारातून व्यक्त करतो. असिी सगळी स्विावडचत्रणे ही िगतच्या पडरन्स्थतीमुळे ह्या मानवगटानंा जो 
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आकार प्राप्त झािा त्याची ओबिधोबि रेिाडचते्र असतात. जी अन्य पडरन्स्थतीतही डटकाव धरतीि अशा 
जन्मजात िेददशी डवशषे िक्षणाचंी वणवने म्हणून त्यानंा िरेपणाचा दावा करता येणार नाही. 
 

वशंवाद्यानंी कधी या वशंाच्या श्रेष्ठत्वाचा दावा साडंगतिा आहे तर कधी त्या. पण केवळ जननपेशींच्या 
माध्यमातून कोणत्याच समाजामध्ये श्रेष्ठत्वाचे सातत्य राहात नाही. पािात्त्य ससं्कृतीच्या ितूकाळातीि 
इडतहासात आपण कुठेही नजर टाकिी तरी आपणािा डदसते की, जेव्हा एिाद्या सुदैवी मानवसमूहािा 
आर्तथक संपन्नता िाििी आडण स्वातंत्र्य व काही डवडशि डदशनेे संधीची अनुकूिता डमळािी तेव्हा त्या सुदैवी 
गटानंा थोड्ा काळापुरते का असेना, पण नेत्रदीपक यश प्रदान झािे. जेव्हा अशी अनुकूि पडरन्स्थती उरिी 
नाही तेव्हा थोड्ाच काळात त्याचं्या हातातीि प्रगतीची ज्योत मंद झािी. गतकािामध्ये पुरुषाथािा अनुकूि 
सामाडजक पडरन्स्थती, मग ती कोणत्याही स्थळी असो, समाजातीि काही एका डवडशि वगापुरती मयाडदत 
होती. उदाहरणाथव, ग्रीक िोकसंख्येच्या साधारणपणे एकसप्तमाशं असतीि एवढे अथेन्सचे (जन्मतः) स्वतंत्र 
नागडरक ककवा एडिझाबेथच्या अमिािािीि इंग्िंिमधीि दरबारी िोक व त्याचें आडश्रत हे अशा तऱ्हेचे वगव 
होते. आता आधुडनक देशातूंन साक्षरतेचे प्रमाण वाढते आहे, मताडधकार अडधकाडधक नागडरकानंा डमळतो आहे 
आडण समाजाच्या सववच थरातूंन काही समान डवचाराचंा प्रसार होतो आहे. त्यामुळे सामाडजक सधंींच्या 
अनुकूितेवर पूवीच्या काळाइतकी बंधने येत नाहीत. आपल्या मािक िोकाचें जग डनराळे आहे आडण हिक्या 
िोकाचंी गडरबी वा पराविंबन देवडनर्तमत आहेत असे मानणारी गुिामी मनोवृत्ती आपण अमेडरकेत पद्धतशीरपणे 
नि केिी आहे. युरोपमध्येही अडधक प्रगत देशातं साधारण अशीच पडरन्स्थती आहे. त्याचं्यासमोर दोन पयाय 
आहेत. एक तर पाशवी बळाच्या जोरावर सववसामान्य जनतेिा दिपून ठेविे पाडहजे ककवा दुसरे म्हणजे 
पूवीच्या युरोपच्या मानाने आता िोकसंख्येच्या अडधक मोठ्या िागािा जीवनातीि महत्त्वाच्या सुिसोयी 
उपिबध करून डदल्या पाडहजेत. आर्तथक संपन्नता ही साववडत्रक करणे अजून अमेडरकेत आपल्यािा जमिेिे 
नाही. काम करण्याची सधंी, वादग्रस्त मुद्दयावंर मतस्वातंत्र्य, समान नागरी हक्क या गोिीही अद्याप 
डमळवावयाच्या आहेत. परंतु आपण प्रयत्नाचंी डशकस्त केिी तर त्याचंी प्राप्ती असाध्य नाही. त्याचं्या प्राप्तीकडरता 
काय उपाययोजना केिी पाडहजे याचीही कल्पना दहा वषांपूवी होती त्याहून आता अडधक स्पि आहे. 
मानवजातीडवषयी आपिी आकाकं्षा मनापासूनची असेि तर मानवी जीवन ज्यामुळे कृताथव होईि अशी 
सामाडजक पडरन्स्थती डनमाण करण्यासाठी आपण स्वतःिा वाहून रे्ऊ. आडण या बाबतीत डकतीही मिूवपणाने 
वागिो तरी सववश्रेष्ठ गुणवत्ता आपिीच राहीि अशा तऱ्हेच्या वशंश्रेष्ठतावाद्याचं्या िुशमस्करीिा आपण 
अंधळेपणाने िाळणार नाही. 
 

ते म्हितात :- 
 

माणसाच्या मनावर सामाडजक व नैडतक संस्काराचंा काय पडरणाम होतो याडवषयीच्या डवचारापासून 
पळर्ाट काढण्याचा सवांत हीन प्रकार म्हणजे आचार व चाडरत्र्य यातीि फरक हे मूिितू नैसर्तगक िेदामुंळे 
पितात असे मानणे हा होय. 
  

John Stuart Mill, Principles of Political Economy, London, Longmans, Green and Co. 
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कोणत्याही सामूडहक वैडशष्ट््ाचे मूळ िौडतक पडरन्स्थती, सामाडजक न्स्थती ककवा ऐडतहाडसक 
पडरन्स्थती यात शोधण्याचे कि ज्यानंा नकोत ककवा मिूवपणामुळे ज्यानंा ते शोधणे जमत नाही असे नवडशके 
अभ्यासक कोणत्याही सामडूहक वैडशष्ट््ाचे स्पिीकरण वशं या सवगं संकल्पनेने देऊ करतात. 
 

E. A. Ross, Social Psychology. London, Macmillan and Co., 1915, p. 3. 
 

माताडपता आडण अपत्ये यामंधीि ठळक अशा मानडसक समस्याचंा िुिासा अंशतः आनुवडंशकतेच्या 
डसद्धान्ताने करता येईि. पण जेथे िूपच मानवशािा एकत्र आिेल्या असतात अशा सबंध राष्ट्राच्या 
नागडरकामंधीि वतवणुकीतीि साम्याचे स्पिीकरण अनुवडंशकतेच्या पायावर देऊ करणे चूक आहे. सामाडजक 
दाबामुळे राष्ट्रीय वतवणुकीचे प्रकार बनत असतात. 
 

Franz Boas, Aryans and Non Aryans, New York, Information and Service Associates, 
1934 p. 11. 
 

[सासं्कृडतक फरक हे असतात आडण या पुस्तकात त्यावर िरही डदिा आहे.] पण तत्कािीन 
पडरन्स्थतीचे ते तात्पुरते पडरणाम असतात. बाह्य पडरन्स्थडतवशात जसे ते उदयास येतात, तसेच ती पडरन्स्थती 
नाहीशी झािी म्हणजे ते नाहीसे होतात. 
 

Jean Finot, Race Prejudice. Translated by Florence Wade-Evans. London, Archibald 
Constable and Co., 1906, p. 317. 
 

ज्यािा जपानी िोकाचें व्यवच्छेदक नैडतक वैडशष्ट्् म्हणता येईि ते प्रत्येक िक्षण हे जपानच्या 
ितूकािातीि समाजव्यवस्थेच्या स्वरूपातून जन्मिेिे आहे आडण समाजव्यवस्था बदिेि तसे ते बदिते आहे 
हे आपण सडवस्तरपणे पाडहिेच आहे. म्हणून असे म्हण ूनये की कोणत्याही वशंाची नीडतडवषयक वैडशष्ट््े ही 
त्या वशंािा डनसगवदत्त डमळािी आहेत ककवा त्या िोकाचंा मूळ स्विावच आहेत ककवा त्याचं्या मेंदूच्या डवडशि 
रचनेमुळे आहेत ककवा केवळ बापाकिून मुिािा याप्रमाणे डपढ्यामागून डपढ्या िौडतक जन्मिािामुळे संक्रडमत 
होत राहतात. उिट पक्षी, वशंावशंाचंी िेददशी नैडतक वैडशष्ट््े ही प्रिावी समाजव्यवस्थेमुळे ठरत असतात 
आडण त्या व्यवस्थेबरोबरच ती बदित राहतात.  
 

Sydney L. Gulick, The Evolution of the Japanase, London, F. H. Revell, 1908, p. 285.  
 

माणसामाणसाचं्या डवद्वते्तमध्ये तफावत असते हे िरे. पण सवव माणसाचंी ज्ञानग्रहणाशक्ती सारिीच 
असते. बुद्धीच्या आडधपत्यािािी सद गुणी होणार नाही असा कोणताच वशं नाही. 
 

Cicero, न्ख् र. पू. १ िे शतक 

 

अडतशय बुडद्धवान, कल्पक, उत्साही आडण िावडनकदृष्ट््ा न्स्थर असा मानवजातीचा डतसरा डहस्सा 
आपण डनविून काढिा तर सगळ्याच वशंानंा त्यात प्रडतडनडधत्व डमळािेिे असेि.  
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Franz Boas, Anthropology and Modern Life. London, Allen and Unwin, 1929, p. 75. 
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प्रकरि ७ वे 
 

वशंवादाचा वास्तव इणतहास 
 

*************************************************** 
 

वशं हा एक असा डवषय आहे की, ज्याचा अनेक दृडिकोणातूंन अभ्यास करता येईि. त्याकडरता 
वशंावळींच्या तक्त्याचें संशोधन कराव ेककवा मानवशािदृष्ट््ा शरीराची मोजमापे रे्ऊन पाहाणी करावी ककवा 
डिन्न डिन्न पडरन्स्थतीत नादंणाऱ्या एकाच प्राडणशािीय गटाचा अभ्यास करावा ककवा जागडतक इडतहासाचे 
कसहाविोकन कराव.े मानवडमडतशािज्ञ, वशंावळडवषयक तज्ज्ञ, जननवैज्ञाडनक, इडतहासकार या सगळ्याचं्या 
दृडिकोणातून तो अभ्यासता येईि. दुसऱ्या शबदातं सागंायचे म्हणजे वशं हा वैज्ञाडनक संशोधनाचा डवषय आहे व 
त्यातीि प्रमुि समस्या मानवसमूहांचे परस्पराशंी असिेिे जनडनक संबधं ही होय. मानवी संस्कृतींच्या 
कोणत्याही अभ्यासात हा डवषय महत्त्वाचे के्षत्र व्यापतो आडण जगाच्या इडतहासातीि महत्त्वपूणव र्टनाशंी त्याचा 
संबंध येतो. उदाहरणाथव, डजवतं असिेल्या वशंातीि िोकाचं्या कव्ा आडण हािे तपासून वशंाभ्यासक 
प्रागैडतहाडसक मानवाचं्या दोन िंिातंीि पडरभ्मणासंबंधी माडहती सागंू शकतीि. इडतहासातीि अनेक 
र्िामोिींबद्दिचे आपिे ज्ञान वशंाभ्यासकाचं्या पुराव्यावरच आधारिेिे असते. आपण पूवी पाडहल्याप्रमाणे, 
वशंडवषयक अभ्यासानेच आपल्यािा कळते की, चीनवर स्वाडमत्व गाजडवणाऱ्या माचं ूर्राण्याच्या अंगात एका 
आिदािं अश्मयुगीन आडशयायी जमातीचे रक्त िेळत होते. या जमातीतीि इतर मंिळी अिाणी गुरािीच 
राडहिी. डशवाय, या अभ्यासामुळे हेही माहीत होते की, प्राचीन इडजप्तच्या प्रडसद्ध राजर्राण्यापंैकी हॅमाइट 
वशंाचे रक्त आजच्या गािा आडण सोमािी या आडदवासी जमातीतही िेळते आहे. 
  

काही अपचित समतावादी मानतात त्याप्रमाणे वशं ही एक ‘आधुडनक अधंश्रद्धा’ नव्हे. वशं ही वास्तवता 
आहे. त्याच्या अभ्यासापासून संस्कृतीच्या इडतहासाकारानंा बरेच ज्ञान प्राप्त झािे आहे. वशंासंबधंी असेही 
अभ्यासडवषय आहेत की, त्याचं्या अडधक अभ्यासाकडरता आज डवज्ञानाजवळ पुरेसे पायाितू ज्ञान ककवा 
चाचंणीपद्धती उपिबध नाहीत. पण पुढे मागे त्या अभ्यासापासून असेही डनष्ट्पन्न होऊ शकेि की, काही डनडित 
स्वरूपाची िावडनक आडण बौडद्धक वैडशष्ट््े काही ठराडवक वशंगटात सापितात. कारण ती वशंबीजावरून 
ठरतात; ती केवळ अर्तजत नाहीत. उदाहरणाथव, काही वाडंशक गटाचंी मापे रे्तिी असता अंतगं्रथींच्या 
अवस्थेसंबंधी काही एक सरासरी डमळते. ती इतराहूंन डिन्न असते. हीच गोि संचयनािाही िागू पिते. मात्र या 
प्रत्येक गटात अशा पुष्ट्कळ व्यक्ती असतात की, सवव गटानंा समान असिेल्या डकमान-कमाि कके्षत त्या बसू 
शकतात. परंतु इडतहासात वरचेवर अशी उदाहरणे डदसतात की, अशी काही डवशषेता एिाद्या गटात उत्पन्न 
झािीच तरी त्यातं एक सुरक्षा-अवधी असतो. तो इतका पुरेसा असतो की, जर सधंी डमळािी तर कोणताही 
वशं पडहल्यापेक्षा अत्यंत डवरोधी स्वरूपाच्या संस्कृतीशी डमळतेजुळते रे्ऊन तीत सहिागी होऊ शकतो. 
 

तात्पयव असे की, वशं ही काही आधुडनक अंधश्रद्धा नव्हे. पण वशंवाद ही मात्र अंधश्रद्धा आहे. डनसगवतःच 
एिादा वाडंशक गट जन्मजात हिक्या दजाचा आहे आडण दुसरा एिादा गट जन्मजातच श्रेष्ठ दजाचा आहे हे 
एक अंडतम श्रदे्धय तत्त्व आहे असे मत म्हणजे वशंवाद होय. काही मानववशं डनपटून टाकण्यात आडण इतर 
काही शुद्ध रािण्यातच मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीची आशा आहे असे मानणारा हा दुराग्रह आहे. मानवजातीच्या 
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इडतहासात प्रगतीचा झेंिा फक्त एकाच वशंाने अिंि फिकत ठेविा आहे आडण िडवष्ट्यकािीन प्रगतीची 
डनडिती केवळ तोच वशं देऊ शकतो असे हे डववकेद्रोही मत आहे. हे मत आज जगात वगेाने पसरत आहे आडण 
हेच मत काही वषांपूवी जमवन राज्यसंस्थेचा पायाितू डसद्धान्त बनडवण्यात आिे.  
 

वशं संकल्पनेच्या आशयाचे जसे वैज्ञाडनक िडूमकेतून सशंोधन करता येते तसे काही वशंवादाचे नाही. 
वशंवाद हा वैज्ञाडनक संशोधनाचा डवषय नव्हे. ‘धमव’ या गोिीप्रमाणे डजचा अभ्यास केवळ ऐडतहाडसक 
िडूमकेवरूनच करता येतो अशी ती एक श्रद्धा आहे. शािीय ज्ञानाच्या पिीकिे असणाऱ्या कोणत्याही 
श्रद्धाडवषयाप्रमाणेच त्याचे परीक्षण, त्याचे पडरणाम, त्यावर डनष्ठा ठेवणारे अनुयायी आडण त्यात गोविेिे ईन्शसत 
याचं्या साहाय्याने केिे पाडहजे. जेव्हा वशंवादी स्पिीकरणामंध्ये वस्तुन्स्थती आडण प्रत्यक्ष र्टना याचंा उपयोग 
केिेिा असतो, तेव्हा त्या र्टनाचंा संदिव पिताळून पाहणे शक्य असते. आडण इडतहासाच्या आधारे व शािीय 
ज्ञानाच्या योगाने, ते स्पिीकरण योग्य आहे की अयोग्य आहे ते ठरडवता येते. या आधीच्या प्रकरणातूंन आपण 
तसे केिेही आहे, परंतु वशंवादी वाङ्मय हे डविक्षण िोंगळ आडण सत्य र्टनाचें दाििे देण्याच्या बाबतीत 
डवसंगडतपूणव आहे. कोणीही शािज्ञ त्यात उल्लडेििेल्या र्टना िो्ा ठरव ू शकेि आडण तरीही मूळ 
श्रद्धाडवषयािा धक्का िागणार नाही. म्हणून शािीयदृष्ट््ा प्रमाणे देऊन डसद्ध न करता येण्याजोग्या इतर 
कोणत्याही श्रद्धाडवषयाप्रमाणेच वशंवाद हाही ऐडतहाडसक दृडिकोणातून अभ्यासिा पाडहजे. कोणत्या 
पडरन्स्थतीत हा वाद जन्म रे्तो ती पडरन्स्थती आडण कोणत्या हेतंूच्या पूतीकडरता तो वापरिा जातो ते हेतू 
आपण तपासिे पाडहजेत.  
 

सवांत श्रेष्ठ अशा िोकापंैकी मी एक आहे असे सागंण्याची एक मूितः बढाईिोर रीत म्हणजे वशंवाद 
होय. आपण ‘श्रेष्ठ जन’ आहो अशी ज्याची ठाम समजूत आहे त्यािा वशंवादाइतके दुसरे सोयीचे सूत्र नाही. 
कारण, माझा स्वतःचा नािायकपणा अथवा इतराचें माझ्यावरीि दोषारोप यापंैकी काहीच मिा माझ्या उच्च 
स्थानावरून च्युत करू शकत नाहीत– हे स्थान तर मी आईच्या कुशीत असतानाच डनडित झािे आहे. माझ्या 
जगण्याच्या रीतीडवषयीचे सवव अवर्ि प्रश्न या सूत्रामुळे टाळिे जातात आडण ‘कडनष्ठ’ िोकानंी आपिे पराक्रम 
व आपिी नैडतक मूल्ये याडवषयी मािंिेिे आडण मिा पेचात टाकणारे दाव ेआपोआप फेटाळिे जातात. 
 

अत्यंत सोपेपणा हा त्याचा आणिी एक फयदा आहे. मानवी स्विावात आडण मानवाच्या इडतहासात 
प्रत्यक्षात असिेल्या गंुतागंुतीिा ते स्पशव करीत नाही. आडण अगदी अिाण्यातीि अिाणी माणूस िक्षात ठेव ू
शकेि व अडिमान बाळगू शकेि असे एक पाच शबदाचें डवधान त्यातून डनर्ते. ते म्हणजे ‘मी अडिजात वशंाचा 
माणूस आहे.’ राजकीय हेतंूच्या डसद्धीसाठी या वशंवादी र्ोषणेसारिी दुसरी र्ोषणा नाही. 
 

िार्तवनचा काि आडण मानवशािीय मोजमापे याचं्या आधी हा डसद्धान्त हल्लीच्या स्वरूपात मािंणे 
अशक्यच होते. उत्क्रान्न्तवाद व मापनावाडरत मानवशाि यानंा हे सूत्र हाक र्ाित असते. “मी ज्या वशंाचा 
र्टक आहे तो अडिजात वशं जीवशािीय डनयमामुंळे मानवी िडवतव्याचे नेतृत्व करणारा आहे आडण इतर 
गटानंा नेस्तनाबूत करून तो वशं ‘जगण्याची जास्तीत जास्त पात्रता असिेिेच डटकून राहतीि’ हे तत्त्व डसद्ध 
करीत असतो” अशा तऱ्हेचा दावा वशंवादाच्या साहाय्याने करता येतो. डशवाय असे की हे अडिजात िोक 
त्याचं्या शारीडरक मोजमापावंरून डनडित होत असतात. डसद्धान्तास अशा तऱ्हेची डझिई करणे एकोडणसाव्या 
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शतकाच्या आधी शक्य झािे नसते. तरीपण वशंवादाचा वास्तव इडतहास या अशािीय डसद्धान्ताबरोबर सुरू 
झािेिा नाही.  
 

वंशवादाचा पूवेणतहास 
 

आधुडनक वशंवादापेक्षा ‘मी कुिवान आहे’ या प्रडतजे्ञिा अडधक दीर्वकािीन इडतहास आहे. अत्यंत 
साध्या, नागिे उर्िे राहणाऱ्या रानटी िोकातंसुद्धा तो युद्धर्ोष होऊ शकतो. त्याचं्या सबंध जीवनानुिवाचा हा 
डसद्धान्त एक अडिन्न िाग असतो. मात्र, त्याचंा जीवनानुिव आपल्या दृडिकोणातून पाहता, डविास बसणार 
नाही इतक्या मयाडदत स्वरूपाचा असतो. मनुष्ट्यजातीची उत्पत्ती सुमारे आपल्या िापरपणजाच्या काळी झािी 
असे त्यानंा वाटत असेि, त्याचं्या दृिीने जग पडिमेिा समुद्रापयंत दहा एक मिै आडण पूवेिा असिेल्या एका 
पववताच्या रागेंपयंत वीस एक मिै पसरिेिे असेि. धिपिे असे गोरे िोक येईपयंत, त्याचं्या दृिीने, या छो्ा 
ििूागापिीकिे जे काय असेि ते मंगळाच्या पृष्ठिागाइतके त्यानंा परके होते. पृर्थवीवर मानवािा दीर्वकािीन 
इडतहास असेि असे त्याचं्या स्वशनातही नव्हते. जगाच्या त्या छो्ाशा कोपऱ्यात त्याचंा स्वतःचा छोटासा 
समाज एकत्रच राहात असे व काम करीत असे. बहुतेक सववच टोळ्यामंध्ये असे असे की, जे एकाचे डहत तेच 
सवांच्याही डहताचे असे. त्याचं्या िाषेत त्याचं्या छो्ा टोळीचे नावही मोठे अगिबबं ‘मानवप्राणी’, ‘मा-न-व’ 
असे महत्तादशवक असाव.े ही पदवी केवळ त्याचं्या छो्ा गटािाच िागू असे. इतर िोक हे त्याचं्या अथाने अ-
मानव. ते केवळ डशकारीचे बऱ्यापैकी िक्ष्य होय. त्याचंी जनावरापं्रमाणे डशकार करण्यास हरकत नाही. 
स्वतःच्या टोळीिा अन् त्या िोकानंा काही समान प्राप्तव्य नव्हतेच. एकाच मातीतून देवाने त्यानंा व आम्हािंा 
र्िडविे नाही, ककवा, त्या एकाच पाण्याच्या र्ड्ातून आम्ही दोन्ही गट उपजिेिो नाही ककवा, जडमनीतीि 
एकाच डववरातून ते व आपण बाहेर आिेिो नाही. पण माझ्या िहान गटावर देवाची डवशषे मजी आहे, देवाने 
माझ्या गटािा जगात मध्यवती स्थान डदिे आहे आडण देवानेच सागंून ठेविे आहे की, या गटाचा नाश झािा 
तर सगळे जग नाश पाविे. ज्या कमवकाण्िामुळे जग डटकून राहाते ते देवाने फक्त आपल्याच गटािा डदिे आहे, 
अशा तऱ्हेची त्याचंी धारणा असावी. 
 

एिाद्या िहान, रानटी टोळीचा जगासबंंधी असा दृडिकोण हा डतच्या अनुिवाशी डवसंगत नाही. त्या 
टोळीिा अन्य कोणत्याही समूहापासून काही मागावयाचे नसते. आपल्या त्या डवडवक्तपणात आपिा डनवाह ती 
जनता व्यवन्स्थतपणे करीत असते आडण अन्य िोकापंासून जर काही काढून रे्ता आिे तर ती रे्वाण म्हणजे 
डनव्वळ फायदाच. (देवाणीचे काही कारण नाही.)  जेथे रानटी टोळ्यामंध्ये हजारो िोकाचंा समावशे असतो 
आडण त्यानंी मोठािे ि-ूिाग व्यापिेिे असतात तेथेसुद्धा जवळजवळ हेच डचत्र असते. टोळीरूपी अन्तगवट 
म्हणजे समाजजीवनाचे असे एकक (unit) की जेथे फायद्यात आडण कामातही माणसे आपापिा िाग उचिून 
एकत्र काम करतात आडण जेथे शजेाऱ्याशी वागताना काही नैडतक बंधने पाळिी जातात. असा अन्तगवट आपिे 
मूल्य बरोबर जाणत असतो आडण स्वतःिा िास महत्त्व आहे असे मानत असतो. 
 

असा एिादा आडदम अन्तगवट म्हणजे वशं नव्हे. तो गट म्हणजे छोटा स्थाडनक उपवशं ककवा जातसुद्धा 
नव्हे. वशंाच्या सगळ्यात िहान र्टक गटातसुद्धा एकमेकावंर मरणार्ात करणारे अन्तगवट बहुधा असतातच. 
त्याचें एकमेकाशंी असिेिे शत्रुत्व हे वशंाधाडरत नसून संस्कृडतमूिक असते. आपापिे रक्त डनराळे रािण्याची 
ते िटपट करीत नाहीत. प्रत्येक टोळीने दुसऱ्या टोळीतीि डिया पळवनू आणण्याची पद्धतही रूढ असू शकते. 
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त्यामुळे त्याचंी पूववजपरंपरा त्यानंा थोर वाटणाऱ्या स्वतःच्या गटाइतकीच त्याचं्याशी शत्रुत्व असणाऱ्या 
गटापयंतही जाऊन डििू शकेि. ककवा, वरचेवर होणारे आपसातिे शातंतेचे तह परस्पराशंी िग्नसबंंधानंी 
साजरे होत असतात. ककवा, आर्तथक आडण सामाडजक फायद्यासंाठी िग्नव्यवहार र्िू शकतात. शजेार-
शजेारच्या टोळ्या एकाच वशंगटाच्या असल्या काय ककवा कोणे एके काळी ते दोन्ही टोळ्याचें गट डिन्न होते 
असे मानवडमडतडवषयक मोजमापानंी ठरडवता येत असिे काय, तरी या गोिी र्ित आिेल्या आहेतच. आपिे 
रक्त शुद्ध रािणे ही सुधारणा तथाकडथत डवज्ञानावर आधारिेिी आहे. 
 

गटाबाहेरीि िोकानंा कंठस्नान र्ािणारा आडण गटातीि िोकानंा परस्पर आधार देणारा आडण 
तरीसुद्धा पुष्ट्कळदा शत्रुगटातून बायकाही डमळवनू आणणारा असा हा आडदम अन्तगवट पुष्ट्कळदा जगातीि 
काही मागासिेल्या िागातसुद्धा अडधराज्यपद िोगता झािा. त्याने प्रसंगी िंिणी वसूि केिी आडण 
साम्राज्याचीही डनर्तमती केिी. अगदी जगजे्जत्या अिेक्झािंरच्या चढायासुद्धा मुळात पाहता पुष्ट्कळ रानटी 
आडफ्रकी टोळ्याचं्या चढायासंारख्याच होत्या. ॲडरस्टॉटि हा अिेक्झािंरचा गुरू होय. गोरे रानटी िोक 
आडण आडशयायी िोक ग्रीकाचंी बरोबरी कधीच का करू शकणार नाहीत त्याची कारणे त्याने आपल्या 
राज्यमीमासेंवरीि गं्रथात— Politics मध्ये—सातव्या प्रकरणात डदिी आहेत. दडक्षण आडफ्रकेतीि एिाद्या 
झुिू माणसाने बाथोंगा टोळीवाल्याडंवरुद्ध जसे मुदे्द मािंावते, तशीच ती कारणे आहेत. परकीयाचंी सासं्कृडतक 
कमाई कमी दजाची होती हे उर्िच नाही काय? त्याचे प्रडतपादन वशंवादी नव्हते. त्यामुळे ग्रीक संस्कृती 
आत्मसात केिेल्या आडशयायी िोकाचं्या ससं्कृतीची त्याने चचा केिी नाही. त्याचंी सासं्कृडतक कमाई उच्च 
दजाची होती. म्हणून त्याचं्याडवषयी चचा करणे गैरिागू होते. ग्रीक रक्त शुद्ध राििे पाडहजे असाही मुद्दा त्याने 
मािंिा नाही. त्याचा डशष्ट्य अिेक्झािंर याने देशोदेश कजकून रे्त असताना आन्तदेशीय डववाहाचंा पुरस्कार 
केिा. त्याच्या डशपायापंैकी दहा हजार सैडनकानंी िारतीय मुिींशी िग्ने केिी. िुद्द अिेक्झािंरने दोन इराणी 
राजकन्याशंी डववाह केिे. 
 

ॲडरस्टॉटिचा दृडिकोण हा प्राचीन युरोडपयन दृडिकोणाचा डनदशवकच होता त्यामुळे, आपल्या डवशाि 
बहुरान्ष्ट्रक राज्याची उिारणी करताना रोमन साम्राज्यािा वशंवादापासून आधी सुटका करून घ्यावी िागावी 
असे र्ििे नाही. रोमन िोकाचंी उडद्दिे जसजशी स्पि झािी आडण शाही फमानानंी जसजसे त्याचें कायद्यात 
रूपातंर झािे, तसतसे राजधानीतीि िोकानंा असणारे डवशषेाडधकार अडधकाडधक प्रमाणात प्रातंातंीि 
िोकानंाही डमळू िागिे. रोमन साम्राज्य हा अनेक दृिींनी मानवी इडतहासातीि एक नवीन शोध होता. आपल्या 
अफाट प्रदेशापैकी पुष्ट्कळ मोठ्या िागािा त्यानंी जुन्या काळी उपिबध असिेिे अंतगवटाचे फायदे देऊ केिे. 
व्यापारी व सामाडजक सबंंधावंर असिेल्या बंधनामुंळे प्रत्येक छो्ा डजल्ह्याचा डवकास पागुंळिा होता. ती 
बंधने काढून टाकण्यात आिी आडण जकातीच्या सोयीनुसार मोठे प्रातं बनडवण्यात आिे. या प्रातंाचं्या 
सरहद्दींवर फक्त महसुिाकडरता कर गोळा केिे जात. अशा रीतीने साम्राज्याचे शीघ्र रोमनीकरण केल्यामुळे 
रोमचा आर्तथक फायदाही वाढिा व प्रडतष्ठाही वाढिी. त्याचं्या शासनपद्धतीचा एक महत्त्वाचा िाग असा होता 
की, दूरच्या प्रातंातंीि व्यक्तींनाही अडधकाराची मोठी पदे सतत देण्यात येत आडण त्या व्यक्तींच्या िायकीप्रमाणे 
त्यानंा बढतीही डमळे. त्यामुळे साम्राज्याच्या सुदूर के्षत्रातीि अनेक िोक सैडनक, मुत्सद्दी, डवद्वान म्हणनू मोठ्या 
पदावंर चढिे. रोमन पिटणींमध्ये उत्तरोत्तर ग्रामीण िागातीि िोकाचंी जास्त जास्त िरती होत गेिी. 
पडहल्यापासूनच, रोमन नागडरकत्वाचे अडिवाडंछत डवशषेाडधकार परकीय वशंांच्या जबाबदार व्यक्तींनाही 
देण्यात येत असत. याची यथाथवता ‘नवा करार’ वाचणाऱ्या सवांना रोमन साम्राज्याच्या सुरवातीच्या काळात 
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पॉिने उच्चारिेल्या त्या प्रडसद्ध गवोक्तीमुळे जाणविे— “पण मी स्वतंत्र (रोमन) नागडरक आहे.” पॉिच्या 
म्हणण्याचा आशय असा की त्याचा बाप अथवा त्याचा आजा हे दूरच्या टासवस शहराचे ज्यू रडहवासी असूनही 
त्याचं्या सेवचेे बक्षीस म्हणून त्यानंा रोमन नागडरकत्व बहाि करण्यात आिे होते. ककवा पॉिच्या संरक्षकाप्रमाणे 
‘बरीच ककमत’ देऊन त्यानंी ते डवकत रे्तिेिे होते. शवेटी तर जे गुिामीत जन्मिे नाहीत अशा, 
साम्राज्यातीि सववच व्यक्तींना रोमन नागडरकत्व डदिे गेिे. 
 

परकीयाडंवरुद्धच्या िेदिावाचा हा अिाव डवशषे नैडतक डशकवणुकीचा पडरणाम नव्हता. तो सामाडजक 
शक्तींचा पडरणाम होता. आडण रोमन शासकीय प्रडतिेने त्या सामाडजक शक्तींचा उपयोग आपल्या फायद्याकडरता 
करून रे्तिा. अगदी अिीकिच्या काळापयंत साम्राज्यशाही ज्या तऱ्हेने चािडविी जात असे डतिा अनुरूप 
अशीच ही सडहष्ट्णतुा होती. पूवीच्या साम्राज्यवाद्याचें प्रमुि उडद्दि िंिणी गोळा करणे आडण अंडकत प्रदेशाचंी 
डनष्ठा राजधानीशी रािणे हे असे. अिीकिच्या काळातीि साम्राज्यवाद्यापं्रमाणे िाणीत कामे करण्याकडरता 
अथवा मळ्यातून राबण्याकडरता नवीन नवीन मजूर िरती कें दे्र उपयोगात आणणे असे ते नव्हते. त्यामुळे डजत 
िोकापंकैी सवांत िायक िोकानंा मान देऊन काही अडधकार त्याचं्याकिे सुपूदव करणे हे आर्तथक दृिीने 
फायद्याचे असे. कजकिेल्या प्रदेशातीि िोकाचं्या रीतीिाती व सासं्कृडतक जीवन त्यानंा जगू देण्याचे रोमन 
सते्तचे धोरण असे. 
 

अंतगवटातीि काही डवशषेाडधकार ज्यात साववडत्रक करता येतीि अशा वतुवळाचे के्षत्र अडधक डवस्तृत 
करण्याचे हे ऐडतहाडसकदृष्ट््ा महत्त्वाचे पाऊि रोमन राजसते्तच्या परकीयाडंवषयीच्या दृडिकोणामुळे उचििे 
गेिे. जगाच्या डवस्तृत ििूागावर साम्राज्यामुळे िािणारी शातंता नादूं िागिी आडण एकाच अडधसते्तिा 
मानणारे नागरी प्रशासन त्या िागावर अमिात आिे. अशा तऱ्हेच्या नव्या सामाडजक बदिांचा अप्रत्यक्ष 
पडरणाम प्रत्येक छो्ा छो्ा गटाची स्वयशं्रेष्ठत्वाची कल्पना मागे पिण्यात आडण त्यामुळे पूवीचे अिथळे दूर 
होण्यात झािा. 
 

जगाच्या ज्या िागात रोमन साम्राज्य उदयास आिे, त्याच िागात न्ख् रिन धमव जन्मास आिा आडण 
पसरिा. येशूने माणसामाणसात भ्ातृिाव मानावयास डशकडविे. त्याच्या काळात पॅडिस्टाइनमध्ये समाडरटन 
िोकाचंा परके म्हणून डतरस्कार होत असे. जेव्हा एक समाडरटन िी येशिूा म्हणािी, “तू ज्य ू असूनसुद्धा, 
समाडरटन असिेल्या मजकिे पाणी मागतोस हे कसे?— कारण की, ज्यू िोक समाडरटनाबंरोबर काहोच संबधं 
ठेवीत नाहीत.” (John iv, 9), त्या वळेी न्ख् रस्ताने आपिी डशकवण डतिा आडण डतच्या गावातीि िोकानंा 
डदिी आडण “पुष्ट्कळानंा ती डशकवण श्रदे्धय बनिी.” त्याच्या डशष्ट्यानंा ती गोि ियकंर वाटिी. परंतु त्याच्या 
प्रवचनाच्या शवेटी त्याचंीसुद्धा िात्री पटिी की, ‘त्यानंी जगिर डफराव ेव न्ख् रस्ताची डशकवण िोकानंा सागंावी 
हेच योग्य होय.’ त्या अनुयायातंीि सवांत प्रिावी असा जो पॉि त्याने िोकानंा उपदेश केिा, “कोणी ज्यू नाही 
की ग्रीक नाही, कोणी गुिाम नाही अथवा स्वतंत्रही नव्हे, कोणी पुरुष म्हणो नये ककवा िी म्हणू नये, कारण 
की, िोकहो येशू न्ख् रस्तात तुम्ही सवव एकच आहा.” (Galatians iii, 28). 
 

