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Syllabus 

Core Paper VII: 

Milestones in World History (1750 CE – 1960 CE) 
 

 

Objectives: To equip students with main events and processes of 

Modern World History 

 

Module 

 

1. Revolutions 

a)  Industrial Revolution – Nature and Impact 

b)  Nature of American Revolution (1776) and French Revolution (1789) 

c)  Russian Revolution 

Nature of American Revolution (1776) and French Revolution (1789) 

 

2. Colonialism and Imperialism 

a)  Early Colonial Expansions – Explorations & Motives 

b) Nature of Colonial Control – Africa & Asia 

c)  Theories and Mechanisms of Imperialism 

 

3. Varieties of Nationalism 

a)  Unification of Germany and Italy 

b)  Formation of National Identities – Ireland and Balkans 

c)  Arab Nationalism; Zionist Movement 

 

3. Impact of World Wars 

a) Nazism, Fascism and Militarism 

b)  Human Tragedy and Existentialism 

c)  Process of Decolonization and Cold War 
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                                                         १ 
औद्योगगक क्रांती: स्वरूप व पररणरम 

 

घटक  रचनर 

१.०  उद्दद्ङष््टये  

१.१  प्रस्तावना  

१.२  पार्श्वभूमी  

१.३  औद्योद्दगक क्ाांती इांग्लांडमध्येच का घडली ? 

१.४  औद्योद्दगक क्ाांतीची प्रमखु कारणे  

१.४.१ कच्चच्चया मालाची मबुलकता  

१.४.२ कृषी क्ाांती 

१.४.३ अनकूुल सरकारी धोरण 

१.४.४ शास्त्रीय शोध 

१.४.५ औद्योद्दगक क्ाांतीमधील महत्वाचे याांद्दिकीय शोध 

१.४.६ बाष्पशक्ती (Steam) 

१.४.७ दळणवळण के्षिातील पररवतवन 

१.५  औद्योद्दगक क्ाांतीचे आधदु्दनक जगावर झालेले पररणाम 

१.५.१ सामाद्दजक पररणाम 

१.५.२ आद्दथवक पररणाम 

१.५.३ राजकीय पररणाम 

१.६  साराांश 

१.७  प्रश्न  

१.८  सांदभव  

 

१.० उगिष््टये     

 

या घटकाच्चया अभ्यासानांतर आपल्याला  

१) औद्योद्दगक क्ाांतीच्चया अगोदर यरुोपात झालेला द्दवज्ञान द्दवकास स्पष्ट करता येईल. 

२) औद्योद्दगक क्ाांतीने झालेल्या बदलाची यादी करता येईल. 

३) नव्या ऊजाव साधनाांचा पररचय करुन घेता येईल. 

४) औद्योद्दगक क्ाांतीचे टप्पे स्पष्ट करता येतील. 

५) इांग्लडमध्ये औद्योद्दगक क्ाांती का घडून आली, त्याची कारणे नोंदद्दवता येतील 
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१.१ प्रस्तरवनर  

 

औद्योद्दगक क्ाांती हा शब्द प्रयोग सववप्रथम द्दिद्दटश इद्दतहासकार अनावल्ड टॉयन्बी याांनी इ.स. 

१८८४ मध्ये उल्लेख केला. औद्योद्दगक क्ाांतीचा सववसाधारणपणे कालखांड हा १७५० ते 

१८५० असा मानला जात असला तरीही, सन १७७० ते १८३० असा मानला जातो. 

उद्योगधांद्याांमळेु ज े अमलुाग्र बदल घडून आले, त्याला औद्योद्दगक क्ाांती म्हटले जाते. 

इांग्लांडमध्ये प्रथम सरुू झालेल्या आद्दण नांतर सवव  यरुोपभर पसरलेल्या उत्पादन साधने व 

प्रद्दक्याांत झालेल्या बदलाला औद्योगगक क्रांती असे म्हणतात. एक यांि अनेक माणसाांची 

कामे अद्दधक वेगाने करत असल्यामळेु उद्योग, वाहतूक, सांपकव  व शेती व्यवसाय या मानवी 

जीवनाच्चया अनेक के्षिात अभूतपूवव क्ाांती झाल्याचे समजते. यांिसामगु्रीमळेु अनेक प्रकारच्चया 

जीवनोपयोगी वस्तूांची उत्पादन फार मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामळेु, त्याांच्चया द्दकमती 

तलुनेने कमी असतात. अनेकद्दवध प्रकारच्चया यांिाच्चया शोधाांमळेु मानवी जीवन उत्तरोत्तर 

अद्दधक सलुभ झाले होते. औद्योद्दगक क्ाांती प्रामखु्याने इांग्लांड व अन्य यरुोपीय देशाांमध्ये 

झाली होती. अनेक इद्दतहासकाराांनी क्ाांती या शब्दाबाबत शांका व्यक्त केली असली तरीही, 

सववसाधारणपणे क्ाांती म्हणजे आपण राजकीय स्वरूपाची उलथापालथ म्हणजे क्ाांती असे 

गहृीत धरले जाते. त्या अनषुांगाने औद्योद्दगक क्ाांतीला क्ाांती न म्हणता द्दवकास म्हटले जावे 

असा प्रवाह प्रचद्दलत होत गेला. कारण ही आकद्दस्मक स्वरूपाची घटना नसून प्रदीघव वषावचा 

(१०० वषावचा) कालखांड आहे. वरील उल्लेद्दखत मत बरोबर वाटत असले तरीही क्ाांती हा 

शब्दप्रयोग राजकीय घटकाांनाच लागू होतो, असे नाही तर सामाद्दजक, आद्दथवक, औद्योद्दगक 

इत्यादी के्षिातही क्ाांती होऊ शकते. ह्या दृष्टीने द्दवचार केल्यास औद्योद्दगक क्ाांती असा शब्द 

शब्दप्रयोग द्दवचारणे अद्दधक समपवक ठरतो. कारण इ. स. १७५० ते १८५० या शांभर 

वषाांच्चया प्रदीघव कालखांडात औद्योद्दगक के्षिात आमूलाग्र बदल घडून आल्याचे समजते. 

उत्पादनाचे एकूण सवव स्वरूपच बदलून गेले. पूवी सवव उत्पादन हाताच्चया साह्याने होत असे. 

आता त्याची जागा यांिाने घेतली. पररणामी उत्पादनाचा वेग प्रचांड प्रमाणात वाढल्यामळेु 

द्दकां मतीमध्ये घट द्दनमावण झाली. 

 

औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु दसुरा महत्त्वपूणव बदल असा झाला की घराघरातून होणाऱ्या 

उत्पादनाची जागा आता कारखान्याांनी घेतली. पररणामतः मोठमोठे कारखाने अद्दस्तत्वात 

येऊन स्वतःच्चया घरी काम करणार ेकारागीर, मजूर म्हणून कारखान्यात काम करू लागले. 

वेगाने होणारी उत्पादन पद्चतीमळेु प्रचांड प्रमाणात नफा द्दमळवून देणारी असल्यामुळे 

अद्दधकाद्दधक नफा द्दमळद्दवण्याच्चया लालसेपोटी कारखान्यात अद्दधकाद्दधक भाांडवल गुांतद्दवणे 

सरुू झाले. त्यातून औद्योद्दगक भाांडवलदार वगव उदयास आला. त्याचे राजकीय व सामाद्दजक 

के्षिातवरही दूरगामी पररणाम झाले. म्हणूनच या सांपूणव प्रद्दक्येला व पररवतवनाला औद्योद्दगक 

क्ाांती असा शब्दप्रयोग वापरणे अद्दधक सोयीस्कर ठरतो. 

 

१.२ परर्श्वभूमी   

मध्ययगुीन कालखांडात द्दवद्दवध प्रकारचे शोध लागल्याने कारखानदारी उदयाला आली. 

त्यातूनच औद्योद्दगक क्ाांतीचा प्रारांभ झाला. या क्ाांतीची द्दवद्दवध कारणे असून त्याचा जलद 
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गतीने प्रसार झाला. औद्योद्दगक क्ाांतीचे सामाद्दजक, आद्दथवक, राजकीय, साांस्कृतीक के्षिावर 

पररणाम झाले. 

 

१.३ औद्योगगक क्रांती इांग्लांडमध्येच कर घडली ? 

 

सांपूणव यरुोपात त्यावेळी फ्रान्स हे प्रमखु राष्र म्हणून समजल्या जात होते. फ्रान्समध्ये 

रशेीम, ताग, कोळसा, लोखांड, जलशक्ती अशा अनेकद्दवध साधन सामगु्रीने सजुलाम-

सफुलाम होते. तरीही औद्योद्दगक क्ाांती प्रथम फ्रान्समध्ये न घडता इांग्लांडमध्ये झाली. याचे 

प्रमखु कारण म्हणजे द्दवदेशी व्यापारासाठी फ्रान्समध्ये उत्पाद्ददत होणाऱ्या वस्तू ह्या द्दवशेषत: 

द्दवलासाच्चया होत्या. अशा वस्तू हातानेच तयार कराव्या लागत होत्या. औद्योद्दगक 

द्दवकासाकररता इांग्लांडमध्ये जसे पूरक कायदे करण्यात आले, तसे फ्रान्समध्ये झाले नाही. 

इांग्लडचे भारत व अमेररका बरोबर असणाऱ्या व्यापाररक धोरणातून इांग्लांडने भरपूर धन 

कमावले होते. अशा अनेकद्दवध कारणाांमळेु औद्योद्दगक क्ाांती फ्रान्समध्ये न होता प्रथम 

इांग्लांडमध्ये झाली.  

 

१.४ औद्योगगक क्रांतीची प्रमखु कररणे    

 

औद्योद्दगक क्ाांतीची सरुुवात सवव प्रथम इांग्लांडमध्ये सन सतराशे पन्नास ते अठराशे ५० या 

कालखांडामध्ये झाली याची अनेक कारणे आहेत. प्रबोधन व धमवसधुारणेच्चया चळवळीच्चया 

काळात द्दवज्ञान द्दवज्ञानाचा चाांगला प्रचार-प्रसार झाला. नौकानयन व्यापार व साम्राज्य 

द्दनद्दमवतीमध्ये इांग्लांडमधील बदु्दद्चजीवी लोकाांनी उल्लेखनीय कामद्दगरी बजावली होती. 

पररणामी इांग्लांडमध्ये औद्योद्दगक क्ाांतीची सरुुवात सववप्रथम होण्यास सववस्वी पररद्दस्थती 

अनकूुल होती. औद्योद्दगक क्ाांतीची कारणे खालीलप्रमाणे साांगता येतील. 

 

१.४.१ कच्चच्चयर मरलरची मबुलकतर :  

यांिे चालद्दवण्यासाठी कोळसा व लोखांड या कच्चच्चया मालाची आवश्यकता होती. 

इांग्लांडमधील वायव्य भागात कोळशाच्चया व लोखांडाच्चया खाणी मबुलक प्रमाणात उपलब्ध 

होत्या. महत्त्वपूणव वैद्दशष््टय म्हणजे त्यापैकी बऱ्याच खाणी ह्या जवळ जवळ होत्या. त्यामळेु 

कारखानदाराांचा बराच फायदा झाला. अशाप्रकार े कोळसा व लोखांडाच्चया खाणी 

जवळजवळ नसल्यामळेु इांग्लांडमधील औद्योद्दगकीकरणाला चालना देणार ेठरले. 

 

१.४.२ कृषी क्रांती : 

इांग्लांडमध्ये औद्योद्दगक क्ाांती च्चया पद्दहले कृषी क्ाांती झाली होती. कृषी के्षिात यांिाच्चया 

उपयोगामळेु नावीन्यपूणव बदल होऊन लहान-लहान शेतजद्दमनीचे महत्व नष्ट झाले. पररणामी 

जद्दमनीच्चया एकद्दिकरण प्रद्दक्येला चालना द्दमळाली. अशाप्रकार े इांग्लडमध्ये छोटे शेतकरी 

शेतमजूर मोठ्या सांख्येने बेकार झाले. बाांधबांद्ददस्ती कां पनीकरण नगदी द्दपकाांची लागवड व 

चचव या धमव सांस्थेच्चया जद्दमनीचे सराव कुरणात रूपाांतर यामळेु अनेक शतेकरी व शतेमजूर 
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बेरोजगार झाले. मोठमोठ्या कारखान्याांमध्ये प्रचांड मजरुाांची आवश्यकता होती. अशा 

द्दस्थतीत कृषी क्ाांतीमळेु बेकार झालेले शेतकरी व शेत मजूर कमी मजूर उपलब्ध होत होते.  

 

१.४.३ अनुकूल सरकररी धोरण : 

इांग्लांडच्चया सरकारने व्यापार-व्यवसाय व वखारी स्थापन करण्यासाठी नेहमीच प्रोत्साहन 

द्ददल्याने इांग्लडच्चया व्यापारात वाढ होऊन जगाच्चया फार मोठ्या प्रदेशावर द्दतचे साम्राज्य 

स्थापन झाले होते. ईस्ट इांद्दडया कां पनी. हडसन बे कां पनी आद्दण मस्कोव्ही कां पनी या 

सारख्या सनदी व्यापारी कां पन्याांना इांग्लांडमधील सरकारने प्रोत्साहन व मदत नेहमीच केली 

आद्दण वेळ प्रसांगी आपल्या सेना माफव त त्याांचे रक्षणही केले. 

 

१.४.४ शरस्त्रीय शोध : 

औद्योद्दगक क्ाांती होण्यास महत्त्वपूणव कारण म्हणजे अनेक शास्त्रज्ञाांनी व काराद्दगराांनी जे 

शास्त्रीय शोध लावले , त्यामळेु औद्योद्दगक क्ाांती होण्यास खूप मोठी मदत झाली होती. 

जेम्स वॅट, जेम्स हारग्रीव्हज, जॉन के.,  ररचडव आकव टाइट, समँ्यूएल क्ॉम्प्टन, एडमांड 

काटवराईट, हांफे्र डेव्ही, जॉन स्टीमन, हेन्री बसामेर, थॉमस न्यकुॉनमेन, जॉजव द्दस्टव्हन्सन 

आद्दण रॉबटव  फुल्टण आदी शास्त्रज्ञाांनी लावलेले द्दवद्दवध प्रकारच्चया शोधामळेु औद्योद्दगक 

क्ाांतीला गती द्दमळाली. 

 

१.४.५ औद्योगगक क्रांतीमधील महत्वरचे यरांगिकीय शोध : 

कच्चच्चया मालाची मबुलकता, बाजारपेठेतील मके्तदारीमळेु उत्पाद्ददत होणाऱ्या वस्तू ह्या कमी 

पडू लागल्या. पररणामी ज्यादा उत्पाद्ददत वस्तू द्दनमावण करण्याच्चया लालसेपोटी यांिसामग्री 

द्दनद्दमवतीसाठी शासन स्तरावर प्रोत्साहन देण्यात येऊन कारखान्याांना पूरक यांिाांचे शोध 

लागले. याांद्दिद्दकय शोध खालील प्रमाणे आहेत. 

 

१.४.६ बरष्पशक्ती (Steam) : 

बाष्पशक्तीचा शोध हा औद्योद्दगक क्ाांतीसाठी वरदान म्हणून समजला जातो. बाष्पशक्तीच्चया 

शोधामळेु दगडी कोळशापासून द्दनमावण होणारी उष्णता व बाष्पशक्ती ह्यामळेु यांिे चालद्दवणे 

सहज सोयीचे झाले. इ.स. १७०५ मध्ये थॉमस न्यकुॉमेन याने वाफेच्चया शक्तीवर चालणारे 

यांि सववप्रथम तयार केले होते. इ.स  १७६९ मध्ये जेम्स वॅट याांनी न्यकुॉमेनच्चया यांिातील 

ताांद्दिकीय  दोष दूर करून ते अव्याहत चालत राहील अशी व्यवस्था केली. अद्दधक वेगाने 

चालणारी व कमी प्रमाणात कोळसा लागणार जेम्स वॅटचे बाष्प यांि अद्दधक कायवक्षम होते. 

या यांिाचा शोध लावण्यात मॅथ्यू बोल्टन याांची द्दवशेष मदत झाली. 

 

१.४.७ दळणवळण क्षेिरतील पररवतवन:  

औद्योद्दगक कारखान्याांना लागणारा कच्चचामाल इतर द्दठकाणाहून कारखान्यापयांत नेणे आद्दण 

कारखान्यातील उत्पाद्ददत माल बाजारपेठा पयांत वाहतूक करणे. ही महत्त्वाचे असल्याने 

औद्योद्दगक क्ाांतीसाठी वाहतकुीच्चया के्षिात क्ाांद्दतकारक पररवतवन होण्याची गरज द्दनमावण 

झाली होती. जॉन अडँम या स्कॉद्दटश इांद्दजनीअरने खडी व डाांबर याांचा उपयोग करून पक्के 
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रस्ते बनद्दवण्याचे नवे तांि शोधून काढले. त्यामळेु इांग्लांडमध्ये अल्पावधीतच नव्या 

तांिज्ञानामळेु हजारो लाांबीचे रस्ते तयार झाले. 

 

सन १७५५ ते १८५० या कालावधीमध्ये मालाची वाहतूक करण्यासाठी अनेक कालवे 

खोदण्यात आले. कारण जलमागावने चालणारी वाहतूक ही कमी खचावची असते ड्यकु ऑफ 

द्दिजवॉटरने द्दिांटुले नावाच्चया इांद्दजद्दनयरच्चया मदतीने वसवल ते मचेँस्टरपयांत कालवा तयार 

करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानसुार जो कालवा तयार करण्यात 

आला त्याला "द्दिजवाटर" असे नाव देण्यात आले. त्यानांतर लगेच कॅल्डर व मसे नावाचे 

कालवे खोदण्यात आले. लवकरच लांडन द्दिस्टल अशी मोठमोठी शहर े कालव्याद्वारे 

जोडण्यात आली. १९ व्या शतकाच्चया शेवटी इांग्लांडमध्ये दोन हजार मैल लाांबीचे कालवे 

तयार झाले होते. कालव्याने वाहतूक करण्यात रस्त्यापेक्षा १/६ खचव येत होता. सन 

१७९० मध्ये पोलादी जहाज तयार झाले आद्दण १८१२ मध्ये "कोमेट" नावाचे जहाज 

सागरात पदापवण करण्यात आले होते. सन १८१४ मध्ये जॉजव द्दस्टफन्सन या द्दिद्दटश 

अद्दभयांत्याने बष्पशक्तीवर चालणाऱ्या पद्दहल्या आगगाडीचे इांद्दजन तयार केले. त्यानांतर 

लवकरच बाष्पशक्तीवर चालणारी जहाजे बाांधण्यात आली. पररणामी वाहतूक खचव कमी व 

मालाची द्दनयावत आयात करणे सहज सलुभ व शक्य झाले होते. इ.स. १८५० पयांत 

जवळपास ६००० मैल लाांबीचे रले्वे पटरी तयार करण्यात आली होती. दळणवळण 

के्षिातील क्ाांतीबरोबरच सांपकव के्षिातही क्ाांती झाली. इ. स. १८६६ मध्ये इांग्लांड व अमेररका 

याांच्चया दरम्यानच्चया अटलाांद्दटक महासागराच्चया तळाशी तारायांिाचे केबल टाकण्यात 

आल्यानांतर उभय देशात सांपकव  साधणे शक्य झाले. अलेक्झाांडर गॅ्रहम बेल याांनी 

दरुध्वनीचा शोध लावल्याने सांपकव के्षिात पयावयाने औद्योद्दगक क्ाांतीत अभूतपवुव क्ाांती झाली. 

 

आपली प्रगगत तपरसर 

१. औद्योद्दगक क्ाांती इांग्लांडमध्येच का घडली? ते स्पष्ट करा. 

 

१.५ औद्योगगक क्रांतीचर आधगुनक जगरवर झरलेले पररणरम   

 

इांग्लांडमध्ये लागलेल्या द्दवद्दवध शोधामळेु कापड, लोखांड, कोळसा, उद्योगात फार मोठ्या 

प्रमाणात बदल घडून आलेत. हाताची जागा यांिाने घेतली. बाष्पशक्तीच्चया शोधामळेु रले्वे, 

जहाजामळेु दळणवण के्षिात अभूतपूवव क्ाांती घडून आली. नवीन शोधामळेु कारखान्यात 

नवीन प्रयोग सरुू झाले. महत्त्वाची बाब म्हणजे द्दवजेचा शोध लागला. इांग्लांडमध्ये नवीन 

शोधून बनद्दवलेली यांिे प्रारांभीच्चया काळात फक्त इांग्लांडमध्येच वापर करण्यात येत होती. 

इांग्लड बाहेर नेण्यास बांदी होती. माि सन १८२५ मध्ये ही बांदी मोडीत काढल्यामळेु मोठ्या 

प्रमाणात यांिे इांग्लड बाहेर प्रामखु्याने पद्दिम यरुोपात पोहोचल्यामळेु सांपूणव यरुोपात 

औद्योद्दगक क्ाांतीचा प्रचार-प्रसार झाला होता. औद्योद्दगक क्ाांतीने केवळ उद्योग के्षिालाच 

प्रभाद्दवत केले नाही , तर त्याचे सामाद्दजक, आद्दथवक व राजकीय के्षिातही बदल घडून आले. 

त्या दृष्टीने आपण औद्योद्दगक क्ाांतीच्चया पररणामाचा द्दवचार करू. 
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१.५.१ सरमरगजक पररणरम : 

मानवी जीवन व समाज याांचे असे एकही अांग नव्हते की ज्यावर औद्योद्दगक क्ाांतीचे पररणाम 

झाले नाहीत. 

१) औद्योद्दगक क्ाांतीचा सामाद्दजक दृद्दष्टकोनातून सवावत वाईट पररणाम असा झाला की 

घरगतुी उद्योग नष्ट झालेत. औद्योद्दगक क्ाांतीपवुी कारागीर स्वतःच्चया घरीच काम 

करून वस्तूचे उत्पादन करीत होते. वस्तूचे उत्पादन काराद्दगराांच्चया इच्चछेनसुार 

मजीनसुार होत होते. त्याच्चयावर कोणाचेही द्दनयांिण नव्हते. तो त्याांच्चया व्यवसायाबाबत 

पूणवत: स्वतांि होत. परांत ुऔद्योद्दगक क्ाांतीमळेु हाता ऐवजी यांिाच्चया सहाय्याने वस्तूचे 

उत्पादन होण्यास प्रारांभ झाला. मोठमोठे कारखाने अद्दस्तत्वात आले आद्दण त्यामळेु 

घरगतुी व्यवसायावर गदा आली. 

२) औद्योद्दगक क्ाांतीचा सामाद्दजक दृद्दष्टकोनातून दसुरा पररणाम असा झाला की खेडे 

गावाांमधून बेरोजगार मजूर मोठ्या सांख्येने कारखाने असलेल्या नगरमध्ये येऊन वस्ती 

करू लागली. पररणामी नवीन नगर े उदयास येऊन खेडेगावे उजाड पडू लागली. 

औद्योद्दगक नगराच्चया उद्याची व द्दवकासाची ही द्दस्थती आद्दण खेडेगावची अधोगती 

सववप्रथम इांग्लांड मध्ये आढळून आली. 

 

सन १७५० च्चया समुारास मॅ ांचेस्टर ची लोकसांख्या  ४५००० होती. औद्योद्दगक क्ाांतीत 

मॅ ांचेस्टर कापड उद्योगाचे फार मोठे कें द्र बनले आद्दण पढुील एक शतकात मॅ ांचेस्टर ची 

लोकसांख्या ३००००० बनली. लांडन, लांकाशायर इथली नगराांची भरभराट होऊ लागली. 

परांत ु वाढत्या शहरीकरणामळेु शहरातील सतत वाढत जाणारी मजरुाांची सांख्या आद्दण 

शहरातील द्दनवास, रहदारी, पररवहन व अन्य नागरी सदु्दवधा वाढत जात असल्यामळेु एका 

बाजूला मोठी औद्योद्दगक शहर ेउदयास आली. तर दसुऱ्या बाजूला त्या शहरातील नागरी 

सदु्दवधाांवर ताण पडल्यामळेु असांख्य नागरी समस्या द्दनमावण झाल्या. घर भाडे याच्चया द्दकमती 

वाढल्यामळेु मजरुाांना नाइलाजाने गद्दलच्चछ वस्त्याांमधील झोपडपट््टयात राहणे भाग पडले. 

त्यामळेु औद्योद्दगक शहरात वाढत्या प्रमाणावर गद्दलच्चछ वस्त्या द्दनमावण झाल्यामुळे 

पाणीपरुवठा, साांडपाण्याची व्यवस्था, उद्याने व खेळाची मैदाने रहदारीची साधने व नागरी 

सदु्दवधाांचा अभाव असल्याने तेथे राहणाऱ्या कामगाराांचे जीवन अगदीच कद्दनष्ठ प्रतीची 

द्दनमावण झाले होते. 

 

३) करयदर व सुव्यवस्थेचर अभरव :  

औद्योद्दगक नगरातील गद्दलच्चछ वस्त्याांची होणारी वाढ व त्यामळेु द्दनमावण होणाय्रा अनेक 

समस्या अद्यापही औद्योद्दगक देशाांना सोडद्दवता आलेल्या नाहीत. अशा द्दस्थतीमध्ये 

औद्योद्दगक शहराांमध्ये शाांतता व सवु्यवस्था धोक्यात येणे स्वाभाद्दवकच होते. गद्दलच्चछ 

वस्त्याांमधील गनु्हेगारीचे प्रमाणही लक्षणीय वाढ होणे स्वाभाद्दवकच होते. औद्योद्दगकरणामळेु 

भारतासारख्या देशाला, नव्याने सामोर े जाणाऱ्या देशाला या समस्या सदु्चा भेडसावत 

आहेत. 
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१.५.२ आगथवक पररणरम:  

औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु नवीन उद्योग सरुू करण्यासाठी, आपले भाांडवल गुांतद्दवण्यासाठी, एका 

द्दठकाणाहून दसुऱ्या द्दठकाणी पैशाची उलाढाल करण्यासाठी बदँ्दकां ग व्यवस्था द्दनमावण करणे. 

औद्योद्दगक क्ाांती मधून स्थापन झालेली कारखाने मबुलक प्रमाणात औद्योद्दगक मालाचे 

उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले. पररणामी समाजात सांपत्तीचे द्दवषम वाटप होऊन 

खूप काही सांपत्ती उद्योगपती, उद्योजक आद्दण भाांडवलदार याांच्चया द्दखशात जात असल्याने 

ते अद्दधकाद्दधक श्रीमांत होत गेले. तर त्याांच्चया कारखान्यात कामकरणाऱ्या कामगाराांच्चया 

वाट्याला अद्दतशय अत्यल्प वेतन द्ददले जाई, हे वेतन इतके अत्यल्प असे की त्या 

वेदनामधून साांसाररक चररताथव  मोठ्या मशु्कीलीने चालत असे. 

 

समाजातील सांपत्तीचे द्दवषम वाटपामळेु अनेक द्दवचारवांत व अभ्यासक याांनी समाजावर, 

औद्योद्दगक क्ाांतीच्चया आद्दथवक पररणामाचा पाडा द्दगरद्दवण्यास सरुुवात केली. या द्दवचार प्रवाह 

मधून उदारमतवाद, स्वप्नरांजनात समाजवाद व शास्त्रीय समाजवाद, सहकारी समाजवाद, 

फेद्दबयन समाजवाद, माक्सव प्रद्दणत साम्यवाद, यासारख्या द्दवचारप्रणाली उदयाला आल्या. 

औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु इांग्लडचा साम्राज्यवाद व वसाहतवाद  अद्दतशय जलद गतीने फोफावत 

होता. कच्चच्चया मालासाठी परुवठा, व पक्क्या मालासाठी बाजारपेठेतील मके्तदारी असा या 

वसाहतीचा दहुेरी उपयोग होत असल्याने त्याांचे फार मोठ्या प्रमाणावर आद्दथवक शोषण होऊ 

लागले. रले्वेमळेु देशाांतगवत व जहाजा मळेु द्दवदेशात पक्का माल द्दनयावत करणे व कच्चचा पूरक 

माल आयात करणे औद्योद्दगक देशाांना सहज सलुभ झाले. इांग्लांड आपल्या वसाहतीतून 

कच्चचा माल गोळा करीत असे. भारत व इद्दजप्तपासून कापूस, वेस्टइांडीज मधून साखर, 

मलायातून द्दटन व रबर, नायजेररयातून पामतेल, दद्दक्षण आद्दफ्रकेतून सोने व द्दहर ेह्याद्दशवाय 

अजेंद्दटनातून गहू व गोमाांस चीनमधून चहा, द्दचलीमधनु नायरेट व ताांबे ,िाझीलमधून कॉफी  

इांग्लांडमध्ये येत असे. या वसाहतींचा उपयोग उत्पाद्ददत मालाची द्दवक्ीसाठी बाजारपेठ 

म्हणूनही होत होता. इ.स. १८४०  मध्ये इांग्लडच्चया द्दनयावत कापडापैकी २२ / कापड भारत 

व चीनमध्ये द्दनयावत केले जाई. सन १८९३ पयांत तर एकट्या भारतातच ४०% कापड 

द्दनयावत केली जावू लागले होते.  

 

१.५.३ ररजकीय पररणरम:  

औद्योद्दगक देशातील भाांडवलदार वगावने शासनाला सतत आपल्या वचवस्वाखाली ठेवले होते. 

आपल्या राजकीय दबावाचा दरुुपयोग करून भाांडवलदाराांनी मजरुाांना वेठीस धरले. त्याांच्चया 

आद्दथवक शोषणामळेु मजूराांची द्दस्थती अद्दतशय दयनीय होत गेली. सांख्येने बहुसांख्य असून 

त्याांची द्दपळवणूक सातत्याने होत होती. आपल्यावर होत असलेला अत्याचार मजूर जास्त 

द्ददवस सहन करू शकला नाही. त्यामळेुच आपण गलुाम बनलो असे त्याला वाटल्याने 

मजरुाने यांिाची तोडफोड सरुू केली. सन १८१२ मध्ये इांग्लड सरकारने कायदा करून 

यांिाची नासधूस करणाऱ्यासाठी मतृ्यदुांडाची द्दशक्षा ठोठावण्यात आली होती. कामगाराांना 

आपली सांघटना असल्याचे द्दनताांत गरज भासू लागली. आपले ऐक्य झाल्याद्दशवाय 

पररद्दस्थती सधुारणा होणार नाही, याची कामगाराांना जाणीव झाली. खर ेतर इांग्लांडमधील 

राजकीय पक्षाांना समाजवादी द्दवचाराकडे झकुणाऱ्या कामगार सांघटना प्रद्दत सहानभूुती 

नव्हती. अशाच पररद्दस्थतीत "पीटर लकु हत्याकाांड" घडून आले. मजरुाांची सभा सरुु 



8 

 

असताना त्यावर हल्ला करून पोद्दलसाांनी अनेक मजरुाांना ठार मारले (१८९९). त्याची 

दखल घेऊन इांग्लांड सांसदेने सन १८२५ मध्ये आपल्या मागण्यासाठी मजूर सांघटनाांना 

मान्यता द्ददली. वेतनवाढ व कामाचे तास कमी करणे ह्या मजूर याांच्चया प्रमखु मागण्या होत्या. 

मजूर कल्याणासाठी जे फॅक्टरी ॲक्ट करण्यात आले होते, त्यातील दोष म्हणजे या 

कायद्याची अांमलबजावणी होते द्दकां वा नाही याची सववस्वी जबाबदारी द्दनरीक्षकाांकडे 

सोपद्दवली होती. हे द्दनरीक्षक भाांडवलदाराांचे समथवक असल्यामळेु मजरुाांच्चया द्दस्थतीत 

म्हणावा तसा बदल घडून आला नाही. 

 

आपली प्रगती तपरसर: 

१] औद्योद्दगक क्ाांतीचा आधदु्दनक जगावर झालेला सामाद्दजक पररणाम द्दलहा. 

 

१.६ सरररांश  

 

औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु द्दवर्श् इद्दतहासात एक नव्या यगुाची सरुुवात झाल्याचे हे आपल्याला 

समजते. औद्योद्दगक क्ाांतीपूवी एक हजार वषावत मानवाने जेवढी प्रगती केली नव्हती, तेवढी 

प्रगती औद्योद्दगक क्ाांतीच्चया शांभर वषावच्चया कालावधीमध्ये झाल्याचे हे वरील अभ्यासाअांती 

द्दनदशवनास आल्याचे समजते. औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु यांिाच्चया साह्याने द्दवद्दवध वस्तूचे 

उत्पादन दजेदार आद्दण कमी द्दकमतीत उपलब्ध होऊ लागल्याने त्याचा सववसामान्य 

ग्राहकाांना द्दनद्दितच फायदा झाला. तसेच ग्राहकाांना बाजारपेठेतील अनेक वस्तूमधून 

आपल्या आवडीच्चया वस्तू द्दनवडण्याची सांधी द्दमळू लागली. पररणामी औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु 

औद्योद्दगक देशातील लोकाांच्चया जीवनमानात लक्षणीय सधुारणा झाली. कारखान्यातील 

नवनवीत उद्योगामळेु रोजगाराांच्चया सांधी वाढल्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ लागल्याने 

एकां दरीत समाजाची भरभराट झाली. वाढत्या शास्त्रीय शोधामळेु कामगाराचे दैनांद्ददन जीवन 

अद्दधकाद्दधक सखुावह होऊ लागले. औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु जगभरातील अनेक देशात प्रवास 

करणे द्दकां वा सांपकव  साधणे सहज शक्य होऊ लागले. एका देशातील कच्चचामाल दसुऱ्या 

देशात नेणे, तेथे त्यावर प्रद्दक्या करून त्याचे पक्या मालात रूपाांतर करून व नांतर हा पक्का 

माल द्दवद्दवध द्दठकाणच्चया बाजारपेठेत पाठद्दवणे शक्य झाल्यामळेु पूवीची आद्दथवक स्वयांपूणवत: 

याची कल्पना मागे पडून द्दवद्दवध देश एकमेकावर द्दवसांबून राहू लागले. 

 

औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु कारखानदारी उदयास आलीकारखानदारीमळेु. जल प्रदूषण, हवा 

प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण घडून आलेकाही .हवेच्चया प्रदूषणामळेु लोकाांना र्श्सनाांचे द्दवकार जडले.

कारखान्यातून द्दवषारी वायूांची गळती होऊन अनेक माणसे मतृ्यमुखुी पडली, द्दवकलाांग 

झालीकारखान्यातून व  शहरातून सोडलेले साांडपाणी, नद्या, नाले,  समदु्राच्चया पाण्यात 

द्दमसळल्यामळेु पाणी दूद्दषत झालेत्यातून लोकाांना . अद्दतसार (गॅस्रो(, कावीळ, अधाांगवायू 

याांसारखे आजार होऊ लागले. जलचर प्राणी व जल वनस्पतींचे अद्दस्तत्व धोक्यात आले .

शहर ेवकारखान्याांच्चया वाढीतून घाणीचे साम्राज्य द्दनमावण झाले. 
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१.७ प्रश्न  

 

१)  वैज्ञाद्दनक क्ाांती म्हणजे काय ? ते साांगून त्यातील महत्वाच्चया शोधाांची माहीती 

द्दलहा. 

२)   कृषी क्ाांतीमधील द्दवकासाचे महत्वाचे टप्पे द्दवशद करा. 

३)  औद्योद्दगक क्ाांती ही सांकल्पणा समजावून साांगा. औद्योद्दगक क्ाांती प्रथम 

इांग्लडमध्ये का झाली ? त्याची कारणे द्दलहा. 

४)  औद्योद्दगक क्ाांतीमधील महत्वाांच्चया शोधाांची माहीती द्दलहा. 

५)  औद्योद्दगक क्ाांतीचे पररणाम द्दलहा. 

 

१.८ सांदभव  

 

 आवटे, लीला, रद्दशयातील समाजवादी राज्यक्ाांती, मुांबई, १९६७. 

 गाडगीळ, पाां. वा. रद्दशयन राज्यक्ाांती, पणेु, १९६१. – 

 डॉ. आठल्ये, द्दव. भा., आधदु्दनक जगाचा इद्दतहास, नागपरु, 2010. 

 प्रा. दीद्दक्षत, नी.सी., पाद्दिमात्य जग,नागपरु, जून 2005. 

 डॉ. वैद्य समुन, आधदु्दनक जग,नागपरु,2002 

 डॉ. काळे, म. वा., आधदु्दनक जगाचा इद्दतहास, पणेु, 2001. 

 प्रा. जोशी,पी.जी.,अवावचीन यूरोप,नाांदेड,2008. 

 डॉ.जैन,हुकमचांद,डॉ.माथरु, कृष्णचांद्र, आधदु्दनक जगाचा इद्दतहास,पणेु,2019. 
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 Carr. E. H. The Bolshevik Revolution, 3 Vols., London, 1961-64. 
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२   

अमेररकन ररज्यक्रांती (१७७६) 

घटक रचनर    

२.०  उद्दद्ङष््टये 

२.१ प्रस्तावना  

२.२ पार्श्वभूमी  

२.३ अमेररकन क्ाांतीची मूलभूत कारणे 

२.४  अमेररकन स्वातांत्र्ययदु्च ची वाटचाल (वासाहद्दतक आांदोलन : द्दवद्दवध टप्पे) 

२.५  अमेररकेच्चया यशाची कारणे/वसाहतीच्चया यशाची कारणे  

२.६  अमेररकन राज्यक्ाांतीचे पररणाम / महत्व  

२.७ साराांश  

२.८  प्रश्न  

२.९ सांदभव  

 

२.० उगिष््टये 

 

 द्दवद्याथ्याांना अमेररकन राज्यक्ाांतीचा पररचय करून देणे.  

 द्दवद्याथ्याांना फ्रें च राज्यक्ाांतीची ओळख करून देणे.  

 अमेररकन व फ्रें च राज्यक्ाांतीचे स्वरूप अभ्यासाने  

 अमेररकन व फ्रें च राज्यक्ाांतीचा जगाचा इद्दतहासावर पडलेला प्रभाव अभ्यासाने.  

 

२.१ प्रस्तरवनर  

 

अमेररकेतील वसाहतीचे फ्रें चाद्दवरुद्च सांरक्षण करण्यासाठी इांग्लांडला इ.स. १७६३ साली 

सप्तवाद्दषवक यदु्च करावे लागले. या यदु्चात इांग्लांडचा द्दवजय झाला. परांत ुह ेयदु्च करण्यासाठी 

इांग्लांडला अफाट खचव करावा लागला होता. यदु्चानांतर द्दिद्दटश शासनापढेु अफाट यदु्च कजव 

फेडणे, द्दजांकलेल्या नव्या प्रदेशाचे रक्षण करणे, अमेररकेतील तैनात फौजेचा खचव 

भागद्दवणे,असे असांख्य प्रश्न द्दनमावण झाले होते. यदु्चावर झालेल्या अफाट खचावचा काही भाग 

अमेररकेतील वसाहतीवर कर बसवून वसूल करावा असा प्रश्न द्दिद्दटश शासनाने स्वीकारला 

होता. परांत ु या कायद्याांना वसाहतींमधील बहुसांख्य जनतेने तीव्र द्दवरोध दशवद्दवला होता. 

इांग्लांड वचवस्वाखाली असलेली अमेररकेतील लोकाांनी सांघद्दटतपणे द्दिद्दटश शासनाने 

लादलेल्या धोरणाला द्दवरोध दशवद्दवला. तडजोडीचे सवव प्रयत्न द्दवफल झाल्यानांतर 
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अमेररकेतील लोकाांनी इ.स. १७७६ साली आपल्या स्वातांत्र्याची घोषणा केली. म्हणूनच 

द्दवर्श् इद्दतहासामध्ये या घटनेला अमेररकन स्वातांत्र्ययदु्च असेही म्हणतात. इांग्लांडद्दवरुद्च 

अमेररकेतील लोकाांनी स्वातांत्र्ययदु्च घोद्दषत केले. अठराव्या शतकाच्चया उत्तराधावत झालेली 

अमेररकन क्ाांती म्हणजे अमेररकेच्चयाच नव्हे तर सांपूणव द्दवर्श् इद्दतहासातील टद्दनांग पॉई ांट 

म्हणून समजले जाते. गलुामद्दगरीच्चया जोखडातून मकु्त होणारा प्रथम देश म्हणजे अमेररका 

होय. अमेररकन क्ाांतीने जगासमोर एक आदशव द्दनमावण केला .यरुोपीय शक्तीच्चया 

साम्राज्यवादाला बळी पडलेल्या आद्दशया व आद्दफ्रकाखांडातील दबुवल आद्दण मागासलेल्या 

देशाांना सांघद्दटत शक्तीचे बळ द्दमळाले. गलुामद्दगरीच्चया जोखडातून बांद्ददस्त असलेल्या देशाांना 

स्वातांत्र्याची पे्ररणा द्दमळाली. अमेररकन क्ाांतीचा पररणाम फ्राांसवरही झाला. फ्रान्समध्ये तर 

स्वकीयाांचे शासन होते. अमेररकन क्ाांतीचे आणखी एक महत्त्व म्हणजे जगातील पद्दहले 

प्रजासत्ताक अद्दस्तत्वात आले. द्दशवाय जगातील सवव घटनाना आधारभूत असा मानवी 

हक्काचा जाहीरनामा ही सदु्चा अमेररकन क्ाांतीची देणगी होय. इांग्लांड द्दवरुद्च पकुारलेल्या 

स्वातांत्र्ययदु्चात शेवटी वसाहतीचा द्दवजय होऊन त्याचे यनुायटेड स्टेटस ऑफ अमेररका ह े

नवे स्वतांि गणराज्य सन १७८३ साली उदयास आले होते. त्याचा सद्दवस्तर अभ्यास 

आपण या घटकात करणार आहोत. 

 

२.२ परर्श्वभूमी   

 

२.२.१ अमरेरकन ररज्यक्रांतीचे स्वरुप:  

अमेररकन राज्यक्ाांती ही वासाहद्दतक जनतेनी इांग्लड अशा बलाढ्य आक्ाांताांच्चया शोषणा 

द्दवरुध्द वैचाररक व राजद्दकय क्ाांती पकुारली होती. जी सन  १७६५ आद्दण १७९१ 

दरम्यान वसाहतवादी उत्तर अमेररकेत तीचे द्दबजारोपण द्रढुमूल झाले. १३ वसाहतींमधील 

अमेररकन लोकाांनी स्वतांि राज्ये स्थापन केले. ज्याांनी अमेररकन क्ाांद्दतकारी यदु्चात 

(१७७५-१७८३) द्दिद्दटशाांचा पराभव केला, द्दिद्दटश राजवटीपासून स्वातांत्र्य द्दमळवले आद्दण 

यनुायटेड स्टेट्स ऑफ अमेररका, सांघराज्य स्थापन झाले. पद्दहली आधदु्दनक घटनात्मक 

उदारमतवादी लोकशाही स्थापन केली. हे द्दवर्श् इद्दतहासातील अतलुद्दनय अशी घटना 

म्हणून समजल्या जाते. 

 

अमेररकन वसाहतवाद्याांनी द्दिटीश सांसदेद्वारे कर आकारण्यावर आके्षप घेतला, ज्यामध्ये 

त्याांचे थेट प्रद्दतद्दनद्दधत्व नव्हते. इ.स. १७६५  च्चया मदु्राांक कायद्याच्चया सांमताने वसाहतींवर 

अांतगवत कर लादले गेले होते. ज्यामळेु वसाहतींचा द्दवरोध झाला आद्दण अनेक वसाहतींच्चया 

प्रद्दतद्दनधींची स्टॅम्प अॅक्ट द्दनषेधाथव  कागेँ्रसमध्ये बैठक झाली. द्दिटीशाांनी स्टॅम्प अॅक्ट कायदा 

रद्ङ केल्याने तणाव कमी झाला होता. परांत ु इ.स. १७६७ मध्ये टाउनशेंड कायदा सांमत 

झाल्यानांतर पनु्हा द्दवद्रोह भडकला. द्दिटीश सरकारने शाांतता कमी करण्यासाठी सन  

१७६८ मध्ये बोस्टनमध्ये सैन्य तैनात केले, ज्यामळेु इ.स. १७७० मध्ये बोस्टन हत्याकाांड 

घडले. द्दिद्दटशाांने नांतर बरचे कर रद्ङ केले. परांत ु वासाहद्दतक जनतेवर कर लावण्याच्चया 

सांसदेच्चया अद्दधकारावर प्रद्दतकात्मकपणे ठामपणे साांगण्यासाठी चहावरील कर कायम 

ठेवला. सन १७७२ मध्ये रह्ोड आयलांडमधील गॅस्पी जाळणे, १७७३ चा चहा कायदा 
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पास होणे आद्दण द्दडसेंबर १७७३ मध्ये बोस्टन टी पाटी यामळेु तणावात उत्तरोत्तर  वाढ 

होत गेली. द्दिटीशाांनी बोस्टन हाबवर बांद करून आद्दण दांडात्मक कायद्याांची माद्दलका लागू 

करून प्रद्दतसाद द्ददला होता. ज्याने मॅसॅच्चयसेुट्स कॉलनीचे स्व-शासनाचे द्दवशेषाद्दधकार 

प्रभावीपणे रद्ङ केले. इतर वसाहती मॅसॅच्चयसेुट्सच्चया मागे धावल्या आद्दण तेरा वसाहतींपैकी 

बारा वसाहतींनी १७७४ च्चया उत्तराधावत द्दिटनला त्याांच्चया प्रद्दतकाराच्चया समन्वयासाठी 

कॉद्दन्टनेन्टल कागेँ्रस तयार करण्यासाठी प्रद्दतद्दनधी पाठवले. 

 

अशा प्रकार े द्दिटेनच्चया द्दवरोधकाांना देशभक्त द्दकां वा द्दव्हग्स म्हणून ओळखले जात असे, तर 

उपद्दनवेशवादी ज्याांनी राजसते्तशी आपली द्दनष्ठा कायम ठेवली त्याांना द्दनष्ठावांत द्दकां वा टोरीज 

म्हणून ओळखले जात असे. १९ एद्दप्रल १७७५ रोजी लेद्दक्सांग्टन आद्दण कॉनकॉडव  येथे 

स्थाद्दनक देशभक्त द्दमद्दलद्दशयाने लष्करी साद्दहत्याचा साठा हस्तगत करण्यासाठी पाठवलेल्या 

द्दिद्दटश द्दनयद्दमत सैद्दनकाांना तोंड द्यावे लागले. तेव्हा खलेु यदु्च सरुू झाले. नव्याने स्थापन 

झालेल्या कॉद्दन्टनेंटल आमीमध्ये सामील झालेल्या देशभक्त द्दमद्दलद्दशयाने बोस्टनमध्ये 

द्दिद्दटश सैन्याला वेढा घातला. जमीन आद्दण त्याांच्चया सैन्याने समदु्रमागे माघार घेतली. 

प्रत्येक वसाहतीने प्राांतीय कागेँ्रसची स्थापना केली, ज्याने पूवीच्चया वसाहती सरकाराांकडून 

सत्ता स्वीकारली, द्दनष्ठावाद दडपला आद्दण कमाांडर इन चीफ जनरल जॉजव वॉद्दशांग्टन याांच्चया 

नेततृ्वाखालील कॉद्दन्टनेंटल आमीमध्ये योगदान द्ददले. अशातच सन १७७५-७६ च्चया 

द्दहवाळ्यात देशभक्ताांनी द्दक्वबेकवर आक्मण करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला आद्दण 

सहानभूुती असलेल्या वसाहतवाद्याांना एकि केले. 

 

कॉद्दन्टनेन्टल कागेँ्रसने द्दिद्दटश द्दकां ग जॉजव द्दतसरा याांना जलुमी घोद्दषत केले ज्याने इांग्रज 

म्हणून वसाहतवाद्याांचे हक्क पायदळी तडुवले आद्दण त्याांनी ४ जलैु १७७६ रोजी 

वसाहतींना मकु्त आद्दण स्वतांि राज्य घोद्दषत केले. देशभक्त नेततृ्वाने राजेशाहीचे शासन 

नाकारण्यासाठी उदारमतवाद आद्दण प्रजासत्ताकवादाच्चया राजकीय तत्त्वज्ञानाचा दावा केला. 

अद्दभजात वगव स्वातांत्र्याच्चया घोषणेने घोद्दषत केले की, 'सवव परुुष समान द्दनमावण केले गेले 

आहेत, जरी नांतरच्चया शतकाांपयांत घटनात्मक सधुारणा आद्दण फेडरल कायद्याांमुळे 

आद्दफ्रकन अमेररकन, मूळ अमेररकन, गरीब गोर ेपरुुष आद्दण द्दस्त्रयाांना समान अद्दधकार द्ददले 

जातील.' 

 

सन १७७६ च्चया दरम्यान द्दिद्दटशाांनी न्यूयॉकव  शहर आद्दण त्याचे मोक्याचे बांदर ताब्यात 

घेतले, जे त्याांनी यदु्चाच्चया कालावधीसाठी राखले. कॉद्दन्टनेंटल आमीने ऑक्टोबर १७७७ 

मध्ये साराटोगाच्चया लढाईत द्दिटीश सैन्यावर कब्जा केला आद्दण त्यानांतर फ्रान्सने यनुायटेड 

स्टेट्सचा द्दमि म्हणून यदु्चात प्रवेश केला आद्दण पहाता पहाता यदु्चाचे जागद्दतक सांघषावत 

रूपाांतर झाले. रॉयल नेव्हीने बांदराांवर नाकेबांदी केली आद्दण काही काळासाठी इतर शहर े

ताब्यात घेतल्या गेली. परांत ुवॉद्दशांग्टनच्चया सैन्याचा पराजय करण्यात ते अयशस्वी झाले. 

द्दिटेनने देखील दद्दक्षणेकडील राज्याांना द्दवर्श्ासूांच्चया अपेद्दक्षत मदतीसह ताब्यात ठेवण्याचा 

प्रयत्न केला आद्दण यदु्च दद्दक्षणेकडे सरकले. द्दिटीश जनरल चाल्सव कॉनववॉद्दलसने  १७८० 

च्चया सरुुवातीस चाल्सवटन, दद्दक्षण कॅरोद्दलना येथे अमेररकन सैन्यावर कब्जा केला, परांत ु

प्रदेशावर प्रभावी द्दनयांिण ठेवण्यासाठी द्दनष्ठावांत नागररकाांकडून परुसेे स्वयांसेवक भरण्यात 
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तो अयशस्वी ठरला. शेवटी, सांयकु्त अमेररकन आद्दण फ्रें च सैन्याने कॉनववॉद्दलसच्चया सैन्यावर 

सन १७८१ मध्ये यॉकव टाउनवर कब्जा केला आद्दण यदु्चाचा प्रभावीपणे अांत केला. ३ 

सप्टेंबर १७८३  रोजी पॅररसच्चया करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्याने औपचाररकपणे 

सांघषव समाप्त केला आद्दण नवीन राष्राच्चया द्दिटीश साम्राज्यापासून पूणवपणे वेगळे होण्याची 

पषु्टी केली. अमेररकन राज्यक्ाांती सांदभावत पढुील घटक द्दनहाय माहीती मध्ये स्पष्ट करण्यात 

आले आहे. 

 

२.२.२ इांग्लांडच्चयर वसरहती :  

सन १४९६ मध्ये इांग्लांडचा राजा हेन्री सातवा ह्याने जॉन केबटला अमेररकेत वसाहती 

स्थापन करण्याचा परवाना द्ददला होता. त्यानांतर  १०० वषाांनी राणी एद्दलझाबेथ याांच्चया 

कारद्दकदीत वॉल्टर रॅले ह्याने बरचे प्रयत्न केला. त्यादृष्टीने त्याांना राणीकडून परवाना 

द्दमळाला होता. सन १६०६ मध्ये व्यापारी उमराव व प्रद्दतद्दष्ठत लोकाांनी एकि येऊन लांडन 

कां पनी व प्लायमाऊथ कां पनी अशा दोन कां पन्या स्थापन करण्यात आल्या. शेवटी उद्दशरा 

का होईना लांडन कां पनीला अमेररकेत वसाहती स्थापन करण्यात यश द्दमळाले होते. सन 

१६०७ मध्ये इांग्लांडचा राजा जेम्स प्रथमच्चया कारकीदीत इांग्लांडची अमेररकेत पद्दहली 

वसाहत स्थापन झाली होती. त्या वसाहतीला जेम्सटाऊन असे नाव देण्यात आले होते.  

 

अशा प्रकार े इांग्लडला उत्तर अमेररकेतील पूवव द्दकनाऱ् यावर वसाहती स्थापन करण्याला 

सरुुवात झाली. इग्लांडला उत्तर अमेररकेत वसाहद्दत स्थापन करत असताना तेथील मूळ 

रद्दहवाशाांशी चाांगले वागून त्याांच्चया सोबत द्दमसळून त्या भपु्रदेशातील उत्पादनाची माद्दहती 

द्दमळवीत. त्याांच्चया मदतीने लागवडीस सरुुवात केली. इांग्लांडच्चया ताब्यात जसा भूप्रदेश येत 

गेला तसा तांबाखू, कापूस, केळी इत्यादी लागवड मोठ्या प्रमाणावर सरुू झाली. त्यामध्ये 

काम करण्यास आद्दफ्रकेतून द्दनग्रो गलुाम आणले जाऊ लागले. अमेररकेत वसाहती स्थापन 

करण्यात इांग्रज व्यापारी याांचा पढुाकार असल्याने त्यामागील व्यापारी हेतू स्पष्ट होता. 

आपल्या उत्पाद्ददत मालासाठी इांग्लांडला बाजारपेठ याांची आवश्यकता होती. तसेच उद्योग 

व्यवसायाकररता कच्चच्चया मालाचे आवश्यकता होती. इांग्लांडमध्ये प्रॉटेस्टांट व प्यरुीटन याांचा 

छळ होत होता. या छळाला कां टाळून अनेक लोकाांनी इांग्लांडमधून अमेररकन वसाहतीमध्ये 

स्थलाांतररत झाले होते. इांग्लांडची अमेररकेत स्थापन झालेली दसुरी वसाहत मॅसॅच्चयसेुट्स 

होय. सन १६२० मध्ये इांग्लांडमधून काही लोक मे फ्लावर नावाच्चया जहाजातून आले. 

त्याांना द्दपलद्दग्रम फादसव असे म्हटले जाते. त्याांनीच ह्या वसाहतीची स्थापना केली होद्दत. सन 

१६३२ मध्ये द्दवल्यम पेन याने पेनद्दसल्व्हाद्दनया नावाची वसाहत स्थापन केली होती. 

इांग्लांडची अमेररकेतील शेवटची वसाहत जॉद्दजवया होय. अशाप्रकार ेअमेररकन क्ाांतीच्चया वेळी 

अमेररकेत इांग्लडच्चया व्हद्दजवद्दनया मॅसॅच्चयसेुट्स, पेनद्दसल्व्हाद्दनया,मेरीलडँ, कनेद्दक्टकट, होड 

आयलडँ, न्यू हॅम्पशायर, उत्तर कॅरोद्दलना, दद्दक्षण कॅरोद्दलना, न्ययुॉकव , द्दडलावर,े न्यूजसी 

आद्दण जॉद्दजवया अशा एकूण १३ वसाहती स्थापन केल्या होत्या. 

 

२.२.३ इांग्लांडचे वसरहतीप्रती तत्व :  

इांग्लांडची अमेररकेत वसाहती स्थापन करण्यामागील मखु्य तत्त्व हे आद्दथवक स्वरूपा बद्ङलचे 

असल्याने, वासाहद्दतक पासून जास्तीत जास्त लाभ कसा द्दमळेल, असेच तत्व होते. माि 
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देशाच्चया उन्नतीसाठी वसाहतींनी प्रयत्न करावे हीच इांग्लांडची अमेररकन वसाहतीकडे 

पाहण्याचा मखु्य हेतू होता. इांग्लांडच्चया एका व्यापार सदस्याने सन १७२६ मध्ये असे म्हटले 

होते की ‘एका परावलांबी शासनाची प्रत्येक कृती मािदुेशाच्चया लाभासाठी असली पाद्दहजे. 

एकां दरीत इांग्लांडचे वसाहती प्रती तत्त्व हे शदु्च स्वाथावचे होती असे द्ददसते. हेतू साध्य 

करण्यासाठी इांग्लांडने वसाहतीवर काही द्दनबांध लादले. त्याचे स्वरुप पढुीलप्रमाणे होते.  

१]  इांग्लांडच्चया उत्पाद्ददत वस्तूशी स्पधाव होईल अशा अमेररकन वसाहतीमधील वस्तूांच्चया 

उत्पादनावर बांदी घालण्यात यावी,  

२]  इांग्लडच्चया उत्पाद्ददत मालाशी स्पधाव करणाऱ्या अमेररकन वसाहतीमधील माल 

बाजारपेठेत पाठयद्दवण्यासाठी त्यावर जबर जकात लावण्यात यावी,  

३]  इांग्लांडच्चया गरजेच्चया उत्पाद्ददत मालाला शासनाने साद्दहत्य द्यावे,  

४]  इांग्लडच्चया वसाहद्दतने कागदी चलन स्वीकारू नये. गलुामाांचा व्यापार इांग्लांडच्चया दृष्टीने 

द्दकफायतशीर असल्याने वसाहतींनी गलुामाांचा व्यापार कमी करू नये. अशा स्वरूपाचे 

ते द्दनबांध होते. वासाहद्दतक जनतेबद्ङल इांग्लडचे वाढत गेलेले द्दनबांधाांमळेु वसाहतीमध्ये 

असांतोष द्दनमावण झाला. पररणामी अमेररकन क्ाांतीचा उद्भव झाला. 

 

कृषी द्दपके घेण्यासाठी इांग्लांडने वासाहद्दतक शेतीवर आपले लक्ष कें द्दद्रत केले. त्या कामी 

त्याांना मळुरद्दहवाशाांशी रडे इांद्दडयन्सची गरज होती. कारण शेतीकामासाठी जांगले कापणे, 

द्दशकार करणे, घर े बाांधणे, तांबाखूची लागवड, इत्यादी कामे मूळ रद्दहवासी चाांगल्याप्रकार े

करीत असत. त्यानांतर कापडाची लागवड करणे सरुू झाली. कापड द्दवणणे, उत्पादनासाठी 

आवश्यक अवजार े तयार करणे, या कामासाठी यरुोपातून कुशल कारागीर बोलाद्दवण्यात 

आले होते. हळूहळू द्दवदेशी व्यापाराला चालना द्दमळाली. ह्या व्यापारातनु न्ययुॉकव , बोस्टन 

इत्यादी बांदराची भरभराट सरुू झाली. मूळ रद्दहवाशाद्दशवाय अमेररकेत इांग्रज, फ्रें च, स्पॅद्दनश 

असे द्दवद्दवध वांशाचे राष्रीयत्व असणार,े द्दवद्दवध भाषा बोलणार े लोक राहतात. अमेररकन 

वसाहतीमध्ये अनेक जमातींची सरद्दमसळ झालेली होती. इांग्लांडच्चया अमेररकेतील १३ 

वसाहतीवर इांग्लांडच्चया राजाकडून गव्हनवर द्दनयकु्त केला जाईल. गव्हनवरच्चया मदतीसाठी एक 

प्रद्दतद्दनधी मांडळ नेमले जाईल. त्या प्रद्दतद्दनधींची द्दनवड ही जनते तफे होत असे. आपल्या 

वसाहतीसाठी कायदे करण्याचा अद्दधकार हा प्रद्दतद्दनधी मांडळाला होता. अशाप्रकार े

इांग्लांडच्चया वसाहतींना अांतगवत कारभाराची स्वातांत्र्य असले तरी त्यावर अांद्दतम सत्ता 

इांग्लांडच्चया राजाची चालत होती. 

 

आपली प्रगती तपरसर  

१) अमेररकन राज्यक्ाांतीच्चया उदयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करा?  

 

२.३ अमरेरकन क्रांतीची मूलभूत कररणे    

 

सन १७६३ च्चया सप्तवाद्दषवक यधु्दासाठी इांग्लांडला अफाट खचव करावा लागला होता. या 

यदु्चासाठी इांग्लांडवर १३७ दशलक्ष पौंडाचे कजव झाले होते. या व्यद्दतररक्त इांग्लांडला 
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वसाहतीत खडी फौज ठेवण्यासाठी वाषीक चार लक्ष पौंड खचव येत होता. अशा पररद्दस्थतीत 

इांग्लांडने वसाहतीसांबांधी नवनवीन धोरण बनद्दवले आद्दण अमेररकन क्ाांतीकडे वाटचाल सरुू 

झाली. अमेररकन क्ाांतीच्चया द्दवद्दवध कारणाांचा अभ्यास केल्यानांतर आपल्याला अमेररकेत 

क्ाांती का झाली याची सद्दवस्तर माद्दहती होते.  

 

१] दुरत्वरची भरवनर : 

वासाहद्दतक राष्राांमध्ये वसाहती स्थापन करणार े इांग्लड, फ्रें च काही ना काही कारणामुळे 

आपला स्वदेश सोडून आलेले होते. इग्लांडमधील स् टुअटव  राज्याांच्चया धाद्दमवक अत्याचाराांना 

कां टाळून बरचे लोक इांग्लांड सोडून अमेररकेत स्थलाांतररत झाले होते. या स्थलाांतररतामध्ये 

प्रामखु्याने द्दििन धमोपदेशक होते. अमेररकेत स्थलाांतररत होणाऱ्या मध्ये प्रॉटेस्टांट व 

प्यरुरट्न पांथाांचे तसेच काही प्रमाणात कॅथॉद्दलकही होते. इांग्लांडमध्ये त्याांच्चयावर घातलेली 

बांधने हे त्याांना मान्य नसल्याने त्याांनी अमेररकन वसाहतीत स्थलाांतररत झाले. याव्यद्दतररक्त 

वसाहती म्हणजे इांग्लांडमधील गनु्हेगार पाठद्दवण्याचा प्रदेश बनला होता. अशा प्रकार ेवाईट 

चाररत्र्याचे लोक अमेररकन वसाहतीत एकवटले होते. अशा लोकाांकडून इांग्लडप्रद्दत पे्रमाची 

आशा करणे व्यथव होते. दळणवळणाची अपरुी साधने फारशी उपलब्ध नसल्याने ही परस्पर 

सांपकव  कमी होत होत. ह्या वरील सवव कारणामळेु वसाहतीमध्ये इांग्लड बद्ङल एक प्रकारची 

दरुत्वाची भावना द्दनमावण झाली होती. इांग्लांडचे वसाहतीवर द्दनबांध जसजसे वाढत गेले, 

तसतसे  हे सांबांध अद्दधक द्दवकोपास गेले. 