अशा तऱ्हेचा हा कायवक्रम व ही डशकवण ही पडहल्या शतकातीि रोमन साम्राज्याच्या धमातीत 
दृडिकोणािा अनुरूप होती. परंतु त्याच्या सुमारे एक हजार वषे आधी, इराणमध्ये उदयास आिेल्या 
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झरतुष्ट्राच्या काळािा ती धरून नव्हती. झरतुष्ट्राने एक राष्ट्रीय संप्रदाय डनमाण केिा. त्या संप्रदायाने 
इराणपिीकिे िक्ष डदिे नाही. एिाद्या आद्ययुगीन धमाप्रमाणे तो पंथही आपल्या पंथात अन्य िोकाचें धमान्तर 
र्िवनू आणणारा असा नव्हता. परस्पराशंी सदोडदत झुजंत असणाऱ्या सरंजामदाराचं्या त्या काळात चीनमध्ये 
कन्फ्यूडशयसनेसुद्धा आपल्या अनुयायामंध्ये जगतीि सवव वशंांच्या िोकामंध्ये आपल्या डशकवणीचा प्रसार 
करावा अशी कल्पना रुजविी नाही. डििन धमाच्या वाढीच्या सुरवातीच्या काळात डििन धमाने जो कायवक्रम 
अनुसरिा त्यामागे रोमन साम्राज्याने डनमाण केिा त्याप्रमाणे सवव वशंांच्या िोकाचंा डमळून होणारा एक समाज 
ही धमातीत कल्पना होती. 
 

येशूच्या डशकवणकुीचा पाया र्ािण्यास डहि ूिोकाचंा कायदा व त्याचें पे्रडषत याचंीसुद्धा मदत झािी. 
मोझेसच्या प्राचीन कायद्यात असे उदारवृत्तीचे डनयम आहेत : “जो परका माणूस तुमच्याबरोबर राहात असेि, 
त्यािा तुमच्यापैकीच एक समजा आडण आपल्या स्वतःप्रमाणे त्याजवरही पे्रम करा. कारण, तुम्हीसुद्धा 
इडजप्तच्या िमूीवर परकेच होता : मी तुमचा प्रि ू आहे, परमेिर आहे.” (Leviticus xix, 34). “तुमच्या सवव 
समाजािा एकच डनयम िागू राहीि. आडण जो परका माणूस तुमच्याबरोबर चार पाविे येईि त्यािाही तोच 
डनयम िागू राहीि. एकच डनयम तुमच्या सवव डपढ्यानंा िागू राहीि. प्रिचू्या समोर तो परका माणसूही 
तुमच्याप्रमाणेच आहे.” (Numbers XV, 15). 
 

परंतु असीडरयनाचं्या गुिामडगरीतून सुटल्यावर ज्यू िोकातं डविक्तीकरणाचा पुरस्कार करणारा एक 
डवरोधी पक्ष उत्पन्न झािा. पे्रडषत एझ् रा याने इस्राएिी वशंाचे अम्मोनाइट व मोआबाइट या बंशाचं्या िोकाशंी 
डववाहसबंंध होण्यास डवरोध केिा. परकीयाचं्यातून केिेल्या बायका व त्याचं्यापासून झािेिी मुिे यानंा 
देशातून हाकिून देण्यात आिे. आडण िडवष्ट्यकािीन डमश्रवशंीय डववाहावंर किक बंदी र्ािण्यात आिी. 
यामुळे आधुडनक वशंवादाच्या डकतीतरी पूवी इस्राएिमध्ये किवा वशंश्रेष्ठतावाद उत्पन्न झािा परंतु त्याचा 
काहीसुद्धा मागमूस डिस्ताच्या वचनामंध्ये डदसत नाही. वशंिेदाकंिे िक्ष न देता सवव िोकाचंा एकसधं समाज 
डनमाण करण्याची त्याची डशकवण ही अडधक जुन्या डहि ूकायद्याशंी सुसंगत होती आडण रोमन साम्राज्याच्या 
कामडगरीमुळेही त्या डशकवणीिा िक्कम पाया डमळािा. 
 

डििन धमव हा राज्याचा अडधकृत धमव ठरिा तेव्हा रोमच्या डििन धमवपीठािा साम्राज्यसते्तची परंपरा 
आडण डिस्त व त्याचे अनुयायी याचंा उपदेश या दोहोतूनही वशंिेदडनरपेक्ष मानवी बंधुतेच्या तत्त्वाचा वारसा 
िाििा होता. मध्ययुगात अनेक डिन्न डिन्न राष्ट्रे व िोकसमाज याचं्यावर दीर्वकाळपयंत अडधसत्ता गाजवताना 
धमवपीठाची वागणूक त्या वारसािा अनुसरूनच होती. जग वशंिेदाच्या अडंकत झािे असताना आजसुद्धा 
पोपची गादी आपिा दीर्वकािीन सन्माननीय वारसा संिाळूत आहे आडण आपल्या अडधकृत वक्तव्यातूंन 
पोपमहाशय वाडंशक पक्षपातािा डवरोधही करीत असतात. 
 

तेराव्या शतकात युरोपमधीि समाजव्यवस्थेत मूिगामी बदि र्िून आिा. ऐडहक जीवनावरीि 
पोपच्या सते्तचा ऱ्हास होण्यास याच शतकात सुरवात झािी आडण सरंजामशाहीचा शवेटही या शतकात होऊ 
र्ातिा. एकंदर दीर्वकािीन संदिात डवचार करता, असे म्हणाव े की, या शतकाबरोबरच मध्ययुगीत 
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महत्त्वाच्या संस्था अंतधान पावल्या आडण त्याचं्या जागी ज्या नव्या संस्था आल्या त्यानंी आधुडनक युगािा 
सुरवात करून डदिी. 
 

मध्ययुगाच्या सुरवातीच्या काळातीि सरंजामशाहीचा हा डवशषे होता की, तीत सवांत कडनष्ठापासून 
सवांत वडरष्ठापयंतचे समाजातीि सवव थर एकमेकाशंी डवडशि रीतीने जोििेिे होते. त्यात सवांचाच काही 
फायदा असे आडण परस्परावंर डनष्ठा, संरक्षण आडण सेवा याचंी बधंने असत. ही न्स्थती हळूहळू पािटिी. 
सरंजामशाहीच्या अस्तानंतर शतेीवरचे वठेडबगार हे जडमनीिा बाधंीि राडहिे नाहीत आडण त्यामुळे 
सरंजामदार मािकाचंी त्याचं्याडवषयी काही जबाबदारीही राडहिी नाही. पूवी त्यानंा मािकाकंिून सुरडक्षतता 
डमळत असे. पण पडरणामतः जगातीि उपिोग्य वस्तू त्याचं्या वा्ािा फारच कमी येत. अगदीच कफल्लक 
होणार नाहीत अशा तऱ्हेची शाितीही त्यानंा डमळे, त्याचं्या मािकाचं्या र्ोड्ापं्रमाणे, आपल्या मािकाकिून 
िोक्यावर छशपर आडण पोटािा अन्न डमळेि याची िात्री तेही बाळगू शकत. त्यानंा डमळािेिे हे नव ेस्वातंत्र्य 
उपाशी राहण्याच्या स्वातंत्र्याहून फारसे अडधक नव्हते, आडण (त्यामुळे) वगावगातीि संर्षाने कटू आडण 
अनथवकारक रूप रे्तिे. 
 

आधुडनक युगाच्या सुरवातीपासूनच ज्याचं्या हाती सत्ता आिी, त्यानंा स्वाडमत्व वाढडवण्याची संधीही 
अडधकाडधक प्रमाणावर डमळािी. तुल्यबि असण्याचा सिंव असणारे स्थाडनक गट युरोपमध्ये ईषपेायी पुष्ट्कळ 
काळपयंत एकमेकाशंी रक्तरंडजत िढाया िेळत. जर त्यापंैकी कोणी कजकिे आडण नवीन प्रदेश आपल्या 
स्वाडमत्वािािी आणिा तर हे मोठे गट तशाच अन्य तुल्यबि गटाशंी झुजं रे्त. या िढाऊ गटाचंी, अशा 
रीतीने िहान िहान जहाडगरींपासून मोठ्या संर्डटत अशा राष्ट्रापंयंत वाढ झािी. त्याचें एकच सततचे असे 
धोरण होते ते हे की दुसरा आपल्यािा जे करेि, ते आपण त्यािा करावयाचे आडण प्रथम कृती आपण 
करावयाची. आपण अजूनही ह्या आतंरराष्ट्रीय शासनहीनतेच्या काळातच आहो. एवढेच की, युद्धयमान गट हे 
या शतकात जवळजवळ जग व्यापून राडहिेिे आहेत. या गटाचें व्यापारी आडण सामाडजक डहतसबंंध ज्या 
प्रमाणात परस्पराविंडबत असतीि, त्या प्रमाणात युदे्धही अनथवकारी ठरिी आडण अद्यापही तेच र्ित आहे. 
तेराव्या शतकापासून आजपयंतचा हा आधुडनक काळ हा युद्धमान गटामधीि झगड्ाचंाच काळ राडहिा आहे. 
एकाच संस्कृतीच्या अंतगवत हे गट होते. रोमन साम्राज्याच्या काळाइतक्या पूवीपासून ती संस्कृती एकाच 
शासनािािी होती. आडण एकाच जागडतक धमवपीठाचा ऐडहक आडण पारमार्तथक बाबतीत अडधकार 
मध्ययुगाइतक्या उडशराच्या काळापयंत डतने मानिा होता. आधुडनक युगात या प्रत्येक गटाचा दे्वषिाव आडण 
दंिनीती ही केवळ शजेारच्या गटाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न राहात नाही. तर त्या गटािा स्वतःिाही ती 
आत्मर्ातक ठरतात. अशा या जगात, माणसाचं्या भ्ातृिावाचा जो काही प्रत्यक्षानुिवावर डमळािेिा आधार 
होता तोही आज उिििा गेिा आहे. 
 

देवाने सवव माणसे एकाच मातीतून र्िडविी आहेत या डसद्धान्तािा, अगदी पडहल्यापासूनच आधुडनक 
जग प्रडतकूि आहे. या जगाची युद्धयमान आडण स्पधाशीि गटात आज तूतव डविागणी झािेिी डदसते, मग ते 
गट म्हणजे राष्ट्रे असोत वा वगव असोत. या गटानंा माणसाच्या बंधुिावावर श्रद्धा ठेवायिा अनुिवाचा काहीच 
आधार नाही. उिट पक्षी, आज जगाची रीतच होऊन राडहिेल्या प्रडतस्पधी डहतसंबधंाचं्या झगड्ाचं्या काळात, 
त्यानंा गरज होती ती अशा डसद्धान्ताची की, त्याचंा अनुग्रडहत गट हा देवाने एका डवशषे मातीचा र्िडविा आहे. 
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वंशवाद आणि य रोणपयनांचा सम द्रपार णवस्तार 
 

आधुडनक युगाच्या सुरवातीिाच या डविक्तीकरणात िर देणारी आडण इडतहासात पूवी कधीच न 
र्ििेिी एक र्टना र्ििी : नवीन जगाचा म्हणजेच अमेडरका िंिाचा शोध िागिा आडण त्या पाठोपाठच 
आजपयंत अज्ञात असिेल्या अनेक बेटावंर व िंिामंध्ये वसाहती झाल्या व तेथीि साधनसामग्रीचा उपसा सुरू 
झािा. इतक्या डिन्न डिन्न वशंांच्या िोकाचंी दाट वस्ती असिेल्या अशा ह्या जगाचा शोध िागल्यामुळे सवव 
युरोपमध्ये मोठी िळबळ उिािी. या िळबळीचा एक आनुषंडगक पडरणाम असा झािा की, युरोपातीि 
राजधान्यातूंन सुरडक्षत र्री राडहिेिे िोक उमद्या रेि इंडियन माणसाडवषयीच्या शातुडिआॅंच्या 
(Chateaubriand) Atala आडण Paul et Virginie आडण Les Natchez असल्या कल्पनारम्य कथा मोठ्या 
चवीने वाचू िागिे. आज िोकानंा माहीत आहे की शातुडिआॅं हा स्वतः इंडियनामंध्ये कधीच राडहिा नव्हता. 
त्यामुळे सरहद्दीवरीि िोकाचं्या रानटी माणसाडंवषयीच्या वृत्तीचा त्यािा अनुिव नव्हता. कारण, र्री मागे 
सुरडक्षत राहणाऱ्यानंी तदे्दशीय इंडियन िोकाचें डकतीही गोिव े गाइिे तरी सरहद्दीवरीि माणसे, मळ्याचें 
मािक आडण गुिामाचें व्यापारी यानंा तदे्दशीयाचंी उिे राहण्याची पायरी पक्की माहीत होती. समुद्रापिीकिे 
जाणाऱ्या युरोडपयन तदे्दशीयानंा आपल्या पूणव हुकमतीत आणाव े ककवा त्याचंा समळू नाश करावा यासाठी 
त्याचं्याशी डनष्ठुर िढाया िेळत होते. परकीय तदे्दशीयासंंबधंी डनरडनराळ्या राष्ट्रातंीि वसाहतवाल्याचं्या 
दृडिकोणात फरक होते. (गोरे आडण तदे्दशीय याचं्यात) वशंसंकर होण्याचे िय जसे इंन्ग्िश वसाहतवाल्यानंा 
प्रकषाने वाटत होते तसे स्पडॅनश, पोतुवगीज आडण िच िोकानंा वाटिे नाही. ककवा इनं्ग्िश िोकापं्रमाणे फ्रें चानंी 
पोिादी पिद्याची जाडतव्यवस्था पाळिी नाही. तरी पण सरहद्दींवर जाणारे िोक, मग ते कोणत्याही राष्ट्राचे 
असिे तरी, आपिे हेतू कोणत्याही का मागाने असेनात, साध्य करण्यामागे असत. आडण रोमन साम्राज्यातीि 
‘जगा आडण जगू द्या’ अशा उदारमतवादी सासं्कृडतक वृत्तीने तदे्दशीयाशंी त्यापंैकी कोणीच वागिे नाहीत. 
 

उष्ट्ण कडटबधंातीि देशातं युरोडपयनानंा स्वस्त मजूर, बाजारपेठा आडण गुिाम पाडहजे होते. 
समशीतोष्ट्ण कडटबंधातीि देशातं त्यानंा वसाहतींकडरता प्रदेश पाडहजे होता. डजकिे डजकिे युरोडपयन गेिे, 
तेथे तेथे तदे्दशीय धमव उििून टाकण्यावर त्याचंा िर असे. स्थाडनक िोकानंा धमव नाहीत, कायदे नाहीत, 
नीडतबधंने नाहीत, अत एव, ते मानवतेच्या कके्षबाहेर आहेत असे मानिे जाई. त्याचं्यावर िंिणी बसविी जाई 
आडण त्याचंी मुक्तपणे कत्ति केिी जाई ककवा त्यानंा िुशाि पळडविे जाई. उिट हल्ला करण्यािेरीज, दाद 
मागायचा काही उपायच त्याचं्याजवळ नव्हता आडण अशा हल्ल्याचंा पडरणाम डनष्ठूरपणे सूि उगविा जाणे हाच 
होई. िवकरच हे हल्लेप्रडतहल्लेसुद्धा अशक्य झािे आडण उरिेसुरिेिे स्थाडनक िोक रािीव प्रदेशात हाकििे 
गेिे ककवा िाणींमध्ये अथवा मळ्यावंर काम करणारे हताश गुिाम बनिे. युरोडपयन व्यापारी जेथे सहजगत्या 
डपळवणूक करू शकत नसत ककवा युरोडपयन वसाहतवाल्यानंा जेथे सहजगत्या वसाहत करता येत नसे अशा 
देशातंीि स्थाडनक िोकच तेवढे सुदैवी ठरिे. 
  

परंतु अशा कठोर पडरन्स्थतीतही, तीनश ेवषपेयंत वाडंशक श्रेष्ठकडनष्ठतेचे अडववकेी तत्त्व उदयास आिे 
नाही. स्थाडनक िोक मानवतेच्या कके्षबाहेर होते िरे. पण त्याचे कारण ते डििन नव्हते हे होय असे मानिे 
जात असे, ते काळ्या वशंाचे होते म्हणनू नव्हे. वगेळे धार्तमक मत असल्याबद्दि छळ करण्याची कल्पना 
मध्ययुगापासून पडरडचत होती. तसा छळ पािंिी िोक आडण ज्यू याचंा नेहमीच होई. अजून वशंवाद 
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डक्षडतजावर िोकाविा नव्हता. आजचे मुन्स्िम मानतात त्याप्रमाणेच पडहल्या वसाहतवाल्यानंी मानवजातीचे 
दोन डविाग केिे होते : जेते होते ते श्रद्धावान व डजत होते ते अश्रद्ध. सुरवातीस गुिामाचं्या व्यापाराचे 
समथवनसुद्धा गुिाम हे पािंिी आडण पापहतात्मे आहेत याच िडूमकेवरून केिे जाई. नौकानयनकिेत अगे्रसर 
असिेिा राजपुत्र हेन्री याच्यासबंंधी असे म्हटिे जाते की, धार्तमक युद्धासाठी आत्मत्याग करण्यासही त्याने का 
ऽ कू केिे नाही आडण त्याचा धार्तमक बाबतीत उत्साह इतका होता की साहसी सैडनकाचं्या एिाद्या तुकिीने 
बरेच स्थाडनक िोक पकिून आणिे म्हणजे त्यािा िूप आनंद होई, तो यासाठी की, पूवी पापहत असिेल्या 
आत्म्याचें आता पापमोचन होईि.१ 
 

स्थाडनक िोक अश्रद्ध असल्यामुळे कडनष्ठ प्रतीचे आहेत या डसद्धान्तामुळे गोऱ्या िोकानंा अनेक 
डवसंगतींना तोंि द्याव े िागिे. सुरवातीच्या काळात, केवळ जगाचा एिादा नवीन िाग शोधून काढिा 
एवढ्याच गोिीमुळे, संशोधन करणाऱ्या सफरीिा ज्या युरोडपयन राष्ट्राने पसैा पुरविा असेि, त्या राष्ट्राच्या 
मािकीचा तो नवा ििूाग व त्यावरीि स्थाडनक रडहवासी त्या राष्ट्राचे अंडकत असे मानिे जाई. ही कायदेशीर 
मािकी प्राप्त होण्यासाठी स्थाडनक िोकाचें धमान्तर करून त्यानंा न्ख् रस्ती केिे पाडहजे एवढीच फक्त अट 
होती. त्यामुळे, प्रत्येक जहाजाबरोबर, डवशषेतः कॅथॉडिक देशामंधून जाणाऱ्या जहाजाबंरोबर धमोपदेशकही 
जात. बरेच वळेा हे धमोपदेशक चागंिे शूर व डनष्ठावन्त असत. जे स्थाडनक िोक डििन धमव पत्करतीि 
त्याचं्यापुरती, गोरे िोक व पािंिी काळे िोक यामंधीि दरी ताडत्त्वकदृष्ट््ा तरी डमटल्याप्रमाणे होई. याचा 
सरळ अथव असा की, अशा धमान्तडरत डिन्नवणी माणसािा गुिाम करता येत नसे. कारण, एिादा न्ख् रिन 
माणूस गुिाम आहे ही कल्पनाच त्या काळी रृ्णास्पद वाटे. दयासारंग हेन्रीने मूर िोकाडंवरुद्ध दीर्व काळ जे 
धमवयुद्ध चािविे होते ते न्ख् रिन गुिामानंा गुिामडगरीतून मुक्त करण्याकडरता होते— म्हणजे न्ख् रिन 
जगावरीि हा किंक पसूुन टाकावा म्हणून होते. 
 

त्यामुळे शोषक व गुिामाचें व्यापारी याचं्या हािचािींना धमोपदेशकाचं्या चळवळींचा अिथळा होऊ 
िागिा. पडरणामतः ज्या सागरपार देशावंर युरोपातीि प्रॉटेस्टंट राष्ट्राचें वचवस्व होते, त्या देशातं न्ख् रस्ती धमव 
स्वीकारणाऱ्या गुिामानंा गुिामडगरीतून मुक्त करण्याची पद्धत हळूहळू बंद पििी. गुिामाचंी सोिवणकू 
करण्याची कटकट टाळण्याकडरता दडक्षण आडफ्रकेत िच राज्यकत्यांनी असा डनयम केिा की, गुिाम 
आईबापाचं्या पोटी जन्मिेल्या मुिानंा बाडप्तस्मा देण्यात येऊ नये अथवा धार्तमक डशक्षणही देऊ नये. शवेटी 
१७९२ मध्ये केप टाउनच्या चचव कौन्न्सिने िेिी ठराव केिा की, राज्याचा कायदा ककवा चचवचा डनयम यापैकी 
कोणत्याही कारणामुळे डििन गुिामािा मुक्त करण्याची जरूरी नाही. त्या ठरावात असेही नमूद केिे होते 
की, केप टाउनमध्ये न्ख् रस्ती असिेिे पुष्ट्कळ गुिाम आहेत. म्हणून एकोडणसाव्या शतकाच्या सुरवातीिा 
दडक्षण आडफ्रकेत, श्रद्धावान आडण अश्रद्ध अशी मानवजातीची डविागणी करणारा डसद्धान्त वस्तुन्स्थती डचडत्रत 
करणारा नव्हता आडण तीच अिचण जगाच्या इतर िागातही डनमाण होऊ िागिी होती. काही वळेा, दडक्षण 
आडफ्रकेतल्याप्रमाणे ती गुिामडगरीच्या संदिात उद िव,े तर काही वळेा, आपण नव्या जगातीि जेसुइट व 
फॅ्रन्न्सस्कन धमोपदेशकाचं्या जुन्या डनषेधपडत्रकातं वाचतो त्याप्रमाणे धमांतडरत इंडियनाचं्या कत्तिींच्या 
संबंधात डनमाण होई. श्रेष्ठकडनष्ठतेसंबधंी नव्या डसद्धान्तािा योग्य असा काळ आता आिा होता. आडण तदे्दशीय 
िोक हे पूणाथाने माणसे नव्हेत, सुसंस्कृत माणसापेक्षा डबनशपेटीच्या माकिािा ते जवळचे आहेत असे िोक 
म्हणू िागिे. काही झािे तरी रंगातीि फरक हा अडतशय ठळक होता आडण जरी पुष्ट्कळ प्रसंगी धमातीि 
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डिन्नतेमुळे डनमाण होणारा त्वषे कमी झािा होता तरी रंगडिन्नत्वामुळे सरहद्दींवर दोन प्रडतस्पधी पक्ष उिे ठाकू 
िागिे. परंतु गोऱ्या माणसाच्या श्रेष्ठत्वामागे आधारितू असिेल्या तत्त्वात बदि हा क्रमाक्रमाने पित गेिा. तो 
पूववडनयोडजत नव्हता. सामाडजक पडरन्स्थतीवर अडनवायपणे र्ििेिी ती प्रडतडक्रया होती आडण डतचा आशय 
बौडद्धक असण्यापेक्षा व्यावहाडरक होता. सरहद्दीवरीि पडरन्स्थती वादळी आडण तंग होती. त्यामुळे वसाहतवािे 
व शासनकते हे त्या त्या वळेच्या गरजेप्रमाणे वागत, आपल्या अिचणींतून वशंवादी डसद्धान्त डनष्ट्पन्न करीत 
नसत. सवांना पटेि असे समथवन करण्याची कोडशश ते करीत नसत. स्थाडनक िोक आपल्यापुढे अिेर हतबि 
झािे म्हणजे त्यानंा पुरे होई. 
  

ज्या समुद्रपार देशामंध्ये इग्िंिच्या वसाहती होत्या, त्यातं अगदी पडहल्यापासूनच अन्य युरोपीय 
राष्ट्राचं्या वसाहतींच्या मानाने श्रद्धावान आडण अश्रद्ध या डविागणीिा महत्त्व बरेच कमी होते. पडहल्यापासूनच 
तदे्दशीयाकंिे पाहण्याची इंग्रजांची वृत्ती धमातीत होती. त्याचं्या राज्यकारिारात धमवप्रसारकें द्राची स्थापना हा 
काही त्या प्रदेशावर हक्क सागंण्याचा आधार नव्हता; आडण जरी अशी कें दे्र स्थापिी आडण स्थाडनक िोकाचें 
धमांतर केिे गेिे असिे तरी डिस्ती झािेल्या आडण न झािेल्या स्थाडनक िोकातंीि फरक अडधकृतरीत्या 
महत्त्वाचा नव्हता. तदे्दशीय िोक हे काही वळेा उपयोगी असणारे पण िािच्या जातीचे िोक होत अशा रीतीने 
इंग्रज त्याचं्याशी वागत. ते किकपणे अिगपणा पाळीत असत. फ्रें च, स्पॅडनश आडण पोतुवगीज वसाहतींमध्ये 
तदे्दशीय डियाबंरोबर सरास िग्ने होत असत. त्यामुळे डमश्रवणव प्रजा उत्पन्न झािी. पण इंन्ग्िश वसाहतींमध्ये 
मात्र डमश्रडववाह अगदी अपवादात्मक होत आडण त्याडवरुद्ध िावना फार तीव्र असे. म्हणून, आज जो िाग 
युनायटेि स्टेट् स म्हणून ओळििा जातो, त्या िागात वसाहत करताना सरहद्दीवरच्या इंग्रजानंी वाडंशक फरक 
तीव्रपणे मानिा. त्यािा वाडंशक िेद म्हणत नसत. कारण, मूळ झगिा हा जडमनीच्या मािकीकडरता होता. 
इंग्रजानंा इंडियन िोकाचं्या जडमनी पाडहजे होत्या आडण त्या जडमनी इंडियन िोकानंा हुसकून िावनू हव्या 
होत्या. नव्या जगातीि जडमनींच्या, सुरवातीसुरवातीिा ज्या शाही सनदा डदल्या होत्या, त्यातं तीवर आधीच 
राहणाऱ्या तदे्दशीय िोकाचंा उल्लेिही नव्हता. जणू काही त्या िपू्रदेशावर मानवी वस्ती नव्हतीच अशा तऱ्हेचा 
त्यात मजकूर होता. वसाहतवाल्याचंी मनोमन इच्छा अशी गोि पडरन्स्थती शक्य डततक्या िवकर प्रत्यक्षात 
आणावी अशी होती. मेन्क्सकोमध्ये, स्पॅडनश िोकानंी जसा इंडियन िोकाचंा उपयोग नवीन प्रदेश वसवताना 
ककवा शतेात मजूर म्हणून करून रे्तिा तसा इंग्रजानंी केिा नाही. त्याचं्या एकंदर योजनेत स्थाडनक िोकाशंी 
अशा तऱ्हेचा संपकव सुद्धा फारच जवळ नेणारा वाटे. त्यानंा इडंियन िोकाचंा एकच उपयोगा होता तो म्हणजे 
फ्रें चाशंी िढण्याकडरता सहकारी म्हणनू. या डहकमतीत ते संपूणवपणे यशस्वी झािे. फें चाशंी िढताना त्यानंी 
इरोकी (Iroquois) िोकाचंी जी मदत डमळडविी तीच सेंट िॉरेन्सच्या दडक्षणेस फ्रें च डवस्तारािा पायबंद 
र्ािण्यात डनणायक ठरिी असे पुष्ट्कळदा म्हटिे जाते परंतु जेव्हा युदे्ध संपिी तेव्हा मात्र इगं्रजाना डदिेल्या 
या मदतीचा इरोकींना कािीमात्र फायदा झािा नाही. क्रान्तीच्या काळात, डवशषेतः १८ २ च्या युद्धाच्या वळेी 
पुन्हा एकदा इडंियन जमाती आपल्या गोऱ्या दोस्ताचं्या बरोबरीने िढल्या. तरीही अशा दोस्तीकरारामुंळे दोन्ही 
पक्षातंिी दरी साधंिी गेिी नाही. जे वसाहतवाल्याचं्या बाजूने िढिे त्याचं्या आडण ज्यानंी डिडटशाचंी बाजू 
रे्तिी त्याचं्या अशा दोर्ांच्याही जडमनी डहसकावनू रे्तल्या गेल्या आडण त्यानंा रािीव प्रदेशात हाकिून 
िावण्यात आिे. आडफ्रका आडण िारत याचं्या तुिनेने उत्तर अमेडरकेमध्ये िोकवस्ती फार डवरळ होती. 
आडफ्रकेत अगर िारतात, इंग्रजानंा आपिा प्रमुि हेतू जो अिगपणा तो डसद्धीस नेण्याकडरता जाडतिेदाचा 
आश्रय करावा िागिा होता. त्या मानाने इथे आपिा हेतू ते अडधक पडरणामकारक रीतीने साध्य करू शकिे. 
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इंडियनाचंा समूळ नाश करून अथवा त्यानंा आपल्यापासून अगदी अिग रािून अमेडरकेत त्यानंी आपिे 
ईन्शसत साध्य केिे. इंडियनाबंरोबरच्या झगड्ाचे स्वरूप हे जडमनीकडरता िढा आडण त्यातून उत्पन्न होणाऱ्या 
सूिबुद्धीच्या िढाया असे राडहिे. तो झगिा ताडत्त्वक स्वरूपाचा नव्हता– म्हणजे असे की डिन्नवणीयाचं्या 
चढाईडवरुद्ध चाििेिे ते धमवयुद्ध आहे असे कोणी मानिे नाही ककवा इडंियन हे आपल्या मधीि मोंगोि२ आहेत 
असेही कोणािा वाटिे नाही. 
 

म्हणून असे म्हणता येईि की, युरोडपयन राष्ट्राचंा जो समुद्रपार डवस्तार झािा त्यामुळे वशंवादी 
तत्त्वप्रणािींना एक पािविमूी तयार झािी आडण वशंवादािा तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप न देताही वाडंशक वैरिावाचे 
पडहिे उग्र दशवन तेथे र्ििे. युरोपमधीि झगड्ात, प्रथम वगवकिह आडण नंतर राष्ट्राराष्ट्रातीि किह यानंा 
वशंवादाचे तत्त्व िागू केिे जाईपयंत आधुडनक डवचारधारेत वशंवादाचा डशरकाव झािा नव्हता. परंतु ही एक 
डवचार करण्यासारिी गोि आहे की, जर सरहद्दीवरच्या वाडंशक िेदिावाचं्या उग्र स्वरूपात त्याचा पाया 
र्ातिा गेिा नसता तर कदाडचत हा डसद्धान्त त्यानंतरच्या किहाचें स्पिीकरण करण्यासाठी पढेु आिा 
नसता. कारण, आपण पाडहिेच आहे की, तेथे हा डसद्धान्त वास्तडवक अगदीच गैरिागू डदसतो. 
 
वंशवाद आणि वगयकिंह : 
 

वशंवादाचा उगम वगावगांच्या किहात झािा. वडरष्ठ वगाच्या िोकानंी सामान्य जनतेडवरुद्ध पडहल्या 
प्रथम या तत्त्वाचा वापर केिा. आधुडनक युरोपमध्ये या डसद्धान्ताचे पडहिे डनवदेन राजाच्याही डवरोधी होते. 
कारण, सरदार-दरकदार हे जसे सामान्य जनाचं्या वाढत्या मागण्यामुंळे वैतागून गेिे होते तसेच राजा आडण 
त्याचे मंत्री हेही आपल्या िोक्यावर डमऱ्या वाटत आहेत असे त्यानंा १७२७ सािी वाटू िागिे होते. 
सरंजामशाही आधुडनक राष्ट्रवादापुढे नामोहरम होऊ िागिी होती. पण सरंजामदारी पद्धतीबद्दि व 
सरंजामदार असिेल्या वडरष्ठ वगाबद्दि काँ द बूिेन्व्हए (Count de Boulainvilliers) या नॉमवन गृहस्थािा 
ििताच आदर वाटत होता. आपिे कुटंुबही या प्राचीन वडरष्ठ वगापकैी आहे असा दावा मािूंन तो डसद्ध 
करण्याच्या कामािा त्याने वाहून रे्तिे होते. राजा चौदावा िुई म्हणािा होता, “मी म्हणजेच राज्यसत्ता,” 
आपल्या अरेरावी अडधकारात त्याने सरंजामदारावंर जे कर बसडविे होते, त्यामुळे बूिेन्व्हएमध्ये अशी एक 
आकाकं्षा उत्पन्न झािी की, आपल्या काळचे हे सरंजामदार राज्यसते्तडवरुद्ध उिे ठाकतीि आडण आपिा प्राचीन 
गौरव पुन्हा प्रस्थाडपत करतीि. ही आकाकं्षा तशी नवी नव्हती. डिन्न पडरन्स्थतीत इंग्िंिमध्ये या आकाकें्षने मगॅ्ना 
काटा३ िा जन्म डदिा. परंतु बूिेन्व्हएची पद्धत अगदीच वगेळी होती. त्याने वशंवादािा आवाहन केिे. 
सरंजामदार हे जमवन रक्ताचे होते. याच जमवन टोळ्यानंी रोमन साम्राज्य पादाक्रातं केिे होते. आपल्या 
राज्यसते्तसंबधंी असंतुि असिेिा रोमन नीडतशािज्ञ टॅडसटस (Tacitus) याने इ. स. १०० च्या सुमारास या 
जमवनाचें मोठ्या उत्साहाने वणवन केिे आहे. त्याचे िेिन राजन (Trajan) या राजाच्या कारकीदीतीि आहे. 
तेव्हाचे रोममधीि एकूण जीवन त्यािा अधःपडतत वाटिे, त्यािा त्या जीवनाचा उबग आिा होता. या रानवट 
जमवन टोळ्याचंा काटकपणा, उग्रपणा आडण त्याचें नेतृत्व याचंी त्याने फारच स्तुती केिी आहे. “त्याचें सेनापती 
अडधकारपदाचा उपयोग करून सैडनकावंर ताबा चािडवण्याऐवजी स्वतःच्या उदाहरणानेच त्याचं्यावर वचक 
बसडवतात. ते शूर, साहसी आडण डक्रयावान आहेत. यामुळे जे कौतुक आडण आदर सैडनकाचं्या मनात ते उत्पन्न 
करू शकतात, त्याच्या जोरावरच ते सैडनकाकंिून आज्ञापािन करवनू रे्तात.” बूिेन्व्हएच्या प्रडतपादनानुसार, 
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अठराव्या शतकातीि फ्रें च सरदारानंा पडहल्या शतकातीि जमवन टोळ्याचं्या वर उल्लेडििेल्या उच्चवगीय 
स्वातंत्र्याचा वाडंशक वारसा िाििा होता. आडण त्याचं्या रक्तातच असिेिे उच्चवगीय नेतृत्व परत प्रस्थाडपत 
करण्याकडरता त्याचें रक्त उसळत होते. साम्राज्याच्या रोमन कल्पनेतून जी अडनयडंत्रत राजसत्ता उदयास आिी 
डतचा शवेट त्यानंा करावयाचा होता. उिट पक्षी, सववसाधरण जनतेची वाडंशक र्िण डनराळी होती. पूवी 
कजकिेल्या केन्ल्टक व िमूध्यसामुडद्रक (गिॅो-रोमन) िोकाचें ते वशंज होते. सरदारानंा ज्याप्रमाणे त्याचं्या 
वशंाच्या कारणाने श्रषे्ठ दजा डमळािेिा होता, त्याच कारणाने सामान्य िोक कडनि दजाचे होते. 
 

परंतु वशंाचे श्रेष्ठत्व प्रडतपादणारा काउंटचा युडक्तवाद काहीही असिा तरी प्रत्यक्षात सरदारानंा आपिे 
प्राचीन स्थान कायम डटकडवता आिे नाही. १७९१ मध्ये झािेल्या फ्रें च राज्यक्रान्तीच्या वळेी बूिेन्व्हएने ज्या 
दोन फ्रान्समध्ये फ्रें च जनतेची डविागणी केिी होती, त्या दोहोंनी आपल्या श्रेष्ठकडनष्ठपणाच्या जागा बदिल्या 
होत्या. सामान्य जनाचं्या प्रवक्त्यानंी वशंवादी युक्तीवाद आता उि्ा डदशनेे वापरावयास सुरवात केिी. 
उदाहरणाथव, अबे डसए (Abbe ‘Sieye’s) याने मान्य केिे की, मूळच्या फ्रॅं क िोकानंी डमळडविेल्या डवजयामुळे 
सरदारानंा काही वशंपरंपरागत हक्क प्राप्त झािे. “पण,” तो म्हणािा, “ठीक आहे. आता आम्हा गिॅो-रोमन 
िोकाचंा बहुजनसमाज या सरदारानंा हाकिून काढेि, त्याचंी सरदारकी सपंुिात आणेि आडण अशा तऱ्हेने 
त्यानंा कजकेि. ज्या तत्त्वाचे ते समथवन करतात, त्या तत्त्वाप्रमाणेच आमचे हक्क आता त्याचं्या हक्कांवर मात 
करतीि.” त्याचे म्हणणे बरोबरच होते. वशंश्रेष्ठतेचा मूिितू डसद्धान्त सुटसुटीत करून असा मािंता येईि की, 
एकदा यश डमळाल्यावर ते वाढतच जाते. 
 

तरी पण, फ्रें च राज्यक्रान्तीच्या ऐन काळात वंशवादािा बहुजनसमाजात मोठ्या प्रमाणावर मान्यता 
डमळािी नाही. १८५३ ते १८५७ या दरम्यान वशंवादाची अडधकृत वाणी उच्चारिी गेिी. ती म्हणजे काँ द 
गोडबनोचे Essay on the Inequality of Human Races हे पुस्तक बिेून्व्हएप्रामाणेच त्यानेही प्रडतपादन केिे 
की, कपगट केसाचें ्ूटन िोक [ज्यानंा तत्कािीन फॅशनप्रमाणे त्याने आयवन (आज नॉर्तिक म्हणाव)े म्हटिे,] 
हेच जगाचे आशास्थान होते आडण नेहमीच राहातीि. परंतु त्यात राष्ट्रवादाचा अडिमंत्र नव्हता. बूिेन्व्हएप्रमाणे 
गोडबनो हाही फ्रें च होता आडण फ्रान्समधीि राजकीय र्िामोिींना तो डवटिा होता. त्याने आपिा दोन िंिांचा 
प्रबंध हॅनोव्हरच्या पाचव्या जॉजविा अपवण केिा होता. हा पाचवा जॉजव राजा अधंळा असून जमवन होता. त्याच्या 
डपत्यािा प्रजाजनानंी एक प्रागडतक र्टना मान्य करावयास िाविी होती. ती र्टना जॉजवने त्या वळेी नुकतीच 
फेकून डदिी होती. परंतु सबधं फ्रें च राष्ट्र हे वशंाने श्रेष्ठ आहे यावर जसा गोडबनोचा डविास नव्हता, त्याचप्रमाणे 
सबंध राष्ट्राचे वाडंशक श्रेष्ठत्वही त्यािा मान्य नव्हते. फ्रान्समध्ये काय ककवा जमवनीत काय ककवा त्याने 
स्वीिनिा िेट डदिी त्या वळेीच्या स्कॅं िेनेन्व्हयात काय, शुद्ध आयव रक्ताचे िोक मूठिर देिीि नसतीि. 
सगळीच युरोडपयन राष्ट्रे गिॅो—रोमन िोकानंी व्यापिी होती. आजच्या िाषेत त्या गिॅो—रोमनना केन्ल्टक, 
अल्पाइन, िमूध्य सामुडद्रक अशी नाव े डदिी पाडहजेत. कोणत्याही युरोडपयन राष्ट्रात उच्च वशंाचे म्हणवणारे 
िोक इतके पुरेसे नव्हते की, त्या त्या राष्ट्रात त्यानंा काही प्राधान्य डमळावे. प्रबंध डिडहताना गोडबनोची िडूमका 
आधुडनक राष्ट्रवाद्याची नव्हती, तर, बूिेन्व्हएप्रमाणे सनातनी अडिजनवाद्याची होती. ज्या पडरन्स्थतीमुळे 
नुकतीच १८४८ ची क्रान्ती र्िून आिी होती, त्या पडरन्स्थतीमुळे तो रागाविा होता आडण क्षुबध झािा होता. 
अमीरउमरावाकंिे नेतृत्व असिेल्या एका प्रजासत्ताकाची स्थापना करण्याच्या दृिीने काम करण्याकडरता चािू 
झािेल्या एका डनयतकाडिकाचा त्याच वषी तो स्वतः एक संस्थापक झािा. सववत्र बेकारी होती त्यामुळे दैन्य 
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पसरिे होते. काहीतरी कृतीची आवश्यकता होती. काम करण्याच्या प्रत्येकाच्या अडधकाराचे तत्त्व मान्य करून 
रे्ण्यात समाजवादी नेते यशस्वी झािे होते. शासनातफे एक तऱ्हेची रोजंदारीची हमी देणारी योजना सुरू 
झािी होती. त्यानंा राष्ट्रीय िरु्उद्योगकें दे्र म्हणण्यात येई. आज आपल्यािा पडरडचत असिेिी अिचण 
त्याचं्याही पुढे आिी. अथोत्पादक काम सवव बकेारानंा पुरवणे शक्य होईना व नुसताच बकेारी—ित्ता (िोि) 
वाटणे प्राप्त झािे. या अपुऱ्या िोि—वाटपाने असंतुिाचें  जथेच्या जथे डनमाण झािे व ते सरकारिा 
धोकादायक होते. ही सववच व्यवस्था एक डदवस अचानक रद्द करण्यात आिी. त्यामुळे जूनमधल्या कत्तिी 
झाल्या.—‘आहे रे’ आडण ‘नाही रे’ याचं्यातीि आणिी एक झगिा पडॅरसमधीि रस्त्यावंरच्या 
अिथळ्याबंरोबरीने उिा झािा. 
 

गोडबनोच्या प्रबधंामागीि ऐडतहाडसक पािविमूी िक्षात रे्णे जास्त महत्त्वाचे आहे. कारण, तो काही 
साके्षपी अभ्यासक ककवा प्रकािंपडंित नव्हता; ज्याचे बरेवाईट साववजडनक जीवनाशी डनगडित आहे असा तो 
एक प्रापडंचक माणसू होता. त्याच्या आयुष्ट्यात त्याने मंडत्रमंिळाचा सडचव, पर्तशयातीि परराष्ट्रवकीि, िाझीि 
व अनेक युरोडपयन राष्ट्राचं्या राजधान्यातूंन आपल्या सरकारचा प्रडतडनधी असे डनरडनराळे हुदे्द िषूडविे होते. तो 
कादंबरीकार, नाटककार व प्रवासवणवनकारही होता. जेथे गरीब जनता डनराश होती व जगण्याकडरता काही 
साधने मागत होती अशा जगात तो सापििा होता. रूसोच्या ‘सोशि कॉन्रक्ट’४ डसद्धान्ताचा आधार रे्ऊन 
ककवा हॉब् सची ५ शासनससं्थेसंबंधीची कल्पना उचिून धरून गडरबाचं्या मागण्या धुिकावनू िावणे काही शक्य 
नव्हते. परंतु उपजत कडनष्ठपणाचा आधार दािवनू– म्हणजेच वाडंशक आधारावर मात्र तसे करणे शक्य झािे 
असते. त्याने स्वतःच डिडहल्याप्रमाणे त्याचा उदे्दश गरीब िोकाचं्या वाढत्या मागण्याशंी चागंिी िढत द्यावी हा 
होता. उदारमतवादाशी द माइिे व द बोना (de Maistre and de Bonald) याचं्याहून अडधक चागंिी झुंज६ 
त्यािा द्यावयाची होती. 
 

म्हणून अशा तऱ्हेचा िढा ज्याने नुकताच डदिा होता त्या हॅनोव्हरच्या पाचव्या जॉजविा आपिा गं्रथ 
अपवण करताना तो डिडहतो : ‘हळूहळू माझी िात्री झािी आहे की, वशंडवषयक प्रश्न इडतहासातीि इतर सवव 
प्रश्नाशंी डनगडित आहेत. त्या एका प्रश्नाच्या उत्तराने इतर सवव प्रश्नाचंा उिगिा होतो. आडण ज्या अनेक 
वशंाचं्या डमश्रणातून एिादे राष्ट्र डनमाण होते, त्याचं्यातीि डवषमतेमुळे, त्या राष्ट्राच्या िडवतव्यतेची नीट उकि 
होते. शवेटी, मी आपिी िात्री करून रे्तिी की, डवज्ञान, किा, संस्कृती या मानवी कृतींतीि जे जे म्हणून 
फिदायी, उदात्त व महान आहे, त्या सगळ्याचा उगमकबदू एकच आहे. ते एकाच वशंशािेचे कतृवत्व आहे. 
जगातीि सवव सुसंस्कृत देशातूंन याच शािेच्या वेगवगेळ्या उपशािा प्रितु्व गाजवीत आहेत.” सवव देशावंर 
प्रितु्व गाजडवणारे हे िानदानी िोक आज समान हक्काचं्या दाव्यांमुळे आडण िोकशाहीच्या अधःपातामुळे 
धोक्यात आिे होते. जगातीि मानवशंाचंी जेव्हा त्याने काळे, डपवळे, गोरे अशी वगववारी केिी तेव्हा त्याच्या 
मताने अल्पाइन शािा ही पीतवशंातून डनर्ािेिी व िमूध्यसामुडद्रक हे कृष्ट्णवणीय वशंाचे असे होते. म्हणून 
युरोपमध्ये त्याच्या मताने िरे गोरे िोक म्हणावयाचे ते म्हणजे आज ज्यािा नॉर्तिक म्हणतात त्याच गटाचे 
िोक होत. संस्कृतीचे िडवतव्य ज्याचं्यावर कें डद्रत करता येईि असे हे एवढेच. फक्त त्याचं्याजवळ डवचारशीि 
कायवक्षमता, दीर्ोद्योग, सुव्यवस्थेडवषयी सहजप्रवृत्ती, स्वातंत्र्यप्रीती आडण आत्मसन्मान आहे. युरोपात त्याचंी 
स्थानभ्िता झािी तर ती ससं्कृतीची संध्याकाळच! 
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गोडबनोची डशकवण ही राष्ट्रवादाची डशकवण आहे असे मानण्यात डवसाव्या शतकातीि त्याच्या 
अनुयायानंी गोडबनोच्या डशकवणुकीचा डवपयास केिा आहे. जेथे जेथे गोडबनोच्या डििाणात आयवन असा 
उल्लेि आिा तेथे तेथे आज जमवनीत ‘आधुडनक जमवन’ असा त्याचा अथव केिा जातो. पण वस्तुतः गोडबनोने असे 
आग्रहाने म्हटिे आहे की, आयवन िोक हे इतरत्र आढळतात त्याहून जमवनीत ते अडधक आहेत असे नाही. 
त्याच्या वशंवादी डसद्धान्तातं राष्ट्रवाद अडिपे्रत आहे असे मानणारे आधुडनक टीकाकारही त्याच्या प्रडतपादनाचा 
चुकीचा अथव िावतात आडण म्हणून ते ज्या डवसंगती व व्यार्ात दािवनू देऊ पाहतात ती गोडबनोच्या 
प्रडतपादनातून उत्पन्न होतात असे म्हणण्यापेक्षा टीकाकाराचं्याच गैरसमजातून उद िवतात असे म्हटिे पाडहजे. 
कोणतीच संस्कृती एका शुद्ध वशंाची कमाई नाही यावर गोडबनोने वारंवार िर डदिा आडण तरीही तो असा 
डनष्ट्कषव काढतो की, जेव्हा समाजपुरुषाचे रक्त डनिळे आडण शुद्ध राहात नाही तेव्हाच फक्त तो समाज 
रसातळािा जातो. या गोिीचे गोडबनोचे टीकाकार मोठे िािंवि करतात. जर गोडबनो राष्ट्रवादाचा 
जाहीरनामा डिहीत असता तर या गोिीिा डवसंगती म्हणता आिे असते. पण कमअस्सि श्रडमक वगाकिून 
धोका उत्पन्न झािेल्या वडरष्ठ वगाच्या उववडरत िागाच्या िडूमकेचे तो समथवन करीत होता. जेथे उच्चवगव हा 
जन्मावरून ठरत असतो अशा डवजेत्या िानदानी वगाच्या िाग्याबरोबर ससं्कृतीही िािीवर हेिकाव े िात 
असते असे डसद्ध करण्याचा प्रयत्न त्याच्या सबंध गं्रथात आहे. जेव्हा सिोवतीच्या सामान्य जनतेमध्ये उच्च वगव 
िुप्त होऊन जातो तेव्हा देशाचा डवनाश हा ठरिेिाच असतो असे त्याचे म्हणणे होते. 
 

म्हणून आपल्या वशंवादािा आधारितू वस्तुन्स्थती म्हणनू गोडबनो मान्य करतो की, सववच संस्कृती या 
अनेक वशंाचं्या डमश्रणातून उत्पन्न झाल्या आहेत. त्याने वर्तणिेिा आयववशं हा राजकत्यांचा वशं होता. आडण 
‘संस्कृतीची स्थापना करू पाहणाऱ्या प्रत्येकािा वाटणारच की, त्याच्या समाजाचा कणा जो मध्यमवगव तो 
पीतवशंीय िोकाचंा असावा.’ (फ्रान्समध्ये संख्येने बरेच अडधक असिेल्या अल्पाइनवशंीय िोकानंा तो 
पीतवशंीय म्हणतो.) तो म्हणतो, “प्रत्येकच वशंसंकर हा वाईट आडण हाडनकारक असतो असे मानणे चकुीचे 
आहे. िरोिरी, सौंदयाच्या दृिीने पाहता सवांत उत्तम वशंडमश्रण म्हणजे काळे व गोरे याचंी संतती होय. 
(गोडबनोने िमूध्य सामुडद्रक वशंाच्या िोकानंा कृष्ट्णवशंी मानिे होते. फ्रें च माणसू काळा व गोरा याचं्या 
वशंसंकराडवषयी बोिू शकतो, एिाद्या अॅंग्िोसकॅ्सन माणसािा असे बोिण्याचा धीर होणार नाही.)  
 

सववच राष्ट्रे ही अनेक वशंांच्या डमश्रणानंी बनिेिी असतात या वस्तुन्स्थतीचा अथव गोडबनो असा िावतो 
की त्या देशातंीि नागडरकाचें डनरडनराळे वगव—स्तर असतात आडण त्या देशाचंा गौरव हा त्यांपैकी फक्त एका 
वगावर अविंबून असतो. कोणत्याही ससं्कृतीचा शुद्ध वशं हा आधार असतो असे मत त्याने कधीच मािंिे 
नाही. “डिस्तजन्माइतक्या पूवीच्या काळीच आयववशंाचे शुद्धत्व सपंिे होते.” तरी पण त्याचे सवव प्रडतपादन हे 
राष्ट्राच्या नव्हे तर व्यक्तीच्या वशंप्रकारात न्स्थरता असण्यावर अविंबनू होते आडण ते त्याच्या दृडिकोणाशी 
सुसंगतही होते. ‘आमच्या आयववशंाचे श्रेष्ठत्व’ हे आनुवडंशकतेने एका डपढीपासून दुसऱ्या डपढीकिे अडवन्च्छन्नपणे 
येत आिेिे आडण अ—क्षर असे आहे. या वशंप्रकारावर हवामान, िपू्रदेश अथवा कािावधी, कशाचाच पडरणाम 
होत नाही. या अडवकारीपणावरच अडिजनवगव व सामान्य जनता यामधीि अनुल्लंघ्य दरी डटकून आहे, तसेच 
जागडतक इडतहासातीि अडिजनवगाचे महत्त्व व दुसऱ्या वगाचे क्षदु्रत्व हेही या अडवकाडरत्वावरच आधारिे 
आहे. संस्कृतीच्या उदात्त ध्येयातंीि आपिे जीवनकायव काय आहे याची जाणीव उच्चवगीय आयववशंाच्या त्या 
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वळेी थोड्ा उरिेल्या िोकानंा करून देणे आडण या जीवनकायासंबंधी आदर बाळगणे हेच आपिे एकमेव 
कतवव्य आहे अशी आयेतराचंी िात्री पटवनू देणे याकडरता गोडबनोने िेिनाचा प्रपंच केिा. 
 

गोडबनोिा वाटे की, आपल्या सववश्रेष्ठ आयव वशंाची माणसे इतस्ततः पसरिेल्या एक एक व्यक्ती 
म्हणूनच शोधून काढावी िागतीि, हीच माणसे त्याचं्या वशंदत्त डनयतीमुळे जगाचे आशास्थान आहेत. पण 
त्यािा हेही माहीत होते की, तो स्वतः याच वचेक माणसापंैकी एक होता. त्याने आपल्या र्राण्याच्या 
वशंावळीचे संशोधन केिे होते. ते संशोधन त्याने ८७९ सािी ‘The History of Ottar Jarl, Norwegian Pirate, 
Conqueror of Bray in Normandy and of His Descendents’ या शीषवकािािी प्रडसद्ध केिे. त्या 
संशोधनपर गं्रथाच्या प्रस्तावनेदािि म्हणून त्याचा Essay on Human Inequality हा डनबधं त्याने डिडहिा. 
व्हायककग्ज ७ पयंत जाऊन पोचणाऱ्या इतर सगळ्या वशंावळींच्या इतपतच हीही वशंावळ अस्सि होती. हा सवव 
िटाटोप त्याने आविीने केिा. पडरणामतः त्याने आपल्या सपंन्न पाढंरपेशा डपत्याचा सबंंध सोििा व त्या 
राजपुत्राचं्या वशंजापंैकी आपण एक असा संबधं जोििा. अशा थोड्ा डनविक िोकाचं्या वाडंशक 
कुिपरंपरेवर त्याची श्रद्धा होती—एिाद्या राष्ट्राच्या शुद्ध वशंावर नव्हे. 
 

गोडबनोचा प्रबंध हा आजही वशंवादावरीि सववमान्य गं्रथ आहे. पण त्यातीि प्रडतपादन आज राष्ट्रवादी 
प्रचार म्हणून जगिर इतके वाचिे जाते की, इडतहासातीि त्याच्या वास्तडवक स्थानाबद्दि गैरसमज होतो. 
गोडबनो हा फ्रें चाचं्या बाजूचाही नव्हता ककवा जमवनीचाही अडिमानी नव्हता. त्याच्या अनुयायानंी यापंैकी एका 
अथवा दुसऱ्या बाजूचे मंिन करण्याकडरता गं्रथावर गं्रथ िरिे तरी वास्तडवक गोडबनो हा केवळ िानदानीचा 
अडिमानी होता. त्यािा देशिक्तीचा डतरस्कार होता. त्यािा वाटे की, देशिक्ती म्हणजे संकुडचत असा िॅडटन 
प्रातंवाद आहे. उच्चवगीयानंी त्याच्या आहारी जाता कामा नये. त्याने डिडहिे आहे की, १८७० मध्ये युद्धात 
फ्रान्सचा परािव झािा याचे एक कारण म्हणजे राष्ट्रवाद. आयुष्ट्याच्या उत्तराधात तो ठामपणे सरकारडवरोधी 
होता. याच कारणाकडरता, आजचे फ्रें च वशंवादी त्याच्या प्रडतपादनातीि मुदे्द उचितात, पण त्याचें मूळ सागंत 
नाहीत. १८७० च्या युद्धातीि फ्रान्सच्या एकूण वतवनाबद्दि जो किवटपणा त्याच्या डििाणात आहे तो या 
िोकानंा पसंत नसतो. उच्चवगीय आडण त्याचंी संस्कृती याचं्या श्रेष्ठत्वास जोि नाही असा त्याचा संदेश होता 
आडण या श्रेष्ठतेिा जेव्हा आव्हान डदिे जात नसे त्या गतकािीन सुवणवयुगाकिे त्याचे िोळे डिळिेिे असत. 
व्यापारउदीमाडवषयीचा त्याचा डतरस्कार उच्चवणीयानंा साजेसाच होता. व्यापारउदीम या गोिी वाडंशक 
संकराची कटू फळे आहेत असे त्यािा वाटे. आधुडनक ताडंत्रक शोधाडंवषयीही त्यािा आदर नव्हता. मुद्रणकिा, 
वाफेच्या शक्तीचा शोध, अनेक याडंत्रक शोध या व अशा तऱ्हेच्या ज्या गोिी आहेत त्या केवळ डनत्य क्रमाच्या 
आहेत, डतकिे अस्सि आयव िोकानंी िक्ष देण्याचे कारण नाही. सामान्य िोकानंीच त्यात िक्ष र्ािाव ेअसे 
त्याचे मत असे. 
 

गोडबनोचे डििाण १८५० ते १८६० या दशकाच्या सुरवातीचे आहे. तेव्हा मानवडमडतडवषयक मोजमापे 
थोिी उपिबध होती आडण होती ती काटेकोरही नव्हती. िार्तवनचा Origin of Species हा गं्रथही तोपयंत 
प्रडसद्ध झािा नव्हता. वाडंशक गुणवैडशष्ट््ाचंी जी डविागणी आज ज्ञात आहे ती ककवा जननडवज्ञानाचे डसद्धान्त 
हे त्यािा अगोदरच माहीत असण्यासारिे नव्हते. िार्तवननतंर वशंवादी र्ोषणात ‘जो िायक असेि तो डटकेि’ 
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या र्ोषणेचा अंतिाव झािा. परंतु गोडबनोच्या आदशव आयांच्या डचत्रणात मात्र आयव हे मानवजातीची सुंदर पुष्ट्पे 
होती आडण पुष्ट्कळदा त्यानंा त्याने कुसुमकोमि असे गुण डचटकविे. 
 

त्यामुळे त्याच्या वारसदारानंी त्याच्या डसद्धान्ताचा डवकास दोन डदशानंी केिा आहे. एक म्हणजे 
मानवडमडतडवषयक मोजमापाचंा ‘अथव’ िावनू आडण दुसरी डदशा ‘जो िायक असेि तो डटकेि’ या र्ोषणेची. 
िार्तवनच्या या उसनवारीच्या आश्रयामुळे गोडबनोनंतरच्या वशंवादी मतांमध्ये, ‘कजकून रे्णे’ आडण ‘बि’ या 
बाबींना अडधकाडधक पाडवत्र्य डदिे गेिे आहे. जे जेते असतीि— मग ते िास हक्क असिेिे उच्चवगीय म्हणनू 
डचडत्रत केिेिे असोत वा सवव वगांचा समावशे असिेिे एिादे राष्ट्र असो, ते डवजयी झािेिे असतात याचे 
कारण म्हणजे डनसगवतःच ते सवांत िायक असतात– अशा रीतीने ‘बळी तो कान डपळी’ या जुन्या म्हणीिा एक 
‘शािीय’ आधार डदिा गेिा. 
 

एकोडणसाव्या शतकाच्या उत्तराधात फ्रान्समध्ये मानवडमडतडवषयक मोजमापे रे्ण्याच्या डदशनेे होत 
असिेिी वशंवादाची वाढ एकदम जोमाने झािी. फ्रान्समधीि िॉकॅ (Broca), िपूज (Lapouge) व 
जमवनीतीि ॲमान (Ammon) याचंी नाव े या संदिात डवशषे प्रडसद्ध आहेत. आपल्या अत्युत्साही संप्रदायास 
‘मानव समाजशाि’ असे नाव त्यानंी रे्तिे. कल्पनेत रममाण होणाऱ्या गोडबनोच्या अगदी उिट याचंी रीत 
होती. या संशोधकानंी अफाट मोजमापे गोळा केिी, संख्याशािीय पद्धती वापरल्या आडण वौडिक समस्याचें 
उत्तर शोधण्यापेक्षा डवडशि प्रश्नाचंी उत्तरे शोधण्याचा त्यानंी प्रयत्न केिा. तरी पण िरोिरी, ते बूिेन्व्हऐ- 
गोडबनो सपं्रदायाचेच वशंवादी होते. कारण की, आपल्या साधनसामग्रीचा त्यानंी राष्ट्रवादाकडरता उपयोग केिा 
नाही, त्याचें िक्ष वगावगातीि श्रेष्ठकडनष्ठपणाकिे होते. एकाच फ्रान्स देशात असिेिे दोन फ्रान्स, एकाच 
जमवनीतीि दोन जमवनी त्यानंी अभ्यासान्ती वगेळे केिे. ते वगेळे िाग म्हणजे दीर्वडशरस्क (िंबकपािी) 
नॉर्तिक आडण पृथुडशरस्क अल्पाइन िोक होत. त्याचं्या आधीच्या वशंवाद्यापं्रमाणेच त्याचं्या मतानेही ‘डनविक’ 
िोक म्हणजे दीर्वडशरस्क नॉर्तिक होत. पडिम युरोपातीि डनरडनराळ्या मानवजातींतीि श्रेष्ठकडनष्ठता कशी 
ठरवावी हा त्याचं्यापुढीि प्रश्न होता. त्याचं्या िडूमकेत राष्ट्रवादाचा अिाव असल्यामुळे ऱ्हाइन नदीच्या दोन्ही 
तीरावंर हा संप्रदाय सुसंवादीपणे काम करू शकिा. ॲमानने जमवनीत बादेन (Baden) येथे काम केिे तर िॉकॅ 
व िपूज यानंी फ्रान्समध्ये सशंोधन चािडविे. 
 

मानवडमडतडवषयक मोजमापे मोठ्या प्रमाणात वापरून त्यानंी दािडविे की, दीर्वडशरस्क(नॉर्तिक) वशं 
हा साहसी व आक्रमक असतो तर पृथुडशरस्क (अल्पाइन) हे डिते्र व हार िाणारे असतात. िपूजने 
आिंकाडरक िाषेत साडंगतिे की, दीर्वडशरस्क हे डशकाऱ्याचंी टोळी म्हटिे तर पृथुडशरस्क गट हे उधळून 
िाविेिी मेंढरे आहेत. येथीि डशकारी माणसे म्हणजे ‘डनविक िोक’ होत. ‘जो िायक तोच डटकेि’ या 
िार्तवनप्रणीत तत्त्वाचा या संप्रदायाने जो स्वीकार केिा होता त्यािा हे धरूनच होते. अथात, युरोपातीि 
मस्तकाचं्या मोजमापावंरून डशकारी आडण मेंढरे चटकन वगेळी ओळिता येत नाहीत. तरी पण एक उदाहरण 
डनणायक म्हणून डवचारात रे्तिे गेिे : ग्रामीण िागापेक्षा शहरे अडधक प्रगत असतात, त्या अथी हे डनविक 
िोक शहरात एकडत्रत झािे असिे पाडहजेत. िरोिर वस्तुन्स्थती तशी होतीही. तथाकडथत 
मानवसमाजशािाच्या उदयापूवी दडक्षणमध्य फ्रान्समध्ये, उत्तर इटिीमध्ये आडण जमवनीमध्ये अशी पडरन्स्थती 
आहे याची नोंद झािेिी होती. ही गोि गोडबनोच्याही िक्षात आिी होती. फक्त, त्याच्या अडिजनवादी 
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पडरिाषेत तो शहरवासी अशी नोंद रे्ण्याऐवजी वरच्या वगाचे अमीरउमराव अशी गणना करीत असे. शहरातीि 
व ग्रामीण िागातीि मस्तकाच्या आकाराच्या सरासरीत पिणाऱ्या फरकाचा अथव ॲमानने असा िाविा की, हा 
सामाडजक डनविीचा पुरावा आहे. शहरातून असिेिी दीर्वडशरस्काचंी अडधक सरासरी हे दािडवते की, त्याचंी 
क्षमता अडधक आहे व ते डनविीच्या तत्त्वाने तेथे आिे आहेत. प्राडणजातींच्या इडतहासात नैसर्तगक डनविीिा 
िार्तवनने जे स्थान डदिे तेच मानवी इडतहासात ॲमानने सामाडजक डनविीिा देऊ केिे. पृथुडशरस्काचं्या 
मानाने दीर्वडशरस्काचें असिेिे शहरिागातीि एकत्रीकरण यािा ॲमानचा डनयम म्हणतात आडण 
दीर्वडशरस्काचंी वाडंशक श्रेष्ठता डसद्ध करण्याकडरता त्याचा उपयोग करीत असत. 
 

वशंश्रेष्ठतावादी परंपरा नसत्या आडण गोरटेल्या, डनळ्या िोळ्याचं्या दीर्वडशरस्काचें पडवत्र मानिे गेिेिे 
श्रेष्ठत्वाचे दाव ेनसते तर या संप्रदायाने पढेु मािंिेल्या युडक्तवादावंरूनच वस्तुन्स्थतीचा अथव अगदी उिट बाजू 
डसद्ध करणारा असाही िाविा आिा असता. कारण, त्यानंी गोळा केिेिा सवव परुावा दािवत होता की, 
सरासरी कपािाकं एकसारिा वाढतो आहे— म्हणजे दीर्वडशरस्कापेंक्षा पृथुडशरस्क संख्येने वाढत आहेत. 
तसेच, त्वचेचा वणवही जास्त जास्त काळसर होत आहे. ग्रामीण िागापेक्षा शहरातीि िोकसंख्या जास्त वगेाने 
वाढत असल्यामुळे हे पिणारे फरक शहरात अडधक िक्षात िरतात. मग सामाडजक डनविीच्या यंत्रणेने 
पृथुडशरस्काचंी डनवि होत आहे असे का म्हणू नये? या मानव—समाजशािसपं्रदायाने केवळ कपािाकंाचं्या 
आकिेवारीवर िक्ष कें डद्रत केिे आडण पृथुडशरस्क हे आयुमानाच्या अथवा प्रसवक्षमतेच्या बाबतीत कमी पितात 
असे काही डसद्ध करण्याच्या िानगिीत ते पििे नाहीत. 
 

या वस्तुन्स्थतीच्या स्पिीकरणापंैकी एक चूक व दुसरे बरोबर अशी डनवि करण्याची गरजच नाही. 
कारण, ही वस्तुन्स्थती साववडत्रक नाही असे िवकरच डसद्ध झािे. डिव्ही (Livi)८ ने इटिीच्या सैन्यातीि 
आकिेवार माडहती गोळा करून दािवनू डदिे की, डपिमाँटसारख्या काही डविागातं, जमवनीतीिप्रमाणेच 
िोवतािच्या ग्रामीण पडरसरापेक्षा शहरी िोकसंख्या सरासरीने अडधक दीर्वडशरस्क होती. परंतु पािेमोसारख्या 
अन्य काही डविागात वस्तुन्स्थती बरोबर उिट होती. याचे स्पिीकरण सोपे आहे. ग्रामीण िोकवस्तीपेक्षा 
शहरात अडधक मोठ्या पडरसरातून िोक गोळा होतात. त्यामुळे दीर्वडशरस्क असो की पृथुडशरस्क असो, ग्रामीण 
के्षत्रापेक्षा नागरी िोकवस्ती डनराळी डदसते. कोणत्याही वशंाच्या श्रेष्ठ अथवा कडनष्ठपणाचा त्यात काही सबंधं 
नाही. 
 

मानव-समाजशािाच्या या संप्रदायाने जी आकिेवारी गोळा केिी त्यातीि पनुरावतवन हे महत्त्वाच्या 
फरकापेंक्षा अडधक िक्षवधेी आहे. शहरी िागात जन्मिेिे आडण ग्रामीण िागात जन्मिेिे िोक या 
दोहोंच्यातही कमाि आडण डकमान याचं्यातीि अंतर एकच आहे. फक्त, शहरात दीर्वडशरस्क पृथुडशरस्कापेंक्षा 
थोिेसे संख्येने जास्त आहेत एवढेच. हायिेिबगवमध्ये शहारातून आिेल्या डवद्यार्थयांचा कपािाकं ८१ आहे तर 
ग्रामीण िागातून आिेल्या डवद्यार्थयांचा कपािाकं ८२·७ आहे. अशा पडरन्स्थतीत शहरातीि दीर्वडशरस्काचं्या 
एकत्रीकरणाची ही िाषा वस्तुन्स्थतीचा डवपयास ठरते. सवव मोजमापानंी एकच सत्य डसद्ध झािे ते हे की, 
शहरातून व ग्रामीण िागातून सापिणाऱ्या कपािाकंाचें कमाि डकमान अंतर सारिेच आहे. जरी असे धरिे 
की, सवव नगरवासी जन्मतःच ग्रामवासीयापेंक्षा श्रेष्ठ असतात तरी, बहुताशं शहरवासी हे दीर्वडशरस्क नसतात हे 
िरे आहे. 



 
 अनुक्रमणिका 

आधुडनक अभ्यासकानंा या मानव-समाजशाि संप्रदायाचे सबधं वशंवादी प्रडतपादन बढाईिोर 
डवपयवस्त वाटते. आडण सववस्वी कपािाकंावंर असिेिा त्याचंा िर तर संपूणवपणे असमाधानकारक वाटतो. 
वशंवादी डसद्धान्ताचं्या इडतहासात या संप्रदायाचे महत्त्व हे की, त्यात युरोपातीि बदित्या पडरन्स्थतीचे प्रडतकबब 
पििे आहे. तो संप्रदाय अद्याप राष्ट्रवादपूवव न्स्थतीत होता, डवसाव्या शतकातीि देशिक्तीपर र्ोषणा त्या 
संप्रदायाच्या मनातसुद्धा आल्या नसत्या. त्याच्यापढुीि समस्या ही राष्ट्रामधीि डनरडनराळ्या थराचं्या 
श्रेष्ठकडनष्ठपणाची होती. परंतु ही समस्या उच्चवगीयाचंी ककवा सरंजामशाहीची अशा स्वरूपात जशी बिेून्व्हए 
आडण गोडबनो यानंी मािंिी तसे न करता, १८५०–१९०० मधीि अभ्यासकानंी ती शहरी प्रडतष्ठेच्या स्वरूपात 
पाडहिी. त्यानंा अथातच, अमीरउमरावाचं्या वशंाजाचंी मोजमापे रे्ऊन त्या मोजमापाचंी पाढंरपेश े ककवा 
शतेकरी याचं्या मोजमापाशंी तुिना करता आिी असती आडण आधीच्या डपढ्याचंी जी पडरन्स्थती होती तशी 
त्याचंी असती तर डनःसंशयपणे त्यानंी तसे केिेही असते. या नागरी युगात त्यानंी आपिी सामग्री 
शहरवासीयाचंी वैडशष्ट््े दािडवण्याकडरता जुळविी आडण या वैडशष्ट््ापंासून शहरवासीयाचंी जन्मजात 
श्रेष्ठता उपपन्न केिी. 
 

वशंवाद हा मुळात एका वगाच्या जन्मजात श्रेष्ठत्वाचा डसद्धान्त असतानाही तो युरोपमध्ये गेल्या 
शतकाच्या अिेरीअिेरीस काही राष्ट्राचं्या श्रेष्ठत्वाचा डसद्धान्त बनिा, परंतु अमेडरकेत मात्र त्याचा मूळचा 
अथवच कायम राडहिा आहे. अमेडरका िंिात इतर शिसज्ज राष्ट्राचंा उपद्रव त्या मानाने कमी आहे याचे व 
युरोपातीि सवव वाडंशक गटाचें प्रडतडनधी असिेल्या स्थिातंडरताचंी संख्या, त्याचें एकमेकाशंी प्रमाण व त्याचें 
अिीकिेच झािेिे आगमन याचें प्रडतकबबच या र्टनेत पििे आहे. अमेडरकेत अगदी प्रथम वसाहत करणारे 
िोक उत्तर व पडिम युरोपमधून आिेिे होते. पण जशी युरोपातीि पडरन्स्थती बदििी तसे १८९० च्या 
सुमारास मुख्यतः दडक्षण व पूवव युरोपमधून िोक अमेडरकेत स्थिातंर करू िागिे. यामुळे जे वशंवादी वाङ्मय 
उत्पन्न झािे त्यात नॉर्तिक वशंाची श्रेष्ठता आडण डबगरनॉर्तिकाचंा हिकेपणा आग्रहाने मािूंन असा डनष्ट्कषव 
काढिा आहे की, उडशरा येणारे स्थिातंडरत व अगोदरचे वसाहतवािे याचं्यात रक्ताची िेसळ होऊन अमेडरकेन 
राष्ट्र धोक्यात येत आहे. युद्धोत्तर काळात ज्या अिचणी उभ्या राडहल्या त्याचें िापर सरासपणे अमेडरकेच्या 
स्थिातंडरतडवषयक धोरणावर आडण त्या धोरणाचा फायदा रे्तिेल्या अगदी अिीकिच्या स्थिातंडरताचं्या 
गटावंर फोिण्यात आिे. उर्िच आहे की, हे स्थिातंडरत िोक अगदी गरीब होते आडण मुख्यतः डबनकसबी 
मजूर म्हणूनच काम करू शकत होते. त्याचंा सवव डमळून एक गट मानिा तर या नव्या गटाची कतवबगारी जुन्या, 
१८९० पूवीच्या वसाहतवाल्याचं्या मानाने िूपच कमी होती. पोडिश व इटाडियन स्थिातंडरत हे डबगरनॉर्तिक 
असल्यामुळे जन्मतःच कडनष्ठ दजाचे आहेत. म्हणून त्याचंी ही अशी पडरन्स्थती आहे असे ठरवनू, ऐडतहाडसक व 
सामाडजक वस्तुन्स्थतीची गंुतागंुत अमेडरकन वशंवाद्यानंी एका झटक्यात सोिविी. 
 