 

२] स्वरतांत्र्यरची भरवनर : 

अमेररकन स्थापन झालेल्या वसाहती पैकी १३ वसाहती ह्या इांग्लांडच्चया वचवस्वाखाली 

होत्या. इांग्लांडच्चया कायद्यानसुार वसाहतीवर कायदा राहत असे. वसाहतीवर द्दनयांिण 

ठेवण्यासाठी इांग्लांडच्चया राजाकडून एक गव्हनवर द्दनयकु्ती केला जाई. गव्हनवरच्चया मदतनीस 

प्रद्दतद्दनधी मांडळ नेमले जाई. प्रत्येक प्रद्दतद्दनधीमांडळातील सदस्याांची द्दनयकु्ती ही द्दनवडणूक 

पद्चतीने जनतेची तफे केली जाई. अशाप्रकार ेजन द्दनवाव द्दचत प्रद्दतद्दनधीमांडळ आद्दण इांग्लांडचा 

राजा द्दनयकु्त गव्हनवर याांचे सांबांध फारसे चाांगले जमत नव्हते. जनप्रद्दतद्दनधीमांडळ तर 

कधीकधी गव्हनवर व न्यायाधीश अशा उच्चचपदस्थ अद्दधकाऱ्याांचे वेतन कमी करत असे. 

त्याबाबत इांग्लांडला हस्तके्षप करता येत नव्हता. पररणामी इांग्लांड व वसाहती याांचे सांबांध 

कालाांतराने द्दबघडतच गेले. इांग्लांडच्चया जोखडातून मकु्त होऊन आपल्या देशाच्चया स्वतांिपणे 

कारभार चालवावा ही मनोभूद्दमका सववच वसाहतींमधील जनतेमध्ये तयार होत होती. 

वास्तद्दवक पाहता वासाहद्दतक लोकही इांग्लांडच्चया जनतेपेक्षा अद्दधक जागतृ व स्वातांत्र्यपे्रमी 

होते. एक द्दभन्न सांस्कृती अमेररकन वसाहतीमध्ये उदयास येत होती. वसाहतीमध्ये 

मूळरद्दहवासी, इांग्रज, फ्रें च, स्पॅद्दनश, डच अशा द्दवद्दवध वांश, जमाती, द्दवद्दवध भाषा असलेल्या 

लोकाांची सरद्दमसळ होत होती. त्यातून अमेररकन हा नवा समाज आकारास येत होता. त्या 

समूहामध्ये व्यापारी, उद्योगपती, शेतकरी, मजूर, असे द्दवद्दवध व्यावसाद्दयक होते. त्याांनी 

शाळा महाद्दवद्यालय सरुू करून द्दशक्षण प्रसाराचे कायव केले. त्यातून नवी सांस्कृती 

भरभराटीस येऊ लागली. ह्या द्दपढीला आपल्या यरुोपातील जनु्या भूप्रदेशाबद्ङल अद्दजबात 

आकषवण वाटत नव्हते. ह्यावरील उल्लेद्दखत साांस्कृतीक द्दवद्दवधतेमळेु इांग्लड वसाहतीमधील 

सांबांध दरुावत होते. 
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२.३.१ फ्रें च धोकर समरप्त :  

उत्तर अमेररकेत क्यबेुक् नावाची वसाहत ही १६०८ मध्ये स्थापन झाली होती. वासाहतीक 

प्राांताांमध्ये इांग्लडच्चया वसाहतीच्चया सीमेवर फ्रें च वसाहतीचा प्रसार होऊ लागला. प्रामखु्याने 

फ्रें च वसाहती त्या उत्तर व पद्दिम सीमा लगत वेढलेल्या गेल्या. तेथे फ्रें चाांनी व्यापार-उदीम 

सरुू करून लष्करी ठाणी प्रस्थाद्दपत केली. वसाहती स्थापन करण्यासाठी फ्रें च सम्राट 

चौदाव्या लईुचे प्रोत्साहन द्दमळाल्याने इांग्लांडच्चया वसाहतींना पयावयाने धोका द्दनमावण झाला. 

परांत ुलवकरच इांग्लांड व फ्रान्सचे द्दबघडले आद्दण त्याांच्चया ऑद्दस्रयाच्चया वारसा प्रश् नावरून 

त्याांच्चयात सांघषव सरुू झाला. त्याांच्चयामधील महत्त्वाचा सांघषव यरुोपच्चया इद्दतहासात सप्तवाद्दषवक 

यदु्च म्हणून प्रद्दसद्च आहे .या यदु्चात इांग्लांडने फ्रान्सला पूणवतः पराभूत केले. हे यदु्च १७५६ 

ते १७६३ साली लढले गेले होते. हे यदु्च पॅररसच्चया तहानसुार सांपषु्टात आले. पररणामी 

वसाहतींना जाणवत असलेला फ्रान्सचा धोका समाप्त झाला. वसाहतींना आता इांग्लांडच्चया 

सांरक्षणाची गरज उरली नाही. एक प्रकार ेत्या मकु्त झाल्यात. यातूनच वसाहतींनी इांग्लडला 

द्दवरोध सरुू केला. 

 

२.३.२ वसरहतकरररची स्वतांि वृत्ती :  

अमेररकेतील इांग्लांडच्चया ह्या १३ वसाहती अत्यांत साहसी असून मायदेशातील इांग्रजाांपेक्षा 

अद्दधक स्वातांत्र्य द्दप्रय होत्या. प्रत्येक वसाहतीसाठी स्वतांि द्दवद्दधमांडळ होती. वसाहतींचा 

गव्हनवर हा मायदेशाच्चया सरकारकडून द्दनयकु्त झालेला असला तरीही, त्याचा पगार देणे, 

राज्य कारभाराद्दवषयी स्वतांि द्दनणवय घेणे, ह े द्दवद्दधमांडळाच्चया अद्दधकारात होते, या काळात 

इांग्लांड मधील सत्ता ही उच्चच लोकाांच्चया हाती असून, ती भ्रष्टाचाराने ग्रासलेली होती. 

याउलट वसाहतवाले परुोगामी वतृ्तीचे असून त्याांच्चया द्दवधानसभा, चैतन्ययकु्त व स्वतांि 

होत्या. त्याांचा प्रद्दतगामी व प्रद्दतद्दक्यावादी मायदेशापासून स्वतांि होण्याचा पक्का द्दनधावर 

झालेला होता. इांग्लांडने अनेक जाचक कायदे करून पढुील काळात वसाहतवरील द्दनबांध 

जसे वाढद्दवण्याचा प्रयत्न केला, तसतशी त्याची स्वातांत्र्यप्रद्दत भावना पल्लद्दवत झाल्या. त्या 

इांग्लांडपढेु नमल्या नाहीत. याचे पयववसान स्वातांत्र्ययदु्चात झाले. 

 

२.३.३ गिगटशरांचे अन्यरयी करयदे :  

द्दिद्दटश पालवमेंटने वसाहतीबद्ङल जाचक कायदे पास करून, वसाहतीवर द्दनबांध लादले होते. 

इांग्लांडने अमेररकेत आपले राजकीय वचवस्व द्दनमावण करून प्रचांड आद्दथवक लूट केली होती. 

इांग्लांडने वासाहद्दतक प्रदेशाांमध्ये सन १६२१ रोजी तांबाखूच्चया खाजगी द्दनद्दमवतीवर बांदी 

घालणारा कायदा पास केला. त्यानसुार वसाहतीतील तांबाखूची द्दनयावत इतर देशात द्दनयावत 

करणे बेकायदेशीर ठरद्दवण्यात आले. क्ॉमवेलने सन १६५१ साली नेद्दव्हगेशन ऍक्ट 

अमलात आणला होत. वसाहतीचा माल ने आन करण्यावर बांधने लादण्यात आली होती. 

त्यात अजून भर म्हणून इ.स. १७५२ च्चया कायद्याने द्दिद्दटश सावकाराने आपल्या कजावची 

वसलुी वसाहतीतील ऋणको च्चया मालमते्ततून करण्याची परवानगी द्दमळवली. 

 

इ.स. १७६३ मध्ये इांग्लांडने वसाहतवाल्याांना पद्दश् चमेकडील भूभागावर जाण्यास मनाई 

करणारा कायदा पास केला. सन १७६५ साली स्टॅम्प अ ॅक्ट पास करून वसाहतीवर 

लादल्या गेला. या कायद्याप्रमाणे कोणत्याही व्यवहार करारपिावर २० द्दशद्दलांगचा स्टॅम्प 
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लावण्याची सक्ती केल्या गेली. वसाहतीतून अद्दधकर कर वसलुीचा प्रयत्न मळीच्चया 

कायद्याद्वार े झाले. गे्रमांद्दव्हलचे धोरण क्ाांतीला कारणीभूत ठरले. त्याांनी सांसदेकडून पास 

करून घेतलेल्या कायद्यामध्ये साखर कायदा, जकात वसलुी पद्चती सांबांधीचा कायदा, हे 

महत्त्वाचे कायदे होते. वरील सवव जाचक कायद्यामळेु वसाहतवाल्याांच्चया मनात असांतोष 

भडकत गेला. या सवव कायद्यामळेु वासाहद्दतक व्यापाऱ्यावर आद्दण एकूण अथवव्यवस्थेवर 

मोठा आघात झाला. त्यामळेु द्ददवसेंद्ददवस असांतोष भडकत केला. द्दिद्दटशाांच्चया धोरणाद्दवरुद्च 

द्दवरोध सांघद्दटत होऊ लागला. स्टॅप अ ॅक्टने तर दैनांद्ददन व्यवहारावर पररणाम होऊ लागला ऺ. 

स्टॅम्प अ ॅक्टने द्दिद्दटश शासनाद्दवरुद्च वसाहतीत द्दनषेधाचे प्रचांड वादळ उठद्दवले. पररणामी 

अशा पररद्दस्थतीत अमेररकन क्ाांतीला कारणीभूत ठरणारी कारणे द्दवकसीत होत गेली. 

 

२.३.४ वरसरहगतक नवर समरज :  

यरुोप खांडातील इांग्लांड, फ्रान्स, जमवनी, इटली, हॉलाांड, पोतुवगीज व बेद्दल्जयम इत्यादी 

देशाांमधून एकवटलेली लोक अमेररकेत स्थाद्दयक झाली होती. त्या स्थाद्दनकाांमध्ये 

द्दिद्दटशाांची सांख्या जास्त होती. यरुोपातील या द्दभन्नद्दभन्न वांशातील लोक व स्थाद्दनक रडे 

इांद्दडयन्स याांच्चयात वणवसांकर होऊन नवा द्दमश्र समाज उदयास आला. या द्दमद्दश्रत नव 

समाजात कोणत्याही वगावचे व धमवसते्तचे वचवस्व नसून व्यद्दक्तस्वातांत्र्याला पूणववाव होता. 

त्यामळेु मायदेशाबद्ङलची आपलुकी द्दवसरून या भूमीला आपली कमवभूमी, मातभूृद्दम 

मानणारा नवा समाज उदयास आला. आपल्या कमवभूमी द्दवषयी या समाजाच्चया मनात 

आत्मीयता द्ददवसेंद्ददवस पल्लद्दवत होत गेली. राष्रवादाच्चया पे्ररणा उदयास आल्या. यातूनच 

स्वातांत्र्ययदु्च द्दनमावण झाले. 

   

२.३.५ नर प्रगतगनगधत्व नर कर :  

इ.स. १६६७ साली वासाहद्दतक लोकाांनी कर आकारणीला द्दवरोध केल्याने, अनेक कर मागे 

घेण्यात आले होते. परांत ुसन १७६९ मध्ये वसाहतीवर कर लादण्याचा पालवमेंटचा हक्क 

बजावण्यासाठी चहावरील पौंडामागील कर बराच कमी करण्यात आला. वासाह्तीतनु चहा 

द्दपण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने ईस्ट इांद्दडया कां पनीला द्दनयावतीच्चया भरपूर सवलती देण्यात 

आल्या होत्या. वासाहद्दतक जनतेला चहा स्वस्त द्दकमतीत कमी करण्याची व्यवस्था 

करण्यात आली. परांत ु इांग्लांडचा पांतप्रधान लॉडव नॉथव हा चहावरील कर कमी करण्यास 

तयार नव्हता. त्यामळेु सांघषावला धार चढुन पालवमेंटच्चया कर बसद्दवण्याच्चया अद्दधकाराला 

आव्हान देण्यात आले होते. यातूनच ना प्रद्दतद्दनधी ना कर ही सांकल्पना उदयास आली. 

द्दिद्दटश पालवमेंटमध्ये जोपयांत वसाहतींना प्रद्दतद्दनद्दधत्व नाही, तोपयांत पालवमेंटला वसाहतीवर 

कर बसद्दवण्याचा अद्दधकार नाही, असे वासाहद्दतक जनतेचे ठाम मत बनले होते. वासाहद्दतक 

जनतेला द्दिद्दटश पालवमेंटचे साववभौमत्व मान्य नव्हते. शेवटी सांघषव होऊन यदु्चास तोंड 

फुटले. 

 

२.३.६ वरसरहगतक ररष्रवरदरची गनगमवती :  

अमेररकेतील वासाहद्दतक नवसमाजाने धाद्दमवक उन्नती, द्दशक्षण व साांस्कृद्दतक उन्नतीकडे 

जास्त लक्ष परुद्दवले होते.  प्राथद्दमक द्दशक्षण, उच्चच द्दशक्षण व सांशोधनासाठी असांख्य सांस्था 

व ग्रांथालयाची द्दनद्दमवती करण्यात आली होती. प्यरुरद्दटयन,सेपरदे्दटस्ट व केकर या 
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सधुारणावादी धमव पांथाचा प्रचार व प्रसार केला. तसेच छापखाने व वतृ्तपिे सरुू करण्यात 

आली. कला, शास्त्र ,साद्दहत्याची द्दनद्दमवती केली. जॉन हॉवडव , जेम्स लॉगन, बेंजाद्दमन 

फ्रां द्दक्लन,जॉन कॅम्बेल, पीटर जेंगर व द्दवल्यम या व्यक्तींचा शैक्षद्दणक व साांस्कृद्दतक उन्नतीत 

फार मोठा सहभाग होता. त्याांच्चया प्रयत्नाांमळेु राष्रवादाला चालना द्दमळाली. पयावयाने 

स्वातांत्र्ययदु्चालाच चालना द्दमळाली. 

 

२.३.७ ररज्यकत्यरांचे जुलमी धोरण :  

वासाहद्दतक जनतेनी द्दिद्दटशाांच्चया जलुमी व अन्यायी धोरणाद्दवरुद्च द्दवनांती अजव व सनदशीर 

मागावचा अवलांब स्वीकारला होता. परांत ु या धोरणाला द्दिद्दटशाांनी प्रद्दतसाद द्ददला नाही. 

इांग्लांडचा राजा द्दतसरा जॉजव आद्दण सांसद याांनी आपल्या धोरणात द्दतळमाि देखील बदल 

केला नाही. इांग्लांडमधील द्दवचारवांताांनी द्दिटीशाांच्चया या वरील धोरणावर टीका केली. परांत ु

त्याची दखल द्दिद्दटश राज्यकत्याांनी घेतली नाही. तसेच शाांततामय सनदशीर मागावचा 

उपयोग  होत नाही, हे समजल्यानांतर स्वातांत्र्ययदु्चाचा मागव अांगीकारला. 

 

२.३.८ इांग्लांडचे स्वरथी धोरण :  

यरुोपमधील औद्योद्दगक क्ाांती नांतर अनेक देशाांमध्ये व्यापारासाठी वसाहती स्थापन 

करण्यासाठी स्पधाव सरुू झाली होती. पररणामी अमेररकेत अनेक वसाहती स्थापन झाल्या. 

सवावत जास्त वसाहती स्थापन करण्याच्चया स्पधेमध्ये इांग्लांड आघाडीवर होते. अमेररकन 

वसाहतीकडून कच्चचामाल द्दमळावा व वासाहद्दतक जनतेने पक्का माल बाजारपेठेत आणू 

नये,आणल्यास अमाप कर बसद्दवण्यात आल्यामळेु इांग्लांडच्चया या धोरणाद्दवरुद्च वासाहद्दतक 

जनतेने द्दवद्रोह पकुारला. 

         

२.३.९ गिलरडेगफियर येथील महत्वपूणव पररषदर :  

इांग्लांडच्चया अमानषु कृतीच्चया द्दनषेधाथव व वासाहद्दतक जनतेच्चया भद्दवतव्यासाठी 

द्दफलाडेद्दल्फया येथे सन १७७४ ते सन १७७५ आद्दण सन १७७६ मध्ये तीन पररषद 

भरद्दवण्यात आल्या. पररषदेमध्ये वसाहतीचे सवव प्रद्दतद्दनधी उपद्दस्थत होते. पद्दहल्या पररषदते 

इांग्लांडच्चया दडपशाहीचा द्दनषेध करून प्रद्दतकाराचा द्दनणवय घेतला गेला. दसुऱ्या अद्दधवेशनात 

स्वातांत्र्याचा जाहीरनामा तयार करून, जॉजव वाद्दशांग्टनला सेनापती म्हणून घोद्दषत करण्यात 

आले. द्दतसऱ्या कागेँ्रसच्चया बैठकीत द्दिद्दटश द्दवरोधी लढ्याची व स्वातांत्र्याच्चया 

जाहीरनाम्याची ऐद्दतहाद्दसक घोषणा करण्यात आली. येथून पढेु स्वातांत्र्याच्चया यदु्चाला 

चालना द्दमळाली. 

   

२.३.१० तत्ववेत्यरांच्चयर गवचरररांचर प्रभरव :  

जॉन लॉक, हॅररांग्टन, द्दमल्टन, मॉटेस्क्य,ु व्हॉल्टेअर या यरुोद्दपयन द्दवचारवांताांनी अमेररकेत 

क्ाांतीसाठी पषृ्ठभूमी तयार केली. याव्यद्दतररक्त अमेररकन द्दवचारवांत आद्दण नेत्याांनी 

अमेररकेत क्ाांतीची वैचाररक मशाल तयार केली. या द्दवचारवांताांमध्ये सॅम्यअुल अ ॅडॅम्स, जॉन 

अ ॅडॅम्स, अलेक्झाांडर हॅद्दमल्टन, बेंजाद्दमन फ्रें द्दक्लन, थॉमस जफेरसन, जॉजव मेसन व थॉमस 

पेन इत्यादींनी महत्त्वाची भूद्दमका बजावली होती. या महान द्दवचारवांताांनी व नेत्याांनी समाज 

जागतृ करून आांदोलनासाठी पषृ्ठभूद्दम तयार केली. रॉजन द्दवल्यम या धमोपदेशक, 
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कायदेपांद्दडत मलुाांनी वासाहद्दतक ताम्रवणीयाांना नागरी हक्क बहाल केले. त्याने ह्रोड 

आयलडँ हे आदशव वसाहत द्दनमावण केली. द्दवल्यम पेन याांनी द्दडलावेअर वसाहतीची स्थापना 

करून, तेथे लोकशाही, नागरी हक्क, समता, राष्रद्दनष्ठा जोपासली. रडे इांद्दडयन व सवव 

यरुोद्दपयनाांना सद्दहष्णतेुची वागणूक द्ददली. थॉमस जेफरसन याांनी शस्त्र उठावासाठी लोकाांना 

तयार केले. या तत्त्ववेत्त्याांच्चया. द्दवचारवांताच्चया, द्दवचाराांच्चया प्रभावातून, वासाहद्दतक जनतेच्चया 

मनात स्वातांत्र्य यदु्चाची पे्ररणा द्दनमावण केली. अशा प्रकार ेअमेररकन राज्यक्ाांतीसाठी वरील 

अनेक कारणे कारणीभूत ठरल्याचे समजते व त्यातून अमेररका स्वतांि बनली असे द्ददसते. 

द्दिद्दटश सांसदेच्चया अद्दधकाराला आव्हान देण्याचे सामथ्यव वासाहद्दतक लोकात आले. जॉन 

द्दडकोन्सनने  पिकाद्वार ेद्दिद्दटश सांसदेने केलेले कायदे नाकारले. द्दिद्दटश मालावर बद्दहष्कार 

घातला गेला व स्वदेशीचा परुस्कार केला गेला. यामळेु आांदोलन तीव्र झाले व क्ाांतीला 

सरुुवात झाली. 

 

आपलीप्रगती तपरसर  

१) अमेररकन राज्यक्ाांद्दतची कोनतेही दोन कारणे द्दलह. 

२) अमेररकन राज्यक्ाांद्दतमधील तत्ववेत्याांच्चया द्दवचाराांचा प्रभाव स्पष्ट करा ? 

 

२.४ अमरेरकन स्वरतांत्र्ययुद्धरची वरटचरल  (वरसरहगतक आांदोलन : गवगवध 

टप्पे )   

 

इांग्लांडच्चया अनेक जाचक धोरणामळेु वासाहद्दतक जनतेमधील असांतोष वाढतच गेला. 

द्दवचारवांताच्चया तांिज्ञानामळेु राष्रवादी भावना वाढीस लागली. वसाहतीचे शैक्षद्दणक व 

साांस्कृद्दतक प्रगती झाली. लोकशाही, स्वातांत्र्य, उदारमतवाद, समता, बांधतु्व या उदार 

तत्त्वाचा स्वीकार वासाहद्दतक द्दवचारवांताांनी आपल्या वसाहतीत केला. इांग्लांडचे 

आपल्यावरील वचवस्व नको यासाठी लढा चालू केला. सन १७७६ मध्ये अमेररका व इांग्लांड 

याांच्चयात स्वातांत्र्य यदु्च सरुू झाले. या स्वातांत्र्य यदु्चाचा शेवट सन १७८१ मध्ये झाला. या 

स्वातांत्र्य यदु्चात अमेररकेचा द्दवजय झाला. या स्वातांत्र्ययदु्चामध्ये वसाहतवाल्याांची खूप मोठे 

योगदान आहे. 

 

२.४.१ स्टॅम्प  अ ॅक्ट गनषेधरथव पररषद :  

सप्तवाद्दषवक यदु्चामळेु इांग्लांडचा खचावचा भाग वाढला होता. कराच्चया रुपाने वसाहतीतून कजव 

फेडावे, अशी इांग्लांडच्चया राजाने पालवमेंटमध्ये जाहीर केले होते. म्हणून सन १७३० ते इ.स. 

१७६४ या काळात वसाहतीवर अनेक कर लागणार ेकायदे पास केले. द्दिद्दटश सांसदेने सन 

१७६४ मध्ये स्टॅम्प अ ॅक्ट पास केला. दैनांद्ददन वस्तूची खरदेी द्दवक्ी, करारनामे, वतृ्तपिे, 

गहानखत व मद्यद्दवक्ी परवाने यासाठी भरमसाठ द्दकमतीचे स्टॅम्प वापरण्याची इांग्रजाांनी 

शक्ती केली व या कायद्याची कडक अांमलबजावणी केली. स्टॅम्प अ ॅक्ट नसुार कोणतेही 

व्यवहार, करारपि पदु्दस्तका, वतृ्तपि यावर वीस द्दसद्दलांगचा स्टॅम्प लावणे सक्तीचे करण्यात 

आले. वासाहद्दतक जनतेने या कायद्याला प्रखर द्दवरोध केला. सन १७६५ मध्ये न्यूयॉकव  

येथे मॅसॅच्चयसेुट्सच्चया नेततृ्वाखाली, नऊ वसाहती एकि आल्या व स्टॅम्प  अ ॅक्ट रद्ङ 
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करण्याची प्रमखु मागणी करण्यात आली. जेम्स ओटीस,पेद्दरक हेन्री, समँ्यअुल अडँमँ्स या 

द्दवचारवांताांनी आपल्या भाषणाच्चया माध्यमातून वसाहतीतील लोकमत या कायद्या द्दवरुद्च 

जागतृ केले. पररणामी अमेररकेत द्दिद्दटशद्दवरोधी द्दहांसाचारास सरुुवात झाली व शेवटी द्दिद्दटश 

पालवमेंटने स्टॅम्प अ ॅक्ट रद्ङ केला. 

 

२.४.२ गिलरडेगफियरची पगहली पररषद: 

५ सप्टेंबर १७७४ रोजी अमेररकेतील वासाहद्दतक सभेचे पद्दहले अद्दधवेशन द्दफलाडेद्दल्फया 

या शहरात भरद्दवण्यात आले. या अद्दधवेशनाला जॉद्दजवया वगळून एकूण बारा वसाहतीमधील 

पांचावन्न प्रद्दतद्दनधी हजर होते. या अद्दधवेशनात असांख्य ठराव माांडण्यात आले होते. परांत ु

मान्यता द्दमळाली नाही. शेवटी या वासाहद्दतक सभेने अमेररकेतील वसाहतींच्चया 

राजकारणातील नव्या स्थाद्दनक अद्दधकाऱ्याांना मान्यता द्ददली. या पररषदेमध्ये सनदशीर 

मागावने आपले हक्क अद्दधकार प्रस्थाद्दपत करण्याचे ठरद्दवले. राजा व पालवमेंटला द्दवनांती 

करण्यात आली की, वसाहतींच्चया सांमतीद्दशवाय कोणतेही कर लादण्यात येऊ नये, 

वसाहतीच्चया व्यापार व उद्योग धांद्यावर असलेल्या जाचक अटी दूर कराव्यात, तसेच द्दिद्दटश 

माल द्दवकत घ्यायचा नाही, असा द्दनणवय वसाहतीने घेतला. 

 

२.४.३ गतसऱ्यर जॉजवचे धोरण:  

द्दफलाडेद्दल्फयाच्चया पद्दहल्या पररषदेने घेतलेले द्दनणवय, द्दतसऱ्या जॉद्दजवया राजाला आवडले 

नाही. म्हणून त्याांनी वसाहतीवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. वासाहद्दतक जनतेने 

घेतलेल्या द्दनणवयाचा द्दबमोड करण्यासाठी त्याने वसाहतीत सैन्य पाठद्दवले होते. द्दतसऱ्या 

जॉजवने वसाहतीमध्ये द्दठक-द्दठकाणी द्दिद्दटश फौजा पाठद्दवण्यात आल्या होत्या. वसाहतींनी 

इांग्लांडला खांबीरपणे तोंड देण्याचे ठरद्दवले. 

 

२.४.४ लेगक्सांग्टांनची लढरई:  

बोस्टन चहा पाटी आद्दण द्दफलाडेद्दल्फयाची पद्दहली पररषद यामळेु इांग्लांड व वसाहती याांचे 

सांबांध तटुन्याजोगे ताणल्या गेल्या होते. इांग्लांड व वसाहती याांच्चयातील सांघषव टाळण्यासाठ 

प्रधानमांिी लॉडव नॉथवने इांग्लांडच्चया सांसदेत फेिवुारी १७७५ मध्ये एक तडजोड कायदा 

सांमत करून घेतला. तडजोड कायद्याद्वार ेवसाहतींना असे द्दनदेश देण्यात आले होते की, 

त्याांनी सांरक्षणाचा वाटा स्वतःहून द्ददला तर, त्याांच्चयावर वेगळे कर बसद्दवले जाणार नाही. 

याद्दनद्दमत्ताने इांग्लांड वसाहतीवर द्दनबांध घालण्याचा प्रयत्न करत आह,े हे वासाहद्दतक 

नेत्याांच्चया लक्षात आले. म्हणून त्याांनी लॉडव नॉथवची तडजोड कायदा फेटाळून लावला. याच 

दरम्यान मॅसॅच्चयसेुटस वसाहद्दतमद्दधल कॅन्कॉडव येथे वसाहतवाल्याांनी मोठा शस्त्रसाठा जमा 

केल्याचे कळताच, द्दिद्दटश सरसेनापती थॉमस गेज याांनी सेनापद्दत सद्दमतीच्चया नेततृ्वाखाली 

७०० सैद्दनकाांची तकुडी तो अवैध शस्त्रसाठा नेस्तनाबूत करण्यासाठी पाठद्दवण्यात आली. 

परांत ुमध्येच लेद्दक्सांग्टन येथे अमेररकन क्ाांद्दतवीराांनी ह्या फौजेला रोखण्यासाठी सववतोपरी 

प्रयत्न करण्यात आले होते. त्यावेळी झालेल्या सांघषावत  ८ अमेररकन क्ाांद्दतवीर ठार झाले. 

सेनापती द्दस्मठच्चय सैन्य तकुडीने कॅन्कॉडवचा शस्त्रसाठा नष्ट केला असला तरी, परत येताना 

अमेररकन नागरर सैन्याने त्याांच्चयावर द्दठकद्दठकाणी हल्ली केले. यावेळी जो सांघषव 
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झाला,त्यामध्ये दोन्ही बाजूांची अनेक सैद्दनक मारले गेले. हाच अमेररकन स्वातांत्र्ययदु्चाचा 

प्रारांभ होय.  

 

२.४.५ गिलरडेगफियर येथील दुसरी पररषद:  

वासाहद्दतक सभेची दसुरी पररषद द्दफलाडेद्दल्फया येथे १० मे १७७५ रोजी घेण्यात आली. 

जॉजव याांनी आपले प्रद्दतद्दनधी पररषदेला पाठद्दवल्यानांतर द्दफलाडेद्दल्फया या दसुऱ्या पररषदेत 

तेराही वसाहतीचे प्रद्दतद्दनधी एकि आल्याने द्दतला राष्रीय सभेचे रूप आले. पररषदेतील 

महत्त्वाच्चया द्दनणवयापैकी इांग्लांडशी एकजटुीने लढा देण्यासाठी सवव वसाहतींचा सरसेनापती 

म्हणून जॉजव वाद्दशांग्टनची द्दनयकु्ती करण्यात आली होती. येणारा सवव यदु्च खचव म्हणून सवव 

वसाहतीने  सांयकु्तररत्या करावा, असेही द्दनद्दित करण्यात आले. दसुऱ्या पररषदेला प्रत्यतु्तर 

म्हणून द्दिद्दटश सेनापती थॉमस गेजने एक जाद्दहरनामा काढला होत. त्यानसुार द्दिद्दटश 

शासनाद्दवरुद्च लढणाऱ्या अमेररकनाांना राजद्रोही मानले जाईल, असे घोद्दषत करण्यात आले.  

 

२.४.६ बांकर गहलची लढरई  [जून १७७५]:  

अमेररकेत स्वातांत्र्य यदु्चादरम्यान जे सांघषव झालेत, त्यात बांकर द्दहलची लढाई महत्त्वपूणव 

मानली जाते. अमेररकन सैद्दनकाांनी बोस्टन जवळील एका टेकडीवर द्दकल्ला बाांधण्यास 

सरुुवात करताच, इांग्लांडच्चया सैद्दनकाांनी त्यावर तोफा डागल्या. त्यावेळी झालेला सांघषव बांकर 

द्दहलची लढाई म्हणून प्रद्दसद्च आहे. बांकर द्दहलच्चया लढाईत द्दिद्दटशाांना द्दवजय द्दमळाला. पण 

त्यात हजारावर सैद्दनक व अद्दधकारी कामास आले. पररणामी थॉमस गेज ऐवजी हॉव याांची 

द्दनयकु्ती करण्यात आली. 

 

२.४.७ स्वरतांत्र्यरचर जरहीरनरमर:  

वासाहद्दतक सभेने ४ जलैु १७७६ रोजी स्वातांत्र्याचा जाहीरनामा प्रस्ततु केला. हा 

जाहीरनामा थॉमस जेफरसन याांनी तयार केला होता.  

१]  सवाांना जीद्दवताचा व सखुी राहण्याचा अद्दधकार आहे, 

२]  शासनाच्चया सवव अद्दधकाऱ्याांचे मूळ स्त्रोत जनता आहे. 

३]  वरील अद्दधकार सरकार मान्य करत नसेल तर असे अद्दधकार बदलद्दवण्याचा पूणव 

अद्दधकार जनतेला आहे, 

४]  द्दनरांकुश शासनाला बदलद्दवण्यासाठी लष्करी बलप्रयोगाची आवश्यकता वाटल्यास, 

त्याचा जरूर उपयोग करावा. 

 

अशा प्रकार े वरील स्वातांत्र्याच्चया या जाहीरनाम्यात लोकशाही आद्दण क्ाांतीची तत्त्वे 

प्रद्दतद्दबांद्दबत झालेली होती. 

 

२.४.८ वसरहतींची गवजयरकडे वरटचरल:  

सरँाटोगाच्चया लढाई अमेररकनाांनी द्दिद्दटशावर द्दमळद्दवलेल्या जोरदार द्दवजयामळेु, फ्रान्सने 

वसाहतीच्चया स्वातांत्र्याला औपचाररक मान्यता द्ददली. पररणामी इांग्लडचा पांतप्रधान लॉडव 

नॉथवने एक प्रद्दतद्दनधीमांडळ अमेररकेला पाठवून १७६३ पासून द्दिद्दटश सांसदेने 

वसाहतीसांबांधी लादलेले सवव कायदे रद्ङ करण्याचे आर्श्ासन द्ददले. परांत ुवासाहद्दतक सभेने 
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ह्यापलीकडे इांग्लड बरोबर फक्त वसाहतीच्चया स्वात्र्याबाबतच वाटाघाटी केल्या जातील, या 

धोरणाचा पनुरुच्चचार केला. सन १७७९ मध्ये स्पेनने आद्दण १७८० मध्ये नेदरलडँने 

[हॉलाांड] वसाहतीच्चया बाजूने यदु्चात उडी घेतल्याने, इांग्लडची कोंडी सरुू झाली. ऑगस्ट 

१७८१ मध्ये २०,००० अमेररकन व फ्रें च सांयकु्त सैन्याने कॉनववालीसला वेढण्यास प्रारांभ 

केला. यदु्चात तोफाांचा मारा सरुू करण्यात आला. 

 

शेवटी १९ ऑक्टोबर  १७८१ रोजी लॉडव कॉनववालीसने शरणागती पत्कारली. द्दिटीश 

सैन्याची मोठी नामषु्की झाली. त्यामळेु इांग्लांडमध्ये नॉथवचे मांद्दिमांडळ कोसळले. त्यानांतरही 

जद्दमनीवर व सागरात अधून-मधून चकमकी होत राद्दहल्या. 

 

२.४.९ पॅररसचर तह:  

सप्टेंबर  १७८३ मधे यदु्च थाांबद्दवण्यासाठी पॅररस येथे वाटाघाटी सरुू झाल्या. वसाहतींची 

प्रद्दतद्दनद्दधत्व बेंजाद्दमन फ्रें द्दक्लन,जॉन अ ॅडम्स इत्यादींनी केले. परस्पर चचाव होऊन, वसाहती 

आद्दण इांग्लांड याांच्चयात पॅररसचा तह झाला. त्याला वासाहद्दतक सभेने आपली सांपत्ती प्रदान 

केली. हा पॅररसचा तह पढुील प्रमाणे होता- 

१]  इांग्लांडने अमेररकेतील १३ ही वसाहतीचे स्वातांत्र्य मान्य केले,  

२]  अमेररकेला पद्दिमेकडील द्दमद्दसद्दसपी नदी पयांतचा सवव भाग देण्यात आला. अशाप्रकार े

१३ वसाहतींची द्दमळून आधदु्दनक अमेररका हे राष्र उदयास आले.  

३]  इांग्लांड जवळ कॅनडा प्रदेश राद्दहला. वसाहतींना मदत केल्यामळेु स्पेनला फ्लॉररडा 

इत्यादी प्रदेश द्दमळाला. फ्रान्सला इांग्रजाांकडून भारतातील चांद्रनगर, बांगाल प्राप्त झाले.  

४]  द्दिद्दटश सावकाराांच्चया अमेरीकेतील खाजगी कर वसलुीला द्दवरोध न करण्याचे 

अमेररकेने मान्य केली. 

५]  इांग्लांड व हॉलांड्ने परस्पराांची द्दजांकलेले प्रदेश परत करण्याचे मान्य केले. 

 

अशाप्रकार े पॅररसच्चया तहाने अमेररकन स्वातांत्र्ययदु्चची खऱ्या अथावने समाप्ती झाली. 

स्वातांत्र्यासाठी लढणाऱ्या अमेररकनाांना पूणव यश द्दमळाले. 

 

आपली प्रगती तपरसर 

१) स्टॅम्प  अ ॅक्ट बद्ङल सद्दवस्थर माद्दहती द्दलहा ? 

२) पॅररसच्चया तहामधील वाटघाटी बद्ङल माहीती द्दलहा? 

 

२.५ अमरेरकेच्चयर यशरची कररणे/वसरहतीच्चयर यशरची कररणे   

 

ही एक आियवकारक घटना मानली पाद्दहजे की, अत्यांत शद्दक्तशाली अशा इांग्लांडला कमजोर 

अशा वसाहती समोर नमावे लागले. वसाहतीच्चया तलुनेत इांग्लांड सेना सांख्या धन आद्दण 

साधनसामग्री अशा सवव दृष्टीने सरस होती. इांग्लांडची सागरी शक्ती अपार होती. त्यात 

वसाहतीचे प्रभतु्व अगदी नगण्य होते. याद्दशवाय वसाहतीमध्ये इांग्लांडचे समथवन करणाऱ्याांची 
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सांख्या बरीच होती. तरीही या यदु्चात इांग्लांडला पराभव स्वीकारावा लागला होता. पराभवाची 

द्दवद्दवध कारणे पढुीलप्रमाणे आहेत . 

  

२.५.१ वरसरहगतक स्वरतांत्र्य योद्ध:े  

इांग्लड द्दकतीही बलाढ्य असला तरीही, त्याांचा सामना आपल्या स्वातांत्र्यासाठी शीर 

तळहातावर घेऊन लढणाऱ्याशी होता. सामाद्दजक, राजकीय व आद्दथवक स्वातांत्र्य 

द्दमळद्दवण्याच्चया सांघषावत वासाहद्दतक जनता आपले प्राणापवण करावयास तयार होती. 

वासाहद्दतक नागरी सैन्यासमोर अनेक अडचणी होत्या. त्याांना धड कपडे नव्हती. वेतन 

नव्हते. त्याांची उपासमार होत होती. तरीही या अडचणींना सामोर ेजाऊन स्वेच्चछेने आद्दण 

तन-मन-धनाने वासाहद्दतक सैद्दनक स्वातांत्र्य सांग्रामात उतरला होता. इांग्लड सेने 

सैन्यबळाच्चया आधारावर ठीक द्दठकाणी वासाहद्दतक सैन्याला पराभूत करीत. पण इांग्रज 

सैद्दनक द्दतथून पढेु गेले की, तो प्रदेश पनु्हा अमेररकन सैद्दनक द्दजांकून घेत असत. द्दशवाय 

इांग्लांडमधील बरीच सैद्दनक ह े भाडोिी होती. ते केवळ पैशासाठी लढत होती. पररणामी 

अमेररकन स्वातांत्र्य योध्यासमोर त्याांचा द्दटकाव लागला नाही. 

 

२.५.२ जॉजव वॉगशांग्टनचे नेततृ्व :  

अपरुी साधनसामगु्री असतानी देखील जॉजव वॉद्दशांग्टन याांनी ज्या कुशलतेने यदु्चाशी तोंड 

द्ददले, त्याला इद्दतहासात तोड नाही. यदु्चकाळात अनेक यश-अपयश आले, पण वॉद्दशांग्ट्नने 

आपल्या सैद्दनकाांचे मनोधैयव कधीच खचू द्ददले नाही. वॉद्दशांग्ट्नने सवव वसाहतीतून आलेल्या 

सैद्दनकाला प्रद्दशक्षण द्ददले. द्दशस्त लावली. उत्साह द्दनमावण केला व स्वातांत्र्याची पे्ररणा जागतृ 

केली. त्याांच्चया असामान्य धैयव व साहस द्दचकाटीमळेु अमेररकेला ह्या यदु्चात द्दवजय प्राप्त 

झाला होता. 

 

२.५.३ अांतररचर मिुर :  

वासाहद्दतक सैद्दनक आपल्याच भूमीवर परदेशी इांग्लड आक्ाांतासोबत  लढत होते. की,जे 

यदु्चाचे सांचालन यरुोपच्चया अांतरावरुन मायदेशातून करीत होते. इांग्लांडमधून द्दनणवय घेणे 

द्दजतके अवघड होते, द्दततकेच अवघड वेळच्चयावेळी सेनेने पाठद्दवण्याचे द्दनयोजन करणे 

दरुापास्त होते. त्याचा यदु्च कायाववर द्दनद्दितच द्दवपरीत पररणाम होत होता. 

 

२.५.४ इांग्लांड गवरोधी वरसरहतीकरांची आघरडी :  

अमेररकेचा शोध लागल्यावर तेथे प्रथम वसाहत स्थापन करण्यात यश द्दमळाले. त्यातच 

अमेररकेतून स्पेन अफाट सांपत्ती खेचत असल्यामळेु, इांग्लांड, फ्रान्स, हॉलांड, इत्यादी देश 

अमेररकेकडे आकद्दषवत झाले. योगायोगाने इांग्लांडने आपल्या आरमारी सामथ्यावच्चया जोरावर 

इतर प्रद्दतस्पध्याांना मागे टाकत अमेररकेत १३ वसाहती स्थापन केल्या. म्हणून इतर 

राष्राांना इांग्लडबद्ङल ईषाव वाटू लागली. स्वातांत्र्ययदु्चाच्चया काळात ह्याच राष्राांनी इांग्लांड 

द्दवरुद्च वसाहतींना सहाय्य केले होते. येथेच इांग्लांडचा पराभव समजण्यात आला. फ्रान्सने 

वसाहतींना लष्करी, आद्दथवक तसेच खाद्यान्नाची बरीच मदत केल्याने वॉद्दशांग्ट्नच्चया 

सैन्याला आघाडीवर लढणे शक्य झाले होते. यदु्चकाळात बाद्दल्टक समदु्रात रद्दशयाने 

इांग्लांडच्चया आरमारी हालचालीत अनेक अडथळे द्दनमावण केले. फ्रान्सने आपले आरमारच 
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यदु्चके्षिात पाठद्दवल्याने वसाहतींना मोलाची मदत झाली. या फ्रें च कारभारामळेुच द्दिद्दटश 

सेनापती लॉडव कॉनववालीसला यॉकव टाऊन येथे शरणागती पत्करावी लागली होती. 

 

आपली प्रगती तपरसर 

१) अमेररकन राज्यक्ाांतीमधील जॉजव वॉद्दशांग्टनचे योगदान स्पष्ट करा ? 

२) वासाहद्दतक स्वातांत्र्य  योध्दाबद्ङल माहीती द्दलहा ? 

 

२.६ अमरेरकन ररज्यक्रांतीच ेपररणरम / महत्व   

 

अमेररकन स्वातांत्र्ययदु्चाने घडवून आणलेली क्ाांती ही जगातील एक महत्त्वपूणव घटना 

मानण्यात येते. या यदु्चामळेु अमेररकेत एक महान क्ाांती घडून आली. अमेररकेत स्थाद्दयक 

झालेले इांग्रज लोक स्वद्दकयाांच्चया म्हणजे इांग्लांडमधल्या इांग्रजाांच्चया पारतांत्र्यातून मकु्त झाले. 

१३  वसाहतीचे एक सांघराज्य अद्दस्तत्वात आले. 

 

अमेररकन स्वातांत्र्य यधु्द हे स्वद्दकयाांनी लादलेल्या पारतांत्र्याद्दवरुध्दचा क्ाांद्दतकारी सांघषव  

होता. प्रशासनातील जनतेच्चया सहभागासाठीचा लढा होता. लोकप्रद्दतद्दनधीत्वच्चया 

हक्कासाठी सांघषव होता. जलुमी कर आकारणी द्दवरुद्च आद्दण द्दनरांकुश सते्तद्दवरुद्चचे ते यदु्च 

होते. या यदु्चाने "प्रतीद्दनद्दधत्वाद्दशवाय कर लादणी नाही"हा उद ् घोष करीत लोकशाही 

द्दवचाराचा परुस्कार केला. स्वातांत्र्याचा जाहीरनामाच प्रद्दसद्च केला. थॉमस जेफरसन याांनी 

आपल्या लेखणीने स्वातांत्र्याचा जाहीरनामा द्दलद्दहला. 

 

२.६.१ प्रजरसत्तरकरचर उदय :  

द्दवर्श् इद्दतहासात अमेररकन क्ाांती अनोखी मानली पाद्दहजे, कारण एकाच रक्ताचे असूनही 

वसाहतींनी अन्याय न सहन झाल्याने इांग्लांड द्दवरुद्च यधु्द पकुारले होते. त्यात अमेररकेतील 

१३ ही वसाहती सहभागी झाल्यात. ही ऐक्याची भावना इतकी प्रबळ द्दसद्च झाली की, 

यदु्चाच्चया यशद्दस्वनांतर वसाहतीने आपल्या स्वायते्तचा बळी देऊन एक शद्दक्तशाली राष्र 

उभारण्याचा सांकल्प केला. त्याची पररणीती म्हणजे सांयकु्त राज्य अमेररका नावाचे नवे राष्र 

उदयास आले. 

 

राजेशाही बाजूला सारून अमेररकेने प्रजासत्ताक स्वीकारणारे हे राष्र द्दवर्श्ात पद्दहलीच राष्र 

म्हणून गणल्या गेले. सांपूणव जगासमोर तो एक आदशव ठरला. इांग्लांडमध्ये त्या वेळी लोकशाही 

होती,पण द्दतथे मयावद्ददत राजेशाही होती. म्हणूनच शदु्च प्रजासत्ताक स्वीकारणार ेअमेररका 

राष्र इतराांसाठी स्फुतीस्थान ठरले. 

 

२.६.२ सांघररज्यरचर उदय :  

अमेररकन राज्यक्ाांतीने जगाला द्ददलेली दसुरी देणगी म्हणजे सांघराज्यात्मक पद्चती होय. 

१३ वसाहतीनी आतापयांत उपभोगलेले स्वातांत्र्य आद्दण अद्दधकार कायम ठेवून, त्याांना 

एकि गुांतवण्यासाठी बलाढ्य अशा कें द्र सरकारची आवश्यकता भासत होती. परांत ु

तत्कालीन नेत्याांनी आपल्या बदु्दद्चचातयुावने हे द्दजकीरीचे काम यशस्वीपणे करून दाखद्दवले. 
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अशाप्रकार े १३ वसाहतींचे द्दमळून एक सांघराज्य अद्दस्तत्वात आले. जगातील हे मोठे व 

पद्दहले सांघराज्य म्हणून गनल्यागेले. 

 

२.६.३ इतर ररष्ररांनर स्वरतांत्र्यरची प्ररेणर : 

अमेररकन क्ाांतीचे पडसाद जगभर उमटल्याचे हे आपल्या द्दनदशवनात आले असेल. 

द्दनरद्दनराळ्या देशातील वसाहतवादाखालील दबलेल्या जनतेने अमेररकन राज्यक्ाांतीपासून 

पे्ररणा घेऊन स्वातांत्र्यासाठी क्ाांतीचा मागव अनसुरला. वसाहतवादाद्दवरुद्चची पद्दहली चळवळ 

म्हणून या क्ाांतीकडे बद्दघतले जाते. राजाद्दवना राज्य ही सांकल्पना आधदु्दनक काळात 

अमेररकन राज्यक्ाांतीने रुजवली हे समजण्यात आले. अमेररकन क्ाांतीचा फार मोठा प्रभाव 

फ्रान्सवर पडला. पॅररसच्चया तहाने फ्रान्सला आपले गेलेले सवव प्रदेश परत द्दमळाले. 

त्यापेक्षाही अद्दतशय महत्त्वाचा पररणाम फ्रान्सवर पडला. वसाहतींना मदत करण्याच्चया 

द्दनद्दमत्ताने इांग्लांडद्दवरुद्च यदु्चात उडी घेतली. एवढेच नव्हे तर लाखो नेत्याच्चया नेततृ्वाखाली 

फ्रें च सैन्याने वसाहतींना अद्दतशय मोलाची मदत केली. फ्रें च नौदलाच्चया दबावामळेुच 

याकव टऊनला द्दिद्दटश सेनापती लॉडव कॉनववालीसला शरणागती पत्करणे भाग पडले. हे 

द्दवजयी सेना आपल्या देशात जेंव्हा परतले , तेव्हा तेथील पररद्दस्थती द्दबकट होती. जलु्मी 

राजेशाहीने फ्रें च जनतेचे स्वातांत्र्य द्दहरावून घेतले होते. स्वभाद्दवकच द्दवजेत्या फ्राांस सेनेच्चया 

मनात हा द्दवचार प्रकषावने आला की आपण दसुऱ्याांना त्याांचे स्वातांत्र्य द्दमळवून देऊ शकतो, 

तर आपल्या देशातील लोकाांना त्याचे स्वातांत्र्य द्दमळवून का देऊ शकणार नाही ? ह्या 

द्दवचाराांचा पररणाम म्हणजे फ्रें च क्ाांती होय. याद्दशवाय आणखी कारण फ्रान्स क्ाांतीला 

सहाय्यभूत ठरली. उत्तर अमेररकेत लढत असताना फ्रान्सचे बरचे धन खचव झाले. त्यामळेु 

आद्दथवक सांकट भेडसावू लागले. याची पररणीती फ्रान्स क्ाांतीत झाले. आयलांडची जनताही 

आपल्या स्वातांत्र्यासाठी इांग्लड वर सांघषव करीत होती. आमच्चयावर कर लादण्याचा 

अद्दधकार इांग्लांडला नाही, ही वसाहतीची घोषणा आयलांडला पे्ररणादायी वाटली. 

अमेरीकेतील वसाहतींना न्याय द्दमळाल्याचे पाहून त्याांनी साम्राज्य द्दवरुद्चचा आपला सांघषव  

अद्दधकच तीव्र केला आद्दण अखेर इांग्लांडला नमद्दवले. 

 

२.६.४ स्वरतांत्र्यरचर जरहीरनरमर :  

स्वातांत्र्याच्चया जाहीरनाम्यातून समानतेच्चया मूल्याांचा परुस्कार करण्यात येऊन मानवाच्चया 

मूलभूत हक्काचा उद्घोष झाला. मानवाचे मूलभूत हक्क नाकारणाऱ्  या राज्यकत्याव द्दवरुध्द 

लढण्याचा हक्क खर े तर आधदु्दनक जगातील माणसाला अमेररकन राज्यक्ाांतीने द्ददला. 

लोकशाही शासन प्रणालीचा आद्दण राज्य सांद्दवधान बनद्दवण्याचा वस्तपुाठ या अमेररकन 

क्ाांतीने जगाला द्ददला. समताद्दधद्दष्ठत समाज द्दनद्दमवतीस या क्ाांतीमळेु पे्ररणा द्दमळाली आद्दण 

सरांजामी समाजव्यवस्था द्दखळद्दखळी होऊ लागली. व्यक्ती स्वातांत्र्याद्दवषयी जाण द्दनमावण 

झाली आद्दण त्यातूनच गलुामद्दगरीद्दवरुद्च भावना बळावली. उत्तर अमेररकेतील गलुामद्दगरी 

नष्ट झाली. प्रत्यक्षात स्वातांत्र्याचा जाहीरनामा द्दलद्दहण्याचे काम थॉमस जेफरसन याांनी केले. 

त्यावर चचाव, तकव , द्दवतकव  व दरुुस्ती होऊन ४ जलैु १७७६ रोजी वासाहद्दतक सभेने 

स्वातांत्र्याच्चया जाहीरनाम्याला मान्यता द्ददली. अमेररकन स्वातांत्र्याच्चया ह्या जाहीरनाम्यावर 

द्दिद्दटश राजकीय द्दवचारवांत लाकँ ह्याचा प्रभाव पडलेला होता. "जन्मता सवव समान 

असल्याने, सवाांना जगण्याचा, स्वातांत्र्याचा, सखु द्दमळद्दवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा हक्क 
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आहे, कोणालाही हे हक्क द्दहरावून घेता येणार नाहीत. अशा प्रकारचे प्रद्दतपादन या 

जाहीरनाम्यात केलेले होते. एक प्रकार ेजनतेचे हे द्दनसगवदत्त हक्क कोणी नाकारत असेल 

तर त्याद्दवरुद्च बांड करण्याची पे्ररणा त्यातून द्दमळते. जगातील अनेक देशाांना या 

जाहीरनाम्यात क्ाांती मधील स्वातांत्र्य, समता व बांधतु्व ही तत्त्वे अमेररकेच्चया स्वातांत्र्याचा 

जाहीरनाम्याच्चया प्रत्यक्ष पररणाम मानल्या जातो. 

 

२.६.५ इांग्लडवर पडलेलर प्रभरव :  

वसाहतीकडून इांग्लडला पराभव पत्करावा लागल्याने जबरदस्त धक्का बसला. वसाहतीवर 

एकामागून एक द्दनबांध लादले गेल्यामळेु आपला पराभव झाला, याची इांग्लांडला चाांगल्या 

प्रकार े जाणीव होती. इतर वसाहतीमध्ये असेच जर धोरण कायम ठेवले तर ते प्रदेशही 

आपल्या हातातून जातील, अशी भीती इांग्लांडला वाटू लागली. यामळेु इांग्लांडने आपल्या 

वासाहतीक धोरणात बदल केला. शोषण धोरणाचा त्याग करून काही अांशी आपल्या 

द्दनयांिणाखाली भारत, कॅनडा, ऑस्रेद्दलया इत्यादी वसाहतीत उदार धोरणाचा अवलांब 

केला. इांग्लांडच्चया अांतगवत राजकारणावरही या घटनेचा प्रभाव पडला होता. इांग्लांडचा राजा 

जॉजव द्दतसरा ह्याच्चया धोरणामुळे अमेररकेने बांड पकुारले होते. जॉजव ततृीयेच्चया चकुीच्चया 

द्दनणवयाांमळेु व अकारण हस्तके्षपामळेु यदु्चकायावचे नीट सांचालन झाले नाही, इांग्लडला 

पराभवाचा सामना करावा. इांग्लांडला आद्दथवक नकुसान सहन करावे लागले. वसाहती म्हणजे 

इांग्लांडचा माल खपण्यासाठी उत्तम बाजारपेठ होत्या. त्या हातातून गेल्याने इांग्लांडला 

आद्दथवक फटका बसला. पराभवामळेु इांग्लडच्चया प्रद्दतषे्ठला जोरदार धक्का बसला. महत्त्वाचे 

अनेक सागरी ठाणी इांग्रजाांच्चया हातून गेली. इांग्लांडमधील गनु्हेगार अमेररकन वसाहतीत 

पाठद्दवले जायचे ते आता बांद झाले. म्हणूनच ऑस्रेद्दलया न्यूझीलांड या वसाहती द्दवकद्दसत 

करण्यास इांग्लांडने पढुाकार घेतला. 

 

२.६.६ गलगखत ररज्यघटनर :  

अमेररकन राज्यक्ाांती काळात वासाहद्दतक नेत्याांनी 'कायद्याचे अद्दधराज्य' ही सांकल्पना 

सरुुवातीपासूनच स्वीकारली होती. त्याकररता आद्दण अमेररकेचे सांघराज्य असल्याने 

द्दलद्दखत राज्यघटना आवश्यकच होती. त्यादृष्टीने क्ाांतीच्चया ज्वाला सांपल्यावर नवी घटना 

तयार करण्याच्चया हालचाली जलद गतीने सरुू झाल्या. सन १७८८ मध्ये द्दफलाडेद्दल्फया 

येथे एक पररषद घेऊन घटना तयार करण्याची जबाबदारी जॉजव वॉद्दशांग्टन, जॉन अडम्स, 

बेंजाद्दमन फ्रें द्दक्लन व द्दम्य्दसनमैद्दडसन याांच्चयावर सोपद्दवण्यात आली. त्याप्रमाणे सांयकु्त राज्य 

अमेररकेची नवी राज्यघटना सन १७८९ मध्ये तयार झाली. या घटनेचे खास वैद्दशष््टय 

म्हणजे ती जगातील पद्दहले द्दलद्दखत घटना होय, द्दतचा जगातील इतर घटना तयार करताना 

बराच प्रभाव पडला. घटनेनसुार अमेररकेत राष्राध्यक्ष हे सवोच्चच पद द्दनमावण करण्यात 

आले, तेथील कायदे मांडळ द्दद्वग्रहुी ठेवण्यात आले. कद्दनष्ठ सभागहृ म्हणजे 'प्रद्दतद्दनधी 

सभागहृ' आद्दण वररष्ठ सभागहृ म्हणजे द्दसनेट अशीत्याांची नावे आहेत. याद्दशवाय एक सवोच्चच 

न्यायालय स्थापन करण्यात आले. 

 

२.६.७ उद्योग व व्यरपरर गवकरस :  

अमेररकन राज्यक्ाांती यदु्चाला प्रारांभ होताच वसाहतींनी इांग्लांडच्चया मालावर बद्दहष्कार 

घातला. माि त्याचबरोबर घरगतुी उद्योग सरुू करण्यात आले. पररणामी पोलाद द्दनद्दमवती, 
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कागद तयार करणे, त्यासाठी लागणारा दारुगोळा बनद्दवणे व शसे्त्र तयार करणे या उद्योगाांना 

चालना द्दमळून त्याांचा द्दवकास होऊ लागला. यधु्द काळात इांग्रज व अमेररकेतील सांबांध 

ताणले गेल्याने अमेररकन मालाला असलेल्या इांग्लांडच्चया ताब्यातील बाजारपेठ बांद 

करण्यात आल्या, त्यामळेु अमेररकन मालाच्चया द्दनयावतीत बरीच घट आली. परांत ु यधु्द 

समाप्तीनांतर परस्पर सांबांध नीट होऊन अमेररका बराच माल इांग्लडला जाऊ लागल्याने 

अमेररकेतील उद्योगाांना जोरदार चालना द्दमळाली. अमेररका स्वतांि झाल्यावर तेथील सवव 

बांदर ेजागद्दतक व्यापारासाठी खलुी करण्यात आली व त्याचा फायदा स्पेन ,फ्रान्स ,हॉलांड 

या देशाच्चया व्यापाऱ्याांनी घेतला. पररणामी अमेररकेचा जोरदार द्दवदेशी व्यापार सरुू झाला. 

त्यामळेु अमेररकेतील मोठमोठी घराणी त्याकडे आकद्दषवत होऊन त्याांनी जगभर व्यापारी 

सांचार सरुू केला, तर चीन, अमेररका, वेस्ट इांडीज बेटे यरुोप, चीनपयांत अमेररकेचा जोरदार 

व्यापार होऊ लागला. 

 

२.६.८ नवी आयुधरांचर गस्वकरर :  

प्रजासत्ताक,सांघराज्यात्मक पद्चती,स्वातांत्र्याचा जाहीरनामा, द्दलद्दखत राज्यघटना या 

व्यद्दतररक्त अमेररकन राज्यक्ाांतीने सांपूणव जगाला काही नवी आयधेुही द्ददलीत. शासनाबरोबर 

असहकार, परकीय मालावर बद्दहष्कार, आद्दण देशाद्दभमान म्हणून स्वदेशीचा वापर या नव्या 

मागावचा , तांिाचा अमेररकन क्ाांती उपयोग करून घेण्यात आला. पढुील काळात अनेक 

राष्राांनी आपल्या स्वातांत्र्य लढ्यात या शस्त्राांचा वापर केला. 

 

आपली प्रगती तपरसर 

१) अमेररकन राज्यक्ाांतीचा इांग्लडवर पडलेल्या प्रभावाबद्ङल थोड्क्यात माहीती द्दलहा ? 

२)  स्वातांत्र्याचा जाहीरनामा बद्ङल थोड्क्यात माहीती द्दलहा ? 

 

२.७ सरररांश   

 

अमेररकन स्वातांत्र्ययदु्चाने फ्रें च राज्यक्ाांती अपररहायव होऊन तेथील परुाणी राजसत्ता व 

सरांजामी समाजरचना सांपषु्टात आली. एकोद्दणसाव्या शतकात यूरोपातील अनेक देशाांत 

राजसते्तचे उच्चचाटन झाले ते काही अांशी अमेररकेतील लोकशाहीच्चया यशामळेुच, असे 

म्हणता येईल. अमेररकेच्चया यशामळेु इांग्लांडला आपल्या वसाहतद्दवषयक धोरणात आमूलाग्र 

बदल करावा लागून, द्दिद्दटश राष्रकुलाचा पाया घातला गेला व जागद्दतक राजकारणात नवे 

द्दवचारप्रवाह सरुू झाले. फ्रान्स-स्पेनसारखी राष्रे अमेररकेच्चया बाजूने यदु्चात सामील झाली 

व स्वातांत्र्ययदु्चाला आांतरराष्रीय प्रद्दतष्ठा लाभून अमेररकेच्चया स्वातांत्र्याला आांतरराष्रीय 

मान्यता द्दमळाली. १७८३ मध्ये पॅररसच्चया तहाने स्वातांत्र्ययदु्चाची समाप्ती झाली. तहाच्चया 

वाटाघाटीत बेंजाद्दमन फँ्रद्दक्लन व जॉन ॲडम्स याांनी अमेररकन राष्राचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व केले. 

तेव्हा अमेररकेची सांस्थाने स्वतांि व स्वायत्त आहेत, असा ररचडव हेन्री लीचा ठराव कागेँ्रसने 

सांमत केला व ४ जलैु १७७६ रोजी अमेररकेच्चया स्वातांत्र्याचा जाहीरनामा सववि फडकला. 

इांग्लांडपासून स्वातांत्र्य द्दमळाल्याचा उत्साह व आनांद सववसामान्य अमेररकन जनता 

अनभुवत होती. तशी सववसामान्य जनता स्वातांत्र्य आद्दण पारतांत्र्य दोन्ही अवस्थेत 

एकसारखेच जीवन जगत असते. कधी कधी असे वाटते की स्वातांत्र्य म्हणजे केवळ 
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राज्यकते बदलणे होय. देशाच्चया सते्तची सिेु आपल्या हाती असावती असे वाटणार े त्या 

देशातील महत्वकाांक्षी लोक, काही बदु्चजीवी, भाांडवलदार इत्यादी लोक हे ख-या अथावने 

स्वातांत्र्य चळवळीला जन्म घालत असतात. सववसामान्याांच्चया नद्दशबात कोणाच्चयाही 

राज्यात भरडणेच असते. त्याांना आपण गलुामीत आहोत याची जाणीव देखील नसते. तांि 

होण्यापूवी असलेली त्याच्चया जीवनाची व्यवस्था द्दकां वा चौकट मोडलेली असते. यातनामय 

असली तरी त्या चौकटीला त्याचे शरीर व मन सरावलेले असते. हाताला बेडयाांची सवय 

झालेली असते, मकु्त झालेले हात त्याला ररकामे-ररकामे वाटतात आद्दण डोळयासमोर एक 

मोठा शनु्य असतो. पनु्हा शनु्यापासून सरुवात करायची असते; परांत ु आता त्याला 

स्वतःच्चया जीवनाचे व्यवस्थापन स्वतः करायचे असते. त्यामळेु स्वातांत्र्स प्राप्तीनांतर नवीन 

व्यवस्था द्दनमावण होण्याचा काळ अत्यांत अस्वस्थतेचा व अनागोंदीचा असतो. प्रत्येक गलुाम 

देशाच्चया वाटयाला स्वातांत्र्यानांतर हा काळ आलेला आह.े याला इद्दतहास साक्षी आह.े 

स्वातांत्र्यामळेु तमुचे जीवन बदलेल अशी स्वप्नां दाखवल्याने ते काही काळ हुरळतात, 

स्वातांत्र्य द्दमळाल्याचा जल्लोश साजरा करतात. काही काळाने स्वातांत्र्यासाठी दाखवण्यात 

आलेल्या स्वप्नाांचा त्याांना द्दवसर पडतो आद्दण कोणी तरी पनु्हा नव्या स्वातांत्र्याची स्वप्नां 

द्दवकायला येईपयांत ते झोपी जातात. 