डसद्धान्ताच्या अशा तऱ्हेच्या स्पिीकरणाकडरता अमेडरकन वशंवाद्यानंी जे मुदे्द वापरिे ते गोडबनो व 
हूस्टन चेंबिेन याचं्या डििाणातून रे्तिे होते. मडॅिसन ग्रॅंट (Madison Grant) याच्या म्हणण्याप्रमाणे, 
“युरोपातीि प्रत्येक राष्ट्रात असिेिे नॉर्तिक रक्ताचे प्रमाण हे त्या त्या राष्ट्राच्या िढाऊ ताकदीचे व 
संस्कृडतसोपानावरीि स्थानाचे उत्तम डनदशवक आहे.”९ परंतु त्याने केिेिा या तत्त्वाचा वापर जमवन आडण फ्रें च 
वशंवाद्यानंा पसंत पिण्यासारिा नाही. तो पढु म्हणतो, “आजचे जमवन िोक हे मुख्यतः शतेकरी वगाचे वशंज 
आहेत.—शतेकरी वगव हे िेिकाने पृथुडशरस्क अल्पाइनानंा डदिेिे पयायी नाव होय—आडण यावरूनच आज 
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जमवन सैन्यात डदिदारपणा, िीदाडक्षण्य आडण कैदी व जिमी सैडनक याचं्याशी सभ्य वागणूक याचंी इतकी 
ियानक दुर्तमळता का ते कळून येते.”१० “फ्रान्सचा ऱ्हासही याच तऱ्हेने झािा आहे. (अल्पाइन व 
िमूध्यसामुडद्रक) या रानटी व िोिवर मूळ धरिेल्या वशंगटाचंी फ्रान्समध्ये क्रमाक्रमाने नवीन नवीन आवक 
होऊ िागल्यापासून फ्रान्समधीि नॉर्तिक र्टकानंा उतरती कळा िागिी आहे आडण त्याचबरोबरच राष्ट्राचा 
जोमही ओसरतो आहे.”११ अशाच प्रकारे एका वशंाची जागा दुसऱ्या वशंाने रे्तल्यामुळेच “आजचे स्पॅडनश िोक 
मूिव व धमविोळे झािे आहेत.” इंग्िंिमध्येसुद्धा नॉर्तिक िोकाचंी संख्या र्सरती आहे. The Passing of the 
Great Race या पुस्तकाचा िेिक अमेडरकन आहे. त्यामुळे युरोपातीि अशा या डनराशाजनक पडरन्स्थतीमुळेच 
अमेडरकेिा चागंिे डदवस येतीि असे त्यािा वाटते. त्यासाठी जुन्या स्थिातंडरतानंी आपिे प्रिावी स्थान 
कायम राििे पाडहजे. कारण की, अगदी यादवी युद्धाच्या वळेेपयंत आपल्या देशातीि िेतवशं हा शुद्ध नॉर्तिक 
शािेचा होता. नुसता नॉर्तिक नव्हे तर ्ूटॉडनक, आडण या ्ूटॉडनक िोकापंकैी बरेचसे अगदी किक 
अथात अॅंग्िो-सकॅ्सन होते. त्यामुळे ते शुद्ध ्ूटॉडनक होते.१२ या पुस्तकाच्या िेिनकािीसुद्धा बहुसंख्य 
अमेडरकन नॉर्तिक शािेचेच होते असे िेिकाने म्हटिे आहे. जे वैिवशािी स्थान युरोपने गमाविे आहे ते 
अमेडरकेिा डमळवायचे असेि तर, ‘आपल्या िोकाचं्या ज्या आनुवडंशक गुणडवशषेामुंळे आपल्या देशाचा 
धार्तमक, राजकीय व सामाडजक पाया र्ातिा गेिा ते आनुवडंशक गुणडवशषे हळूहळू नि होत आहेत व त्यांपेक्षा 
कमी उदात्त असे गुणडवशषे न कळत त्याचंी जागा रे्ऊ पाहात आहेत या गोिीशी झुंज डदिी पाडहजे१३ असे 
ग्रॅंटच्या पुस्तकािा डिडहिेल्या प्रस्तावनेत हेन्री फेअरफील्ि ओस बोनव (Henry Fairfield Osborn) याने म्हटिे 
आहे. यानंतरच्या अमेडरकेतीि वशंवादी पसु्तकातून नॉर्तिक वशंाचे स्वास्र्थय रािण्यावर म्हणजे कमी प्रतीच्या 
िोकाचं्या ससंगाने िेसळ होऊन आपल्या डवशषे जातीचे रक्त डमश्र न होऊ देणे यावर इतका िर डदिा गेिा 
की, तसे करणे म्हणजे देशिक्तीचा कळसच होय असे मानिे गेिे. 
 

कािौर्ात गंजून गेिेिे हे डसद्धान्त अमेडरकेत िागू करणे अत्यतं मूिवपणाचे होते. युरोपात डिडहल्या 
गेिेल्या वशंवादी वाङ्मयाचे परीक्षण करताना या आधीच आपण युरोपातीि नॉर्तिक वंशाचे श्रेष्ठत्व सागंणाऱ्या 
डबनबुिाच्या डसद्धान्ताचे परीक्षण केिेच आहे. श्रेष्ठत्वावरीि या अडधकाराची ग्रॅंटने केवळ पुनरुक्ती केिी होती. 
परंतु सववच जुने अमेडरकन वसाहतवािे हे नॉर्तिक आहेत असा युडक्तवाद युरोपातीि वशंवाद्यानंी केिा नव्हता. 
ग्रॅंटने हा युडक्तवाद कोणत्या मानवडमतीय मापनावंरून केिा होता असे नाही. तर १८६० पूवी अमेडरकेत 
आिेल्या स्थिातंडरताचं्या आधीच्या राष्ट्रीयत्वाच्या याद्या पाहून केिा होता. त्याने स्वतः असा मुद्दा मािंिा की, 
या स्थिातंडरताचंा जो मुख्य उगम, इंग्िंि व जमवनी, त्यातीि नॉर्तिक संख्याबहुत्व त्या काळी डवियास 
चाििे होते, ककबहुना गेिे होते. म्हणून त्याने असे डसद्ध करावयास हव ेहोते की, काही कारणामुंळे या देशाचं्या 
िोकसंख्येतीि नॉर्तिक अंशाचंी ‘वाडंशक डनवि’ होऊन डबगरनॉर्तिक अंश मागे उरिा होता. पण तसे करणे 
त्यािा जमिे नाही. प्रत्यक्षात कशीही डनवि झािी असो, तरी त्यामुळे कपगट केसाचं्या इंग्रजानंी स्थिातंर केिे 
आडण काळ्या केसाचें इंग्रज युरोपात मागे राडहिे असे झािे नाही. स्थिातंरामागीि पे्ररणा सववसाधारणपणे 
आर्तथक होती आडण काळ्या केसाचं्या व कपग्या केसाचं्या अशा दोन्ही िोकातं ती एकाच प्रकारे कायवशीि होती. 
 

Ales Hrdlicka १४ याने ‘जुन्या अमेडरकनाचें’ मानवडमडतशािाच्या आधारे एक डवश्लषेण केिे आहे. त्या 
डवश्लेषणावरून ग्रॅंटच्या गृहीतकृत्याचा फोिपणा अगदी स्पि होतो. ज्याचें ओळीने चारही पूववज अमेडरकन 
िमूीवर जन्मिे आहेत अशा दोन हजार अमेडरकनाचें या डवश्लेषणासाठी डनरीक्षण करण्यात आिे. या जुन्या 
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अमेडरकनापंैकी फक्त ५·३ टके्क िोकाचंा केसाचा रंग डफका होता, तर १६ टके्क िोकाचंा डफकट तपडकरी होता. 
केस, त्वचा व िोळे याचंा रंग ७५ टके्क िोकामंध्ये ‘मध्यम’ ककवा ‘काळसर’ होता. हक्सिे (Huxley) आडण 
हॅिॉन (Haddon) हे िेिक म्हणतात, “Dr. Hrdlicka’ याचं्या डवश्लेषणावरून जुन्या अमेडरकनातं नॉर्तिक 
र्टकाचे प्रमाण कमी आहे यात संशय उरत नाही.१५ 
 

अमेडरकेतीि सगळ्या वशंवादी वाङ्मयापुढे तातिीचे राजकीय उडद्दि होते. ते म्हणजे 
स्थिातंडरतासंबंंधीच्या कायद्याचा पुनर्तवचार. ‘वशं, धमव, वणव या कारणाने िेदिाव नाही’ हे आमचे ध्येयवाक्य 
होते आडण ‘पीडितानंा’ आम्ही ‘आश्रयस्थान’ देऊ करत होतो व ‘क्राडंतप्रडक्रयेडवषयी’ उत्साहाने डिहीत होतो ते 
डदवस मागे गेिे. आता अमेडरकन स्विाव बदििा. सववच्या सवव अमेडरकनानंा संधी उपिबध करून देणे 
डदवसेंडदवस अवर्ि होत चाििे होते. व अमेडरकेिा ज्या सामाडजक अडियाडंत्रकीची गरज होती, डतची ककमत 
मोजणे प्राप्त होते. आस्थिातंरण जास्त काळ पूणवपणे िुिे ठेवता येणार नाही हे अमेडरकेतीि सामाडजक 
पडरन्स्थतीमुळे शकंातीत झािे होते. चचेचा मुद्दा एवढाच होता की, डनवि कोणत्या आधारावर करावी. ग्रॅंटचे 
The Passing of the Great Race १९१६ मध्ये प्रडसद्ध झािे. महायुद्धानंतर आस्थिातंरणात जी जिद वाढ 
झािी डतिा रोिण्याकडरता काँगे्रसने १९२१ मध्ये Quota Act र्ाईर्ाईने संमत करून रे्तिा. नंतरच्या 
कायद्यानंी फक्त प्रत्येकाच्या वाटणीची टके्कवारी कमीजास्त केिी आडण प्रमाण ठरडवण्याकडरता उपयोगात 
आणण्याच्या तारिातं फेरबदि केिे. पण मळूचेच तत्त्व त्यातही अनुसरिे आहे. ते तत्त्व असे की, नवीन 
आस्थिातंडरतानंा प्रवशे द्यावयाचा तो काही डवडशि टके्कवारीने जी संख्या ठरेि त्याप्रमाणे द्यावा— उदा. १९२१ 
मध्ये ३ टके्क, १९२४ मध्ये २ टके्क— हे टके्क मोजावयाचे ते परदेशात जन्मिेल्या अमेडरकनाचं्या संख्येच्या आधारे. 
ही सखं्या कोणत्या कािातीि घ्यावयाची तेही ठरिे होते. उदा. १९२१ च्या कायद्यामध्ये १९१० मध्ये अमेडरकेत 
असिेिे परदेशी जन्मिेिे अमेडरकन टके्कवारीसाठी िक्षात रे्तिे तर १९२४ च्या कायद्यात १८९० सािी 
अमेडरकेत असिेिे परदेशी जन्मिेिे अमेडरकन िक्षात रे्तिे. कोणत्याही एका वषी प्रवशे द्यावयाची संख्या ही 
१९२४ मध्ये १५०,००० इतकी मयाडदत केिी. १९२९ मध्ये ‘मूळ राष्ट्रीयत्वा’ची शतव अमिात आिी. ती शतव 
अडधकच गंुतागंुतीच्या डहशबेावंर आधारिेिी आहे. अमेडरका िंिातीि स्वतंत्र देशातून येणारे आडण कॅनिातून 
येणारे स्थिातंडरत या डहस्सा-डनबधंापासून मुक्त आहेत. 
 

वशंवादी डसद्धान्तामुळे अमेडरकन डवचारपद्धती गोंधळून गेिी. तसे झािे नसते तर 
स्थिातंडरतासंबंंधीचे कायदे सामाडजकदृष्ट््ा आडधक फायदेशीर अशा तत्त्वावर केिे गेिे असते. आरोग्य व 
डशक्षण ही ‘मूळ राष्ट्रीयत्वा’मुळे ठरत नसून त्या केवळ वैयडक्तक बाबी असतात. स्वस्त दरात मजुरी करणारे पण 
इंग्रजी बोिता न येणारे गट आपल्यात सामावनू रे्ण्यािा जो िचव येतो त्याचा डहशबे करून, डशडक्षत िोकानंा 
प्रथम पसंती डदिी जाईि असे आपण उर्िपणे जाहीर करू शकिो असतो. ज्या देशातीि समाजव्यवस्था 
आडण जीवनमान ही आमच्या पद्धतीशी जुळणारी आहेत अशा देशातून येणारे स्थिातंडरत आपण डनविू शकिो 
असतो. परंतु दर वषीची ठराडवक संख्या ही बऱ्याच अशंी एफ अधंारात रे्तिेिी उिी होती. अमेडरकेच्या 
आर्तथक न्स्थतीमधीि प्रत्येक बदिाबरोबर जादा मनुष्ट्यबळामुळे होणाऱ्या सामाडजक िािात अथवा तो्ात 
बदि होतो. मागच्या मंदीच्या दशकामध्ये स्थिातंडरतडवषयक सरकारी सेवाडविागाने ‘समाजािा िारितू 
होण्याजोगा’ या वाक्याशंाचा अथव सैिपणे िावनू िरोिरी, मनुष्ट्यबळ व नोकऱ्या याचंा मेळ बसडवण्याचा प्रयत्न 
केिा आहे. परंतु अमेडरकेच्या आर्तथक न्स्थतीशी जुळते रे्णे याचा अथव करण्याचे काम हे शासकीय कारिारावर 
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सोििेिे आहे. त्यािा कायद्याचे स्वरूप कधीच आिे नाही ककवा सत्य पडरन्स्थतीचा शोध रे्णाऱ्या एिाद्या 
चौकशी मंिळाकिे ते सोपविेिे नाही.१६ 
 

अमेडरकेच्या सयुंक्त संस्थानामंधीि वशंवादी वाङ्मय १७ हे ‘डनग्रो’च्या म्हणजे आपल्या सवांत मोठ्या 
राष्ट्रीय स्वरूपाच्या वाडंशक समस्येिा मुळी स्पशवही करीत नाही. डनग्रोंना आम्ही जी वागणकू देतो ती या 
िेिकाचं्या आविीडनविीशी इतकी डमळतीजुळती आहे की, त्यानंा त्यात नवीन सुचडवण्यासारिे काही नाहीच. 
उिट पक्षी, आधी आिेल्या आडण आता अडधक समृद्ध असिेल्या वसाहतवाल्यातं आडण अजून सात्मीकरण न 
झािेल्या मजुरामंध्ये फरक करण्यासाठी, डमळािेल्या संधीचा िरपूर फायदा उठवनू त्यानंी वाडंशक आधार 
हुिकून काढिा. त्याचंी कायमची रिरि अशी आहे की, ‘जुन्या अमेडरके’ने वाडंशक आधार रे्ऊन 
आस्थिातंरणावर मयादा र्ािावी व (आतापयंत) डनष्ट्काळजीपणाने प्रवशे डदिेल्या कमी प्रतीच्या डबगरनॉर्तिक 
िोकाशंी डमश्रण टाळून आपिे रक्त शुद्ध ठेवाव.े अमेडरकेतीि वशंश्रेष्ठतावाद म्हणजे दुसरे डतसरे काही नसून 
एका दशकातीि आस्थिातंडरत पढुच्या दशकातीि आस्थिातंडरताना कायमपणे कमी दजावर ढकित 
असल्याचे दृश्य आहे. अशा तऱ्हेची डनणवयात्मक िडूमका रे्ण्याएवजी थोिा काळ थाबंणे शहाणपणाचे ठरेि. 
इव्हान् हो (Ivanhoe) च्या काळातीि एिाद्या नॉमवन माणसाने सकॅ्सन िोकानंा सुधारणे अशक्यप्राय आहे असे 
डिडहिे असते तर त्याचे डििाण, मडॅिसन ग्रॅंटने अमेडरकेत डवसाव्या शतकाच्या डतसऱ्या दशकात 
डबगरनॉर्तिकानंा सुसंस्कृत करण्यासंबधंी डिडहिे आहे त्याहून अडधक समथवनीय ठरिे असते. पण काय 
उपयोग? इडतहासाने ते मत केव्हाच िोटे पाििे आहे. आडण अॅंग्िोसकॅ्सन असणे हीच मडॅिसन ग्रॅंटच्या दृिीने 
सवांत अडिमानाची गोि ठरिी आहे. वशंडमश्रणामुळे पुढे आपण अॅंग्िोसकॅ्सन होऊ ही गोि नॉमवन माणसािा 
ियावहच वाटिी असेि. अमेडरकेतीि आजच्या अॅंग्िोसकॅ्सन माणसािाही वशंडमश्रणाची अशीच िीती वाटते. 
पण अमेडरकेतीि िावी डपढ्या आपल्या वाडंशक वारसाबद्दि अडिमानच बाळगतीि. 
 
वंशवाद आणि राष्ट्रवाद 
 

डवसाव्या शतकाच्या सुरवातीिा युरोपातीि राष्ट्र े एकमेकाडंवरुद्ध संर्षाची िडूमका रे्ऊन टाकिी 
होती. राष्ट्रवाद हा जणू जगन्नाथाचा रथ झािा. त्याच्या रगाड्ािािी बाकी सगळे बारीकसारीक ध्येयवाद 
सपाट होऊन गेिे. प्रत्येक डनणायक वळेी वगवस्पधा आडण अल्पसंख्याकांचे संर्षव नामशषे होऊन गेिे. जेव्हा 
१९ व्या शतकाच्या शवेटच्या दशकात गोडबनोचा जवळजवळ डवस्मृतीत गिप झािेिा प्रबंध पनुरुज्जीडवत केिा 
गेिा व त्यातीि डसद्धान्तानंा मोठ्या अडिडनवशेाने पाकठबा व िोकडप्रयता डदिी गेिी तेव्हा तो पाकठबा तो प्रबधं 
वगवश्रेष्ठत्वाचा संदेशवाहक आहे असे म्हणनू डमळािा नसून तो राष्ट्रीय देशिक्तीचा संदेश समजून डमळािा. 
 

आधुडनक युरोप अथवा अमेडरकेमध्ये एिाद्या वगाचा आपिा वशं शुद्ध असल्याचा दावा जर अशक्यप्राय 
आहे तर, एिाद्या राष्ट्राने असा दावा करावा हे डविक्षणच होय. युरोपमध्ये संपत्तीच्या वारशासंबधंी जे डनयम 
होते त्यामुळे श्रीमंत वगातीि र्राण्यामंधून डकमान एका मुिाच्या वशंजामाफव त र्राण्याची परंपरा 
अडवन्च्छन्नपणे चािू राही. वास्तडवक, जीवशािाचा डवचार करता, ज्या महापुरुषामुळे कुटंुबािा एिादे 
आिनाव डमळते तो आडण दुसरा कोणताही पूववज हे सारिेच, हे िक्षात न रे्तल्यास र्राण्याचा मोठेपणा 
आनुवडंशक असतो असा आिास डनमाण होई. परंतु एिाद्या राष्ट्राच्या बाबतीत असा सत्याचा िासही डनमाण 
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करता येणार नाही. तरीसुद्धा ही मतप्रणािी िोकडप्रय करणे दोन कारणामुंळे सोपे झािे. एक म्हणजे, हा 
डसद्धान्त जेव्हा वगवश्रेष्ठत्वाचा डसद्धान्त म्हणून पुढे आिा तेव्हा त्याच्या र्ोषणा या िोकानंा पडरडचत झाल्या 
होत्या व दुसरे म्हणजे डिन्न असिेिा प्रत्येक गट म्हणजे एक वशं होय ही िाबिी कल्पना. या कल्पनेनुसार 
पाहता, जमवन आडण फ्रें च िोक जर वगेवगेळे असतीि तर ते दोन वशंाचें झािे. 
 

राष्ट्रवादाच्या या युगात वशंवाद ही एक राष्ट्रीय युद्धर्ोषणा झािी. ज्या ‘डपतृिमूी’त सवांना आकषूवन 
एकडत्रत करीि अशा र्ोषणेची गरज होती, तेथे कोणत्याही माणसािा पटेि आडण अडिमान वाटेि असे एक 
अतूट बधंन आडण परंपरा या र्ोषणेमुळे डनमाण झािी. त्यामुळे हा डसद्धान्त म्हणजे मतामताचंा गिबिा होऊन 
गेिा. फ्रें च, जमवन, स्िाव्ह, अॅंग्िोसकॅ्सन–प्रत्येक गट आपापिे वाङ्मयीन व राजकीय प्रवके्त तयार करून 
डसद्ध करू िागिा की, त्याचंाच वशं काय तो युरोडपयन इडतहासाच्या सुरवातीपासून ससं्कृतीच्या डवजयाचंा 
मानकरी आहे. वशंासंबंधीच्या वस्तुन्स्थतीवर प्रत्येकाने मन मानेि तसे आर्ात केिे व परस्परडवरोधी वाडंशक 
डनष्ट्कषव काढून वस्तुन्स्थतीचा डवपयास केिा. राष्ट्रवादी अवस्थेमध्ये वशंवादाच्या डसद्धान्तात वैज्ञाडनक 
वस्तुडनष्ठतेचा आिासही उरिा नाही. 
 

आता, हे िरे की, जवळजवळ िार्तबनच्या काळापासूनच राष्ट्रिक्तीवर वशंवादी र्ोषणा होतच होत्या. 
पण त्या इतस्ततः डविुरिेल्या आडण नैडमडत्तक स्वरूपाच्या असत. १८७० मध्ये युद्धात जमवनीने फ्रान्सचा परािव 
व मानिंिना केिी. त्या पाठोपाठच फ्रान्समध्ये राष्ट्रवादी वशंवादाची पडहिी िाट आिी हे अथात, अथवपूणव 
आहे. जमवन सैन्याने फ्रान्सवर आक्रमण केिे, पॅडरस कजकिे आडण या डवजयाबरोबरच ऱ्हाइन नदीच्या 
पडिमेकिीि जहाडगऱ्या आडण राज्ये जोिून रे्ऊन एक एकसंध जमवन राष्ट्र उिारण्यात डबस्माकव  यशस्वी झािा 
होता. एक बिाढ्य युरोडपयन सत्ता हे फ्रान्सचे स्थान तात्पुरते का असेना, पण नि झािे होते. पडरणामतः ज्या 
अंतगवत संर्षांनी गोडबनो पुरा दिपून गेिा होता ते सवव संर्षव सबंध राष्ट्राने एकडत्रत अनुिविेल्या 
मानिंिनेपुढे नगण्य होऊन गेिे. संर्षातीि पक्षाचं्या या नव्या स्वरूपामुळे वशंवादी डसद्धान्तातच अंतगवत 
बदि झािा. जर त्यानंी आपल्या गोऱ्या आडण दीर्वडशरस्क अडतमानवाचंा वशं शुद्ध राििा तर ते फ्रान्समध्ये 
असोत ककवा जमवनीमध्ये असोत; ते डजत असोत ककवा जेते असोत, दोर्ानंाही गोडबनोने प्रडतपादन केिेल्या 
आयव (्ूटन) िोकाचं्या वरचढपणात मानाचे समान स्थान होते. १८७१ मधीि फ्रें च िोकानंा हे प्रडतपादन 
समाधानकारक वाटिे नाही आडण त्यानंी ते तातिीने दुरुस्त करून रे्तिे. पॅडरस येथीि नॅशनि डहस्टरी 
म्यूडझयमचा संचािक कात्रफाज (Quatrefages) याने La Race prussiene १८ या नावाचे पुस्तक प्रडसद्ध केिे. 
या पुस्तकात त्याने डबस्माकव चे डवजेते प्रडशयन राज्य एकटे बाजूिा काढून त्या राज्याची वाडंशक परंपरा 
फान्सच्या वाडंशक परंपरेपेक्षा सववस्वी डिन्न असल्याचे दािविे. त्याने म्हटिे की, प्रडशयन नागडरक हे आयव 
नाहीतच. त्याचं्या वशंडनणवयासाठी आपल्यािा रडशयाच्या उत्तरेस असणाऱ्या उंच, गोरटेल्या व पृथुडशरस्क डफन 
िोकाचंा अभ्यास केिा पाडहजे. युरोपवरीि जुन्या आडशयायी आक्रमकाचें प्रडतडनधी जे स्िाव्ह िोक त्याचं्याशी 
डफन िोकाचें डमश्रण झािे आडण ही जी डमश्र जात, डतनेच सवव प्रडशया व्यापिा आहे. फ्रान्सच्या उच्च ससं्कृतीवर 
आक्रमण करून त्यानंी पनु्हा एकदा युरोपिा अवकळा आणिी.  
 

फ्रान्स आडण जमवनी यामंधीि वाडंशक डिन्नता आणिीही एका डनराळ्याच रीतीने प्रडतपादन केिी गेिी. 
फ्रान्समधीि कपािडमडतशाि– अभ्यासकाचंा मुकुटमणी, अडवश्रातंपणे काम करणारा िॉकॅ (Broca) याने 



 
 अनुक्रमणिका 

डजवतं आडण मृत व्यक्तींच्या कपािडमतींची माडहती ५ िंिातं१९ प्रडसद्ध केिी आडण जे या आधीच िोकानंा 
माहीत झािे होते, ते डसद्ध करून डदिे की, फ्रान्समध्ये पृथुडशरस्क संख्येने अडधक आहेत. िॉकॅने दािवनू डदिे 
की, फ्रान्स हा गडॅिक (म्हणजे अल्पाइन, केन्ल्टक) पृथुडशरस्क िोकाचंा देश आहे आडण गौडबनोचे 
पृथुडशरस्काचं्या गौणत्वाडवषयीचे मत त्याने उिटेपािटे केिे. तो म्हणािा की, पृथुडशरस्काचंा मेंदू 
दीर्वडशरस्काचं्या मेंदूपेक्षा मोठा आडण अडधक चागंिा असतो यात संशय नाही. जमवन िोक त्याचं्या नॉर्तिक 
रक्ताचा अडिमान िुशाि बाळगू देत. पण फ्रें च िोकानंी त्याचं्या गडॅिक वशंाचाच अडिमान धरावा. फ्रें च िोक 
गडॅिक आहेत या िॉकॅच्या डसद्धान्तामुळे िरी अिचण मात्र दूर झािी नाही. ती अिचण अशी की जमवन 
िोकसुद्धा अडधकतर पृथुडशरस्कच आहेत. 
 

िॉकॅ आडण कात्रफाज हे मोठ्या िोकसमूहांची मानवशािास उपयोगी अशी अचकू मापने रे्ण्यात 
अग्रणी होते आडण युरोडपयन िोकाचं्या शारीडरक प्रकाराडंवषयीच्या आपल्या ज्ञानात त्यानंी बरीच िर टाकिी 
आहे. प्रत्यक्ष मापनाचा त्यानंी आपल्या प्रडतपादनात उपयोग केिा. असे कराव े हे काही गोडबनोिा माहीत 
नव्हते. वशंडवषयक त्याचं्या संशोधनाने ज्ञानाची प्रगती झािी. त्यानंी वशंवादी डनष्ट्कषव काढिे ही गोि डनराळी 
आहे. सवव वस्तुडनष्ठ संशोधन असे दशवडवते की, माणसाची कवटी रंुद असिी काय, ककवा िाबंट असिी काय, 
दोन्हीतही डततकाच चागंिा मेंदू असू शकतो आडण डशवाय त्याहून असेही डनर्ते की, फ्रान्स व जमवनी, दोन्ही 
देशातं या शरीरप्रकाराचंी डविागणी एकाच तऱ्हेची आहे. तरी पण अशा अडनडित पायावरही दे्वष्ट्य असे शत्ररुाष्ट्र 
आडण यातना सोसणारे आपिे राष्ट्र याचं्यामधीि महदंतर पके्क करण्यात आिे. िॉकॅ व कात्रफाज याचं्या 
वशंवादी डसद्धान्तावरून डदसून येते की, वशंसबंधी पुराव्यापासून तत्कािीन तातिीच्या राजकीय गरजानुंसार 
डनष्ट्कषव काढता येतो. असे र्िण्याचे इडतहासातीि हे शवेटचे उदाहरण नव्हे. 
 

१८७० च्या डपढीतीि सवांच्या हयातिर िॉकॅने केिेिी पृथुडशरस्काचंी स्तुती ही एक िोकडप्रय 
परविीची र्ोषणा होऊन राडहिी. किा, डटकावाङ्ममय, राजकीय प्रडतपादने सवांत केन्ल्टक संप्रदाय हे एक 
गूढरम्य श्रद्धास्थान झािे. (गडॅिक, अल्पाइन हे केन्ल्टक याचें पयाय होत.) त्या वळेी इंग्िंिची िोकडप्रयता 
फ्रान्समध्ये वाढत होती. इंग्िंिशी वाडंशक सबंंध वाढडवण्यास, िोकडप्रय असिेल्या ‘केन्ल्टक’वादाची मदत 
झािी. आडण त्याचमुळे फ्रान्सची पूवेकिीि सरहद्द जी ऱ्हाइन नदी ती अडधकच दुिंघ्य ठरिी. या 
केन्ल्टकवादाच्या प्रचारात इडतहासकारही येऊन डमळािे. फ्रें च इडतहासकाराचंा मेरुमणी फुएस्ते द कूिाँ 
(Fustel de Coulanges) याने डसद्ध केिे की, फ्रें च संस्कृतीच्या उिारणीत जमवनाचंा काही वाटा नाही. 
 

ऱ्हाइन नदीच्या दुसऱ्या तीरावर जमवनही गशप नव्हते. त्यानंीही आपिे वाडंशक डसद्धान्त तयार केिे. 
गोडबनोचे वगीकरण बदिण्याची फ्रें चानंा गरज होती तशी जमवनानंा नव्हती. त्याच्या गं्रथािा राजकीय महत्त्व 
प्रथम जमवनानंी आणिे. एक िावनाप्रधान जमवन राष्ट्रिक्त या िडूमकेतून डरचिव वगॅ्नटिा गोडबनोचा प्रबधं फारच 
मनाजोगा वाटिा आडण त्याचे डििाण जमवनीत िोकडप्रय करण्यासाठी वगॅ्नटने साहाय्य केिे. परंतु १८९४ 
मध्ये म्हणजे गोडबनोच्या मृत्यूनंतरच जमवनीत गोडबनोच्या नावाची संस्था Gobineau Vereinigung ही स्थापन 
झािी. आडण त्यानंतर १८९९ मध्ये गोडबनोच्या पडहल्य तरुण डशष्ट्यापंैकी एक, वगॅ्नटचा जावई हूस्टन चेम्बिेन 
(Houston Chamberlain) याने ‘एकोडणसाव्या शतकाच्या आधारडशिा,’ Foundations of the Nineteenth 
Century २० हा गं्रथ प्रडसद्ध केिा. या गं्रथामुळे गोडबनोवाद हा जमवनीतीि सववश्रेष्ठ संप्रदाय बनिा.  
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वशंवादातून डनमाण झािेल्या गं्रथांपैकी Foundations of the Nineteenth Century याचे दोन जािे 
िंि हे आज आपल्या अत्यतं वैचाडरक गोंधळयुक्त, बढाईिोर पाल्हाडळक वाटतात. पण जमवनीत त्याचें प्रचंि 
स्वागत झािे. कैसरने आपल्या मुिानंा ते वाचून दािडविे, सैन्यातीि अडधकाऱ्यामंध्ये, वाटिे आडण हुकूम 
काढिा की जमवनीतीि पुस्तकाचं्या सवव दुकानातूंन व गं्रथाियांतून ही पुस्तके प्रदर्तशत केिी जावी. त्या 
पुस्तकाच्या आवृत्त्यामंागनू आवृत्त्या डनर्ाल्या. त्यात मािंिेिे डवचार हे जमवन राष्ट्रातीि सामान्य िोकाचं्या 
डवचारधारेचा िाग बनिे. 
 

Foundations मध्ये गोडबनोवर किक टीका केिेिी आहे. तरी पण दोन्ही िेिकाचंी वशंवादी िडूमका 
जवळजवळ सारिीच आहे. परंतु ज्या पडरन्स्थतीचा डवचार वशंवादी मतप्रणािीतून करावयाचा ती पडरन्स्थती 
आता बदििी होती. त्यामुळे वशंश्रेष्ठतावादाच्या इडतहासात नेहमी र्ित आिे आहे तसेच र्ििे. प्राचीन व 
आधुडनक वशंाचें डनरडनराळ्या समूहांशी नवीन तऱ्हेने तादात्म्यीकरण केिे गेिे. गोडबनोचे मत होते की, जुन्या 
जमवन जमातींचे– ज्या गोडबनोच्या दृिीने मानवोत्तमाचं्या प्रडतडनधी होत्या– वशंज पुष्ट्कळ युरोडपयन राष्ट्राचं्या 
िानदान वगात आहेत. तर चेंबिेनच्या मताने याच जुन्या जमवन टोळ्यानंी जमवन राष्ट्र वसडविे व आज जमवनी 
या नावाने एकडत्रत झािेल्या राष्ट्राचे त्या संरक्षण करीत आहेत. चेंबिेनने त्यानंा ्ूटन हे नाव डदिे. परंतु 
्ूटन म्हणजे केवळ एक कपगट केसाचें व िाबंट िोक्याचे नॉर्तिक नव्हेत. ते जर तसे असते तर सवव जमवन 
राष्ट्र डनयतीने ज्यानंा डवजयन्ते ठरडविे आहे अशा ्ूटन िोकाचें वशंज ठरिे नसते. हे तर सववज्ञात आहे की, 
जमवन िोकापंैकी काही कपगट केसाचें आडण गोरे तर काही रंगाने काळसर आडण काळ्या केसाचें आहेत; काही 
दीर्वडशरस्क तर काही– म्हणजे बहुसंख्य पृथुडशरस्क आहेत. म्हणून चेंबिेनचे ्ूटन हे नुसते कपगट केसाचें, 
गोरे व दीर्वडशरस्क नाहीत ककवा नुसते काळसर व पृथुडशरस्कही नाहीत. त्यात दोन्ही प्रकाराचंा समावशे आहे. 
त्याच्या योजनेत कवटीची मापे ककवा केसाचं्या रंगाचंी कोिके यानंा स्थान नव्हते. ्ूटन म्हणजे केवळ 
टॅडसटसने (Tacitus) वणवन केिेल्या जुन्या जमवन टोळ्या नसून त्याचं्यात केल्ट आडण स्िाव्ह या दोहोंचाही 
समावशे होत होता. केल्ट, स्िाव्ह आडण ्ूटन या डतन्ही जमाती एकाच शुद्ध वशंाच्या२१ वारस आहेत. त्यामुळे 
प्रत्यक्षात ज्यानंा ्ूटन म्हटिे जाते, त्या िोकाचंा कोणताही डवजय हा या सवव देवाच्या िािक्या िोकाचंा 
डवजय असतो, अशा प्रकारे, गोडबनोच्या वशंवादी मताचंी चेंबिेनने अशी पुनमांिणी केिी की, त्या श्रेष्ठतेतून 
कोणीही जमवन वगळंिा जाऊ नये. जमवन राष्ट्रािा नीट बसेि अशी आपिी प्रशस्ती त्याने बेतिी. त्यािा 
वाटिे की, जमवन राष्ट्रामध्ये या देवाच्या िािक्या िोकाचें रक्त सवांत शुद्ध स्वरूपात आहे. या त्याच्या तीनही 
डनविक वशंगटाचं्या डमश्रणामुळे वधं्यत्व टळिे व जमवन राष्ट्र मोठे झािे. 
 

चेंबिेनच्या दृिीने, श्रेष्ठ असिेल्या वशंाच्या िाणािुणा शारीडरक वैडशष्ट््ावंरून ठरडवता येत नसतीि 
तर कशाच्या आधारावर त्या वशंाची डनडिती करावयाची ? फक्त याच वशंािा नेतृत्वाचे तत्त्व उमगते, केवळ 
हाच वशं आपण डनवििेल्या नेत्यावर अचि डनष्ठा ठेवतो असे त्याचे उत्तर आहे. हा गुणडवशषे जर त्यािा 
इटाडियन वा फ्रें च माणसातं सापििा तर, ते कोणत्याही देशात जन्मिे असिे तरी मुळात ्ूटन आहेत असे 
तो ओळिून काढतो. इतर राष्ट्रातंीि त्याचे अन्स्तत्व चेंबिेनच्या दृिीने एवढेच डसद्ध करते की, त्या डवडशि 
राष्ट्राने जो मोठेपणा डमळविा असेि तो त्यातीि जमवन रक्तामुळे होय. चौदावा िुई, िान्टे, मायकेि एंजेिो, 
माको पोिो आडण येश ूडिस्त हे सवव ्ूटन होते असे त्याचे म्हणणे होते. जमवन राष्ट्रातीि कोणीही नागडरक 
वगळिा जाऊ नये अशा रीतीने ‘वशं’ याची व्याख्या करणे ही त्याचं्या दृिीने फार महत्त्वाची गोि होती. “जो 
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कोणी आपल्या कृत्यानंी आपण जमवन आहोत असे दािवनू देईि, त्याचा वशंवृक्ष कसाही असो, तो जमवन आहे” 
असे तो म्हणे. अशा प्रडतपादनात वशं यािा काहीच ठराडवक असा अथव राहात नाही. पण डवसाव्या शतकातीि 
युरोपातीि डमश्रवणव राष्ट्रानंा िागू पितीि असे वशंवादी डसद्धान्त तयार करायचे म्हणजे ही ककमत द्यावयासच 
हवी. चेंबिेनच्या डििाणाच्या रूपाने वशंवादावर काळाने जणू सूिच उगविा. 
 

त्याच प्रकाराने त्याने सेमेडटकवशंडवरोधी तत्त्वज्ञान प्रडतपादन केिे. गेल्या दशकात ‘थिव राइशछ’चे 
म्हणजेच नाझी राजवटीचे म्हणून जे वशंवादी तत्त्वज्ञान आपण समजत आिो, त्या सवव ज्यडूवरोधी वशंवादी 
र्ोषणा Foundations.... मध्ये आिेल्या आहेत. सेमाइट व इतर याचं्यातीि फरक चेंबिेन शारीडरक 
गुणडवशषे अथवा वशंावळ यावरून करीत नाही. अवाचीन युरोपमध्ये मानवशािीय मोजमापाचं्या कोिकावंरून 
ज्यू हे इतर िोकापेंक्षा वगेळे असे अचूकपणे ओळिता येणार नाहीत हे तो जाणनू होता. परंतु त्याचं्या डवचार 
करण्याच्या व वागण्याच्या पद्धती डनराळ्या म्हणनू ते शत्रू होत. ‘कोणीही माणूस फार िवकर ज्यू बनतो. ज्य ू
माणसाशंी वारंवार संपकव  आल्यामुळे, ज्यूंची वतवमानपते्र वाचत राडहल्यामुळे ककवा असल्याच गोिींनी माणसे ज्यू 
बनतात.’२२ म्हणून युद्धपूवव काळातीि वशंश्रेष्ठतावाद्यापंकैी चेम्बिेन हा सवांत स्पिवक्ता होता असे म्हटिे 
पाडहजे. वशंवादी युडक्तवादाचा अडनवायव डनष्ट्कषव काढून तो वशं ही संकल्पना संपूणवपणे अमान्यच करतो आडण 
अडिमानाने सागंतो की, वशंवादी िडूमकेशी वशंाचा काही संबंध नाही. जेव्हा जेव्हा फायद्याचे ठरिे तेव्हा तेव्हा 
चेंबिेनच्या या आत्मडवसंगतीचा वशंवाद्यानंी पुनरुच्चार केिा आहे. 
 

जसजसे महायुद्ध जवळ येत होते तसतसे जमवनीतीि वशंवादी वाङ्मय प्राडति व उत्स्फूतव रूप रे्ऊ 
िागिे, सत्य र्टनाचंा डवरोध जुमानीनासे झािे आडण १९१४ पयंत वशंवाद हा एक राष्ट्रवादी संप्रदायच 
बनिा. पडहल्या महायुद्धानंतर व वायमर प्रजासत्ताकाच्या पािावानंतर पराितू व िंडित जमवनीने वशंवाद हा 
आपल्या राष्ट्रीय धोरणाचा पाया बनडविा. जमवन वशंवादी डसद्धान्तांचे डवजेत्याचं्या गववर्ोषणाऐंवजी एका 
मानिंिना झािेल्या, अपमाडनत व डनराश समाजािा उते्तजक अशा र्ोषणातं रूपातंर करणे हे वाटते डततके 
अवर्ि नव्हते. १९२० मध्ये तुरंुगात असताना ‘ माझा झगिा’ (Mein Kampf) हा गं्रथ डिहून डहटिरने हे 
रूपातंर कसे र्िवनू आणावयाचे त्याची डदशा दािवनू डदिी. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे युद्धपूवव जमवनीने 
राष्ट्रीयत्वाचा वाडंशक आधार दुिव डक्षिा होता. केवळ या एका डनयमाने पृर्थवीतिावर जीवन शक्य होते. 
ज्यूधमवरूपी नागािा या राष्ट्राने स्वतःच्या पदरािािी जोपासिे आडण आता हेच ज्यू आपल्या राष्ट्रीय 
परािवािा कारण झािे आहेत. तेव्हा जमवनीमध्ये स्िाव्ह कोणािा म्हणाव,े नॉर्तिक कोण, अल्पाइन कोण हा 
गंुतागंुतीचा प्रश्न राजकीयदृष्ट््ा अगदी गैरिागू होता. शत्रू होता तो ज्यू आडण ज्यू कोण ते त्याच्या 
वशंावळीवरून डनडित सागंता येई. फारच अिचण आिी तर नाझी डसद्धान्त चेंबिेनच्या ‘एिादा माणसू 
वशंपरंपरेने जमवन नसूनही सच्चा जमवन असू शकेि’ या प्रडतपादनाचा आधार रे्त असे. त्यािा नाझी 
‘डबगरजमवन शरीरातीि जमवन आत्मा’ म्हणत. परंतु ही टाळाटाळीची युक्ती अगदी अपवादात्मक पडरन्स्थतीत 
वापरण्यासाठी रािून ठेडविी जाई. इतर सवव वळेी वशंवाद वापरावयाचा आधार म्हणजे कुिपरंपरा—जमवन 
वशंाचा तोच की, ज्याचे माताडपता अथवा आजीआजोबा ज्यू नाहीत. अशा स्वरूपाचा वशंवाद हा राष्ट्रीय 
समाजवादाचा मूिाधार बनिा. ॲिॉल्फ डहटिर ज्याचंा पुढारी होता अशा, त्या वळेी अप्रडसद्ध असिेल्या काही 
पुढाऱ्यानंी नाझी कायवक्रमाच्या मसुद्यामध्ये ही योजना १९१० मध्ये सादर केिी. ही अशी होती : फक्त जमवन 
रक्ताच्या िोकानंाच नागडरकत्व आडण सरकारी अडधकाराच्या जागा डमळतीि. (कोणाही ज्यू माणसािा 
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डमळणार नाहीत.) कोणीही िरे जमवन नागडरक बेकार राहात असतीि तर नागडरक नसिेल्यानंा हद्दपार 
करण्यात येईि. कोणत्याही पडरन्स्थतीत जे डबगरनागडरक येथे राहाणार असतीि, ते केवळ डवशषे 
कायद्यान्वये पाहुणे म्हणूनच जमवनीत राहू शकतात. परकीय रक्ताच्या माणसानंी जमवनीत आस्थिातंर करण्यास 
सक्त मनाई आहे. इत्यादी इत्यादी. 
 

१९३३ मध्ये डहटिरने हातात सत्ता रे्तल्यावर ताबितोब या योजनेमधीि डनरडनराळ्या किमाचंी 
अमिबजावणी करणारे कायदे पास होऊ िागिे आडण सेमेडटकवशंीयाचंा तुरळक प्रमाणावर छळ सुरू झािा. 
परंतु १९३५ च्या शरद ऋतूपयंत ‘नुरेंबगव कायदे’ या नावाने प्रडसद्ध असिेिे सववसमावशेक डनयम पास झािे 
नव्हते. या कायद्यापं्रमाणे सवव ज्यूंचे नागडरकत्वाचे हक्क काढून रे्ण्यात आिे, ज्यू व डबगरज्यू जमवन याचं्या 
मधीि िग्नानंा बंदी र्ािण्यात आिी आडण अशा प्रकारच्या जोिशयाचंा डववाहबाह्य संबंध हा फौजदारी गुन्हा 
ठरडवण्यात आिा. त्याच मडहन्यात सवव ज्यू मुिानंा प्राथडमक शाळातूंन काढून टाकण्यात आिे. यानंतर एक 
वषाने ज्यूचंी मािमत्ता व बॅंकेतीि पैसे हे िरपाई डदल्याडशवाय काढून रे्तिे जाऊ िागिे आडण ज्यूंना व्यापार 
व उद्योगधंदे यातून हाकिून िावण्यासाठी या रीतीचा १९३७ मध्ये पद्धतशीर उपयोग सुरू झािा. १९३८ मध्ये 
ज्यूंडवरुद्धची क्षोिक डनदशवने सववसामान्य प्रकार बनिे आडण बर्तिनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ज्यूचंी धरपकि 
करण्यात आिी. त्याच वषीच्या १० नोव्हेंबरिा सवव जमवनीिर एकदमच ज्यूचंी संर्डटतरीत्या िुटािूट आडण 
कत्ति झािी. ती र्टना सवव जगािा माहीतच आहे. आडण या दंगिीत झािेिे इतराचें नुकसान हे सरकारी 
आजे्ञने ज्यूंकिून िरपाई करून रे्तिे व डशवाय त्याचं्यावर १ अबज माकव स चा दंिही बसविा हेही जगािा 
माहीत आहे. या वळेेपयंत दाडरद्र्यग्रस्त व असहाय असा जमवनी व ऑन्स्रयामधीि ज्यू डनवाडसताचंा िोंढा ही 
आंतरराष्ट्रीय समस्या बनिी होती. डशवाय १९३९ च्या सुरवातीिा बर्तिनमधीि ज्यू जमातीिा पोडिसानंी 
हुकूम केिा की, रोज १०० ज्यूंची नाव ेत्यानंी पोडिसानंा कळविी पाडहजेत. या १०० िोकानंा मग देश सोिून 
जाण्याकडरता १५ डदवसाचंी नोटीस देण्यात येई. या देशातंराकडरता आर्तथक मदतीची काहीही सोय केिेिी 
नव्हती. युरोपमधीि नाझींचे वचवस्व असिेल्या िागात वशंश्रेष्ठताडसद्धान्तािा अशी कटू फळे आिी. 
  

परंतु डतसऱ्या राइशछ चा, नाझी राजवटीचा वशंवाद म्हणजे केवळ सेमेडटक वशंडवरोध नव्हे. 
प्रथमपासूनच त्यात ‘अडिि जमवनवशंीय’ या कायवक्रमाचा अंतविाव आहे. १९२० मध्ये पक्षाच्या व्यासपीठावरून 
साडंगतिेच होते की, बृहत जमवनीतीि सवव जमवन िोकाचें एकीकरण झािे पाडहजे. जमवन िोक हे केवळ जमवनी 
व ऑन्स्रयामध्ये राहात नव्हते. त्याचं्याडशवाय सवव जगिर डमळून तीस दशिक्ष जमवन िोक डविुरिेिे होते. ते 
‘आमच्या इतकेच श्रेष्ठ’ जमवन आहेत आडण ते रक्ताने जमवन आहेत या दुर्तनवार गोिीमुळे तेही जमवन राष्ट्राचे 
र्टक आहेत. जमवन वशंाचे अमेडरकन जवळजवळ सत्तर िाि आहेत. यापंकैी कोणीही अगर इतर राष्ट्रातीि 
जमवन वशंाच्या नागडरकापंकैी कोणीही जर नाझी राजवटीच्या डवरोधकानंा मदत केिी तर त्यानंा देशद्रोही 
गणिे जाईि. नाझी राजवटीच्या डवरोधकामंध्ये अमेडरकेतीि संयुक्त संस्थानाचंा समावशे नाझींनी फार पूवीच 
केिा होता. 
 

राजकीय सोयीगैरसोयीप्रमाणे नाझी राजवटीत वशंवादामध्ये बदि केिेिे आहेत. चेंबिेनचे मत होते 
की, ्ूटन हे वशंदृष्ट््ा डििन आहेत आडण त्याने डििन धमाची अतोनात स्तुती केिी. तर सरकारी 
वतवमानपत्राचंा प्रमुि सपंादक आडण डवशषेतः, वशंवाद िोकाचं्या गळी उतरडवण्यासाठी चाििेल्या प्रचाराचा 
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प्रमुि जो आल्फे्रि रोझेन्बगव त्याने जाहीर केिे की, डििन धमवपीठ हे िऱ्या नॉर्तिक िोकाचं्या वाटेतीि मोठी 
धोंि आहे. चचवमुळे त्यानंा कॅथाडिक वचवस्व सहन कराव ेिागते. ते कॅथॉडिक मुळात ज्यू वशंाचे आडशयायी 
आहेत. हे वचवस्व झुगारून देऊन आमच्या प्राचीन िढाऊ डनसगवडनष्ठ धमाचे पनुरुज्जीवन केल्याडशवाय नॉर्तिक 
वशंाचे िरे स्वत्व प्रकट होणार नाही.२३ बायबिमध्ये जे ‘पववतावरीि प्रवचन’ (Sermon on the Mount) आहे, 
त्याच्या िऱ्या आशयाडवषयी नॉर्तिक वशंाच्या िोकांना मिूतः डतरस्कार आहे असा त्याचा शोध होता.  
 

राजकीय र्िामोिींमुळे तर पुराण्या वशंवादात आणिीच मूिितू फरक पििे आहेत. आपण पाडहिेच 
आहे की, चेंबिेनच्या मताप्रमाणे जमवनीच्या मोठेपणाचे कारण म्हणजे एकाच शुद्ध वशंवृक्षापासून उत्पन्न 
झािेल्या केल्ट, स्िाव्ह आडण ्ूटन याचं्यातीि परस्परडववाहसंबधंाने डनमाण झािेिे वशंडमश्रण. परंतु १९३४ 
पासून १९३९ पयंत नाझी राजवटीचा रडशयन साम्यवादािा जो नैडतक डवरोध होता, त्यामुळे डनविक 
िोकामंध्ये स्िाव्ह िोकाचंा समावशे मान्य होण्यासारिा नव्हता. नाझींच्या प्रचारात त्यानंा शत्रू मानण्यात 
आिे. केवळ नाझी तत्त्वज्ञानािा साम्यवाद्याचंा डवरोध होता म्हणनू नव्हे तर ते जन्मजात, रक्तामुळे शत्र ूआहेत 
म्हणून. ऑगस्ट १९३९ मध्ये रडशयाशी अनाक्रमणाचा तह होण्यापूवीच ही िडूमका सोिून देण्यात आिी. स्िाव्ह 
हे डिन्न वशंाचे आहेत या मुद्द्यावरीि जमवन मौनावरूनच काही सूक्ष्मडनरीक्षकानंी कयास बाधंिा की, अशा 
तऱ्हेचा तह डवचाराधीन असावा. 
 

जमवनीच्या इटिीबरोबच्या मतै्रीमुळे अशीच एक अिचण उत्पन्न झािी. पडहल्या महायुद्धापूवीच्या व 
युद्धकाळातीि सनातनी वशंवादामध्ये िमूध्यसामुडद्रक वशंासंबधंी िरपूर डततस्कार व्यक्त होत असे. परंतु रोम-
बार्तिन एकजुटीिा काही वाडंशक आधार दािवणे आवश्यक होते. तेव्हा उत्तर इटिीच्या जमवनपणाचा व 
आल्शस पववतापिीकिीि िोकाचं्या सवव कतृवत्वडसद्धी या त्या िोकातं उत्तरेकिीि िोकाचंा थोिांथोिा 
रक्तसंबधं असल्यामुळे आहेत असे जे जुन्या जमवन वशंवाद्याचें मत होते त्याचा िरपूर गवगवा करण्यात आिा. 
िान्टे, पेराकव  डगत्तो, डिओनािो आडण मायकेिएजेंिो (Dante, Petrakch, Giotto, Leonardo and 
Michelangelo) अशा थोर इटाडियनानंा नॉर्तिक म्हणनू डसद्ध करण्याची चेंबिेन आडण इतर यानंी परमावधी 
गाठिी होती. दोरे्ही िॅडटन वशंाचे आहोत या मुद्द्यावर १९१५ मध्ये फ्रान्सने इटिीच्या मतै्रीचा आनंदाने 
स्वीकार केिा होता. त्याच इटिीची मतै्री जमवनीिा आता हवीशी वाटिी, कारण की, दोहोतही ्ूटन रक्त 
िेळते आहे. 
 

जपानशी मतै्री ही अडधकच अिचणीची गोि होती. जेव्हा डबगरआयवन िोकावंर डहटिर तोंिसुि रे्तो 
तेव्हा तो जपान्याचंा अपवाद करतो आडण नाझी राजवटीचे वशंवादी कायदे जमवनीत वास्तव्य करणाऱ्या 
जपान्यानंा िागू नाहीत. शुद्ध रक्त म्हणून ज्याचंी महती नाझींनी गाडयिी, त्या जमवन आयव िोकाबंरोबर जपानी 
नागडरक िग्न करू शकतात. नाझी राजवटीमध्ये जेना (Jena) डवद्यापीठात मानवशािाचे प्राध्यापक असिेिे 
हान्स गंुथर (Hans Gunther) याचंा डविास आहे की, जपानी िोकाचं्या पूववजापंकैी काही नॉर्तिक होते. नाझी 
बौडद्धक प्रडशक्षणाचा प्रमुि अधीक्षक आल्फे्रि रोझेन्बगव याने जमवन, शाळातूंन डशकवण्याकडरता सरकारी फतवा 
काढिा आहे की, जमवनीच नेतृत्व करेि ही जीवशािीय डनडिती आहे आडण डतच्यात जपानीही सहिागीदार 
आहेत. प्रचाराच्या पाठीशी जर शिािाचें बळ व राजकीय बंडदवानाचं्या छावण्याचंा धाक असेि तर कोणत्याही 
प्रचारात केिेिा मानवी मोजमापाचंा डवपयास हा धक्कादायक होत नाही. 
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नाझी राजवटीत वशंवाद हा वैज्ञाडनक डवसंगतींमध्ये गुरफटिा आहे आडण तत्कािीन करार व 
छळणूक याचें समथवन करण्याकडरता उर्ि उर्ि वापरिेिी ती एक दशवनी आर्ािी आहे. जमवनी व जपान 
यातंीि दोस्ती डकती काळ डटकेि हे कोणािाच माहीत नाही. त्यामुळे पुढीि काही वषांत कोणते वशंवादी 
डसद्धान्त जमवनीत प्रचडित राहातीि हे कोणीच सागंू शकणार नाही. वशंवादाचा िडवष्ट्यकाळ त्याच्या 
ितूकाळाप्रमाणेच असेि तर हे िरे की, हे डसद्धान्त कसल्याही वैज्ञाडनक सत्यावंर अविंबून नसून कोणत्या 
तहनाम्यावंर सह्या झाल्या ककवा झाल्या नाहीत आडण कोणता राजकीय गट प्रबळ होत आहे यावर अविंबून 
राहातीि. 
 

केवळ नाझी राजवटीमधीिच नव्हे तर इतर कोणत्याही राजवटीमधीि वशंवाद आपण तपासिा तर 
वशंवादी डसद्धान्तािा राजकीय हेतंूकडरताच आवाहन केिे जाते याचे यासारिेच पुराव ेआपल्यािा डमळतीि. 
शातंता ककवा युद्ध यामंध्ये जसे पक्ष बनतीि त्यानुसार कोणतेही राष्ट्र रक्ताचे बंधुत्व असिेिे म्हणनू ककवा 
हािवैरी म्हणून पुकारिे जाते. जेव्हा पडहल्या महायुद्धाच्या छाया जगावर पिल्या नव्हत्या तेव्हा कािाइिने 
(Carlyle) व इडतहासकार जे. आरछ. ग्रीन (J. R. Green) याने शूर जमवन टोळ्या या इंग्रजाचें पूववज आहेत असे 
मत व्यक्त केिे होते. इंग्रजाचं्या प्रडतपादनापं्रमाणे १९१४ मध्ये तेच जमवन पधंराश े वषांपूवी होते तसेच रानटी 
ठरिे. ‘त्यानंीच आमच्या पूववजावंर हल्ले केिे आडण रोमन साम्राज्याच्या संस्कृतीचा डवध्वसं केिा.’ रानवट 
पूवेकिीि तेच हूण आडण मोंगोि झािे. रडशया दोस्ताचं्या बाजूने होता म्हणून केल्ट व स्िाव्ह आत्म्याचं्या 
जवडळकीिा वशंवादाने मुजरा केिा. 
 

डजकिे पाहाव े डतकिे राष्ट्रीय वशंश्रेष्ठतावादाचा इडतहास हा सकुंडचत देशाडिमानाचा इडतहास आहे. 
वशंासंबधंीची वस्तुन्स्थती व पािात्त्य संस्कृतीचा इडतहास माहीत झािा आहे व आत्यंडतक कल्पनारम्य राष्ट्रवाद 
आडण सत्यन्स्थती यातं फरक केिा गेिा आहे अशा जगात वरीि तऱ्हेचा वशंवाद कोणी ऐकूनही रे्णार नाही. 
परंतु औद्धत्य आडण िीडतग्रस्तता यानंी आक्रान्त झािेल्या िोकानंा सोशया आडण धीर देणाऱ्या वकृ्तत्वाने आपिे 
समाधान करून घ्यायचे असते. आडण अशा वकृ्तत्वाची गरज िागडविी जाते. डनराश झािेल्या िोकानंाही 
एिाद्या अजापुत्राची गरज असतेच. वशंवाद एका बाजूिा त्यानंा सागंतो की, युगायुगाचं्या संस्कृतीचे तेच 
वारसदार आहेत आडण दुसऱ्या बाजूिा त्यानंी नि करावी अशी एिादी कमअस्सि जात त्यानंा दािवनू देतो. 
वशंवादाच्या अध्या शतकाचे यथायोग्य डनरीक्षण केिे असता असे डदसते की, वशंवाद हा डवज्ञानातून डनमाण 
झािा नाही. डवज्ञानाने त्याचा इन्कारच केिेिा आहे. तो डनमाण झािा राजकारणातून. वशंवादानेही आपल्या 
प्रडतपादनातून डवज्ञानाचा सतत डवपयास केिा आहे. 
 

म्हणूनच आपल्या राष्ट्रवादी अवस्थेत वशंवाद हा राजकारण्याचं्या हातचे बाहुिे बनिा आहे. दोन्हीही 
बाजू एकमेकावंर वशंाचे नाव रे्ऊन हल्ला करीत असतात. मग दोन्हीही पक्ष वशंशािीय मोजमापापं्रमाणे एकाच 
वशंाचे ठरिे तरी बेहत्तर. जेव्हा संबडंधत दोस्तराष्ट्रे वशंदृष्ट््ा डिन्न असतात तेव्हा वशंवादाचा उपयोग 
त्याचं्यातीि वाडंशक बधुंता शोधून काढण्याकडरता केिा जातो. ते एक धोकादायक िेळणे आहे. ती अशी एक 
तिवार आहे की, जरा पाते डफरवनू, त्या क्षणी जो शत्रू असेि, त्यािा नेस्तनाबूत करता याव.े त्याचा इडतहास 
डवचारात रे्ऊन डनर्णारा अपडरहायव डनष्ट्कषव हाच आहे की, वशंवादी युडक्तवाद म्हणजे स्वाथी आक्रमणे व 
दोस्तीकरार छपडवण्याकडरता रे्तिेिे मुिवटे होत. हुिकावणी देण्यास उपयोगी पिणारी ती एक पद्धत 
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आहे. या राजकारणी दुडनयेत व्यावहाडरक मागवदशवन म्हणून, या वशंवादी र्ोषणाचं्या मागे काय आहे हे पाहून, 
त्या र्ोषणानंी जो संर्षव चेतडवण्यात येत आहे तो नीट िक्षात रे्तिा पाडहजे. केव्हा केव्हा संर्षव हे समथवनीय 
असतात आडण एिादा डवडशि संर्षव आवश्यकही असेि. पण वशंवादाच्या संशयास्पद पायावर हे डनणवय रे्ता 
कामा नये. 
 

ते म्हितात— 
 

(फ्रें च राज्यक्रान्तीपूवी) डिन्न डिन्न वशंाचें िोक एकमेकाबंरोबर डकतीही झगििे असिे तरी वाडंशक 
डवरोध हे त्याचं्या झगिण्याचे कारण चितडचतच असे. ते जडमनीकडरता झगित. एकमेकानंा िुटत. दुसऱ्यावर 
जय डमळवनू मोठेपणा डमळवावा अशी इच्छा करत. परंतु यापंकैी कोणत्याच प्रकारात वाडंशक िेदाचंा डवचार पुढे 
आिा नाही. 
 

James Bryce, Race Sentiment as a Factor in History.Creighton Lecture, London, 1915, 
pp. 25, 26. 
 

मानवी संबधंाच्या के्षत्रात, इतर कोणत्याही संर्षवकें द्रापेक्षा, वाडंशक संबधं हे जास्त धोकादायक आहेत. 
जमावाच्या िावना, पूववग्रह आडण िीती यानंा चेतावणे इतके सोपे आडण आवर र्ािणे इतके अवर्ि दुसऱ्या 
कोणत्याच के्षत्रात नाही. 
 

H. Kohn, “Race Conflict” Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. XIII, 1934, p. 41. 
 

वाडंशकदृष्ट््ा अल्पसखं्य असिेल्या जमातीवर जुिूम करण्याचे समथवन करण्याचा जे प्रयत्न करतात 
ते वशंडवषयक मानसशाि डशकडवतात व प्रडसद्ध करतात. हे मानसशाि दुि आडण मूिवपणाचे आहे असे सागंून 
त्याचा डनषेध सववच नामवतं मानवशािज्ञ करीत असतात. वशंसंबंधी राजकीय डसद्धान्त म्हणजे दुसरे डतसरे 
काही नसून केवळ हुकूमशहाचं्या अमिािािीि जनतेची बािसदृश मनोवृत्ती िक्षात रे्ऊन योजिेिी 
प्रचारसाधने आहेत. 
 

E. A. Hooton, Twilight of the Man, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1937, p. 129. 
 

ज्याचं्याडवषयी, त्या अहंकारािा सुिावणाऱ्या आहेत यापेक्षा अडधक काहीच म्हणता येत नाही, अशा 
समजुतींच्या साहाय्याने सत्ताडपपासूपणा व अहंगंि यानंा आधार देण्याची (वशंवाद) ही एक रीत आहे. 
 

Bertrand Russell, ‘The Ancestry of Facism’ in ‘In Praise of Idleness.’ London, Allen and 
Unwin, 1935, p. 114. 
  



 
 अनुक्रमणिका 

जास्तीत जास्त चागंिे बोिावयाचे म्हणजे वशंवादावरीि डविास हा सकुंडचत राष्ट्रवाद आहे, तो 
अपडरपचिततेचे िक्षण आहे, अनुिवाचा अिाव आडण एकंदरीत बौडद्धकदृष्ट््ा कमजोर असिेिे व्यक्तीमत्त्व आहे 
असे म्हणता येईि. 
 

Friedrich Hertz, Race and Civilization.Translated by A. S. Levetus and W. Entz. London, 
Kegan Paul, 1928, p. 323. 
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प्रकरि ८ वे 
 

मग वाणंशक पूवयग्रह का ? 
 

*************************************************** 
 
आपण पाडहिेच आहे की, मानवी प्रगती ही केवळ एका वशंाचे कायव आहे ककवा हे प्रगतीचे कायव 

वशंशुद्धीच्या चळवळीवर िडवष्ट्यकाळात डनडिन्तपणे सोपवता येईि ही कल्पना वशंडवषयक सवव शािीय 
ज्ञानाशी डवसंगत आहे. कोणतीही महान ससं्कृती एकाच शुद्ध वशंाने डनर्तमिी नाही आडण इडतहास, मानसशाि, 
जीवशाि ककवा मानवशाि यापंकैी कोणीच सद्यःकािीन एिाद्या मानववशंाच्या िडवतव्याडवषयी डनणवय देऊ 
शकत नाहीत. वशंवाद ही शािीय ज्ञानाची कुचेिा आहे आडण कायमच त्याचा उपयोग एिाद्या गटाच्या— मग 
तो वगव असेि वा राष्ट्र असेि, सववश्रेष्ठत्वाच्या िो्ा समथवनाकडरता केिा जातो. अथातच समथवक या वचवस्वी 
गटाचाच र्टक असतो आडण त्या गटाच्या यावचं्चद्रडदवाकरौ श्रेष्ठस्थानासंबधंी त्याचा पूणव डविास असतो. 

 
मग वशंश्रेष्ठतावादािा आपल्या काळात इतके महत्त्व का आिे आहे? या प्रश्नाचा डवचार केल्याडशवाय 

वशं आडण वशंवाद याडवषयीची कोणतीही चचा पूणव होऊ शकत नाही. िरा बोचणारा प्रश्न तोच आहे. कारण 
(वशंवादापासून) मुक्ती डमळडवण्याकडरता जे उपाय योजणे योग्य आहे असे आपल्यािा वाटते ती उपाययोजना 
आपल्या या प्रश्नाच्या उत्तरावर अविंबून आहे. 

 
या प्रश्नाचे उत्तर देण्याकडरता आपल्यािा ‘आंतडरक जवळीक’ असल्या कपजून काढिेल्या डसद्धान्तावंर 

अविंबून राहाण्याची गरज नाही. इडतहासाने त्याची उत्तरे अनेकवार डदिेिी आहेत; योग्य तो दृडिकोण मात्र 
पाडहजे. आपण पाडहिे आहे की, वशंश्रेष्ठताडवषयक डसद्धान्त आज जसे मािंिे जातात, ते रूप आधुडनक आहे. 
परंतु त्यातून जी मनोडवकृती व्यक्त होते ती जुनीच आहे. फक्त ‘समथवक कारणे’ बदििी आहेत. ही जुनी मानवी 
मनोडवकृती अशी आहे की, माझा गट हा डवशषे महत्त्वाचा, तो कमजोर झािा तर सववच मूल्यवान गोिी नाश 
पावतीि. या मूल्याच्या एवढ्याशा अंशािाही धक्का िागण्यापेक्षा िािो िोक नि झािे तरी चािेि. म्हणून त्या 
महत्त्वािा कोणत्याही के्षत्रात आव्हान देणारी व्यक्ती नेस्तनाबतू करणे हे माझे पडवत्र कतवव्य आहे. 
 

परंतु ही संर्षवके्षते्र वरचेवर बदित असतात. जेव्हा एिाद्या के्षत्रात जय डमळतो व पूवीच्या िढाऊ 
छावण्यामंध्ये सडहष्ट्णुता व सहकायव प्रस्थाडपत होते तेव्हा त्या संर्षाच्या र्टनेकिे माणसाच्या हातून र्ििेिी 
एक चकू अशा दृिीने पाडहिे जाते. आपल्यािा वाटते की, आपण त्या माणसापेंक्षा डनराळे आहोत. िरोिरी 
काही प्रगती आपण साधिी आहे. परंतु आपल्याहून पुढच्या डपढ्या येतात त्या आपल्याकिे मागे वळून पाहतात 
आडण ठरवतात की आपण परस्पर-असडहष्ट्णतुा ही फक्त जीवनाच्या अन्य के्षत्राकिे वळविी आहे. अनेक शतके 
धमव हे संर्षवके्षत्र होते. मध्ययुगात डबगरन्ख् रस्ती िोकानंा डशक्षा देण्यासाठी चौकशीमंिळे, इन्न्चितडझशन, असत, 
ती म्हणजे डनव्वळ रानटीपणा नव्हता. ज्या के्षत्रात आज आपण ‘जगा आडण जगू द्या’ हे तत्त्व मानावयास राजी 
असतो, त्या के्षत्रात ‘डवशषे महत्त्वाचे असे आम्हीच काय ते कमाविे आहे’ असा दावा त्याच्या सवव मडथताथासह 
इन्न्चितडझशनमध्ये अंतिूवत होता. आधीच्या या उद्दामपणाची डनडमते्त व पडरणाम याचें परीक्षण केल्याडशवाय 
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आपल्यािा वशंवादाकिे योग्य संदिात पाहता येणार नाही. हा उद्दामपणा वशंके्षत्रापेक्षा धमवके्षत्रातच डदसिा हे 
केवळ काळाचे प्रडतकबब आहे. एरवी, अन्य दृिीकोणातून पाहता वाडंशक आडण धार्तमक जाच एकमेकाचं्या 
प्रडतकृती आहेत. त्याचं्या समथवकानंी पडवत्र कतवव्याचें दाव े एकसारिेच केिे होते. दोर्ाचं्याही समथवकानंी 
कत्तिी केल्या, िुटािूट केिी आडण तात्पुरते क होईना, आपिे डिसे िरिे. ऐडतहाडसक दृडिकोणातून 
पाहता, दोर्ानंाही राजकीय हेतंूच्या डसद्धीकडरता असत्य आर्ाड्ा उर्िल्या होत्या व दोर्ानंीही उज्ज्वि 
संस्कृतींचा डवध्वसं केिा. समथवकापंकैी एका गटाने धार्तमक बाबतीत छळवाद केिा तर दुसऱ्याने वाडंशक 
आधारावर, एवढाच फरक असिा तरी धार्तमक छळ डनदान वाडंशक छळाइतपत समथवनीय होता. मध्ययुगीन 
जगाची िात्री होती की, माणसाचे येथीि अन्स्तत्व ही त्याच्या डचरकािीन जीवनातीि एक अडतशय िहान 
र्टना आहे; डिस्तडवरोधी प्रचारामुळे हजारो आत्मे नरकात जातीि तेव्हा डिस्तडवरोधकािा ठार मारणे ही 
सववसाधारण माणसुकीच होय. हा तकव दोष आहे असे आज आपण मानतो, पण आपल्यािाच फक्त देवाची आज्ञा 
झािी आहे असा ज्याचंा डविास होता त्याचं्या उदात्त हेतंूना आपण कमी िेिता कामा नये. केवळ 
उद्दामपणामुळे त्यानंी अधार्तमकाचंा छळ केिा असे नव्हे तर, िोक देवाच्या शबदाशी डनष्ठा ठेवतात हे पाहणे 
आपिे कतवव्य आहे. तसेच, जास्तीत जास्त आत्म्यानंा मुक्ती डमळेि हे आपणच पाहावयाचे अशा जाडणवनेे पे्रडरत 
होऊन त्यानंी अधार्तमकाचंा छळ केिा. आज आपण राष्ट्रिक्ती ककवा वगाडिमान ही उदात्त िावना मानतो 
त्याप्रमाणे अनेक धमाडधकाऱ्यानंा ही जाणीव मोठी उदात्त िावना वाटत असिी पाडहजे. परंतु इडतहासाचा 
डनणवय मात्र असा आहे की, जेव्हा यापंैकी कोणतीही उदात्त िावना ही सवव डवरुद्धपक्षीयाचंा नाश करण्याच्या 
मोडहमेत पडरणत होते तेव्हा ज्याचें डनमूविन होते त्याचं्याबरोबरच डनमूविन करणाऱ्यानंाही दुःि िोगाव ेिागते 
आडण अिेरीस ती एक सामाडजक शोकान्न्तका होऊन जाते. 
 