 

२.८ प्रश्न 

 

१) अमेररकन राज्यक्ाांतीवर एक द्दनबांध द्दलहा. 

२) अमेररकन राज्यक्ाांद्दतची प्रमखु कारणे द्दलहा. 

३) अमेररकन राज्यक्ाांतीमधील जॉजव वॉद्दशांग्टनच्चया नेततृ्वाबद्ङल सद्दवस्थर माहीती द्दलहा. 

४) अमेररकन राज्यक्ाांद्दतचे पररणाम द्दलहा. 

५) अमेररकन राज्यक्ाांतीमळेु इतर राष्राांना स्वातांत्र्याची पे्ररणा कशी द्दमळली ? 

 

२.९ सांदभव  
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३  
 

फ्रें च ररज्यक्रांती (१७८९) 

घटक रचनर 

३.० उद्दद्ङष््टये 

३.१  प्रस्तावना 

३.२  फ्रें च राज्यक्ाांतीची कारणे   

३.३  फ्रें च राज्यक्ाांतीचा घटनाक्म   

३.४  घटनेची द्दनद्दमवती 

३.५  फ्रें च राज्यक्ाांतीचे पररणाम   

३.६  साराांश   

३.७ प्रश्न 

३.८ सांदभव 

 

३.० उगिष््टये  

 

फ्रें च राज्यक्ाांती या घटकच्चया अभ्यासामधे आपण- 

१]  फ्रें च राज्यक्ाांद्दतची राजद्दकय, सामाद्दजक, आद्दथवक कारणे नोंदद्दवता येद्दतल. 

२]  क्ाांद्दतसाठी सामान्य जनतेचे प्रबोधन करणऱ्या तत्वज्ञाचे कायव स्पष्ट करता येईल. 

३]  क्ाांद्दतनांतर अद्दस्तत्वात आलेल्या राद्दष्रय सभेची कायव नोंदद्दवता येतील. 

४]  नव्या द्दवद्दधमांडळचे कायव व दहशतवादी राजवटीचे स्वरुप स्पष्ट करता येईल. 

५]  क्ाांद्दतच्चया नेत्याांचे योगदान व कायव नोंदद्दवता येतील. 

 

३.१ प्रस्तरवनर   

 

अठराव्या शतकाच्चया उत्तराधावत झालेली फ्रान्समधील राज्यक्ाांती ही जगाला 

आधदु्दनकतेकडे नेणारी एक महत्त्वपूणव घटना मानल्या जाते. फ्रें च जनतेने अन्यायाद्दवरुद्च एक 

होऊन प्रचद्दलत राजवटीला शह द्ददला. फ्रान्समधील राजेशाही, सरांजामदार वगव, धमवगरुू वगव 

याांच्चया अद्दस्तत्वालाच या फ्रें च राज्यक्ाांतीने तडा द्ददला होता. त्याचबरोबर स्वातांत्र्य, समता 

व बांधतु्व या आधारावर समाजरचना स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला गेला. सन १७८९ 

पासून हा लढा चालू झाला. तो सन १८१५ पयांत चालचु होता. तो एक दोन वषावत शमणारा 

लढा नव्हताच. तो लोकलढा होता. फ्रें च क्ाांती हे द्दवर्श् इद्दतहासातील महान पररवतवनवादी 

घटना म्हणून समजले जाते. फ्रें च क्ाांतीने फ्रान्सचा कायापालट तर घडवून आणलाच, पण 

त्याचबरोबर यरुोपातल्या अांध:कारमय यगुाचा अांत करून, त्यास आधदु्दनकतेकडे नेणारी 



30 

 

घटना फ्रें चक्ाांती होती. द्दनरुपयोगी राजसत्ता, कालबाह्य झालेली कायदे, सामाद्दजक सांस्था 

आद्दण त्यात न सामावणार े सामाद्दजक जीवन, द्दनरथवक धमावचरण व द्दवचारवांताांचे जीवांत 

तत्त्वज्ञान ह्यात पडलेल्या दरीमळेु फ्रें च क्ाांती घडून आली. मदोन्नत राज्यकते, अत्याचारी 

उमराव, भ्रष्ट धमवगरुू आद्दण सामाद्दजक द्दवषमता, आद्दथवक द्दवपन्नावस्था व द्दवचारवांताची 

पे्ररणा ह्याच बाबी फ्रें च जनतेला क्ाांतीसाठी उद्यकु्त करणाऱ्या ठरल्या. फ्रान्स व यरुोपातील 

मध्ययगुीन व्यवस्था उदध््वस्त करून अवावद्दचन यगुाचा आरांभ करण्याचे सामथ्यव फ्रें च 

क्ाांतीत होते. फ्रें च क्ाांतीने जगाला मानवी हक्काचा जाहीरनामा बहाल केला आद्दण 

स्वातांत्र्य, समता व बांधतु्वाचा मूलमांि द्ददला. क्ाांतीसमयी यरुोपची द्दस्थती फ्रान्सप्रमाणेच 

असताांना, तेथील अत्याचारी उमरा व द्दवचारवांताच्चया पे्ररणेमळेु क्ाांती घडून आली. 

फ्रान्समधील राजकीय, सामाद्दजक व आद्दथवक पररद्दस्थती बरीच क्ाांतीला कारणीभूत ठरली. 

या घटकाच्चया अभ्यासामध्ये आपण फ्रें च राज्यक्ाांती बद्ङल सद्दवस्तर माद्दहती अभ्यासणार 

आहोत. 

 

३.२ फ्रें च  ररज्यक्रांतीची कररणे   

 

३.२.१ ररजकीय पररगस्थती :  

फ्रान्सचे प्राचीन नाव गॉल हे होते. तो यरुोप खांडातील प्रमखु देश होता. 2,1200 चौ. मैल 

असलेल्या फ्रान्स या देशाची लोकसांख्या अडीच कोटी होती. फ्रान्सच्चया पद्दिमेस 

अटलाांद्दटक समदु्र, दद्दक्षणेस स्पेन व भूमध्य समदु्र, पूवेस जमवनी व इटाली आद्दण उत्तरकेडे 

इांग्लांड व इांद्दग्लश खाडी पसरलेले होती. सेन, लआुर, होन व वाल्मी ह्या प्रमखु नद्या होत्या.   

सपुीक जमीन, भरपरु जांगले, मबुलक लोखांडाचे साठे व मोठमोठ्या बांदरामळेु मध्ययगुात 

फ्रान्सची आद्दथवक भरभराट झालेली होती. लॅद्दटन, फ्रें च भाषा वापरत असून, कॅथद्दलक व 

प्रोटॅस्टांट पांथाचा प्रभाव होता. क्ाांतीसमयी फ्रान्सवर ब्यूरबॉन  घराणे राज्य करीत होते. 

 

३.२.१.१ सरमर्थयवशरली ब्यूरबॉन घररण े: 

प्राचीन काळात गॉलवर रोमन साम्राज्याचे ५०० वषे ( इ.स.पू. ५१-४५०)प्रभतु्व होते. 

त्यानांतर आद्दशयातील रानटी रानटी टोळ्या व इ.स. ४८१-७५१ पयांत मेरोद्दव्हांजीअन व 

इसवी सन ७६८-८१४ पयांत कॅरोद्दलांजीअन घराण्याच्चया राजवटी फ्रान्समध्ये प्रस्थाद्दपत 

झाल्या. त्यानांतरच्चया पाचशे वषावत वेगवेगळ्या प्रकारची सरांजामी राजे उदयाला आली. हा 

अद्दस्थरतेचा कालखांड होता. परांत ु ही पररद्दस्थती नाहीशी करून फ्रान्सला वैभवशाली 

बनद्दवण्याचे महान कायव नांतरच्चया ब्यूरबॉन घराण्याने पार पाडले. तथाद्दप पांधराव्या व 

सोळाव्या लईुच्चया अत्याचारी धोरणामळेु ब्यूरबॉन राजवटीतच क्ाांतीचा उद्रेक झाला होता. 

पद्दहला ब्यूरबॉन राजा चौथ्या हेन्रीने इ.स. १५५३-१६१० पयांत राज्य केले. त्यानांतर 

क्माने तेरावा लईु (१६१०-४३) चौदावा लईु (१६४३-१७१५) पांधरावा लईु (१७१५-

७४) राजपदावर स्थानापन्न झाले.परांत ु लईु राजाांनी वैयक्तीक स्वाथव व महत्वाकाांके्षसाठी 

फ्रें च समाज व राष्राला वेठीस धरले व हे सांपन्न राष्र अधोगतीला पोहचले. त्यासाठी पांधरा 

व सोळाव्या लईुची कारकीदव मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरली. 
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चौदाव्या लईुने व्हसावयाच्चया राजवाड्याचे खद्दचवक बाांधकामपूणव झाले होते.'मीच राज्य आह'े 

या उदगारातून त्याचा उन्नतपणा, अहांकार व अत्याचारी व्रतु्ती स्पष्टपणे द्ददसून येते. फ्रें च 

जनतेच्चया ददुवशेला व असांतोषाला चौदाव्या लईुच्चया कारकीदीपासूनच आरांभ 

झाला.त्यानांतर पांधरावा लईु (१७१५-१७७४) च्चया कळात इांग्लांड बरोबर झालेल्या सप्त 

वाद्दषवक यधु्दात फ्रान्सचा जबरदस्त पराभव झाला. त्याचा खचव जनतेवर भरमसाठ कर 

लावून वसूल करण्यात आला. राजवाड्याचा खचवही वाढद्दवला. प्रजा पांधराव्या लईुच्चया 

राजवटीमळेु आणखीनच सांतप्त झाली होती. 

 

३.२.१.२ सोळरवर लुई (१७७४-१७९३) :  

क्ाांतीसमयी हा फ्रान्सचा सम्राट असून तो सामान्य व्यद्दक्तमत्वाचा व कतुवत्वशून्य राज्यकताव 

म्हननु त्याची ख्याती होती. स्वतांि बदु्चीने राज्यकारभार करण्याची त्याांच्चयात धमक नव्हती. 

सोळावा लईु मांदबदु्चीचा, लहरी, अकायवक्षम, भ्याड, स्त्रीलांपट, खद्दचवक, हट्टी, द्दवर्श्ासघातकी, 

एकलकोंडा, चैनी, द्दवलासी व राजकारणाचीघणृा असणारा सम्राट होता. त्याला कुलपे 

दरुुस्त करण्याचा व द्दशकारीचा छांद होता.हा अक्षरशिू होता आद्दण त्याला कोणत्याही 

प्रकारचे द्दशक्षण देण्यात आले नाही. सुांदर व धूतव असणाय्रामेरी अ ॅटाइनेशी त्याचा द्दववाह 

झाला होता. फ्रान्स- ऑद्दस्रया या देशातील राजकीय सांबांध सलोख्याचे राहावेत, या 

उदे्ङशाने हा द्दववाह सांपन्न झालेला होता. द्दतला फ्रें च जनतेबद्ङल कुठलीही 

आत्मीयता,तळमळ नव्हती.ती अद्दतशय खद्दचवक व उधळपट्टी करणारी असल्याने द्दतला 

‘तटुीची राणी’ म्हणून ओळखल्या जाते. राजकारणातील द्दतचा हस्तके्षप राज्याला घातक 

असाच ठरला.जनकल्याणासाठी त्याने कोणतेही प्रयत्न केले नव्हते. उलट त्याने पत्नी व 

उमरावाच्चया सल्ल्याने क्ाांती सरुू झाल्यानांतर ती नष्ट करण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. 

 

आद्दथवक द्दवपन्नाव्यवस्थेतनु फ्रान्सला बाहेर काढण्यासाठी सोळाव्या लईुने आधीच्चया 

मांत्र्याांना पदमकु्त करून अथवखाते तूजों,नेकर व केलॉनकडेसोपद्दवले होते. परांतू काही 

सधुारना राबद्दवत असतानाराणी मेरी अ ॅटोईन, सरदार वगव, परुोद्दहत वगव, जमीनदार वगव , 

वरील आथवमांत्र्यावर नाराज झाला. राणीपढेु राजाचा नाईलाज झाला व त्यानेतूजों, नेकर व 

केलॉनकडेअथवमांिी पदावरून काढून टाकले. 

 

३.२.१.३ गनरांकुश ररजसत्तर :  

 फ्रान्समध्ये अडीचशे वषावपासून ब्यूरबॉनघराण्याची अद्दनयांद्दित राजेशाही राज्य करीत 

होती.ब्यूरबॉन राजाने सते्तची सवव सूिे एकहाती कें द्रीत केली होती. त्याांनी उमरावाांना 

असलेले द्दवशेष अद्दधकार कमी केले,चचव धमवगरुूचे अद्दधकार स्वतःकडे ठेवले, काही 

प्राांतातील इस्टेट जनरल नावाच्चयालोकसभाचे अद्दधकार कमी केले, तसेच कायदा करण्याचे 

सवव हक्क राजाकडेच आल होते. यदु्च, तह, सांरक्षण व द्दवस्तार ह्या परराष्रीय धोरण आदी 

बाबी राजाकडे होत्या. राजाचा शब्द म्हणजे कायदा होता. थोडक्यात राजा हा कायदा करी, 

कर लावी, यदु्च करी, द्दवनाचौकशी तरुुां गात टाकी, द्दशक्षा देई, न्यायदान करीव मन मानेल 

तसा खचव करी. सवव अद्दधकार राजसते्तच्चया हाती एकवटल्यामळेु सते्तचे अमयावद कें द्रीकरण 

झालेले होते. अशा रीतीने फ्रान्समधील राजसत्ता अनेक कारणामळेु आद्दण द्दतच्चया जलुमी 

वरवांट्याखाली फ्रें च जनता द्दचरडल्या गेल्याचे समजते. 
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३.२.१.४ करयदर व न्यरयव्यवस्थर :   

फ्रान्समध्ये प्राचीन रोमन, जमवन कायदे प्रद्दचत होते.राजाचा शब्द म्हणजे कायदा अशी 

अवस्था द्दनमावण झाली होती. या सवव चमत्काररक कायद्याचे पालन आम जनता करीत होती 

व तसेच हे कायदे लोकाांना अनद्दभज्ञ असलेल्या लॅटीन भाषेत होते. एका मेन प्राांतात १२५ 

कायदा पद्चती होत्या. फ्रान्समध्ये केवळ कायदे सद्दहता ४०० होत्या. सांपूणव देशात एकच 

कायदेपद्चती नव्हती. सवाांनासमान कायदे नव्हते व कायद्यासमोर सवव व्यक्ती समान 

नव्हत्या. थोडक्यात फ्रान्समधील कायदे जलु्मी, द्दवषम, सांद्ददग्ध, अद्दलद्दखत, रानटी व 

लोकद्दवरोधी होते. म्हणूनच व्हाल्टेअरने असे म्हटले की,'फ्रान्समध्ये प्रवास करताना जेवढी 

घोडी बदलावी लागतात, द्दततक्या कायदा पद्चती बदलाव्या लागतात'. थोडक्यात, 

फ्रान्समध्ये तत्कालीन न्यायव्यवस्था पक्ष;पाती, अमानूष, अत्याचारी, अन्यायकारक व 

जनद्दवरोधी होती. 

 

३.२.१.५ युद्धखोर धोरण ेव आगथवक उधळपट्टी :  

सन १७४८-६० पयांत भारतात इांग्रज-फ्रें च लढा चालू होता आद्दण त्यात फ्रान्सचा पराभव 

झाला. इांग्लांड व फ्रान्स मध्ये 'सप्तवाद्दषवक यदु्च' (१७५६-६३) झाले आद्दण फ्रान्सला भीषण 

पराभव पत्करावा लागला. यधु्दाचा खचव वसूल करण्यासाठी राजाने प्रजेवर अमाप कर 

लावले. थोडक्यात लईु राज्यकत्याांची चकुीची परराष्र धोरणे, अव्यवहारी महत्त्वाकाांक्षा, 

पराभवाची नामषु्की व यदु्चाचा अतोनात खचव देशाच्चया अधोगतीला कारणीभूत ठरला. १६ 

व्या लईुची पत्नी मेरी अटँाईनेट जास्तच खद्दचवक होती.चौदाव्या लईुने  ७५,००,००,००० 

द्दलव्हसव प्रचांड खचव करून व्हसावया येते वैभवशाली राजवाडा बाांधला. असेच इतर १२ 

राजवाडे वेटद्दबगारीने बाांधले. फ्रान्समधील  ९० टक्के लोक केवळ उपासमारीने मरत 

असताना, राज्यकते माि वैभवात लोळत होते. सहाद्दजकच जनता राजा द्दवरुद्च खवळून 

उठली. 

 

३.२.१.६ प्रशरसनरतील गोंधळ कररभरर :  

फ्रान्समध्ये  ४० प्राांत व ३६ जनरदँ्दलटीजममध्ये द्दवभागणी केली. पनु्हा त्याचे द्दडद्दस्रक्ट, 

पॅररश व कम्यून (खेडे) या उपद्दवभागात द्दवभाजन केले होते. यापैकी बरीच पद े ही 

वांशपरांपरागत होती. फ्रान्सचे राष्रीय सैद्दनक होते. त्यात ३५,००० अद्दधकारी असून 

प्रत्यक्षात अडीचशे लोक काम करत होते. सैन्यात बेद्दशस्त, अकायवक्षमता व भ्रष्टाचार होता. 

न्यायालयात हजारो न्यायाधीशाांच्चया द्दनयकु्त्या करून देद्दखल ते कामावर हजर होत नव्हते. 

सवव अद्दधकाऱ्याांच्चया नेमणकुा स्वतः राजाच करीत असल्याने सते्तचे कें द्रीकरण झालेले 

होते.अशा रीतीने एकीकडे राजसत्ता ,अद्दधकारी, उमरावाचा जलूुम सहन करीत असताना, 

त्याांचे जनतेला अन्यायाद्दवरुद्च दाद मागण्याची सोय नव्हती.थोडक्यात भ्रष्ट प्रशासन, जलुमी 

आद्दधकरी ,लोकमतचा अभाव व स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्थाांच्चया िटुीमळेु फ्रान्समध्येक्ाांती 

घडली. 

 

आपली प्रगती तपरसर 

१] फ्रें च क्ाांतीसाठी १६ वा लूई जबाबदार होता स्पष्ट करा? 

 



33 

 

३.२.२ सरमरगजक पररगस्थती :  

३.२.२.१ श्रणेीबद्ध समरजरचनर :  

फ्रें च समाजात असलेली शे्रणीबद्च समाज रचना ही भारतातील वणवव्यवस्था प्रमाणेच होती. 

क्ाांती समयी फ्रान्सची लोकसांख्या २,५०,००,००० होती. त्यात १,४०,००० उमराव, 

१,३०,००० धमवगरुू, ५,३०,००० अद्दधकारी व मध्यमवगीय, १,५६,००,००० द्दभकारी 

व सामान्यजन होते. एक टक्का असलेल्या उमराव- धमवगरुूच्चया हातात देशातील ६५% 

जमीन व उत्पन्नाची साधने होती. सांपूणव उत्पन्नापैकी केवळ २०% सांपत्तीवर ९९%  

समाज जगत होता.स्थूलमानाने फ्रान्स समाज दोन गटात द्दवभागला गेला होता. राज्यकते, 

मांिी, प्राांताद्दधकारी, न्यायाधीश, लष्कराद्दधकारी,कमवचारी, उमराव व धमवगरुूां नी द्दमळून 

बनलेला समाज घटक सांपन्न, प्रद्दतद्दष्ठत, शोषक व द्दवशेष हक्क असलेला होता. त्याांची 

सांख्या सहा लाखापेक्षा जास्त नव्हती. हाच वगव उववररत बहुजन समाजाची द्दपळवणूक करीत 

होता. उद्योगपती,व्यापारी, शेतकरी, कारागीर,भूदास, मजूर, अद्दधकारी व सामान्य जनाांचा 

दसुरा मोठा समाजघटक होता. तो लोकसांख्येच्चया ९८%  होता.बहुजन समाजाला 'ततृीय 

शे्रणी'अशी सांज्ञा द्ददल्या गेली होती. तो द्दनधवन ,हक्क नसलेला व वररष्ठ वगावच्चया शोषणाला 

बळी पडलेला होता. शोषक-शोद्दषत, गरीब-श्रीमांत, प्रद्दतद्दष्ठत व अप्रद्दतद्दष्ठत, अत्याचारी-

सहनशील,समथव-दबुवल, सखुी-दखुी, बेद्दफकीर-जागतृ आद्दण हक्क असणारा व हक्क 

नसणारा असे. सामाद्दजक द्दवषमतेचे द्दचि द्दनमावण झाले होते.वररष्ठ वगावच्चया अत्याचारामळेु 

बहुजन समाज पेटून उठला व त्यास जागरूक मध्यमवगावने क्ाांतीला पे्रररत करीत होता. 

 

आपली प्रगती तपरसर : 

१] शे्रणीबद्च समाजरचनेमधे'ततृीय शे्रणी' वगावच्चया पररद्दस्थतीचे वणवन करा ? 

 

३.२.३ आगथवक पररगस्थती :  

क्ाांती समयी फ्रान्सची आद्दथवक पररद्दस्थती अत्यांत दयनीय झालेली होती.बेकारी, दाररद्रय्, 

द्दवषमता, कजवबाजारीपणा, भ्रष्टाचार, शोषण व सरांजामदारी ह्या द्दवद्दवध सांकटाांनी वेढलेली 

होती. समाजातील गरीब व श्रीमांत याांमधील अांतर वाढत गेले होते. लईु राज्यकते, उमराव, 

धमवगरुूने प्रजेचे अमयावद शोषण केले होते. एका लेखकाांच्चया मतानरुुप 'क्ाांतीच्चया मळुाशी 

आद्दथवक कारणे होती. तांिज्ञानामळेु दारूगोळा ठासून भरला होता, परांत ु त्याचा भडका 

आद्दथवक पररद्दस्थतीमळेु उडाला'हे द्दवशे्लषण अद्दतशय तांतोतांत लागू पडते. 

 

३.२.३.१ सरांजरमशरही अथवव्यवस्थर :  

जद्दमनदारी प्रथेमळेु फ्रान्समधील कृषी उद्योगाची अद्दतशय ददुवशा झालेली 

होती.जमीनदाराांनी शेतीकडे दलुवक्ष केल्याने, पडीक जद्दमनीचे के्षि वाढत गेले होते . 

राज्यकत्याांनी शेती सधुारण्याचे कोणतेच प्रयत्न केले नाही. द्दवद्दवध प्रकारचे शोषण व 

अत्याचारामळेु शेतकऱ्याांची शेती द्दवषयी आस्था राद्दहली नाही. या सवव पररद्दस्थतीचा 

दषु्पररणाम म्हणून राजसत्ता,उमराव, भूदास व शेतकऱ्याांची शेती व्यवसायाकडे अमयावद 

दलुवक्ष झाले आद्दण शेतीचे उत्पन्न द्ददवसें द्ददवस घटत गेले होते. 
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३.२.३.२ व्यरपरर उद्योगरांची गस्थती :  

ब्यूरबॉन घराण्याच्चया लईु राजाांनी व्यापार व व्यवसायावर असांख्य बोजड कर लावले होते. 

काराद्दगराांच्चया सांघटनावर उमरावाांचे वचवस्व होते. त्यामळेु  १८ तास काम करूनही त्याांना 

दाररद्रय्ात द्दखतपत पडावे लागले. थोडक्यात फ्रान्समधील व्यापारी, उद्योगपती, 

व्यावसाद्दयक व काराद्दगर देशाची भरभराट करीत होते आद्दण लईु राज्यकते व उमराव ती 

उदध््वस्त करत होते. 

 

३.२.३.३ कर व्यवस्थर :  

शासन, उमराव व धमवगरुुवरवेगवेगळे कर होते. या कराांच्चया ओझ्याखाली फ्रें च जनता 

द्दवनाकारण द्दचरडल्या जात होती. लईुराजाचे नातलग, मांिी, अद्दधकारी, उमराव व धमवगरुू 

हा वररष्ठ वगव जवळजवळ करमकु्त होता आद्दण त्याांच्चयावर आकारलेले कर अद्दतशय नगण्य 

स्वरूपाचे होते. उदा. एखादा उमराव २५,०० फँ्रकऐवजी ४०० द्दकां वा ५०० फँ्रकऐवजी 

फक्त ८० फँ्रक (१६%) कर देत होता. त्यातही अनेकाकडे कराांची थकबाकी होती. 

उलटपक्षी सववसामान्य माणूस  ७० फँ्रकऐवजी ७६० फँ्रक द्दकां वा १४ फँ्रकसाठी १५२ फँ्रक 

कजव देत होता. राज्याच्चया नातेवाईकाकडे  २५ लक्ष फँ्रक कर असताांना ते फक्त दोन लक्ष 

फँ्रकच कर देत होता. ही करव्यवस्थेमधील सवावत मोठी द्दवषमता होती. स्थूलमानाने फ्रें च 

माणूस कावी १५%, टाईथ ही धमवपट्टी १०%,गॅबल हा शासनाचा द्दमठावरील कर,द्दव्हजेद्दटन 

हा ५% शेतकऱ्यावरील उत्पन्न कर, स्टॅम्प, ड्यटुी, अबकारी कर व चाळीस वेळा चुांगी 

व्यापाऱ्याांना द्यावी लागत असे. त्याचबरोबरउमराव प्रजेकडून शेती, जांगले कुरणे, रस्ते, 

द्ददवाबत्ती, पाणवठा कर जमा करीत असे. द्दवषमता, बोजडपणा ,अत्याचार ही करव्यस्थेची  

प्रमखु वैद्दशष््टये म्हणून गणल्या गेली. उमराव, शासन अद्दधकारी अमानषुपणे कर वसूल 

करीत होती. 

 

३.२.३.४ ररज्यकत्यरांची आगथवक धोरण े:  

फ्रान्सच्चया आद्दथवक ददुवशेला ब्यूरबॉन राजाांनी देशाची आद्दथवक द्दस्थती सधुारण्याऐवजी 

भरमसाठ खचव वाढद्दवला होता. यदु्चखोर धोरणे, राजवाड्याांचा खचव व परराष्र 

कजव,पांधराव्या लूईच्चया काळात इांग्रज-फ्रें च यधु्दे भारतात व इांग्लड-फ्रान्समधील सप्तवाद्दषवक 

यधु्दे झाली. या दोन्ही यदु्चात फ्रान्सचा दारुण पराभव झाला आद्दण भरमसाठ यदु्चखचव 

फ्रान्सला सोसाव्या लागणा-या खचावची उणीव भरून काढण्यासाठी राजाने प्रजेवर बोजड 

कर आकारले होते. हा प्रचांड खचव भागद्दवण्यासाठी राजाांनी वेगवेगळ्या देशाकडून कजे 

घेतली होती. अशा राष्रीय कजावची रक्कम तीनशे कोटी फँ्रक्स होती. राज्यकते आद्दथवक 

द्ददवाळखोरीमळेु फ्रान्स दाररद्र्याच्चया खाईत लोटला गेला. 

 

आपली प्रगती तपरसर : 

१] द्दवषम कर व्यवस्थेबद्ङल सद्दवस्थर माहीती द्दलहा ? 
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३.३.४ गवचररवांतरचे करयव :  

३.३.४.१ हॉफटेअर  (१६९४-१७९८):  

हॉल्टेअरने आपल्या 'कँद्दडड' ग्रांथाद्वार ेफ्रान्समध्येच नव्हे तर सांपूणव यरुोपात खळबळ उडवून 

द्ददली होती. तो स्वतः कवी, इद्दतहासकार, नाटककार म्हणून प्रद्दसद्च होता. तत्कालीन 

फ्रान्समध्ये सववसामान्य जनता जलुमी सते्तच्चया वरवांट्याखाली द्दचरडली जात होती. स्वत: 

हॉल्टेअरला त्याचा जबरदस्त फटका बसून दोन वेळेस त्याला तरुुां गवास भोगावा लागला 

होता. म्हणूनच तो व्यक्तीस्वातांत्र्याचा कट्टर परुस्कताव बनला होता.  जनतेवरील जलुमुाांना 

वाचा फोडणे हे त्याांच्चया द्दलखाणाचे उद्दद्ङष्ट होते.तत्काद्दलन जलुमी न्यायव्यवस्था, कायदा 

प्रणाली इत्यादीवर त्याांनी कठोर प्रहार केले.हॉल्टेअरच्चया मते,  प्रचद्दलत राजसत्ता अत्यांत 

जलुमी असून द्दतने जनकल्याणाकडे पूणवत: दलुवक्ष केलेले आह,े कायदा लष्कर, 

अथवव्यवस्था, अद्दधकारी, सरांजामदार व धमवगरुूकडून होणाऱ्या अत्याचारास, अन्यायास 

हीच राजसत्ता जबाबदार आहे, सोळावा लईु  तर अत्यांत अपाि व अकायवक्षम आहे म्हणून 

ब्यूरबॉन घराण्याची अद्दनयांद्दित राजसत्ता नष्ट करून, कल्याणकारी द्दनयांद्दित राजसते्तची 

पनुस्थावपना करावी ही पे्ररणा हॉल्टेअरने द्ददली. त्याचा फार मोठा सांताप चचव व धमवगरुूवर 

होता. धमवगरुु नीद्दतभ्रष्ट बनले आहेत, चचव ही अनाचाराचे अड्डे बनले आहेत. परुोद्दहत 

कतवव्यपराडमखु झाले आहेत, ते चैन व द्दवलासाच्चया बाबतीत राजा व उमरावासी स्पधाव  

करतात, सांन्यासी म्हणवणार े हे धमवगरुू चचेच्चया कोट्यावधी मालमते्तची नीद्दतभ्रष्ट जीवन 

जगण्यासाठी धळुधान करीत आहेत. त्यासाठी त्याने धमवसधुारणेची द्दनकड स्पष्ट केली. 

गनु्हेगाराांना द्ददलेल्या द्दशक्षा उपयकु्त ठरल्या पाद्दहजेत, त्याांना फाशी देण्याऐवजी तुरुां गात 

काम देणे हे देशाला फायदेशीर ठरले, कर उत्पन्नाच्चया प्रमाणात असावे, समाजात 

धमवभोळेपणा नाहीसा झाल्यास तो सधुारू शकेल. असांस्कृत, अद्दशद्दक्षत व अपाि लोक 

सते्तत आल्यास समाज व राष्राचा ह्रास होईल, असा त्याांचा अांदाज होता. 

 

३.३.४.२ रुसो (१७१२-१७७८) :  

जॅझॅक रूसो हा द्दजनेव्हा द्दजनेव्हा (इटाली) येथील महान राजकीय द्दवचारवांत होता. नांतरच्चया 

काळात तो फ्रान्समध्ये येऊन स्थाद्दयक झाला. रुसोने आत्मचररि, कादांबरी, द्दशक्षणशास्त्र हे 

ग्रांथ द्दलहीले. क्ाांतीचे बायबल ठरलेला त्याचा 'सोशल कॉन्रॅक्ट' (Social Contract) हा 

ग्रांथ जगप्रद्दसद्च झाला. रुसो हा व्यद्दक्तस्वातांत्र्याचा कट्टर परुस्कताव व द्दनयांद्दित राजेशाहीचा 

समथवक होता.मनषु्य हा जन्मताच स्वतांि व समान आहे. परांत ु राजकीय, धाद्दमवक द्दकां वा 

सामाद्दजक सांस्थामळेु तो बांद्ददस्त होतो. प्राचीन काळी व्यक्तीसमूह व राजा ह्या दोघात 

अद्दधकार कतवव्याचा करार होऊन अशा सामाद्दजक कराराद्वार े राजसते्तची द्दनद्दमवती झाली. 

त्यामळेु व्यक्तीने आपले नैसद्दगवक अद्दनबांध स्वातांत्र्य गमावले, आद्दण त्या मोबदल्यात त्यास 

नागरी हक्क, व्यद्दक्तस्वातांत्र्य व वस्तूांची कायदेशीर मालकी प्राप्त झाली. माि अशा हक्काचे 

रक्षण रक्षण सामाद्दजक व आद्दथवक समता असेपयांतच होत असते, द्दवषमतेमळेु ते नष्ट होतात. 

लोकइच्चछेमधून जन्माला आलेल्या राजेशाहीत लोकमताचे साववभौमत्व सववशे्रष्ठ असते. 

म्हणून समाज द्दनयांिणासाठी केलेले कायदे लोकप्रद्दतद्दनधीमाफव त व त्याांच्चया इच्चछेनसुारच 

झाले पाद्दहजेत, कायद्यामधून जनक कल्याणाचे, लोक रक्षणाचे, लोकमताचे प्रद्दतद्दबांब उमटले 

पाद्दहजे, राजा, शासन व समाजाचे व्यवहार अशा लोकप्रद्दतद्दनधीं द्दनद्दमवत कायद्यानेच पार 

पाडले पाद्दहजेत, जनमताचे साववभौमत्व व लोक द्दनद्दमवत कायद्याच्चया पार्श्वभूमीवर 



36 

 

लोकाांवरती, लोकसत्ताक शासन पद्चतीचा आग्रह रुसोने धरला होता. तो द्दनयांद्दित 

राजेशाहीचा समथवक होता. दसुऱ्या शब्दात साांगायचे झाल्यास लोकशाही मूल्याद्दधद्दष्ठत, 

कल्याणकारी, द्दनयांद्दित राजेशाही रुसोंना अद्दभपे्रत होती.फ्रान्समधील तत्कालीन जलुमुी 

राज्यवस्था, सरांजामशाही, धाद्दमवक भ्रष्टाचार, आद्दथवक द्दवषमता व पारतांत्र्य या बाबी वर 

त्याने कडाडून टीका केली होती. व्यवस्थेचा द्दवरोध करण्याऐवजी त्याजागी नवीन मूलगामी 

व्यवस्था द्दनमावण करणे जास्त शे्रयस्कर होईल अशी रुसोची पररवतवनवादाची भूद्दमका होती. 

उघड-उघड रुसोने क्ाांतीचीच पे्ररणा द्ददली होती.रुसोचे हे अलौद्दकक सामथ्यव लक्षात 

घेऊनच नेपोद्दलयन बोनापाटव ने असे म्हटले आहे की, 'रुसो झाला नसता तर फ्रें च क्ाांती 

झालीच नसती' असे गौरवोद्गार काढले होते. 

 

३.३.४.३ मॉन्टेस्क्यू (१६८९-१७५५):  

आधदु्दनक लोकशाहीचा उद्गाता म्हणून मॉन्टेस्क्यूचा उल्लेख केला जातो. मॉन्टेस्क्यूने 

प्रजासत्ताक लोकशाही शासन पद्चतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सत्ता द्दवभाजनाचा द्दसद्चाांत 

माांडला.मॉन्टेस्क्यूचा जन्म एका बड्या उमराव घराण्यात झाला तरीही तो उदारमतवादी 

होता. तो प्रशासनात न्याय खात्याचा अद्दधकारी होता. त्याने सन १७४८ साली 

LEspritdeslois (Spirit of the laws) कायद्याचे ममवस्थान हा राज्यशास्त्रावरील 

महत्वाचा ग्रांथ द्दलद्दहला. राज्यशास्त्र, इद्दतहास, कायदा व समाजशास्त्राचा तो मोठा व्यासांगी 

होता. सत्ता द्दवभाजन, सांसदीय पद्चती व व्यक्ती स्वातांत्र्य ही त्याचे मखु्य प्रद्दतपाद्य द्दवषय 

होते. तसेच त्याने तत्कालीन नीद्दतभ्रष्ट धमाववरही टीका केली. तो वास्तववादी द्दवचारवांत 

होता. फ्रान्समधील प्रचद्दलत राजेशाहीत अमयावद सते्तचे कें द्रीकरण झालेले असल्यामुळे 

सामाद्दजक व धाद्दमवक द्दवषमता द्दनमावण झाली, समाज व राष्र द्दहताकडे दलुवक्ष झाले. 

व्यद्दक्तस्वातांत्र्य नष्ट झाले. कायदा व न्याय व्यवस्था दबुळी पडली आद्दण राजसते्तला सवव 

प्रकारची जलूुम करण्याची सांधी द्दमळाली. ईर्श्री वरदानाचा द्दसद्चाांत आद्दण त्यास खतपाणी 

घातले. त्यादृष्टीने सते्तचे द्दवकें द्रीकरण आवश्यक आहे, असे त्याांचे स्पष्ट प्रद्दतपादन होते. 

म्हणूनच मॉन्टेस्क्यूने आपल्या 'द्दस्पररट ऑफ दी लॉज'ह्या ग्रांथात सते्तच्चया द्दवभाजनाचा 

द्दसद्चाांत माांडला. मॉन्टेस्क्यू राजा द्दवरद्दहत राज्य असलेल्या शदु्च लोकशाहीचा परुस्कताव 

होता आद्दण ती फ्रान्समध्ये यावी अशी त्याांची प्रबळ इच्चछा होती. मॉन्टेस्क्यूने उघड उघड 

प्रचद्दलत राजेशाही उलथवून प्रजासत्ताकाची स्थापना करण्यासाठी व क्ाांतीसाठी जनतेला 

उदू्यक्त केले होते. 

 

३.३.४.४ इतर गवचररवांत:  

सैबेद्दस्तया द व्होवा (१६३३-१७०७)  हा फ्रान्समधील सवाांत पद्दहला द्दवचारवांत होता. 

उत्पन्नाच्चया प्रमाणात कर बसवावे (सरांजामदारवही) हा आद्दथवक समतेचा क्ाांद्दतकारी द्दवचार 

व्होवा ने माांडला.पद्दहला ऐद्दतहाद्दसक कोश 'द्दपअरबेलने'तयार केला.'सॅद्दपएर'हा दसुरा 

महत्त्वाचा द्दवचारवांत होऊन गेला. द्दपत्याची मालमत्ता सवव मलुाांना सारख्या प्रमाणात 

द्दमळावी, मलुा-मलुींना साववद्दिक द्दशक्षण द्ददले जावे, उत्पन्नावर कर आकारावावेत, सरकारी 

अद्दधकारपदाची खरदेी द्दवक्ी व कां िाटदारी थाांबवावी इत्यादी आधदु्दनक द्दवचार त्याने माांडले. 

'हेल्वेद्दटयसक्काड' (१७१५-१७७१) आध्याद्दत्मक व भौद्दतकवादी द्दवचारवांत होता.'द 

द्दस्पररट' (The spirit) 'चैतन्य ह्या ग्रांथात त्यानी आपले द्दवचार व्यक्त केले.कोंदासेँ (१७४३-
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१७९४) हा द्दवचारवांत क्ाांतीच्चया वेळी हयात होता. तो गद्दणतीतज्ञ व लोकशाहीद्दनस्ठ  

तत्ववेत्ता होता. 'मानवी मनाची प्रगती' या ग्रांथात त्याांनी भद्दवष्यकालीन सद्गुणी समाजाचे 

वैभवशाली द्दचिण रांगद्दवले होते.डेद्दनस द्दडडेरॉट (१७१३-१७८४) नेकला व शास्त्राचा 

Encyclopedea of Art and Science हा कोश तयार केला. ह्यात त्याने 

मॉन्टेस्क्यू,व्हॉल्टेअर व रुसोचे द्दवचार एकद्दित करून जागद्दतक वैज्ञाद्दनक द्दवचाराांची 

द्दचद्दकत्सा केली. हॉलबॉच (१७२३-८९) हा अद्दधभौद्दतक व द्दवचारवांत होता. तो शदु्च धमावचा 

उपासक असल्याने त्याांने प्रचद्दलत भ्रष्ट परुोद्दहत व धाद्दमवक द्दस्थतीवर टीका केली. त्याने 

आपले द्दवचार 'द्दनसगव पद्चती'ह्या ग्रांथात माांडलेली होते. सेंट जसु्त (१७६७-१७९४) हा 

जहाल क्ाांद्दतकारी द्दवचारवांत, कायदेपांद्दडत, जेकोद्दबन पढुारी, रॉबेद्दस्पअरचा द्दमि आद्दण 

दहशतवादी राजवटीतील कायवकताव होता. समाजातील गोरगरीब वगव सामथ्यववान झाला 

पाद्दहजे, सरकारला जाब द्दवचारण्याचा त्याांना अद्दधकार असायला पाहीजे, राजे लोकाांनी 

जागतृ जनतेची गांभीर दखल घ्यावी, राज्य म्हणजे खाजगी मालमत्ता असे त्याांनी मानू नये, 

राजाने प्रजेच्चया द्दहतासाठी राज्य करावे. असे कल्याणकारी राज्याचे द्दवचार सेंट जसु्तने  

माांडले.  

 

काद्दमया देमूल (१७६२-१७९४) हा धाडसी पिकारनेस्वातांत्र्य ही परमेश् वराची देणगी आह,े 

स्वातांत्र्य म्हणजे नाटकातील जलदेवता, लाल टोपी द्दकां वा कापडाचा फाटका तकुडा नव्हे. 

स्वातांत्र्य म्हणजे सखु, समता, न्याय व द्दववेकबदु्ची होय. देमूलने स्वातांत्र्याचा व्यापकपणे 

द्दवचार माांडलेला होता.अ ॅडमद्दस्मथ हू्यम,द्दप्रस्टले,हॉवडव, वॉद्दशांग्टन, थॉमस पेन, पदँ्दरक हेन्री, 

जेफसवन व बेंजाद्दमन फँ्रकद्दलन ह्या इांग्लांड अमेररकेतील द्दवचारवांताचा प्रभाव फ्रें च जनतेवर 

पडलेला होता. 

 

अशाप्रकार,े फ्रें च तत्त्ववेत्त्याांनी केवळ फ्रान्समधीलच नव्हे तर जगात द्दठकद्दठकाणी होणाऱ्या 

अत्याचाराला वाचा फोडली व तेथील जनतेला क्ाांतीसाठी प्रवतृ्त केले. द्दवचारवांताचे फार 

मोठी जागद्दतक ऐद्दतहाद्दसक कायव होते.फ्रें च लेखकाांनी देशातील राजकीय,सामाद्दजक, 

धाद्दमवक व आद्दथवक पररद्दस्थतीचे वास्तव द्दचिण केले व असहाय्य,असांतषु्ट जनतेला 

क्ाांतीसाठी उदू्यक्त केले. 

 

आपली प्रगती तपरसर : 

१] आधदु्दनक लोकशाहीचा उद्गाता म्हणून मॉन्टेस्क्यूचे द्दवचार स्पष्ट करा ? 

 

३.३.५ अमरेरकन स्वरतांत्र्ययुद्ध (१७७६-१७८३) :  

अमेररकन वासाहद्दतक जनतेनीद्दिद्दटशाची जलुमी राजवट, उलथनु पाडली होती. या 

लढ्यासाठी सोळाव्या लईुने 'लाफायते' याांच्चया नेततृ्वाखाली सैन्य पाठवून मदत केली होती. 

त्याांनी आपल्या पराक्माची माद्दहती फ्रें च जनतेला द्ददली होती. पूवीच असांतषु्ट व जागरुक 

झालेल्या फ्रें चावर या घटनेचा द्दवलक्षण पररणाम झाला. अमेररकन जनता इांग्रजाांची 

दडपशाही राज्य नष्ट करू शकत असेल तर आपणही लईुची सत्ता का उलटून टाकू शकणार 

नाही ? हा क्ाांद्दतकारी द्दवचार अमेररकन स्वातांत्र्य लढ्यामळेु त्याांच्चया डोक्यात थैमान घालू 

लागला होता. 
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३.३.६ इस्टेट जनरलची सभर (१७८९): तत्करलीन कररण : 

इस्टेट जनरल ही फ्रान्समधील जनतेने द्दनवडून द्ददलेल्या लोकप्रद्दतद्दनधींची (लोकसभा) 

सांस्था होती. लईु राजाने द्दतची १७५ वषे बैठकच भरद्दवली नाही. माि सोळाव्या लईुने 

लोकसभेचे बैठक बोलावल्यामुळे जनतेत उत्साहाचे वातावरण द्दनमावण झाले. राजाने माि 

नवीन कर लावण्यासाठी, अद्दधवेशन भरद्दवले होते. ह्या वेळी ततृीय शे्रणीचे सभासद जास्त 

होते. त्याांचे राजा, उमराव, धमवगरुुां शी तीव्र मतभेद द्दनमावण झाले व त्याचे पयववसान शेवटी 

सांघषावत झाले. 

 

आपली प्रगती तपरसर : 

१] फ्रें च क्ाांद्दतसाठी मॉन्टेस्क्यूचे द्दवचार अधोरेखीत करा? 

३.४ फ्रें च क्रांतीचर घटनरक्म   

 

३.४.१ ररष्रीय सभेची करमगगरी :  

सोळाव्या लईुला पैशाची चणचण भासू लागल्यामळेुव त्याने प्रजेवर नवीन कर लावून पैसा 

उभा करण्यासाठी इस्टेट जनरलची सभा बोलाद्दवण्याचे ठरद्दवले होते. या नवीन लोकसभेत 

उमरावाांचे २८५, धमवगरुूां चे ३०८ व ततृीय शे्रणीचे ६२१ असे एकूण १२१४ प्रद्दतद्दनधी 

द्दनवडून आले होते. ह्या नवद्दनवावद्दचत इस्टेट जनरलची सभा द्दद. ५ मे १७१९ रोजी पॅररस 

जवळील व्हसावयाच्चया राजवाड्यात सरुुवात झाली होती. सभागहृात उमराव, धमवगरुू व 

ततृीय शे्रणीचे सभासद वेगवेगळे बसून चचाव करण्याची प्रथा होती. ततृीय शे्रणीतील 

सभासदाांनी ह्या सदोस प्रथेस द्दवरोध केला व एकद्दित बसून चचावत्मक द्दनणवय घेण्याची 

मागणी केली. अथावत ही मागणी धमवगरुु, उमराव व राजाने फेटाळून लावली. शेवटी १७ जून 

१७८९ रोजी ततृीय शे्रणीच्चया सभासदाांनी स्वतःला राष्रीय सभा म्हणून घोद्दषत केले व 

द्दतच पढेु फ्रें च क्ाांतीची राष्रीय सांघटना बनली.अशा रीतीने राजा व लोकप्रद्दतद्दनधींच्चया सपु्त 

सांघषावला प्रारांभ झाला व त्याचे रूपाांतर शेवटी क्ाांतीत झाले. 

 

३.४.२ क्रांतीचर शुभररांभ-बॅगस्टलचर गवजय :  

सोळावा लईुनेजनप्रद्दतद्दनधीद्दन चालद्दवलेली चळवळ नेस्तनाबतु कराण्यासाठीलष्कराला 

पाचारण केले होते.त्यावर स्वसांरक्षणासाठी राष्रीय सभेने जनतेचे सैन्य उभारण्याचा द्दनणवय 

घेतला होता. त्यानसुार लाफायतच्चया नेततृ्वाखाली 'राष्रीय सैन्य'उभारण्यात आले. राष्रीय 

सभेच्चया कायवकत्याांनी १४  जलैु १७८९ रोजी कुप्रद्दसद्च बॅस्टीलच्चया तरुुां गावर हल्ला केला 

आद्दण द्दतथूनच फ्रें च क्ाांतीची खरी सरुुवात झाली. सांतप्त राष्रीय सभासदाांनी टेद्दनस कोटवची 

शपथ घेतली होती. द्ददवसेंद्ददवस दोहोतील तणाव वाढतच गेला. 

 

३.४.३ ऑगस्टची सरमरगजक क्रांती :  

फ्रें च जनतेवर जास्तीत जास्त आत्याचार सांरजामदाराांनी केल्यामळेु क्ाांद्दतकारकाांनी त्याांच्चया 

वाड्यावर हल्ले केले. जद्दमनी व अद्दधकाराची सवव कागदपिे जाळली आद्दण असांख्य उमराव 

याांचे खून पाडल्या गेले होते. क्ाांतीकारकाांचे प्रमखु लक्ष्य सरांजामदार होते. द्दवशेष आियावची 

बाब म्हणजे कद्दनष्ठ व उदारमतवादी उमराव क्ाांतीत सामील झाले होते. अशा प्रद्दतकूल 
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पररद्दस्थतीत फ्रान्समधील उमरावाांची भव्य सभा ४ ऑगस्ट १७८९ रोजी सांपन्न झाली 

होती. द्दतला सनातनी व मवाळ उमराव उपद्दस्थत होते. आियावची बाब म्हणजे अनेकाांनी 

आपल्या अद्दधकारत्यागाचे आर्श्ासन द्ददले व त्यानांतर त्याच सभेत उमरावाांचे कर, 

जमीनदारी, वेठद्दबगारी, भूदास प्रथा, टाईथ, द्दवषमता व सवव द्दवशेष हक्क नष्ट झाल्याचा 

ठराव उमराव सभेने पास केला. 'एका रािीत सरांजामशाही नष्ट करणारी सामाद्दजक 

क्ाांती'असे या घटनेचे वणवन केले जाते. 

 

३.४.४ गस्त्रयरांचर मोचरव व ररजर-ररणी कैद :  

फ्रें च राज्यक्ाांती द्दचरडण्याच्चया हीन मनोवतृ्तीचा द्दनषेध करण्यासाठी हजारो द्दस्त्रयाांचा मोचाव  

५ ऑक्टोबर १७८९ रोजी व्हसावयच्चया राजवाड्यावर गेला ऺ. सोळावा सईु,राजा-राणी 

अटँोइनेटला पकडून व बेकरीवाल्याच्चया गाड्यावर बसून, पॅररस पयांत त्याांची द्दमरवणूकीत 

द्दधांड काढण्यात आली आद्दण राजधानीच्चया जनु्या  राजवाड्यात त्याांना नजरकैदेत ठेवण्यात 

आले. 

 

३.४.५ मरनवी हक्करांचर जरहीरनरमर :  

राष्रीय सभेने क्ाांतीकायावला आरांभ केल्यानांतर २६ ऑगस्ट १७८९ रोजी 'मानवी हक्काचा 

जाहीरनामा' घोद्दषत केला होता. हारुसोच्चया द्दसद्चाांतावर मानवी हक्काांचा जाहीरनामा 

आधारलेला होता. त्याचा मसदुा तयार करण्याचे काम लाफायतने केले होते. त्यातील 

महत्त्वाचा भाग पढुील प्रमाणे आहे.      

१)  प्रत्येक व्यक्ती जन्मतः स्वतांि आहे.  

२)  स्वातांत्र्य, सरुद्दक्षतता, सांपत्ती प्राप्त करणे इत्यादी मानवाचे हक्क आहेत. त्याांचे रक्षण 

करणे शासनाचे आद्यकतवव्य आहे. 

३)  प्रत्येकाला द्दवचार स्वातांत्र्य व भाषण स्वातांत्र्य आहे. 

४)  बेकायदेशीरपणे कोणालाही अटक करता कामा नये , तसेच तरुांगात टाकता कामा नये. 

५)  सांपत्ती द्दमळद्दवणे प्रत्येकाचा हक्क आहे आद्दण तो द्दहरावून घेता येणार नाही. माि 

लोकद्दहताच्चया दृष्टीने आवश्यक भासल्यास कायद्याचे नकुसान भरपाई देऊन सांपत्ती 

ताब्यात घेण्याचा अद्दधकार शासनाला आहे. 

६)  देशाच्चया अथवकारणावर द्दनयांिण ठेवण्याचा जनतेला हक्क आहे. 

७)  स्वातांत्र्याचा उपभोग घेताना इतराांचे स्वातांत्र्य धोक्यात येऊ नये. 

८)  कायदा म्हणजे जनतेच्चया इच्चछाांची अद्दभव्यक्ती होय. त्यामळेु कायदा द्दनमावण पद्चतीत 

प्रत्येक जण स्वतः अथवा प्रद्दतद्दनधीमाफव त भाग घेऊ शकतो. 

९)  शासनाचे सवव अद्दधकारी जनतेप्रती जबाबदार आहेत. 

१०) साववभौमत्व राष्रात सामावलेले आहे. त्यामळेु राज्यातफे तसा अद्दधकार द्ददल्याद्दशवाय 

कोणतीही व्यक्ती अथवा सांस्था त्याचा वापर करू शकत नाही. 
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जाहीरनाम्यात प्रत्यक्षात १७ कलमे होती. फ्रान्समधील मानवी हक्काच्चया जाहीरनाम्याचे 

वैद्दशष््टय म्हणजे पढुील काळात बहुतेक देशाांनी आपल्या घटना तयार करताना या 

जाहीरनाम्याचा आधार घेतलेला आहे. 

 

आपली प्रगती तपरसर : 

१] मानवी हक्काचा जाहीरनामा सांदभावत थोडक्यात माहीती द्दलहा ? 

 

३.५ घटनेची गनगमवती  

 

सन १७८९ मध्ये राष्रीय सभेने घटना तयार करावयास प्रारांभ केला होता. ते कायव सन 

१७९१ मध्ये पूणव झाले होते. ही राष्रीय सभेची महत्त्वपूणव कामद्दगरी होती. घटनेची वैद्दशष््टये 

पढुील प्रमाणे होती- 

 

३.५.१ ररजसत्तर :  

 नवीन घटनेप्रमाणे राजपद कायम ठेवण्यात आले. परांत ु त्याच्चया अद्दधकारात बदल 

करण्यात आला होता. घटनात्मक, लोकानवुती, द्दनयांद्दित राजेशाहीची द्दनद्दमवती करण्यात 

आली. राजा हा जनतेचा व राष्राचा प्रद्दतद्दनधी होता. राजावर प्रजेचे द्दनयांिण होते. आता तो 

द्दनरांकुश व जलुमी राद्दहला नाही. राजाला वारसा नसेल तर तो द्दनयकु्त करण्याचा अद्दधकार 

लोकसभेला देण्यात आला. राजाने देशद्रोह केल्यास त्यास पदच्चयतु करण्याचा हक्क 

द्दवद्दधमांडळालाकडेच ठेवले.वररष्ठ लष्करी अद्दधकाऱ्याांच्चया नेमणकुा तो करणार होता , माि 

परराष्रीय सांबांधासाठी स्वतांि सद्दमती स्थापन करण्यात आली होती. राजाचा 

न्यायाधीशाांच्चया नेमणकुा करण्याचा हक्क रद्ङ केला. राजाच्चया मदतीसाठी मांद्दिमांडळाची 

द्दनद्दमवती करण्यात आली होती. मांत्र्याांची द्दनयकु्ती व बडतफी राजा करीत असला तरीही हे 

मांद्दिमांडळ कायदेमांडळाला जबाबदार होते. भ्रष्ट मांिालयावर खटला भरण्याची तरतूद होती. 

मांद्दिमांडळाच्चया खचाववर आद्दण कायाववर लोकसभेचे द्दनयांिण होते. कायद्याच्चया फक्त अांद्दतम 

मांजरुीचा अद्दधकार राजाला होता. तथाद्दप नवीन घटनेने राज्याची द्दस्थती सकव शीतल्या द्दशांहा 

प्रमाणे करून टाकली होती.  

 

३.५.२ गवधीमांडळ :  

घटनेप्रमाणे एकग्रहुी कायदे मांडळाची स्थापना करण्यात आली होती. हीच सांस्था नवीन 

शासनाचा कें द्रद्दबांदू होती. तीन ते दहा द्दलव्हसव द्दकां वा ठराद्दवक वेतन कर भरणाऱ्या व्यक्तीला 

मताद्दधकार देण्यात आला. ह्या पद्चतीच्चया नवद्दनवावद्दचत प्रद्दतद्दनधींचे एकग्रहुी कायदे मांडळ 

तयार केले. त्याचा कालावधी दोन वषावचा होता. मे मद्दहन्याच्चया पद्दहल्या सोमवारी अद्दधवेशन 

भरद्दवण्याची तरतूद होती. कायदा द्दनद्दमवतीचे सांपूणव अद्दधकार ह्या कायदेमांडळाला होते. 

बहुमताने द्दवधेयक मांजूर करून राजाच्चया अनमुती नांतर कायदे तयार केले जात होते. 

थोडक्यात राजा, मांद्दिमांडळ, धमवसत्ता, अथवव्यवस्था व न्याय के्षिावर द्दनयांिण ठेवणारे 

प्रभावी द्दवद्दधमांडळ नवीन घटनेनसुार तयार करण्यात आले होते. 
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३.५.३ करयदर व न्यरयव्यवस्थर:  

सवव देशात एकच कायदा पद्चती लागू करण्यात आली होती. पूवीचे सांद्ददग्ध व लॅद्दटन 

भाषेतील कायदे नष्ट केले होते. लोकाांनी द्दनवडून द्ददलेल्या कायदे मांडळामाफव त कायदे 

द्दनद्दमवती करण्यात आली. चचव, उमरावाांचे न्यायालय बरखास्त करण्यात आले. 

न्यायके्षिातील लाचखोरी, छळवणूक व कू्र द्दशक्षा बांद केल्या. प्रत्येक द्दजल्हा व प्राांतात 

नवीन न्यायालय व एक सवोच्चच न्यायालय स्थापन केली. गनु्हा द्दसद्च झाल्याद्दशवाय द्दशक्षा 

न देण्याची सोय केली. सांशयावरून बेकायदेशीरपणे तरुुां गात डाांबणे बांद केले. गनु्हेगाराचा 

छळ कमी केला. माि बेड्या घालणे व देहदांडाच्चया द्दशक्षा कायम ठेवल्या. योग्य, कायवक्षम व 

द्दनपक्षपाती न्यायाधीशाांच्चया द्दनयकु्त्या लोकद्दनयकु्त शासनातफे करण्यात आल्या. राष्रीय 

सभेने न्यायाचे राज्य द्दनमावण केले होते. 

 

आपली प्रगती तपरसर : 

१] नवीन घटना द्दनद्दमवतीनसुार द्दवद्दधमांडळासांदभावत महीती द्दलहा ? 

३.५.४ ररष्रीय सभेची इतर करमगगरी :  

प्राांतीय सधुारनामध्ये राष्रीय सभेने फ्रान्समध्ये नवीन पद्चतीची समान के्षिफळाचे ८३  

द्दडपाटवमेंट (प्राांत) द्दनमावण करण्यात आले होते. त्याचे पनु्हा द्दडद्दस्रक्ट (द्दजल्हा), पेररष 

(Parish- तालकुा),  कॉम्यनु्स (Communes- ग्राम) असे उपद्दवभागात पाडण्यात आले 

होते. द्दडपाटवमेंटचा कारभार चालद्दवण्यासाठी लोकद्दनयकु्त ३६ सभासदाांचे कौद्दन्सल स्थापन 

करण्यात आले होते. त्यातूनच आठ सदस्याांचे सांचालक मांडळ द्दनमावण करण्यात आले. 

त्याचा कालावधी दोन वषावचा होता आद्दण सांचालकाांना वेतन द्ददले जाई. सांचालक मांडळावर 

द्दनयांिण ठेवण्यासाठी द्दसांडीकेट नावाचा अद्दधकारी होता. उद्योगधांदे, व्यापार, बाांधकामे, 

द्दशक्षण, तरुूां ग, शेती, महसूल व कर गोळा करणे ही कामे सांचालक मांडळाकडे होती. प्राांतात 

शाांतता, सवु्यवस्था, न्यायदानासाठी मॅद्दजस्रेट होते. प्रत्येक गाव व शहराच्चया व्यवस्थेसाठी 

एक मेयर व अद्दधकार होते. त्याांची द्दनवड गावातील मतदाराकडुन दोन वषावसाठी होत असे. 

पॅररस कॉम्यनुची नवी व्यवस्था वैद्दशष््टयपणुव होती व तेथील काम्यनुला द्दवशेष महत्त्व होते. 

कर, महसूल, न्याय, कायदा,शाांतता-सवु्यवस्थेची कामे पार पाडावी लागत असे. 

 

राष्रीय सभेने सरांजामदारी प्रथा नष्ट करून उमरावाांच्चया जद्दमनी ताब्यात घेतल्या. चचवच्चया 

जद्दमनी व मालमत्ता जप्त केली. या जद्दमनी भूद्दमहीनाांना वाटल्या आद्दण शेती सधुारण्याचे 

प्रयत्न केले. शेतकऱ्यावरील बोजड कर कमी केले. चचवच्चया मालमते्तचा समाज 

कल्याणासाठी वापर केला. परदेशी व्यापार उद्योगधांद्याच्चया वदृ्चीसाठी प्रयत्न केले. 

शेतकरी,मजूर व आद्दथवक दबुवल घटकाांची आद्दथवक द्दस्थती सधुारण्याचे अनेक उपाय योजले. 

यधु्द राजदरबार, सरांजामदार, धमवगरुू, प्रशासन अद्दधकार यावर होणारा अनाठायी खचव 

कमी केला.राष्रीय सभेने अल्पकाळात राजकीय, सामाद्दजक, आद्दथवक, धाद्दमवक व 

प्रशासद्दनक पररवतवनाचे महत्त्वपूणव कायव पार पाडले. 
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३.५.५ ररष्रीय पररषद व दहशतवरदी ररजवट :  

सन १७९१ मध्ये राष्रीय सभा बरखास्त करण्यात येऊन नवीन घटनेप्रमाणे फ्रान्सचा 

राज्यकारभार सरुू झाला. परांत ु क्ाांतीपवव सांपले नाही. इ.स. १७९३-१७९५ पयांत 

दहशतवादी राजवट अद्दस्तत्वात आली. नवीन राजवटीतील मवाळ्याांची असमथवता, परकीय 

आक्मण व जहाल क्ाांतीकाराांचा उदय या घटना क्ाांद्दतकारी दहशतवादास कारणीभूत 

ठरल्या.अांतगवत यादवी वर मात करण्यासाठी द्दवद्दधमांडळाने दोन हुकूम काढले. पद्दहला हुकुम 

बांडखोर धमवगरुूां ना जन्मठेपेची द्दशक्षा देऊन ती भोगण्यासाठी हद्ङपार करण्याबाबत होता. तर 

दसुरा हुकुम पॅररसच्चया सांरक्षणासाठी  सैन्य उभारण्याबाबत होता. राजाने नकाराद्दधकाराचा 

वापर करून हे दोन्ही हुकुम रद्ङ केले आद्दण १३ जून १७९२ रोजी मांद्दिमांडळ बरखास्त 

केले. सोळावा लईुचा वध जॅकॉबीन पक्षाच्चया दृष्टीने राजाचा वध आवश्यक होता. 