इन्न्चितडझशनचे असेच झािे. इ. स. १२०० ते १२५० या काळात रोममधीि डिस्ती धमवपीठ राजकीय व 
ऐडहक सते्तच्या डशिरावर होते आडण याच काळात इन्न्चितडझशनिा जोर होता. या दशकात जमवनीत ज्यूंना 
सतावण्यात येत होते त्याप्रमाणे त्या काळात पािंड्ाचंी पारध हा अल्पसंख्याकाचं्या छळाचा एक उदे्रक होता. 
छळ करणाऱ्यानंा डमळणारे अल्पकािीन फायदे दोन्हीकिे एकाच प्रकारचे होते. राजकीय हेतू डसद्धीकडरता 
एक आर्ािी म्हणून त्या छळाचा उपयोग होई; छळ केिेल्या व्यक्तींची मािमत्ता जप्त करून छळ करणारे संपन्न 
बनत आडण दे्वषपे्ररक मोडहमेमुळे िोकाचें िक्ष िऱ्या समस्यावंरून उिून छळाकिे वधेिे जाई. इडतहासाच्या 
यथाथव डनरीक्षणातून ज्या िऱ्या समस्या डदसून येतात त्या दोन होत्या. पडहिी समस्या होती 
सदसद डववकेबदु्धीच्या स्वातंत्र्याची. हे स्वातंत्र्य चौकशी मंिळाचं्या सवव छळातूनही अबाडधत राडहिे आडण 
राजेशाही व पुरोडहतशाही यावर शवेटी त्याने मात केिी. दुसरा प्रश्न होता कॅथॉडिक धमवपीठाच्या िौडतक 
सुिाचं्या हव्यासाचा व काही डठकाणी तर धमाचायांच्या भ्िाचाराचा डिस्ती धमवपीठाच्या सवांत वडरष्ठ मंिळात 
सुद्धा हा प्रश्न काही काळ मोठ्या गंिीर स्वरूपाचा झािा होता. आडण डहल्िेिॅंि (Hildebrand) (पोप गे्रगरी द 
गे्रट) व क्िाव्हा (Clairvaux) येथीि महंत बनािव (Bernard) याचं्या कारकीदीत सुधारणेचे काही धैयाचे 
प्रयत्नही झािे. परंतु सुधारणेिा काळ अनुकूि नव्हता, डििनधमवडवरोधी िोकानंी धमवपीठाडवरुद्ध 
स्वैराचाराची ओरि सुरू केिी. या डवरोधकानंा डचरिून टाकण्यासाठी धमवपीठाने एक मोहीमच सुरू केिी. त्या 
मोडहमेत डनष्ठावन्ताचें िक्ष गंुतून राडहिे व िुद्द धमवपीठाच्या पदाडधकाऱ्यातं सुधारणा करण्याचे िाबंणीवर 
पििे. 
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राजकीय स्वाथाकडरता आर्ािी म्हणून इन्न्चितडझशनचा उपयोग दडक्षण फ्रान्समध्ये Capetian राजाचं्या 
वाढत्या सते्तिा होत असिेिा डवरोध मोिून काढण्याकडरता करण्यात आिा. फ्िॉरेन्समध्ये फ्रा रुगेरी (Fra 
Ruggieri) च्या नेतृत्वािािी इन्न्चितडझशनने ियानक जरब बसवनू डर्बेडिन (Ghibelline) पक्षाचे बंि डचरिून 
टाकिे. जेथे जेथे इन्न्चितडझशनची चिती होती–मग ती फ्रान्समध्ये असो की इटिीत ककवा स्पेनमध्ये असो-तेथे 
तेथे सते्तच्या राजकारणाशी त्याची दोस्ती होती. या दोस्तीची व्याप्ती ही पािंड्ाचंी मािमत्ता जप्त करण्याच्या 
प्रर्ातावर आधारिेिी होती. इन्न्चितडझशन म्हटिे की िोकाचं्या मनात पािंड्ानंा डजवतं जाळणे आडण 
कबुिीजबाब डमळडवण्याकडरता त्याचंा अनन्न्वत छळ करणे याच गोिी येतात. परंतु समाजशािदृष्ट््ा 
मािमते्तची जप्ती ही अडधक महत्त्वाची होती. सुरवातीस, जप्त केिेिी मािमत्ता धमवपीठाच्या मािकीची न होता, 
राजे आडण ऐडहक सत्ताधीश याचं्या मािकीची होई. या संपत्तीच्या वा्ावरीि पोपच्या गादीचा आडण पयायाने 
इन्न्चितडझशनचा अडधकार जवळजवळ इ. स. १२५० पयंत मान्य झािेिा नव्हता आडण त्यातीि िूप मोठा वाटा 
नेहमीच ऐडहक सत्ताधीशाचं्या डिशात जाई. पािंड्ाचंी पारध करणे एकूण फायद्याचे होते. ज्यानंा सत्ता आडण 
संपत्ती ही पाडहजे होती ते अशा संधीचा फायदा रे्त. पािंिी हे ईिराशी द्रोह करीत आहेत म्हणून ते गुन्हेगार 
आहेत अशा डसद्धान्तामागे ते आपिा फायदा दिवनू ठेवीत. 
 

ईिराच्या नावािािी चाििेल्या धमवछळमोडहमेतीि सवात प्रडसद्ध मोहीम तेराव्या शतकाच्या पूवाधात 
दडक्षण फ्रान्समधीि पािंड्ाडंवरुद्ध झािी. हे पािंिी अल्बजेेन्जेस (Albigenses) या नावाने प्रडसद्ध होते 
आडण प्रॉव्हॉन्स (Provence) मधीि त्याचें मूळ स्थान हा िाग असा होता की त्यावर रोमच्या धमवपीठाचा तसा 
जरा बतेाचाच प्रिाव होता. त्या काळी उत्तर फ्रान्स व प्रॉव्हॉन्स यातं काहीच समान नव्हते व प्रॉव्हॉन्समधीि 
जहागीरदार हे फ्रान्सच्या राजेच्या ताबेदार नव्हते. दडक्षण फ्रान्समधीि टूिू (Toulouse) र्राण्यािा तर डवशषे 
उज्ज्वि इडतहास होता. किा व साडहत्य यांडवषयीचे पे्रम, तसेच शौयव व संपत्ती याकडरता ते र्राणे दोन 
शतकेपयंत प्रडसद्ध होते. त्या र्राण्याचा अमि प्रॉव्हॉन्सच्या संपूणव डनम्म्या िागावर बसविेिा होता. त्या 
जहाडगरीतीि शहरे ही सवव फ्रान्समध्ये सवांत संपडत्तमान व स्वायत्त होती. स्पेनमधीि मूर िोक व 
पॅिेस्टाइनमधीि साराकेन (Saracen) िोक याचं्याशी त्याचंी मािाची व डवचाराचंी देवाणरे्वाण चाित 
असल्यामुळे त्याचा त्याचं्या संस्कृतीवर चागंिाच पडरणाम झािा होता. त्या काळी पािात्य जगात असिेल्या 
कुठल्याही संस्कृतीपेक्षा या संस्कृती डकतीतरी प्रकारानंी अडधक प्रगत होत्या. 
 

मडॅनकेइझम (Manichaeism) या मध्ययुगीन संप्रदायाच्या अंतगवत असिेिा असा अल्बेजेन्जेसचा 
संप्रदाय होता. आपल्या आद्य पापासून मुक्ती डमळडवण्याकडरता अत्यंत काटेकोर सनं्यस्त वृत्तीचा ते पुरस्कार 
करीत. त्याचंी डविोत्पडत्तडवषयक कल्पना सववसमावशेक दै्वताची होती. हे दै्वत सत व असत, प्रकाश व अंधकार 
यातंीि आहे. केवळ वनस्पतींमधीि प्रकाशाचा अंश िक्षण करून व मासंाशन वज्यव करून आडण इडंद्रयसुि 
देणारी तामसी कृत्ये टाळूनच पुण्यशीिता डमळडवता येईि असे ते मानीत. इतर अनेक पौवात्य धमांप्रमाणे या 
संप्रदायातीिही जे संन्यासी असत त्यानंा देवतास्वरूप मानिे जाई व सामान्य िोक त्याचंी पूजा करीत. या 
संप्रदायातीि दै्वतवाद समजण्यास सोपा होता व जगातीि दुःिाचें जे स्पिीकरण त्यात डदिे जात असे ते त्या 
संकटमय काळात मोठे आकषवक होते. परंतु अल्बेजेन्जेस पंथाच्या डशकवणुकीसंबधंी आपल्यािा फारच थोिी 
माडहती आहे. आपिी त्याचं्यासबंंधीची बहुतेक माडहती आहे, ती तत्कािीन धमाडधकाऱ्याचं्या भ्िाचाराडवरुद्ध 
त्यानंी हरकत रे्तिी त्याची. दडक्षणेिा आडण उत्तरेिा कॅथॉडिकाचं्या प्रिावािािीि प्रदेश आडण मध्ये 
प्रॉव्हॉन्स असे होते. परंतु त्या मधल्या प्रदेशात धमवपीठ प्रिावी नव्हते. प्रॉव्हॉन्सच्या संस्कृतीची मुळे रोममध्ये 
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नव्हती. शहरात िरिराटीस येणारा वगव डवशषेकरून या पािंिपंथािा उचिून धरीत होता आडण या वगाचे 
वाढते स्वातंत्र्य चचविा अडधकाडधक गंिीर आव्हान देऊ िागिे. या काळात चचव तर ऐडहक सते्तच्या डशिरावर 
होते. पोपच्या गादीने उत्तर फ्रान्समधीि डनष्ठावन्त धमाडधकाऱ्यानंा फमान काढिे की प्रॉव्हॉन्सच्या पािंड्ाचें 
समूळ उच्चाटन करण्याची मोहीम त्यानंी उर्िावी आडण हे धमवयुद्ध धमाकडरता झािेल्या िढायापंकैी सवांत 
ियंकर ठरिे. शहरातीि स्वातंत्र्यडप्रय नागडरकाचें मोठ्या प्रमाणावर हत्याकािं झाल्यानंतर आडण दडक्षण 
फ्रान्समध्ये िरिराटिेिी ससं्कृती उद धवस्त झाल्यावर शवेटी उतर फ्रान्सचे Capetian राजे प्रॉव्हॉन्सचेही राजे 
बनिे व अशा रीतीने युद्धाचा शवेट झािा. पािंिी िोकानंा जाळण्याचा कायवक्रम शिंर वषपेयंत जारी होता 
आडण शवेटी एकदाचा तो सपं्रदाय समूळ नि झािा. 
 

आधुडनक काळात इन्न्चितडझशन डटकाव धरून राडहिे नाही परंतु धार्तमक बाबतीतीि जाच मात्र डशल्लक 
राडहिा. अशा संर्षांपैकी एक प्रदीर्व व सवांत ियानक असा संर्षव १६ व्या व १७ व्या शतकातीि फ्रान्समध्ये 
र्िून आिा. त्या काळच्या फ्रें च प्रॉटेस्टंटानंा ह्यगेूनो (Huguenot) म्हणत असत. सोळाव्या शतकाच्या 
मध्यापयंत त्याचंी सखं्या बरीच वाढिी होती. अल्बेजेन्जेस धमवडवरोधकापं्रमाणे हेही मुख्यतः समदृ्ध असे 
पाढंरपेश ेहोते. आडण सोळाव्या शतकातीि मध्यमवगीयाचंा राजाच्या हातात सत्ता एकवटण्यािा डवरोध होता. 
एक डपढीिर (१५६२—१५९३) धमाच्या नावािािी रक्तरंडजत युदे्ध िेळिी गेिी. परंतु बऱ्याच अंशी आर्तथक व 
राजकीय स्वरूपाचा असा एक संर्षव त्या िािी दििा होता. १५९८ मध्ये आपिा नेता हा फ्रान्सचा चौथा हेन्री 
म्हणून गादीवर बसवण्यात ह्यगेूनो यशस्वी झािे. त्या वळेी नान्ते (Nantes) च्या जाहीरनाम्याने प्रॉटेस्टंटानंाही 
सवव नागरी हक्क बहाि करण्यात आिे. मात्र कॅथाडिकाचें हक्क काढून रे्ण्यात आिे नाहीत. हा एक िक्षात 
रे्ण्याजोगा डवजय होता. आता सरकारी कायद्याने धार्तमक व राजकीय बाबतीत स्वातंत्र्य देण्यात आिे. परंतु 
त्यापूवी आडण त्यानंतरही र्ित आिे आहे त्याप्रमाणेच या वळेीही झािे व संर्षव चािूच राडहिा. राजपद 
कॅथॉडिकाचें होते व कॅथॉडिक धमाडधकाऱ्यानंी राजाचे नान्ते येथीि आज्ञापत्र कधीच मान्य केिे नाही. 
धमाडधकारी डरशले्यू (Richelieu) हा फ्रान्समधीि सवांत प्रबळ माणूस होता. तो धमाडधकारी होता व डशवाय 
राजाच्या सल्लागार मंिळाचा सिासदही होता. अंतगवत बाबतीत त्याचे धोरण राजाच्या हाती एकतंत्र सत्ता 
असावी असे होते व या धोरणािाच ह्यगेूनो िोकाचंा डवरोध होता. त्यामुळे त्याच्या अंतगवत धोरणावर त्याच्या 
ह्यगेूनोंना असिेल्या किव्या डवरोधाचा प्रिाव होता. ह्यगेूनो मंिळींचा तो धमाच्या नावािािी छळ करू शके. 
डरशले्यूच्या मृत्यूनंतर १४ व्या िुईने राजाचे हे अडधकार पूणवपणे अमिात आणिे. जर ह्यगेूनोंना दूर करता आिे 
तरच अडनयडंत्रत राजसते्तचे त्याचे स्वशन वास्तवात येऊ शकत होते. राजाने त्याचंा कायदेशीर छळवाद 
आरंििा. त्याचंा धमव व त्याचें नागरी हक्क याचंी अंमिबजावणी करण्यात तो त्याचं्याडवरुद्ध पक्षपात करू 
िागिा. ‘राजाचा धमव’ स्वीकारण्याकडरता िष्ट्कराच्या जोरावर त्याचं्यावर अनन्न्वत अत्याचार होऊ िागिे. 
मग १६८५ मध्ये चौदाव्या िुईने नान्ते येथीि राजाज्ञा मागे रे्तिी. आपिे सववच प्रजानन कॅथॉडिक पंथीय 
असल्यामुळे आता या राजाज्ञाचंी गरज उरिेिी नाही असे त्याने जाहीर केिे. प्रॉटेस्टंट िोकानंी देशान्तर तरी 
केिे ककवा त्यानंा तुरंुगात तरी िाबंण्यात आिे. या कृत्यामुळे िुई अडनयडंत्रत राजा बनिा व ह्यगेूनोंच्या जप्त 
केिेल्या संपत्तीने त्याचा िडजना िरून गेिा. या कृत्यामुळे फ्रान्सिा आपिे ४,००,००० वर नागडरक 
गमवावहेी िागिे. हे नागडरक शूर व बुडद्धमान होते. त्यानंा ज्या देशानंी आश्रय डदिा, ते देश त्यानंी आपल्या 
कतृवत्वाने संपन्न बनडविे. 
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वशंश्रेष्ठतावादाच्या उदयापूवी अल्पसंख्याकावंर कशी दिपशाही चाित असे त्या दीर्व कथेतीि 
अल्बेजेन्जेस डवरुद्धचे धमवयुद्ध व ह्यगेूनोंची हकािपट्टी ही केवळ दोन ठळक उदाहरणे आहेत. 
 

ही अल्पसंख्याकावंरची दिपशाही डवसाव्या शतकातही सततची गाजंणूक व राष्ट्रवादी िढाया या 
स्वरूपात चािू आहे. आज जगात आहेत त्याप्रमाणे तेराव्या व सोळाव्या शतकातही नवीन सामाडजक व आर्तथक 
गरजामुंळे नवीन क्षोिक चळवळी सुरू होत होत्या. जुन्या समाजव्यवस्थेच्या कोणत्या ना कोणत्या पैिूच्या 
डवरोधात गट उिे राहात. सते्तवर असिेिा पक्ष अशा गटानंा अत्याचार, वध, मािमते्तची जप्ती अशा उपायानंी 
उत्तर देई. सते्तवर असिेिे पक्ष नेहमीच असे करू शकतात. परंतु इडतहासाच्या दृिीने अशा दिपशाहीतून 
डमळािेिा डवजय अगदी पोकळ असतो. इन्न्चितडझशनच्या िरिराटीचा काळ हा जसा प्रॉव्हॉन्सच्या संस्कृतीच्या 
डवनाशाचा काळ ठरिा त्याप्रमाणेच चचवच्या ऐडहक सते्तच्या उताराचाही कबदू ठरिा. ह्यगेूनोंच्या हकािपट्टीमुळे 
चौदाव्या िुईची कारकीदव वैिावशािी ठरिी. परंतु हे वैिव केवळ तात्पुरते व अनथवकारकच ठरिे. ‘आप िुब,े 
दुडनया िुबी.’ सततच्या छळामुळे काही मध्यमवगाचा उदय थाबंिा नाही ककवा सदसद डववकेबदु्धीच्या 
स्वातंत्र्याची वाढती मागणीही रोििी गेिी नाही. 
 

या सवव वस्तुन्स्थतीवरून दोन डनष्ट्कषव आपणािा वशंश्रेष्ठतावादाच्या डसद्धान्तासंबंधी काढता येतात. 
पडहिा असा की, वाडंशक छळणुकीचे स्वरूप समजण्यासाठी आपल्यािा ‘वशं’ कल्पनेचा अभ्यास करण्याची 
जरूर नसून छळणूक या गोिीचेच डनरीक्षण केिे पाडहजे. वशंवादाचा डवचार उदय पावण्यापूवीच छळणूक ही 
फार पुरातन कहाणी झािी होती. समाजपडरवतवन हे अटळ असते. परंतु ज्याचें डहतसंबधं जुन्या व्यवस्थेत 
गंुतिेिे असतात त्याचंा पडरवतवनास नेहमीच डवरोध असतो. हे डहतसंबधं आर्तथक असतीि ककवा मध्ययुगीन 
युरोपातल्याप्रमाणे धार्तमक असतीि ककवा उच्चकुिीन रोमन िोकापं्रमाणे सामाडजक जवळीक साधण्यासंबधंी 
असतीि. ज्याचें डहतसंबधं असे गंुतिेिे आहेत ते बदु्धया अथवा न कळत, आपिा गट सवांत महत्त्वाचा आहे 
आडण हे नव े हक्कदार संस्कृतीिा धोका आणतीि असे मानण्याकडरता कारणे हुिकून काढणार. ते 
वशंपरंपरागत अडधकार अथवा राजािा देवाने डदिेिे अडधकार अथवा धार्तमक श्रद्धा अथवा वाडंशक शुद्धता 
अथवा स्पि असे िडवतव्य अशी कसिी तरी आरोळी ठोकणार. या असल्या आरोळ्या तात्काडिक पडरन्स्थतीचे 
पिसाद असतात आडण आरोळ्या मारणाऱ्यानंी डकतीही प्रयत्न केिे तरी यापंैकी एिादी तरी सनातन सत्यावर 
आधारिेिी आहे असे आपल्यािा वाटण्याचे कारण नाही. अमेडरकन अध्यक्षीय डनविणुकीतीि ‘त्याने 
आपल्यािा युद्धापासून दूर राििे’ वैगेरे तऱ्हेच्या र्ोषणासंारख्याच नॉर्तिक वशंश्रषे्ठत्वाच्या र्ोषणा आहेत. 
समाजाच्या गरजातं जरासा बदि झािा की, त्याही तशाच डवरून जातीि. त्या डवडशि र्टकेचा असंतोष व 
श्रद्धा ज्या प्रमाणात या र्ोषणा व्यक्त करतीि त्या मयादेपयंतच त्या उपयुक्त असतात. ज्या काळी व ज्या 
प्रदेशात धार्तमक डहतसंबधं डवशषे प्रिावी होते तेथे धार्तमक स्वरूपाच्या र्ोषणा राजकीयदृष्ट््ा उपयुक्त ठरल्या. 
जेव्हा या धार्तमक डहतसबंंधावंर ऐडहक डवशषेाडधकारानंी कुरर्ोिी केिी आडण धार्तमक मतडिन्नतेिा डततके 
महत्त्व उरिे नाही, तेव्हा पूवीप्रमाणे अल्पसंख्याकाचं्या धमवच्छळाचे समथवक धार्तमक र्ोषणाचं्या द्वारा होईनासे 
झािे. 
 

जो कायविाग साधण्याकडरता धार्तमक र्ोषणा यापूवी उपयोगी पिल्या, तोच कायविाग साधण्याचे काम 
वशंवादी र्ोषणा आता करीत आहेत. एिाद्या वगाच्या व राष्ट्राच्या फायद्याकडरता इतराचं्या छळणुकीचे समथवन 
करणे असे ते काम आहे. ही वशंवादी र्ोषणा आपल्या काळािा डवशषे अनुकूि आहे. या शतकामध्ये डवज्ञान हा 
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शबद जादूचा मंत्र झािा आहे. दुदैवाने फारच वळेा तो हातचिािीच्या िेळाकडरता वापरिा जातो. आपल्या 
प्रडतपादनािा मदत म्हणून ज्यािा डवज्ञान म्हणतात त्याची मदत रे्णे हे फक्त वशंश्रेष्ठतावादच करतो असे 
नाही. सौंदयवप्रसाधनाचं्या एका डनमात्याने नुकतीच आपल्या मािाच्या डवडवध जाडहरातींची पाहणी केिी. 
त्यािा असे डदसून आिे की, ज्या दोन शबदानंी िरेदीचे आकषवण सवांत अडधक डनमाण होते ते शबद म्हणजे 
‘तात्काि’ व ‘शािीय’ हे होत. प्रत्येक प्रसाधनरंग, प्रत्येक फेस पाविर यात काही ‘शािीय’ वैडशष्ट्् असिे 
पाडहजे. या ‘शािीयतेच्या कल्लोळाने िािो िोकावंर पडरणाम होतो. हीच कथा बनावट औषधे, 
औषधडवके्रत्याकंिे डमळणारी अमिी पेये, आरोग्यदायक िाद्यपदाथव याचं्या बाबतीत र्ििी. शवेटी डनमात्यानंी 
काय काय प्रौढीवाद साडंगतिा आहे यावर मध्यवती सरकारची देिरेि ठेवनू जनतेचे संरक्षण करणे जरूर 
झािे. ‘डवज्ञान’ या र्ोषणेने आज बहुतेक सवव गोिी िपडवता येतात. डजतक्या सहजगत्या रूज ‘डवज्ञाना’मुळे 
डवकिा जातो, डततक्याच सहजपणे छळणूकही िपविी जाते. वैज्ञाडनक वरचेवर सागंतो की हा 
जाडहरातीतीि रूज इतर कोणत्याही रूजपेक्षा डनराळा नाही, ककबहुना, प्रयोगशाळेतीि चाचणीत तो डवशषे 
अपायकारक असल्याचे डदसून आिे आहे. वैज्ञाडनक हेही दािवनू देतो की, कोणत्याही एका वशंािा कतृवत्व 
अथवा सद गुण याचंी मके्तदारी डमळािेिी नाही आडण शाि या दृिीने वशंश्रेष्ठतावाद्याचं्या दाव्यानंा काही 
प्रामाण्य नाही. वैज्ञाडनकाचं्या दृिीने शाि म्हणजे ज्ञानाचे व्यवस्थापन होय, त्याचा ‘जादू’ म्हणून उपयोग करणे 
त्यािा नापसंत असते. परंतु त्यािा माहीत आहे की, वैज्ञाडनक अथवा शािीय या शबदाचे आपल्या संस्कृतीिा 
समंोहन पिते. मग तो शबद कोणत्याही कायासाठी वापरिा जावो. 
 

संर्षाच्या समथवनाथव वशंवादी र्ोषणाचं्या डनविीचे मूळ आणिी एका रीतीने आधुडनक काळाच्या 
पडरन्स्थतीत रुजिेिे आहे. डकती तरी डनरडनराळ्या वाडंशक गटाचें िोक आज पािात्त्य संस्कृतीमध्ये 
एकमेकाचं्या डनकट सपंकात राहातात एवढ्याच कारणामुळेसुद्धा छळणकुीसाठी वशंवादी कारणे पढेु करणे 
सोयीचे ठरते. वशंश्रेष्ठतावादी र्ोषणा डदल्या जातात याचे कारण र्ोषणा देणारे िोक शुद्ध वशंाचे असतात, असे 
नसून ते शुद्ध वशंाचे नसतात हे आहे. दुसऱ्या शबदातं सागंावयाचे म्हणजे अशा र्ोषणा उठण्याचे कारण एकाच 
शहरात अथवा एकाच राष्ट्रात अनेक डिन्न डिन्न वशंगटाचें िोक राहात असतात ककवा ज्या अनेक राष्ट्राचंी 
संस्कृती एकच आहे ती राष्ट्रे राष्ट्रवादी िढायात गंुतिेिी असतात  असे आहे. म्हणूनच अनेक वळेा दािवनू 
डदिा जातो तो एक डवरोधािास उत्पन्न होतो. तो असा की जगातीि अत्याडधक वशंडमश्रण असिेिे िोकच 
वशंशुद्धीकडरता गगनिेदी र्ोषणा करीत असतात. वशंडवषयक दृडिकोणातून पाहता हे मूिवपणाचे डदसते िरे 
पण छळणूक करावयाच्या दृिीने पाहता अशा र्ोषणा अटळच आहेत. ज्या िोकाचं्या अन्स्तत्वाची दिि 
रे्ण्याचे कारण नसते अशा िोकाडंवरुद्ध िढाईच्या वल्गना कोणताच समूह करीत नाही. संर्षव उत्पन्न 
होण्यासाठी प्रथम संपकव  यायिा हवा. म्हणून युरोपात वशंवादी र्ोषणा उठल्या त्या वगवकिहात आडण 
राष्ट्राराष्ट्रातीि संर्षात. छळणुकीकडरता वापरण्यात येणाऱ्या जुन्या धार्तमक र्ोषणाचंी पकि सैि झािी 
होती. त्या ऐवजी तत्कािीन डवज्ञानाची एक भ्ि आवृत्ती वशंवाद्यानंी उिी केिी इडतहासाच्या दृडिकोणातून 
मात्र वशंवाद म्हणजे सत्ताधाऱ्यानंी स्वतःच्या फायद्याकडरता अल्पसंख्याकाचं्या केिेल्या छळाचे केवळ आणिी 
एक उदाहरणच होय. 
 

या वळेेिा िोकडप्रय असिेल्या छळणुकीचे वशंसंर्षव हे केवळ समथवन असते हे एकदा ध्यानात आणिे 
म्हणजे सवव वशंवादी डसद्धान्तातंीि डविक्षण डवरोधािास स्पि होतो. वशंवाद्याचं्या मते, वशंावशंातं 
एकमेकाडंवषयी डतरस्कार असतो. त्याचे कारण वशंवादी वारंवार असे देतात की मनुष्ट्यमात्राच्या डठकाणी डिन्न 
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वशंाशी फटकून वागण्याची वृत्ती उपजतच असते. पण ज्या अथी वशंाचे बेमािूम डमश्रण साववडत्रक आहे  त्या 
अथी त्याचें हे म्हणणे िोटे आहे असे जीवशािज्ञ, इडतहासपडंित, मानवशािज्ञ इत्यादींनी वारंवार ध्यानात 
आणून डदिे आहे. “जर डनसगािा वशंसंकर नको असेि तर त्याचा इतका प्रादुिाव कशामुळे असतो?”

१ 
कोणत्याही दोन गटातीि सरं्षव आडण त्या गटात परस्परडववाहसबंंधाडवषयी डतटकारा जोिीनेच असतात. मग 
ते गट कसेही बनिेिे असोत. ते वाडंशकच असिे पाडहजेत असे नाही. फ्रान्समधीि कॅथॉडिक हे ज्याप्रमाणे 
ह्यगेूनोंबरोबर डववाहसंबधं टाळीत त्याप्रमाणेच रोममधीि उच्चवणीय सामान्य जनतेबरोबरचे डववाहसंबधं 
टाळीत असत. आपल्या स्वतःच्या वशंािाच केवळ, िैं डगक आकषवण वाटाव े अशा तऱ्हेच्या उपजत प्रवृत्तींचा 
एिादा गट माणसात असतो, असे नाही, तर गटाबाहेरीि माणसािा प्रडतष्ठा द्यायिा गटातीि व्यक्ती नाराज 
असतात. आपिे डवशषेाडधकार त्याच्याबरोबर वाटून घ्यायिा त्यानंा आवित नाही. जगातीि त्या त्या स्थाडनक 
िोकाबंरोबरच्या आपल्या सबंंधात अॅंग्िो-सकॅ्सन िोकानंी ठरविा आहे, तसा हा डवशषे गट वाडंशक स्वरूपाचा 
असेि तर तो डवशषे गट िग्नसंबधंात डनवि करून राििा जातो. अथात त्यामुळे डववाहबाह्य संबधंानंा 
अिथळा येत नाही. कहदुस्थानात मोठ्या संख्येने असिेिे डमश्रवशंीय िोक व अमेडरकेतीि म्युिॅटो हे दोनही 
प्रकारचे िोक, डिन्न वशंासंबंंधी हािवैर असिे म्हणजे उपजतच डतटकारा असतो असे नाही याची साक्षच 
आहेत. 
 

दृश्य अशा वाडंशक डिन्नत्वावरून वाडंशक पूववग्रहाचें जे स्पिीकरण देऊ पाहतात त्या तत्त्वकचतकाचंा 
असाच गोंधळ उिािेिा डदसतो. चेहरेपट्टी आडण रंग यातीि ठळक आडण उर्ि अशा तफावतीमुळे वाडंशक 
पूववग्रह उत्पन्न होतो असे ते म्हणतात. परंतु छळणुकीचा एक क्षडणक डवशषे हा प्रयोजक डवशषे समजण्यात 
त्याचंी चूक होते. इन्न्चितडझशनमध्ये ज्याचंा छळ झािा ते अल्बेजेन्जेस ककवा ह्यगेूनो याचंी त्वचेचा रंग ककवा 
नाकाचा आकार इतरापेंक्षा डनराळा नव्हता. दुसऱ्या बाजूस असे दृश्य डदसते की, केसाचंा रंग अथवा िोक्याचा 
आकार यामुळे समूहासमूहात डजतकी डिन्नता यावी डततकीच दाडरद्र्यामुळेही येऊ शकते. वशंाडशवाय इतर 
अनेक कारणामुंळे गट डिन्न होऊ शकतात. उदा. ते चचवमध्ये प्रििुोजनसमारंिास जातात की नाही, त्याचं्या 
शबदोच्चारणात ‘ह’ कार गळतो की काय. असे म्हणतात की एका आडदवासी जमातीचे िोक आपल्याच वशंाच्या 
व आपिीच िाषा बोिणाऱ्या शजेारच्या जमातीच्या माणसानंा डदसताक्षणीच ठार मारीत कारण एवढेच की, ही 
दुसरी जमात ज्या रीतीने आपिे ओझे वाहून नेई ती रीत माणसािा अपमानकारक आहे असे पडहल्या िोकानंा 
वाटे. त्वचेचा रंग स्पि डदसतो यामुळे नव्हे पण वाडंशक गुणडवशषे डपढ्यानुडपढ्या संक्रडमत होत असतात या 
गोिीमुळे मात्र आज जगात वाडंशक पूववग्रह ही नवीन समस्या बनिी आहे. एिादा माणूस प्रििुोजनािा जाणे 
बंद करू शकेि, एिादा ह्यगेूनो राजा (कॅथॉडिक) डिस्ती संस्कार रे्ईि–कारण का की, पॅडरसचे स्वाडमत्व 
डमळडवण्याकडरता प्रििुोजन पत्करिे, ककवा, डपग्मडॅियन नाटकाची नाडयका आपिी मातृिाषा ऑक्सफोिवच्या 
ढंगाने उच्चारावयास डशकेि. परंतु अगदी ठार काळा डनग्रो हा ‘गोरा’ म्हणून िपणार नाही ककवा त्याची 
मुिेनातविेंसुद्धा गोरी म्हणण्याइतकी रंगाने उजळ होणार नाहीत. डिन्नत्वाच्या तौिडनक सातत्याचा हा प्रश्न 
आहे. केवळ डदसण्याचा नव्हे. इडतहासाच्या दीर्व कािावधीत छळणुकीचे प्रमाण केव्हा जास्त, केव्हा कमी 
झािेिे डदसेि. पण हे बदि वाडंशक स्पितेच्या दृश्यादृश्यतेशी संबडंधत नाहीत. 
 

उपजत हािवैर ककवा वाडंशक दृश्यिेद यासारख्या ताडत्त्वक मुद्द्याचंी चचा करतात तोवर वांडशक 
पूववग्रहाच्या स्वरूपासंबधंीची चुकीची स्पिीकरणे ही फरशी महत्त्वाची नाहीत. त्याहून एक फार महत्त्वाचा प्रश्न 
आहे. वशंसंर्षाचे स्वरूप समजून रे्ण्यासाठी आपल्यािा मुळात संर्षाचे स्वरूप समजावनू रे्तिे पाडहजे, 
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वशंाचे नव्हे, ही वस्तुन्स्थती अडधक अतं पाहणारी आहे. त्याचा अथव असा की, कोणत्याही एका समूहातीि 
अथवा अनेक समूहामंधीि संर्षाची िोि रुजिेिी बीजे ही वाडंशक पूववग्रहाच्या कोणत्याही उदे्रकास कारण 
होतात. ज्या पडरन्स्थतीत पूवी धमाच्या नावाने िागंोरा डपटिा असता त्याच पडरन्स्थतीत आज वशंाचा उद र्ोष 
होतो. जर सुसंस्कृत माणसानंा हे पूववग्रह–मग ते धार्तमक स्वरूपाचे असोत वा वाडंशक असोत–नाहीसे 
करावयाचे असतीि तर समाजातीि महत्त्वाच्या उपद्रवकारक चािीरीती ज्याचंा धमव अथवा वशं याचं्याशी 
काहीही संबधं नाही अशासुद्धा त्यावर उपाय योजून त्या उपायाचंा सवांनाच फायदा होईि असे पाडहिे पाडहजे. 
ज्या कशामुळेही संर्षव कमी होतो, ज्यामुळे बेजबाबदार सत्तावापरावर मयादा पिते आडण ज्यामुळे िोकानंा 
सन्मान्य रीतीने उपजीडवका करता येते, त्यामुळे वशंसंर्षव कमी होतो. हे कायव अन्य कोणत्याही उपायाने होणे 
नाही. 
 

कारण, र्षवण हे मुळात वाडंशक नसते आज जगात किव ेसंर्षव कोणते आहेत हे आपणा सवांना माहीत 
आहे : राष्ट्राराष्ट्रातीि स्पधा, ‘आहे रे’ पक्षाने केिेिा ‘जैसे थे’ चा अडतडरक्त पाठपुरावा व ‘नाही रे’नी चढविेिे 
ममविेदक हल्ल,े दाडरद्र्य, बेकारी, युद्ध डनराशनेे रे्रिेल्या माणसानंा आपल्या असमाधानाचा वचपा 
काढण्याकडरता कोणी अजापुत्र बळी द्यायिा पाडहजेच असतो. आपल्यािा जे दुःि यातना देते आहे त्याचा 
आपण बदिा रे्तिा असे क्षणिर त्यानंा िासाव े अशी ती जादू असते. त्याचं्या शासनकत्यांकिून व 
शोषकाकंिून त्यानंा याकडरता उर्ि उर्ि प्रोत्साहन डमळते. अशा कहसाचारात जनत गंुतिी तर त्यानंा हवीच 
असते. कारण ते मनात डिऊन असतात की त्यानंा असे करू डदिे नाही तर ते काहीतरी अडधक अिचणीत 
टाकणारे मागणार. म्हणून जेव्हा िष्ट्करावरीि िचाकडरता डहटिरने ग्राहकोपयोगी वस्तंूचा पुरवठा कमी 
केिा, कामाचे तास वाढडविे आडण िऱ्या कमाईत र्ट केिी, तेव्हा डहटिरने राष्ट्रािा असे जोराजोराने 
पटवनू डदिे की, १९१९ मधीि परािव ज्यू िोकामुंळे झािा आडण डहटिरने वाडंशक दंग्याधोशयानंा उते्तजन 
डदिे. यामुळे दोन गोिी साध्य झाल्या. अधवपोटी िोकाचं्या असतंोषािा सरकारिा उपद्रवकारक होणार नाही 
अशा रीतीने वाट डमळािी आडण ज्यूचंी धनदौित सरकारिा डगळंकृत करता आिी. 
 