राजद्रोहाच्चया आरोपावरून खटला भरला. राजावरील हा खटला म्हणजे न्यायदानाची कू्र 

द्दवटांबना होती ३८७ द्दवरुद्च ३३४ मताने राजद्रोहाचा आरोप द्दसद्च झाला. याचा अथव 

थोड्या बहुमतानी राजाला सळुावर चढद्दवण्याचा द्दनणवय घेण्यात आला. २१ जानेवारी 

१७९३ रोजी राजवाड्यासमोरील चौकात पांधराव्या लईुच्चया पतुळ्याशेजारी वधस्तांभ 

उभारला.  

 

३.५.६ दहशतवरदरचे ररज्य :  

ह्यानांतर जॅकॉबीन पक्षाने राजेशाहीच्चया समथवकाांना ठेचून ठार मारणे सरुु केले होते. 

त्यासाठी द्दगलोटीन नावाच्चया यांिाचा वापर केला जात होता. ऑक्टोबर  १७९३ मध्ये मेरी 

अटँाईनेट द्दहला ठार करण्यात आले. त्यानांतर राष्रीय सभेचे पद्दहले अध्यक्ष बेली याांचाही 

वध करण्यात आला. जॅकोद्दबन्सने  अशा प्रकार ेकेवळ राजेशाहीच्चया समथवकाांना ठार केले 

असे नव्हे तर त्या नावाखाली आपल्या द्दवरोधकाांना मारणे सरुु केले. त्यामळेु फ्रान्समध्ये 

प्रचांड भीतीचे व दहशतीचे वातावरण द्दनमावण झाले. एकट्या पॅररसमध्ये पाच हजार लोकाांना 

कां ठस्नान घातले गेले. 

 

२८ जलैु १७९४ रोजी द्दवरोधकाांनी रॉबेस्पायरला पकडून डान्टनच्चया मागावने पाठद्दवले. 

रॉबेस्पायरच्चया मतृ्यूने फ्रान्समध्ये दहशतीचा कालखांड समाप्त झाला. त्या काळात 

जवळजवळ ६०,००० क्ाांतीद्दवरोधकाांना ठार मारण्यात आले होते. त्यामळेु मारात, डान्टन 

व शेवटी रॉबेस्पायरचा बळी गेल्याने जनतेने मकु्ततेचा आनांद लटुला. सववि शाांतता 

द्दनद्दमवतीचे प्रयत्न सरुू झाले. द्दगलोद्दटन उखडून फेकण्यात आले. जकँोद्दबन शाखा बांद 

करण्यात आल्या. 

 

आपली प्रगती तपरसर : 

१] राष्रीय सभेची थोडक्यात महत्वपणुव कामगीरी अधोरखेीत करा ? 

३.५.७ सांचरलक मांडळरचर कररभरर :  

फ्रान्समधील दहशतवादाचा कालखांड समाप्त झाल्यावर घटना द्दनद्दमवतीच्चया कायावला वेग 

येऊन सन १७९५ मध्ये प्रजासत्ताक फ्रान्सची घटना अद्दस्तत्वात आली. त्यानसुार द्दद्वगहृी 

कायदे मांडळाची रचना करण्यात आली. वररष्ठ सभागहृ २५० सदस्याांचे होते. सदस्य 
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बनण्यासाठी द्दववाद्दहत असणे आद्दण वय ४० वषाांहून अद्दधक असणे, या अटी होत्या. कद्दनष्ठ 

सभागहृात ५०० सदस्याांचे बनवण्यात आले आद्दण त्यासाठी वयोमयावदा द्दकमान ३० वषे 

ठेवण्यात आली. मतदार असण्याकरीता पूवीसारखीच द्दकमान मालमते्तची आठ होती.  

 

घटनेनसुार ५ सदस्याांचे सांचालक मांडळ द्दनमावण करण्यात आले. तेथेही  ४० वषे द्दकमान 

वय असण्याची अट होती. एकाच व्यक्तीच्चया हाती सत्ता द्ददली तर तो हुकुमशहा बनण्याची 

शक्यता होती. त्यापासून धडा घेऊन नव्या घटनेत पाच सदस्यीय सांचालक मांडळाची 

तरतूद होती. कँनोट,  लेतॉनी, लावेद्दलयर, ररबेल आद्दण बरावस अशा त्याांची नावे होती. नवी 

घटना प्रजासत्ताकाची असली तरी त्यातील काही तरतदुीमळेु जनता द्दवशेषत: पॅररस वाद्दसय 

नाखषु होती. नव्या कायदेमांडळाची २/३ सदस्य द्दवद्यमान जनु्या कायदेमांडळाचे असावेत, 

या तरतदुीमळेु लोक खवळले होते. पररणामी तयारीच्चया जनतेने बांड पकुारले ररझल्टच्चया 

राजमहाला वर हल्ला करण्याची त्याांची योजना होती. पण फ्रें च लष्करातील तरुण 

अद्दधकारी नेपोद्दलयन बोनापाटव  याने बांडखोराचा धवुा उडद्दवला होता.  

 

द्दशवाय ह्या काळात रोमन कॅथद्दलक याांचा छळ सरुू झाल्याने सांचालक मांडळ जनतेच्चया 

नजरतूेन उतरून लागले अशा एकूण वातावरणात ९ नोव्हेंबर १७९९ रोजी सांचालक मांडळ 

बरखास्त करण्यात आले आद्दण त्या जागी तीन सदस्य कॉन्सलुची द्दनयकु्ती केल्या गेली. 

त्यात नेपोद्दलयन प्रथम कॉन्सल होता. 

 

३.६ फ्रें च ररज्यक्रांतीचे पररणरम     

 

फ्रें च क्ाांतीचे फ्रान्सवर राजकीय, सामाद्दजक व धाद्दमवक इत्यादी सववच के्षिात खोलवर 

पररणाम झालेले द्ददसतात. नेपोद्दलयन सन १८१५ पयांत फ्रान्सचा सम्राट होता आद्दण ह्या 

काळात त्याांची यरुोपमध्ये यधु्दे सरुू होती. त्यामळेुच फ्रें च क्ाांती फ्रान्स परुतीच मयावद्ददत न 

राहता द्दतच्चया तत्त्वाांचा यरुोपमध्ये प्रसार झाला होता. फ्रें च क्ाांतीमध्ये तत्त्वाांची पे्ररणा होती. 

त्या दृष्टीने या क्ाांतीचे महत्त्वपूणव पररणाम पढुील प्रमाणे आहते. 

 

३.६.१ ररजकीय पररणरम :  

१)  फ्रें च क्ाांतीने सवव जनुी राज व्यवस्था बदलून टाकली. वादळाचा प्रभाव समदु्रातील 

लाटावर पडतो आद्दण त्याांचे रौद्ररूप द्ददसून येते. फ्रें च राज्यक्ाांतीने देखील असेच 

यरुोपला प्रभाद्दवत केले. रमँ्से म्यूर या इद्दतहासकाराच्चया मते, फ्रें च राज्यक्ाांती ही द्दवर्श् 

क्ाांती होती द्दतचा प्रारांभ १७८९  मध्ये झाला. पण लवकरच ती यरुोपात आद्दण त्या 

पाठोपाठ सांपूणव जगात प्रभाद्दवत झाली होती. 

२)  इांग्लांडमधील प्रद्दसद्च तत्त्वज्ञ एडमांड बकव  याने सन १७९० मध्ये "Reflection on the 

French Revolution"हे प्रद्दसद्च पसु्तक द्दलद्दहले. त्यात त्याांनी म्हटले होते की, 'ही 

क्ाांती आपल्याबरोबर भयांकर असा रक्तपात घडवून आणेल. त्याचा शेवट सन १८१५ 

मध्ये वॉटरलूच्चया लढाईत नेपोद्दलयनच्चया पतनाने झाला होता. 
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३)  राजकीय सांदभावत थॉमस पेनने द्दलखाण केले की, 'फ्रें च राज्यक्ाांतीने सांपूणव यरुोपास 

एक सांदेश द्ददला आहे. फ्रान्समधील जनेु प्रशासन समाप्त करण्यासाठी यशस्वीररत्या 

फ्रें च राज्यक्ाांतीने प्रयत्न केला. फ्रान्समध्ये शतकानशुतके भ्रष्ट शासनापायी जनता 

भरडली गेली होती. तो अन्याय व अत्याचार क्ाांतीच्चया रूपाने जनतेने मळुापासून 

उखडून टाकला. 

४)  सववसाधारण जनतेला शासन करण्यासाठी स्वातांत्र्य,समता, बांधतु्व या ियीने  नवद्ददशा 

दाखद्दवली. या तीन सूिाांच्चया आधार ेसववसाधारण जनतेने फ्रें च समाजातील पद्दहल् या 

दोन वगाांना म्हणजे,राजपररवार, सरदार अमीर-उमराव तसेच धमवगरुूां ना प्रखर द्दवरोध 

करून नवीन शासन व्यवस्था लागू केली. राजाच्चया दैवी अद्दधकाराच्चया द्दसद्चाांताला 

द्दझडकारले. राजा हा जनतेचा प्रद्दतद्दनधी आहे. आपले मन मानेल तसे शासन 

करण्यापेक्षा त्याांनी सववसाधारण जनतेचे द्दहत, कल्याण नजरेसमोर ठेवून शासन करावे 

हे द्दशकद्दवले.    

५)  फ्रान्समध्ये क्ाांतीच्चया काळात इतर यरुोपीय राष्राांनी त्या देशावर आक्मण केले. तेव्हा 

आपल्या देशाचे सांरक्षण करावयास हवे ही भावना अगदी तळागाळापयांत द्दनमावण झाली 

होती. राष्रीय भावनेने पे्रररत झाल्याने जनतेत एक्य द्दनमावण झाले. 

६)  फ्रें च राज्यक्ाांतीमळेुच नेपोद्दलयन बोनापाटवचा उदय होऊ शकला. एका सववसाधारण 

घरात जन्मलेल्या नेपोद्दलयनला फ्रान्सचा सम्राट बनण्यास फ्रें च क्ाांद्दतकारक ठरली. 

वास्तद्दवक स्वातांत्र्य, समता, बांधतु्व या तत्त्वासाठी लढा देणाऱ्या फ्रें च समाजाने 

नेपोद्दलयन बोनापाटव चे अद्दधपत्य पत्करले. आपल्या राष्रास तारणारी योग्य व्यक्ती 

म्हणजे नेपोलीयन आहे, अशी खािी झाल्यानेच जनतेने त्याला सम्राटपद बहाल केले 

होते. 

 

आपली प्रगती तपरसर : 

१] फ्रें च राज्यक्ाांतीचे कोणतेही दोन राजद्दकय पररणाम द्दलहा. 

३.६.२ आगथवक पररणरम :  

समाजातील सवव वगाववर समान कर योजना राबद्दवण्यात आले होते. ठेक्याने कर वसूल 

करण्याची पद्चत बांद करण्यात आली. वेठद्दबगार तसेच इतर अमानषु परांपरा रद्ङ करण्यात 

आल्या. द्दशवाय सववि सारखी वजन-मापे राहावेत म्हणून दशमान पद्चतीला प्रारांभ करण्यात 

आला. हळूहळू द्दतचा प्रसार सांपूणव जगात झाला. 

 

३.६.३ सरमरगजक पररणरम :  

१)  समानतेचे तत्व स्वीकृत करण्यात आल्यामळेु द्दवद्दवध राज्याांमध्ये जे वेगवेगळे कायदे 

प्रचद्दलत होते ते रद्ङ करण्यात येऊन त्यात एकसूिता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात 

आला. नॅशनल कन्व्हेन्शनने  त्याप्रमाणे अगोदरच सरुुवात केली होती, पण ती पूणव 

होऊ न शकल्याने अखेर नेपोद्दलयन बोनापाटव ने ते पूणव केले. 
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२) क्ाांतीने समानतेचे तत्त्व स्वीकृत केल्यामळेु सवव समाजात समानता आणण्याच्चया दृष्टीने 

उच्चचवगीयावरही कर बसद्दवण्यात आले होते. पद्दहल्या वगावचे द्दवशेषाद्दधकार रद्ङ 

करण्यात आले. 

३)  फ्रान्समध्ये प्रजासत्ताक स्थापन झाल्यापासून नवीन कॅलेंडर सरुू करण्यात आले 

होते. ३० द्ददवसाचा एक मद्दहना. तर दहा द्ददवसाचा एक आठवडा ठरद्दवण्यात आला 

होता. मद्दहन्याांना नावेही पश,ु द्दनसगावची देण्यात आली होती. वषावच्चया शेवटी पाच 

द्ददवस अद्दतररक्त ठरद्दवण्यात आले होते. 

४)  फ्रान्समध्ये राष्रीय वतृ्तीचे द्दशक्षण देण्यावर भर देण्यात आला होता. डान्टनने राष्रीय 

द्दशक्षण देण्यास सरुुवात करावी, अशी कल्पना माांडली होती. त्याप्रमाणे तांि द्दवद्यालय, 

कायद्याचे द्दशक्षण, वैद्यकीय द्दवद्या, कला के्षि इत्यादी द्दशक्षणावर भर देण्यात आला 

होता. 

५)  रुसने समानतेचा द्दसद्चाांत माांडला होता. त्यातून समाजवादाला प्रारांभ झाला. गरीब-

श्रीमांत असा भेदभाव नसलेला नवसमाज रोबेद्दस्पयरला द्दनमावण करावयाचा होता. 

 

आपली प्रगती तपरसर : 

१] फ्रें च राज्यक्ाांतीचे कोणतेही दोन सामद्दजक पररणाम स्पष्ट करा ? 

३.६.४ धरगमवक पररणरम :  

फ्रें चक्ाांतीनांतर श्रीमांत धमवगरुूचे सवव अद्दधकार समाप्त करण्यात आले. चचवची इस्टेट जप्त 

करण्यात आली. त्याांचे धाद्दमवक कर रद्ङ करण्यात आले.फ्रें च राज्यक्ाांतीमळेु आता 

धमवगरुूवर फ्रान्स या राष्राचे वचवस्व द्दनमावण झाले होते. त्याांना राज कोषातून सरळ पगार 

द्दमळू लागल्यामळेु त्याांना आपल्या राष्राशी प्रामाद्दणकपणे राहू अशी शपथ घ्यावी लागे. 

धाद्दमवक के्षिातील हे फार मोठी पररवतवन होते. 

 

३.६.५ नेपोगलयन बोनरपरटवचर उदय :  

नेपोद्दलयन बोनापाटवला 'क्ाांतीचे अपत्य'म्हणून सांबोधले जात होते. कारण क्ाांतीनांतरच्चया 

अराजक व अपयशामधूनच नेपोद्दलयनचा उदय झाला होता. दहशतवादी राजवटीमळेु प्रचांड 

द्दहांसाचार घडून आला होता. यरुोपीय राष्राांनी फ्रान्सवर आक्मण केले. अशा द्दस्थतीत 

घटना पररषदेच्चयावतीने सांचालक मांडळाची स्थापना करण्यात आली. या दबुळ्या मांडळचा 

फायदा घेऊन नेपोद्दलयन बोनापाटव  १७९९ मध्ये सत्ता हस्तगत केली. सईु राजवटीपेक्षाही 

त्याांने मोठ्या प्रमाणात सते्तचे कें द्रीकरण केले होते. ज्या लोकशाही मूल्याांच्चया 

प्रस्थापनेसाठी क्ाांतीने ऐवढा आटाद्दपटा केला, ती मलु्येच नेपोद्दलयनच्चया उदयाने 

नेस्तनाबतु झाली. हे क्ाांतीचे मोठे अपयश होते. 

 

३.६.६ फ्रें च क्रांतीचर जरगगतक प्रभरव :  

स्वातांत्र्य, समता, बांधतु्व, समाजवाद, मूलभूत हक्क, प्रजासत्ताक शासन पद्चती आद्दण 

जनमताचे साववभौमत्व व सत्ता द्दवभाजन ह्या क्ाांती मूल्याचा नांतर जगभर प्रसार झाला. 

जमवनी, इटली, स्पेन, पोतुवगाल, पोलांड, ऑस्रेद्दलया, बेद्दल्जयम व बालकां न प्रदेशातील 

राष्रवादी लढ्याला फ्रें च क्ाांतीची मोठी पे्ररणा द्दमळाली होती. आद्दशया-आद्दफ्रकेतील राष्रीय 
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चळवळीलाही प्रोत्साहन द्दमळाले. अन्यायाद्दवरुद्च प्रद्दतकार ,मूलभूत हक्काचे रक्षण व 

समपुदेशन प्रस्थापना या महत्त्वपूणव बाबी फ्रें च क्ाांतीने जगाला द्ददल्या आहे. 

 

आपली प्रगती तपरसर : 

१] नेपोद्दलयन बोनापाटवला 'क्ाांतीचे अपत्य'म्हणून सांबोधले जाते, थोडक्यात माहीती द्दलहा. 

३.७ सरररांश    

 

फ्रें चक्ाांतीने राजकीय, सामाद्दजक, धाद्दमवक, आद्दथवक, साांस्कृद्दतक व वैचाररक के्षिात 

महत्त्वपूणव पररवतवन घडद्दवल्याचे हे अभ्यासाअांती लक्षात येते. फ्रें चक्ाांतीने फ्रान्सचा 

कायापालट केला आद्दण क्ाांती द्दवचाराांचा यरुोप व जगात प्रसार झाला. या घटनेमळेु असांख्य 

राष्रवादी लढ्याला पे्ररणा द्दमळाली. फ्रें चक्ाांतीमळेु जगात फार मोठे द्दवचार मांथन सरुू झाले 

व त्यामळेु जनुी व्यवस्था मोडीत द्दनघाली. मानवी इद्दतहासाला कलाटणी देणारी ही घटना 

होती. द्दवचारवांताचे भक्कम अद्दधष्ठान द्दतच्चया मळुाशी होते. द्दतने नवीन मलेु व द्दवचाराांची 

रुजवणूक केली. द्दवद्दवध क्ाांद्दतकारी नेत्याांनी केलेले भाषण द्दचांतनीय ठरते. व्हॉल्टेअरने 

मध्ययगुीन व्यवस्थेवर कोरडे ओढले. रुसोने सामाद्दजक कराराचा द्दसद्चाांताद्वार ेजनमताच्चया 

साववभौमत्वाचे महत्त्व द्दवषद केले. मॉन्टेस्क्यूने सत्ता द्दवभाजनाच्चया तत्त्वाचा परुस्कार करून 

लोकशाही मूल्याांची रुजवणूक केली. मूलभूत हक्काच्चया जाहीरनाम्याने तर मानवतावादाचा 

आदशव जगासमोर ठेवल. 

 

३.८ प्रश्न 

 

१) फ्रें च राज्यक्ाांद्दतची कारणे द्दलहा. 

२)  फ्रें च राज्यक्ाांतीच्चया द्दवद्दवध घटनाबद्ङल सद्दवस्थर माहीती द्दलहा. 

३)  इस्टेट जनरल सभेची कमद्दगरी द्दलहा. 

४)  नेपोद्दलयन बोनापाटव  बद्ङल माहीती द्दलहा. 

५) फ्रें च राज्यक्ाांद्दतचे द्दवद्दवध पररणाम द्दलहा. 

 

३.९ सांदभव   

 

 आवटे लीला, रद्दशयातील समाजवादी राज्यक्ाांती, मुांबई, १९६७. 

 गाडगीळ  पाां. वा. रद्दशयन राज्यक्ाांती, पणेु, १९६१.  

 डॉ. आठल्ये द्दव.भा. आधदु्दनक जगाचा इद्दतहास, नागपरु, २०१०. 

 प्रा. दीद्दक्षत नी.  सी., पाद्दिमात्य जग, नागपरु, जून २००५ . 

 डॉ.वैद्य समुन, आधदु्दनक जग, नागपरु, २००२. 

 डॉ. काळे म. वा., आधदु्दनक जगाचा इद्दतहास, पणेु, २००१. 
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 डॉ. कठार ेअद्दनल, आधदु्दनक जगाचा इद्दतहास, जळगाांव, २०१५.  

 Carr. E. H. The Bolshevik Revolution, 3 Vols., London, 1961-64. 
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४  
                                                            

रगशयन ररज्यक्रांती 

 

घटक रचनर 

४.०  उद्दद्ङष््टये 

४.१  प्रस्तावना 

४.२  पार्श्वभूमी  

४.३  रद्दशयन राज्यक्ाांतीची कारणमीमाांसा 

४.४  कृषी व उद्योगधांदे  

४.५  साम्यवादी तत्वज्ञान  

४.६  रद्दशया-जपान यदु्च (इ.स. १९०४-१९०५)  

४.७  इ.स. १९०५ चीक्ाांती 

४.८  १९०५ च्चया क्ाांतीचे महत्व  

४.९  ऑक्टोबर घोषणा ( ३० ऑक्टोबर १९०५)  

४.१० पद्दहले महायदु्च व रद्दशयातील झारशाहीचा शेवट   

४.११ बोल्शेद्दव्हक राज्यक्ाांती १९१७  

४.१२ हांगामी सरकार  

४.१३ नोव्हेंबर क्ाांती (इ. स. १९१७)  

४.१४ रद्दशयन राज्यक्ाांतीचे पररणाम   

४.१५ साराांश 

४.१६  प्रश्न  

४.१७  सांदभव 

 

४.० उगिष््टये   

 

या घटकाच्चया अभ्यासानांतर आपल्याला- 

१)  १९०५ ची क्ाांती का झाली हे समजेल. 

२)  १९०५ या क्ाांती मागची कारणे व पररणाम या द्दवषयी माद्दहती द्दमळेल.  

३)   १९१७ च्चया बोल्शेद्दवक क्ाांद्दतद्दवषयी माद्दहती द्दमळेल. 

४)  १९१७ च्चया क्ाांती मागची कारणे समजतील. 

५)  १९१७ च्चया रद्दशयन राज्यक्ाांतीतील लेद्दननची भूद्दमका या द्दवषयी माद्दहती द्दमळेल. 
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४.१ प्रस्तरवनर   

 

पॅद्दसद्दफक समदु्रापासून ते थेट बाद्दल्टकसमदु्र व काळया समदु्रापयांत पसरलेले रद्दशयन राष्र 

हे एका साववभौम सते्तखाली जगातील सवावत मोठे राष्र म्हणून समजल्या जाते. जगाच्चया 

भूपषृ्ठाचा १/६ भाग व्यापणारा रद्दशया हा देश इतर देशापेक्षा प्रादेशीक दृष््टया द्दवशाल आहे.   

           

रद्दशयाच्चयाच नव्हे तर सांपूणव द्दवर्श् इद्दतहासाला कलाटणी देणारी क्ाांती रद्दशयात  सन १९१७ 

साली घडली. परांत ुत्यापूवी द्दकत्येक वषव या क्ाांतीची पार्श्वभूमी रद्दशयामध्ये तयार होत होती. 

सामाद्दजक असांतोषाचा उद्रेक सशस्त्र उठावाच्चया रुपाने होत होता. माि त्या उठावाची 

कुठल्याही प्रकार ेवैचाररक पे्ररणा नव्हती. 

 

पद्दहल्या महायदु्चाच्चया अांतीम कालखांडात रद्दशयात साम्यवादी क्ाांती घडून आली होती. 

आधदु्दनक जगाच्चया द्दवर्श् इद्दतहासात सन १९१७ च्चया या रद्दशयन क्ाांतीला अनन्यसाधारण 

महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तर त्यातील राज्यसांस्थेत अथव रचनेत व समाज व्यवस्थेत त्यामळेु 

आमूलाग्र बदल घडून आले आहेत. एवढेच नव्हे तर पाद्दिमात्याांची सांस्कृती व जीवन मलेु 

त्याांची आद्दथवक रचना, शासन प्रणाली आद्दण राजकीय व सामाद्दजक सांस्था या सवाांना 

जबरदस्त आव्हान रद्दशयन क्ाांतीने द्ददले आहे. अद्दतररक्त मूल्य, अद्दधकाद्दधक उत्पादन 

आद्दण आद्दथवक मांदी याांचे दषु्टचक् आद्दण कामगार वगावच्चया हुकूमशाहीद्वारा द्दनमावण व्हायचा 

वगवद्दवरद्दहत समाज, असे नवे द्दवचार प्रवाह या रद्दशयन क्ाांतीने प्रस्तूत केले आह.े मानवी 

जीवनातील असांतोषाची व दःुखाांची अगदी द्दनरद्दनराळ्या स्वरूपाची तकव शदु्च अशी 

कारणमीमाांसा जगापढेु ठेवून त्या दःुखाांच्चया पररमाजवननाथव नवा मागव या क्ाांतीने जगापुढे 

घालून द्ददला आहे. राजकीय हक्क व राजकीय स्वातांत्र्य याद्वारा मानवी दःुखाांचे द्दनराकरण 

होऊ शकेल, ही तत्कालीन कल्पना फोल ठरून समता व सहकायव यावर आधाररत 

द्दवर्श्बांधतु्वाचा नवा आदशव या क्ाांतीने मानवापढेु ठेवला आहे. द्दवचाराांची नवी दालने खलुी 

केली आहे. या क्ाांतीला आधारभूत ठरली तत्वप्रणाली. दसुऱ्या महायदु्चानांतर पूवव  

यरुोपातील राष्रात व पैरात्य प्रदेशात, चीनमध्ये साम्यवाद आता रुजलेला असून आद्दफ्रका 

व आद्दशया खांडातील नवोद्ददत राष्र व ही साम्यवादी तत्त्वप्रणालीचा पगडा आज द्ददसून येत 

आहे. त्या दृष्टीने या क्ाांतीची प्रद्दक्या आजही चालूच आहे, असे म्हटल्यास अद्दतशयोक्ती 

होणार नाही. द्दवर्श् इद्दतहासाला अगदी द्दनराळे वळण लावण्याच्चया दृष्टीने रद्दशयातील क्ाांती, 

अमेररकन स्वातांत्र्ययदु्च, फ्रें च राज्यक्ाांती यापेक्षा द्दकतीतरी पटीने अद्दधक प्रभावी ठरली 

आहे. एकोद्दणसाव्या शतकाच्चया दसुऱ्या दशकापासून पद्दिम यरुोपातील उदारमतवादी 

तत्त्वज्ञानाचे आद्दण फ्रें च क्ाांतीमागील द्दवचार प्रवाहाांचे लोन रद्दशयन बदु्दद्चजीवी वगावत पसरू 

लागले होते. ते द्दवचार दडपून टाकण्याचा झारने प्रयत्न केला होता. पण तो सफल झाला 

नाही. नवे द्दवचार साद्दहत्याच्चया माध्यमातून मध्यम वगावपयांत पोहोचू लागले होते. झारच्चया 

दडपशाहीला आद्दण प्रद्दतगामी धोरणाला प्रत्यतु्तर म्हणून सळसळत्या रक्ताच्चया काही 

सदु्दशद्दक्षत तरुणाांनी झार द्दवरुद्च शस्त्र उचलेले. रद्दशयात दहशतवादी चळवळ सरुू झाली. 

परांत ु मठुभर अद्दधकाऱ्याांची अगर झारची हत्या करून पनु्हा रद्दशयातील समस्या सटुणार 

नाहीत, याची जाणीव काही द्दवचारवांताना झाली. काही द्दवचारवांत पद्दिम यरुोपात प्रचद्दलत 

असलेल्या स्वप्नाळू समाजवादाकडे आकृष्ट झाले होते. या शतकाच्चया अखेरीस काही 
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द्दवचारवांताना स्वप्नाळू समाजवाद ही रद्दशयाच्चया दृष्टीने तोकडा वाटला आद्दण ते 

माक्सवप्रणीत साम्यवादाच्चया आधार े रद्दशयाचे प्रश् न सोडवता येतील. परांत ु त्यासाठी 

रद्दशयातील कामगार व शेतकरी ह्या दोन मोठ्या शोद्दषत वगावत साम्यवाद द्दवचार करून, 

त्याांना क्ाांतीला पे्रररत करावे लागले. अशा ठाम मताचे बनले. या वैचाररक जाद्दणवेतून 

रद्दशयन क्ाांतीची ज्योत पेटल्या गेली. रद्दशयातील कामगार वगावत क्ाांद्दतकारी द्दवचार कसे 

प्रवतृ्त झाले, त्यातील तरुणाांनी कसा लढा द्ददला, याबद्ङलचे द्दचिण मॅद्दक्झम गॉकी ह्या 

जगप्रद्दसध्द कादांबरीकाराांच्चया 'मदर'या जगप्रद्दसद्च कादांबरीत केलेले आढळते. रद्दशयातील 

ह्या क्ाांद्दतकारी द्दवचाराांच्चया वाटचालीचा आढावा आपण या घटकात घेणार आहोत. 

 

४.२ परर्श्वभूमी  

 

रद्दशयात सामाजीक, आद्दथवक द्दवषमता अजून झार घराण्याची राजकीय सत्ता होती. ते चैनी, 

द्दवलासी जीवन जगत असून लोकाांच्चया द्दवकासाकडे दलुवक्ष होते. त्यामळेु झारद्दवरूद्च सववि 

वातावरण द्दनमावण झाले. लोद्दननच्चया नेततृ्वाखाली रद्दशयन राज्यक्ाांती १९१५ मध्ये घडून 

आली त्याची द्दवद्दवध कारणे आहेत.  

 

४.३ रगशयन ररज्यक्रांतीची कररणमीमरांसर   

 

४.३.१ सरमरगजक कररण े:  

रद्दशयामध्ये दोन वगव अद्दस्तत्वात होते. एक शेतकरी म्हणज ेनरोद. हा वगव ९०% होता. दोन 

अमीर-उमराव, जमीनदार, व्यापारीवगव, वगैर े हा वगव मूठभर असून रद्दशयाची सांपूणव सत्ता 

त्याांच्चया ताब्यात एकवटली होती. रद्दशयात गलुामीची पद्चत अद्दस्तत्वात होती. तेथे शेती 

जनु्या पारांपाररक पद्चतीने करीत. जमीनदाराची सेवा करणे व त्याांची शेती करणे हेच 

गलुामाचे महत्त्वपूणव काम समजल्या जात होते. जमीनदार वगव गलुामावर जलुम करू लागले 

होते. त्यामळेु शेतकरी (गलुाम) पलाईन करू लागले होते. अशा पलाईन करणाय्रा शेतकरी 

द्दवरुद्च कायदेशीर दांडात्मक कारवाई करण्यात येऊ लागली. भूदासाचे दोन प्रकार होते. एक 

सरकारी जद्दमनीवर राहणार े भूदास. दोन अमीर-उमराव याांच्चया जद्दमनीवर राबणार े भूदास. 

दोघाांचेही जीवन कष्टमय व श्रमप्रधान होते. सरकारी अद्दधकारी व अमीर-उमराव दोघेही 

भूदासाांना आपलीच मालमत्ता समजत होते. फक्त द्दजवांत राहण्यासाठी त्याांना खायला अन्न 

द्ददल्या जात होते. शेतात कष्ट करणे आद्दण उमरावाांचे गरुढेोर े राखणे, परकीय 

आक्मणापासून देशाचे सांरक्षण करणे इत्यादी भूताचे काम होते. आठवड्यातील चार ते सहा 

द्ददवस भूदास जमीनदाराच्चया शेतावर काम करीत होता. त्यामळेु त्याांच्चया वाटेला जो काही 

जद्दमनीचा तकुडा असे त्यावर काम करण्याची ताकद त्याांच्चयात राहत नसे. तो उपाशी 

राहण्याची द्दकत्येकदा त्याांच्चयावर वेळ येत असे.  तसेच त्याला जमीनदाराच्चया मालकीच्चया 

खाणीवरही काम करावे लागत होते. जमीनदार त्यास अमाणूस मारहाण करीत होते. त्याची 

खरदेी द्दवक्ी करीत होता. स्वतःच्चया झोपड्या गलुाम वगव स्वतः उभारी तसेच स्वतःचे कपडे 

ही तो स्वतः द्दवनीत असे. समाजातील दसुरा वगव अमीर उमरावाचा होता. चैन-ऐष-आरामात 

त्याचा काल व्यतीत होत असे. राजा म्हणेल ती पूवव द्ददशा अशी पररद्दस्थती द्दनमावण झाली 
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होती. कायदा करणे, त्यात बदल करणे, न्यायद्दवषयक बदल करणे, इत्यादी सवव त्याांच्चयाच 

हातात एकवटले होते. राजाला राज्यकारभार करण्यासाठी स्टेट कौद्दन्सल ही एक महत्त्वपूणव 

सांस्था रद्दशयामध्ये होती. झार अलेक्झाांडर पद्दहल्याने सन १८०१ मध्ये द्दतची स्थापना 

केली होती. स्टेट कौद्दन्सल मध्ये सवव द्दनणवय झार घेत असे. रद्दशयामधील शासन द्दवषयक 

दसुरी सांस्था म्हणज ेद्दसनेट ही होती. ती द्दपटर इ. गे्रट या झारने स्थापन केली होती. त्यात 

खास खटलेही चालद्दवण्यात येत होते. इ. स. १८०२ मध्ये पद्दहल्या अलेक्झाांडरने मांिी 

मांडळ ही सांस्था स्थापन केली होती. प्रत्येक मांिी झारला जबाबदार ठरवण्यात येत असे. 

धमवसभा प्रमखुाला मांत्र्याचा दजाव द्दमळाला होता. तथाद्दप एकूणच या शतकाच्चया मध्यात चचव 

ही ही श्रीमांत सांस्था राद्दहली नव्हती. कारण चचवच्चया ताब्यातील बरीच मालमत्ता इतरि 

वळद्दवण्यात आली होती. सरकारकडून चचवला जो पैसा द्दमऴत होता, त्यातून चचवचा खचव 

भागद्दवला जात नव्हता. त्यामळेु परगण्यातील धमवगरुुला लोकाांकडून द्दमळालेल्या पैशावरच 

गजुराण करावे लागत होते. त्यामळेु भ्रष्टाचार होऊ लागला होता. 

 

४.३.२ आगथवक कररण:े  

रद्दशयातील आधदु्दनकतेच्चया अभावामळेु दर एकरी उत्पादन ह ेइांग्लांड,  डेन्माकव पेक्षा १/४ ही 

नव्हते. एकोद्दणसाव्या शतकाच्चया उत्तराधावत रद्दशयात औद्योद्दगक क्ाांती झाली होती. 

औद्योद्दगकरणाच्चया समस्या रद्दशयालाही भेडसावू लागल्या होत्या. मॉस्को, सेंटद्दपटसवबगव 

वगैर े शहराांमध्ये अद्दधक औद्योद्दगकरण झाल्यावर, खेड्याांमधून मजरुाांचा लोंढा या वरील 

शहराांमध्ये कामा द्दनद्दमत्त स्थलाांतरीत होऊ लागला होता. त्यावेळी भाांडवलदाराांनी त्याांना 

द्दपळून काढले होते. आधीच दाररद्रय् त्यात पनु्हा नव्याने जीवन जगण्यासाठी आलेल्या या 

मजूर वगावला कारखानदाराांनी अन्यायाने कामाला जुांपल्यामळेु कामगार वगावची द्दस्थती 

अद्दतशय हलाखीची बनली होती. त्याांना सांप करण्याचा देद्दखल अद्दधकार नव्हता. त्याांच्चया 

आरोग्याकडे, द्दशक्षणाकडे, सखु-सदु्दवधाकडे पूणवपणे दलुवक्ष करण्यात आले होते. त्यामळेु 

सहाद्दजकच कामगार वगावत असांतोष द्दनमावण होणे अपररहायव होते. सन १८६१ मध्ये झार 

अलेक्झाांडर दसुरा याने भदुासाांची मकु्ती करण्यासांबांधीचा कायदा पास केला होता. त्यानांतर 

१३जानेवारी, १८६४ रोजी स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्था सांबांद्दधत झेम्सत्वो हा कायदा पास 

केला. सन १८७० मध्ये स्थाद्दनक शासन पद्चतीची पनुरवचना करण्यात आली होती. 

शैक्षद्दणक के्षिातही झार अलेक्झाांडर दसुरा याांने सधुारणा घडून आल्या होत्या. पण तरीही 

रद्दशयातील प्रश्न सटुले नाहीत. झार अलेक्झाांडर दसुऱ्याच्चया काळात दहशतवादी सांघटना 

द्दनमावण झाल्या होत्या. 

 

४.३.३ ररजकीय कररण े:  

रद्दशयामध्ये शासन व्यवस्था पार पाडण्यासाठी रद्दशयाचे पढुील सहा द्दवभाग करण्यात आले 

होते.  

१) रद्दशया, २) द्दफनलांड, ३) बाद्दल्टक राज्ये, ४) पोलीस प्रदेश, ५) कॉकेशस प्रदेश, ६) 

सैबेररया, या प्रत्येक द्दवभागातील शासन पद्चती ही द्दभन्न द्दभन्न होती. सरकारी अद्दधकारी 

वगव सामान्य जनतेला तचु्चछ समजत होते. तशीच त्याांची वतवणूक होती. याच समुारास 

रद्दशयात बदु्चीवादी द्दवचारसरणीचा प्रभाव पडू लागला होता. यरुोपातील साद्दहद्दत्यकाांच्चया 

लेखनावरून काही द्दवचारवांताांनी रद्दशयाला आधदु्दनकतेकडे नेण्याचा कसोटीने प्रयत्न केला 
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होता. रद्दशयातील जनुाट द्दवचार, परांपरा, रूढी नष्ट करून आधदु्दनकतेचा पाया घालण्याचा 

सववतोपरी प्रथम प्रयत्न मायकेल बाकूनीन याने केला होता. बाकुद्दनन हा जहालवादी 

द्दवचारसरणीचा होता. हळू हळू द्दनद्दहद्दलस्टाांवर मायकेल बाकुद्दननचा प्रभाव पडू लागला 

होता. त्याचाच पररणाम म्हणजे इ.स. १८६६ मध्ये झार अलेक्झाांडर दसुऱ्याच्चया खनुाचा 

प्रयत्न झाला होता. त्यामळेु रद्दशयात राजकीय,सामाद्दजक, वैचाररक व क्ाांद्दतकारक धरपकड 

सरुू झाली होती. त्यामळेु बरचे द्दनहीद्दलस्ट देशाबाहेर स्थलाांतररत झाले होते. तर बऱ्याच 

लोकाांना सैबेररयात पाठद्दवण्यात आले होते. झारची दडपशाही मोडून काढण्यासाठी त्याचा 

खून करण्याचा प्रयत्नही सन १८७९ ते १८८० या वषी झाले होते. सन १८९१ मध्ये 

त्यात क्ाांद्दतकारकाांना यश द्दमळाले होते.  

 

४.३.३.१ गतसरर अलेक्झरांडर (१८८१-१८९४) :     

झार अलेक्झाांडर दसुऱ्याचा वध झाल्यानांतर झार अलेक्झाांडर द्दतसरा हा रद्दशयाचा झार 

बनला होता. त्याने रद्दशयातील दहशतवाद द्दचरडून टाकण्याचे ठरद्दवले होते. स्वातांत्र्य, 

समता, बांधतु्व ही फ्रें च राज्यक्ाांतीची देणगी रद्दशयातही पकड घेण्याचा प्रयत्न करत होती. 

तथाद्दप अलेक्झाांडर द्दतसऱ्याने द्दतच्चयाद्दवरोधात एककें द्री शासनव्यवस्थेवर भर द्ददला. 

रद्दशयात राजसत्ता मजबूत करण्याचे धोरण झार अलेक्झाांडर द्दतसय्राने आखले होते. दसुऱ्या 

अलेक्झाांडरने जनताद्दभमखु स्वीकृत केलेली घटना त्याने रद्ङ केली होती. दहशतवाद्याांना 

फाशीची द्दशक्षा देण्यात आली होती. रद्दशयातील क्ाांद्दतकारकाांची सांघटना "द्दवल ऑफ द्दद 

पीपल" द्दचरडून टाकली. पनु्हा जमीनदार वगावला महत्त्व देण्यावर भर देण्यात आले होते. सन  

१८९० मध्ये "झेम्स्त्वो" मध्ये जमीनदाराचा भरणा करण्यात आला. सववि रुद्दसकरण 

करण्याचे धोरण राबद्दवले. पोलीस राष्रवाद्याद्दवरुद्च कारवाई करण्यात आली. ज्यूांवर द्दनबांध 

घालण्यात आले. ज्यूांनी ठराद्दवक द्दठकाणीच राहावे, ग्रामीण भागात राहू नये, असे द्दनयम 

करण्यात आले होते. एवढेच काय ज्यूांच्चया द्दशक्षणावर सदु्चा आकडेवारी ठरवून देण्यात 

आली. झार अलेक्झाांडर द्दतसऱ्याच्चया या दडपशाही धोरणामळेु लोकाांमध्ये, जनतेमध्ये 

तथाद्दप सदु्दशद्दक्षत मध्यमवगावमध्ये क्षोभ कमी न होता उलट तो अद्दधक अद्दधकच वाढत गेला. 

पररणामी रद्दशयन क्ाांतीला सरुुवात करण्यास मदत झाली. 

 

४.३.३.२ झरर गनकोलस दुसरर (सन १८९४ ते १९१७) :   

झार द्दनकोलस दसुऱ्याचा द्दववाह डामवस्टाटची राजकन्या ॲद्दलक्स द्दहच्चयाशी झाला होता. 

द्दववाह बांधनानांतर ती झाररना अलेक्झाांड्रा फेररोहना म्हणून प्रद्दसद्ची पावली होती. ती 

इांग्लांडची राणी द्दव्हक्टोररया याांच्चया मलुीची मलुगी होती. द्दहच्चया कारद्दकदीची सरुवातच 

सववसामान्याांना द:ुखद ठरली. राज्यरोहनाच्चया प्रसांगी हजारो नागररक राजवाड्यासमोर गेले 

असताना, तेथे झालेल्या चेंगराचेंगरीत २०० माणसे मतृ्यू पावली होती. असे असतानाही 

राजवाड्यात माि शाही मेजवानी भरवण्यात आली होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनतेचा 

मतृ्यू झाल्यानांतर, हे राजा-रानी नतृ्य-गायनात मग्न व्हावे, जनतेच्चया भावनाकडे लक्ष देऊ 

नये, ही गोष्ट लोकाांना द्दनद्दितच खटकली होती. द्दनकोलस दसुऱ्याच्चयाही काळात राजा 

म्हणेल ती पूवव द्ददशा हे पूवीपासून चालत आलेले धोरण राबद्दवण्यात आले होते. 

क्ाांद्दतकारकाांना दडपून टाकण्यात द्दवशेष भर देण्यात आला होता. द्दशक्षण के्षिात सरकारचे 

द्दनयांिण ठेवण्यात आले होते. झेम्स्त्वोचे अद्दधकार कमी करण्यात आले होते. नैसद्दगवक 
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आपत्तीच्चया काळासाठी झेम्स्त्वो धान्यसाठा करीत असे. तो अद्दधकार द्दतच्चया हातातून 

काढून घेण्यात आला होता. झारला अनकूुल असणाऱ्या लोकाांचा साववजद्दनक के्षिात भरणा 

करण्यात आला. धाद्दमवक बाबतीतही ज्यूांचा छळ करण्यात येऊ लागला. ज्यूांचा राहण्याच्चया 

द्दठकाणावर रद्दशयात हल्ले होऊ लागले. त्यामळेु अनेक ज्यूांनी रद्दशया सोडला व ते 

अमेररकेत स्थलाांतररत झाले. 

 

आपली प्रगती तपरसर 

१] रद्दशयन क्ाांतीस राजद्दकय कारणे कारणीभतु ठरली, स्पष्ट करा. 

 

४.४ कृषी व उद्योगधांद े  

 

झार अलेक्झाांडर दसुऱ्याने जरी भूदास मकु्ततेचा कायदा पास केला असला तरीही, 

शेतकऱ् याांची दयनीय अवस्था सांपली नव्हती. अनेक जमीनदाराांनी आपापल्या जद्दमनी 

द्दवकून ते शहरात राहू लागले होते. त्यामळेु त्याांच्चया जद्दमनी सटे्टबाजाराांच्चया ताब्यात जाऊ 

लागल्या. जद्दमनीचा उपयोग शेतीद्दशवाय इतर कारणासाठी करण्यात येऊ लागला. 

लोकसांख्यावाढीमळेु शेतकऱ्याांचे उठाव द्दठकद्दठकाणी होऊ लागले होते. इ. स. 1890 नांतर 

रद्दशयातील औद्योद्दगककरण्यास गती द्दमळाली होती. औद्योद्दगकरणाच्चया समस्या भेडसावू 

लागल्या होत्या. जनेु हस्तव्यवसाय ठप्प झाले. खेड्याांमधून मनषु्याचा लोंढा शहराकडे 

स्थलाांतररत होऊ लागला होता. ते कारखान्याांमध्ये अद्दतशय तटुपुांज्या पगारावर काम करू 

लागले होते. कामगाराांना राहण्यासाठी घराऐवजी खरुाडे तयार करण्यात आली. मजरुाांच्चया 

आरोग्याची, द्दशक्षणाची दखल भाांडवलदाराांनी कधीच घेतली नाही. पररणामी 

भाांडवलदाराद्दवरुद्च सांघटना स्थापन होऊ लागल्या. सन १८९७ पयांत रद्दशयातील 

२०लाखाांहून अद्दधक लोकाांनी खेड्याांचा त्याग केला होता. ते शहरात स्थलाांतररत झाले. 

राष्रीय उत्पादन, बाजारपेठा तसेच वस्तूांच्चया द्दकमती द्दनद्दितच वाढल्या होत्या. त्याच्चयावर 

सरकारचे कुठल्याही प्रकारचे द्दनयांिण राद्दहले नव्हते. सरकारने त्याांच्चया सांबांद्दधत काही 

कायदे केले नव्हते. कामगाराांची द्दपळवणूक मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली होती. त्याांना 

द्दमळत असलेल्या तटुपुांज्या पगारामळेु द्दस्त्रया, मलेु कारखान्यात काम करू लागली होते. 

साधारणत: ११ ते १४ तास मजूर वगव काम करीत असे. रद्दशयात सांपाना बेकायदेशीर 

ठरद्दवण्यात आले होते. सरकारने कामगारवगावची द्दटकद्दठकाांनी पोद्दलसाांना पेरून ठेवले होते. 

सरकारच्चया दडपशाहीचा वरवांटा सववि होऊ लागल्याने कामगाराांच्चया गपु्त सांघटना 

प्रस्थाद्दपत झाल्या होत्या.  

 

४.५ सरम्यवरदी तत्वज्ञरन   

 

रद्दशयन राज्यक्ाांतीला कालवमाक्सवच्चया साम्यवादाच्चया तत्त्वज्ञानाने ताद्दत्त्वक बैठक द्ददली 

होती. इांग्लांडमध्ये औद्योद्दगक क्ाांती सववप्रथम झाल्यावर, तेथे मजरुाांची दैनावस्था झाली 

होती. कारखानदार वगव मजरुाांची द्दपळवणूक करू लागला होता. समाजात भाांडवलदार वगव व 

मजूर वगव ह ेदोनच वगव द्दनमावण झाले. या दोघाांमध्ये दोन ध्रवुा एवढे अांतर होते. इांग्लांडच्चया 
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पाठोपाठ रद्दशयातही तीच द्दस्थती औद्योद्दगकरण झालेल्या यरुोद्दपयन राष्राांमध्ये द्दनमावण 

झाली. तेव्हा सववप्रथम या क्ाांद्दतकारी द्दवचारवांताने आपले द्दवचार माांडले. त्यात सामाद्दजक 

के्षिात खाजगी मालमत्ता नष्ट करून समानता प्रस्थाद्दपत करण्याचा द्दवचार व्यक्त करण्यात 

आला होता. सववप्रथम बवूँफ या क्ाांद्दतकारी द्दवचारवांताांने आपले द्दवचार माांडले. तसेच बवूँफ 

प्रमाणेच सेंट सीमा,ँ रॉबटव  ओवेन, लईु ब्ला इत्यादी द्दवचारवांताांनी समाजवाद आणण्यास 

हातभार लावला होता.  

 

४.५.१ करलव मरक्सव :  

रद्दशयन राज्यक्ाांती घडवून आणण्यास कालव माक् सवचे तत्त्वज्ञान कारणीभूत ठरले. कालव 

माक्सवने समाजवादाचे सखोल अध्ययन करून द्दलखाण केले. कालव माक्सव हा मूळचा ज्यू 

होता. त्याचा जन्म इ.स. १८१८ मध्ये जमवनीत झाला होता. बलीन व बॉन द्दवद्यापीठात 

द्दशक्षण झालेल्या कालव माक्सवने अथवशास्त्र द्दवषयात पीएचडी द्दमळद्दवली होती. त्याचे द्दवचार 

अत्यांत जहाल असल्यामळेु लवकरच त्याची जमवनीतून हकालपट्टी करण्यात आली म्हणून 

तो फ्रान्समध्ये गेला. तेथनुही त्याांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. त्यानांतर तो लांडन 

तेथे गेला. तेथे त्याने द्दिद्दटश म्यदु्दझयममध्ये अध्ययन करण्यात काळ घालद्दवला. इांग्लांड व 

जमवनीतील कामगार वगावचे जीवन अत्यांत हलाद्दखचे आहे हे त्याने जवळून पाद्दहले होते. 

त्यातून कालव माक्सवने मागव काढण्यासाठी त्याने इ.स. १८४८ मध्ये आपला "कम्यदु्दनस्ट 

मॅद्दनफेस्टो" जाहीर केला. त्याने सवव कामगाराांना सांघद्दटत होण्याचे आवाहन केले. त्यानांतर 

इ.स. १८६७ मध्ये "दास कॅद्दपटल" हा ग्रांथ प्रद्दसद्च केला. त्यात त्याने वगवसांघषव ,वगव द्दवहीन 

समाज या कल्पना माांडल्या होत्या. सषृ्टीच्चया प्रारांभापासूनच समाजात दोन वगव आहेत. १) 

शाद्दसत. २) शोद्दषत. शाद्दसत वगव नेहमीच शोद्दसताांवर जलूुम करीत असतो. प्राचीन काळी 

राजा व प्रजा असा वगव होता. मध्ययगुात जमीनदार,सरांजामदार, रयत असे द्दतचे रूपाांतर 

झाले. औद्योगीकरण झाल्यावर भाांडवलदार-मजूर असा सांघषव द्दनमावण झाला. भाांडवलदार 

वगव मजरुाांवर अन्याय,जलूुम, द्दपळवणूक करीत असतो. त्यामळेु मजूर हा द्ददवसेंद्ददवस दररद्री 

बनतो. तर त्याच्चयाच भरवशावर भाांडवलदार वगव माि श्रीमांत बनतो. त्यासाठी वगवद्दवहीन 

समाज द्दनमावण करणे आवश्यक आहे. द्दवरोधद्दवकासाद्वारे त्याांनी हे तत्त्व माांडले. ज्या 

समाजात उच्चच-नीच्चच असे दोन गट राहणार नाही, शासक-शोद्दषत असा भाग राहणार 

नाही,अशा वगव वगवद्दवहीन समाजाची आवश्यकता आहे. जगातील सवव कामगार, मजूर 

जोपयांत सांघद्दटत होणार नाही, तोपयांत असा वगवद्दवहीन समाज होणे शक्य नाही असे मत 

कालव माक्सवने माांडले.  

 

रद्दशयामध्ये माक्सवच्चया क्ाांद्दतकारी द्दवचाराांचा लवकरच प्रभाव पडू लागला. इ.स. 1898 

मध्ये रद्दशयात समाजवादी लोकशाही मजूर पक्षाची (Russian Social 

DemaocraticLabour Party) स्थापना झाली. 

 

४.५.२ व्लरगदगमर इगलच उफयरनोव्ह लेगनन (इ.स.१८७०-१९२४):  

लेद्दनन जन्मला आला नसता तर रद्दशयन राज्यक्ाांती झालीच नसती. असे लेद्दनन बद्ङल 

म्हटले जाते. लेद्दननचा जन्म इ.स. १८७० मध्ये एका उच्चच कुटुांबात झाला होता. 

लेद्दननरद्दशयाचे क्ाांतीकारी नेते व द्दवचारवांत होते. याांचे मूळ नाांव व्लाद्ददद्दमर इद्दलच 
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उल्यानोव्ह असे होते. सोद्दवयेत सांघाच्चया पद्दहल्या सरकारचे अध्यक्ष असलेले लेद्दनन 

सोद्दवयेत सोशाद्दलस्ट बोल्शेद्दवक पाटीचे (नांतरच्चया सोद्दवयत कम्यदु्दनस्ट पाटीचे) नेते होते. 

रद्दशयन राज्यक्ाांतीनांतर इ.स. १९१७ रोजी त्याांनी सत्ता हस्तगत केली होती. कम्यदु्दनस्ट 

द्दवचारसरणीमध्ये त्याांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. त्याांचा मतृदेह रद्दशयाच्चया लाल चौकात जतन 

केला आहे. लेद्दनन हे कुशाग्र बदु्दद्चमते्तचे साम्यवादी द्दवचारवांत होते. त्याांचे कायव द्दवर्श् 

इद्दतहासात खरोखरच अतलु्य व नेिदीपक आहे. 

   

द्दलद्दननचे कुटुांबीय जहालवादी द्दवचारसरणीचे होते. सन १८८१ मध्ये झार अलेक्झाांडर 

द्दद्वतीयच्चया खनुाच्चया आरोपावरून लेद्दननच्चया भावाला फाशीची द्दशक्षा ठोठावण्यात आली 

होती. लेद्दननलाही द्दवद्याथ्याांची चळवळ केल्याबद्ङल महाद्दवद्यालयातून हद्ङपार करण्यात 

आले होते. तेंव्हा त्याने दसुय्रा महाद्दवद्यालयातून कायद्याची पदवी घेतली होती. या काळात 

त्याने "दास कॅद्दपटल" चे वाचन केले. लेद्दननला सहा भावांडे होती. त्यात त्याचा द्दतसरा नांबर 

होता. त्याच्चया वद्दडलाांची नोकरी वररष्ठ दजावची होती. शाळेत तो हुशार म्हणून नावाजलेला 

होता. इ.स. १८८६ मध्ये त्याच्चया वद्दडलाांचा मतृ्यू झाल्यावर दसुऱ्याच वषी म्हणजे इ.स. 

१८८७ मध्ये त्याचा भाऊ अलेक्झाांडर याला फाशीची द्दशक्षा झाली. त्यावेळी तो कजाग 

द्दवद्यापीठात दाखल झाला होता. कायदा व अथवशास्त्र हे त्याने द्दवषय घेतले होते. तेथे त्याने 

आपल्या भावाच्चया फाशीच्चया द्दशक्षा द्दवरोधात आांदोलन केले म्हणून त्याांची महाद्दवद्यालयातून 

हकालपट्टी करण्यात आली. तरीही महाद्दवद्यालयात क्ाांद्दतकारकाांचा भाऊ म्हणून त्याला 

प्रवेश द्दमळाला नाही. शेवटी खाजगी द्दवद्याथी म्हणून पीटसवबगव द्दवद्यापीठातून परीके्षस 

बसण्यास त्याला मांजरुी द्दमळाली. परीके्षत तो प्रथम क्माांकाने पास झाला. 

 

त्यातील प्रचद्दलत राज्य व्यवस्था उलथून टाकण्यासाठी लेनीन ने इसवी सन १९२०  मध्ये 

रद्दशया बाहेर पडला. बाहेर राहनू त्याने क्ाांद्दतकायव केले होते. रद्दशयामधील लोकाांमध्ये त्याने 

समाजवादाचे तत्त्वज्ञान रुजद्दवले होते. लेद्दननवर माक् सववादाचा द्दवलक्षण प्रभाव पडला होता. 

रद्दशयाला माक्सववादच तारले, ही त्याची खािी झाली होती. तशा प्रकारच्चया द्दलखाणास 

इ.स. १८९३ पासून त्याने सरुुवात केली. त्याचे लेखन अत्यांत जहाल स्वरूपाचे होते. इ.स.  

१८९५ मध्ये तो यरुोपातून रद्दशयात परतला. एक वतृ्तपि चालद्दवण्याची त्याची योजना 

होती. पण नांतर त्याला अटक झाली. इ.स. १८९७ मध्ये त्याला सैबेररयात हद्ङपारही 

करण्यात आले. तो द्दशक्षा भोगत असताना, कृप्सकाया नामक स्त्रीशी त्याची भेट झाली 

होती. सन  १८९८ मध्ये त्याने कृप्सकायाशी द्दववाह केला होता. सन १९०० नांतर त्याने 

रद्दशया बाहेर द्दस्वत्झलांड येथे राहण्याचे ठरद्दवले. तेथे 'इस्क्ा' (द्दठणगी) नामक वतृ्तपि सरुू 

केले. इ. स. १९०३ मध्ये सोशल डेमोकॅ्द्दटक पक्षात फूट पडली. १) बोल्शेद्दवक २) 

मेन्शेद्दवक. लेद्दननने बोल्शेद्दवकाांचे नेततृ्व केले. वकृ्तत्व हा त्याच्चयातील एक महत्त्वाचा गणु 

होता. माक्सवच्चया द्दवचारसरणीचा त्याच्चयावर जबरदस्त प्रभाव पडला होता. इ.स. १९०५ 

मध्ये तो रद्दशयात परतला. परांत ुइस १९०६ मध्ये पनु्हा रद्दशया बाहेर पडला. सन १९१७ 

पयांत तो रद्दशया बाहेरच होता.   

 

आपली प्रगती तपरसर 

१] लेद्दनन जन्मला आला नसता तर रद्दशयन राज्यक्ाांती झालीच नसती,स्पष्ट करा. 
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४.६ रगशयर-जपरन युद्ध (इ.स. १९०४-०५)   

 

माांचूररया-कोररयावरून रद्दशया जपान याांच्चयात सतत मतभेद वाढत होते. रद्दशयाचा 

कोररयावर पहीले पासून डोळा होता. ह े द्ददसून येताच इ.स. १९०३ च्चया शेवटी जपानने 

रद्दशयाद्दवरुद्चच्चया यदु्चाची तयारी सरुू केली होती. जपानने ८ फेिवुारी १९०५ रोजी 

रद्दशयाच्चया नौदलावर हल्ला केला. त्यानांतर दोनच द्ददवसाांनी जपानने रद्दशया द्दवरुद्च यदु्च 

पकुारले होते. यदु्चात जपानने रद्दशयाचा एकामागोमाग एक असा दारुण पराभव केला. शेवटी 

ऑगस्ट १९०५ मध्ये अमेररकेतील 'पोटवस्माऊथ'येथे तह झाला. पोटवस्माऊथ तहानसुार 

रद्दशयाने पोटवआथवर, द्दलओत्तुांग द्वीपकल्पावरील आपल्या अद्दधकाराांना द्दतलाांजली द्ददली. 

पोटवआथवर ते चाांगचूांगपयांतचा 'चायनीज ईस्टनव रले्वे मागव 'सकालीन बेटे यावरील आपला 

अद्दधकार रद्दशयाने सोडून द्ददला. रद्दशयाचा दणदणीत पराभव झाला होता. 

 

४.७ इ. स. १९०५ ची क्रांती   

 

इस १९०४ मध्ये रद्दशया-जपान यदु्च झाले. त्यात रद्दशचा दारूण पराभव होऊ लागल्यामळेु 

असांतोष वाढतच गेला होता. जपान द्दवरुद्च लढा तडकाफडकी बांद करणे रद्दशयाला 

आवश्यक वाटले होती. त्याचे प्रमखु कारण १९०५ मध्ये रद्दशयात झालेली क्ाांती होय. झार 

द्दनकोलसच्चया रुसीकरण्याच्चया धोरणामळेु अल्पसांख्याांक प्रजा सरकारला तीव्र द्दवरोध करू 

पाहत होती. एक कें द्री, अकायवक्षम व लोकाद्दभमखु झारशाही द्दवरुद्चचा असांतोष, 

माक्सवप्रद्दणत समाजवादी तत्त्व प्रणालीचा प्रचार व प्रभाव राजकीय व सामाद्दजक, आद्दथवक 

सधुारणाांची मागणी, क्ाांद्दतकारकाांनी सरुू ठेवलेले दहशतवादी सि, सरकारी अद्दधकाऱ्याांच्चया 

हल्यामळेु १९०५ क्ाांतीला वातावरण पोषक झाले. सन १९०५ मध्ये सेंट पीटसवबगव मध्ये 

हजारो कामगाराांचा सांप घडवून आणण्यात आला होता. सांपामळेु उद्योगधांद्यावर खूप 

पररणाम घडून आले होते. कामगाराांच्चया मागण्या पढुील प्रकारच्चया होत्या-       

१) कामगाराांच्चया कामाचे  ८ तास हवे, 

२) मजरुाांना द्दकमान वेतनमान देण्यात यावे, 

३) कामगाराांना भाषण स्वातांत्र्य, लेखन स्वातांत्र्य देण्यात यावे, 

४) घटनासद्दमतीचे आयोजन करण्यात यावे. 

 

पण कामगाराांच्चया मागण्या दडपून टाकण्यात आल्या. त्याांचा स्पोट २२  जानेवारी १९१५ 

रोजी झाला. हा द्ददवस रद्दशयाच्चया इद्दतहासात रक्तरांद्दजत रद्दववार म्हणून पाळला 

जातो.राज्यशासन द्दखळद्दखळी झाली. सांपवाल्यानी आद्दण फादर गपँोन याांच्चया नेततृ्वाखाली 

द्दनकोलसला आपल्या मागण्यासांबांधी अजव केला. शाांततेने आलेल्या या मोच्चयाववर झारच्चया 

राजवाड्यापाशी बेफाम गोळीबार झाल्याने शेकडो लोक मरण पावले होते. या रक्तरांद्दजत 

रद्दववारची बातमी देशभर पसरताच सवव सांप आद्दण राजकीय द्दनदशवने याांना ऊत आला. 

देशात माजलेला प्रचांड साववद्दिक प्रक्षोभ, जपान यदु्चात झालेल्या पराभवामळेु, रद्दशयाच्चया 

साम्राज्यवादाला धोका द्दनमावण झाल्यामळेु, झारशाहीला आपले अद्दस्तत्व द्दटकद्दवण्यासाठी 



57 

 

काहीतरी करणे भाग होते. झार दसुरा द्दनकोलसने स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्थेच्चया अद्दधकारात 

वाढ केली. वैयद्दक्तक स्वातांत्र्याचा हमी द्ददली. अशा जजुबी सधुारणा देऊ केल्या. पण यामळेु 

कोणत्याच गटाचे समाधान झाले नाही. प्रत्येक के्षिातील कामगार सांप करू लागला. 

जमीनदारावर हल्ले होऊ लागले. धान्याची दकुाने लटुली जाऊ लागली. या सवव वादळामळेु 

पढेु नमते घेण्याची द्दनकोलसने ठरवले. 

 

आपली प्रगती तपरसर 

१]  इ.स. १९०५ च्चया क्ाांतीचे थोडक्यात वणवन करा. 