युरोपात सेमेडटकवशंडवरोधाच्या उदाहरणाचंी एक दीर्व माडिकाच आहे. डतचेच अनुसरण या 
र्टनाक्रमात जमवनीच्या नाझी राजवटीने केिे. मध्ययुगामध्ये ज्यूंना होणारा जाच हा सववच मध्ययुगीन 
छळणुकींप्रमाणे वाडंशक असण्यापेक्षा धार्तमक स्वरूपाचा होता. ज्यू आडण डबगर ज्यू याचं्यात डववाह करण्यास 
मनाई होती. पण ती वशंवादी उपाययोजना म्हणून नव्हे तर तसा कॅथॉडिक आडण पािंिी याचं्यातीि 
डववाहाचा डनषेध होता, त्या रीतीनेच. जेरूसिेमच्या िढायाचं्या काळात जे िोक मागे, आपापल्या डठकाणी 
होते, त्याचं्या जमावानंी न्ख् रस्ताच्या मृत्यचूा सूि धमवयुद्धाच्या िढायातंीि सैडनकापं्रमाणे रे्ण्याचे अनुकरण 
करून पद्धतशीर िुटािूट व दंगे केिे. डजहाद पुकारणारे अरब आडण तुकांशी िढिे; जमाव ज्यूंना मारत होते. 
तुकव  आडण ज्यू याचं्यात वाडंशक संबधं काही नव्हता. धमवयुद्धाच्या काळात दोर्ानंा एकाच मापाने मोजिे गेिे 
कारण की ज्यूंनी डिस्तािा मारिे होते, कू्रसावर चढविे होते तर त्याचे थिगे तुकांच्या ताबयात होते. ककवा, 
डजहादवाल्यापंासून चािना डमळािेिे छळणुकीचे िोण हे एिादा वशंोच्छेद करण्याकडरता होते असेही नाही. 
धमवभ्ष्ठ ज्यू हे सुरडक्षतता डवकत रे्ऊ शकत. धमवत्याग करणारा ज्यू आपल्या धमाचा डधक्कार करी ककवा आपिा 
धमव िपवनू ठेवी, आपिा वशं िपवीत नसे. ज्यूंना अनुकूि असणारे सत्ताधीश आडण पोप फमाने काढीत की, 
ज्यूंना सक्तीने बाडप्तस्मा देऊ नये, त्याचं्यावर डिस्ती सणवार पाळण्याची सक्ती करू नये ककवा त्यानंा डचन्हे 
वापरावयास िाव ू नये, अगदी पडहल्या महायुद्धाच्या काळापयंत काही मोठे वशंवादी, या संर्षावर उपाय 
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म्हणून ज्य ूवशंाचा नायनाट करावा असे सुचवीत नसत, तर ज्यू वशंाचे इतर वशंीयाशंी सात्मीकरण कराव ेअसे 
प्रडतपादन करीत, प्रडसद्ध राष्ट्रवादी इडतहासकार रेट् श्की (Treitschke) याच्या बाबतीत हे डवशषे िरे होते. या 
शतकाच्या सुरवातीिा जमवनीतीि, वशंवादापासून मुक्ततेचा डवचार करणारा तो सवांत प्रमुि प्रवक्ता होता. 
 

परंतु युरोपात धार्तमक छळवादाची जागा जशी वाडंशक छळवादाने रे्तिी तसा ज्यूंचा हिकेपणा 
त्याचं्या वशंािा डचटकिा. युरोपच्या बऱ्याच मोठ्या िागात १८८० च्या दशकात, पद्धतशीर िुटािूट व 
छळवाद याचंी एक िरतीची िाट आिी. सगळीकिेच िोकानंा वाटत होते की पाढंरपेश ेिोक सगळे िोणी 
मटकावतात आडण ज्यूनंी जडमनी डवकत रे्ण्यावर बंदी असल्यामुळे व ज्यूंच्या वस्त्या शहरात अिग काढिेल्या 
असल्यामुळे ज्यू हे सगळे पाढंरपेशचे होते. याच कारणाकडरता त्याचंा दे्वष होत असे. आडण ज्यूडंवरुद्धच्या 
धार्तमक स्वरूपाच्या दे्वषाची जुनी रंूढी असल्यामुळे या नव्या छळणकुीिा जास्त जोर आिा. सेमेडटक 
वशंाडवरुद्ध वाडंशक दे्वष उिारणे फारच सोपे होते. जमवनीमध्ये १८८० च्या दशकात सनातनी पक्षाच्या 
सिासदानंी जरा दुि बदु्धीनेच एका सेमेडटकवशंडवरोधी चळवळ्या पढुाऱ्यािा उते्तजन डदिे. हेतू हा की, त्याच्या 
अनुयायाचं्या बळावर आपिा िोकशाही समाजवाद्यानंा असिेिा डवरोध अडधक जोरकस व्हावा. ज्यूंची 
प्राथवनामंडदरे जाळिी गेिी, ज्यूंडवरुद्धच्या कहसाचारानंा डशक्षा होईना. ज्यू िोकाचं्या धमवडवधीत मानवहत्या 
केिी जाते हा आरोप परत एकदा केिा गेिा. १८९० च्या दशकामधीि प्रडसद्ध ड्रायफस प्रकरण म्हणजे 
फ्रान्समधीि सेमेडटकवशंाडवरोधी चळवळीचा कळसच होय. युद्धपूवव काळातीि युरोपातीि 
सेमेडटकवशंडवरोधाचा हा जवळजवळ अत्युच्च कबदूच म्हणता येईि. प्रडतगामी पक्षाचे िोक सैन्यात मोठ्या 
प्रमाणावर होते आडण एक प्रमुि ज्य ू सैन्याडधकारी कॅ. आल्फे्रि ड्रायफस याच्या चौकशीचा फासव, बनावट 
पुराव्याच्या आधाराने त्याच्यावर डसद्ध केिेिा देशद्रोहाचा आरोप हे संर्षाचे प्रकरण वषविर चािू होते. त्याने 
फ्रान्सिा अक्षरशः हादरून सोििे. परंतु असे झािे की, तो कट उर्िकीिा आणिा गेिा, ड्रायफस डनदोष 
सुटिा आडण असे उर्िकीिा आिे की, जे िरे देशद्रोही होते त्यानंी सेमेडटकवशंडवरोधाचा फायदा रे्ऊन 
एका ज्यूच्या आि िपण्याचा प्रयत्न केिा होता. यामुळे अथात, फ्रान्स सन्माडनत झािे. 
  

आधुडनक वशंवादाच्या बुरख्यातीि युरोडपयन सेमेडटकवशंडवरोधाचा डजतका जवळून अभ्यास करावा, 
डततके िक्षात येते की, िरा किह हा वाडंशक स्वरूपाचा नसून, तो जुनाच, नागडरकत्वाच्या असमान 
हक्काबंद्दिचा आहे.जेव्हा एिाद्या गटािा, मग तो औद्योडगक कामगाराचंा असो वा धार्तमक संप्रदायाचा असो वा 
वाडंशक गट असो, कायद्यापढेु पक्षपाताने वागविे जाते ककवा आयुष्ट्यात समान सधंी, स्वातंत्र्य व उपजीडवकेची 
साधने त्यािा नाकारिी जातात, तेव्हा काही शडक्तशािी डहतसंबंधी गट त्या गोिींचे िािंवि करणार व या 
पक्षपातािा जबाबदार असणाऱ्यावंरचा रोष, दुसऱ्या तुिनात्मक दृिीने डबनधोक अशा मागाकिे वळवणारच. 
ज्यूंच्या बाबतीत असे आहे की, धमवडवषयक छळाच्या जुन्या जमान्यातीि दे्वष डनमाण करणारे परविीचे शबद 
आपल्यािा वशंपरंपरेने डमळािेिेच आहेत. त्यानंा एिाद्या नव्या चौकटीत र्ािून सहज अथव देता येतो. डशवाय 
एक दुिवि फायदाही त्यात आहे. पक्षपाताने वागवल्या जाणाऱ्या इतर अल्पसखं्याकाहूंन ज्यूंचे वगेळेपण असे 
की, ज्यूंजवळ पुष्ट्कळदा िूप संपत्ती असते. त्यामुळे एिाद्या दडरद्री राजसते्तचे वा जनतेचे छळणुकीकडरता 
ठळक असे िक्ष्य बनतात. 
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म्हणून अल्पसखं्याकाडंवरुद्धच्या इतर सवव संर्षांप्रमाणेच, सेमेडटकवशंडवरोधावरही उपाय असा की, 
सवकंष असे नागडरकत्वाचे हक्क आडण कोणत्याही के्षत्रात आपिे कतृवत्व अजमावण्याची संधी ही सवव माणसानंा 
डमळािी पाडहजेत. िोटा आरोप ठेविेल्या एिाद्या ज्यूिा न्यायाियात गुन्हेगार ठरविे जाईिच असे काही 
देशद्रोह्यानंा वाटिे नसते तर ड्रायफस प्रकरण र्ििे नसते. जमवनीत १९३८ मध्ये जी राष्ट्रव्यापी स्वरूपाची 
पद्धतशीर िुटािूट झािी त्यात िाग रे्णाऱ्यानंा जर सरकार आपल्यािा जबाबदार धरेि अशी जरब असती 
तर असे दंगे झािे नसते. अल्पसंख्याकाचं्या सवव हक्काचंी जपणूक करणे हे केवळ ज्याचंा छळ होतो त्याचं्या 
सुरडक्षततेकडरता आवश्यक आहे असे नाही. अल्पसखं्य हे केवळ हुतात्मे ठरतीि पण छळ करणारे हे 
रानटीपणाकिे झुकतात. मानवी समतेची ककमत मानवी हक्काचं्या रूपात चुकवण्यास आपण असमथव असू ककवा 
अनुत्सुक असू तर छळवणूक करणारे आपण या सापळ्यात सापिू व रानटी बनून जाऊ.  
 

अमेडरकेतीि यादवी युद्धापासूनच्या डनग्रोंच्या समस्येतून हाच समाजशािीय पाठ डमळतो. 
कायद्यासंबधंी, शकै्षडणक, आर्तथक व सामाडजक िेदिाव अंडतमतः नि करणे हेच कोणत्याही वणाडवषयक 
कायवक्रमाचे एकच डविासाहव उडद्दि असू शकते. अमेडरकेतीि जवळजवळ सववच दडक्षणेकिीि संस्थानातं अशी 
िेदमुक्ती अंडतम उडद्दि म्हणूनसुद्धा मान्य झािेिी नाही. या वस्तुन्स्थतीची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे 
गुिामावंरीि स्वाडमत्वाचा दृडिकोण तेथे डटकून आहे आडण दुसरे असे की, संयुक्त ससं्थानातं डनग्रो िोक फार 
मोठ्या संख्येने मानहाडनकारक पडरन्स्थतीत राहात आिे आहेत. बरेच डनग्रो पूणव नागडरकत्व डमळण्यास अजून 
अपात्र आहेत असे मान्य करू या; तरीसुद्धा अडधक अनुकूि पडरन्स्थतीत ते कशा तऱ्हेचे नागडरक बनतीि याचा 
डनणवय करण्याआधी, ज्यामुळे त्याचें दाडरद्र्य व अज्ञान कायम राहते ती सामाडजक पडरन्स्थती सुधारणे जरूरीचे 
आहे. जी सरधोपट मानहानी आपल्या वैयडक्तक जीवनाने दूर करता येत नाही अशा मानहानीचे बळी न होता 
सन्माननीय जीवन जगणे व त्याचा आदर राििा जाणे हा एक मानवी हक्क आहे. या हक्कािा मान्यता देण्याने 
अमयाद असे दूरगामी सामाडजक पडरणाम र्िून येतीि. 
 

अमेडरकेमध्ये ज्या डठकाणी व ज्या वळेी सामाडजक संस्थादं्वारा डनग्रोंना हे हक्क डमळणे शक्य झािे तेथे 
त्याचे पडरणाम, यादवी युद्धानंतरच्या संयुक्त संस्थानातंीि डनग्रोंच्या न्स्थतीशी तुिनाच करता येणार नाही 
इतके चागंिे झािे आहेत. िॉिव िाइस (Lord Bryce) हा एक अत्युकृि डनरीक्षक आहे. तो िाझीिसबंंधी 
म्हणतो, “आडफ्रकेच्या पूवव व पडिम डकनाऱ्यावरीि पोतुवगीज वसाहतींिेरीज, िाझीि हा जगातीि एकच असा 
देश आहे की जेथे, युरोडपयन व आडफ्रकन वशंाचंा संकर कायदा अगर रूढी याचंा अिथळा न येता र्िून येत 
आहे. मानवी समता व दृढ संबंध या तत्त्वाबंरहुकूम कायव येथे चािू आहे. हे कायव इतके समाधानकारक रीतीने 
चािू आहे की, वगवसंर्षव जवळजवळ नाहीच. कायदा हातात रे्ऊन गोरा माणूस येथे डनग्रोिा ठेचून मारीत 
नाही ककवा वाईट वागणकूही देत नाही. राजकीय प्रक्षोिाचा िाग म्हणून चितडचत र्ििेिी उदाहरणे सोिल्यास 
दडक्षण अमेडरकेत किकचगचे प्रकार मी कुठेच ऐकिे नाहीत. तेथे डनग्रोंवर उमवटपणाचा आरोप केिा जात नाही 
आडण मािमत्ता व नीडतमत्ता याडवषयी डढल्या कल्पना असिेल्या कोणत्याही अज्ञानी समाजात असेि डततपतच 
गुन्हेगारीचे प्रमाण या डनग्रो समाजात डदसून येते. िाझीिमधीि युरोडपयन िोकसखं्येवर या रक्तडमश्रणाचा 
पडरणाम अंडतमतः काय होईि याचे िाडकत मी करू इन्च्छत नाही. काही ठळक उदाहरणे पाहता, असे म्हणता 
येईि की त्यामुळे बौडद्धक दजा र्सरेिच असे नाही.२ 
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अशी पडरन्स्थती िाझीिमध्ये शक्य झािी याचे कारण असे की, पोतुवगीजानंी कोिंबसानंतर ज्या 
वसाहती स्थाडपल्या, त्या सववच डठकाणी वाडंशक पक्षपात त्यानंी मुळीच मानिा नाही. डबगर पोतुवगीज 
संस्कृतींच्या आधुडनक िाझीिमधीि वाढत्या प्रिावामुळे मात्र डनग्रोंना काही थोिा त्रास झािा आहे. 
डनग्रोंडवरुद्धच्या िेदिावामुळे नेहमी र्िून येणारे पडरणाम येथेही वाढत्या िेदिावाबरोबर डदसून येत आहेत. 
परंतु संयुक्त ससं्थानाचं्या तुिनेने िाझीिमध्ये त्याचें प्रमाण कमी आहे. पण जेव्हा पक्षपात अगदीच कमी होता 
तेव्हा सामाडजक पडरणाम चागंिे होते. 
 

तेव्हा, वाडंशक छळवाद डकमान पातळीवर आणावयाचा असेि तर त्या छळवादाची कारणे कमी केिी 
पाडहजेत; वशंच कमी करण्याची जरूरी नाही. डिन्न वशं ही गोि स्वतः संर्षाचे मूळ नव्हे. जेव्हा जेव्हा एिाद्या 
समूहाडवरुद्ध–चािू संदिात वशं हा तो समूह होय–िेदिावपूणव वागणकू होऊन त्या समूहाचा एक वगव 
र्िडविा जातो, तेव्हा तेव्हा संर्षव डनमाण होतो. वशं म्हणजे मग एक अल्पसखं्याकाचंा गट होतो. या गटािा 
कायद्याने संरक्षणाचा हक्क नाकारिा जातो, उपजीडवकेचा हक्क डहराविा जातो आडण समाजजीवनात सहिागी 
होऊ डदिे जात नाही. हा गट वशंदृष्ट््ा वगेळा मानिा जातो की नाही यामुळे मूळ सामाडजक समस्येत फरक 
पित नाही. यापकैी कोणत्याही पडरन्स्थतीत अल्पसंख्याकाडंवरुद्धचे िेदिाव नि करणे हेच डनरोगी सामाडजक 
उडद्दि आहे. 
 

या उडद्दिाच्या डसद्धीपासून आधुडनक जगात आपण इतके दूर आहो की, असे काही साध्य होणे 
अशक्यप्राय वाटणे अगदी साहडजक आहे. तरीही वशं संर्षापासून जग मुक्त करण्याकडरता हा पयाप्त कायवक्रम 
नव्हे. अल्पसंख्याकाकंडरता मानवी हक्काचें कायदे करणे एवढेच केवळ पुरेसे असत नाही. छळवाद करणारे जे 
बहुसंख्य िोक असतात यानंाही, सुरडक्षत व सभ्य जीवन जगण्याची आपल्यािा संधी आहे असा डविास 
वाटात्वयास बळकट आधार हवा. नाहीतर कायदे कसेही असिे तरी, कसिेही हवािे डदिे असिे तरी, ते 
एिादे सावज हुिकून काढणार आडण आपल्या डनराशचे्या बदल्यात त्यािा अजापतु्र म्हणून बळी देणार. 
कोणत्याही देशात, बेकारी नि व्हावी म्हणून, जीवनमान सुधाराव ेम्हणून, नागरी स्वातंत्र्याची सुरडक्षतता राहावी 
म्हणून, जे जे काही केिे जाईि, ते ते वशंसंर्षव डमटडवण्याच्या कामी उचििेिे एक पाऊिच होय. 
कोणत्याही राष्ट्रात िोकानंा दहशत बसडवण्यासाठी, व्यक्तींची मानिंिना करण्यासाठी, नागरी स्वातंत्र्य 
डहरावनू रे्ण्यासाठी, अडििक्षणीय संधी नाकारण्यासाठी जे काही केिे जाते ते संर्षव वाढडवण्यास कारणीितू 
होते. सुसंस्कृतपणाच्या डदशनेे माणसाने डकतीही प्रगती केिी असिी तरी, कोंबिीच्या र्रकुिाबाहेर त्याची 
प्रगती झािेिी नाही. एिाद्या कोंबड्ाने एिाद्या कोंबिीिा चोचीने मारिे तर ती कोंबिी त्या कोंबड्ावर 
उिट आक्रमण करीत नाही तर दुसऱ्या एिाद्या कमी ताकदवान कोंबिीवर हल्ला करते. ही दुबळी कोंबिी 
आणिी दुबळ्या कोंबिीवर हल्ला करते असे शवेटल्या डपल्लापयंत चािते. माणसातसुद्धा अशी हल्ल्याचंी 
सािळी असते. जे बळी ठरिे आहेत. मग ते श्रेष्ठतर वंशातीि असिे तरीही त्यानंा आणिी एक बळी हवाच 
असतो. 
 

िरी वस्तुन्स्थती अशी आहे की, वशंवादामुळे ओढवणारी उद ध्वस्तता टाळण्याकडरता जो कायवक्रम 
आहे, त्याच्या या दोन्ही बाजू म्हणजे डवशषेाडधकार असिेल्यानंा व नसिेल्यानंा–दोहोंनाही, िोकशाहीद्वारा 
संधी उपिबध करून देणे, या एकमेकापंासून वगेळ्या काढता येणार नाहीत. कापिाचे उिे आडण अिव ेधागे 
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याचं्यातीि संबधंासारिा त्याचंा एकमेकाशंी सबंंध आहे. वशंश्रेष्ठतावादी र्ोषणाचंा एक मोठा राजकीय फायदा 
असा की, दडितानंाही त्या वापरता येतात. िय आडण असुरडक्षतता यामुळे बेकार आडण कमी उत्पन्नाच्या गटात 
जो दे्वष डनमाण होतो त्यािा या तथाकडथत वाडंशक श्रेष्ठत्वाच्या र्ोषणेद्वारा बाहेर यावयास एक वाट डमळते. 
अमेडरकेत केिेल्या डनरीक्षणावंरून हे पुष्ट्कळ वळेा डदसून आिे आहे की, कमी उत्पन्नवाल्या गटात 
सेमेडटकवशंडवरोधाची तीव्रता सवांत अडधक असते आडण जनता मंदीच्या गतेत िोटिी जाते तोच काळ वाडंशक 
छळणूक कळसािा पोचण्याचा असतो. म्हणून जेव्हा अमेडरकेत दडक्षण िागातीि डनग्रोंचे राहणीमान, 
आरोग्यमान व डशक्षण याचंा दजा सुधारण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हाच  दडक्षण िागातीि गरीब गोऱ्या िोकाचेंही 
एकूण जीवनमान उंचाविे गेिे पाडहजे. जोपयंत आपण ‘िोकशाही अमिात आणून’ राष्ट्राचे सवव मनुष्ट्यबळ 
राष्ट्राच्या सामाडयक फायद्याच्या कामी िावत नाही तोपयंत अमेडरकेत वशंवादी छळणूक राहणारच. देशाच्या 
पुष्ट्कळ िागात, जोपयंत राहत्या र्राचंी पडरन्स्थती व श्रडमकाचंी न्स्थती सुधारत नाही, तोपयंत या दाडरद्र्याचा 
सूि कोणावर तरी उगविा जाणारच. जोपयंत कायद्याने उद्योगधंद्याचें डनयंत्रण करून सामाडजक दाडयत्व 
प्रत्यक्षात आणिे जात नाही तोपयंत सवांत असहाय्य अशा वाडंशक गटाचंी डपळवणूक होणार आडण वाडंशक 
कनदानािस्ती करून त्या डपळवणुकीचे समथवनही होत राहाणार. 
 

ज्या धोरणामुळे अशी पडरन्स्थती कायम राहाते व डबर्ित जाते ती धोरणे अदूरदशी स्वरूपाची आहेत हे 
आता अथवशािज्ञानंा व मुत्सद्द्यांना कळून चुकिे आहे. अल्बेजेन्जेसच्या चळवळीच्या वळेी व ह्यगेूनोंना हाकिून 
काढतेवळेी ज्या चुका झाल्या त्याच चुकाचंी पुनरावृत्ती ही धोरणे डटकव ू पाहणारे करीत आहेत. आपल्या 
स्वतःच्याच शाित कल्याणाची ककमत मोजून ते एक तात्पुरता व िासमान फायदा डमळवीत आहेत. राष्ट्रीय 
समृद्धीची तुम्ही डकतीही पातळ चकती काढिीत तरी डतिा दोन पृष्ठिाग असतात : डवक्री होण्यासाठी 
क्रयशक्ती असिी पाडहजे व रोजगारी वाढडवण्यासाठी उत्पादन वाढडविे पाडहजे. आधुडनक उद्योगधंद्यात व 
अथवकारणात कोणतेही गट एकमेकाडंवरुद्ध उिे ठाकिे तरी पडरन्स्थती अशी आहे की, त्यापैकी कोणत्याही 
एका गटािा जास्त िाि होण्याकडरता महत्त्वाची अट म्हणजे दुसऱ्याही गटाचा जास्त िाि व्हावा अशी असते. 
त्याचं्यातीि संर्षव हा िरोिरी आत्मर्ातक असल्यामुळे स्पधवकाचं्या स्वतःच्याच फायद्याकडरता हे जरूर आहे 
की, कायद्याने र्ातिेिी दूरदशी डनयंत्रणे दोन्ही पक्षावंर बसविी जावीत. 
 

राष्ट्राची न्स्थती समाधानकारक रािण्याची जबाबदारी शासनावर असते यािा अडधकाडधक मान्यता 
द्यावयास गेल्या दशकात आपण डशकिो आहोत. आडण ऐडतहाडसक दृडिकोणातून पाहता दूरगामी िडवष्ट्यात 
शासनाच्या या िडूमकेत काटछाट न होता, डतचा व्याप अडधक वाढता राहणार असे डदसते. िोकशाही राज्य-
व्यवस्थेच्या व्याख्येत ज्या डकमान गोिींचा अंतिाव होईि, त्यानंा साथव ठरडवणारी जी िोकशाही राष्ट्रसत्ता 
असेि. डतच्यात राष्ट्रातीि जनतेच्या सवव डविागाचें प्रडतडनडधत्व असते. अंडतमतः सवव राष्ट्रािा िािदायक 
ठरतीि असे कायवक्रम डतिा डवचारात रे्ता येतात. ही आम जनतेची जबाबदारी राष्ट्रीय सरकारिेरीज अन्य 
कोणी आज कशी काय उचिू शकेि याची शकंाच वाटते. गेल्या दशकात सरकारी डनयंत्रणात वाढ झािी आहे, 
पािात्त्य जगात सवव राष्ट्राचें िडजने बेकारानंा साह्य करण्यासाठी उर्ििे जात आहेत आडण 
वृद्धापकाळाकडरता सक्तीचा डवमा उतरण्याची पद्धत अनेक देशातं जारी आहे. या आडण इतर राष्ट्रीय प्रयत्नाचंा 
उपयोग आर्तथक तफावत कमी करण्याकडरता होऊ शकेि. नागरी हक्काचं्या स्वातंत्र्यातीि समता ही अशा 
कायवक्रमाशंी र्डनष्ठपणे डनगडित आहे. जोपयंत नागरी हक्क हे डनरडनराळ्या गटानंा अडधकाडधक सम प्रमाणात 
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डदिे जात आहेत तोपयंत शासनाच्या वर्तधष्ट्ण ूिडूमकेचा धसका रे्ण्याचे तसे काही ऐडतहाडसक कारण डदसत 
नाही. अडधक चागंिी अमेडरका बनडवण्याच्या उदे्दशाने जो कोणताही कायवक्रम असेि त्याचे िरे उडद्दि असेच 
असिे पाडहजे की, सववच माणसानंा स्वाडिमानाने जगणे शक्य व्हाव ेआडण समदृ्धीचे िाि डवस्तृत िोकसंख्येिा 
डमळतीि अशी त्याचंी िात्री असावी. 
 

जेव्हा सामाडयक िािाकडरता माणसे एकत्र काम करतात आडण तसा सामाडयक िाि त्यानंा प्राप्त होतो 
तेव्हा संर्षव नाहीसा होतो हे सासं्कृडतक मानवशािज्ञािा सवांत चागंिे समजेि. मानवशािज्ञािा ज्ञात 
असिेल्या बहुतेक सवव टोळ्यामंध्ये त्यािा एकाच वळेी एकाच डठकाणी दोन नीडतसंडहता अभ्याडसता येतात. 
एक असते मोकळ्या मनाची आडतर्थयशीिता, उदारपणा व सवांना असेि ते वाटून रे्ण्याची प्रवृत्ती आडण चोरी, 
िून यासंारख्या आक्रमक कृत्याचंी कनदा करण्याची प्रवृत्ती तर दुसरी असते डदसेि त्याचा िून पािण्याची, 
हािहाि करण्याची प्रवृत्ती व दरोिेिोरीचा उदोउदो करण्याची रीत. ज्याचं्या आर्तथक व सामाडजक 
कृत्यापंासून िाि होतो त्याचं्याबरोबर वागताना माणूस पडहिी संडहता आचरणात आणतो. त्या सवांचा एक 
आंतगवट तयार होतो. या गटात फक्त नैडतक दुवतवनाबद्दिच डशक्षा होते. डशकारीत यश कोणीही डमळडविे तरी 
सवव आंतगवटािा त्याचा फायदा होतो. कोणाही व्यक्तीजवळ काही डवशषे कौशल्य असेि तरी सवव गटाची डमळून 
ती महत्त्वाची बाब ठरते. टोळीच्या कल्याणाकडरता आडण वृक्ष व पशू अशा सामाडयक िाि असिेल्या गोिींच्या 
वृद्धीकडरता पुरोडहत धार्तमक समारंि करतात. परकी िुटारू िोकापंासून िढवय्ये आपल्या छो्ा गटाचे 
रक्षण करतात. ज्या टोळ्याशंी आपिा काही सामाडयक संबंध नाही अशा टोळ्याबंरोबर वागताना माणसू दुसरी 
नीडतसडंहता वापरतो. त्याचं्या कुठल्याही कृत्यामुळे यािा अन्न अथवा डनवारा डमळत नाही, याचे संरक्षण होत 
नाही ककवा हा सुिी होत नाही. ते तटबंदीबाहेरचे असतात. तो आपल्या शत्रूंना आधी मारतो की ते त्यािा प्रथम 
मारतात एवढाच काय तो प्रश्न असतो.  
 

जेव्हा समाजातीि चािीरीती वा संस्थामुंळे होणारा िाि वाटिा जाण्याची सोय होते, तेव्हाच या 
आंतगवटाच्या नीडतसडंहतेचा उदय होतो. जेव्हा वाढता अन्नपुरवठा ही सामाडयक िािाची गोि नसते, तर एका 
माणसाच्या डजवावर दुसऱ्याने ती डमळवावी अशी गोि ठरते; पाऊस जसा सवांकडरता पितो तसा अडतमानवी 
शक्तींचा सवांच्या कल्याणासाठी उपयोग न करता, शजेाऱ्यावर सूि उगवण्यासाठी जादूटोण्याच्या रीतीने 
उपयोग केिा जातो; जेव्हा डवडधडवषयक, आर्तथक वा राजकीय ससं्था माणसािा त्याच्या शजेाऱ्याचं्या 
दयाबदु्धीच्या हवाल्यावर सोितात तेव्हा छळवादाची वाढ होते. सवव माणसाचंा जो िाि अथवा जी हानी ती मग 
माझी स्वतःची िािहानी राहात नाही आडण ज्यात आतंगवटाची नीडतसंडहता आचरणीय आहे असा टोळी हा एक 
गट उरत नाही. त्यातून तो छळवाद उत्पन्न होतो तो बहुतेक वळेा चेटुकाचे स्वरूप रे्तो. चेटूक ही फार ियंकर 
गोि आहे. जेव्हा समाज चेटक्यािा कायदेशीर डशक्षा करीत नाही तेव्हा बळी ठरणाऱ्यािा दाद मागावयास 
जागाच उरत नाही. गेस्टॅपो ऑग्पस अन्स्तत्वात असिेल्या आधुडनक राष्ट्रातं व पायबंद नसिेल्या चेटक्याचं्या 
समाजात बरेच साम्य आहे. असे समाज ‘दे्वष, दे्वष, आणिी दे्वष’ ही डहटिरची र्ोषणा िरोिरी कृतीत 
उतरवतात. 
 

टोळीचे सवव र्टक टोळीच्या उद्योगात सहिागी असतात आडण एकमेकाचं्या कामडगऱ्यामुंळे त्याचंा 
िरोिर फायदा होत असतो या र्टनेचे प्रडतकबब म्हणजे आंतगवटाची नीडतसंडहता होय. गटाबाहेरच्याशंी शत्रुत्व 
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आडण गटातीि माणसानंा परस्पर पाकठबा हे दोन्हीही मानववशंािा जन्मप्राप्तच आहेत; एिाद्या दीर्व सामाडजक 
उत्क्रातंीनंतर काही थोड्ा डनविक व्यक्तींना प्राप्त झािेिी व तुरळक अशी ती गोि नव्हे. परडहतवादाची व 
कतवव्याचंी डशकवण देणाऱ्या, नीडतप्रधान, उच्च स्वरूपाच्या धमांच्या डकतीतरी आधी डतचा उदय झािा. जेव्हा 
सामाडजक व्यवस्थेमुळे असा पाकठबा िािदायक असतो तेव्हा ती आपोआप उत्पन्न होते. सवांत िािच्या 
पातळीवरीि रानटी िोकातंही ती असते आडण आधुडनक ससं्कृतीची एक मौडिक देणगी ही की डतने 
आंतगवटाची व्याप्ती वाढडविी आहे. या बाबतीतीि प्रगती अतुिनीय अशी आहे. कामगार म्हणून ककवा 
िािंविदार म्हणून ककवा पक्षाचे सिासद म्हणून ककवा राष्ट्राचे नागडरक म्हणून म्हणा, आपिे असिेिे 
सामाडजक साध्य आज िािो िोक जाणतात. तर पूवी एिादा िहानसा ििूागसुद्धा एकमेकाशंी काही समान 
बंधन न मानणाऱ्या िझनावारी छो्ा, परस्पर शत्रुत्व करणाऱ्या गटात डविागिेिा असे. उत्पादनप्रडक्रयेची 
वाढती जडटिता, वाहतुकीची सुििता, आर्तथक व्यवस्थाचें परस्पराविंडबत्व यामुंळे आज असे झािे आहे की 
ससं्कृतीच्या अगदी दूरच्या कोपऱ्यातीि िोकानंाही इतर कुठल्याही िागावरीि सकंटाचा पडरणाम िोगावा 
िागतो. 
 

त्यामुळे, परस्परानंा पाकठबा व परस्परावंर अविंबन या आंतगवटाच्या वैडशष्ट््ाचंा िूपच मोठा डवस्तार 
करण्याचा पायाच संस्कृतीच्या प्रगतीमुळेच र्ातिा गेिा आहे. आपण स्वतःच डनमाण केिेल्या जगाच्या 
िऱ्यािुऱ्या गरजा पूणव करण्याच्या दृिीने माणसाने आपल्या संस्था जुळवनू रे्तिेल्या नाहीत. या सासं्कृडतक 
मागासिेपणामुळे आज आतंरराष्ट्रीय जीवनाच्या पायािाच धोका डनमाण झािा आहे. मानवी व्यवहाराचें 
तळमळीचे अनेक गाढे अभ्यासक अगदी डनराश झािेिे आहेत. आमच्या वािवडििाचें जग उद ध्वस्त झािे 
आहे याचे कारण त्यानंी मानवी स्विावाच्या िऱ्या बाजंूकिे दुिवक्ष केिे व िुटारू जनावरावंर त्यानंी एक 
शाडंतपूणव समाजव्यवस्था िादण्याचा यत्न केिा हे होय. हल्लीच्या र्टनावंरून आपण धिा हाच घ्यावयास हवा 
की, माणूस डनसगवतः एक कहस्र प्राणी असून आपल्याहून दुबळ्या सहजीवींना तो नेहमीच फािून िाऊ बर्णार. 
वाडंशक छळवाद व युदे्ध ही मानवाची अटळ डनयती आहे हे आपण मान्य केिे पाडहजे असे त्याचें मत आहे. 
मानवशािज्ञािा हा डनराशावादी सल्ला उर्ि उर्ि असत्य डदसणारा आहे. आंतगवट नीडतसंडहता ही बाह्य-
गटसडंहतेइतकीच नैसर्तगक आहे. फक्त एवढेच की, काही णवणशष्ट सामाणजक पणरस्स्थती असेिं तरच 
आंतगयटसंणहतेचा वापर होतो. योग्य ती पडरन्स्थती असल्याडशवाय आपल्यािा ती वापरात आिेिी डमळणार 
नाही. िुद्द आपल्या राष्ट्रात याचा अथव असा होतो की, अडधक चागंिी अमेडरका अशी असेि की, जेथे केवळ 
काही गटानंाच िाि न डमळता सववच नागडरकानंा ते डमळत राहतीि. जोपयंत समदृ्धीच्या अंतिागी उपासमार 
आडण बेकारी नादंते आहे तोपयंत आपण प्रियािाच हाक र्ाितो आहोत. तो प्रिय टाळावयाचा असेि तर 
आपण ‘पक्का डनिय केिा पाडहजे’ की, सवव माणसानंा काम डमळडवण्याचा व जीवनावश्यक वतेन डमळडवण्याचा 
मूिितू हक्क बजावता येईि. डशक्षण, आरोग्य व योग्य असा डनवारा हा सवांना उपिबध व्हावा आडण वशं, धमव 
अथवा वणव याकिे दुिवक्ष करून सवांच्या नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण होत राहीि. 
 

वशंसंर्षव नाहीसा करणे हे सामाडजक अडियाडंत्रकीचे कायव आहे. पण डशक्षणाचे काय ? असे पुष्ट्कळदा 
म्हटिे जाते की, वाडंशक पूववग्रह नि करण्याचे उत्तरदाडयत्व आपल्या डशक्षणपद्धतीवर असाव े आडण डवशषे 
तऱ्हेचे डशक्षण देऊन सडहष्ट्णतुा अंगी बाणडवण्याचे प्रयत्न झािे आहेतही. ही डवशषे िक्षणीय गोि आहे. परंतु 
डतच्या पडरणामकारकतेच्या मयादा आपण स्पिपणे जाणल्या पाडहजेत. नाहीतर हा उपाय अयशस्वी झाल्यास 
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आपिा र्ात झािा म्हणून आसव े ढाळावी िागतीि. सववच डशक्षण, मग ते मुिाचें असो वा प्रौढाचें असो, 
महत्त्वाचे आहे आडण जरूरीचे आहे. कारण की, डशक्षणामुळे मनाचे उद बोधन होते आडण पे्ररणा पूववग्रहरडहत 
बनतात. असे होणे अत्यावश्यक आहे कारण त्याडशवाय िेदािेद नाहीसे करणे कधीच जमणार नाही आडण 
अनुकूि सधंीिोवतािची कंुपणेही िईुसपाट होणार नाहीत. परंतु सत्पे्ररणाचं्या द्वारा जेव्हा हे कायव र्िून येते 
तेव्हाच त्या सामाडजकदृष्ट््ा पडरणामकारक ठरतात. म्हणतातच, ‘नरकाची वाट सद हेतंूचीच बनिेिी असते.’ 
असिे हेतू अंधळेपणाने केवळ साधनीितू न मानिे जाता, साध्यच समजिे गेिे असतात. हे एक अडतसामान्य 
डवधान आहे. परंतु वशंडवषयक बाबतीत शाळाचें काम काय या चचेत त्या डवधानाचे पुष्ट्कळदा डवस्मरण होत 
असते. वशंश्रेष्ठतावादाशी दोन हात करताना डशक्षणाच्या महान शक्तींचा आपणासं योग्य उपयोग करून 
घ्यावयाचा असेि तर दोन उडद्दिे स्पिपणे वगेळी राििी पाडहजेत. एका बाजूिा, शाळातूंन नेहमीच्या 
सामाडजक शािाचं्या अभ्यासातून वशंासबंंधी वस्तुन्स्थती व आपिी संस्कृती र्िडवण्यात डनरडनराळ्या 
मानववशंाचंा असिेिा िाग हे डशकडवणे इि आहे. तर दुसऱ्या बाजूस, डक्रयाशीि िोकशाहीची ध्येये त्याचं्या 
नजरेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे; वगेवगेळ्या समूहाचें परस्पराविंबन मुिानंा समजावनू देणे, आपल्या 
सामाडजक पडरन्स्थतीपेक्षा ज्याचंी न्स्थती अडधक चागंिी आहे त्याचं्याशी व ज्याचंी वाईट आहे त्याचं्याशीही 
आपल्या न्स्थतीची तुिना करून पाहण्यास उते्तजन देणे जरूर आहे. असमाधानकारक पडरन्स्थती ही 
डनसगातीि अपडरहायव र्टना नसून, जी आपल्या प्रयत्नानंी दूर करता येईि अशी र्टना आहे हा डवचार 
करण्यास मुिानंा डशकडवणे आवश्यक आहे. अशा तऱ्हेचे डशक्षण देऊनच केवळ, शािेय डशक्षणाद्वारा 
वशंसंर्षात काही सुधारणा र्िवनू आणण्याचा पाया र्ािता येईि. डचनी संस्कृतीचा मोठेपणा ककवा ज्य ू
िोकाचंी शािीय कामडगरी एवढेच डशकवनू काम होईि असे मानता येत नाही. तेही डशकडवणे योग्य आहे. परंतु 
तेवढ्यावरच सोिून जर मुिामंध्ये वाडंशक सडहष्ट्णतुा यावी अशी आशा बाळगिी तर आपण स्वतःिा फसडवतो 
आहोत. वशंसंर्षव नि करण्याचे काम डशक्षणावर सोपवाव ेअसे प्रडतपादन करणाऱ्या बहुतेक सवव युडक्तवादातंीि 
िरी अिचण ही आहे की, त्यात वशंसडहष्ट्णुतेचे डशक्षण द्याव ेअसे सुचडविेिे असते. वशंसडहष्ट्णुता सामाडजक 
अडियाडंत्रकीचे कायव आहे असे मानिेिे असत नाही. अशा केवळ शकै्षडणक कायवक्रमातून दाडंिकतेिेरीज 
काहीच साध्य होणार नाही. 
 

जो कायवक्रम वशंवादािा डवरोध करण्यास उपयोगी ठरेि त्यािा ‘िोकशाही कायान्न्वत करणे’ असे 
नाव आज डदिे जाते. अमेडरकेत हा कायवक्रम डजतपत साध्य होईि डततपत, कोणत्याही परस्पर साहाय्यकारी 
आंतगवटाच्या सिासदामंध्ये असते तशी वतवणूक येथे र्िेि. बदि हा नेहमी अवर्ि असतो आडण बदिामुळे 
अव्यवस्था उत्पन्न होते हे आपण िक्षात ठेविे पाडहजे. परंतु ज्या डदशनेे आपण जाणार ती डदशी नक्की असेि, 
तर बदिाची ककमत देण्याचा डनिय आपण करू शकू. अरब िोकामंध्ये एक म्हण आहे : “तुिा काय हव?े” 
पे्रडषत म्हणािा, “रे् हव ेते आडण दे त्याची ककमत.” जी िोकशाही कायान्न्वत करावयाची, डतची ककमत आपण 
मोजिी पाडहजे. परंतु सुदैवाने या डठकाणी आपल्यािा डनःशकं राहता येईि. कारण असे की, अथवकारण 
करताना अमेडरकेची पुनरवचना करणे, नवी र्रे बाधंणे यात सरकारी पसैा गंुतडवताना, िसूंधारण, आरोग्य, 
डशक्षण यादं्वारा व डवम्याच्या िािातून राष्ट्राची क्रयशक्ती वाढडवताना आपण ही ककमत मोजत असतो व त्याचे 
उत्तम फायदे डमळवीत असतो हे आपल्यािा ठाऊक आहे. नाझी जमवनीत जशी समाजव्यवस्था आहे, 
त्याकताडरही ककमत द्यावीच िागते. िािाविेल्या जीवनमानात, माणसानंा पशुतुल्य बनवनू, मानवी मूिितू 
हक्क नाकारून, डवज्ञान व बौडद्धक जीवनाची हत्या करून, डवध्वसं करून आपण जी ककमत देतो ती 
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िोकशाहीकडरता द्याव्या िागणाऱ्या कोणत्याही ककमतीपेक्षा जास्तच आहे. पीडिताचंा छळवाद करताना शवेटी 
नाझी हेच बळी झािे. 
 

आपिे राष्ट्र ज्यानंी स्थापन केिे त्या आपल्या पूववजाचंा डविास होता की कोणािाही बळी 
डदल्याडशवाय देशाचे शासन चािू शकते. ते चूक नव्हते हे डसद्ध करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. 
  

ते म्हितात...... 
 

कोणत्या एका वशंाचा िाि ककवा हानी होण्यात इतर सवव वशंाचंा सारिाच िाि ककवा हानीचा िाग 
असतो. 
 

James Russell Lowell in The Crisis 
 

नाहीसा करता येणार नाही असा कोणताच झगिा पौवात्य व पािात्त्य संस्कृतींच्या दरम्यान नाही. 
उिट पक्षी, त्या एकमेकाचं्या अडनवायवपणे स्पधवक नसून एकमेकानंा पूरक आहेत. 
 

“Paul Samuel Reinsch, Intellectual and Political Currents in the Far East. London, 
Constable & Co, 1911, p. 35. 
  

आपिी प्रत्यक्ष पडरन्स्थती बदिण्याऐवजी आपल्या सामाडजक दजात बदि करून तो उंचावण्याच्या व 
सुधारण्याच्या डनग्रोंनी केिेल्या प्रत्येक प्रयत्नािा न चकुता डवरोध झािा आहे, त्यामुळे पूववग्रह उत्पन्न झािे 
आहेत आडण वाडंशक वैरािा उते्तजन डमळािे आहे. अशा तऱ्हेने उत्पन्न झािेिा वाडंशक पूववग्रह ही केवळ 
सनातनी वृत्तीची अत्यंत प्राथडमक अशी अडिव्यक्ती आहे.  
 

R. E. Park, “Bases of Race Prejudice,” Annals of the American Academy, Vol. CXL. 
NOV. 1928, p. 13.  
 

वशंािा अशा रीतीने एक फार मोठे सामाडजक महत्त्व आहे... सासं्कृडतक प्रडतष्ठेचे ते प्राडतडनडधक डचन्ह 
बनडविे गेिे आहे आडण त्यायोगे दुबवळ गटाचं्या डपळवणकुीचे व त्यातून अपडरहायवपणे डनर्णाऱ्या सासं्कृडतक व 
राजकीय पडरणामाचें समथवन करता येते. सासं्कृडतक प्रडतष्ठेचे ते डचन्ह असल्यामुळे आपोआपच व्यक्तींची 
वगववारी करताना ते उपयोगी पिते आडण या वगववारीतून व्यक्तींच्या स्वातंत्र्यावर मयादा र्ािून आडण त्यानंा 
िभ्य असिेल्या सासं्कृडतक मूल्यावंर डनयंत्रण र्ािून त्याचंा डवकास थोपडवता येतो. 
 

E. B. Reuter, American Race Problem. New York, T. Y. Crowell Co., 1927, p. 34. 
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वास्तडवक आपिे व्यडक्तत्व बनडवण्यात डकतीतरी सामाडजक आडण बौडद्धक र्टकाचंा वाटा असतो. पण 
त्याचं्याकिून आपिे िक्ष उिून दुसरीकिे जाव ेअसे वशंवादी डवचारसरणीचे ताडत्त्वक तात्पयव असते. कारण या 
डवचार-रीतीत आनुवडंशकतेतीि गुढ हे स्पिीकरण म्हणनू डदिे जाते. 
 

Jacques Barzun, Race : a study in Modern Superstition, London, Methuen and Co. 1938, 
p. 282. 
 

आपल्या समाज-शरीरात वशंवादाने आपिे डवषारी सुळे िोि रु्सव ूनयेत म्हणनू त्याच्याशी मुकाबिा 
करण्याची िास जबाबदारी वैज्ञाडनकावंर आहे. आमच्या शाळा, कॉिेजे व वाङ्मय यामंधून डवज्ञानाचा बुरिा 
रे्ऊन जी असत्ये कधगाणा र्ािीत आहेत त्याचंी हकािपट्टी वैज्ञाडनकच करू शकेि. कोणत्याही एका वशंािा, 
राष्ट्रािा अथवा वगािा शासक होण्याचा ईिरदत्त अडधकार आहे ह्या दाव्यािा काहीच आधार नाही हे तोच 
दािव ूशकेि. 
 

Henery A. Wallace, U. S. Secretary of Agriculture, in an address delivered at the World’s 
Fair, New York. October 14, 1939. 
 

कोणत्याही स्वरूपातीि परकीयाडंवरुद्धची युद्धआर्ािी म्हणजे ज्यािा अमेडरकावाद म्हणता येईि 
त्याची उदे्वगकारक डवटंबना होय. रूग्णाइत जगास आम्ही सवांत महत्त्वाची देणगी देऊ शकतो ती असे डसद्ध 
करून की डिन्न वशंाचें िी-पुरुष शातंतेने आडण िोकशाही मागाने एकत्र नादूं शकतात. इडतहासात पुरेसे 
पाठीमागे जाऊ तर आपण सववच परके होतो असे डदसून येईि. 
 

New York Times, Editorial, December 7, 1939. 
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वैज्ञाणनकानंी केिेंिें ठराव आणि वैज्ञाणनकांचे जाहीरनामे 
 
अमेडरकेतीि डवद्यापीठातंीि प्राध्यापकाचं्या संर्टनेने (२८ डिसेंबर १९३८ रोजी एकमताने मंजूर) 

केिेिा ठराव : 
 
या ठरावानं्वये अमेडरकन असोडसएशन ऑफ युडनव्हर्तसटी प्रोफेससव ही संर्टना आपल्या १९३८ च्या 

वार्तषक सिेत हुकूमशाही राजवटींच्या कृत्याबंद्दिची चीि व्यक्त करीत आहे. डशक्षकाचंा वशं, धमव अथवा 
राजकीय मते या कारणामुंळे या राजवटी डशक्षकाचंा छळ करतात. सत्याचा शोध व प्रसार हे कॉिेजातीि व 
डवद्यापीठातीि डशक्षकाचें प्राथडमक कतवव्य आहे असे आम्ही मानतो. या त्याचं्या कतवव्यास या छळामुळे प्रडतबधं 
होतो. अशा तऱ्हेच्या राजवटीिािी राहून आपल्या सरकारच्या कृतीचा जे आमचे व्यवसायबधूं डनषेध करीत 
आहेत त्याचं्या डनषेधास आम्ही सहानुिडूतपूववक मान्यता प्रकट करीत आहोत. शक्यता आहे की, त्याचंा डनषेध 
त्याचं्या मौनातही दििा असेि. 
 

*   *   * 
 

‘सायन्स’ या डनयतकाडिकात (िाग ८९, क्र. २२९८, जानेवारी १३, १९३९) प्रडसद्ध झािेिा अमेडरकन 
मानवशािीय संस्थेचा डिसेंबर १९३८ चा ठराव : 
 

प्रामाडणकपणे आडण पूववग्रहरडहत दृिीने सत्याचा शोध करणे ही एक आडण ते सत्य सापिल्यावर आडण 
ज्ञान झाल्यावर ते जाहीर करणे ही एक अशा डवज्ञानाच्या प्राथडमक अटी आहेत. म्हणून : 
 

आडण सत्याची स्थापना व्हावी म्हणून नव्हे तर अशािीय अशा वशंवादाचा डवजय व्हावा यासाठी 
डकत्येक देशातूंन मानवशाि हे वठेीिा धरिे जात आहे आडण त्याचा पुरावा डवपयवस्त करून त्या पुराव्याचा 
चुकीचा अथव िाविा जात आहे म्हणून : ठराव केिा जातो की, 
 

अमेडरकन मानवशाि संर्टना या प्रकारच्या वशंवादाचा डधक्कार करीत आहे आडण िािी डदिेल्या 
वस्तुन्स्थडतडवषयक डनवदेनास आपिी मान्यता देत आहे. 
 

(१) मनुष्ट्यजातीच्या मोठ्या समूहात आनुवडंशकतेने आिेिी समान शारीडरक वैडशष्ट््े असा अथव ‘वशं’ 
या संकल्पनेत येतो. याहून अडधक मानसशािीय अथवा सासं्कृडतक असा काही अथव त्यास असेि तर डवज्ञानाने 
अद्याप त्याची डनडिती केिी नाही. 

 
(२) ‘आयवन’ व ‘सेमेडटक’ या पदानंा वशंदृष्ट््ा डबिकुि महत्त्व नाही. त्यानंी फक्त दोन िाडषक 

कुिाचंा बोध होतो. 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

(३) वाडंशक कडनष्ठपणा अथवा अमुक एका धार्तमक गटात असणे अथवा िाडषक वारसा या कारणानंी 
एिाद्या िोकसमूहािा डवषम वागणूक द्यावी यासाठी मानववशंशािात कसिाही वैज्ञाडनक आधार नाही. 

 
*   *   * 

 
डिसेंबर १९३८ िा िरिेल्या अमेडरकन मानसशािीय संस्थेच्या वार्तषक बठैकीत स्वीकृत झािेल्या 

मानसशािज्ञाचं्या डनवदेनातीि उतारे :  
 

आज जमवनीत आडण इटिीत वाडंशक फरकावंर िर डदिा जात आहे. युनायटेि स्टेट्समध्ये व 
इतरत्रही अशा तऱ्हेचा िर वाढेि अशी डचन्हे डदसत आहेत. म्हणून मानसशािज्ञ व इतर सामाडजक शािातंीि 
तज्ज्ञ यानंा यासंबंधात काय म्हणावयाचे आहे हे कळणे महत्त्वाचे आहे. 
 

मानसशािज्ञानंी डनरडनराळ्या िोकावंर प्रयोग केिे. पण तथाकडथत डनरडनराळ्या वशंामंध्ये ज्यायोगे 
फरक करता येईि अशी मिूितू आनुवडंशक मानडसक वैडशष्ट््े त्यानंा सापििी नाहीत. िेन्व्हर डवद्यापीठाचे 
टी. आर. गाथव याचें ‘रेस सायकॉिॉजी’ (Race Psychology), कानेि डवद्यापीठाचे प्राध्यापक फ्रॅं क एस. 
फ्रीमन याचें ‘इंडिन्व्हज्युअि डिफरन्सेस’ (Individual Differences) हे पुस्तक, कोिंडबया डवद्यापीठाचे 
प्राध्यापक ओटो क्िाइनबगव याचें ‘रेस डिफरन्सेस’ (Race Differences) हे पुस्तक, व बनािव कॉिेजच्या िॉ. 
ॲन ॲनॅस्टासी याचें ‘डिफरेन्न्शअि सायकॉिॉजी’ (Differential Psychology) हे पुस्तक यासंारख्या 
पुस्तकातूंन प्रडसद्ध झािेल्या वरीि प्रकारच्या प्रयोगाचं्या सवेक्षणाचंा आधार आमच्या या डनवदेनास आहे. 
ज्यूइश, जमवन अथवा इटॅडियन अशा प्रकारची मनोरचना जन्मप्राप्त असते असे म्हणण्यास पुरावा नाही. 
कोणत्याही समूहाच्या र्टकानंा, ते ज्या समाजात राहतात त्याची संस्कृती स्वतःच्या जीवशािीय 
आनुवडंशकतेमुळे आत्मसात करता येणार नाही असे म्हणावयास थोिाही आधार नाही. जमवनीत राहणाऱ्या 
ज्यूंच्या बाबतीतच केवळ हे िरे आहे असे नाही तर ते मानवसमूह शारीडरकदृष्ट््ा एकमेकाहूंन वगेळे आहेत 
त्यानंाही ते िागू पिते. एकाच ससं्कृतीमध्ये अथवा बौडद्धक वारसामध्ये सहिागी होण्यासाठी जनसमूहाचें 
रक्ताचे नाते असावयास हव ेया नाझींच्या डसद्धान्तािा वैज्ञाडनक डनष्ट्कषांचा डबिकुि पाकठबा डमळत नाही. 
 

आजचा वाडंशक डवदे्वष आडण होणारी छळणूक याचं्या उगमाचे स्पिीकरण इतरत्रच सापिेि असे 
मानसशािज्ञानंा वाटते. नाझींचे वशंडवषयक डसद्धान्त वस्तुन्स्थतीवर आधारिेिे नसून प्रचंि डवकाराधीन 
मनोवृत्तीच्या दिपणािािी ते र्ििेिे आहेत हे उर्ि आहे. आपल्या दुदैवाबद्दि इतरांना दोष द्यावा ही मानवी 
प्रवृत्ती सववज्ञात आहे. आपल्या आर्तथक आडण राजकीय अिचणींचा वचपा ज्यू िोकावंर काढणे हा 
मानसशािीयदृष्ट््ा सोडयस्कर आहे हे नाझी िोकाचं्या िक्षात आिे. आपिा देश िंडित झािा याबद्दि 
चेकोस्िोव्हाडकयामधीि काही प्रदेशातूनसुद्धा ज्यू िोकांना दोषी धरिे जाते. जमवनीतीि ज्यू िोकाचं्या 
िािंविावर अिीकिे जो प्रचंि कर बसडविा आहे त्यामुळे या एकंदर प्रकरणािा उर्ि उर्ि आर्तथक बाजू 
आहे यातही संशय राहात नाही. ज्यू िोकाकंिीि संपत्ती काढून रे्ण्याची अडतशय डनकि वाटत असल्यामुळे 
ज्यूंनी काही कारवाया अथवा कट केिे आहेत अशा कल्पना केल्या जातात. या केवळ सबबी अथवा व्याज-
बौडद्धक समथवने होत. ही वृत्ती नवी नाही आडण केवळ मध्य युरोपातच ती सापिते असे नाही. 
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वाडंशक आडण राष्ट्रीय मनोवृत्ती या मानसशािदृष्ट््ा मोठ्या गंुतागंुतीच्या असतात. त्याचंी आर्तथक, 
राजकीय अथवा ऐडतहाडसक पािविमूी िक्षात रे्तल्याडशवाय त्याचें नीट आकिन होत नाही. वशंावशंामधीि 
अथवा राष्ट्राराष्ट्रामंधीि मनोरचनेचे उपजत फरक अशा रीतीने त्या मनोवृत्तींचे स्पिीकरण देण्यासाठी 
मानसशािज्ञासं काही आधार आढळिा नाही. असा फरक प्रस्थाडपत करण्यासाठी आतापयंत पुष्ट्कळ प्रयत्न 
झािे. ते सवव अयशस्वी ठरिे. जरी ते यशस्वी झािे असते तरी, ज्या प्रकारची जुिुमी वागवणकू आज जमवनीत 
डदिी जाते, डतचे समथवन करता आिे नसते. उपजत बुडद्धमत्ता अथवा व्यडक्तमत्वाची आनुवडंशक वैडशष्ट््े या 
बाबतीत वशंावशंामध्ये अथवा राष्ट्राराष्ट्रामंध्ये काही फरक असतात. हे डसद्ध करण्यासाठी डनणवयात्मक पुरावा 
मानवी गटाचं्या अभ्यासातून वैज्ञाडनकासं डमळािेिा नाही. एिादी व्यक्ती या मानवी गटाची सिासद 
असण्याऐवजी त्या गटाची आहे यामुळे ती िािच्या दजाची आहे अशा रीतीने डतिा वागवणूक देणे डनडितच 
चूक आहे. डिन्न डिन्न वाडंशक आडण राष्ट्रीय गट एकत्र येऊन ज्या रीतीने एक समान संस्कृती डनमाण करू 
शकतात डतचे स्पि डदग्दशवन येथे अमेडरकेत आपणासं उपिबध आहे. 
 

मंिळाचे सिासद 
 

एफ्. एच्. ऑिपोटव (F. H. Allport), डसरॅक्यूज डवद्यापीठ 
गॉिवन ऑिपोटव (Gordon Allport), हावविव डवद्यापीठ  
जे. एफ्. िाऊन (J. F. Brown), कान्सास डवद्यापीठ  
हॅििे कॅन्न्रि (Hadley Cantril), डप्रन्सटन डवद्यापीठ 
एिछ. िबल्य.ू िूब (L. W. Doob), येि डवद्यापीठ 
एच्. बी. इंन्ग्िश (H. B. English), ओडहओ राज्य डवद्यापीठ 
फ्रॅं कडिन डफअकरग (Franklin Fearing), कॅडिफोर्तनया डवद्यापीठ, िॉस एंजेल्स  
जॉजव िबल्य.ू हाटवमान (George W. Hartmann), कोिंडबया डवद्यापीठ  
आय्. गे्रशफेस्की (I. Krechevsky), कोिोरॅिो डवद्यापीठ  
गािवनर मफी (Gardner Murphy), कोिंडबया डवद्यापीठ 
टी. सी. श्नाइििा (T. C. Schneirla), न्यू यॉकव  डवद्यापीठ 
इ. सी. टोिमन (E. C. Tolman), कॅडिफोर्तनया डवद्यापीठ 

  
(हे डनवदेन Society for the Psychological Study of Social Issues या संर्टनेच्या कायवकारी 

मंिळाने तयार केिे आहे. या संर्टनेत ४०० हून अडधक मानसतज्ज्ञ आहेत.) 
 

ऑगस्ट २८-३०, १९३९ या डदवशी एकिबरा येथे िरिेल्या ७ व्या आंतरराष्ट्रीय प्रजननशाि काँगे्रसच्या 
वळेी जीवशािज्ञानंी काढिेल्या जाहीरनाम्यातीि उतारे : 
 

प्रजननशािाच्या साहाय्याने, अत्यंत पडरणामकारक रीतीने, जगातीि सवव माणसे अडधक चागंिी कशी 
करता येतीि या प्रश्नातून ज्या समस्या डनमाण होतात, त्या डनव्वळ जीवशािीय समस्याहूंन अडधक व्यापक 
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आहेत. आपल्या शािातीि तत्त्व े जेव्हा तो व्यवहारात आणू पाहतो, तेव्हा या समस्याशंी टक्कर देणे 
जीवनशािज्ञािा िागच पिते. सामाडजक पडरन्स्थतीत काही महत्त्वाचे बदि आडण त्याचं्याशी सिंग्न असे 
मानवी वृत्तीतीि बदि र्िून आल्याडशवाय मनुष्ट्यजातीत पडरणामकारक वाडंशक सुधारणा होणार नाही. आज 
समाजातीि डनरडनराळी माणसे जन्मतःच हक्कदारीत िूप तफावत असिेल्या वगेवगेळ्या वगांत पितात. 
त्याऐवजी, ज्यात सवव र्टकानंा समान सधंी डमळेि अशी आर्तथक आडण सामाडजक पडरन्स्थती डनमाण 
केल्याडशवाय दोन व्यक्तींच्या आंतडरक गुणवते्तची तुिना करता येणार नाही ही एक गोि झािी. 
 

वाडंशक सुधारणेच्या संदिात दुसरी मोठी अिचण म्हणजे डिन्न डिन्न िोकसमूह, राष्ट्रे अथवा वशं 
याचं्यामध्ये डवदे्वष वाढीस िागेि असा तऱ्हेची आर्तथक आडण राजकीय पडरन्स्थती. युद्ध आडण आर्तथक शोषण 
ज्याने होते अशी पडरन्स्थती आधी नि केिी पाडहजे. त्याडशवाय वशंडवषयक पूववग्रह नि करता येणार नाहीत. 
तसेच, अमुक िोकानंा अथवा अमुक प्रकारची शारीडरक वैडशष्ट््े असणारानंाच चागंिी अथवा वाईट जनुके 
(वशंबीजे) असण्याचा मक्ता असतो हा अशािीय डसद्धान्तही त्याडशवाय नि होणार नाही. हे होण्यासाठी 
त्यातीि सवव िोकानंा समान डहतावर आधारिेिे सवव जगाचे डमळून एक कायवक्षम सरं्राज्य केिे पाडहजे. 
 

डतसरीही एक गोि आहे. िावी डपढ्याचंी मूल्यात्मकता डवचारात रे्ऊन आईबाप आपल्या मुिाचें वधवन 
आडण संगोपन तेव्हाच करतीि की, जेव्हा त्यानंा िरपूर आर्तथक सुरडक्षतता डमळेि. आहेत त्याहून अडधक 
मुिानंा जन्म देऊन त्यानंा जतन करणे हे आईबापापंैकी कोणािाच ओझे वाटू नये या दृिीने प्रत्येक मुिागडणक 
आर्तथक, वैद्यकीय, शकै्षडणक आडण इतरही मदत देऊ केिी पाडहजे. मुिािा जन्म देऊन त्यािा वाढडवणे हे 
काम िीवरच अडधक पिते. म्हणून डवशाि सामाडजक जीवनात आडण कायात सहिागी होण्यात डतच्या 
मातृत्वामुळे अिचण येऊ नये यासाठी डतिा डवशषे संरक्षण डदिे पाडहजे. ही उडद्दिे प्राप्त होण्यासाठी 
उत्पादनव्यवस्था ही मूितः कामगाराचं्या आडण ग्राहकाचं्या डहतासाठी उिारिेिी असिी पाडहजे. 
रोजगारीच्या अटी या आईबापाचं्या आडण डवशषेतः आईच्या गरजानंा अनुिक्षून असल्या पाडहजेत; 
डनवासस्थाने, गाव ेआडण साववजडनक सेवा याचंी अशा रीतीने पनुरवचना केिी पाडहजे की मुिाचें डहत हे त्याचें 
प्रमुि प्राप्तव्य असिे पाडहजे. 
 

या तऱ्हेच्या मानवी शक्ती मुक्त होतीि अशी आर्तथक पुनरवचना होण्याचा डदवस अद्याप आिा नाही. पण 
तो आणण्याची तयारी करणे हे आजच्या डपढीचे काम आहे. या मागावरीि उचििेिे प्रत्येक पाऊि ही जमेची 
बाजू होय. त्या योगे कोणाच्या स्वशनातही नसेि अशा मयादेपयंत मानवाची वाडंशक सुधारणा होण्याची शक्यता 
डनमाण होईिच. पण त्याडशवाय अडधक प्रत्यक्ष फायदा म्हणजे आपल्या आधुडनक संस्कृतीिा धोकादायक अशा 
आसुरी शक्तींवर माणसािा डवजय डमळण्याची शक्यताही त्याने डनमाण होणार आहे. 
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(मूळ जाहीरनाम्यावर िािीि िोकाचं्या स्वाक्षऱ्या आहेत.) 
 
(१) एफ्. ए. ई. क्र्यू, एफ्. आरछ. एस. 
(२) जे. बी. एम्. हाल्िेन, एफ्. आरछ. एस. 
(३) एस. सी. हारिंि 
(४) एिछ. टी. हॉगबेन, एफ्. आरछ. एस. 
(५) जे. एस. हक्स्िे, एफ्. आरछ. एस. 
(६) एच्. जे. म्युिर 
(७) जे. नीिहॅम. 
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णवषयसूची 
णवषय णवषय 
 
अंकमापन पद्धती  आमेडनयन िोक  
अथेन्स आयवन  

अफगाण  आयविाषा  

अमेडरकन  आडशया  
अमेडरकन इडंियन  आस्थिातंरण 

अमेडरका अॅंग्िोइंडियन  

अग्नोनाइट ऑस्रेडियन  

अरब  ऑस्रेडिया  
अरबी िाषा  इंग्िंि  

अरेडबयन  इंन्ग्िश  

अिास्का  इडजप्त  
अल्जेडरयन  इडजन्शशयन  

अल्पाइन  इटिी  

अल्बेजेन्जेस  इटाडियन  
अश्मयुग इडतहास  

असीडरअन  इन्न्चितडझशन  

आयडरश  इराणी  
आन्क्टवक टंड्रा  इरोकी  

आडफ्रका  इडिनॉय  

आनोल्ि एिडवन  इस्टोडनया  

आमेडनयन िाषा इस्राएि 
उत्क्राडंतवाद  जॉर्तजयन  

एडजयन समुद्र  ज्यु  

एडिजाबेथ  झुिू  
एन्स्कमो  ्ूटन  

ऐनू  ्ूटॉडनक  

ओडहओ ्ूटॉडनझम  
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ॲडटिा  रॅन्सडसल्व्हाडनया  

केतट  िच 
कोन्ल्टक  िोिो  

कौि िावणे  ताडजक  

कॅथॉडिक तंुगू  
कॅडिफोर्तनया तुकव स्तान 

कॉन्ल्व्हडनझम दडक्षण आडफ्रका  

कॉकेशस नवाश्मयुग  

कॉकेडशयन  नाझी  
कॉकेसॉइि  नायझेडरया  

न्ख् रिन  डनआंिरथि  

न्ख् रस्ती  डनग्रॉईि  
गािा  डनग्रो  

गडॅिक  नॉर्तिक  

गॉथ  नॉमवन  
ग्रीक  नॉमिंी  

ग्रीस न्यू टेस्टामेंट  

चीन  (नवा करार) 

डचनी  न्यूयॉकव   
जपानी  पदाथवडवज्ञान  

जमवन  पर्तशयन  

जमवनी  डपग्मी  
जादू टोणा डपटकेनव  

जे सुइट डपटॅंडनज  

पुराणवस्तुसंशोधन बॅस्टािव  
पुरातत्त्वशाि िाडझि  

पेन्न्सल्व्हाडनया डिडटश  

पेपी  िारत  
पोतुवगीज  िगूोि  

पोिाद  िमूध्यसामुडद्रक  
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पोडिश  मंकािा  

पॅिेस्टाइन  मिायी  
पॉिेनेडशयन  माचंू  

शयूराबिोइडंियन  मानसशाि  

प्रागैडतहाडसक काि  डमनेसोटा 
प्राडणशाि  मूर  

प्रॉटेस्टंट  मृगकुि  

प्रॉव्हॉन्स  मेन्क्सकन  

डफन  मेन्क्सको 
डफनिंि  मेथॉडिस्ट  

फ्रान्स मेसापोटेडमया  

फ्रें च  मोंगोिॉइि  
फॅ्रन्न्सस्कन  (मंगोि, मोंगोि, मंगोडियन)  

बदाऊन मोआबाइट  

बाटूं  मगॅ्नाचाटा 
बाथोंगा  मडॅनकेइझम  

डबडसगाँथ  मिेॅनेडशयन  

बीजगडणत ग्युिेटो  

बृहदश्मयुग युकागीर  
बेकरगची सामुद्रधुनी  यूरेडशयन  

बेल्ज  यरूोप  

बेल्जम  युरोडपयन  
बोअर  युरोिारतीय  

बोआॅं  रडशया  

बोनूव  सारोकन  
बॅडिस्ट  कसिी 

रसायनशाि  सेमाइट  

रुमेडनया  सेव्हाय   
रेि इंडियन  सैबेडरया  

रेतसीअस सोमािी  
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रेनडिअर  सकॅ्सन  

रोम  स्कॅं डिनेन्व्हयन 
रोमन काळ  स्कॅं डिनेन्व्हया   

रोमन साम्राज्य  स्पॅडनश  

डिकचग  स्पॅडनश िाषा  
डिथुआडनया  स्पेन  

िोकशाही  स्िाव्ह िाषा  

िॅडटन  स्िाव्होडफडिझम  

िॉस एजंल्स  स्वीिन  
वटवारु्ळ  स्वीडिश  

वगवकिह  डहिु  

वास्तुडशल्पशािज्ञ  हूण  
व्हेि  हॅमाइट  

व्हेन्िॅडिझम हॉटेन्टॉट  

डशकॅगो  हॉिंि  
संस्कृत  हु्यगेनो  

समाडरटन   
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व्यणक्तनाम सूची 

व्यणक्तनाम व्यणक्तनाम 

अबेडसए  कुन्व्हए 

अिेक्झािंर  कैसर  

आल्फे्रि ड्रायफझ  कोटेझ  

आल्फे्रि रोझेन्बगव  कोिंबस  

इव्हान् हो  कॅन्न्रि  

एच. बी. इंन्ग्िश  काँ. द. गोडबनो  

एझ् रा    काँ. द. बूिेन्व्हए  

एफ्. ए. ई. क्र्यू  क्रॉमविे  

एिछ. टी. हॉग्बजे  क्िाइनबगव 

एिछ. िबल्य.ू िूब  क्िाव्हा 

एस. सी. हारिंि  गटे 

ओसबोनव  गडिक  

ॲिम  गािवनर मफी  

ॲन ॲनास्टासी  गाथव  

ॲमॉन  डगत्तो  

ॲडरस्टॉटि  गडॅिडिओ 

ऑिपोटव  गॉि 

कन्फ्यूडशअस  ग्रॅंट  

कात्रफाज  ग्रीन  

कािवटन कून  गे्रशफेस्की  

कािाईि, टॉमस  िाऊन 
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चािवस (दुसरा)  िॉकॅ  

जे. नीिहॅम्  डिगहॅम्  

जे. बी. एस. हाल्िेन  मायकेि एजेंिो  

जॉफे्र सेंट डहिेरी  माकोपोिो  

झतुष्ट्र  मुल्लर एच. जे.  

टोिमन्  मोझेस  

टॅडसटस  मकॅ्समुल्लर  

राजन  येशू  

रेटस्की  येशनू्ख् रस्त 

िान्टे  डरचिव वगॅ्नर  

िार्तवन  डरशले्यू  

िेडनकेर  रूसो  

डथओिोर वाइटझ  ि बाँ  

द कूिाँ  डिओनािो द न्व्हन्सी  

द बोना  िीव्ही  

द माइस्िे  िॉिव िाइस  

नान्ते  वॅंथे द िपूज  

पाचवा जॉजव व्हायककग्ज  

पेराकव   व्हॉल्टेअर  

पेडरक्िस  शके्सडपअर  

पोप इनाइििा  

पॉि  हक्सिे 

फ्रा रुगेरी  हाटवमन 
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फ्रॅं क एस. फ्रीमन  डहटिर  

फ्रॅं कडिन डफअकरग  डहल्िेिॅंि  

फॅ्रन्न्सस्कन  हूटन  

बनािव हेन्री  

बारो द मॉतेस्क्यू  हॅिॉन  

डबस्माकव   हॅन्न्कन्स  

बूफॉ  हॉबज  

बूिे   

बेडनव्हेटो थेिेनी   
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 