 

४.८ १९०५ च्चयर क्रांतीच ेमहत्व   

 

१९०५ क्ाांतीच्चया अपयशास अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरल्या होत्या. प्रभावी नेततृ्वाचा 

अभाव, लष्कराचे क्ाांद्दतकारकका बरोबर असहकायव, झार शाहीचा प्रभाव, क्ाांतीच्चया 

तत्त्वज्ञानाचा मनात तीतका न झालेला प्रसार, यामळेु १९०५  ची क्ाांती अपयशी झाली 

असली तरी सांघद्दटत होण्याचे महत्त्वही क्ाांद्दतकारकाांना कळले. सोद्दवएतच्चया रूपाने 

कामगाराांचे सांघटन नेततृ्व उदयास आले. क्ाांतीचा अनभुव कामगाराांना द्दमळाला. जनतेच्चया 

क्ाांतीसाठी उपयकु्त ठरला. झारचा कमवठपणा बाजूला सारत जनतेच्चया दृष्टीने महत्त्वाचे 

द्दनणवय घ्यावे लागले. लोकप्रद्दतद्दनधीगहृ म्हणजे ड्यूमा स्थापण्याचा द्दनणवय त्याांना घ्यावा 

लागला होता. झारचे वचवस्व जरी पूवीप्रमाणेच कायम राद्दहले तरी रद्दशयन जनतेत जागतृी 

घडवून आणण्याचे महत्त्वपूणव कायव या क्ाांतीमळेु झाले. सन १९१७ च्चया क्ाांतीची जणू ही 

रांगीत तालीमच ठरली आद्दण यामळेुच रद्दशयाच्चया इद्दतहासात या क्ाांतीला महत्व प्राप्त झाले 

आहे. शेकडो वषे राज्य करणाऱ्या द्दनरांकुश झारशाहीची या घटनेनांतर शेवटाकडे वाटचाल 

सरुू झाली. 

 

४.८.१ िरदर गपोन :  

याने सन १९०३ -०५ या काळात कामगार वगावत जागतृी द्दनमावण केली. त्याांच्चयात सधुारणा 

घडून यावी म्हणून ११ एद्दप्रल १९०४ रोजी कामगार सोसायटीची स्थापना करण्यात 

आली. गपोन द्दतचा अध्यक्ष बनला. लवकर त्याला कामगाराचा पाद्दठांबा द्दमळाला होता. ११ 

जानेवारी १९०५ रोजी पदु्दतलोव फॅक्टरीतील कामगार सांपावर गेले. त्याांच्चया मागोमाग 

इतरही कारखान्याांमध्ये सांप झाला. समुार े९३ हजार कामगार  २० जानेवारी रोजी सांपावर 

गेले. लोकाांनी आपल्या मागण्या झारपयांत नेण्याचे ठरद्दवले. झार आपल्या मागण्यावर द्दवचार 

करले असे कामगाराांना वाटत होते. अशातच जपानने रद्दशयाचा पराजय केल्याची वाताव  

कानी पडताच, लोकाांमधील असांतोष उफाळून आला.       

 

४.९ ऑक्टोबर घोषणर (३० ऑक्टोबर १९०५)   

   

रक्तरांद्दजत रद्दववार घटनेनांतर रद्दशयात सववि सांपना सरुुवात झाली होती. ऑक्टोबर 

मद्दहन्यात रले्वे कामगाराांनी देशव्यापी सांप केल्यामळेु रद्दशयाचे दळणवळण ठप्प झाले होते. 
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त्याचबरोबर सरकारने आपले दमनचक् सरुू केले. रद्दशयातील नावीक दलाने उठाव केला. 

बांड पकुारले. सैद्दनकाांनी सरकार द्दवरुध्द बांड पकुारले. त्यामळेु सरकारला काळजी वाटू 

लागली होती. कारण सैद्दनकाांनीच सरकारला द्दवरोध केला होता. त्याांना जर क्ाांद्दतकारक 

सामील झाले असते तर देशाचे भद्दवतव्य अांधातरी राद्दहले असते. त्यामळेु झारने ३० 

ऑक्टोबर रोजी एक जाहीरनामा काढला. त्यात सैद्दनकाांच्चया भत्यात वाढ करण्यात येईल 

असे त्याांना आर्श्ासन देण्यात आले. ऑक्टोबर घोषनेमध्ये जनतेला अन्न,वस्त्र,द्दनवारा हे 

मूलभूत अद्दधकार देण्यात आले. जनतेला मतदानाचा अद्दधकार देण्यात आला होता. 

ड्यूमाला (रद्दशयातील वररष्ठ सभागहृ) कायदे करण्याचे अद्दधकार देण्यात आले होते. द्दतला 

राज्यकारभारावर द्दनयांिण ठेवण्याचा अद्दधकार देण्यात आला. मदु्रण स्वातांत्र्य,भाषण 

स्वातांत्र्य, देण्यात आले होते. ऑक्टोबर घोषणे नांतर नोव्हेंबर १९०५ मध्ये रद्दशयात पनु्हा 

दसुरा साववद्दिक सांप पकुारण्यात आला. परांत ुपद्दहल्या सांपाच्चया मानाने या वेळेच्चया सांपाची 

तीव्रता कमी होती. झारने नकुतीच ऑक्टोबर घोषणा केल्याने हा सांप द्दवशेष यशस्वी झाला 

नाही. द्दडसेंबर १९०५ मध्ये मास्को येथे पनु्हा उठाव करण्यात आला. या सांपात सोशल 

डेमोकॅ्द्दटक पक्ष व सोशल ररव्हॅल्यएुशन पक्ष सामील झाले होते. क्ाांद्दतकारकाांनी उघड लढा 

सरुू केला होता. त्याचबरोबर सरकारने सैद्दनकाांना जनतेवर गोळीबार करण्याचा आदेश 

द्ददला. गोळीबार करू नये म्हणून क्ाांद्दतकारकाांनी सैद्दनकाांना द्दवनांती केली होती. पण यावेळी 

माि सैद्दनकाांनी सरकारला पाद्दठांबा द्ददला. अखेर क्ाांद्दतकारकाांना शरणागती पत्करावी 

लागली.     

 

आपली प्रगती तपरसर 

१)  ‘ऑक्टोबर घोषणा’ या सांदभावत सद्दवस्थर माहीती द्दलहा. 

 

४.१० पगहले महरयुद्ध व रगशयरतील झररशरहीचर शवेट   

 

झारशाहीच्चया कठोर दडपशाहीमळेु शेकडो क्ाांद्दतकारकाांना, द्दवरोधकाांना, मतृ्यदुांडाच्चया द्दशक्षा 

द्ददल्या जात होत्या. काही क्ाांद्दतकारक रद्दशया सोडून परदेशात स्थलाांतररत झाले होते. तर 

दसुरीकडे जहाल द्दवरोधकाांनी सरकार उलथून पाडण्याकररता काट-कारस्थाने रचण्यात 

येत होते. सरकारी अद्दधकाऱ्याांचे खून करण्याचे सि चालू ठेवले होते. राजकीय,धाद्दमवक, 

सामाद्दजक उद्दद्ङष्टाांच्चया परुततेकररता सोशल डेमोकॅ्द्दटक पक्षाचा कामगार वगावत अद्दवरत व 

प्रभावी प्रचार चालूच होता. 

 

सांप व राजकीय हत्या मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्या. सन १९११ मध्ये प्रधानमांिी 

स्टोद्दलद्दपनही मारला गेला. राजधानीचे वातावरण क्ाांद्दतकारक सांपानी व रस्त्यारस्त्यावर 

घडणाऱ्या उघड चकमकींनी प्रक्षबु्ध झाले होते. मोचे, द्दनदशवने, सभा, घोषणा याांना ऊत 

आला होता. सन १९१४ मध्ये पद्दहले महायदु्च भडकले नसते तर क्ाांतीचा डोंब जो पढेु सन 

१९१७ मध्ये उसळला, अगोदर सन १९१५ च्चया पूवावधावत कोसळला असता. बाल्कन 

प्रदेशातील साम्राज्यद्दवस्ताराच्चया अपेके्षने रद्दशयाने सैबेररयाला पाद्दठांबा देऊन पद्दहल्या 

जागद्दतक यदु्चात पदापवण केले होते. परांत ु सरुुवातीचे काही द्ददवस द्दवजयाचे सोडले तर 

सववि पराभवाला तोंड देण्याची नामषु्की आली होती. मळुातच यदु्च खेळण्याची ताकद व 
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सामथ्यव रक्षण सैन्यात नसल्यामळेु जमवनीकडून रद्दशयाला यदु्च आघाडीवर पराभवा मागून 

पराभव पत्करावे लागले होते. सववच आघाड्याांवर रद्दशयाची पीछेहाट झाली होती. यातच 

झारने नवीन लष्करी भरती सरुू करुन हजारो शेतकरी व कामगाराांना लष्करात भरतीची 

शक्ती केली. पररणामी कृषी उत्पादनात घट होऊन जीवनावश्यक वस्तूांची टांचाई द्दनमावण 

झाली होती. शेतकरी व कामगाराांना लढाईचे प्रद्दशक्षण नसल्यामळेु हकनाक त्याांचा बळी पडू 

लागला होता. पद्दहल्या महायदु्चात जवळजवळ १७ लक्ष रद्दशयन सैन्य ठार झाले तर ५० 

लक्ष जखमी झाले होते. यदु्चात कोट्यवधी रुबल्सची आद्दथवक हानी झाली होती. याच बरोबर 

जमवनीकडून यधु्दात होत असलेल्या प्रभावामळेु जागद्दतक राजकारणात रद्दशयाची नामषु्की 

झाली होती. सहाद्दजकच यदु्चातील या नामषु्कीला झार द्दनकोलस दसुऱ् याची अकायवक्षमता व 

दबुवलता कारणीभूत आहे, अशी भावना रद्दशयन जनतेत वाढीस लागली होती. या सांधीचा 

फायदा घेणारा लेद्दनन सारखा कुशल नेता द्दनयतीने रद्दशयाला द्ददला आद्दण लवकरच 

लेद्दननने क्ाांतीचे नेततृ्व स्वीकारून योजनाबद्च १९१७ माचवची क्ाांती घडउन आणली होती. 

पररद्दस्थती हाताबाहेर गेल्यावर १५ माचव १९१७ रोजी झारने सत्ता त्याग केला. परांत ु

क्ाांद्दतकारकाांनी झार द्दनकलोस दसुरा व त्याच्चया कुटुांद्दबयाांना सैबेररयातील उरल पववताच्चया 

पायथ्याशी असलेल्या तोबोल्कस येथील तरुुां गात रवाना केले. रद्दशयातील ही राज्यक्ाांती 

होऊन ३०० वषावपासून सते्तवर असलेल्या रोमनँोव्ह घराण्याची राजवट अस्तास गेली. 

झार व त्याच्चया कुटुांद्दबयाांना तरुुां गात ठेवणे धोकादायक वाटल्याने १६ जलैु १९१८ रोजी 

त्याांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. झार व त्याच्चया कुटुांबीयाांची हत्या केल्याने 

रद्दशयातील झारची सत्ता सांपषु्टात येऊन नवीन प्रजासत्ताकाचे यगु रद्दशयात सरुू झाले. 

  

४.११ बोफशगेव्हक ररज्यक्रांती १९१७   

 

झारशाही द्दवरुद्चची १९०५ मध्ये झालेली पद्दहली क्ाांती अयशस्वी ठरली होती. माि 

झारशाहीला मूळापासून हलद्दवण्याचे काम या क्ाांतीने केली होते. या नांतरच्चया कालखांडात 

राजेशाहीचा जनमानसावरील प्रभाव कमी होत गेला. दसुरीकडे कालव माक्सव व इतर 

तांिज्ञानाच्चया द्दवचाराांचा रद्दशयात प्रसार झाला. बदलत्या पररद्दस्थतीचे भान नसणाऱ्या 

झाराांनी कुलरच्चया अनेक गोष्टी चकुत गेल्या. अखेरीस १९१७ मध्ये क्ाांती होऊन झारशाही 

सांपषु्टात आली. द्दकां बहूना जनतेने ती नष्ट केली. अथावत ही अचानक घडलेली घटना नव्हती. 

अनेक गोष्टींचा तो पररपाक होता. या राज्यक्ाांतीचा पररणाम केवळ रद्दशया परुताच मयावद्ददत 

नव्हता, तर तो जागद्दतक होता.   

 

फेिवुारी १९१७ मध्ये पेरोग्राड येथे कामगाराांनी सांप केला होता. त्यामळेु सववि 

अन्नधान्याची टांचाई द्दनमावण झाली होती. िेड द्दमळद्दवण्यासाठी लाांबच लाांब राांगा लागू 

लागल्या होत्या.  ९ माचव १९१७ रोजी पोद्दलसाांनी िेडच्चया राांगेत उभ्या असलेल्या द्दनष्पाप 

नागररकावर बेछूट गोळीबार केला. पाहता पाहता ही बातमी सववि पसरली. त्याचबरोबर 

सववि सांप पकुारण्यात आले होते. लोक आता रस्त्यावर उतरले. त्याांत लष्करी गणवेशातील 

सैद्दनकही शाद्दमल झाले होते. लोकाांनी शस्त्रागार आपल्या ताब्यात घेतला व शस्त्रासे्त्र वाटून 

घेतली. यावेळी रोडद्दजअकँीने झारला तार करून पररद्दस्थतीवर ताबडतोब उपाययोजना 

करण्यास साांद्दगतली. हे जर केले नाही तर राजघराने सांपषु्टात येईल, असा इशाराही द्ददला 
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होता. पण झार द्दनकोलसने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. कौद्दन्सल ऑफ स्टेटची २२ 

सदस्याांनी द्दनकोलसला अांतगवत धोरणात बदल करण्यास साांगणारी तार केली. झारणे 

ताबडतोब कायदे मांडळाचे अद्दधवेशन घ्यावे, सध्याचे मांद्दिमांडळ बरखास्त करून 

लोकप्रद्दतद्दनधीचे मांद्दिमांडळ बनवावे असे कळद्दवण्यात आले होते. तरीही झारणे त्याकडे लक्ष 

द्ददले नाही. ही सवावत मोठी शोकाांद्दतका ठरली. 

 

४.१२ हांगरमी सरकरर   

 

पेरोगाडवमध्ये उठाव सरुू झाल्यावर १० माचव रोजी झारने "ड्यूमा" तसेच कौद्दन्सल ऑफ 

स्टेट बरखास्त करण्याचा द्दनणवय घेतला होता. परांत ु ड्यूमाने तो द्दनणवय मानला नाही व 

ड्यूमाची अनौपचाररक बैठक घेण्याचे सदस्याांनी द्दनणवय घेतला होता. ड्यूमाला जनतेचा 

तसेच सैद्दनकाचा पुणव पाद्दठांबा होता. १२ माचव रोजी रोडद्दझअँकी याांच्चया अध्यक्षतेखाली एक 

हांगामी कायवकारी सद्दमती स्थापन करण्यात आली होती. १० माचव रोजी कामगार, सैद्दनक 

वगावचे तसेच जहाल मवाळ गटाचे प्रद्दतद्दनधी ड्यूमाच्चया इमारतीत एकि आले होते. त्याांनी 

कामगार प्रद्दतद्दनधीचे सोद्दव्हएत स्थापन केली. त्यात १००० कामगारामागे एक प्रद्दतद्दनधी, 

१००० कामगारापेक्षा कमी असलेल्या प्रत्येक कारखान्याचा एक प्रद्दतद्दनधी, प्रत्येक सैद्दनकी 

तकुडीचा एक प्रद्दतद्दनधी, सोद्दव्हयत वर पाठवावे असे ठरले. झारने माि त्याकडे अद्दजबात 

लक्ष द्ददले नाही. त्यामळेु क्ाांती थोपद्दवण्यासाठी आपल्या हातात शासन सूिे घेण्याचे 

ठरद्दवले. ड्यूमला सद्दमतीनेही पाद्दठांबा द्ददला. राजकैद्याांची सटुका करावी, जनतेला धाद्दमवक व 

राजकीय स्वातांत्र्य देण्यात यावे, स्थाद्दनक सरकार स्थापन करण्यासाठी द्दनवडणकुा घेण्यात 

याव्यात, वगैर े अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्या अटी स्वीकृत केल्यावर सोद्दव्हएतची 

कायवकारी सद्दमती व ड्यूमाची कायवकारी सद्दमती याांच्चयात एकमत झाले व हांगामी सरकार 

स्थापन करण्यात आले.   

 

१५ माचव रोजी द्दप्रांस ल्योव्ह याांच्चया नेततृ्वात हांगामी सरकार स्थापन करण्यात आले. सोशल 

रीव्होल्यशुनरी पक्षाचा नेता अलेक्झाांडर केरने्सी याला न्याय खाते देण्यात आले. त्याला 

हांगामी सरकारात सहभागी होण्यास सोद्दव्हएतने परवानगी द्ददली. परांत ुसोद्दव्हएत माि प्रत्यक्ष 

सामील झाले नव्हते. जोपयांत हांगामी सरकारचे धोरण लोकद्दहताला पोषक राहणार, तोपयांत 

सोद्दव्हएतचा पाद्दठांबा हांगामी सरकारला राहील असे सोद्दव्हएतने जाहीर केले होते. 

रद्दशयातील या हांगामी सरकारला इांग्लांड- फ्रान्स राष्राांनी ताबडतोब मान्यता द्ददली होती. 

राजसत्ता सांपषु्टात आल्याने रद्दशयात उदारमतवादाचा प्रभाव राद्दहल, अशी त्या राष्राांना 

वाटले होते. अशा पररद्दस्थतीत झार द्दनकोलसने  रद्दशयातील ही क्ाांती दडपून टाकण्यासाठी 

त्याचे खास सैद्दनक पेरोग्राडकडे पाठद्दवले. तो स्वतः प्स्कोव येथे येऊन पोहोचला. पण 

त्याला यश द्दमळू शकले नाही. त्याला लष्करी अद्दधकाऱ्याांनी सल्ला द्ददला की झारने अता 

राजत्याग करावा, एकां दर पररद्दस्थतीचे आकलन झाले होते. पण वेळ द्दनघून गेली होती. 

त्याने रोडद्दझअकँीशी सांपकव  साधण्याचा प्रयत्न केला. पण काही उपयोग झाला नाही. 

ड्यूमाचे दोन सदस्य प्स्कोव येथे झारला भेटले. त्याांनी झारला साांद्दगतले की झारने 

राजत्याग  करावा.  १५ माचव रोजी नाइलाज झाल्याने झारणे राज त्यागाच्चया कागदपिावर 

सही केली. पण त्याच बरोबर आपला भाऊ ग्रडँ ड्यूक माईकेल याला राज पदावर 
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बसद्दवण्यात यावे, असे त्याांनी आवाहन केले. २० माचव रोजी हांगामी सरकारने झार 

द्दनकोलस दसुरा याला अटक करण्याचा आदेश जारी केला. अथावत ती मागणी सोयीची 

होती. त्यामळेु आपणास इांग्लांडमध्ये राहता यावे म्हणून झारने इांग्लांडशी बोलणी सरुू केली. 

ती सोद्दव्हएतला आवडली नाही. त्याांच्चया साांगण्यावरून हांगामी सरकारने आदेश काढला की 

झार व झारींना देश सोडता येणार नाही.   

 

परराष्र मांिी द्दमल्यूकोव याने ग्रडँ ड्यूक माईकेल याला रीजांट म्हणून जाहीर करताच, त्याचा 

सववि द्दनषेध होऊ लागला. रद्दशयाचे मखुपि 'इझवेद्दस्तया'याांनी द्दनषेध व्यक्त केला होता. 

राजसत्ताचा द्दवरोध करण्यासाठी लोक राजवाड्या समोर जमले होते. त्यामळेु घटनात्मक 

राजसत्ता ही सूचनाही तशीच राद्दहली.  

 

ड्यूक माईकेल यालाही त्यामळेु फेरद्दवचार करावा लागला. गपु्त मतदान पद्चतीद्वार ेमाईकेला 

जर अनकूुल मत पडले तरच तो पद स्वीकारले अन्यथा नाही असे त्याने घोद्दषत केले. 

अशाप्रकार ेरद्दशयातील राजसत्ता व घटनात्मक राजसत्ताही सांपषु्टात आली. 

 

४.१३ नोव्हेंबर क्रांती (इ. स. १९१७)  

 

द्दप्रांस ल्योव्हच्चया नेततृ्वातील हांगामी सरकार आद्दण सोद्दव्हएड्स याांच्चयात पदोपदी मतभेद 

द्दनमावण होऊ लागले. सोद्दव्हएतने राजकैद्याांच्चया सटुकेसाठी आग्रह धरला होता. त्यामळेु 

सैबेररयात द्दशक्षा भोगत असलेला स्टॅद्दलन परत रद्दशयात आला. रद्दशया बाहेर असलेले 

लेद्दनन कामेनेव, रादेक, राटस्की हे सवव क्ाांद्दतकारक रद्दशयात परतले. त्याांना लेद्दननचे 

नेततृ्व द्दमळाले. द्दप्रन्स ल्योव्हच्चया सरकारला दोस्त राष्राशी सहकायव करावे असे वाटत 

होते. याउलट शेतकरी कामगरी वगावला ते मान्य नव्हते. त्यामळेु सववसामान्याांच्चया 

कल्याणाथव रद्दशयात राज्यघटना यावी असे त्याांना वाटत होते. सरदार अमीर-उमराव याांची 

सत्ता नष्ट करून सववसामान्याांना जद्दमनीचा अद्दधकार प्राप्त व्हावा असे त्याांना वाटत होते. 

हांगामी सरकार या प्रश् नाकडे दलुवक्ष करीत आह े,असे द्ददसून येताच शेतकरी वगावत असांतोष 

द्दनमावण झाला. लेद्दननला सववसामान्यामधील हा असांतोष द्ददसत होता. त्यामळेु त्याने 

ताबडतोब जमवनीशी यदु्चबांदी करण्याचे ठरद्दवले. तसेच जमीनदाराच्चया हातून जद्दमनी काढून 

त्या सववसामान्याांमध्ये वाटून देण्याचे त्याांनी आपले धोरण जाहीर केले. त्याचबरोबर हांगामी 

सरकार लवकरच अद्दप्रय झाले. त्याने आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा जाहीर करताना पढेु 

तत्त्वावर भर द्ददला.   

१)  जमवनीशी ताबडतोब यदु्चबांदी करणे व तह करणे, 

२)  कारखान्याांच्चया कामकाजात कामगाराांना प्रद्दतद्दनद्दधत्व देणे, 

३)  उत्पादन व वस्तूांच्चया द्दवतरणावर सरकारने द्दनयांिण स्थाद्दपत करणे. 

 

अशाप्रकार ेहांगामी सरकारने जलैु १९१७ मध्ये जमवनी द्दवरुद्च यदु्च पकुारले. पण द्दवदारक 

अशाच पराजय झाला. एवढेच नव्हे तर द्दवत्त व मनषु्यहानी ही फार मोठ्या प्रमाणात झाली. 

त्यामळेु लोकाांचा बोल्शेद्दवकावर द्दवर्श्ास बसला. बोल्शेेेद्दवकाांचा प्रभाव वाढत आहे असे 



62 

 

द्ददसून येताच हांगामी सरकारने जलैु १९१७ मध्ये बोल्शेद्दवकाांवर आरोप केला की त्याांनी 

जमवन व शिू राष्राची गपु्तपणे हातद्दमळवणी केली. परांत ु त्याच समुारास जनरल काद्दनवलोव 

याने जमीनदाराच्चया पाद्दठांब्याने सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा करने्स्कीला 

नाईलाजास्तव बोल्शेद्दवकाांची मदत घ्यावी लागली. त्याबरोबर बोल्शेद्दवकाांचा राजकारणात 

प्रभाव वाढला. तसेच लेद्दननने आपल्या कायवक्मात सववसामान्याांच्चया कवर अद्दधक भर 

द्ददला. त्यामळेु सववसामान्याचाही त्याला पाद्दठांबा द्दमळाला होता. आद्दथवकके्षिात जो गोंधळ 

द्दनमावण झाला त्याला पाद्दठांबा द्दमळाला होता. त्याचाही बोल्शेद्दवकाांनी फायदा घेतला. 

रद्दशयातील ही द्दस्थती द्दनमावण होण्यास हांगामी सरकार कसे जबाबदार आहे हे त्याांनी 

जनसामान्याांना पटवून द्ददले. त्यामळेु बहुसांख्य असलेला शेतकरी वगव बोल्शेद्दवकाांना येऊन 

द्दमळाला. सप्टेंबर पयांत बोल्शद्दवकाांचा बराच प्रभाव वाढल्यावर २४ ऑक्टोबर  १९१७ 

रोजी पेरोग्राड येथे बोल्शेद्दवकाांनी हांगामी सरकारवर सशस्त्र हल्ला करण्याचा ठराव पास 

केला. ६ नोव्हेंबरला रािी झारचा द्दवांटर पॅलेस, रले्वेस्टेशन, टपाल व तारायांिे, बकँा, 

शासकीय कायावलयाचा बोल्शेद्दवकाांनी ताबा घेतला. हांगामी सरकारच्चया मांत्र्याांना कैद 

करण्यात आले. हा सवव गोंधळ पाहून केरदे्दन्स्क भूद्दमगत झाला. त्याच रािी ऑल रद्दशयन 

कागेँ्रस ऑफ सोद्दवयेतचे अद्दधवेशन घेण्यात आले. त्यात मांद्दिमांडळाचा अध्यक्ष म्हणून 

लेद्दननची द्दनयकु्ती करण्यात आली. राटद्दस्कला परराष्र खाते देण्यात आले. तर स्टॅद्दलनला 

गहृमांिी पद देण्यात आले. अशाप्रकार ेरद्दशयातील बोल्शेद्दवकाांची क्ाांती यशस्वी झाली.  

 

आपली प्रगती तपरसर 

१) नोव्हेंबर क्ाांती (इ. स. १९१७)  या सांदभावत सद्दवस्तर माहीती द्दलहा. 

 

४.१४ रगशयन ररज्यक्रांतीच ेपररणरम    

 

१)   रद्दशयन राज्यक्ाांतीमळेु रद्दशयातील झारशाहीचा शेवट झाला. त्यानांतर मध्यमवगीय 

आद्दण भाांडवलदाराांचे हांगामी सरकार अद्दस्तत्वात आले. नोव्हेंबर १९१७ च्चया क्ाांतीने 

हांगामी सरकार समाप्त झाले आद्दण रद्दशयात समाजवादी प्रजासत्ताक अद्दस्तत्वात 

आले. यानांतर रद्दशया Union Of Soviet Socialist Republic (U.S.S.R.) या 

नावाने ओळखला जाऊ लागला. 

२)  रद्दशयन राज्यक्ाांतीमळेु रद्दशयाने खऱ्या अथावने आधदु्दनक यगुात प्रवेश केला. 

राजकारण, उद्योग द्दवज्ञान, तांिज्ञान अशा सवव के्षिात प्रगती घडून आली. यामळेु 

थोड्याच कालावधीत रद्दशया हे जगातील आघाडीचे राष्र म्हणनु ओळख द्दनमावण 

झाली. अमेररकेच्चया बरोबरीने महासत्ता म्हणून रद्दशयाचा उल्लेख केला जाऊ लागला. 

३)  रद्दशयन राज्यक्ाांतीमळेु रद्दशयात वगव द्दवहीन समाज रचना द्दनमावण झाली. झारशाही 

बरोबरच सरांजामदार वगवही नष्ट झाला. राष्रीयकरणाच्चयाद्वार े इथल्या सवव जद्दमनी 

सरकारने स्वतःच्चया ताब्यात घेतल्या. उद्योगपती त्याचबरोबर भाांडवलदाराांचा वगव नष्ट 

करून, चचेच्चया मालमत्ता जप्त केल्या. द्दवशेषतः वगव द्दवरद्दहत समाज रचनेसाठी येथे 

मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाले. डॉक्टर, इांद्दजद्दनअर, सांशोधक, तत्वज्ञ, लेखक, 

कारागीर, कलावांत असा समावेश असलेल्या मध्यम वगावस यामळेु महत्त्व प्राप्त झाले. 
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कामगार वगावची होणारी द्दपळवणूक थाांबली. उत्पादनाची साधनेही सरकारच्चया 

मालकीची झाली. प्रत्येकाला त्याच्चया योग्यतेप्रमाणे काम आद्दण योग्य तो मोबदला 

द्दमळाल्यामळेु बेकारी आद्दण दाररद्रय्ाचे प्रमाणही कमी झाले. 

४ )  रद्दशयाचे औद्योगीकरण द्दनयोजनबद्चरीत्या करीत असताना, आद्दथवक द्दवकास घडवून 

आणताना लेद्दनन- स्टॅद्दलन याांनी उद्योगधांद्याकडे द्दवशेष लक्ष द्ददले. वीज, लोखांड, 

कोळसा, पेरोद्दलयम, द्दसमेंट, शस्त्रासे्त्र याांच्चया उत्पादनाबरोबरच द्दवज्ञान आद्दण 

तांिज्ञानाच्चया के्षिातही खपु मोठी प्रगती केली. अगदी कमी कालावधीत रद्दशयाने 

अवकाश सांशोधनात मोठी झेप घेतली आद्दण आांतरराष्रीय स्तरावर मानाचे स्थान 

पठकाद्दवले. 

५ )  साम्यवादी तत्वज्ञानाचा प्रसार झाल्यामळेु रद्दशयाने आद्दथवक के्षिात प्रगती साधली. 

अनेक मागासलेल्या शोद्दषत आद्दण पारतांत्र्यात असलेल्या राष्राांना रद्दशयाने स्वतःच्चया 

रूपाने एक नवा मागव दाखद्दवला. यानांतरच्चया काळात रद्दशयाचा आदशव समोर ठेवत 

अनेक राष्राांमध्ये साम्यवादी क्ाांती घडून आली. जगभरात साम्यवादी तत्त्वज्ञानाचा 

प्रसार होत गेला. पोलांड, रुमाद्दनया,बल्गेररया, हांगेरी, पूवव जमवनी, क्यबुा अशी अनेक 

राष्रे साम्यवादी बनली. जागद्दतक पातळीवर या तत्त्वज्ञानाला द्दवद्दशष्ट स्थान द्दमळाले. 

या तत्वज्ञानाने भाांडवलशाही समोर मोठे आव्हान उभे केले. 

६)  रद्दशयाने पद्दहल्या महायदु्चात माघार घेतल्यामळेु पाद्दिमात्य राष्रे त्याांच्चयावर नाराज 

झाली होती. तसेच रद्दशयात समाजवादी द्दवचारसरणीवर आधाररत सरकार आल्यामळेु 

पाद्दिमात्य भाांडवलशाही राष्राांना धक्का बसला होता. आपल्याही राष्राांमध्ये 

समाजवादी सत्ता स्थापन होते की काय ? अशी त्याांना धास्ती वाटू लागली होती. 

७)  रद्दशयन राज्यक्ाांती हे रद्दशयातील साम्यवादी द्दवरोधी गटाला  मान्य नव्हती. त्याांनी 

रद्दशयात प्रद्दतक्ाांती करण्यास सरुुवात केली. पण त्याांचा तो प्रयत्न अयशस्वी ठरला. 

रद्दशयातील क्ाांती भाांडवलदाराांच्चया द्दवरोधात होती. तसेच चचवच्चया द्दवरोधात होती. 

त्यामळेु यरुोपातील राष्रीय क्ाांती द्दवरुद्च गेली. त्याांनी रद्दशयातील प्रद्दतक्ाांतीवाद्याांना 

पाद्दठांबा द्ददला आद्दण क्ाांती दडपून टाकण्याचा कसोटीने प्रयत्न केला पण तो असफल 

ठरला. 

८)  क्ाांतीनांतर रद्दशयात साम्यवादी हुकूमशहाचा उदय झाला. सन १९१७  च्चया 

राज्यक्ाांतीने द्दनरांकुश झारशाही उलथवून लावली. माि रद्दशयात बोल्शेद्दव्हकाांची 

हुकूमशाही सरुू झाली. क्ाांती यशस्वी करण्यासाठी लेद्दनन याांनी अनेक द्दनणवय 

जनमताचा द्दवचार न करता घेतले होते. जनतेच्चया मूलभूत स्वातांत्र्यावर बांधने 

घालण्यात आली. द्दवरोधकाांचा बीमोड करण्यासाठी लेद्दनन आद्दण त्यानांतर सते्तवर 

आलेल्या स्टॅलीनने दहशतीच्चया मागावचा वापर केला. द्दवरोध करणाऱ्या अनेकाांना 

तरुुां गात टाकले तर काहींना फासावर लटकद्दवले होते. पररणामी झारशाही नष्ट झाली 

पण रद्दशयाला साम्यवादी हुकूमशाहीला सामोर ेजावे लागले. 

९)  रद्दशयन राज्यक्ाांतीमळेु रद्दशयातील द्दस्त्रयाांच्चया पररद्दस्थतीत सधुारणा झाल्या. क्ाांतीपूवव  

रद्दशयातील द्दस्त्रयाांची पररद्दस्थती अत्यांत दयनीय होती. घराच्चया चौकटीत बांद्ददस्त 

असलेल्या द्दस्त्रयाांना सामाद्दजक रूढी परांपराांचे पालन करावे लागत असे. बोल्शेद्दवक 
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सरकार सत्तारूढ झाल्यावर त्याांनी द्दस्त्रयाांच्चया उन्नतीसाठी प्रयत्न केले. राज्यघटनेत 

द्दस्त्रयाांना परुुषा बरोबरीचे समान हक्क द्ददले. द्दशक्षणाबरोबरच नौकरी करण्याची मभुा 

देण्यात आली. काम करणाऱ्या द्दस्त्रयाांना अनेक सवलती देण्यात आल्या. या सवाांमळेु 

साववजद्दनक के्षिात काम करणाऱ्या द्दस्त्रयाांची सांख्या वाढली. त्याचबरोबर डॉक्टर, 

तांिज्ञ, म्हणूनही द्दस्त्रया काम करू लागल्या. रद्दशयन राज्यक्ाांतीमळेुच हे बदल शक्य 

झाले होते. 

१०) रद्दशयात क्ाांती झाल्यावर आपल्याही देशात अशी पररद्दस्थती द्दनमावण होऊ नये म्हणून 

भाांडवलशाही राष्राने मजूर- कामगाराकडे द्दवशेष लक्ष द्ददले. कामगार व मजरुाांच्चया 

कल्याणासाठी द्दवद्दवध योजना आखण्यात आल्या. ह्या सवव सधुारणा रद्दशयन क्ाांतीमळेु 

घडू शकल्या हे नाकारता येत नाही. 

 

आपली प्रगती तपरसर 

१) रद्दशयन राज्यक्ाांद्दतचे कोणतेही चार पररणाम द्दलहा. 

 

४.१५ सरररांश   

 

रद्दशयातील झारची राजेशाही उलथून टाकणारी साम्यवादी क्ाांती ही रद्दशयाप्रमाणेच 

जगाच्चया राजकीय, आद्दथवक व वैचाररक के्षिाांत फार मोठा प्रभाव पाडणारी ही क्ाांती ७ 

नोव्हेंबर १९१७ रोजी घडून आली. रद्दशयन द्ददनदद्दशवकेप्रमाणे माि ही क्ाांती २४ ऑक्टोबर 

१९१७ रोजी झाल्याने ती ऑक्टोबर राज्यक्ाांती म्हणून ओळखली जाते. या क्ाांतीमळेु 

रद्दशयात इ.स. १४८० सालापासून चालत आलेल्या झारच्चया राजेशाहीचा शेवट झाला 

आद्दण तेथे बोल्शेद्दव्हक कम्यदु्दनस्टाांची सत्ता स्थापन झाली. जगाच्चया इद्दतहासात फ्रें च 

राज्यक्ाांतीइतकेच रद्दशयन राज्यक्ाांतीला देद्दखल महत्त्व आहे. या रद्दशयनराज्यक्ाांतीने 

वतवमान जागद्दतक राजनीतीला अत्यांत सांघषावत्मक रूप द्ददले आहे. रद्दशयन क्ाांद्दतच्चयावेळी 

शेतकरी जमीनदाराच्चया तावडीतून सटुला; पण तो ग्रामीण अथवव्यवस्थेशी बाांधला गेला. 

स्थाद्दनक स्तरावर शासनाला लोकाांचा सहभाग हवा होता; पण राष्रीय स्तरावर एकतांिी 

कारभार कायम ठेवायचा होता. साहद्दजकच जनसामान्याांचा असांतोष वाढत गेला. 

अराज्यवादी तसेच दहशतवादी लोकनेततृ्व करू शकले नाहीत. पण रद्दशयन अद्दस्मतेवर 

द्दभस्त ठेवणारा जो गट होता, त्यातूनच समाजवादी क्ाांद्दतकारक पढेु आले; तर 

पद्दिमीकरणाकडे आकृष्ट झालेल्या गटातून माक्सववादी अगे्रसर झाले. या दोन्ही गटाांनी झार 

सते्तद्दवरुद्च असांतोष भडकत ठेवला. या दोन्ही गटाांपैकी माक्सववादी बोल्शेद्दव्हक अखेर 

यशस्वी ठरले. रद्दशयन राज्यक्ाांती ही पद्दहली साम्यवादी क्ाांती होती. जगभरातील 

कामगाराांच्चया पररद्दस्थतीत सधुारणा घडवून आणण्यास ती कारणीभूत ठरली. आद्दथवक 

द्दनयोजनाच्चया मागाव ने द्दवकास साधण्याची सांकल्पना ही या क्ाांतीने जगाला द्ददलेली देणगी 

आहे. इ.स. १९१७ च्चया फेिवुारी मद्दहन्यात पेरोग्राड येथे कामगाराांनी सांप पकुारला. ही 

रद्दशयन राज्यक्ाांतीची नाांदी ठरली. त्यानांतर राजधानीतील सैद्दनकाांनीही कामगाराांना 

पाद्दठांबा द्ददला. हे या राज्यक्ाांतीचे पद्दहले पवव होते. द्दस्वत्झलांडमध्ये अज्ञातवासात असलेला 
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बोल्शेद्दव्हक नेता लेद्दनन इ.स. १९१७ च्चया एद्दप्रलमध्ये रद्दशयात परतला, तेंव्हा या 

राज्यक्ाांतीचे दसुर ेपवव सरुु झाले. 

 

अथावत, रद्दशयातील क्ाांती हे सहज द्दमळालेलां यश नव्हतां. फेिवुारी क्ाांतीद्दवरोधात जनरल 

कोद्दनवलोव्हनी ऑगस्ट २०१७ मध्ये केलेल्या प्रद्दतक्ाांद्दतकारी कारवायाांनांतर पढुांही 

सेनाद्दधकाऱ्याांनी सैद्दनकी-हुकूमशाही क्लपृ्त्या करून क्ाांती अपयशी व्हावी यासाठी प्रयत्न 

केले. परांत ु सैन्य द्दवखरुल्यामळुां  प्रद्दतक्ाांतीच्चया या कारवाया द्दनष्प्रभ ठरल्या आद्दण नांतर 

मोठ्या सांख्येनां सैद्दनक क्ाांद्दतकारी दलाांमध्ये सामील झाले. क्ाांद्दतकारी ‘रडे आमी’द्दवरोधात 

प्रद्दतक्ाांद्दतकारी शक्तींच्चया ‘व्हाइट आमी’नां सरुू केलेल्या यादवी यदु्चात आधी उल्लेख 

केलेल्या महासत्ता प्रद्दतक्ाांतीला खतपाणी घालत होत्या. ‘रद्दशयात हस्तके्षप करू नका’ 

असा सांदेश देणाऱ्या काही चळवळी यरुोपातील कामगार वगावच्चया पक्षाांनी सरुू केल्या, 

त्यामळुां  पद्दिमेतील महासत्ताांना ‘व्हाइट आमी’ला शेवटपयांत आधार देणां शक्य झालां नाही. 

आपल्याच देशात सोद्दव्हएत द्दनमावण होतील, अशी भीती या सत्ताांच्चया मनात द्दनमावण झाली 

आद्दण आपण आधीच रद्दशयात पाठवलेल्या सैद्दनकाांमध्येही बांड होण्याची शक्यता त्याांच्चया 

भयग्रस्ततेत भर घालणारी ठरली. 

 

४.१६ प्रश्न 

 

१)  रद्दशयन राज्यक्ाांद्दतवर एक द्दनबांध द्दलहा. 

२)  रद्दशयन राज्यक्ाांतीची प्रमखु कारणे द्दलहा. 

३)   १९१७ च्चया रद्दशयन क्ाांद्दतचा घटनाक्म द्दलहा. 

४)  रद्दशयात झालेल्या १९०५ च्चया क्ाांद्दतची  पार्श्वभूमी स्पष्ट करुन, महत्व द्दवषद करा. 

५)  रद्दशयन राज्यक्ाांद्दतसाठी लेद्दननचे द्दवचार अधोरदे्दखत करा. 
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५ 
                                                                                                                                    

वसाहतवादाच्या ववस्ताराची नीती, शोध मोवहमा व उदे्दश 

 

घटक रचना   

५.०  ाईद्दिष्टये  

५.१  प्रस्तावना 

५.२  वसाहतवाद 

५.३  महादेशक के्षत्र  

५.४  वसाहतीकरण   

५.५  शोधाांचे यगु (Age of Discovery) 

५.६  कोलांबस ची शोधक मोहीम 

५.७  वास्को-द-गामा ची शोध मोहीम 

५.८  गलुामाांचा व्यापार  

५.९  यरुोपातील लोकाांचे स्थलाांतर  

५.१० ाऄमेररकेतील वसाहतवाद 

५.११ वसाहतवादाच्या  शहाला सरुुवात 

५.१२ द्दनववसाहतीकरण   

५.१३ वसाहतवादाचे स्वरूप   

५.१४ साराांश 

५.१५ प्रश्न 

५.१६ सांदभव   

 

५.० उवद्दष्टये  

 

१. वसाहतवाद ाअद्दण साम्राज्यवाद सांकल्पना समजून घेणे. 

२. वसाहतवाद ाअद्दण साम्राज्यवाद: ाअद्दशया ाअद्दण ाअद्दिकेतील द्दवस्तार जाणून घेणे. 

३. ाअद्दशया ाअद्दण ाअद्दिका देशामध्ये झालेला पररणाम समजून घेणे. 

४. वसाहतवाद ाअद्दण साम्राज्यवाद याांचा तत्कालीन जगावर ाअद्दण समकालीन जगावर 

ाईमटलेला प्रभाव तलुनात्मकररत्या ाऄभ्यासणे. 
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५.१ प्रस्तावना 

 

प्रबोधनाच्या चळवळीमळेु सांपूणव जगात पररवतवन घडून ाअले. नवीन भूमीचा शोध 

लागल्यामळेु, नवीन सागरी ाअद्दण भूमागावच्या शोधामळेु दळणवळण वाढले. तांत्रज्ञान 

वाढल्यामळेु औद्योद्दगक द्दवकास होाउन व्यापारवाद द्दनमावण झाला. प्रगत देशाांच्या 

ाईत्पादनात वाढ झाल्यामळेु देशाबाहेरील कच्च्या मालाची ाअद्दण बाजारपेठाांची गरज द्दनमावण 

झाल्यामळेु ाअपल्या देशाबाहेरील नवीन भू प्रदेश सांपादन करण्याचे प्रयत्न सरुु झाले. 

त्यातूनच कायम स्वरूपी द्दस्थर वसाहती स्थापन करण्यात येाउ लागल्या ाअद्दण वसाहतवाद 

ही द्दवचारधारा ाईदयास ाअली. सरुुवातीला स्पेन, पोतुवगाल, ाआांग्लांड, िाांस या देशाांनी 

वसाहती स्थापन करण्यास सरुवात केल.  

 

५.२ वसाहतवाद    

 

वसाहतवादाचा अथथ: ‘वसाहतवाद म्हणजे एखाद्या प्रबळ सते्तने दसुऱ्या दबुवल सते्तच्या 

कमकुवतपणाचा फायदा घेाउन व्यापारी व ाअद्दथवक दृष्टीकोनातून ाअपले वचवस्व द्दनमावण 

करणे. त्याांचा प्रदेश ाअपली वसाहत म्हणून वापरणे.’  

 

प्रबोधन काळात लागलेल्या नव्या भूमीच्या शोधामळेु व व्यापारी क्ाांतीमळेु वसाहतवादाने 

जोर धरला. व्यापारी क्ाांतीने नवीन वाद्दणज्य द्दसद्ाांत माांडला ाअद्दण देशाच्या सवाांगीण 

द्दवकासाचे धेय्य समोर ठेाउन वसाहती ाऄद्दधक प्रमाणावर द्दमळद्दवण्यासाठी प्रयत्न सरुु 

करण्यात ाअले. कालानरुूप या वसाहतवादाने स्पधेचे तीव्र स्वरूप धारण केल्याने 

साम्राज्यवाद द्दनमावण झाला  

 

या शब्दाला द्दभन्न ाऄथव ाअहेत ाअद्दण या शब्दाची व्याख्या द्दभन्न प्रकार े केली जाते. एका 

देशातील काही लोकाांनी दसुऱ्या भूप्रदेशातील एका द्दवद्दशष्ट भागात वसती करून राहणे व 

ाअपल्या मातभूृमीशी द्दनष्ठा ठेवणे, ाऄसा या सांजे्ञचा सरळ (सववसाधारण) ाऄथव ाअहे. 

स्वयांशासनाचा ाऄद्दधकार नसणारा, दसुऱ्या देशाच्या प्रभतु्वाखाली ाऄसणारा प्रदेश म्हणजचे 

वसाहत होय. सामर्थयवशाली प्रगत देशातील एका लोकसमूहाने दसुऱ्या ाऄद्दवकद्दसत वा 

मागासलेल्या भूप्रदेशात व्यापार वा ाऄन्य कारणाांसाठी स्थापन केलेली वसती म्हणजे 

वसाहत. वसाहतीच्या स्थापनेत सोने-चाांदी, मसाल्याचे पदाथव तसेच कच्चा माल 

याांबरोबरच हवामान हाही एक महत्त्वाचा घटक ठरला ाअहे. त्यामळेु समशीतोष्ण हवामान 

ाऄसलेल्या भूप्रदेशात वसाहती स्थापन करण्यासाठी स्पधाव द्दनमावण झाली. या दृष्टीने ाईत्तर 

ाऄमेररका खांड, द्दहांदसु्थान हे भूप्रदेश वैद्दशष््टयपूणव ठरले.  

 

वसाहतवाल्याांनी ाऄमेररकेतील रडेाआांद्दडयनाांना हाकलून देाउन तेथे ाअपले बस्तान बसद्दवले. 

ाऄद्दतथांड व ाऄद्दताईष्ण ाऄशा प्रदेशाांत तलुनात्मक दृष््टया फार थोडया वसाहती स्थापन 

झाल्या. ाऄशा द्दठकाणी वसाहतवाल्याांनी स्थाद्दनक लोकाांवर द्दनयांत्रण ठेवून राज्यकत्यावची 

भूद्दमका बजाद्दवली. ाईदा., बेद्दल्जयन कााँगो, द्दजब्राल्टर, हॉ ांगकााँग, द्दसांगापूर या लघवुसाहती 



69 

 

होत्या भारत, बेद्दल्जयन कााँगो, कॅनडा ाआ. प्रादेद्दशक वसाहती होत्या तर ऑस्रेद्दलया, 

न्यूझीलांड ह्या ाआांग्रजाांच्या कायम वस्ती करण्याच्या प्रस्थाद्दपत वसाहती होत्या. 

वसाहतीकरणाच्या द्दवकासक्मामध्ये वसाहतीचे राजकीय स्वरूप व दजाव द्दभन्न होता. 

मखु्यताः बाजारपेठ काबीज करण्याच्या ाईिेशाने सोळाव्या शतकापासून यूरोपातील सागरी 

दृष््टया सामर्थयववान देशाांनी जगाच्या द्दवद्दवध भागाांमध्ये वसाहती स्थापन केल्या. पढेु त्या 

प्रदेशाांवर राजकीय वचवस्व स्थापून ते ाअपल्याच देशाचे भाग बनवून टाकले. पद्दहल्या 

महायदु्ानांतर काही वसाहतींना ाऄांतगवत स्वायत्तता देण्याची प्रद्दक्या सरुू झाली. त्यामळेुच 

वसाहतींची ाऄधीन राज्य, रद्दक्षत राज्य, महादेशक के्षत्र व द्दवश्वस्त स्वाधीन प्रदेश, ाऄशी 

द्दवद्दभन्न द्दस्थत्यांतर ेझालेली ाअढळतात.   

 

सामाद्दजक, राजकीय व ाअद्दथवक दृष््टया मागासलेल्या वसाहती स्वताःचे शासन चालद्दवण्यास 

ाऄसमथव ाऄसल्याचे कारण देाउन त्याांना स्वयांद्दनणवयाचा ाऄद्दधकार द्ददला जात नसे. त्यावेळी 

ज्या राष्राची ती वसाहत ाऄसेल, त्याचेच शासन त्या वसाहतीवर लादले जााइ ाअद्दण 

वसाहतीसाठी ते राष्रच कायदे करीत ाऄसे व त्याांची ाऄांमलबजावणी ाअपल्या द्दनयकु्त 

ाऄद्दधकाऱ्याांमाफव त करी. ाऄशा प्रकारची ाऄधीन राज्यव्यवस्था िें च-पोतुवगीज वसाहतींमधून 

प्रामखु्याने ाअढळते. वसाहतीचे रद्दक्षत राज्य हे समथव सांरक्षक राष्राच्या प्रदेशाचा 

ाऄद्दवभाज्य भाग नसते. ाऄशा वसाहतीच्या सांरक्षणाची जबाबदारी सांरक्षक राज्य घेते. ाऄशा 

वसाहतीस काही प्रमाणात ाऄांतगवत स्वायत्तता द्दमळते परांत ु ाअांतरराष्रीय सांबांध ाअद्दण 

राजनैद्दतक सांबांध याांबाबत त्या वसाहतीस स्वातांत्र्य नसते. वसाहत स्वतांत्र होण्याच्या 

मागावतील ती प्राथद्दमक ाऄवस्था म्हणावी लागेल कारण नायजेररया, यगुाांडा, न्यासालॅ ांड, 

मोरोक्को, ट्यदु्दनद्दशया या वसाहती ाआांग्लांड-िान्सची रद्दक्षत राज्ये म्हणून सरुुवातीस 

ाईल्लेद्दखल्या जात.   

 

५.३ महादेशक के्षत्र    

 

राष्रसांघाच्या बाद्दवसाव्या ाऄनचु्छेदानसुार प्रस्थाद्दपत झालेली ही द्दवश्वस्तपद्ती होती. 

पद्दहल्या महायदु्ात जमवनी व तकुव स्तान याांचा पराभव झाला, तेव्हा त्याांच्या वचवस्वाखालील 

वसाहतींच्या शासनव्यवस्थेसाठी राष्रसांघाने एक योजना कायावद्दन्वत केली. तीनसुार ाऄ, ब 

व क ाऄसे तीन वगव पाडण्यात ाअले ाअद्दण जेत्या राष्राांपैकी गे्रट द्दब्रटन, िान्स ाआत्यादींची 

ाऄधीक्षक राष्रे म्हणून नेमणूक करण्यात ाअली. ाऄ वगावत ाआराक, पॅलेस्टााआन, रान्स-जॉडवन, 

द्दसररया व लेबानन ह्या तकुी साम्राज्याांतगवत वसाहतींचा समावेश करण्यात ाअला ाअद्दण 

त्याांची शासनव्यवस्था गे्रट द्दब्रटन वा िान्सकडे ाऄस्थायी स्वरूपात सपूुतव करण्यात ाअली. 

ब वगावत ाअद्दिकेतील जमवनीच्या सवव वसाहतींचा ाऄांतभावव होता ाअद्दण क वगावत नैर्व त्य 

ाअद्दिका ाअद्दण जमवनीच्या ताब्यातील पॅद्दसद्दफक महासागरातील लहान भूप्रदेशाांचा समावेश 

करण्यात ाअला होता परांत ु पढेु राष्रसांघ ाऄधीक्षक राष्राांवर योग्य ती देखरखे ठेवण्यात 

ाऄयशस्वी झाल्याने ही राष्रे केवळ ाऄधीक्षक न राहता प्रत्यक्षात सत्ताधारी म्हणूनच 

वसाहतींचा कायवभार पाहू लागली. म्हणजेच वसाहतींचा परतांत्र दजाव कायम राद्दहला, 

राज्यकताव देश बदलला एवढेच.  
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५.४ वसाहवतकरण   

 

 प्राचीन सांस्कृतींच्या काळात वसाहतीकरणाची प्रद्दक्या ाआ.स.पू. द्दतसऱ्या सहस्त्रकापासून 

ाऄद्दस्तत्वात होती. लष्करी दृष््टया समथव सते्तने प्रद्दतष्ठा, प्रदेशद्दवस्तार, व्यापारवदृ्ी, वाांद्दशक 

ाअकाांक्षा याांसाठी कमकुवत वा दबुवल राज्यशासन ाऄसलेल्या भूप्रदेशावर वचवस्व प्रस्थाद्दपत 

करण्याच्या प्रवतृ्तीतून वसाहतीकरणाची प्रद्दक्या द्दनमावण झाली.   

 

परक्या प्रदेशाांमध्ये जााउन सांपन्न सांस्कृतींचे लोक वसती करून राहू लागले. तेथे ते ाअपले 

साांस्कृद्दतक वचवस्व स्थापन करीत. ाऄथावत या सवव वसाहतींवर मूळ सत्ताधाऱ्याांची नाममात्र 

मालकी वा ाऄद्दधसत्ता ाऄसे ाअद्दण कें द्रीय सते्तचा फारसा वचक नसे. या बहुतेक सवव 

वसाहतींत स्वयांशाद्दसत कारभार ाऄसून त्या स्वतांत्रच होत्या, मात्र मातदृेशाांशी त्याांचे 

भावनात्मक व धाद्दमवक बाबतींत सांबांध ाऄसत. प्रसांगोपात ाऄशा वसाहतींनी मातदृेशाद्दवरुद् 

शतू्रला मदत केल्याचीही काही ाईदाहरणे ाअढळतात.   

 

प्रत्यक्षात ाऄशी साम्राज्ये फार थोडी होती ाअद्दण यूरोपीय सागरपार वसाहती स्थापन 

होण्यापूवी ती जवळजवळ सांपषु्टात ाअली होती. या प्राचीन वसाहतींचे स्वरूप ाअधदु्दनक 

वसाहतवादापेक्षा पूणवताःद्दभन्न होते मात्र प्राचीन व ाऄवावचीन वसाहतीकरणामागील पे्ररणा 

कमी-ाऄद्दधक प्रमाणात त्याच होत्या ाअद्दण त्याांत साम्राज्यद्दवस्तार व वाांद्दशक ाअकाांक्षा 

याांबरोबर धमवप्रसार, व्यापारवदृ्ी, व्यापारवाद व सीमा सरुद्दक्षतता याांची भर पडली.  

ाअता ाअपण वसाहती साठी हाती घेतल्याला  शोध मोद्दहमेचा द्दवचार करू. सववप्रथम 

कोलांबस  च्या शोध मोद्दहमेचा ाअढावा घेाउ. 

 

५.५ शोधाांचे युग (Age of Discovery)  

 

शोधाांचे यगेु नवीन-नवीन शोधाांचे व जलपयवटनाचे यगु होते. यरुोद्दपयन खलाशी ाअद्दिका, 

ाऄमेररका व ाअद्दशयाच्या शोधात मोठी मोठी जहाज घेाउन द्दनघाले होते. शोधे यगुाांमध्ये 

जास्त  सहभाग पोतुवगीज व स्पेनमधील खलाशाांचा होता. ते भारतामध्ये, ाऄमेररकेमध्ये 

येण्यासाठी नवीन व्यापारी मागावच्या शोधात होते, जेणेकरून यरुोपातील नवीन यगु व जनु्या 

जगामध्ये समन्वय शोधला जााइल. 

 

ाऄकराव्या व बाराव्या शतकाांत यरुोप व ाऄरब राष्रात धमवयदु् झाली. या धमवयोद्ा तून 

द्दिश्चन चचव ही धमव सांस्था राजा पेक्षाही जास्त प्रबळ झाली.१३४६ ते १३५३ मध्ये 

यरुोपमध्ये प्लेगची साथ  ाअली होती. ही सवावत मोठी महामारी ाअद्दिका ,यरुोप खांडामध्ये 

वेगाने फैलावली. त्यामळेु पांच्याहत्तर ते दोनशे कोटी लोक मतृ्यमुखुी पडली. चौदाव्या 

शतकाच्या सरुुवातीला प्लेगच्या साथी मधून यरुोप बाहेर पडत होता. यरुोपची लोकसांख्या 

वाढत होती. पांधराव्या शतकामध्ये यरुोद्दपयन समाजाचे पनुरुज्जीवन होत होते. पद्दश्चम यरुोप 

मधील लोकाांना ाअद्दशया मधून येणाऱ्या वस्तूांची माद्दहती होती. धमव यदु्ामळेु ाअद्दशया  चा 

भाग त्याांना पररचयाचा झाला होता. व्यापारासाठी यरुोप त्याकाळी मध्यस्थी करणाऱ्या 
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दलालाांच्या भरोशावर होता. त्याांना कद्दमशन द्यावे लागत ाऄसल्यामळेु वस्तूांच्या द्दकमती 

वाढत होत्या. म्हणून यरुोद्दपयन खलाशी व शोधक नवीन सखुकर मागावच्या शोधात होते 

जेणेकरून ाअद्दशया व ाअद्दिकेमधील देशाांत पयांत पोहोचणे सोपे होाइल व दलालाांचे 

कद्दमशन बांद झाले की पूणव नफा ाअपल्यालाच होाइल. या हेतूने यरुोपमधील शोधक प्रवासी 

नवीन मागावच्या शोधात द्दनघाले. वर ाईल्लेख केल्याप्रमाणे पोतुवगालचा राजा हेनरी द 

नेद्दवगेटर ने ाअद्दिका खांड शोधायला जहाजे पाठवली व स्पेनचा राजा फद्दडवनांड व राणी 

ाआसाबेल्ला ने द्दक्स्तोफर कोलांबसला ाअद्दशयाच्या शोधात पाठवले. याचा प्रसार करणे व 

सांपत्ती द्दमळवणे ह े दोन ाईिेश या मोद्दहमे मागे प्रमखु होते. द्दशवाय स्पेनच्या राणीला 

पोतुवगालला हरवून साम्राज्यवादी स्पधेत पढेु जायचे होते. 

 

५.६ कोलांबसची शोध मोहीम  

 

कोलांबसने ाअपल्या मोद्दहमेची योजना ाआांद्दग्लश, ाआटली व पोतुवगालचा राजा समोर माांडली 

होती. पण या राष्राांनी त्याच्या योजनेत काहीही स्वारस्य दाखवले नाही. त्यानांतर तो स्पेन 

चा राजा राणी कडे पोहोचला. त्याांनी त्याच्या योजनेला सांमती द्ददली कारण त्याांना वाटले 

की कोलांबस एखादा खांड शोधेल ाअद्दण त्याांच्या वसाहत वादाला ला सरुुवात होाइल. वर 

ाईल्लेख केल्याप्रमाणे त्याांना पोतुवगाल बरोबर वसाहतवादाच्या शयवतीत ाईतरायचे होते. 

कोलांबसने ३ ऑगस्ट १९४२ रोजी नीना, द्दपांट्टा व साांतामाररया या तीन जहाजा बरोबर  

ाअद्दशया खांडाच्या शोधाला द्दनघाला. पाच ाअठवड्यानांतर कोलांबस साल्वादोर म्हणज े

ाअताच्या बहामास पयांत पोहोचला. या शोध मोद्दहमेमध्ये त्याांनी क्यबुाच्या पूवव द्दकनारय्ाचा 

शोध लावला व पनु्हा स्पेनला परतला.. त्याच्या या शोधाांची बातमी पूणव यरुोपभर 

वणव्यासारखी पसरली. त्याांनी ाऄजून तीन मोद्दहमा हाती घेतल्या. १४९३ ते १५०४पयांत 

तीनदा ाऄमेररका खांडात जााउन ाअला. दसुऱ्या मोद्दहमेमध्ये त्याने कॅरदे्दबयन द्वीपसमूहातील 

एका बेटाचा  शोध लावला. त्याने त्या बेटाचे नाव डोद्दमद्दनका ाऄसे ठेवले. द्दतसऱ्या 

मोद्दहमेमध्ये तो द्दत्रद्दनदाद, वेननुझएुला, सााईथ ाऄमेररकेपयांत पोहोचला. शेवटच्या 

मोद्दहमेमध्ये त्याांनी सेंरल ाऄमेररकेमधील होंडा रुस, द्दनकाराग्वा, कोस्टाररका व पनामा या 

देशाचा शोध लावला. 

 

या देशाांच्या शोधानांतर स्पॅद्दनश सरकारने त्या बेटाांचा गव्हनवर म्हणून कोलांबस ची नेमणूक 

केली. कोलांबस हा कू्र गव्हनवर होता , त्याने स्थाद्दनक लोकाांना गलुाम बनद्दवले व त्याांच्या 

सांपत्तीची चोरी केली. जो कोणी त्याला सोने देत नसेल त्याचे हात तोडण्याची धमकी 

कोलांबस देत ाऄसे. स्पेन वरून सैद्दनकी व लढााउ लढााउ जमातींना बोलून ची स्थाद्दनक 

सांस्कृतीची व मालमते्तची प्रचांड लटुालटु कोलांबसने केली. 

 

५.७ वास्को-द-गामा ची शोध मोहीम 

 

१४९५ मध्ये पोतुवगालचा राजा मॅन्याुऄल ने पोतुवगीज शोधक मोहीम ठरवली.  त्याचा ाईिेश 

होता की मदु्दस्लम व्यापाऱ्याांची ाऄद्दधकारशाही मोडीत काढणे व ाअद्दशया पयांत पोचण्याचा 



72 

 

सोप्पा मागव शोधणे. या शोध मोद्दहमेसाठी त्याने वास्को द गामा ची द्दनवड केली. वास्को द 

गामा ८ जलैु १४९७ रोजी पोतुवगाल वरून द्दनघाला. त्याच्याबरोबर तीन दभुाषे होते. 

त्याच्यातील दोघेजण ाऄरबी भाषा बोलणार े होते. माचव १४४२ रोजी ाअद्दिकेमधील 

मोझाांद्दबक याद्दठकाणी तो पोहोचला मोझाांद्दबक च्या  सलुतानला वास्को द गामा  मसु्लीम 

वाटला व त्याांनी प्रवासासाठी ाअपले दोन खलाशी मदतीला द्ददले. त्याच्यातल्या एका 

खलाशाांना जेव्हा कळलां की वास्को-द-गामा द्दिश्चन ाअहे त्यावेळी तो जहाज सोडून द्दनघून 

गेला. 

 

एद्दप्रल ७ रोजी वास्को-द-गामा मुांबासा म्हणजे ाअताच्या केद्दनयाला पोहोचला ाअद्दण द्दतकडे 

१४ एद्दप्रल पयांत त्याांनी वास्तव्य केले. द्दतकडे त्याची ओळख एका गजुराती व्यापाराशी 

झाली  व  त्या गजुराती व्यापाराच्या मदतीने तो २० मेला भारतातील काद्दलकत येथे 

पोहोचला. काद्दलकतला पोहोचल्यावर पोतुवगाल वरून ाअणलेले स्तांभ त्याने तेथे ाईभारले. 

काद्दलकत चा राजा झामोरीन ने प्रथम त्याचे स्वागतच केले पण त्याने ाअणलेल्या भेटवस्तू 

पाहून झामोरीनचा द्दहरमोड झाला. वास्को-द-गामा झामोरीन बरोबर काहीही करार करू 

शकला नाही कारण भारतामध्ये ाऄसलेल्या मदु्दस्लम व्यापारय्ाांचा द्दवरोध व त्याने 

ाअणलेल्या  स्वस्त, द्दनरुपयोगी भेटवस्तू. त्याने ाअणलेल्या वस्तू ना भारतात मागणी 

नव्हती. द्दशवाय पोतुवगीज लोकाांनी मोठी चूक केली होती ती म्हणजे ते भारतीयाांना द्दिश्चन 

समजले होते. वास्को द गामा चे झामोरीन राजाशी काही पटले नाही. तणावाचे वातावरण 

द्दनमावण झालेले पाहून व  पढेु व्यापाराची सांधी द्दमळेल की नाही या सांभ्रमात ाऄसताना त्याांनी 

ऑगस्टमध्ये पोतुवगालला जायचा द्दनणवय घेतला. मनोरांजक गोष्ट ाऄशी की जाताना पाच ते 

सहा द्दहांदूना घेाउन गेला. त्याचा ाईिेश होता की राजा मॅन्याुऄल ला द्दहांदू रीतीररवाज 

समजवण्यासाठी या द्दहांदूांची मदत होाइल. 

 

 
 

वास्को-द-गामा चे वलस्बन मधील  वचत्र 
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त्याने परत जाण्यासाठी द्दनवडलेली वेळ पावसाची होती त्याला बऱ्याच ाऄडचणीचा सामना 

करावा लागला. तो जेव्हा पोतुवगाल वरून द्दनघाला होता तेव्हा त्याच्याबरोबर बरोबर  १७० 

माणसे  होती पण जेव्हा तो पोतुवगालला पोहोचला त्या वेळी फक्त पांचावन्न माणसे होती. 

पोतुवगालला पोहोचल्यावर भव्य स्वागत करण्यात ाअले.त्यानांतर दोन वेळा पनु्हा तो 

भारतात ाअला .राजा मॅन्याुऄल च्या मतृ्यनुांतर राजा जॉन ततृीय ने १५२४ मध्ये त्याला 

भारतातील  गव्हनवर नेमले तो सप्टेंबर १५२४ मध्ये गोव्याला पोहोचला पण तो  ाआकडे 

जास्त द्ददवस काढू शकला नाही व  द्दडसेंबर १५२४ मध्ये कोचीन मध्ये त्याचा मतृ्यू झाला. 

 

५.८ गलुामाांचा व्यापार 

 

मध्ययगुीन यरुोपमध्ये गलुामाांचा व्यापार जवळजवळ नव्हताच .त्याचे पनुरुज्जीवन 

करण्याचे काम  पोतुांगीज  राजपतु्र  हेनरी ने केले. १४४२ मध्ये त्याांनी ाअद्दिकेच्या कॅपे 

व्हदे मधून गलुाम पोतुवगाल मध्ये ाअणले. सोळाव्या शतकात मधील कॅनेरी द्वीपा वर 

साखरचेे व मद्याचे  ाईत्पादन सरुू केले. साखरचेे ाईत्पादन करण्यासाठी लागणारा कामगार 

वगव पोतुवगाल वरून नेणे शक्य नव्हते. म्हणून मग त्याांनी  पद्दश्चम ाअद्दिकेवर काम 

करण्यासाठी गलुाम पकडून ाअणले. कॅनेरी बेटावर त्याांनी  ाअपला नाद्दवक स्थळ स्थापन  

स्थापन केला व नौसैद्दनकच्या मदतीने ाअद्दिकन लोकाांना पकडून ाअणले मग गलुाम म्हणून 

वापरले. 

 

स्पॅद्दनश पद्दहले यरुोद्दपयन होते पकडून ाअणलेल्या ाअद्दिकन लोकाांना ाऄमेररकेत शोधलेल्या 

नवीन द्दद्वपा वर गलुाम म्हणून पाठद्दवले. ज्याप्रमाणे पोतुव द्दगजाांचे प्रभाव के्षत्र वाढू लागले त्या 

प्रमाणात गलुामाांची सांख्या पण वाढू लागली. ब्राझील , कॅरदे्दबयन द्वीप समूहामध्ये गलुामद्दगरी 

वर ाअधाररत ाऄथवव्यवस्था द्दनमावण झाली. 

 

मालाने भरलेली जहाजे यरुोपच्या द्दकनाऱ्यावरून पद्दश्चम ाअद्दिकेकडे द्दनघायची. त्या 

मालाच्या मोबदल्यात पकडलेल्या गलुामाांना यरुोद्दपयन जागाांमध्ये भरायचे. ाअद्दिकेमधील 

सदुृढ व  तरुणाांना गलुाम म्हणून यरुोप मध्ये पाठवले जायचे. जहाजाच्या छोट्याशा कोनात 

त्याांनाजागा द्ददली जायची. ाऄद्दतशय कठीण पररद्दस्थतीत त्याांच्या प्रवासाला सरुुवात होाइ. 

द्दकत्येक ाअद्दिकन गलुाम या प्रवासामध्ये मतृ्यमुखुी पडायचे. एका ाऄांदाजानसुार १७९० 

पयांत ४ लाख ८० हजार गलुाम ाआांग्लांडच्या वसाहतींमध्ये काम करीत होते. 
 

 
     गुलाम व्यापाराचा मागथ 
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५.९ युरोपातील लोकाांचे स्थलाांतर  

 

ाऄठराव्या शतकामध्ये ाऄजून एक ाऄशी घटना घडली ज्यामळेु वसाहत वादाांची पाळेमळेु 

रुजण्यास मदत झाली. या घटकाकडे बऱ्याचशा प्रमाणात दलुवक्ष झाले ाअह े तो म्हणजे 

यरुोद्दपयन लोकाांचे वसाहतीमध्ये झालेले स्थलाांतर.१८२० नांतर ५५ लाख यरुोद्दपयन 

नागररकाांनी ाअपले देश सोडले. त्याची दोन प्रमखु कारणे होती:-१) स्थाद्दनक देशाांमध्ये 

ाअलेली ाअद्दथवक मांदी २) नोकरीचे ाअद्दमष, वसाहतीमध्ये जमीन द्दमळवण्याची प्रबळ ाआच्छा, 

प्रवासी जहाजाांवर काम करण्याची सांधी, पसे कमावून परत ाअल्यानांतर वाढलेली ाअद्दथवक 

व सामाद्दजक प्रद्दतष्ठा. ाआतर कारणाांमध्ये धाद्दमवक स्वातांत्र्य, स्थाद्दनक देशात ाऄसणार े

ाऄद्दनवायव सैद्दनद्दक द्दशक्षणा पासून मकु्तता व सरकारच्य जलुमी धोरणाांत पासून स्वातांत्र्य. 

ाऄठराशे मध्ये ाऄनेक लोक ाआांग्लांडमध्ये औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु बेरोजगार झाली होती. रोजगार 

द्दमळवण्यासाठी त्याांनी स्थलाांतर केले. जमवनीमध्ये शेती च्या  के्षत्रामध्ये सधुारणा झाल्यामळेु 

छोट्या जद्दमनी ाऄसलेल्या शेतकऱ्याांच्या जद्दमनीची ाईत्पादन क्षमता कमी झाली. ाअधदु्दनक 

शेतीच्या  तांत्रा पढेु ते द्दटकू शकले नाही व त्याांनी स्थलाांतर केले . बटाट्याच्या ाईत्पादनावर 

ाअलेल्या द्दकड्या मळेु ाअयररश लोकाांच्या शेतीचे नकुसान झाले. त्याांच्यावर ाईपासमारीची 

वेळ ाअली. त्यामळेु ाआांग्लांड, जमवनी व  ाअयलांडच्या नागररकाांनी जास्त प्रमाणात स्थलाांतर 

केले. या स्थलाांतररत होणाऱ्या नागररकाांचा ववसाहतवादी  राष्राांनी वसहतीवर  वचवस्व 

द्दमळवण्यासाठी करून घेतला. 

 

५.१० अमेररकेतील वसाहतवाद 

 

स्पेनने द्दवद्यमान ाऄमेररकेची सांयकु्त सांस्थाने ाअद्दण लॅद्दटन ाऄमेररकेचा काही प्रदेश व्यापला. 

कोलांबसने क्यूबाचा शोध लावल्यानांतर त्याने स्पेनसाठी बहामा, द्दहस्पेद्दनाअ याांचा शोध 

घेतला. पढेु स्पॅद्दनश दयाववदी पनामाची सांयोगभूमी (ाआस्थमस ऑफ पनामा) ाअद्दण ब्राझील 

याांवर हक्क साांगू लागले. फद्दडवनांड मॅगेलन ह्या पोतुवगीज समन्वेषकाने स्पेनच्या झेंड्याखाली 

दद्दक्षण ाऄमेररकेचा काही भाग ाअद्दण पॅद्दसद्दफकमधील काही बेटाांचा शोध लावला. यातून 

स्पेनला वेस्ट ाआांडीजची बेटे द्दमळाली. त्याांतून ाऄमाप सोने-चाांदी द्दमळाली. पररणामताः स्पेनने 

दद्दक्षणेत द्दचलीपासून ाईत्तरकेडे मेद्दक्सकोपयांतचा प्रदेश पादाक्ाांत केला. सोळाव्या 

शतकाच्या सरुुवातीसच डचाांनी नाद्दवक के्षत्रात प्रगती करून ाआ.स. १६०२ मध्ये डच ाइस्ट 

ाआांद्दडया कां पनीची स्थापना केली ाअद्दण व्यापाराच्या द्दनद्दमत्ताने पौवावत्य जगतात एक छोटे 

साम्राज्यच द्दनमावण केले. तेव्हा त्याांच्या ाअद्दधपत्याखाली बटेद्दव्हया (जाकाताव) जावा, माले ह े

प्रदेश होते. तेथून त्याांनी चीन, जपान, द्दहांदसु्थान, श्रीलांका, ाआराण याांबरोबर व्यापारी सांबांध 

जोडले. याच समुारास ाआांग्लांडमध्ये ाइस्ट ाआांद्दडया कां पनीची स्थापना झाली (१६००). द्दतने 

ाऄमेररकेनांतर ाअद्दशया खांडाकडे लक्ष द्ददले. िान्सचा सॅम्यूएल द शाांप्लेन हा प्रथम कॅनडाला 

गेला (१६०३) ाअद्दण त्याने क्वीबेकचा शोध लावला (१६०८) परांत ु िें च 

वसाहतीकरणाच्या शयवतीत तसे एकूण सांथच होते. सतराव्या शतकात डच, ाआांग्रज, िें च 

याांनी पोतुवगीजाांच्या ताब्यातील ाअद्दशयााइ व्यापारावर द्दनयांत्रण द्दमळद्दवले. डचाांनी ाआांडोनेद्दशया 

ाअद्दण ाआांग्रजाांनी द्दहांदसु्थान येथे ाअपले बस्तान बसद्दवले. याद्दशवाय डच, ाआांग्रज व िें च याांनी 
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लॅद्दटन ाऄमेररकेतील काही भूप्रदेशाांवर वचवस्व द्दमळद्दवले. ाआांग्रज व िें चाांनी कॅनडाचा काही 

भाग व्यापला. डच, िें च व ाआांग्रजाांनी द्दवद्यमान ाऄमेररकेच्या सांयकु्त सांस्थानाांवर ाअपले 

ाऄद्दधकार वेगवेगळ्या भूभागाांवर प्रस्थाद्दपत केले. तेथे ाआांग्रजाांनी प्रथम तेरा वसाहती स्थापन 

केल्या. ाआ.स. १६२४ मध्ये डचाांनी न्यू नेदलांड्समध्ये ाऄसलेल्या प्रदेशावर ताबा द्दमळद्दवला, 

त्यात चार वसाहती होत्या. ाआांग्रजाांनी त्या १६६४ मध्ये घेतल्या. िें च व ाआांग्रज याांमधील 

यदु्ातून ाआांग्रजाांचे वचवस्व वाढले. ाआांग्रजाांनी िें चाांच्या बहुतेक सवव वसाहती घेतल्या. या 

वसाहतींचा ाआांग्लांडमध्ये प्रद्दशद्दक्षत झालेल्या ाऄद्दधकाऱ्यामाफव त राज्यकारभार चालत ाऄसे.   

 

५.११ वसाहतवादाच्या  शहाला सुरुवात 

 

ाऄमेररकेतील पद्दहल्या तेरा वसाहतींनी स्वातांत्र्य यदु्ाद्वार े (१७७५-८३) ाआांग्लांडपासून 

स्वातांत्र्य द्दमळद्दवले, त्यानांतर लॅद्दटन ाऄमेररकेतील वसाहतींनी स्वातांत्र्यासाठी लढा देाउन 

१८००-१९०० दरम्यान स्वातांत्र्य द्दमळद्दवले. एकोद्दणसाव्या शतकात स्पेनच्या दद्दक्षण व 

मध्य ाऄमेररकेतील बहुतेक सवव वसाहती सांपषु्टात ाअल्या ाअद्दण १८९८-९९ मध्ये 

ाऄमेररकेबरोबरच्या यदु्ानांतर त्याांपैकी काही ाऄमेररकेला द्दमळाल्या. त्यामळेु ाऄमेररकेतील 

यूरोपीय वसाहतवादाला शह बसला. ाआांग्लांडने ऑस्रेद्दलया व न्यूझीलांड येथे स्थायी 

स्वरूपाच्या वसाहती स्थापन करून तेथे गे्रट द्दब्रटनमधून ाऄनेक ाआांग्रज लोकाांना नेले. या 

वसाहती गे्रट द्दब्रटनमधील बहुसांख्य ाईत्प्रवासी लोकाांनी वसद्दवल्यामळेु तेथील लोकसांख्या 

पूणवताः द्दब्रद्दटश झाली. औद्योद्दगक क्ाांतीनांतर कच्च्या मालाची गरज वाढली. साहद्दजकच 

पक्क्या तयार मालासाठी व्यापारपेठाांची ाअवश्यकता भासू लागली. त्यामळेु वसाहतवादाला 

चालना द्दमळाली. एकोद्दणसाव्या शतकाच्या ाऄखेरच्या चतथुवकात जमवनी, ाऄमेररकेची सांयकु्त 

सांस्थाने, बेद्दल्जयम, ाआटली व जपान ह्या ाअद्दथवक दृष््टया सांपन्न व लष्करी दृष््टया 

सामर्थयवशाली ाऄसलेल्या राष्राांनी प्रदेश-द्दवस्ताराच्या चढाओढीत सहभाग घेतला. रद्दशया 

हासदु्ा त्यात ाअला. त्याने सायबीररया, ाऄद्दतपूवेकडील भाग, कॉकेशस ाअद्दण ाअद्दशया 

खांडातील कोररयन साम्राज्यालगतचा प्रदेश व्यापला, पण रद्दशया-जपान यदु्ानांतर (१९०५) 

रद्दशयाने काढता पाय घेतला. ाऄमेररकेने द्दफद्दलपीन्स व हॉलांडने (नेदरलांड्स) ाइस्ट ाआांडीज 

बेटे घेतली. पॅद्दसद्दफक बेटाांद्दवषयी पाश्चात्त्य राष्राांत चढाओढ सरुू झाली. ाआांग्लांडने द्दहांदसु्थान, 

सीलोन (श्रीलांका) घेाउन साम्राज्य दृढतर केले. ाआतर यूरोपीय राष्राांनी ाऄफूच्या यदु्ाांद्वार े

चीन द्दवभागून घेतला. ाअद्दिका खांडास नवसाम्राज्यवादाने धमुाकूळ घातला. ाअद्दिकेतील 

भूप्रदेशाचे १८८० पयांत फारसे वसाहतीकरण झाले नव्हते परांत ु त्यानांतर १९०० पयांत 

यूरोपीय राष्राांनी ाआद्दथओद्दपया व लायबीररया हे प्रदेश वगळता ाईववररत ाअद्दिका खांड 

ाअपापसाांत वाटून घेतले. याची सरुुवात िान्सने ाऄल्जीररया घेाउन झाली. नांतर द्दब्रद्दटशाांनी 

रान्सव्हाल, टाांगाद्दनका, दद्दक्षण ाअद्दिका ाअदी प्रदेश घेतले. पद्दहले महायदु् ाअद्दण दसुर े

याांतील स.ु वीस वषाांच्या काळात वसाहतीकरणास शीघ्र गती द्दमळाली, तद्वतच काही 

वसाहतींमधून राष्रीय चळवळींनी जोर धरला व ाईठाव झाले.  
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५.१२ वनवथसाहवतकरण    

 

यूरोपीय राष्रे सततच्या सांघषावने-यदु्ाने-लष्करदृष््टया कमकुवत बनत चालली होती. 

एतद ्दशेीयाांच्या वसाहतवादाद्दवरुद्ची चळवळ हळूहळू क्ाांतीचा पद्दवत्रा घेाउ लागली होती. 

ाअद्दशया ाअद्दण ाअद्दिका खांडाांतील देशाांतून राष्रीय भावना जागतृ होाउन स्वयांशासनाची 

मागणी पढेु येाउ लागली. याच समुारास ाऄनेक द्दवचारवांत वसाहतवाद ही सांकल्पनाच 

ाऄन्यायकारक ाअहे, ाऄसे मत प्रद्दतपादन करू लागले. दसुऱ्या महायदु्ानांतर जपानच्या 

साम्राज्यद्दवस्तारास ाअळा बसताच गे्रट द्दब्रटननेसदु्ा ाअपले वसाहतीद्दवषयीचे धोरण सौम्य 

करून साम्राज्य ाअटोपते करण्यास प्रारांभ केला व भारत ाअद्दण पाद्दकस्तान या दोन देशाांना 

स्वातांत्र्य द्ददले (१९४७). त्यानांतर ाअद्दिकेतील काही वसाहतींना स्वातांत्र्य देण्यात ाअले 

(१९५६). सायप्रस, मॉल्टा हे देश स्वतांत्र झाले (१९६०). गे्रट द्दब्रटनने ाआराणच्या 

ाअखातामधून १९७१ मध्ये सैन्य काढून घेतले. त्याचवषी द्दब्रटनने द्दसांगापूरमधूनही सैन्य 

काढले. काही वसाहतींनी शाांततामय मागाांनी स्वातांत्र्य द्दमळद्दवले. िान्सला याबाबत यदु्ाला 

तोंड द्यावे लागले तरीसदु्ा िें च ाआांडोचायना, मोरोक्को, ट्यदु्दनद्दशया ाअद्दण ाऄल्जीररया हे देश 

स्वतांत्र झाले. १९८० पयांत जवळजवळ बहुतेक वसाहती परकीय सते्तच्या जोखडातून मकु्त 

झालेल्या होत्या.   

 

गे्रट द्दब्रटन, िान्स, पोतुवगाल, स्पेन ाअद्दण ाऄमेररकेची सांयकु्त सांस्थाने याांच्या ाऄद्याद्दप कुठेतरी 

तरुळक प्रमाणात वसाहती ाअहेत तथाद्दप ही राष्रे ाऄद्दधकृतररत्या त्याांना वसाहती म्हणून 

सांबोधीत नाहीत. गे्रट द्दब्रटन त्याांना परावलांबी प्रदेश म्हणतो, सामोाअ, ग्वॉम ाअद्दण काही 

पॅद्दसद्दफक बेटे तसेच व्हद्दजवन बेटे, प्वेतव रीको ाआ. देश ाऄमेररकेच्या कच्छपी ाअहेत. दसुऱ्या 

महायदु्ानांतर पूवव यूरोपातील काही देशाांवर सोद्दव्हएट रद्दशयाने ाऄप्रत्यक्ष वचवस्व स्थापन 

केल्यामळेु शीतयदु्ाच्या काळात त्याांना काही वेळा वसाहती म्हणून सोद्दव्हएट 

द्दवरोधकाांकडून गणले जााइ. १९८५ नांतर सोद्दव्हएट धोरणात बदल होाउन सवव पूवव यूरोपीय 

देश सोद्दव्हएट वचवस्वातून मकु्त झाले ाअहेत.   

 

५.१३ वसाहतवादाचे स्वरूप    

 

वसाहतीकरणानांतर वसाहतीतील प्रजेवर मातदृेशातील लोकाांनी, द्दवशेषताः सत्ताधीशाांनी, 

ाअपली जीवनपद्ती तेथील लोकाांवर लादण्याचा सातत्याने प्रयत् न केला ाअद्दण त्याांनी ाऄसा 

ाअभास द्दनमावण केला की, ाअपली सांस्कृती वसाहतीतील मूळ सांस्कृतीपेक्षा शे्रष्ठ ाअह.े काही 

वसाहतवाल्याांनी वसाहतीतील मूळ लोकाांवर धमाांतराची सक्ती केली. या सांदभावत 

पोतुवगालचे ाईदाहरण ाऄगदी बोलके ाअहे. काही पाश्चात्त्य राष्राांनी वसाहतीतील लोकाांवर 

ाअपल्या भाषेची सक्ती केली. वसाहतींच्या भौद्दतक द्दवकासासाठी वसाहतवाल्याांनी रले्वे 

ाअणली, जनेु रस्ते दरुुस्त केले, नवीन रस्ते खोदले, भव्य वास्तू बाांधल्या ाअद्दण कारखाने 

सरुू करून वसाहतीत औद्योद्दगकरणास ाईते्तजन द्ददले शाळा काढून द्दशक्षणप्रसारास 

प्रोत्साहन द्ददले दवाखाने ाईघडून लोकाांच्या औषधोपचाराांची व्यवस्था केली. या सवव 

सधुारणाांमागे त्याांचा हेतू मूलताः वसाहतीतील सामान्य लोकाांची सहानभूुती द्दमळवून 
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राजकीय सत्ता दृढतर करणे, हा होता. तीच बाब ाअद्दथवक धोरणात त्याांनी प्रत्यक्ष कृतीत 

ाअणली. लोकाांचे कल्याण व्हावे, यापेक्षा सांपत्तीचा ओघ मातदृेशात कसा जााइल, यावर 

त्याांची दृष्टी द्दखळली होती. म्हणून वसाहतीतील मजरुाांचे श्रम ते जवळजवळ वेठद्दबगारीने 

घेत.  

 

औद्योद्दगक क्ाांतीनांतर वसाहतवादाची झपाट्याने वाढ झाली ाअद्दण नव-साम्राज्यवादाबरोबर 

यूरोपमध्ये व्यापारवाद (मकव द्दटद्दलझम) ही ाअद्दथवक पद्त रूढ झाली. या पद्तीनसुार 

पाश्चात्त्य राष्रे ाअपल्या वसाहतींतील ाऄथवव्यवस्था ाअपल्या व्यापाराला कशी ाईपयकु्त 

होाइल, या दृद्दष्टकोनातून पाहू लागली ाअद्दण त्यानसुार ाअद्दथवक सांयोजन करू लागली. गे्रट 

द्दब्रटनने या दृष्टीनेच ाऄठराव्या-एकोद्दणसाव्या शतकाांत ाअपल्या व्यापारास ाऄनकूुल ाऄसे 

ाऄनेक कायदे वसाहतींत केले. त्याला ाऄनसुरूनच वसाहतींनी कच्चा माल परुवावयाचा 

ाअद्दण तयार झालेला पक्का माल द्दवकत घ्यावयाचा, ाऄशी पद्त रूढ झाली. जणू हा 

द्दवद्दधद्दलद्दखत सांकेतच ठरला. पररणामताः  वसाहती या हक्काच्या व्यापारपेठा बनल्या. 

गलुामद्दगरी हाही यातील एक फार मोठा भाग होता. म्हणून दद्दक्षण ाऄमेररकेतील वसाहतीत 

यूरोद्दपयनाांनी प्रथम तेथील ाआांद्दडयन लोकाांना कापसाचे ाईत्पन्न वाढद्दवण्यासाठी व ाआतर 

कच्च्या मालाकररता द्दवद्दवध मळ्याांवर (प्लॅटेशन्स) कामास सक्ती केली. पढेु त्याांनी 

ाअद्दिकेतून काही गलुाम या कामासाठी ाअणले. त्यातून एकोद्दणसाव्या शतकात 

गलुामद्दगरीद्दवरुद् चळवळ ाईभी राद्दहली. पढेु द्दब्रद्दटशाांच्या हे लक्षात ाअले, की प्रचद्दलत 

व्यापारवादामळेु काही धांद्याांवर द्दवपरीत पररणाम होतो. तेव्हा त्याांनी मकु्त व्यापाराचे धोरण 

ाऄवलांद्दबले. त्यामळेु ाअपातताःवसाहतीतील व्यापारावरील द्दनबांध द्दशद्दथल करण्यात ाअले. 

गे्रट द्दब्रटनचे ाऄनकुरण ाऄन्य काही पाश्चात्त्य राष्राांनी केले परांत ु या धोरणामळेु ाअद्दिका-

ाअद्दशया खांडाांतील वसाहतीकरणास ाअळा बसला नाही व कच्चा माल परुद्दवणे ाअद्दण तयार 

माल द्दवकत घेणे, ही ाऄवस्था तशीच काही प्रमाणात चालू राद्दहली. याद्दशवाय यूरोप 

खांडातील धनाढ्य लोक, ाईद्योगपती, बॅ ांका याांनी वसाहतींतील खाणी, कारखाने, चहा-

कॉफीचे मळे, द्दनळीचा ाईद्योग, रले्वे ाईद्योग, जहाजबाांधणी ाईद्योग ाआत्यादींत भाांडवल गुांतवून 

त्याांतून नफा द्दमळद्दवण्यास प्रारांभ केला. त्यामळेु साहद्दजकच वसाहतींतील पैशाचा ओघ 

मातदृेशाकडे वाहत राद्दहला.  

 

वसाहतींतील राजकारणात वैद्दवध्य ाअढळते. काही ाऄद्दधसत्ता गाजद्दवणाऱ्या राष्राांनी 

वसाहतींना स्वातांत्र्य द्ददले तर काहींनी वसाहतीचे स्वराज्य (डोद्दमन्यन स्टेटस) मान्य केले. 

प्रत्येक यूरोपीय राष्राची याबाबतची भूद्दमका द्दभन्न होती.   

 

वसाहतवादाचे काही बरवेााइट पररणाम वसाहतींवर झालेले ाअढळतात. सत्ताधाऱ्याांनी 

वसाहतींतील ाअद्दथवक साधनसामग्रीचे शोषण केले ाअद्दण सत्ताधारी राष्रे श्रीमांत-सधन 

बनली ाअद्दण लष्करी दृष््टयाही ती सामर्थयवशाली झाली, ही वस्तदु्दस्थती ाअह.े त्याबरोबरच 

वसाहतींत काही द्दवकासाची कामे झाली. राज्यकत्याांनी लोकाांचे जीवनमान सधुारले ाअद्दण 

वाढद्दवले. याच समुारास ाआांग्रजी भाषा, द्दशक्षणपद्ती, प्रशासन-पद्ती, पोस्ट-तार सेवा, रले्वे, 

औद्योद्दगक द्दवस्तार या बाबी ाअल्या. लोकशाहीची ाअद्दण ाअपल्या ाऄद्दस्मतेची जाणीव 

वसाहतीतील जनतेला झाली. ाअधदु्दनक पाश्चात्त्य तांत्रज्ञानाची ओळख वसाहद्दतक देशाांना 
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झाली. त्यामळेु ताांद्दत्रक ज्ञान वाढून औद्योद्दगकीकरणास चालना द्दमळाली. वैद्यकीय सोयी 

ाईपलब्ध झाल्या ाअद्दण प्रागद्दतक सांशोधनास प्रोत्साहन द्दमळाले. द्दशक्षणप्रसारामळेु 

लोकशाही तांत्राच्या कल्पना रुजल्या व सदु्दशद्दक्षत माणूस द्दवचार करू लागला. तथाद्दप 

सत्ताधाऱ्याांनी राज्य करण्यास योग्य ाऄसे फारसे द्दशक्षण मूळ रद्दहवाशाांना द्ददले नाही. ाईलट 

काही सत्ताधीशाांनी ाअपल्या सांस्कृतीची, धमावची, भाषेची जबरदस्ती केली. त्यामळेु मूळ 

रद्दहवासी व वसाहतवाले याांत ाऄखेरपयांत एक दरी राद्दहलीच. वसाहतवादामळेु स्थाद्दनक 

सांस्कृतींचे खच्चीकरण झाले ाअद्दण वसाहद्दतक प्रदेशाांवर याचे खोलवर प्रद्दतकूल पररणामही 

झाले, हे लक्षात ठेवले पाद्दहजे. या सवव गणुावगणुाांची द्दचद्दकत्सक व साके्षपी चचाव केल्यानांतर 

ाऄनेक ाआद्दतहासकार हे मान्य करतात की, वसाहतवादामळेु मूळ लोकाांना पाश्चात्त्य प्रगत 

ज्ञानाची ओळख होाउन द्दवद्दवध के्षत्राांत प्रगती झाली. तसेच द्दशक्षणप्रसाराने राष्रीयत्वाची 

भावना जागतृ होाउन शासनाला द्दवरोध होाउ लागला. त्याचप्रमाणे वसाहतींचे दीघवकाल 

ाअद्दथवक शोषण झाले. वसाहतींच्या ाअजच्या ाअद्दथवक दबुवलतेचे ते एक मखु्य कारण ाअह.े 

त्यामळेु वसाहतींची वसाहतवादामळेु प्रगती झाली, ाऄसे मानण्यापेक्षा वसाहतवादामळेु 

साांस्कृद्दतक व ाअद्दथवक मानहानी व दौबवल्य ाअले, ाऄसे मानणेच वस्तदु्दनष्ठ ठरले.   

 

वसाहतवादाचा सववत्र तत्त्वताः ाअज ाऄांत झाला ाऄसला, तरीसदु्ा सधन-सामर्थयवशाली 

राष्राांनी वसाहद्दतक देशाांवरील ाअपले वचवस्व ाऄन्य मागाांनी प्रस्थाद्दपत केले ाअह.े त्यातून 

‘नववसाहतवाद’ या सांकल्पनेचा ाईगम झाला. द्दवसाव्या शतकाच्या ाईत्तराधावत बहुसांख्य 

वसाहद्दतक देशाांनी राजकीय स्वातांत्र्य द्दमळद्दवले ाऄसले, तरी ते ाऄद्याद्दप द्दवकसनशील वा 

मागास या ाऄवस्थेतच गणले जातात. त्यामळेु ाऄशा देशाांना भौद्दतक प्रगती करण्यासाठी 

ससुांपन्न ाऄसलेल्या धनाढ्य देशाांवर ाऄवलांबून रहावे लागते. साहद्दजकच प्रगत भाांडवलशाही 

देशाांचे ाअद्दथवक व साांस्कृद्दतक वचवस्व ाऄजूनही या वसाहद्दतक देशाांवर ाअहे. त्यामळेु 

द्दवकद्दसत देश द्दवकसनशील वा ाऄद्दवकद्दसत देशाांच्या ाऄांतगवत व्यवहारावर ाऄप्रत्यक्ष द्दनयांत्रण 

ठेवण्याचा (ाअद्दथवक कोंडी) प्रयत् न करतात. या परावलांद्दबत्वामळेु द्दवकद्दसत राष्रे 

द्दवकसनशील राष्राच्या कमकुवतपणाचा गैरफायदा घेतात ाअद्दण तेथील राजकीय 

पररद्दस्थतीवर वचवस्व गाजद्दवतात द्दकां वा ाअपल्याला योग्य वाटेल ाऄशा व्यक्तींना सत्तास्थानी 

ाअणण्याचा प्रयत् न करतात द्दकां वा दबाव ाअणतात. प्रत्यक्षात राजकीय वचवस्व प्रस्थाद्दपत न 

करता सांस्कृती द्दवचार, तांत्रज्ञान, द्दशक्षण व ाअधदु्दनक शस्त्रासे्त्र याांची द्दनयावत करून 

वसाहद्दतक देशाांवर ाअपले वचवस्व कायम ठेवतात. जागद्दतक, राजकीय व ाअद्दथवक व्यवस्था 

ाअपल्या मजीप्रमाणे ही पाश्चात्त्य प्रगत देशाांची महत्त्वाकाांक्षा द्ददसते. ाअांतरराष्रीय ाअद्दथवक 

यांत्रणाांच्या माफव त ाअपल्याला ाऄनकूुल ाऄशी ाअद्दथवक धोरणे हे देश ाऄप्रगत देशाांवर 

लादतात. याद्दशवाय पाश्चात्त्य साांस्कृद्दतक मानदांड प्रमाण मानणे, पाश्चात्त्याांचे ाऄनकुरण करणे 

ाआ. स्वरूपातही प्रगत देशाांचे छुपे वचवस्व व्यक्त होते. या पररद्दस्थतीचे वणवन नववसाहतवाद 

ाऄसे केले जाते. हा नवा वसाहतवाद नष्ट करण्यासाठी ाअद्दथवक सबुते्तएवढेच स्वसांस्कृतीच्या 

ाऄद्दभमानालाही महत्त्व ाअहे. द्दवद्दवध रूपाांमध्ये देशीवाद व्यक्त होतो, तो या 

नववसाहतवादावरील प्रद्दतद्दक्याच होय. 
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५.१४ साराांश 

 

ाआद्दतहासकार या सगळ्या पैलूांचा चचाव करतच राहतील पण या वसाहतवादाच्या द्दवस्ताराचे 

जगावर झालेले पररणाम भयानक ाअहेत. जगामध्ये दोन गट पडले एक गट ाअहे ाअधदु्दनक 

द्दवश्वामधील पद्दहल्या राष्राांचा जना ाअपण फस्टव वल्डव म्हणतो.  ज्यामध्ये सगळ्या 

सखुसदु्दवधा ाअहेत. ाईदाहरणाथव  द्दब्रटन ,ाऄमेररका, जमवनी व ाऄन्य यरुोद्दपयन राष्रें. द्दतथल्या 

नागररकाांचे राहणीमान ाईच्च दजावचे व सगळ्या सदु्दवधाांनी  यकु्त ाअह.े दसुर े जग ाअह े ते 

जगातील देशाांचे द्दजथे ाअद्दिकेमधील राष्र व ाअद्दशया मधील गरीब राष्रे भारत, पाद्दकस्तान 

व ाआतर. वसाहतवादी राष्राांनी वसाहतींमधील पैसा नेाउन त्याांच्या देशात गुांतवला व ती 

राष्रे श्रीमांत बनली. भारतासारखे राष्र जनुी ही द्दवकासाच्या वाटेवरच ाअहे. वसाहतींची 

ाऄवस्था ाऄजूनही द्दबकट ाअहे साम्राज्यवादी राष्र मात्र त्याांनी स्थापन केलेल्या वसाहतींची 

फळे ाऄजूनही चाखत ाअहेत 

 

५.१५ प्रश्न 

 

१)  वसाहतवादाचे प्रकार व स्वरूप स्पष्ट करा ? 

२)  साम्राज्यवादाची ाईद्दिष्टये स्प्ष्ट करून त्याांच्या प्रसार नीतीचे ाऄवलोकन करा ? 

३)   कोलांबस व वास्को-द्दद-गामाने काढलेल्या शोध मोहीमा द्दवषयी साांगा ? 

४)  ाऄमेररकेतील  वसाहतवादी द्दनतीद्दवषयी थोडक्यात साांगा. 

 

५.१६ सांदर्थ  
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***** 
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वसाहतवादाचे स्वरूप : आशिया आशण आशिका खंड 
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 ६.२.२ िह्मदेि  

६.२.३ मलाया-द्दसगंापूर 

६.२.४  थायलंड 

 ६.२.५  डच वसाहतवाद: इस्ि आंडीज बेिे द्दकंवा आंडोनेद्दिया 

६.२.६ द्दिद्दलपाइन्स 

६.२.७ फ्रें च वसाहतवाद :आंडोचायना द्दकंवा द्दहहएतनाम 

६.२.८ चीन 

६.३ अद्दफ्रका खडंातील यरुोद्दपयन वसाहतवादाचे स्वरूप 

६.३.१  बेद्दजजयमचा वसाहतवाद 

६.३.२ अद्दफ्रका खडंातील आंग्लंडचा वसाहतवाद 

६.३.३ आद्दजप्तमधील वसाहतवाद 

 ६.३.४  सदुानमधील वसाहतवाद 

६.३.५ फ्रान्सचा अद्दफ्रकेतील वसाहतवाद 

६.३.६ आिलीचा अद्दफ्रकेतील वसाहतवाद 

६.३.७ जममनीचा अद्दफ्रकेतील  वसाहतवाद 

६.३.८ पोतुमगालचा अद्दफ्रकेतील वसाहतवाद 

६.४ सारािं/मूजयमापन 

६.५ प्रश्न    

६.६ सदंर्म  

 

६.० उशिष््टये  

 

१. यरुोपचे अद्दिया खडंातील वसाहतवादाचे स्वरूप समजून घेणे. 

२. यरुोपचे अद्दफ्रका खडंातील वसाहतवादाद्दवषयी ऄद्दधक माद्दहती द्दमळद्दवणे. 
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६.१ प्रस्तावना   

 

अद्दिया अद्दण अद्दफ्रका खडंातही यरुोद्दपयन लोकानंी अपला वसाहतवाद द्दनमामण केला. 

लोकसखं्या अद्दण के्षत्रिळ या दोन्ही दृष्टीकोनातून अद्दिया खडं मोठा होता. राजकीय 

सघंिना, औद्योद्दगक हयवस्था अद्दण जीवनाच्या सवमच के्षत्रात अद्दियातील देिानंा स्वतःची 

एक परपंरा अद्दण द्दवद्दिष्ट मूजय ऄसजयाने अद्दफ्रका खडंाच्या तलुनेत अद्दियाइ देिामंध्ये 

राष्ट्रवादाचादेखील लवकरच ईदय झाला. 

 

अद्दिया अद्दण अद्दफ्रका खडंात यरुोद्दपयन देिानंा वसाहतवाद प्रस्थाद्दपत करण्यास पढुील 

कारणे जबाबदार ठरली : 

१.  अद्दिया, अद्दफ्रका खडंातील देि व प्रगत व मागास होते. 

२. यरुोद्दपयन देिाकंडे प्रगत साद्दहत्य अद्दण प्रद्दिद्दक्षत लष्ट्कर होते.  

३. अद्दिया व अद्दफ्रकेतील देिामंध्ये राष्ट्रीयत्वाच्या र्ावनेचा होता अद्दण राज्यकत्याांमध्ये 

अपसात दहुी, द्दितरुी होती. 

 

१४९८ मध्ये वास्को-द-गामा  याने र्ारताच्या पद्दिम द्दकनाऱ्यावरील काद्दलकत या बंदरावर 

पाउल ठेवजयानतंर अद्दिया अद्दण यरुोप खडंामध्ये पनु्हा हयापार सरुु झाला.ऄनेक 

यरुोपीय देिांना याचा िायदा घेतला अद्दण अद्दियायी देिात वसाहतवाद द्दनमामण केला 

अद्दण स्वतःच्या देिाची प्रगती केली. अद्दिया खडंात आग्लंड, फ्रासं, पोतुमगाल, हॉलंड या 

देिानंी अपजया वसाहती स्थापन केजया. वसाहतवाद हा प्रामखु्याने अद्दथमक वचमस्व द्दनमामण 

करण्याच्या हेतूने झाला. हयापाराच्या द्दनद्दमत्ताने नहया जलमागामने र्ारतात येणाऱ्या 

यरुोद्दपयनाचंा क्रम पोतुमगीज, डच आंग्रज अद्दण िेविी पोतुमगीज ऄसा अहे या 

वसाहतवादाच्या स्पधेतून ऄनेक सघंषम  देखील झाले. या वसाहतवादाच्या स्पधेत स्पेन, 

पोतुमगाल थोडे मागे पडले अद्दण फ्रासं अद्दण आंग्लंड याचं्यात पढेु सघंषम होत राद्दहले पण या 

स्पधेत आंग्लडंने अपले वचमस्व वसाहतींवर ठेवले अद्दण त्या प्रदेिाचें दीघमकाळ अद्दथमक 

िोषण केले.  

 

 
संदर्भ : आंतरजाल 
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आशिया खंडातील युरोशपयन वसाहतवादाचे स्वरूप ह ेपुढीलप्रमाण ेहोते : 

 

६.२ आशिया खंडातील शिशटि  वसाहतवाद   

 

शिशटि वसाहती : 

आंग्लंड हा देि र्ौगोद्दलक दृष््टया अकाराने जरी लहान ऄसला  तरी या देिाने ऄद्दिया अद्दण  

अद्दफ्रका खडंात ऄनेक वसाहती स्थापन केजया. द्दहदंसु्थान, िह्मदेि, मलेद्दिया आत्यादी 

देिामंध्ये आंग्लंडने अपले प्रर्तु्व प्रस्थाद्दपत करून वसाहती द्दनमामण केजया  

 

६.२.१ शहदुंस्थान:   

अद्दिया खडंात द्दिद्दििांनी ज्या वसाहती स्थापन केजया त्यात र्ारत हा देि खूप महत्वाचा 

अहे. ३१ द्दडसेंबर १६०० मध्ये द्दिद्दिि इस्ि आंद्दडया या कंपनीची स्थापना झाली.या 

कंपनीला राणी एद्दलझाबेथने र्ारत अद्दण पूवेकडील देिांिी हयापार करण्याचे ऄद्दधकार पत्र 

द्ददले. राजा जेम्स पद्दहला याच्या काळात कॅप्िन हॉद्दकन्स (१६१२) अद्दण सर िॉमस रो 

(१६१५ ) यानंी र्ारतात येउन मगुल सम्राि जहागंीरची रे्ि घेउन काही हयापारी सवलती 

द्दमळद्दवजया. त्यानतंर आंग्रजानंी त्यानंी १६१६ मध्ये सरुत,१७३७ मध्ये मद्रास येथे अपजया 

वखारी द्दनमामण केजया. पोतुमगीजानंी मुंबइ हे बेि आंग्रजानंा द्ददले तसेच पढेु त्यानी कलकत्ता 

येथे अपली वसाहत द्दनमामण  केली. र्ारतात अपली सत्ता द्दनमामण करण्यासाठी फ्रें च अद्दण 

द्दिद्दिि याचं्यात १७४० ते १७६३ पयांत कनामिकात तीन यदु्ध े झाली अद्दण त्यात 

द्दििीिाचंा द्दवजय झाला. द्दिद्दिि अद्दण मराठे याचं्यात देखील १७७६ ते १८१८ 

यादरम्यान तीन यदु्ध े झाली अद्दण १८१८ मध्ये पेिवाइ सपंषु्टात अली अद्दण मराठी 

सते्तचा ऄस्त झाला.  

 

१७५७ च्या प्लासीच्या यदु्धानतंर र्ारतामध्ये द्दिद्दििानंी अपजया सते्तचा पाया घालून 

साम्राज्याची सरुुवातच केली. १७६४ च्या बक्सारच्या यदुधुाने  बंगाल, द्दबहार, ओररसा या 

प्रातंावर वचमस्व प्रस्थाद्दपत करण्यात त्यानंा यि अले. १८४३मध्ये पंजाब प्रातं द्दजकूंन 

घेतला. लॉडम डलहौसीच्या काळात ससं्थाने द्दवलीद्दनकरणाचे तत्व ऄमलात अणजयाने 

साम्राज्यात वाढच झाली तसेच तैनाती िौजेचे तत्व  लॉडम   वेलस्लीने ऄमलात अणून 

ऄनेक प्रदेि साम्राज्याला जोडले. लॉडम डलहौसी दत्तक वारस नामंजूर करून झािी, 

सातारा, जयपरु, सबंलपरु, ईदयपूर ही ससं्थाने खालसा केली अद्दण अपजया साम्राज्यात 

वाढच केली सहाद्दजकच द्दिद्दििाचंी ससं्था सत्ता ऄद्दधक द्दवस्ताररत झाली. १७५७ ते 

१८५७ या िरं्र वषामच्या काळात द्दििीिाचंी र्ारत वसाहत बनला अद्दण कच्चा माल 

परुद्दवणारी अद्दण पक्का माल द्दवकत घेणारी हक्काची बाजारपेठ बनला. र्ारताचे मोठ्या 

प्रमाणावर अद्दथमक िोषण करण्यात अले. अद्दिया खडंात र्ारताद्दिवाय िह्मदेि, मलाया, 

चीन या प्रदेिावंर आंग्रजानंी अपली सत्ता द्दनमामण केली.  

 

दीव, दमण, गोवा, चौल, वसइ अद्दण र्ारताच्या पद्दिम द्दकनाऱ्यावरील प्रदेिावंर पोतुमगीजांनी 

वचमस्व द्दनमामण केले तर श्रीलकंा अद्दण मसाजयाची बेिे डचानंी तायायात घेतली. फ्रासंने 

आंडोचायनाला अपली वसाहत बनद्दवले.  



83 

 

 
 

६.२.२ िह्मदेि:  

अद्दिया खडंातील िह्मदेिामध्ये  आंग्लंडने अपला वसाहतवाद द्दनमामण केला िह्मदेि 

द्दजकंण्यासाठी द्दिद्दििानंी १८२४ ते१८२६ मध्ये पद्दहले द्दिद्दिि िह्मदेि यदु्ध केले अद्दण 

त्यानसुार द्दिद्दििांना िह्मदेिातील अरोकन  व ते तेनासारीन हे प्रदेि द्दमळाले दसुर ेद्दिद्दिि 

िाह्मी यदु्ध १८४८ ते १८५२  या काळात केले अद्दण दद्दक्षण िह्मदेि द्दिद्दििानंी द्दजकंला 

तर १८८५  मध्ये द्दतसर ेद्दिद्दिििाह्मी  यदु्ध करून ईत्तर िह्मदेि द्दिद्दििानंी द्दजकंला अद्दण 

िह्मदेि द्दििीिाचंी वसाहत बनला. 

 

६.२.३ मलाया-शसंगापूर:   

मलाया द्दििीिांची अग्नेय अद्दियातील महत्वाची वसाहत ऄसून मलेद्दिया हे द्वीपकजप 

हयापारी मागामवरील एक महत्त्वाचे द्दठकाण होते. द्दिद्दििानंी र्ारतात सत्ता स्थाद्दपत 

केजयानतंर मलायाकडे अपले लक्ष वळद्दवले अद्दण मलायाच्या दद्दक्षणेस ऄसलेले द्दसगंापूर 

बेि तायायात घेउन तेथे अरमारी तळ ईर्ारले. द्दिद्दििानंी द्दसगंापूरला अंतरराष्ट्रीय 

बाजारपेठ बनवले  तर मलायाचे दीघमकाळ िोषण केले अद्दण या वसाहतींचा पूणमपणे 

अद्दथमक िायदा घेतला. 

 

६.२.४ थायलंड:   

थायलंड द्दकंवा सयाम या देिाच्या पद्दिमेकडे द्दिद्दिि साम्राज्य व पूवेला फ्रें च साम्राज्य होते. 

सगळयांवर वचमस्व प्रस्थाद्दपत करण्याची आच्छा आंग्लंड व फ्रान्स यानंा होती. या दोन्ही 

देिामंध्ये या प्रदेिाच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न झाजयाने तेथे परकीय सत्ता प्रस्थाद्दपत झाली 

नाही पण चीनप्रमाणेच पाश् चात्त्यांनी या देिाकडून ऄनेक हयापारी सवलती द्दमळद्दवजया 

अद्दण अद्दथमक िोषण केले.  

 

६.२.५ डच वसाहतवाद :ईस्ट इंडीज बेटे शकंवा इंडोनेशिया:   

पॅद्दसद्दिक महासागराच्या दद्दक्षण र्ागात ऄसणाऱ्या बेिानंा इस्ि आंडीज बेिे ऄसे म्हणतात. 

येथे मात्र जावा, समुात्रा, बोद्दनमओ सेलीबीज, न्यू द्दगनी ही महत्त्वाची बेिे  होती. सोळाहया 

ितकामध्ये पाश् चात्त्यांचे लक्ष या बेिाकंडे गेले अद्दण सरुुवातीला हयापार करण्यासाठी 
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पोतुम द्दगजानंी प्रयत्न केले पण हॉलंडमधील डच लोकानंी येथे अपले साम्राज्य ईरे् केले. 

१६०२ मध्ये डच इस्ि आंद्दडया कंपनीची स्थापना करून त्यांनी या र्ागामध्ये अपली सत्ता 

प्रस्थाद्दपत केली. डचाचं्या आंडोनेद्दियामधील वसाहतवादी कारद्दकदीचे प्रामखु्याने पढुील 

र्ाग पडतात. 

ऄ) हयापार कालखडं (१६०० -१८०० ) 

ब) लागवड कालखडं (१८००-१८७०) 

क) प्रिासन कालखडं (१८७०-१९४१ ) 

 

हयापारी कालखडंाच्या काळात त्यानंी मसाजयाच्या पदाथामवर लक्ष कें द्दद्रत केले तर लागवड 

कालखडंाच्या काळात आंडोनेद्दियातील डच सरकारने िेतकऱ्यानंा जद्दमनीपैकी काही 

ठराद्दवक र्ागात हयापार करण्यास योग्य ऄसलेली द्दपके द्दपकद्दवण्यासाठी सक्ती केली . 

ईदाहरणाथम साखर, कॉिी अद्दण तंबाखू अद्दण मसाजयाचे पदाथम. यामळेु त्याचंा प्रचडं 

िायदा झाला. सहाद्दजकच वसाहतवादाच्या काळात आंडोनेद्दियन जनतेचे प्रचडं अद्दथमक 

िोषण करण्यात अले. 

 

६.२.६ शिशलपाईन्स: 

हे देखील बेिाचंा समूह ऄसलेजया देिातील एक राष्ट्र ऄसून पोपने जगाच्या केलेजया 

वािणीनसुार द्दिद्दलपाइन्स प्रदेि पोतुमगालच्या प्रर्ावके्षत्र खाली येत ऄसजयाने येथे आतर 

राष्ट्रानंा यदु्ध करावी लागली. १५६४ पासून द्दिद्दलपाआन्सवर स्पेनचे वचमस्व प्रस्थाद्दपत 

झाले अद्दण १५७१ मध्ये मॅनीला हे िहर वसद्दवले. वसाहतवादाचे स्वरूप हयापारी व 

धाद्दममक स्वरूपाचे होते. येथे त्यानंी िैक्षद्दणक द्दवकास न करता विं  शे्रष्ठत्वाच्या तत्त्वाचा 

परुस्कार केला. तंबाखूच्या ईत्पादनाची सक्ती केजयामळेु ऄन्नधान्याची िंचाइ द्दनमामण 

झाली. त्यामळेु सामान्य जनता खूपच त्रस्त झाली. १८९८ मध्ये झालेजया स्पेन-ऄमेररका 

यदु्धामध्ये  स्पेन परारू्त झाला अद्दण ऄमेररकेने द्दिद्दलपाइन्स वर ताबा द्दमळद्दवला ऄमेररकेने 

येथील लोकानंा स्वयिंासनाचे ऄद्दधकार देउन िैक्षद्दणक व सामाद्दजक प्रगती साधली. 

 

६.२.७ िें च वसाहतवाद :इंडोचायना शकंवा शहहएतनाम: 

अद्दियातील या प्रदेिात र्ारतीय ससं्कृती अद्दण द्दचनी ससं्कृती याचंा प्रर्ाव पडजयाने त्या 

प्रदेिाला आंडोचायना हे नाव पडले. आंडो चायना मध्ये कोचीन ,कंबोद्दडया, लाओस हे प्रदेि 

होते. फ्रान्सने आंडो-चीनमध्ये अपला वसाहतवाद द्दनमामण केला .या देिामधून  मधून 

कोळसा, लोखडं चनुखडी, जस्त कथील या वस्तूंची लूि केली. द्दठकद्दठकाणी खाणी खोदून 

तेथील ईत्पन्न अपजया तायायात घेतले. मीठ, ऄजकोहल याचंा हयापार देखील फ्रें चांच्या  

तायायात होता. आंडोचायना लोकाचें मोठ्या प्रमाणात फ्रें च र्ांडवलदारानंी िोषण केले. तसेच 

फ्रें चांना  हयापाराचा व द्दििन धमामच्या प्रचाराचा ऄद्दधकार द्दमळाला तेहहापासून द्दििन 

धममप्रसाराला देखील येथे गती प्राप्त झाली. 

६.२.८ चीन:  

अद्दियातील चीन या देिाला स्वतःची ससं्कृती अद्दण परपंरा याचा प्रचडं ऄद्दर्मान होता 

त्यामळेु त्यानंी पािात्त्यानंा अपजया देिात ऄद्दधक काळ ढवळाढवळ करू द्ददली 

नाही.१६४४ ते १९११ या कालखडंात चीनमध्ये माचूं घराण्याची राजवि होती. 
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एकोद्दणसाहया ितकाच्या सरुुवातीला मात्र येथील द्दचत्र बदलून यरुोपीय हयापाऱ् यांनी 

चीनमध्ये ऄिूच्या द्दवक्रीला प्राररं् केला. ऄिूच्या प्रश्नावरुन १८३९ मध्ये आंग्लंड अद्दण 

चीन याचं्यात पद्दहले ऄिूचे यदु्ध झाले अद्दण चीनचा परार्व झाला. त्यानतंर नाद्दन्कंगच्या 

झालेजया तहानसुार चीनने  आंग्लंड अद्दण आतर यरुोपीय देिानंा ऄनेक सवलती द्ददजया. 

ऄिूच्या प्रश्नावरून पनु्हा एकदा आंग्लंड व फ्रान्स या दोन देिािंी १८५६-१८६० या 

काळात दसुर े ऄिूचे यदु्ध झाले. या यदु्धानतंर द्दिएन्स्िीन (१८१८ )अद्दण १८६० मध्ये 

पेद्दकंग चा चा तह झाला अद्दण यानतंर पािात्त्य राष्ट्राचें वचमस्व चीनवर  प्रस्थाद्दपत झाले. 

१८५० ते १८६४ या काळात झालेजया तैद्दपंगच्या बंडानतंर माचं ु राजवि डळमळीत 

झाली.हे बंड मोडून काढण्यासाठी चीनी राज्यकत्यामनी परकीय सत्तांची मदत घेतली अद्दण 

त्याबदजयात हयापारी सवलती द्ददजया. याचा अद्दथमक िायदा यरुोपीय सत्तानंा झाला. 

 

१८८५ मध्ये  मध्ये फ्रान्सने द्दहहएतनाम द्दजकंला अद्दण या र्ागातील कोचीन, चीन 

कंबोद्दडया, लाओस हे प्रदेि फ्रान्सने स्वतःच्या तायायात घेतले. द्दििनने देखील पद्दहजया व 

दसुऱ्या ऄिूच्या यदु्धातील तरतदुीनसुार चीनमध्ये खूप सवलती द्दमळद्दवजया. चीन मध्ये 

पािात्त्याचंा वसाहतवाद ऄद्दधक मोठ्या प्रमाणावर पसरला. 

 
 

सदंर्म :िडके,गायकवाड,कोलारकर.,अवाभचीन जगाचा इशतहास, महाराष्ट्र द्दवद्यापीठ ग्रथं 

द्दनद्दममती मंडळ,नागपूर ,१९७९, प ृ.२२९. 

 

६.३ आशिका खंडातील युरोशपयन वसाहतवादाचे स्वरूप 

 

यरुोप खडंाच्या जवळ ऄसणारा  अद्दफ्रका खडं ऄज्ञात खडं द्दकंवा काळा खडं या नावाने 

ओळखला जात ऄसे. तेथील द्दनग्रोंचा वापर हा यरुोप वऄमेररकेमध्ये गलुाम म्हणून 

प्रामखु्याने केला जात ऄसे. दरवषी लाखोंच्या सखं्येने मध्ये द्दनग्रो हे जहाजामंध्ये वरून 

ऄमेररकेत वयरुोपात पाठद्दवले जात ऄसत. पढेु वास्को-द-गामा च्या पयमिनामळेु खऱ्या 

ऄथामने अद्दफ्रकेच्या द्दवस्ततृपणाची कजपना यरुोपला अली  अद्दण यरुोपमध्ये द्दवद्दवध प्रदेि 

िोधून काढण्यासाठी प्रयत्न सरुू झाले. आंग्लंडच्या  रॉयल द्दजओग्रािीकल सोसायिीने 

नाइल नदीचा ईगम िोधून काढण्याचे ठरद्दवले. त्यातच आंग्लंडचा पयमिक मंगोपाकम  नायजर 
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नदी िोधून काढली. द्दलद्दवगंस्िन याने झाबेंझी नदीचा िोध लावला.हेन्री स्िॅनले  याने ‘थू्र द 

डाकम  कॉद्दन्िनेन्ि’ (Through the Dark Continent) हा प्रवास वतृ्तातं द्दलद्दहला 

सहाद्दजकच या खडंाद्दवषयी ऄद्दधकच ईत्सकुता वाढत गेली. अद्दफ्रकेच्या कागंो खोऱ्याची 

ऄद्दधक माद्दहती द्दलद्दवगंस्िन अद्दण स्िॅनले यानंी गोळा केली अद्दण खोऱ्यात सत्ता प्रस्थाद्दपत 

करण्यासाठी ही बेद्दजजयम या देिाने प्रयत्न केले.  

 

६.३.१ बेशजजयमचा वसाहतवाद: 

अद्दफ्रकेमध्ये वसाहती स्थापन करण्यासाठी बेद्दजजयम या देिातील द्दलओपोजड द्दद्वतीयने 

अद्दफ्रकेमध्ये वसाहती स्थापन करण्यासाठी द्दविेष लक्ष द्ददले अद्दण अद्दफ्रकेची माद्दहती 

द्दमळद्दवण्यासाठी त्यानंी जगातील रू्गोल तज्ञाचें एक समेंलन सदु्धा १८७६ मध्ये िसेुजस 

येथे अयोद्दजत केले होते . द्दलओपोजडचे लक्ष कागंो प्रदेिाकडे अकद्दषमत होउन त्याने कागंो 

फ्री स्िेि हा प्रदेि १८८५ मध्ये अपजया तायायात घेतला अद्दण हा प्रदेि त्याची खाजगी 

सपंत्ती होती. त्याच्या यिामळेु ऄनेक यरुोपीय देिाचें प्रद्दतद्दनधी अद्दफ्रका खडंाच्या 

अंतरर्ागात द्दिरले अद्दण येथील जमातींच्या प्रमखुािंी करार केले. अद्दफ्रकेतील 

वसाहतींच्या प्रश्नावरून यरुोद्दपयन देिामंध्ये किुता  येउ नये यासाठी १८८४ मध्ये बद्दलमन 

येथे एक पररषद घेण्यात अली अद्दण पढुील द्दनणमय घेण्यात अले . 

१. यरुोद्दपयन देिानंी बेद्दजजयमचे कागंोवरील वचमस्व मान्य करावेत अद्दण हा प्रदेि 

द्दलओपोजडच्या सावमर्ौमत्वाखाली द्यावा. 

२. कागंोतील सवम जलमागम, हयापार सवम राष्ट्रानंा खलुा करावा.  

३. अद्दफ्रकेतील कोणताही प्रदेि यरुोपातील कोणत्याही राष्ट्राने तायायात घेतजयास 

त्याची माद्दहती आतर यरुोपीय देिानंा द्यावी. 

४.  गलुामाचंा हयापार बंद करण्याकररता यरुोपातील राष्ट्रानंी एकमेकानंा सहकायम करावे. 

१८८४ च्या बद्दलमन पररषदेनंतर अद्दफ्रकेचे द्दवर्ाजन जलद गतीने झाले व पद्दहजया 

जागद्दतक महायदु्धापयांत आंग्लडं, फ्रान्स, स्पेन, पोतुमगाल, आिली, जममनी या सवम 

यरुोद्दपयन देिानंी अपजया वसाहती अद्दफ्रका खडंात स्थापन केजया.पण १९०८  

मध्ये बेद्दजजयम सरकारने कांगोचा प्रदेि स्वतःकडे घेतला. द्दलओपोजड द्दद्वतीयने  

कागंो फ्री स्िेि प्रदेि घेतजयापासूनच खऱ्या ऄथामने ऄनेक यरुोपीय राष्ट्रांनी 

अद्दफ्रकेतील प्रदेि तायायात घेतजयास सरुुवात केली अद्दण ऄगदी कमी वेळात होत 

सपूंणम अद्दफ्रका खडं यरुोपच्या तायायात अला. अद्दफ्रकेच्या द्दवर्ाजनाच्या प्रद्दक्रयेत 

सवामद्दधक लार् हा फ्रासं अद्दण आंग्लंडचा झाला. 

आशिका खंडातील वसाहतीचे स्वरुप: संदर्भ : आंतरजाल
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१८७० पयांत यरुोपीय राष्ट्राचं्या ऄंमलाखालील अद्दफ्रकन प्रदेि  

संदर्भ :िडके,गायकवाड,कोलारकर.,अवाभचीन जगाचा इशतहास, महाराष्ट्र द्दवद्यापीठ ग्रथं 

द्दनद्दममती मंडळ,नागपूर ,१९७९ ,प ृ.२१७ . 

 
संदर्भ :िडके,गायकवाड,कोलारकर.,अवाभचीन जगाचा इशतहास, महाराष्ट्र द्दवद्यापीठ ग्रथं 

द्दनद्दममती मंडळ, नागपूर,१९७९, प ृ२१९  . 

 

 
 

संदर्भ :िडके, गायकवाड, कोलारकर.,अवाभचीन जगाचा इशतहास, महाराष्ट्र द्दवद्यापीठ ग्रथं 

द्दनद्दममती मंडळ,नागपूर ,१९७९ ,प ृ.२२२ . 
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६.३.२ आशिका खंडातील इंग्लंडचा वसाहतवाद:   

 

आंग्लंडने अद्दफ्रका खडंात ऄनेक वसाहती द्दमळद्दवजया. त्याच्या तायायात केद्दनया, यगुाडंा 

सदुान, नायजेररया, गोजड कोस्ि आत्यादी प्रदेि होते. प्रामखु्याने दद्दक्षण अद्दफ्रका अद्दण 

आद्दजप्त या प्रदेिावर वचमस्व प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी आंग्लंडला खूप लढा द्यावा लागला. 

दद्दक्षण अद्दफ्रका खडंात सवामत जास्त वसाहती स्थापन केजया. अद्दफ्रकेच्या दद्दक्षण िोकावर 

ऄसणाऱ्या केप कॉलनी ही वसाहत डच सरकारकडून आंग्रजानंी खरदेी केली. १८२४  मध्ये 

द्दिद्दििानंी नाताळ ही वसाहत स्थापन केली अद्दण येथील बोऄरलोक ईत्तरकेडे 

स्थलातंररत झाले. अद्दफ्रकेत नाताळ, ऑरेंज फ्री स्िेि अद्दण रान्सवाल या वसाहती 

देखील स्थापन झाजया. १८८१ एक मध्ये आंग्लंडने रान्सवाल ला स्वातंत्र्य द्ददले पण 

रान्सवाल मध्ये सोन्याच्या खाणी सापडजयाने दद्दक्षण अद्दफ्रकेतील द्दिद्दिि वसाहत वाले 

पनु्हा अकद्दषमत झाले अद्दण केप कॉलनीच्या सोद्दसल ह्रोडेस या पंतप्रधानाच्या नेततृ्वाखाली 

आंग्रजानंी रान्सवालवर अक्रमणे केली. द्दििीिाचंा द्दवजय झाजयाने रान्सवाल अद्दण ऑरेंज 

फ्री स्िेिवरील द्दिद्दििाचें सावमर्ौमत्व मान्य करण्यात अले. १९१० मध्ये केप कॉलनी, 

ऑरेंज फ्री स्िेि, रान्सवाल व नाताळ या चार राज्याचंा अद्दफ्रका सघं स्थापन झाला दद्दक्षण 

अद्दफ्रका वआद्दजप्त या द्दिवाय अद्दफ्रकेतील सदुान, द्दिद्दििपूवम अद्दफ्रका, यगुाडंा गोजड 

कोस्ि, नायजेररया येथेही द्दिद्दििानंी वसाहती स्थापन केजया. 

 

६.३.३ इशजप्तमधील वसाहतवाद:   

 

हा देि अद्दफ्रकेच्या ईत्तर िोकावर तकुी साम्राज्याचा र्ाग जरी होता तरी एकोद्दणसाहया 

ितकात तकुी सजुतानाचे द्दनयंत्रण कमी झाले होते. आद्दजप्तमध्ये फ्रान्सने अद्दथमक द्दहतसबंंध 

प्रस्थाद्दपत केले. आद्दजप्तमधील िासकानंी रू्मध्य समदु्र अद्दण लाल समदु्र यानंा जोडणारा 

सएुझ  कालवा फ्रें च तंत्र द्दविारद िद्दडमनाडं द्दद लेसेक्स यांच्या देखरखेीखाली बाधंण्यास 

घेतला सहाद्दजकच आद्दजप्तमध्ये फ्रान्सचे लक्ष वेधले. आद्दजप्तवर राज्य करणारा आस्माइल पािा 

हा ईधळया स्वर्ावाचा ऄसजयाने तो कजमबाजारी झाला अद्दण १८७५ मध्ये सएुझ 

कालहयाचे िेऄसम त्याने द्दवक्रीस काढले व आंग्लंडचे पंतप्रधान द्ददझ्राय्ली डीझरायली  यानंी 

ते खरदेी केजयाने आंग्लंडचे  वचमस्व सएुझ कालहयावर द्दनमामण झाले. आद्दजप्तमधील लोकानंी 

परकीय सते्तद्दवरुद्ध १८८२ मध्ये ईठाव केला हा ईठाव आंग्लंडने मोडून काढला वअपले 

वचमस्व कायम ठेवून तेथे द्दनयतं्रण ठेवले अद्दण १९०४ मध्ये सदु्धा झालेजया मैत्री 

करारानसुार फ्रान्स नाही आद्दजप्त वरील आंग्लंडच्या एकछत्री द्दनयतं्रणाला मान्यता द्ददली. 

 

६.३.४ सुदानमधील वसाहतवाद:    

 

आद्दजप्तच्या दद्दक्षण द्ददिेला नाइल नदीचा खोऱ्याचा द्दवस्ततृ प्रदेि सदुान होता. आद्दजप्तवर 

अपले सावमर्ौमत्व ऄसजयामुळे सदुान वरही अपला ऄद्दधकार अहे ऄसे मत आगं्लंडने 

माडंले. सदुान आंग्रजाचं्या तायायात जाउ नये म्हणून फ्रान्सने देखील प्रयत्न केले. आंग्रजाचं्या 

दृष्टीने सदुान अद्दफ्रकेची गरुुद्दकजली होती. १८९९ मध्ये आंग्लंड व फ्रान्स या दोन्ही देिानंी 

सदुान द्दजकंण्यासाठी िौजा पाठद्दवजया पण नतंर या दोन्ही देिानंी अपसा मध्ये करार 
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करून द्दििनने पद्दिम अद्दफ्रकेत फ्रान्सला काही सवलती द्ददजया अद्दण त्या बदजयात 

फ्रान्सने सदु्धा सदुान वरील द्दििनचे वचमस्व मान्य केले. 

 

६.३.५ िान्सचा आशिकेतील वसाहतवाद: 

आंग्लंडनतंर अद्दफ्रकेत वसाहत वाद द्दनमामण करण्यामध्ये फ्रान्सचा दसुरा क्रमाकं लागतो. 

१८२४ ते १९१४ या काळात फ्रान्सने अद्दफ्रकेच्या ३५ लक्ष चौरसमैलाच्या प्रदेिावर 

अपली सत्ता स्थापन केली होती.१८३०  मध्ये फ्रान्सने अद्दफ्रकेतील ऄजजेररया मध्ये 

लष्ट्कर पाठवून अपला वसाहतवाद द्दनमामण केला. ऄजजेररयाच्या दद्दक्षणेस ऄसलेजया 

सहारा वाळविंावर अपले वचमस्व प्रस्थाद्दपत केले. १८९६ मध्ये त्तर अद्दफ्रकेच्या पूवम  

द्दकनाऱ् यावर ऄसलेजया मादागास्कर बेिावर तसेच १८८१ मध्ये ईत्तर अद्दफ्रकेत 

ऄजजेररयाच्या पूवेला ऄसणाऱ्या ि्यदु्दनद्दिया या प्रदेिावर त्यानंी अपली सत्ता स्थापन 

केली. १९२१ मध्ये मोरोक्कोचा प्रदेि द्दजकूंन घेतला, फ्रान्सने नायगर नदीचे खोर,े 

सेनेगालचे  खोर,े द्दमद्दनकोस्ि व हे प्रदेि तायायात घेतले अद्दण अपला वसाहतवाद  

अद्दफ्रकेत वदृ्दद्धगंत केला. 

 

६.३.६ इटलीचा आशिकेतील वसाहतवाद: 

१८७१ मध्ये आिलीचे एकीकरण झाले अद्दण आिलीने देखील अद्दफ्रकेतील काही प्रदेि 

अपजया तायायात घेण्याचा प्रयत्न केला. १८८३ मध्ये आररद्दरया अद्दण १८८९ मध्ये 

सोमालीलॅ ॅँड अपजया तायायात घेतले तसेच आथोद्दपया अपजया तायायात घेण्याचा प्रयत्न 

केला पण त्यात िार यि अले नाही. ईद्दिरा का होइना पण अद्दफ्रका खडंामध्ये अपजया 

वसाहती स्थापन करण्यास आिली या देिानेही कसूर केली नाही.  

 

६.३.७ जमभनीचा आशिकेतील  वसाहतवाद: 

 

आिली प्रमाणेच जममनीचे एकीकरण १८७१ मध्ये पूणम झाले अद्दण या देिाने देखील 

अद्दफ्रकेतील वसाहती द्दमळद्दवण्याचा प्रयत्न केला. कामेरून अद्दण िोगोलॅँड हे प्रदेि 

जममनीने प्राप्त केले. जममनीच्या ईदयोन्मखु वसाहतवादाला अद्दफ्रकेद्दिवाय ऄन्य प्रदेि 

नहहता.अद्दफ्रकेच्या पूवम अद्दण पद्दश् चम द्दकनाऱ्यावरील द्दवस्तीणम प्रदेि अपला 

वसाहतवादाखाली अणण्यात यि द्दमळद्दवले होते. जममन पूवम अद्दफ्रका जममन वायहय 

अद्दफ्रका या नावाने हे जममन हयाप्त प्रदेि ते ओळखले जात होते. 

 

६.३.८ स्पेन, पोतुभगालचा आशिकेतील वसाहतवाद: 

 

स्पेन या देिानें मोरोक्कोवर अपले वचमस्व द्दनमामण केले त्याद्दिवाय कॅनरी बेिे, द्दगनी येथील 

बेिे, रीओ डी ओरो,ररओ मनुी येथेदेखील त्यांनी अपजया वसाहती स्थापन केजया. 

 

अद्दफ्रकेचा िोध लावण्यात पोतुभगाल या देिाने बराच प्रयत्न केला होता पण त्या तलुनेत 

पोतुमगालच्या वाि्याला अद्दफ्रकेतील प्रदेि वसाहतींच्या स्वरूपात कमी प्रमाणात द्दमळाला. 
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ऄंगोला व मोझॅँद्दबक येथे पोतुम द्दगजाचं्या वसाहती ऄसून पद्दिम द्दकनाऱ्यावरील द्दगनी ही 

पोतुमगीजाचंी वसाहत होती.पूवेकडून पद्दिमेपयांत दद्दक्षण मध्य अद्दफ्रकेत पोतुमगीज वचमस्व 

मात्र द्दनमामण करता अले नाही. एकंदरीतच अद्दफ्रका अद्दण अद्दिया खडंात यरुोपीय देिांनी 

अपला वसाहतवाद यिस्वी ररत्या राबद्दवला अद्दण स्वतःची अद्दथमक प्रगती केली . या 

देिानंी वसाहतीमध्ये प्रचडं दडपिाही केली.’िोडा अणी झोडा’ ही राजनीती स्वीकारली. 

सपूंणम वचमस्व द्दनमामण करण्याच्या वतृ्तीमळेु साम्राज्यवादास सरुुवात झाली अद्दण यातूनच 

जगात दोन जागद्दतक महायदु्ध े घडून अली.१९१४ मध्ये पद्दहले महायदु्ध झाले अद्दण 

१९३९ मध्ये दसुर ेमहायदु्ध झाले . 

 

६.४ सारािं/मूजयमापन 

 

१९३९ मध्ये सरुु झालेले दसुर े जागद्दतक महायदु्ध १९४५ मध्ये सपंले अद्दण या 

महायदु्धानतंर जगात वेगळी पररद्दस्थती द्दनमामण झाली. दसुऱ्या महायदु्धानतंर साम्राज्यवादी 

राष्ट्राचं्या धोरणात बदल घडून अला अद्दण त्यानंी अपजया द्दनयतं्रणाखाली ऄसलेजया 

प्रदेिाबंाबतचे वसाहतवादी धोरण सोडून द्ददले. यास ‘द्दनवमसाहतवाद’ ऄसे म्हणतात. दसुऱ्या 

महायदु्धानतंर स्वतःच्या वसाहतींवर द्दनयंत्रण ठेवणे साम्राज्यवादी राष्ट्रानंा कठीण जाउ 

लागले. वसाहतीमध्ये राष्ट्रवादाची र्ावना ऄद्दधक प्रबळ होउन राष्ट्रवादी चळवळी प्रखर 

झाजया होत्या. ऄिलादं्दिक  सनदेनतंर समानता,समान सधंी,द्दमत्रत्वअद्दण मानवी ऄद्दधकार 

याबाबत द्दवचार होउ लागला अद्दण साम्राज्यवादी राष्ट्रानंी अपजया द्दनयतं्रणाखालील 

प्रदेिाना  स्वातंत्र्यदेण्याचे धोरण स्वीकारले त्या मळेु साम्राज्यवादाचे अद्दण वसाहतवादाचे 

समाप्ती झाली. अद्दिया अद्दण अद्दफ्रका खडंातील स्वतंत्र झालेला  पद्दहला देि म्हणजे 

र्ारत होय. यानतंर अद्दिया अद्दण अद्दफ्रका खडंात साम्राज्यवाद द्दवरोधी जबरदस्त लाि 

द्दनमामण होउन १९४९  मध्ये आंडोनेद्दिया १९५७ मध्ये मलाया  स्वतंत्र झाले . दसुऱ्या 

महायदु्धानतंर द्दिद्दलपाइन्स मकु्त करण्याचे अश् वासन ऄमेररकेने द्ददले अद्दण त्यानसुार 

द्दिद्दलपाइन्स स्वतंत्र झाला. अद्दफ्रका खडंात आंग्लंडने देखील अपजया द्दनयतं्रणाचा त्याग 

केला. फ्रान्सच्या वचमस्वातून १९५६ मध्ये मोरोक्को व ि्यदु्दनद्दिया स्वतंत्र झाले तर 

१९५७ मध्ये आंग्लंडच्या तायायातील गोजड कोस्ि स्वतंत्र झाले. १९६० मध्ये १३ फ्रें च 

वसाहती स्वतंत्र झाजया तसेच  १९६०   मध्ये बेद्दजजयमच्या तायायातील कागंो प्रदेि स्वतंत्र 

झाला अद्दण १९४५ ते १९६० या कालखडंात म्हणजेच जवळ-जवळ ऄवघ्या पंधरा 

वषाांमध्ये वसाहतवाद तसेच  साम्राज्यवाद देखील सपंषु्टात अला.  

 

६.५ प्रश्न 

 

१. अद्दिया खडंातील यरुोपीय वसाहतवादाचे स्वरूप स्पष्ट करा. 

२. चीन मधील यरुोपीय वसाहतवादाचे द्दववेचन करा . 

३. अद्दियातील आंग्लंडमधील वसाहतवादाचे स्वरूप द्दलहा. 

४.  र्ारताचा द्दविेष सदंर्म देउन आंग्लंडच्या अद्दिया खडंातील वसाहतींची माद्दहती द्दलहा. 
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५.  अद्दिया खडंातील र्ारत अद्दण चीनच्या सदंर्ामत यरुोपीय खडंाचा वसाहतवाद स्पष्ट 

करा.    

६. अद्दिका खडंातील यरुोपीय वसाहतवादाचे स्वरूप स्पष्ट करा. 

७. यरुोपीय देिांनी अद्दिकेत केलेजया वसाहतींचे स्वरूप स्पष्ट करा. 

८. वसाहतवाद म्हणजे काय हे स्पष्ट करून अद्दफ्रकेत यरुोपच्या वसाहती किा स्थापन 

झाजया ते स्पष्ट करा. 

 

६.६ संदर्भ    
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***** 



92 

 

७ 
साम्राज्यवादाच ेससद्ाांत व यांत्रणा 

 

घटक रचना   

७.० उद्दिष््टये  

७.१ प्रस्तावना 

७.२ साम्राज्यवादाचा द्दसद्ाांत 

७.३ साम्राज्यवादाची परांपरा 

७.४ होबासोन चा साम्राज्य वादाचा द्दसद्ाांत 

७.५ गैर - आद्दथिक द्दसद्ाांत 

७.६ साम्राज्य वादाची हेतू  द्दकां वा कारणे  

७.७ साम्राज्य वादासाठी राबवलेली यांत्रणा(Mechanism) 

७.८  आद्दिकेमधील साम्राज्य द्दवस्तार  

७.९   आद्दिकेचे  साम्राज्यवादी राष्ट्ाांनी द्दवभागून  घेतलेले प्रदेश १९०० पयिन्त 

७.१० आद्दशयामधील साम्राज्यद्दवस्तार 

७.११ यरुोद्दपयन  देशाांच्या साम्राज्यवादी नीतीचे पररणाम 

७.१२ आद्दशयाई राष्ट्ावरील पररणाम 

७.१३ साराांश 

७.१४ प्रश्न 

७.१५ सांदभि   

 

७.० उसिष््टये 

 

१)  साम्राज्यवादीच्या नीतीचा द्दवचार करणे.  

२)  वसाहत वादाचा प्रसार कसा झाला या द्दवषयी द्दशकणे.  

३)  आद्दशया आद्दण आद्दिकेमध्ये वसाहतवादाची पाळेमळेु कशी रुजली.  

४)  साम्राज्यवादी नीतीचे काय पररणाम झाले. 

 

७.१ प्रस्तावना 

 

साम्राज्यवादाचे ससद्ाांत व यांत्रणा:           

आपण प्रकरणाांमध्ये साम्राज्यवादाचे स्वरूप त्यासाठी झालेले शोध ,आद्दशया व आद्दिका 

खांडात  साम्राज्य वादाची सरुुवात द्दशकत आहोत पण याच बरोबर महत्वाचे आहे की 
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साम्राज्यवाद कोणत्या द्दसद्ाांतावर आधाररत होता, व त्याला प्रत्यक्षात अमलात 

आणण्यासाठी कोणती यांत्रणा राबवण्यात आली हे द्दशकणे पण महत्त्वाचे आहे. 

 

७.२ साम्राज्यवादाचा ससद्ाांत 

 

साम्राज्यवादाच्या द्दसद्ाांतामध्ये भाांडवलशाहीचा उदय, जगातील देशाांच्या अद्दवकद्दसत पणा, 

प्रत्येक देशाच्या अथिव्यवस्थेची पायाभूत मूल्य, या सगळ्या गोष्टींचा द्दवचार करणे अपररहायि 

आहे. मळुातच साम्राज्यवाद  म्हणजे दसुऱ्या देशात जाऊन सत्ता काबीज करणे व  सत्ता 

स्थापन करून देशाला आद्दथिक दृष््टया दबुिल करणे.  खरांतर साम्राज्य वादाचा द्दसद्ाांत 

बहुतेक वेळा काल मार्कसि च्या द्दसद्ाांताशी जोडला जातो पण केवळ मार्कसि च्या द्दसद्ाांताचा 

द्दवचार न करता इतर काही द्दसद्ाांताांचा सदु्ा अभ्यास करूया. 

 

७.३ साम्राज्यवादाची परांपरा  

 

साम्राज्यवादाची ची परांपरा जाणून घेण्यासाठी आपण   मार्कसि  च्या आधी लेद्दननने 

द्दलद्दहलेल्या साम्राज्यवादाच्या व्याख्येचे अध्ययन करू. .त्याने द्दलद्दहलेल्या" Lenin's 

Imperialism: the highest stage of capitalism' या पसु्तकात तो साम्राज्यवादाची 

पाच प्रमखु वैद्दशष््टये साांगतो. 

१)  उत्पादनाच्या व भाांडवलाच्या कें द्रीय करणामळेु एकाद्दधकारशाही द्दनमािण झाली . 

आद्दथिक व्यवस्थेमध्ये ही एकाद्दधकारशाही लोकाांमध्ये आपले  वचिस्व द्दनमािण करते. 

२)  बकँा व मोठे मोठे उद्योग घराणे आपले भाांडवल एकत्र आद्दथिक  करून आद्दथिक कुलीन 

शाही द्दनमािण करतात व वचिस्व गाजवतात.  

३)  उत्पादनाच्या एवजी जागी भाांडवलदार आपले भाांडवल द्दनयाित करतात. 

४)  आांतरराष्ट्ीय भाांडवलदाराांची मके्तदारी द्दवश्वावर आपले  आद्दधपत्य स्थापन करतात व 

जगातील देश ते साम्राज्य स्थापन करण्यासाठी आपसात वाटून घेतात. 

५)  अशा प्रकार ेजगातील  शद्दक्तशाली राष्ट्े  अद्दवकद्दसत खांडावर प्रभतु्व स्थापन करतात 

व साम्राज्य  वादाला सरुुवात होते. 

 

आता आपण कालि मार्कसि च्या द्दसध्दाांत चा द्दवचार करूया. खरां पाहता कालि मार्कसि ने   

कधीही आपल्या  द्दलखाणामध्ये साम्राज्यवाद हा शब्द वापरलेला नाही. त्याने  कोणताही 

द्दसद्ाांत साम्राज्यवादाला धरून द्दलद्दहलेला नाही. पण कालि मार्कसि द्दलखाणाचे द्दवशे्लषण 

करणाऱ्या अनेक तत्त्वज्ञानाद्दन त्याच्या द्दसद्ाांताचा सांबांध साम्राज्यवादा शी जोडला आहे. 

मार्कसिने आपले पसु्तक कॅद्दपटलटलच्या  तेराव्या प्रकरणात टी आर पी एफ म्हणजे 

Tendency of the rate of profit to fall चा उल्लेख केला आह.े सोप्या भाषेत साांगायचे 

झाले तर कालि मार्कसि च्या मते काही द्दवद्दशष्ट काळा नांतर उत्पादनातून द्दमळालेला नफा कमी 

होत जातो. यासाठी मार्कसि द्दवद्दवध कारणे देतो उदाहरण कामगाराांची काम करण्याची क्षमता 

कमी होते.  मग भाांडवलदार नवी नवी साधने शोधू लागतात जेणेकरून उत्पादनातून 
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होणाऱ्या नफ्याची क्षमता वदृ्दद्ांगत होईल. म्हणून मग ते राजकारण्याांशी सांबांध जळुवून 

घेतात, दसुर े देश गुांतवणकुीसाठी शोधायला लागतात व साम्राज्यवादाची सरुवात होते. 

 

ते खरां तर औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु मागासलेल्या देशाांचा द्दवकास व्हायला हवा पण तसे होत 

नाही कारण भाांडवलदार व साम्राज्यवादी राष्ट्ाांना तसे होणे परवडणार े नाही. भारताचा 

औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु फायदा न होता नकुसान झाले कारण इांग्लांडला भारतीयाांच्या द्दस्थतीत 

बदल घडवून आणायचां नव्हते. आद्दथिक व सामाद्दजक दृष््टया मागासलेला राहणेच त्याांच्या 

फायद्याचे होते. 

 

७.४ होबासोन चा साम्राज्य वादाचा ससद्ाांत  

 

लेद्दनन प्रमाणेच मार्कसि च्या द्दवचाराांचा प्रभाव इांग्लांडचा प्रद्दसद् अथितज्ञ ज. अ. होबासोन वर 

होता. होबासोन एकोणीशे दोन मध्ये" साम्राज्यवाद  एक अभ्यास 'नावाचा द्दनबांध द्दलद्दहला. 

या द्दनबांधामध्ये त्याने प्रद्दतपादन केले आहे आह े की मके्तदारी मळेु लोकाांच्या हाती पैसा 

राहतो पण हे लोक पैसा वाचवण्यासाठी गुांतवणूक करत नाही. गुांतवणूक न केल्यामळेु 

उत्पादनक्षमता वाढत नाही व नवीन रोजगार व बाजारपेठाांची द्दनद्दमिती होत नाही. अशावेळी 

नवीन नवीन बाजारपेठा शोधल्या जातात व त्या शोधण्यासाठी आपल्या सरकाराांवर ही 

मूठभर लोक दबाव टाकून साम्राज्यवादी स्पधेला सरुुवात करतात. होबासोन च्या मते 

साम्राज्य वादामळेु इांग्लांडचा फायदा न होता नकुसानच झाले आहे. साम्राज्यवाद 

लोकशाहीसाठी द्दवनाश कारक आह.े नैद्दतक दृष््टया सदु्ा साम्राज्यवाद द्दवनाशकारी आह.े 

साम्राज्य वादामळेु द्दिद्दटश सत्ता आद्दधकारी व थोडीफार भाांडवलदार वगळता सामान्य 

लोकाांना त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. 

 

होब्सन  व लेद्दनन याांच्या मते भाांडवल शाही अथि व्यवस्थेच्या देशात परकीय देशाांमध्ये 

गुांतवणूक करण्यासाठी त्या देशातील सरकाराांवर प्रचांड दबाव टाकण्यात आला .म्हणूनच 

१८७० नांतर साम्राज्य वादी स्पधेला मोठ्या प्रमाणावर सरुुवात झाली. रोझा लर्कझेंबगि 

पोद्दलश अथिशास्त्रज्ञ च्या मतेसाम्राज्यवादी स्पधेला खरी सरुवात १८९५ मध्ये झाली कारण 

भाांडवलशाहीचा प्रसार त्यावेळी जगभरात झाला होता. द्दतने १९१३ मध्ये प्रद्दसद् केलेल्या 

पसु्तकात-- पसु्तकाचे नाव आहे अॅर्कयमुलेुशन ऑफ कॅद्दपटल यामध्ये ती द्दलद्दहते की 

भाांडवल शाळेच्या प्रसारामळेु जगात स्पधेचे वातावरण द्दनमािण झाले. जगातला कोणता 

कोपरा भाांडवल शाही  पासून वाचला आहे याचा शोध घेऊन द्दतथपयंत पोहोचण्याची घाई 

जगातल्या प्रबळ राष्ट्ाांना झाली. द्दतच्या मते नवीन यगुाची सरुुवात अठराशे १८९५ मध्ये 

झाली जेव्हा जमिनीने इांग्लांडच्या नाद्दवक सामर्थयािला आवाहन द्ददले. ज्याची पररणीती 

१९१४ च्या प्रथम महायदु्ात झाली. 

 

द्दनकोलाय बखुारइत या  रद्दशयन बोलशेद्दवक नेता च्या मते प्रत्येक राष्ट् स्वतःचे सामर्थयि 

वाढवण्यासाठी दसुऱ्याच्या आयात केलेल्या मालावरील जकातीचे दर वाढू लागला व 

द्दनयाित करताना मात्र स्वतःचे दर कमी ठेवू लागला. जेव्हा ही राष्ट् एकमेकाांबरोबर स्पधेत 
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गुांतली गेली तेव्हा ती स्पधाि सोडवण्यासाठी यदु् हा एकच पयािय त्याांच्यासमोर उरला. 

वसाहतीमधून आलेला अमाप पैसा त्याांनी यदु्ासाठी वापरला व  पैशातून आपल्या 

कामगाराांचे वेतनही वाढवले. 

 

 ७.५ गैर  आसथिक ससद्ाांत 

 

आपण वरती साांद्दगतल्याप्रमाणे आता इतर काही  द्दसद्ाांतावर वर भाष्टय करूया जे अथि 

कारणावर  आधाररत नाही. 

 

प्रथम द्दसद्ाांत पाहूया डी. के. द्दफल्डहाऊस याांचा डेद्दव्हड द्दफल्डहाऊस  हे द्दिद्दटश 

साम्राज्याचा  अभ्यास करणारे इद्दतहासकार आहेत. त्याांच्यामध्ये द्दवसाव्या शतकातील नव 

साम्राज्यवाद हा झुांजार व प्रखर राष्ट्वादाचा पररणाम आहे. प्रखर राष्ट्वादाची सरुुवात 

द्दबस्माकि  याांच्या" रक्त आद्दण लोह" या नीतीने झाली. अठराशे सत्तरच्या यरुोप मध्ये मध्ये 

दोन गट पडले दोन्ही गट शस्त्रास्त्र स्पधेमध्ये भाग घेऊ लागले. अद्दवश्वास, एकमेकाांवर सांशय 

असे वातावरण होते. आद्दिकेमध्ये या यरुोपातील सगळे राष्ट् एकमेकाांवर कुरघोडी 

करण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यामळेु  डेद्दव्हड द्दफल्डहाऊस याांच्यामते. या स्पधेमळेुच राज्य 

वादाचा पाया आद्दिकेत रोवल गेला. 

 

दसुरा द्दसद्ाांत आर रोद्दबन्सन आद्दण ज. गॅद्दलघर याांचा आहे. त्यामध्ये आपण कमावलेल्या 

साम्राज्य द्दटकवण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्ाला साम्राज्यवादी धोरणाची गरज होती. उदाहरणाथि 

सएुझ कालव्याचा रस्ता भारताकडे येण्यासाठी इांग्लांडला उपयोगी होता. म्हणून इांग्लांडने 

इद्दजप्त मध्ये सैन्य ठेवण्याचा द्दनणिय घेतला त्याांच्या या कृतीचा पररणाम लगेच झाला इतर 

यरुोद्दपयन देशाांनी सदु्ा आता आपले साम्राज्य द्दटकवण्यासाठी सैन्य पाठवण्यास सरुुवात 

केली. 

 

द्दतसरा द्दसद्ाांत आह े पी.जे.केन व पी. जे. हॉपद्दकन्स याांचा. त्याांनी साम्राज्यवादाच्या 

प्रसाराला सांस्कृतीचा नवा आयाम द्ददला. त्याांच्या द्दसद्ाांतानसुार समाजातील सभ्य 

घटकाांनी म्हणजे सरांजाम दार, सरदार, चचिमधील अद्दधकाऱ्याांनी आपल्या फायद्यासाठी 

भाांडवल शाही द्दनमािण केली. त्याांच्या राजघराण्याची असलेल्या सांबांधामळेु ते सरकारला 

आपल्या मता कडे वळू शकले. त्याांनी पैशासाठी   व आपल्या आरामासाठी साम्राज्यवादाचा 

उपयोग केला. देशात जाऊन सेवाांचा लाभ करून घेणे द्दवशेषतः नोकर  चाकर सेवेचा लाभ 

करून घेण्याची त्याांची इच्छा होती. उदाहरण द्यायचे झाले आपल्या देशात एका अांगे्रज 

अद्दधकाऱ्या मागे १० नोकर असायचे. 

 

७.६ साम्राज्यवादाच ेहतूे  सकां वा कारण े 

 

१) बाजारा साठी स्पधाि: औद्योद्दगक क्ाांतीमळेु यरुोद्दपयन देश अद्दतररक्त उत्पादन द्दनद्दमिती 

करत होता. एकमेकाांच्या बाजारपेठेमध्ये आयात होणाऱ्या उत्पादनावर चढाओढीने शलु्क 
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लावत होता. अशावेळी आपले उत्पादन द्दवकण्यासाठी नवी बाजारपेठ हवी होती. या 

बाजारपेठेच्या स्पधेमध्ये साम्राज्यवादाची ची द्दनद्दमिती झाली. 

 

२) सांचार माध्यमातील क्ाांती: १८७० नांतर दूर सांचार माध्यम म्हणजे टेलीग्राम, 

वाफेवरील जहाज, आगगाडी शोध लागला. सैन्य दलाचे दळणवळण करणे सोपे जाऊ 

लागले. त्यामळेु साम्राज्यवाद पसरण्यास मदत झाली. 

 

३) वसाहतीमधील उत्पादनाांना मागणी: भारतामधील कापूस, काांगो मधील रबर, नारळ, 

कॉफी, चहा, साखर या वस्तू ना पाश्चात्त्य देशात जबरदस्त मागणी होती. चीन मधून धातू, 

अफु, ्ान्सवाल मधील सोने यासाठी इांग्लांड आद्दिका व आद्दशया पयंत आले होते. या 

वस्तूांवर ताबा द्दमळवण्यासाठी साम्राज्यवादाची सरुुवात झाली. 

 

४) असतररक्त भाांडवल: एकोद्दणसाव्या शतकात अद्दतररक्त भाांडवल जमा झाल्यावर 

यरुोद्दपयन देशाांनी कजािच्या स्वरूपात इतर देशाांना द्ददले. हा एक नफेखोरीचा धांदा झाला 

होता. द्ददलेले कजि वसूल करण्यासाठी साम्राज्यवादी देशाांनी आपले सैन्य पाठवून साम्राज्य 

सरुद्दक्षत ठेवायचे प्रयत्न केले. 

 

५) माझे राष्ट्र बरोबरच ही सांकल्पना: एकोद्दणसाव्या शतकात राष्ट्पे्रम व राष्ट् गवि ही 

सांकल्पना रुजू झाली. काहीही झाले तरी आपला देश चकुणार नाही व देशाची चूक झाली 

तरी आम्ही ती मान्य करणार नाही. या मानद्दसकतेमळेु च साम्राज्य वादी स्पधेचा अांत 

पद्दहल्या महायदु्ात झाला. 

 

७.७ साम्राज्यवादासाठी राबवलेली यांत्रणा (Mechanism) 

  

साम्राज्य वादासाठी राबवलेल्या यांत्रणेमध्ये दोन प्रकार येतात. प्रथम अनोपचाररक प्रकार े

राबवलेला साम्राज्यवाद व दसुरा औपचाररक प्रकार ेराबवलेला साम्राज्यवाद. 

 

१) अनौपचाररक प्रकार: 

 या प्रकारामध्ये मकु्त व्यापार, आपल्या राष्ट्ाचा प्रभाव वाढवणे प्रभाव के्षत्राचा द्दवस्तार करणे 

हे प्रकार येतात. अठराशे सत्तावन नांतर  आद्दिकेमध्ये या प्रकाराने साम्राज्यवादाचा प्रसार 

करण्यात आला. या प्रकाराचे उत्तम उदाहरण म्हणजे चीनमध्ये पाश्चात्य राष्ट्ाांनी केलेल्या 

सांघषि. अफूच्या व्यापारावर द्दनयांत्रण द्दमळवण्यासाठी इांग्लांड, िान्स व इतर यरुोद्दपयन राष्ट्े 

चीनमध्ये  आपले प्रभाव के्षत्र द्दवस्ताररत करत होते. 

 

२) औपचाररक प्रकार सकां वा पूणिपणे देश ताब्यात घेणे: 

या प्रकारामध्ये वसाहत पूणिपणे आपल्या कब्जात घेणे. वसाहतीमध्ये रले्वे, डाक सेवेची 

सरुुवात करून आक्मक मागािनी देशावर द्दनयांत्रण स्थापन करणे. वसाहतींवर वर कायदा व 

सवु्यवस्थेचे राज्य प्रस्थाद्दपत करणे. आद्दिका  व आद्दशयामध्ये याच प्रकाराने साम्राज्य 

उभारण्यात आली. 



97 

 

 

आता आपण औपचाररक प्रकार अांतगित द्दकती प्रकाराांचा वापर करून साम्राज्य स्थापन 

करता येईल हे पाहूया. 

 

१) प्रभावक्षेत्र वाढवण:े 

या प्रकारामध्ये पाश्चात्त्य देशाांना मयािद्ददत आद्दथिक फायद्यासाठी वसाहतींवर अद्दधकार हवा 

होता. त्याांना त्या देशाच्या राजकारणामध्ये काही स्वारस्य नव्हते. त्याांना अद्दधकार केवळ 

वसाहतींच्या आद्दथिक के्षत्रा परुतेच हवे होते. उदाहरण द्यायचे झाले तर आपण कोररया, चीन 

या दोन राष्ट्ाांचे घेऊ. कोररया व चीन मध्ये जपान, इांग्लांड ,िान्स या सगळ्याांना मयािद्ददत 

प्रभावके्षत्र हवे होते. त्या देशाांमध्ये असलेली खद्दनज सांपत्ती व व अफूच्या उत्पादनातील 

द्दहस्सा या देशाांना हवा होता. म्हणून त्याांनी आपले प्रभावके्षत्र वाढवण्याचा प्रयत्न केला. 

 

२) पूणिपणे सनयांत्रण: 

 पूणिपणे द्दनयांत्रण म्हणजे आपली सत्ता स्थापन करून वसाहतींवर द्दनयांत्रण द्दमळवणे. देशावर 

कायदा व सवु्यवस्था, त्या देशातील परकीयाांचे सांरक्षण व व या देशात प्रशासन व्यवस्था 

प्रस्थाद्दपत करणे. या प्रकारामध्ये आपल्याला भारताचे उदाहरण देता येईल. द्दिद्दटशाांनी 

भारतावर प्रशासन  व्यवस्थेच्या जोरावर पूणिपणे द्दनयांत्रण द्दमळद्दवले. 

 

३) वसाहतवाद: 

वसाहती स्थापन करताना त्या देशाचे भौगोद्दलक वातावरण, आद्दथिक दृष्टीने त्या देशाचे 

महत्त्व व त्या देशाचे धोरणात्मक महत्त्व  लक्षात घेतले जायचे. उदाहरणासाठी आपण द्दिद्दटश 

आद्दण बोर लोकाांचे साउथ आद्दिकेमधील वास्तव्य घेऊ शकतो. 

 

४) प्रबळ सत्तचे्या सांरक्षणाखाली असलेला प्रदेश: 

सतराव्या शतकातील भारतातील वसाहतवाद प्रकारामध्ये मोडतो. प्रबळ कां पनीचे वा प्रबळ 

देशाचे त्या वसाहतींना द्दमळणार ेसांरक्षण. ईस्ट इांद्दडया कां पनीने भारतातील राज्याांना द्ददलेले 

सांरक्षण या प्रकारात मोडते. पण या प्रकारामध्ये कां पनीला व सरकारला द्दमळालेले अद्दधकार 

मयािद्ददत होते कारण त्याांच्यावर आांतरराष्ट्ीय कायद्याचे बांधन होते. ईस्ट इांद्दडया कां पनीवर 

द्दिद्दटश सरकारचे द्दनयांत्रण होते त्याांच्या अद्दधकारावर मयािदा यायची. 

 

स्थाद्दनक लोकाांना द्ददलेल्या  सांरक्षणाच्या मोबदल्यात या कां पन्या आपल्याला हव्या त्या 

सदु्दवधा प्राप्त करून घेत असत. महत्वाचा मिुा असा येतो की करारावर स्वाक्षरी करताना 

दोन्ही बाजूांना एकमेकाांची भाषा कळत नसे. मग करारावर सही कशी करायची. तर या 

सत्ताांनी त्याच्यावर पण मागि शोधून काढला होता. स्थाद्दनक राजाांनी फक्त करारावर × असे 

द्दचन्ह काढायचे व करार अद्दस्तत्वात येत असे. 

 

५) भाडे तत्वा वर क्षेत्राांवर प्रभाव स्थासपत करणे: 

प्रभाव के्षत्राखाली  वाहतकुीसाठी असणारी बांदर े आपल्या ताब्यात घेणे व त्याद्वार े

साम्राज्यवाद प्रस्थाद्दपत करणे. उदाहरणाथि चीने ने हॉ ांगकॉ ांग  हे बांदर ९९ वषािसाठी 
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इांग्लांडला भाडे तत्वावर द्ददले होते. जमिनी व िान्स  ने आद्दिकेमधील बांदरावर अशाप्रकार े

आपले द्दनयांत्रण स्थाद्दपत केले. 

 

६) सिश्चन समशनरी व शोधकाचा प्रभाव: 

पाश्चात्त्य देशाांनी आपला या वसाहत वादाचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी नवीन नवीन आयाम 

शोधून काढले. रुडयाडि  द्दकद्दप्लांग या लेखकाने" White man's burden'' ही सांकल्पना 

आणली. त्याच्या मते मागासलेल्या देशाांना द्दवकद्दसत करण्याची जबाबदारी देवाने प्रगत 

असलेल्या पाश्चात्त्य देशाांना द्ददली आहे. त्यामळेु साम्राज्य प्रस्थाद्दपत करून पाश्चात्त्य देशाांनी 

या लोकाांना ससुांस्कृत व सदु्दशद्दक्षत केले पाद्दहजे. 

 

या मागासलेल्या देशाांना ससुांस्कृत व प्रगत करण्याची जबाबदारी द्दिश्चन द्दमशनरी ना देण्यात 

आली. िें च व पोतुिगीज राष्ट्ाांचा साम्राज्यवाद याच तत्वाांवर आधाररत होता. िान्सने 

अल्जेररया, पद्दश्चम आद्दिका, इांडोचायना व पोतुिगालने भारतामधील गोवा, आद्दिकेमधील 

अांगोला, द्दगनी, मोझाांद्दबक या देशाांमध्ये वसाहतवाद स्थापन करण्यासाठी द्दिश्चन द्दमशनरी चे 

सहाय्य घेतले. या देशाांनी आपण आपल्या सांस्कृतीचा व धमािचा प्रसार करून मागासलेल्या 

देशाांना द्दवकद्दसत करत आहोत असा पद्दवत्रा घेतला. 

 

शोधक प्रवासी व द्दिश्चन द्दमशनरी द्दन साम्राज्यवादाला खतपाणी घालण्याचे काम केले. ते 

ज्या देशातून आले होते त्या देशाचे प्रद्दतद्दनधी म्हणून त्याांनी काम केले. द्दिश्चन द्दमशनरी 

याांच्या धमिप्रसाराच्या कायािला द्दवज्ञानाचा प्रसार असे गोड नाव देण्यात आले. द्दिश्चन 

द्दमशनरी द्दन गलुामद्दगरीचा अांत, स्थाद्दनकाांचा उद्ार व धमािचा प्रसार ही उद्दिष्ट े ठरवली. 

द्दमशनरी ज्या देशातून आल्या होत्या त्या आपल्या राष्ट्ाच्या द्दहताांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न 

त्याांनी केला. साम्राज्यवादाच्या पद्दहल्या लाटेमध्ये द्दिश्चन द्दमशनरी आपल्या राष्ट्ाचा ध्वज 

घेऊनच धमिप्रसार करीत होत्या. म्हणून त्याांना म्हटले जायचे "" flag follows the 

gospel''. 

 

द्दिश्चन द्दमशनरी च्या कायािमळेु गैर यरुोद्दपयन लोकाांचा फायदाच होणार आह.े म्हणून बळाचा 

वापर करून सदु्ा साम्राज्य स्थाद्दपत केले तरी चालणार आहे अशी यरुोद्दपयन देशाांची 

भावना होती.  वसाहतीमधील सांस्कृती मागासलेली असून द्दतकडे राहणार े लोक 

बरुसटलेल्या द्दवचाराांचे आहेत व त्याांना सधुारण्यासाठी साम-दाम-दांड-भेद याांचा वापर केला 

तरी चालेल अशी यरुोद्दपयन राष्ट्ाांची भावना होती. त्याांना सधुारण्यासाठी आपण आपल्या 

सैन्याचा ही वापर करू शकतो कारण त्याांच्या भल्यासाठीच आहे. 

 

डेद्दव्हड द्दलद्दवांग स्टोन याांच्यामते व्यापार व द्दिश्चन धमािच्या प्रसारामळेु आद्दिकेसारख्या 

मागासलेल्या खांडाला सदु्ा मकु्ती द्दमळू शकते. एम एम स्टॅन्ली याांनी काांगो चा शोध लावला 

व त्याांनी कागँो वर अद्दधपत्य गाजवण्यासाठी त्या देशावर इांग्लांडचे राज्य येणे कसे गरजेचे 

आहे हे त्या वेळच्या वतिमान पत्रात द्दलद्दहले. स्टॅनली नी राजा द्दलओपल्ड कडे त्यानांतर 

काांगो खोऱ्याचा द्दवकास करण्याचा प्रयत्न केला. आद्दिका व आद्दशया खांडातील खद्दनज 
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समदृ् प्रदेशाच्या बातम्या द्दवद्दवध यरुोद्दपयन शहरातील वतिमानपत्रात छापून येत होत्या त्या 

बातम्या वाचून द्दकतीतरी शोधक प्रवासी आद्दिका व आद्दशयाच्या प्रवासाला द्दनघाले होते. 

 

७.८ आसिकेमधील साम्राज्य सवस्तार  

 

यरुोप आद्दण आद्दिका खांडाचा सांबांध पांधराव्या शतकापासून सरुू झाला. मालवाह ूजहाज 

इांधन भरण्यासाठी आद्दिकेतील बांदराांवर थाांबायची. आद्दिकेमध्ये जे वादा ची खरी सरुुवात 

केप ऑफ गडु होपच्या शोधानांतर झाली. १४४८ मध्ये बटि  लोम ुडायस पोतुिगीज शोधकाने 

केप ऑफ गडु होप चा शोध लावला. त्याला कॅप ऑफ स््ोम्स नाव द्ददले पण पोतुिगालचा 

राजा जॉन द्दद्वतीय ने त्याचे नाव बदलून केप ऑफ गडु होप असे ठेवले कारण आता 

भारतामध्ये येण्याचा मागि सकुर झाला होता. 

 

आद्दिका खांड नैसद्दगिक साधन सांपत्तीने समदृ् होता. आद्दिकेमध्ये साम्राज्यवाद प्रथम 

पोहोचला कारण यरुोप मधून आद्दिकेमध्ये यायला सोपे होते.१८७० पयंत आद्दिकेच्या 

समदु्र द्दकनाऱ्याच्या भागावर यरुोद्दपयन राष्ट्ाांनी आपले प्रभाव के्षत्र द्दनमािण करून ठेवले होते. 

त्याांनी आद्दिकेचा बराचसा मोठा भूभाग १८९५ पयंत आपल्या अभ्यास घेतला होता पण 

पण राजकीय वचिस्व द्दनमािण केले नव्हते. 

 

 
साम्राज्यवाद दशिसवणार ेव्यांगसचत्र 
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७.९ आसिकेच े  साम्राज्यवादी राष्ट्राांनी सवभागून  घेतलेले प्रदशे १९०० 

पयिन्त 

 

आद्दिकेमधील व्यापारात हद्दस्तदांताच्या वस्तू, धातु, कॉफी, कोको, रबर या वस्तूांचा व्यापार 

होत असे. या वस्तू व्यद्दतररक्त गलुामाांचा व्यापार सदु्ा आद्दिके मधून होत असे. हळूहळू 

व्यापाराच्या व धमिप्रसाराच्या नावाने  यरुोद्दपयन देशाांनी आद्दिका खांडाच्या द्दवद्दवध भागाांवर 

द्दनयांत्रण द्दमळवण्यास सरुुवात केली. इांग्लांडने आद्दिकेमधील सदुान, केद्दनया, इद्दजप्त, घाना, 

लेसोथो, गाांद्दबया, नायजर या देशावर आपले वचिस्व प्रस्थाद्दपत केले. इांग्लांडने आपल्या 

साम्राज्याची सरुुवात अनोपचाररक प्रकाराने केली होती. पण जेव्हा स्थाद्दनक लोक उठाव 

करू लागले तेव्हा द्दिद्दटशाांनी आपले सैद्दनक द्दतथे पाठवले. 

 

आद्दिकेतील साम्राज्यवाद १८८४ च्या  बद्दलिन पररषदेमळेु उच्च द्दशखरावर पोहोचला. 

१८८४ मध्ये १४ यरुोद्दपयन देशाांनी आद्दिका खांडातील देश आपसापसात ते द्दवभाद्दजत 
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करायचे, नैसद्दगिक साधन सांपत्ती कशी वाटून घ्यायची हे ठरवण्यासाठी बद्दलिन पररषद 

बोलावण्यात आली होती. या पररषदेमध्ये िान्स, जमिनी इांग्लांड, व पोतुिगाल हे देश प्रमखु 

होते. ज्या पररषदेमध्ये आद्दिका खांड द्दवषयीचे द्दनणिय होत होते, आद्दिका खांडाचा एकही 

प्रद्दतद्दनधी नव्हता. पररषदेमध्ये जनरल ऍर्कट ऑफ बद्दलिन समांत करण्यात आला. या 

कायद्यानसुार आद्दिकेतील काांगो खोऱ्यातील व्यापारावर पूणिपणे द्दनयांत्रण आणणे व 

आद्दिका खांड यरुोद्दपयन राष्ट्ाांमध्ये द्दवभाद्दजत करणे याद्दवषयी एकमत झाले.१८९० पयंत 

आद्दिका पूणिपणे यरुोद्दपयन देशाांच्या द्दनयांत्रणाखाली होता आद्दण त्यासाठी त्याांना यदु्ाची 

द्दकां वा सांघषािची गरज पडली नाही. आद्दिकेतील लोकाांच्या भद्दवतव्याची ब त्याांना होणाऱ्या 

नकुसानाचे द्दफकीर न करता पूणि आद्दिका खांड यरुोद्दपयन देशाांनी आपसात वाटून घेतला 

होता. 

 
                 १९१४ मधील आसिका 

 

७.१० आसशयामधील साम्राज्यसवस्तार  

  

आद्दशया व आद्दिकेमधील साम्राज्य द्दवस्तारात फरक आहे. सविप्रथम द्दजतर्कया वेगाने 

यरुोद्दपयन देशाांना आद्दिकेमध्ये बस्तान बसवता आले तसे आद्दशयाई देशाांमध्ये बसवता 

आले नाही. दोन्ही खांडाांच्या पररद्दस्थतीत फरक होता. आद्दशयातील देशाांची सांस्कृती प्राचीन 

व द्दवकद्दसत होती, ते आद्दिका खांडातील लोकाां इतके मागासलेले नव्हते. त्यामळेु त्याांनी 
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यरुोद्दपयन साम्राज्यवादाच्या द्दवस्ताराला द्दवरोधच केला. जपान ने तर यरुोद्दपयन देशाांना 

आपल्या दरवाजा पयंत पोहोचूच द्ददले नाही . जपान स्वतः एक साम्राज्यवादी देश बनला. 

 

बाराव्या शतकात यरुोद्दपयन प्रवासी चीन पयंत आले होते. पण चीन व्यद्दतररक्त इतर 

देशाांमध्ये ते पोहोचले नव्हते. चीन ने यरुोद्दपयन राष्ट्ाांनी मधून येणाऱ्या द्दिश्चन द्दमशनरी ना 

आपल्या देशात येऊ द्ददले नव्हते कारण ते त्या सांस्कृतीला शे्रष्ठ समजत होते. भारतामधील 

काही भागाांमध्ये व्यापारासाठी व धमि  प्रसारासाठी यरुोद्दपयन लोकाांचे आगमन झाले होते. 

पोतुिगीज व्यापाऱ्याांनी काद्दलकत मध्ये व अांगे्रज व्यापाऱ्याांनी सरुत मध्ये आपले बस्तान 

बसद्दवले होते. 

 

चीन ने यरुोपीयन शक्तींना द्दवरोध केला तरीसदु्ा त्याांची सैद्दनकी शक्ती यरुोद्दपयन राष्ट्ाांच्या 

सैद्दनकी शक्तीपेक्षा कमी होती.१८४२ चा अद्दफम च्या यदु्ानांतर चीनची व्यापारी 

बांदर े व्यापारासाठी इांग्लांड, िान्स, स्पेन, बेद्दल्जयम आद्दण नेदरलडँ साठी खलुी झाली. तेथे 

प्रत्येक राष्ट् व्यापारी सदु्दवधाांसाठी एकमेकाांशी सांघषि करू लागला. एकोद्दणसाव्या शतकाच्या 

सरुुवातीस यरुोद्दपयन शक्ती व जपान सदु्ा चीनचे द्दवघटन करण्याच्या प्रयत्नात होते. पण ते 

कसे करावे ह े त्याांना कळत नव्हते. शेवटी अमेररकन सेके्टरी जॉन मे याच्या 

नेततृ्वाखाली१८९९ मध्ये रद्दशया, अमेररका, इांग्लांड, िान्स व जपान याांनी चीन मध्ये 

मकु्तद्वार नीती चे धोरण स्वीकारले व स्वतःचे प्रभावके्षत्र वाढवले. एकोद्दणसाव्या शतकापयंत 

चीन मधील व्यापार,१४ मालवाहतकुीची बांदर,े दोन ततृीयाांश जमीन प्रभाद्दवत के्षत्र म्हणून 

यरुोद्दपयन राष्ट्ाांनी वाटून घेतली. ्ान्स सायबेररयन रले्वे रद्दशयाच्या अद्दधपत्याखाली होती. 

 

इांडोनेद्दशयामध्ये डच लोकाांचे साम्राज्य होते. द्दिद्दटश, डच आद्दण जमिन राष्ट्ाांनी न्यू 

द्दगएना  मध्ये स्वतःचे के्षत्र द्दवस्तारीत करून घेतले. जमिनीने  इांडोनेद्दशया च्या  आजूबाजूच्या 

बेटाांवर  कब्जा केला ब त्याच द्वीपसमूह ला द्दबसमाकि  अचिप्लेजो असे नाव द्ददले. इांग्लांडने 

सोलोमोन, टोगऺा, व द्दगल्बटि  द्वीप समूहावर आपले द्दनयांत्रण स्थाद्दपत केले. िान्स सदु्ा 

साम्राज्यवादाच्या स्पधेत पढेु होता.१८८७ मध्ये िान्सने टोन द्दकां न, अमान, कोचीन 

चायना व कां बोद्दडया ह े प्रदेश द्दमळवून इांडोचायना चा प्रदशे आपल्या सामर्थयाि खाली 

आणला. रद्दशयाने तकुि स्तान व तकुीच्या बअसारद्दबया  व अमेद्दनया हे प्रदेश आपल्या 

द्दनयांत्रणाखाली आणले. 
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७.११ युरोसपयन  दशेाांच्या साम्राज्यवादी नीतीच ेपररणाम  

 

यरुोद्दपयन राष्ट्ाांमधील साम्राज्यवादी स्पधेमळेु आद्दशया आद्दण आद्दिका खांडावर तर 

पररणाम झालाच पण यरुोप मध्ये सदु्ा या नीती चे पररणाम झाले. स्पधेच्या वातावरणामळेु 

प्रत्येक राष्ट् दसुऱ्या राष्ट्ाकडे सांशयाने पाहू लागला. अद्दवश्वासाचे वातावरण द्दनमािण झाले. 

प्रथम महायदु्ाच्या कारणाचा द्दवचार करता आपण साांगू शकतो की साम्राज्यवादी 

नीतीमळेु  द्दनमािण झालेल्या तणावामळेु, सांशयामळेु, द्वेषामळेु यरुोद्दपयन राष्ट्ाांमध्ये दोन तट 

द्दनमािण झाले. एका  समूहामध्ये जमिनी, ऑद्दस््या- हांगेरी, तकुी व बल्गेररया चा समावेश 

होता. दसुऱ्या समूहामध्ये िान्स व इांग्लांडचा. या दोन्ही समूहा मधील साम्राज्यवादी धोरण 

प्रथम महायदु् सरुू करण्यास कारणीभूत ठरले. 

 

१९१४ च्या महायुद्ानांतर दोन नवीन व्यवस्था सनमािण झाल्या:- १) लीग ऑफ नेशन्स 

ने सदलेले सहमती पत्र(Mandate System) २) नव साम्राज्यवाद. 

 

लीग ऑफ नेशन्स मध्ये केलेल्या द्दजांकलेल्या देशाांना पराभूत झालेल्या देशाांची व 

साम्राज्याची जबाबदारी देण्यात आली. देशातील लोकाांच्या द्दहताचे रक्षण करणार असे वचन 

द्दवजेत्या राष्ट्ाांनी द्ददले. नवां साम्राज्य वादामध्ये द्दवसाव्या शतकात प्रभतु्व स्थापन 

करण्यासाठी आपल्या देशाच्या सांस्कृती द्वार,े आद्दथिक मदती द्वार ेव शैक्षद्दणक गरजा भागवून 

आपले प्रभाव के्षत्र द्दवकद्दसत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. प्रबळ राष्ट् आपल्या सांस्कृती द्वार े

व आद्दथिक बळा द्वार ेनवां साम्राज्यवाद उभारू लागले. उत्तम उदाहरण आहे अमेररका. 

 

७.१२ आसशयाई राष्ट्राांवरील पररणाम 

 

आद्दशया मधील राष्ट्ावर फार गांभीर पररणाम  झाले. दोन्ही देशातील पारांपररक जीवनशैली 

व सांस्कृतीचा ऱ्हास झाला.  यरुोद्दपयन राष्ट्ाांना स्थाद्दनक सांस्कृतीशी व जीवन शैलीशी काही 

देणां-घेणां नव्हतां. त्याांना स्थाद्दनक लोकाांद्दवषयी आत्मीयता नव्हती. साम्राज्यवाद्याांनी त्याांच्या 

फायद्यासाठी उत्तमोत्तम जद्दमनी चा  वापर केला व पडीक जमीन स्थाद्दनकाांसाठी ठेवली. 

ज्या प्रदेशात चाांगले उत्त्पन्न असेल द्दतकडे आपल्या लोकाांना आणून ठेवले व त्याांच्या 

वसाहती वाढवल्या. उदाहरण द्याचे झाले तर साऊथ आद्दिके मध्ये द्दिद्दटश लोकाांनी 

आपल्या फायद्यासाठी वास्तव्य केले. आद्दिके मध्ये त्याांनी आपल्या मालकीच्या खद्दनज 

कां पन्या काढल्या व स्थाद्दनक आद्दिकन लोकाांना कमी रोजांदारीवर कामावर ठेवले. 

भारतातील कच्चा माल कमी द्दकमतीत  नेऊन पर्कका माल  तयार करून चढ्या भावाने  

द्दवकला. 

 

शेतीचे  उत्पादन होत नसल्यामळेु पाश्चच्यात्त  देशाांनी कब्जा केलेल्या जद्दमनीवर आद्दिकन 

मजदरुाांना काम करावे लागले. वेठद्दबगार श्रद्दमकाांची सांख्या वाढायला लागली. गावाां मध्ये 

काम करण्याऱ्या परुुषाांची सांख्या झपाट्याने कमी होऊ लागली. शेतीचे उत्पन्न द्दमळत 

नसल्यामळेु लोकाांना दषु्टकाळाचा सामना करावा लागला. त्यातच इांग्लांड ने आद्दशया मधून 
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मजदूर आणण्यास सरुुवात केली. स्थाद्दनक व परदेशी मजदरुाां मध्ये तणाव वाढून सांघषािची 

द्दस्थती द्दनमािण झाली. साम्राज्य वादी राष्ट्ाांना वसाहतींना स्वयांपूणि करण्यात स्वारस्य 

नव्हते. औद्योद्दगक ररत्या प्रगत करण्याची तर मळुीच इच्छा नव्हती. ते आद्दिका व आद्दशया 

मधील कच्चा माल घेऊन पर्कका माल तयार करून परदेशी बाजारपेठाां मध्ये द्दवकत असत. 

त्यातून द्दमळणारा फायदा कधीच स्थाद्दनक लोकाांपयित पोहोचला नाही. आद्दिके मध्ये तर 

पारांपररक जीवन शैली नष्ट झाली व द्दवद्दवध आद्ददवासी जमाती मध्ये सांघषि  लावून द्दतथली 

शाांती भांग केली. 

 

७.१३ साराांश 

 

साम्राज्यवादामळेु काही चाांगल्या गोष्टी पण घडल्या. वैद्यकीय सेवा, द्दशक्षण, दळण - 

वळणाची साधने यूरोपीन राष्ट्ाांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी आणली. पण त्याचा उपयोग 

स्थाद्दनक लोकाां साठी झाला. द्दिस्ती द्दमशनरींनी मोफत वैद्यकीय सेवा आद्दिकेतील लोकाां 

प्रयन्त पोहोचवली. भारतामध्ये द्दशक्षण सांस्था उभारण्यास मदत केली. त्यामळेुच वसाहती 

मधील लोक आपल्या अद्दधकाराांसाठी जागतृ झाली. आपले हर्कक त्याना कळले व ते 

द्दमळवण्यासाठी जागरूक झाले. याचा पररणाम म्हणजे भारतीय स्वन्त्रता  चळवळ ज्यामळेु 

भारत स्वतांत्र झाला.  

 

७.१४ प्रश्न 

 

१)  साम्राज्यवादी देशाांनी कसा वसाहतवादाचा प्रसार  केला ? 

२)  वसाहत वाद प्रसाराची प्रमखु कारणे कोणती ? 

३)  आद्दशया  व आद्दिकेमध्ये साम्राज्यवाद कसा पसरला ? 

४)  साम्राज्यवादी नीतीचे काय पररणाम झाले ? 
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जममनी आणि इटलीचे एकीकरि 

 

घटक रचना  

८.०  उद्दिष््टये   

८.१   प्रस्तावना 

८.२  जममन राजयाांवर नेपोद्दियनच्या द्दवजयाचे पररणाम 

८.३  १८४८ ची क्ाांती 

८.४  झोल्व्हेररन द्दकां वा कस्टम यदु्दनयन 

८.५  द्दबस्माकम चा उदय 

८.६  डेन्माकम  बरोबर यदु्ध १८६४ 

८.७  ऑस्रो - प्रद्दियन यदु्ध १८६६ (सात आठवड्याांचे यदु्ध) 

८.८  फँ्रको प्रद्दियन यदु्ध १८७०-७१ 

८.९  इटिीचे एकीकरण 

८.१०  पीडमोंट मधीि घडामोडी  

८.११   साराांि  

८.१२   प्रश्न  

८.१३   सांदभम  

 

८.० उणिष््टये 

 

१)  जममनी आद्दण इटिीच्या एकीकरणाची पार्श्मभूमी समजून घेणे 

२)  जममनी आद्दण इटिीच्या एकीकरणाकडे नेणाऱ्या घटनाांचा मागोवा घेणे 

३)  जममनीच्या एकीकरणात द्दबस्माकम ची भूद्दमका जाणून घेणे 

४)  इटिीच्या एकीकरणात कॅ्हूरची भूद्दमका जाणून घेणे 

 

८.१   प्रस्तावना 

 

एकोद्दणसा्या ितकाच्या पूवामधामत जममनी आद्दण इटिी राजकीयदृष््टया द्दवस्कळीत द्दस्थतीत 

होते. एक देि म्हणून ते अद्दस्तत्वात आिे न्हते व ते अनेक छोट्या अद्दनयांद्दित सत्ताधीि 
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असणाऱ्या राजयाांमध्ये द्दवभागिे गेिे होते. बहुतेक राजये ऑद्दस्रयाच्या ताब्यात होते. 

ऑद्दस्रयाचा पांतप्रधान मेटद्दनमच याने उदारमतवाद आद्दण सधुारणाांचे सवम प्रयत्न द्दनदमयपणे 

द्दचरडिे. ऑद्दस्रया ्यद्दतररक्त, इांग्िांड आद्दण डेन्माकम चा जममन राजयाांवर राजकीय प्रभाव 

होता. डाएट ही एक अिी राजकीय सांस्था होती जयात सवम राजयाांचे प्रद्दतद्दनधी होते. माि 

डाएटने जनतेच्या द्दहतासाठी कधीही काम केिे नाही. राजयकत्याांनी यथाद्दस्थत पररद्दस्थती 

ठेवणे पसांत केिे. त्याांनी एकीकरणाच्या प्रद्दक्येबाबत कधीही द्दवचार केिा नाही. जममन 

देिभक्ताांनी ऐक्यासाठी प्रयत्न केिे,पण ते यिस्वी होऊ िकिे नाहीत. प्रद्दिया या 

राजयाांमधीि सवामत बिवान सत्ता  होती आद्दण जममन देिभक्ताांना आिा होती की केवळ 

तीच एकीकरण चळवळीची जबाबदारी घेवू िकते. 

 

८.२ जममन राजयाांवर नेपोणलयनच्या णवजयाचे पररिाम 

 

नेपोद्दियनच्या प्रिासकीय ऐक्याने राष्ट्रवाद आद्दण एकीकरण िक्तींना प्रोत्साहन द्ददिे. त्याने 

सरांजामिाही आद्दण गिुामद्दगरी दूर केिी. तथाद्दप, नेपोद्दियनच्या पराभवामळेु देिभक्ताांच्या 

आिा धळुीस द्दमळाल्वया. प्रद्दतगामी व द्दवघटनकारी िक्तींनी व  द्द्हएन्ना येथीि िाांतता 

समझोत्याने जममनीिा डाएटसह ३९ राजयाांच्या मोकळ्या सांघात पनु्हा एकदा द्दवभागिे. 

ऑद्दस्रयाने पनु्हा एकदा इटिी व जममन प्राांत द्दवभागिे. सवम राजयकत्याांनी पनु्हा 

हुकुमिाहीिा सरुुवात केिी. देिभक्ताांनी केिेिे बद्दिदान द्दवसरिे गेिे. जेना द्दवद्यापीठाने 

मूिगामी द्दवचाराांचे कें द्र म्हणून काम केिे. द्दवद्यापीठातीमळेु क्ाांद्दतकारी प्रवतृ्तींना प्रोत्साहन 

द्ददिे असा आरोप ऑद्दस्रया नेहमी करत असे. द्दवद्यार्थयाांनी गपु्त सांघटना स्थापन केल्वया. 

ऑद्दस्रयाने १८१९ मध्ये काल्वसमबाड सनद  सांमत करून द्दवद्याथी आद्दण द्दिक्षकाांच्या 

कृद्दतांवर द्दनयांिण ठेवण्यासाठी सद्दमत्या नेमल्वया गेल्वया. मदु्रण स्वातांत्र्यावर गदा आणिी. 

सांियास्पद ्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आिे. 

 

८.३ १८४८ ची क्ाांती 

 

द्द्हएन्ना कागेँ्रसने िादिेल्वया राजकीय आद्दण सामाद्दजक ्यवस्थेबिि वाढत्या नाराजीमळेु 

जममन राजयाांमध्ये माचम क्ाांतीचा १८४८ मध्ये उद्रेक झािा. जममन राजयाांमध्ये १८४८ च्या 

समुारास घडिेल्वया घटना प्रामुख्याने १८४८ च्या क्ाांतीचा भाग होते.  जममन एकतेचे उिीष्ट 

असिेल्वया क्ाांतींने झोिवेरीन चळवळीद्वार ेत्याांनी एकिीकरणाची इच्छा दिमद्दविी. 

 

फँ्रकफटम सांसद १८४८-४९: 

१८ मे १८४८  रोजी फँ्रकफटम येथे एक राष्ट्रीय सभा बोिाविी गेिी. त्यामध्ये १८४८ च्या 

क्ाांतीमध्ये समाद्दवष्ट  व उल्विेखनीय जममन ्यक्तींचा समावेि केिा गेिा. या सांसदेचे अध्यक्ष 

हेनररक ्हॉन गॅगसम होते. जममनीच्या राजकीय एकीकरणाची योजना करणे हा त्याचा हेतू 

होता. प्रद्दियाचा राजा फे्रडररक द्दवल्वयमने द्दवद्दिष्ट जममन राजयाांचा सांघ  स्थापन करण्याचा व 

एक राजकीय पयामय देण्याचा प्रयत्न केिा,परांत ु ऑद्दस्रयाने ओिमतु्झ (१८५०) च्या 

कराराद्वार ेत्याच्या प्रयत्नाांना आळा घािण्याचा प्रयत्न केिा. ऑद्दस्रयाने जममन महासांघाची  
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कॉन्फेडरिेनची पनुस्थामपना केिी. फँ्रकफटम सांसदेने तयार केिेल्वया सांद्दवधानाचा 

१८६६मध्ये उत्तर जममन महासांघावर प्रभाव पडिा. 

 

८.४  झोल्व्हरेरन णकां वा कस्टम युणनयन 

 

वेगवेगळ्या जममन राजयाांमध्ये ्यापारासाठी वेगवेगळे द्दनयम होते. सीमेवर कर सांकिन सांघ 

स्थाद्दपत केिे गेिे होते. त्याांच्यातीि आांतरराजय ्यापार करपाि होता. ही ्यवस्था 

्यापारासाठी हाद्दनकारक होती. प्रद्दियाने जममन राजयाांचे आद्दथमक एकीकरण आणण्यासाठी 

नेततृ्व प्रदान केिे. प्रद्दिया ्यापार आद्दण ्यावसाद्दयक बाबींबाबत परदेिी देिाांिी जोडिेिा 

होता. या घडामोडींनी जममन राजयाांमध्ये समदृ्धी आणिी. यामळेु नवीन ्यापारी आद्दण 

भाांडविदार वगामिा जन्म द्दमळािा,जयाांना बाजारपेठा द्दवस्ततृ करायच्या होत्या. हे केवळ 

मजबूत आद्दण द्दस्थर सरकारद्वार े िक्य होऊ िकते. हा नवा आद्दथमक वगम िासक वगामिा 

बळकट करण्यासाठी तयार होता. जयामळेु राष्ट्रवाद आद्दण देिभक्तीची िाट द्दनमामण झािी. 

ऑद्दस्रयाचा पराभव करण्यासाठी मजबूत सैन्य आवश्यक आहे हे िोकाांनाही समजिे. या 

कायामत राजािा जममन एकीकरणाचे अग्रगण्य नेता ओटो ्हॅन द्दबस्माकम  याने पढेु मोिाची 

भूद्दमका बजाविी. 

 

८.५ णबस्माकम चा उदय 

 

द्दबस्माकम चा जन्म १८१५ मध्ये प्रद्दियाच्या एका सखुवस्तू कुटुांबात झािा. द्दिक्षण पूणम 

केल्वयानांतर तो नागरी सेवेत रुजू झािा,परांत ु बेद्दिस्तीच्या कारणावरून त्यािा काढून 

टाकण्यात आिे. तो उदारमतवाद्याांद्दवषयी सहानभूुतीिीि न्हता आद्दण राजेिाहीिा 

अनकूुि होता. त्याच्या या द्दवचारसरणीमळेु प्रद्दियन राजाने त्यािा राजनैद्दतक सेवेत घेतिे. 

त्याने प्रथम ऑद्दस्रयाच्या प्रिासनाचा अभ्यास केिा. नांतर तो रद्दिया आद्दण फ्रान्समध्ये 

प्रद्दियाचे राजदूत होता. तो दोन्ही देिाांच्या कमकुवतपणा आद्दण िक्तींची गणना करण्यास 

सक्षम होता. या ज्ञान आद्दण अनभुवाचा त्याने नांतरच्या कारद्दकदीत उपयोग केिा. सांसदेचे 

बहुसांख्य सदस्य हे उदारमतवादी होते जयाांनी िोकिाही प्रजासत्ताकाची बाजू घेतिी. जे्हा 

त्याने सैन्य बळ वाढवण्याचा प्रयत्न केिा ते्हा या सदस्याांनी राजेिाही आद्दण हुकुमिाहीिा 

द्दवरोध केिा. द्दबस्माकम ने राजाचे मनापासून समथमन केिे आद्दण त्यािा आर्श्ासन द्ददिे की 

तो राजाच्या मागे समथमपणेउभा राहून एकीकरणाची योजना प्रत्यक्षात आणेि. एकीकरण 

प्रद्दक्येत प्रद्दियाच्या राजाने द्दबस्माकम च्या सवम योजनाांना पाद्दठांबा द्ददिा. 

 

णबस्माकम चे रक्त आणि लोह णनती धोरि: 

द्दबस्माकम चे दोन महत्वाचे उिेि होते. १) प्रद्दियाने जममन एकीकरणाचे नेततृ्व स्वीकारणे. २) 

प्रद्दियाने द्दतची ओळख जममनीमध्ये द्दविीन करू नये. त्याऐवजी प्रद्दियाने जममनी राजये 

द्दजांकिी पाद्दहजे आद्दण प्रद्दियन सांस्कृती आद्दण सभ्यतेचा प्रसार केिा पाद्दहजे. िाांततेच्या 

मागामने आपिे ध्येय साध्य होऊ िकत नाही ह े त्यािा माहीत होते. पररणामी त्याने िोह 

आद्दण रक्त धोरण अांद्दगकारिे. या धोरणात प्रथम प्रद्दियाने मजबूत सैन्य तयार करणे 
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आवश्यक होते. दसुर े म्हणजे जममन प्रश्नातीि परकीय हस्तके्षपाचे सवम धोके दूर करणे 

अगत्याचे होते. द्दबस्माकम िा फ्रान्स,इांग्िांड द्दकां वा रद्दियाने ऑद्दस्रयािा मदत करू नये याची 

काळजी घ्यायची होती. या हतूेने त्याने आपिे डाव कुिितेने खेळिे. त्याने १८६३ मध्ये 

पोद्दिि द्दवद्रोहात रद्दियािा प्रद्दियन मदत देवू केिी आद्दण भद्दवष्ट्यात ऑद्दस्रया आद्दण 

प्रद्दिया याांच्यात सांघषम झाल्वयास झारकडून तटस्थतेचे आर्श्ासन द्दमळविे. त्यानांतर त्याने 

देिातीि उदारमतवादी सदस्याांच्या द्दवरोधाकडे दिुमक्ष करून सैन्य उभे केिे व जममन 

एकीकरण साध्य केिे. ऑद्दस्रयाचा पराभव  केल्वयाद्दिवाय ते साध्य होऊ िकत नाही याची 

जाणीव द्दबस्माकम िा होती. पण बिाढ्य ऑद्दस्रयािा आ्हान देण्यापूवी प्रद्दियन 

सैन्यबळाची चाचपणी करण्यासाठी त्याने डेन्माकम िी यदु्ध केिे. 

 

८.६ डेन्माकम  बरोबर युद्ध १८६४ 

 

द्दबस्माकम ने दोन हेतूांसाठी डेन्माकम िी यदु्ध केिे. त्यािा प्रद्दियन सैन्याच्या पराक्माची 

चाचणी घ्यायची होती. दसुर े म्हणजे, त्यािा ऑद्दस्रया द्दवरूद्ध यदु्ध करण्याची सांधी 

िोधायची होती, िेिद्दस्वग आद्दण होल्वस्टीन ह े दोन्ही प्राांत जममन होते, परांत ु डेन्माकम च्या 

िासकाद्वार े द्दनयांद्दित होते. होल्वस्टीनचे िोक जममन वांिज होते, परांत ुिेल्वसद्दवगमध्ये बरेच 

डेन्माकम चे रद्दहवािी होते. १८५२ मध्ये झािेल्वया करारानसुार डेन्माकम ने प्राांताांना द्दविीन 

करणे अपेद्दक्षत न्हते. असे असूनही डॅद्दनि राजाने िेल्वसद्दवग प्राांताचे द्दविीनीकरण घोद्दषत 

केिे. त्याच वेळी ऑद्दस्रयाने होल्वस्टीन घेतिा. द्दबस्माकम ने डेन्माकम वर यदु्ध घोद्दषत केिे. 

डेन्माकम चा पराभव झािा. प्रद्दियाने िेल्वसद्दवग काबीज केिा. पढेु द्दबस्माकम ने ऑद्दस्रयािी 

यदु्धाची तयारी केिी. 

 

८.७ ऑस्रो - प्रणियन युद्ध १८६६ (सात आठवड्याांच ेयुद्ध) 

 

१८६६ मध्ये झािेिां यदु्ध हे प्रद्दियाचा एक जबरदस्त द्दवजय होता. नेपोद्दियनच्या 

पराभवापासून यरुोद्दपयन राजकीय पररद्दस्थतीत आमूिाग्र बदि केिा. प्रद्दियाची बरीच 

प्रद्दतस्पधी राजये ऑद्दस्रयािा सामीि झािी होती आद्दण पराभूत झािी होती.  या यदु्धाची 

कारणे खािीिप्रमाणे आहेत. 

 

१)  झोल्व्हेररन ्यापारासाठी फायदेिीर ठरिे. ऑद्दस्रयािा त्यात सामीि होण्याची इच्छा 

होती, परांत ुद्दबस्माकम ने ऑद्दस्रयािा त्यात प्रवेि देण्यास नकार द्ददिा. 

२)  हेसि या जममन राजयाच्या िासकाने नवीन सांद्दवधान द्ददिे,पण त्यात उदारमतवादी 

तत्वे नसल्वयामळेु िोकाांनी द्दवरोध केिा ऑद्दस्रयाने िोकाांचे समथमन केिे,तर 

द्दबस्माकम ने हेसेिच्या िासकाची बाजू घेतिी. 

३)  द्दबस्माकम च्या मतु्सिेद्दगरीने यदु्धसदृश्य द्दस्थती तयार केिी. त्यािा ऑद्दस्रयािा 

मतु्सिीपणाने वेगळे करायचे होते.  इांग्िांडने प्रद्दियाच्या मकु्त ्यापारािा समथमन द्ददिे 

आद्दण ऑद्दस्रयाच्या प्रद्दतद्दक्यावादी धोरणाांचा द्दवरोध केिा. द्दबस्माकम ने पोद्दिि 
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द्दवद्रोहात रद्दियािा मदत करून झारची मजी सांपादन केिी. झार आधीच ऑद्दस्रयावर 

रागाविा होता,कारण त्याने द्दक्द्दमयन यदु्धादरम्यान झारिा मदत केिी नाही. फ्रान्सचा 

राजा नेपोद्दियन यािादेखीि ऑद्दस्रया आद्दण प्रद्दिया याांच्यात यदु्ध हवे होते, 

जेणेकरून दोन्ही देि कमकुवत होतीि आद्दण त्यािा आपिे साम्राजय वाढवण्याची 

सांधी द्दमळेि. द्दबस्माकम ने अनेक देिाांची तटस्थता द्दनमामण करून आपिी बाजू सरुद्दक्षत 

केिी. मग त्याने इटिीिी करार केिा आद्दण प्रद्दियािा िष्ट्करी मदतीच्या बदल्वयात 

इटाद्दियन िोकाांनी ्हेनेद्दिया द्दमळवण्याच्या कायामत पाद्दठांबा देण्याचे आर्श्ासन द्ददिे. 

अिा प्रकार ेद्दबस्माकम ने ऑद्दस्रयािा राजनैद्दतकररत्या वेगळे केिे. 

४)  यदु्धाचे तात्काळ कारण ऑद्दस्रयाच्या अद्दधपत्याखािी असिेल्वया  होल्वत्सेन या प्राांताने 

द्ददिे. द्दबस्माकम ने आरोप केिा की ऑद्दस्रयाने या के्षिाचे योग्य ्यवस्थापन केिे नाही. 

तेथीि जममन िोकाांचे सरांक्षण करण्यासाठी  म्हणून द्दबस्माकम ने ऑद्दस्रयाद्दवरुद्ध यदु्ध 

घोद्दषत केिे. 

 

हे यदु्ध सात आठवडे चाििे. काही प्राांताांनी ऑद्दस्रयािा मदत केिी,पण कोणतेही 

यरुोद्दपयन राजय द्दतच्या मदतीिा आिे नाही. पद्दहल्वया तीन द्ददवसात प्रद्दियाने ऑद्दस्रयाचा 

पराभव केिा आद्दण उत्तर जममनीतीि भाग प्रद्दियािा जोडिा ३ जिैु,१८६६ रोजी सडोवा 

येथे मखु्य िढाई िढिी गेिी. ऑद्दस्रया पराक्माने िढिा, पण िेवटी िढाईत पराभूत 

झािा. या मोद्दहमेत जवळपास ४०,००० सैद्दनक ऑद्दस्रयाने गमाविे. फ्रान्समध्ये 

नेपोद्दियन द्दतसरा याच्यावर ऑद्दस्रयािा मदत न केल्वयाबिि टीका झािी. यदु्धानांतर एक 

मजबूत आद्दण िद्दक्तिािी प्रद्दिया तयार झािा. 

 

प्रागचा करार: 

हा करार द्दबस्माकम च्या मतु्सिीपणाचे द्योतक होता. त्याने कराराच्या अटी द्दिद्दथि ठेवल्वयान 

अन्यथा फ्रान्स हस्तके्षप करण्याची िक्यता होती. कराराच्या अटी पढुीिप्रमाणे होत्या - 

१.  जममन राजयाांचे कॉन्फेडरिेन रि करण्यात आिे; अिा प्रकार ेजममनीमध्ये ऑद्दस्रयाचा 

प्रभाव सांपषु्टात आिा.  

२.  ऑद्दस्रयािा यदु्ध भरपाई द्यावी िागिी. 

३.  ऑद्दस्रयािा ्हेनेद्दियािा इटिीिा आद्दण होल्वत्सेनिा प्रद्दियािा सोपवावे िागिे. 

४.  प्रद्दियाने जममन प्राांताांना एकद्दितरीत्या जोडिे  

५.  इतर राजये स्वतांि ठेविी गेिी. 

 

करारामधून उत्तर जममन कॉन्फेडरिेन तयार झािे. प्रद्दियाचा राजा त्याचा अध्यक्ष झािा. 

त्यानसुार एकीकरणाची अधी प्रद्दक्या पूणम झािी. हे यदु्ध प्रद्दियासाठी अत्यांत फायदेिीर 

होते. त्याची आांतरराष्ट्रीय प्रद्दतष्ठा वाढिी व  त्याचे  िष्ट्करी वचमस्व यरुोपमध्ये मान्य केिे 

गेिे.  
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८.८ फँ्रको-प्रणियन युद्ध १८७०-७१ 

 

फ्रान्सवर बोनापाटम  नेपोद्दियनचा पतुण्या नेपोद्दियन द्दतसरा राजय करत होता. त्याच्याकडे  

नेपोद्दियनचे तेज द्दकां वा िष्ट्करी कौिल्वय न्हते. चतरु राजनैद्दतक डावपेचाांच्या आधारे 

द्दबस्माकम  नेपोद्दियनिा प्रद्दियावर यदु्ध घोद्दषत करण्यास प्रवतृ्त करू िकिा आद्दण 

फ्रान्सच्या या आक्मक हािचािीमळेु द्दिटनसह इतर यरुोद्दपयन िक्तींना फ्रान्सच्या बाजूने 

सामीि होण्यापासून रोखिे. सांपूणम जममनीमध्ये फ्रें च द्दवरोधी भावना द्दनमामण झािी ते्हा 

द्दबस्माकम ने प्रद्दियाच्या सैन्यािा यदु्धासाठी सजज केिे. हे यदु्ध फ्रें चाांसाठी द्दवनािकारी होते. 

सप्टेंबर १८७० मध्ये जममन सैन्याने द्दविेषतः सेदान येथे दैद्ददप्यमान द्दवजय द्दमळविा. या 

पराभवाने नेपोद्दियनिा इांग्िांडमधीि द्दनवामसनात त्याच्या आयषु्ट्यातीि िेवटची वषम  

घािवावी िागिी.  

 

युद्धाची कारिे: 

१)  जममन एकीकरण प्रयत्नात फ्रें च हस्तके्षपाचा धोका होता. द्दबस्माकम च्या मतु्सिेद्दगरीने 

पनु्हा एकदा काम केिे. इांग्िांड आद्दण फ्रान्समध्ये कटुता द्दनमामण करून त्याने इांग्रजाांची 

तटस्थता कायम ठेविी. द्दबस्माकम ने रद्दिया आद्दण इटिीिा तटस्थ राहण्यास राजी 

केिे. ऑद्दस्रया कमकुवत झािा होता आद्दण फ्रान्सिा मदत करणार न्हता. या 

घडामोडींमळेु नेपोद्दियन एकाकी पडिा. 

२)  नेपोद्दियन द्दतसरा १८६४च्या मेद्दक्सको मोद्दहमेत अपयिी ठरिा. ऑद्दस्रया-प्रद्दिया 

िढाईनांतर तो द्दनराि झािा होता,कारण प्रद्दिया त्याच्या अपेक्षाांद्दवरुद्ध मजबूत बनिा 

होता. यामळेु दोन्ही देिाांमध्ये वैर द्दनमामण झािे. 

३)  नेपोद्दियन द्दतसरा महत्वाकाांक्षी होता. द्दबस्माकम ने ऑस्रो-प्रद्दियन यदु्धादरम्यान त्यािा 

समुार े ८८ प्रदेि देण्याचे वचन द्ददिे होते. पण त्याने आपिा िब्द पाळिा नाही. 

फ्रें चाांना हा वाद द्दमटवण्यासाठी यदु्ध हवे होते. 

४)  यदु्धास तात्काळ कारण स्पेनमळेु द्दमळािे. दोन्ही देिाांनी स्पॅद्दनि उत्तराद्दधकार 

प्रकरणात हस्तके्षप केिा. दोन्ही देिाांमध्ये एकमेकाांद्दवरुद्ध सावमजद्दनक द्वेष होता. िेवटी 

यदु्ध जिैु १८७० मध्ये घोद्दषत करण्यात आिे. यदु्धादरम्यान १६ राजयाांनी प्रद्दियािा 

मदत केिी. 

 

प्रद्दियन सैन्याने फ्रान्सवर आक्मण केिे. प्रद्दियाने अनेक िढाया द्दजांकल्वया आद्दण 

फ्रान्सिा पराभूत केिे. द्दतसरा नेपोद्दिअनने पराभव मान्य केिा पण पॅररसमधीि िोक चार 

मद्दहने िढत राद्दहिे. अखेर द्दनरुपाय झाल्वयाने  ते प्रद्दियािा िरण गेिे. 

 

फ्रान्सच्या पराभवाची कारि:े 

१)  फ्रें च अद्दत-आत्मद्दवर्श्ासू होते आद्दण त्याांना वाटिे की त्याांना प्रद्दियाचा पराभव 

करण्यात अडचण येणार नाही. फ्रान्सिा यरुोपची सवामत मजबूत िष्ट्करी िक्ती मानिी 

जात असे. 
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२)  फ्रें च िोकाांनी त्याांच्या चेसपॉट रायफल्वसच्या शे्रष्ठतेवर द्दवर्श्ास ठेविा होता पण  

प्रद्दियन तोफखान्याच्या  शे्रष्ठतेमळेु हा द्दवर्श्ास कमाि दाखवू िकिा नाही.  

३)  प्रद्दियन सैन्याच्या वेगवान हािचािीने फ्रें चाांना आश्चयमचद्दकत केिे. 

४)  सेडानमधीि आपत्तीजनक पराभव हा िष्ट्कराप्रमाणेच मानसिास्त्रीय पराभव होता. 

नेपोद्दियन द्दतसरा पकडिा गेिा आद्दण फ्रें च सैन्याचा पूणमपणे पराभव झािा. फ्रें च 

मनोबि कधीच सावरिे नाही. 

५)  फ्रान्स राजनैद्दतकररत्या अद्दिप्त होता. द्दबस्माकम ने हुिारीने फ्रान्सिा आक्मक बनविे 

होते आद्दण द्दतिा इतर कोणत्याही मोठ्या िक्तींकडून कोणतीही मदत द्दमळािी नाही. 

 

फ्रां कफटमच्या करारावर स्वाक्षरी झािी जयानसुार फ्रान्सिा अल्वसेस आद्दण िॉरने या समृद्ध 

प्राांताांना जममनीिा द्यावे िागिे. फ्रान्सने प्रचांड यदु्ध नकुसान भरपाई देण्याचे मान्य केिे. 

नकुसान भरपाई देईपयांत जममन सैन्याने फ्रान्सच्या एका भागावर कब्जा द्दमळविा. फ्रान्सिा 

प्रजासत्ताक घोद्दषत करण्यात आिे. यदु्धादरम्यान दद्दक्षण जममन राजये प्रद्दियामध्ये सामीि 

झािी. एक तडजोड करण्यात आिी आद्दण राजयाांनी जममन यदु्दनयनमध्ये सामीि होण्याचे 

मान्य केिे. फ्रें च-प्रद्दियन यदु्धाच्या समाप्तीपूवी १८ जानेवारी १८७१ रोजी जममन 

एकीकरणाचे कायम पूणम झािे. जममन साम्राजय अद्दस्तत्वात आिे. प्रद्दियाचा राजा जममनीचा 

राजा म्हणून घोद्दषत झािा. बद्दिमनिा राजधानी बनवण्यात आिे. द्दबस्माकम च्या चतरु 

मतु्सिेद्दगरीमळेु जममनीचे एकीकरण झािे. 

 

८.९  इटलीच ेएकीकरि 

 

नेपोद्दियन बोनापाटम ने ऑद्दस्रयन राजये द्दजांकिी ते्हा एक नवीन यगु सरुू झािे. त्याने 

अनेक राजये एकि आणिी. नेपोद्दियनने इटिीिा प्रिासनाची एकसमान ्यवस्था द्ददिी. 

इटाद्दियन िोक स्वातांत्र्य, समानता आद्दण बांधतु्व या फ्रें च द्दवचाराांनी प्रभाद्दवत झािे. त्याांना 

स्वराजय आद्दण स्वातांत्र्य यासारख्या सांकल्वपनाांची ओळख झािी. यामळेु त्याांच्या 

देिभक्तीची भावना तीव्र झािी. नेपोद्दियनच्या पराभवानांतर यरुोपच्या नकािाची पुनरमचना 

करण्यासाठी १८१५ मध्ये द्द्हएन्ना कागेँ्रसिा बोिाविे गेिे. इटाद्दियन िोकाांच्या राष्ट्रीय 

भावनाांकडे दिुमक्ष केिे गेिे आद्दण पनु्हा जैसे थे द्दस्थती कायम ठेवण्यात आिी. इटिी पनु्हा 

एकदा द्दवभागिी गेिी. ऑद्दस्रयन आद्दण फ्रें च राजाांनी पनु्हा इटाद्दियन राजये काबीज केिी. 

इटिीचे द्दवभाजन त्यानसुार केिे गेिे 

१)  फ्रें च राजपिुाच्या अद्दधपत्याखािी नेपल्वस आद्दण द्दसद्दसिीचे राजय 

२)  िोम्बाडी आद्दण ्हेनेद्दिया ऑद्दस्रयाचे भाग बनिे 

३)  पमाम, टस्कनी, मडेना ऑद्दस्रयाच्या राजाच्या नातेवाईकाांकडे राद्दहिे 

४)  पोप अांतगमत रोम 

५)  केवळ द्दपडमोंट हे स्वतांि राजय राद्दहिे 
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८.१०  पीडमोंट मधील घडामोडी  

 

इटिीच्या देिभक्ताांनी गपु्त सांस्थाांची व सांघटनाांची स्थापना केिी. त्याांचे ध्येय इटाद्दियन 

एकता हे होते. यापैकी सवामत प्रद्दसद्ध सांघटना काबोनारी ही होती. त्याचे मूळ नेपल्वसमध्ये 

होते. इटिीतीि सवम असांतषु्ट घटक त्याांच्यात सामीि झािे. त्याांना परदेिी िोकाांना 

इटिीतून बाहेर काढायचे होते. काबोनारी या क्ाांद्दतकारी सोसायटीने नेपल्वसमध्ये १८२० 

मध्ये राजा फद्दडमनाांड याच्या द्दवरोधात बांड केिे. िोकाांनी उदारमतवादी राजयघटनेची 

मागणी केिी. राजाने सहमती दिमद्दविी, परांत ु नांतर मागणी मोडून काढण्यासाठी गपु्तपणे 

ऑद्दस्रयाकडून मदत माद्दगतिी. ऑद्दस्रयन सैन्य आिे आद्दण बांड दडपिे. दसुरा द्दवद्रोह 

द्दपडमोंटमध्ये सरुु झािा. द्दपडमोंटच्या राजाने त्याचा भाऊ चाल्वसम अल्वबटमसाठी द्दसांहासनाचा 

त्याग केिा. पनु्हा ऑद्दस्रयाने हस्तके्षप करून बांड मोडून काढिे. १८३० च्या फ्रें च क्ाांतीचा 

इटाद्दियन राजयाांवर प्रभाव पडिा. मोडेना आद्दण पमाम येथे बांड झािे, परांत ुऑद्दस्रयाने सवम 

उठावाांना द्दचरडिे. यामळेु दिेभक्ताांना एक धडा द्दमळािा की सवम राजयाांचा समान ििू 

ऑद्दस्रया होता. त्यामळेु ऑद्दस्रयन प्रभाव आद्दण दडपिाहीपासून मकु्त होणे आवश्यक होते. 

 

१८४८ ची क्ाांती: 

१८४८च्या क्ाांतीने सांपूणम इटाद्दियन द्वीपकल्वपात राष्ट्रवादी भावना वाढण्याचा मागम मोकळा 

केिा. त्या वषी अनेक इटाद्दियन िहराांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर द्दवद्रोह सरुु झािा. डॉक्टर, 

वकीि, दकुानदार यासारखे ्यावसाद्दयक वगम तसेच द्दवद्याथी याांनी िोम्बाडी-्हेनेद्दिया 

आद्दण द्दमिान येथीि ऑद्दस्रयन राजवटीद्दवरुद्ध बांड करण्याचा प्रयत्न केिा. द्दपडमोंट-

साद्दडमद्दनया राजयाने बांडािा पाद्दठांबा देण्यासाठी सैन्य पाठविे असिे तरी जिैु १८४८ मध्ये 

ऑद्दस्रयाच्या मदतीमळेु बांड द्दचरडिे गेिे. इटाद्दियन बांड अपयिी ठरिे आद्दण १८४९ 

पयांत जनु्या राजवटी पनु्हा एकदा अद्दस्तत्वात आल्वया. 

 

रीसोजीणमांटो: 

प्रचद्दित पररद्दस्थतीच्या द्दवरोधात इटिीमध्ये अनेक उठाव झािे आद्दण हजारो िोकाांना 

तरुुां गात डाांबण्यात आिे द्दकां वा द्दनवाम द्दसत करण्यात आिे. स्वातांत्र्यद्दवषयक द्दवचार आद्दण 

भावनाांनी रीसोजीद्दमांटो चळवळीिा पे्रररत केिे.  रीसोजीद्दमांटो  म्हणजे पनुरुजजीवन द्दकां वा 

पनुरुत्थान. ही चळवळ एक स्वतांि आद्दण सांयकु्त इटिीच्या आदिाांवर आधाररत होती. 

तसेच इटाद्दियन िोकाांना त्याांच्या पूवीच्या महानतेची आठवण करून देत होती. ऑद्दस्रयन 

वचमस्वाचा द्दनषेध आद्दण एकतेची मागणी त्याांनी केिी होती. ते उदारमतवादी आद्दण 

िोकिाहीवादी होते. सांसदीय स्वरूपाचे सरकार, अद्दभ्यक्ती स्वातांत्र्य, चचमचे अद्दधकार 

कमी करणे आद्दण प्रजासत्ताक स्थापनेची मागणी त्याांना अद्दभपे्रत होती. इटिीच्या 

मध्यमवगीयाांनी आद्दथमकदृष््टया स्वतःिा द्दवकद्दसत करण्याची इच्छा ्यक्त केिी.  

 

जोसेफ मणॅझनी: 

मॅद्दझनीचा जन्म १८०५ मध्ये द्दजनोआ येथे झािा. त्याचे वडीि द्दजनोआ द्दवद्यापीठात 

प्राध्यापक होते. तरुण वयातच मॅद्दझनी काबोनारीचा सदस्य झािा. त्याने १८३० च्या 
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बांडात जोमाने भाग घेतिा. त्यासाठी त्यािा काही द्ददवसाांसाठी हिपार करण्यात आिे. 

१८३१ मध्ये सटुल्वयानांतर त्याने "यांग इटिी" नावाची सांघटना स्थापन केिी. तरुणाांना 

राष्ट्रीय चळवळीसाठी सांघद्दटत करणे हा त्याांचा हेतू होता. यवुािक्तीवर त्याांचा अपार द्दवर्श्ास 

होता. त्याांनी तरुणाांना कारागीर,कामगार,कामगार आद्दण िेतकऱ्याांिी सांवाद साधा आद्दण 

त्याांना त्याांच्या हक्काांची जाणीव करून देण्यास साांद्दगतिे. त्यािा इटिीिा राष्ट्र बनवायचे 

होते. काबोनेरी सांघटनाच्या कायम  पद्धतीवरीि त्याचा द्दवर्श्ास उडािा. त्याने एक मजबूत 

राष्ट्रीय कृती करण्याचे ध्येय ठेविे. त्याच्या राष्ट्रवादी प्रचाराने इटाद्दियन िोकाांचे राजकीय 

द्दक्षद्दतज द्दवस्ततृ केिे.  

 

का्हूरची मतु्सिीणगरी: 

द्दपडमोंट - साद्दडमद्दनयाच्या माध्यमातून का्हूरने इटिीच्या एकीकरणात मध्यवती भूद्दमका 

बजाविी. का्हूर उदारमतवादी होता आद्दण मकु्त ्यापार, मतस्वातांत्र्य आद्दण धममद्दनरपेक्ष 

राजवटीवर द्दवर्श्ास ठेवत होता. परांत ु प्रजासत्ताकवादी आद्दण क्ाांद्दतकारकाांचे  मागम त्याांना 

पसांत न्हते. का्हूरने सांसदेच्या चचेत भाग घेतिा होता पण पांतप्रधान असताना त्याांनी 

वापरिेल्वया द्दववादास्पद पद्धतींमळेु त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका केिी गेिी. त्याच्या 

आधदु्दनकीकरण प्रकल्वप, द्दविेषत: रले्ववे आद्दण िष्ट्कर आद्दण नौदिाच्या उभारणीवर मोठ्या 

प्रमाणावर खचम केल्वयामळेु राष्ट्रीय कजम वाढिे. जे्हा का्हूर पांतप्रधान झािा ते्हा 

द्दपडमोंटिा ऑद्दस्रयाकडून नकुताच मोठा पराभव सहन करावा िागिा होता, परांत ुजे्हा 

तो मरण पाविा, ते्हा द्द्हक्टर इमॅन्यएुिच्या द्दद्वतीयच्या हाती यरुोपच्या महान िक्तींमध्ये 

स्थान असिेल्वया एक राजय आिे. त्यामध्ये का्हूरचा  द्दसांहाचा वाटा होता.  

 

णक्णमयन युद्ध (१८५३-५६): 

द्दिटन आद्दण फ्रान्सच्या सहयोगी िक्तींनी द्दपडमोंट राजयािा द्दक्द्दमयन यदु्धात सहभागी 

होण्यास  साांद्दगतिे. इटिीच्या एकीकरणाच्या द्दपडमॉन्टच्या पढुाकारािा द्दमिपक्ष पाद्दठांबा 

देतीि अिी आिा असिेल्वया कावूरने १० जानेवारी १८५५ रोजी द्दिटन आद्दण फ्रान्सिा 

पाठींबा द्ददिा आद्दण यदु्धात प्रवेि केिा म्हणून सहमती दिमद्दविी. १९्या ितकाच्या 

मध्यात ऑद्दस्रया ह े िद्दक्तिािी राष्ट्र होते,जयाांच्याकडे िोम्बाडीचा मोठा आद्दण समदृ्ध 

प्रदेि होता. द्दपडमोंट- साद्दडमद्दनया हे ऑद्दस्रयन िोकाांना स्वतःहून पराभूत करू िकत नाही 

हे जाणून कावूरने १८५० च्या दिकाच्या मध्यात फ्रान्स, इांग्िांड आद्दण ऑटोमन 

साम्राजयाच्या बाजूने द्दक्द्दमयन यदु्धात प्रवेि करून राजकीयदृष््टया फायदा उठवण्याचा 

प्रयत्न केिा आद्दण तो परुपूेर यिस्वी झािा. दरम्यान, कावूरने द्दपडमोंट-साद्दडमद्दनया आद्दण 

त्याचे प्रदेि आधदु्दनकीकरणद्वार े ससुजज करण्याचा प्रयत्न केिे. साडीद्दनयात रले्ववेमागम  

तयार करणे आद्दण सैन्य प्रबिीकरण सरुु ठेविे. 

 

ऑद्दस्रयािा नमवण्यासाठी पीडमॉन्टिा प्रबळ द्दमिाांची गरज होती. त्याने फ्रान्सबरोबर यतुी 

करण्याचा द्दनणमय घेतिा. फ्रें च राजा नेपोद्दियन द्दतसरा हा पूवी काबोनारीचा सदस्य होता 

त्यामळेु इटाद्दियन राजयाांबिि सहानभूुती बाळगणे अपेद्दक्षतच होते. १८५५ मध्ये कावूरने 

द्दक्द्दमयन यदु्धात इांग्िांड आद्दण फ्रान्सिा मदत करून राजनैद्दतक पाऊि उचििे. त्याचे 

रद्दियािी कोणतेही वैर न्हते,पण त्यािा आांतरराष्ट्रीय राजकारणातून फायदा घ्यायचा 
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होता. इटिी एकीकरणात ह े महत्वाचे पाऊि होते. जे्हा इटाद्दियन सैन्याने द्दक्मीय 

यदु्धाबिि तक्ारी माांडल्वया, ते्हा तो म्हणािा "क्ीद्दमयाच्या या द्दचखिातून एक नवीन 

इटिी जन्मािा येईि.”  यदु्धानांतर, कॅ्होरिा पॅररस िाांतता पररषदेसाठी बोिावण्यात 

आिे. त्याने द्दतथे जाऊन इटाद्दियन राजयाांच्या समस्या माांडल्वया. नेपोद्दियन द्दतसरा 

इटिीिा मदत करण्यास तयार झािा. त्याांनी कावूरची भेट घेतिी आद्दण तपिीिाांवर चचाम  

केिी. ऑद्दस्रयािा िोम्बाडी आद्दण ्हेनेद्दियामधून बाहेर काढण्यासाठी त्याने द्दपडमोंटिा 

मदत करण्याचे आर्श्ासन द्ददिे. त्याबदल्वयात फ्रान्सिा से्हॉय आद्दण नाइस प्राांत द्दमळणे 

अपेद्दक्षत होते.  

 

ऑणस्रया णवरुद्ध युद्ध १८५९: 

फ्रान्सिी यतुी केल्वयावर, द्दपडमोंट-साद्दडमद्दनयाने ऑद्दस्रयाद्दवरुद्ध १८५९ मध्ये यदु्ध घोद्दषत 

केिे. ऑद्दस्रयाचा द्दवरोध करण्यासाठी कावूरने िोम्बाडीच्या सीमेवर सैन्य तैनात केिे. 

ऑद्दस्रयाने द्दपडमोंटिा सैन्य मागे घेण्यास साांद्दगतिे पण कावूरने नकार द्ददिा. त्यामळेु 

ऑद्दस्रयाने यदु्धाची घोषणा केिी गेिी. करारानसुार नेपोद्दियन द्दतसरा याने वैयद्दक्तकररत्या 

फ्रें च सैन्यािा कावूरिा मदत करण्यासाठी आज्ञा द्ददिी. िोम्बाडीवर साद्दडमद्दनयाचा ताबा 

प्रस्थाद्दपत  झािा. जे्हा ह ेस्पष्ट झािे की ऑद्दस्रया ्हेनेद्दियािा गमावेि ते्हा नेपोद्दियन 

द्दतसरा याने अचानक यदु्ध थाांबविे व तो  मागे हटिा. त्याने ऑद्दस्रयाबरोबर द्द्हिाफ्राांकाचा 

करार केिा. यामळेु कावूर द्दनराि झािा आद्दण त्याने राजीनामा द्ददिा.  परांत ु द्दवक्टर 

इम्यनएुिने तो स्वीकारिा नाही. इटाद्दियन िोकाांनी पमाम,मोडेना आद्दण टस्कनीच्या 

िासकाांना नाकारिे. या कामात त्याांना इांग्िांडकडून नैद्दतक पाठींबा  द्दमळािा. द्दिद्दटि 

पांतप्रधानाांनी जाहीर केिे की िोकाांना त्याांचे राजे बदिण्याचा अद्दधकार आहे. तीन 

राजयाांतीि िोकाांना द्दपडमोंटमध्ये सामीि होण्याची इच्छा होती. ही एक महत्त्वाची पायरी 

होती. साद्दडमद्दनया - द्दपडमोंट एक मोठे आद्दण प्रमखु राजय बनिे. 

 

जोसेफ गॅरीबाल्वडी: 

जोसेफ गॅरीबाल्वडीचा जन्म १८०७ मध्ये नाईस येथे झािा. तो मॅद्दझनीचा समथमक होता 

आद्दण यांग इटिीचा सदस्य होता. त्याने रडे िटम नावाची त्याांच्या अनयुायाांची सांघटना 

स्थापन केिी. पोपच्या अद्दधपत्याखािीि रोमची मकु्तता करण्यासाठी त्याने रोमकडे मोचाम  

वळविा. माि फ्रें च सैन्याने पोपच्या बचावासाठी धाव घेतिी. गॅररबाल्वडी ही िढाई हारिा 

आद्दण पनु्हा अमेररकेत द्दनघून गेिा. काही वषाांनी तो इटिीिा परतिा आद्दण एका छोट्या 

बेटावर िेतकऱ्याचे आयषु्ट्य ्यतीत करू िागिा. १८५४ मध्ये कावूरने त्यािा पीडमोंटचा 

राजा द्द्हक्टर इमॅन्यएुिच्या नेततृ्वाखािी एकीकरण पूणम करण्यासाठी त्याची मदत 

माद्दगतिी. गॅररबाल्वडीने प्रजासत्ताकवादाचे समथमन केिे असिे तरीही, त्याने आपल्वया 

देिाच्या एकीकरणासाठी इमॅन्यएुिचे नेततृ्व स्वीकारिे. उत्तर इटाद्दियन राजयाांनी १८५९ 

आद्दण १८६० मध्ये द्दनवडणकुा घेतल्वया आद्दण द्दपडमोंट-साद्दडमद्दनया साम्राजयात सामीि 

होण्यासाठी मतदान केिे एकीकरणाच्या द्ददिेने एक मोठे पाऊि होते. द्दपडमोंट-साद्दडमद्दनया 

याांनी सॅवॉय आद्दण नाइस हे प्राांत फ्रान्सकडे सोपविे. दद्दक्षणी इटाद्दियन राजयाांना 

एकीकरण प्रद्दक्येत आणण्यात गॅररबाल्वडी याांचे महत्त्वपूणम योगदान होते. १८६१ च्या 
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सरुुवातीिा एक राष्ट्रीय सांसद बोिाविी आद्दण इटिीच्या राजयाची घोषणा केिी गेिी 

आद्दण त्यात द्द्हक्टर इमॅन्यएुि दसुरा याची इटिीचा राजा म्हणून द्दनवड करण्यात आिी. 

  

गरीबाल्वडीने आपल्वया अनयुायाांना १८५९ मध्ये ऑद्दस्रयाद्दवरुद्ध यदु्ध िढण्यास पे्रररत केिे. 

१८६० मध्ये द्दसद्दसिीच्या देिभक्ताांनी फ्रें च राजा फ्राद्दन्सस पद्दहिा याच्या द्दवरोधात बांड 

केिे. त्याांनी गॅररबाल्वडीकडे मदतीची द्दवनांती केिी. गरीबाल्वडी हजार अनयुायाांसह 

मासमिाच्या द्दकनाऱ्याकडे द्दनघािा. त्याने द्द्हक्टर इमॅन्यएुिच्या नावाने सांपूणम द्दसद्दसिीवर 

कब्जा केिा. द्दवजयानांतर,त्याने इटिीच्या मखु्य भूमीत प्रवेि केिा आद्दण नेपल्वस गाठिे. 

गारीबाल्वडीने १८६० मध्ये नेपल्वसवर कब्जा केिा. त्याने रोमवरीि मोचामची तयारी सरुू 

केिी. कॅ्हूरसाठी ही पररद्दस्थती धोकादायक होती. रोम हा प्राांत पोपच्या अद्दधपत्याखािी 

होता. हे फ्रान्सच्या अद्दधपत्याखािी होते. नेपोद्दियन द्दतसरा कॅथोद्दिक होता आद्दण पोपिा 

िास होऊ नये अिी त्याची इच्छा होती. कावूरच्या ध्ञानात आिे की रोमवरीि हल्वल्वयाचा 

अथम फ्रान्सिी यदु्ध होईि. कावूरने गॅररबाल्वडीिा थाांबवण्याचे धोरण आखिे. त्याने 

नेपोद्दियन द्दतसरा यािा आर्श्ासन द्ददिे की रोमवर हल्विा होणार नाही,परांत ुइतर छोट्या 

राजयाांचा भाग द्द्हक्टरने काबीज केिा.  िोकाांनी त्यािा आपिा राजा म्हणून स्वीकारिे. 

गरीबाल्वडीने राजािा अद्दभवादन केिे व सांभा्य सांघषम टाळण्यासाठी तो आपल्वया गावी गेिा 

व राजकारणातून द्दनवतृ्त झािा.  

 

ण्हक्टर इमनॅ्युएलने एकीकरि पूिम केले: 

द्द्हक्टर इमॅन्यएुि हा चाल्वसम अल्वबटम  या साद्दडमद्दनया – द्दपडमोंटच्या राजाचा मिुगा होता. 

एकीकरणाच्या कामात त्यािा काउांट कावूरकडून राजकीय मागमदिमन िाभिे. त्याने 

एकीकरणाचा मागम द्दनदेद्दित करण्यासाठी कावूरिा पूणम अद्दधकार द्ददिा. १८६१ पयांत 

्हेनेद्दिया आद्दण रोम वगळता सवम के्षिे एकीकरणाच्या बाहेर होती. ्हेनेद्दिया हा प्राांत 

ऑद्दस्रयाच्या तर रोम पोपच्या ताब्यात होता. १८६६ मध्ये ऑद्दस्रया आद्दण प्रद्दिया 

दरम्यान यदु्ध झािे. द्द्हक्टरने प्रद्दियािी यतुी केिी. त्यातीि अटींनसुार जर इटिीने 

प्रद्दियािा ऑद्दस्रयाद्दवरुद्ध मदत केिी तर त्या बदल्वयात इटिीिा वेनेद्दिया ताब्यात 

घेण्यास प्रद्दिया मदत करिे. प्रद्दियाने यदु्ध द्दजांकिे आद्दण ऑद्दस्रयािा ्हेनेद्दियािा 

इटिीिा द्ददिे गेिे. १८७० मध्ये फ्रान्स आद्दण प्रद्दिया याांच्यात यदु्ध झािे. नेपोद्दियन 

द्दतसरा यािा रोममधून फ्रें च सैन्य मागे घेण्यास भाग पाडिे गेिे. द्द्हक्टरने या सांधीचे सोने 

केिे. सप्टेंबर १८७० मध्ये इटाद्दियन सैन्याने रोमच्या द्ददिेने कूच केिे. पोपने आपिे 

बस्तान ्हॅद्दटकनमध्ये हिविे. रोमच्या नागररकाांनी एकीकरणात सामीि होण्यासाठी 

मतदान केिे. 

 

८.११ साराांि 

 

१८६० पासून १८९० पयांत द्दबस्माकम ने जममन आद्दण यरुोद्दपयन राजकारणावर वचमस्व 

गाजविे. िाांततेच्या मागाम ने आपिे ध्येय साध्य होऊ िकत नाही हे त्यािा माहीत होते. 

त्याने िोह आद्दण रक्त धोरण अांद्दगकारिे. या  धोरणात प्रथम प्रद्दियाने मजबूत सैन्य तयार 
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करणे आवश्यक आद्दण अगत्याचे होते. राजनैद्दतक मागामने फ्रान्सिा वेगळे करून आद्दण यदु्ध 

द्दजांकून जममनीिा एक महान राष्ट्र म्हणून स्थान द्दमळवून द्ददिे. ्हीक्टर इमॅन्यएुिचा राजा 

म्हणून स्वीकार केल्वयावर इटिीचे एकीकरण पूणम झािे. हे इटाद्दियन देिभक्ताांच्या ्यापक 

प्रयत्नाांमळेु होते. रोमिा सांयकु्त इटिीची राजधानी म्हणून घोद्दषत करण्यात आिे. मॅद्दझनीचा 

राष्ट्रवाद, कॅ्होरची मतु्सिीपणा, गॅरीबाल्वडीचे बद्दिदान आद्दण राजा इमॅन्यएुिचे िहाणपण 

यामळेु दीघम काळचे एकीकरणाचे स्वप्न साकार झािे. 

 

८.१२ प्रश्न 

 

१)  १८६६ च्या ऑस्रो प्रद्दियन यदु्ध आद्दण १८७०-७१ च्या फँ्रको प्रद्दियन यदु्धाचे वणमन 

करा. 

२)  जममनीच्या एकीकरणाच्या प्रद्दक्येची चचाम करा. 

३)  जममनीच्या एकीकरणात द्दबस्माकम चे योगदान स्पष्ट करा. 

४)  इटिीच्या एकीकरणाकडे नेणाऱ्या घटनाांची चचाम करा. 

५)  इटाद्दियन एकीकरणात ऑद्दस्रया १८५९ द्दवरुद्ध यदु्धाची पार्श्मभूमी आद्दण पररणामाांचे 

वणमन करा. 

६)  जममनीच्या एकीकरणात कावूरची भूद्दमका स्पष्ट करा. 

 

८.१३ सांदभम 

 

 कॉनेि आर. डी., वल्वडम द्दहष्री इन ट्वेद्दतथ सेन्चरुी,  िागँमन, १९९९ 

 िोवे नॉममन,माष्टररांग यरुोद्दपयन द्दहष्ट्री,मॅकद्दमिन,  २००५ 

 टेिरचे ए.जे.पी., द स्रगि फॉर मास्टरी इन यरुोप (१८४८-१९१८) – ऑक्सफडम, 

१९५४ 

 कोनेि आर. डी., वल्वडम द्दहष्ट्री इन ट्वेन्टीथ सेंचरुी, िोंगमन एस्सेक्स, १९९९ 

 ग्राांट अांड तेम्परिे, यरुोप इन नाईनद्दतन्थ अांड ट्वेन्टीथ सेंचरुी, न्ययुोकम , २००५ 

 टेिर ए. पी. जे., द स्रगि फोर माश्तरी इन यरुोप, (१८४८-१९१८), ओक्फोडम  

 थोमप्सन डेद्दवड, यरुोप द्दसन्स नेपोद्दियन, िागँमन, जयपूर, १९७७. 

 
 
 

***** 



117 

 

९ 
 

राष्ट्रीय अस्मिताांची  स्नस्ििती - आयरं्लड आस्ि बाल्कन राष्ट्रे 

 

घटक रचना  

९.०  उद्दिष््टये 

९.१   प्रस्तावना 

९.२  आयररश राष्ट्रवादाच्या उदयाची कारणे 

९.३  बाल्कन राष्ट्राांचा उदय 

९.४  साराांश 

९.५  प्रश्न 

९.६  सांदभभ 

 

९.० उस्िष््टये 

 

१. आयररश राष्ट्रवादाचा उदय समजून घेणे 

२.  आयरं्लडमधीर्ल राष्ट्रीय अद्दस्मता द्दनद्दमभतीचा मागोवा घेणे 

३.  बाल्कन प्रदेशात राष्ट्रीय अद्दस्मता द्दनमाभण शोधणे 

४. आयरं्लड आद्दण बाल्कनमधीर्ल राष्ट्रीय अद्दस्मता द्दनद्दमभतीमध्ये इांग्र्लांड, रद्दशया, 

ऑद्दस्रयाच्या भूद्दमकेचा अभ्यास करणे 

 

९.१ प्रमतावना 

 

आयररश प्रश्नाचे मूळ आयरं्लड हा द्दिटीश साम्राज्यवादी धोरणाांचा बळी ठरर्ला होता यातच 

होते. आयररश र्लोक तयाांच्याच देशात स्वतांत्र नव्हते. आयररश उठावाांना द्दनदभयीपणे मोडून 

काढण्यात आहे आद्दण शतकानशुतके आयरं्लडमध्ये वांशद्वेष वाढीस र्लागर्ला होता. या सवभ 

कार्लावधीत इांग्र्लांडच्या मोठ्या सांसाधनाांमळेु आयरं्लड द्दिटीश शासनासोबत सांघषभ आद्दण 

सोबत स्पधाभ करू शकत नव्हता. या वादळी इद्दतहासाचा पररणाम असा झार्ला की आयररश 

र्लोक तयाांच्या स्वतःच्या भूमीतीर्ल दयु्यम गणरे्ल गेरे्ल होते. आतयांद्दतक द्वेषाने आद्दण 

राष्ट्रीयतवाने भाररे्लरे्ल असे वातावरण आयरं्लडमधे द्दनमाभण झारे्ल. 
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९.२ आयररश राष्ट्रवादाच्या उदयाची कारि े

 

कृषी सिमया: 

चाल्सभ हेजच्या नोंदीप्रमाणे आयरं्लडच्या जद्दमनीवर आयररश र्लोकाांची मार्लकी  नव्हती. ती 

जमीन एकेकाळी तयाांच्या पूवभजाांची होती. इांग्रज राज्यकतयांनी आणरे्लल्या द्दनरद्दनराळ्या 

योजनाांमळेु जद्दमनीवर मोठ्या प्रमाणावर कब्जा करण्यात आर्ला. या जद्दमनी इांग्रजाां 

अद्दधकाऱयाांना द्ददल्या होतया. आयररश तयाांच्याच देशात दयु्यम नागररक बनरे्ल.  आयररश 

र्लोक नेहमीच स्वतःर्ला आयरं्लडमधीर्ल जद्दमनीचे न्याय्य मार्लक मनात होते. इांग्रज 

जमीनदाराांना जद्दमनी हडप करणार े जमीनदार मानरे्ल गेरे्ल आद्दण तया जद्दमनींवर ताबा 

द्दमळवण्याची तयाांची तीव्र इच्छा होती.  

 

धास्ििक सिमया: 

आयररश र्लोक फार पूवीपासून धाद्दमभक वतृ्तीचे होते. यरुोपमध्ये प्रोटेस्टांट पांथ वेगात पसरत 

असताना  आयररश कॅथद्दर्लकच राद्दहरे्ल. तर इांग्रज रोमपासून वेगळे होवून प्रोटेस्टांट झारे्ल. 

झारे्ल. आयररश अदँ्दग्र्लकन चचभर्ला तयाांच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयतन केल्याने शत्रतुव 

अद्दधकच वाढरे्ल. एकोद्दणसाव्या शतकाच्या सरुुवातीस ते अदँ्दग्र्लकन प्रोटेष्टांट चचभर्ला एक 

दशमाांश कर देत होते तरीही ते स्वतः कॅथद्दर्लकच राद्दहरे्ल. तयाांनी कधीही प्रोटेस्टांट चचभमध्ये 

प्रवेश केर्ला नाही आद्दण जाणूनबजूुन तयाांच्या स्वतःच्या चचभचे समथभन केरे्ल.  

 

राजकीय स्मिती: 

आयररश र्लोकाांसाठी तयाांना द्दनयांद्दत्रत करणार े कायदे केरे्ल नाहीत. १८०० मध्ये तयाांची 

डद्दब्र्लनमधीर्ल स्वतांत्र सांसद रि करण्यात आर्ली आद्दण १८०१ पासून गे्रट द्दिटनमध्ये 

र्लांडनमध्ये एकच सांसद होती. यापढेु आयरं्लडकडे हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये प्रद्दतद्दनधींचा 

कोटा असताना महत्त्वाच्या द्दनणभयाांमध्ये तयाचा कधीही सल्र्ला घेतर्ला गेर्ला नाही. १८४५-

४७चा आयररश दषु्ट्काळ हा एक दःुखद आपत्ती होता. तयाचे पररणाम दूरगामी होते. अनेक 

वषे र्लोकाांना मनस्ताप झार्ला होता. 

 

होिरूर्ल आांदोर्लन: 

आयररश र्लोक आयरं्लडच्या अांतगभत व्यवहाराच्या व्यवस्थापनासाठी आयररश सांसदेची 

पयाभयाने होमरूर्लची मागणी करत होते. तयाांना इांग्रजी सांसदेचा आद्दण परदेशी र्लोकाांचा 

द्दतरस्कार वाटत होता. आयरं्लडर्ला इांग्र्लांडपासून वेगळे करण्याची तयाांची इच्छा नव्हती परांत ु

आयररश र्लोकाांसाठी स्वतांत्र सांसदेची तयाांची इच्छा होती. डद्दब्र्लनमध्ये स्वतांत्र आयररश 

सांसदेर्ला बोर्लावण्याची व देशातीर्ल द्दस्थतीवर द्दनयांत्रण ठेवण्याची समथभन करणार े द्दवधेयक 

माांडण्यात आरे्ल. हे द्दवधेयक ३४३ मताांनी नामांजूर झारे्ल.   

 

सॅस्र्लमबरी िांस्ििांडळ: 

१८९५ च्या द्दनवडणकुीत द्दिटन-आयभर्लांड एकतावादी गटाने बहुमत द्दमळवरे्ल. ते द्दडसेंबर 

१९०५ पयंत सते्तत राहायचे. र्लॉडभ सॅद्दर्लस्बरी द्दतसऱयाांदा पांतप्रधान झारे्ल. बऱ याच 
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वषांपासून होमरूर्लचा प्रश्न मागे पडर्ला होता. आता सते्तत असरे्लर्ला पक्ष आयरं्लडमधीर्ल 

स्वतांत्र सांसदेच्या कल्पनेर्ला ठामपणे द्दवरोध करत होता. १८९७ मध्ये राणी द्दव्हक्टोररयाच्या 

राज्यारोहणाचा साठवा वधाभपनद्ददन हा साम्राज्याप्रती वसाहतींच्या द्दनषे्ठचे तसेच सावभभौम 

असरे्लल्या सावभभौम आदर आद्दण आपरु्लकीच्या उल्रे्लखनीय प्रदशभनाचे द्दनद्दमत्त होते. हा 

हीरक महोतसव साम्राज्याच्या द्दवद्दवध द्दवभागाांना एकत्र बाांधून ठेवणाऱया सांघभावनेच्या 

ताकदीचे,इतराांशी असरे्लल्या सांबांधातून प्रतयेकार्ला द्दमळणार े फायदे आद्दण सते्तच्या 

अद्दभमानाचे एक जबरदस्त प्रदशभन होते.  

 

एकोद्दणसाव्या शतकाच्या शेवटच्या वषांत आयररश इांग्रजी साद्दहतयात मोठी भर पडर्ली होती. 

जॉजभ मूर,जे.एम. द्दसांज,डब्ल्यू.बी., द्दयट्स,जॉजभ रसेर्ल आद्दण जेम्स जॉयस याांसारख्या कवी, 

नाटककार आद्दण कादांबरीकाराांचा एक उतकृष्ट गट डद्दब्र्लनमध्ये उदयास आर्ला. दरम्यान 

गेद्दर्लक र्लीग (१८९३) ने आयररश राष्ट्राची पद्दहर्ली भाषा म्हणून गेद्दर्लक या भाषेर्ला रूढ 

करण्याचा प्रयतन केर्ला आद्दण गेद्दर्लक ऍथरे्लद्दटक असोद्दसएशनने द्दिटीश खेळाांच्या जागी 

पारांपाररक आयररश खेळ र्लोकद्दप्रय करण्याचा प्रयतन केर्ला. डद्दब्र्लनमधीर्ल इस्टर रायद्दझांग 

घटनेनांतर (१९१६) नांतर द्दसन फेनने महतवाची भूद्दमका बजावर्ली. राष्ट्रवादी भावनाांचा हा 

एक उद्रेक होता. द्दसन फेनचे नेते इमॉन डी व्हॅरे्लरा याांनी एकसांध आद्दण स्वतांत्र 

आयरं्लडसाठी केरे्लल्या द्दनःसांद्ददग्ध मागणीने १९१८ मध्ये द्दिटीश सांसदेत १०५ आयररश 

जागाांपैकी ७३ जागा द्दजांकल्या. द्दसन फेनच्या सांसद सदस्याांची जानेवारी १९१९ मध्ये 

डद्दब्र्लन येथे बैठक झार्ली आद्दण तयाांनी स्वतांत्र आयररश सांसदेची घोषणा केर्ली. आयररश 

हांगामी सरकार स्थापन झारे्ल. 

 

अशा प्रकार ेद्दसन फेन (१९०५) या राष्ट्रवादी पक्षाची द्दनद्दमभती, होम रूर्ल चळवळीचा प्रसार 

आद्दण आयररश ररपद्दब्र्लकन आमी अांतगभत र्लोकद्दप्रय राष्ट्रवादी उठाव (१८९१-१९२१) 

यामळेु आयरं्लडची फाळणी झार्ली. उत्तर आयरं्लडने द्दिटीश राजसते्तशी आपर्ली द्दनष्ठा 

कायम ठेवर्ली तर उवभररत आयरं्लडने स्वतांत्र राज्यघटनेसह प्रजासत्ताक घोद्दषत केरे्ल. 

 

९.३ बाल्कन राष्ट्राांचा उदय 

 

एकोद्दणसाव्या शतकाच्या मध्यापयंत बाल्कन द्वीपकल्पातीर्ल द्दिश्चन र्लोकसांख्येमध्ये बरीच 

अस्वस्थता आद्दण असांतोष होता. रद्दशयाने प्रोतसाद्दहत केरे्लल्या बाल्कन र्लोकाांमध्ये एक 

मजबूत राष्ट्रवादी चळवळ द्दनमाभण होत होती. द्दिद्दमयन यदु्धात पराभूत झाल्यामळेु झार 

अरे्लक्झाांडर द्दद्वतीय याच्या प्रचारक धोरणाांमळेु आद्दण रद्दशयाबाहेरीर्ल स्र्लाव्ह र्लोकाांच्या 

सामान्य समथभनामळेु रद्दशयाचा प्रभाव या र्लोकाांवर जाणवत होता. अशा प्रकार े झार 

अरे्लक्झाांडर द्दद्वतीयर्ला बाल्कनमधीर्ल स्र्लाव्ह र्लोकाांना रद्दशयन साम्राज्यार्ला  जोडण्याची  

इच्छा होती. ऑस्रो-हांगेररयन साम्राज्य देखीर्ल बाल्कन द्वीपकल्पातून एद्दजयन समदु्रापयंत 

द्दवस्तारण्याची आकाांक्षा बाळगू र्लागरे्ल. अशा प्रकार ेरद्दशया आद्दण ऑद्दस्रया याांच्यात सांघषभ  

अपररहायभ झार्ला. तकुीच्या सरु्लतानाने आपल्या द्दिश्चन प्रजेच्या द्दहतासाठी राजकीय आद्दण 

धाद्दमभक सधुारणाांचे आश्वासन पूणभ केरे्ल नाही आद्दण तकुांकडून तयाांच्या द्दिश्चन प्रजेवर 
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अतयाचार वाढरे्ल. या घटकाांमळेु ऑट्टोमन साम्राज्याच्या जरु्लमी राजवटीद्दवरुद्ध बाल्कन 

द्दिश्चन राष्ट्रीयतेचा उदय झार्ला. 

 

तकुीद्दवरुद्ध बाल्कन राष्ट्रीयतवाच्या वाढीस ऑद्दस्रया आद्दण रद्दशया याांनी प्रोतसाहन द्ददरे्ल. 

बाल्कन द्वीपकल्पातीर्ल ऑद्दस्रयन स्वारस्य मखु्यतवे इटर्ली आद्दण जमभनीच्या 

एकत्रीकरणाच्या वेळी गेरे्लर्ली प्रद्दतष्ठा पनुप्राभप्त करण्याच्या इच्छेमळेु होते. रद्दशयाचे बाल्कन 

द्वीपकल्पात  स्वारस्य ऑद्दस्रयन द्दहतसांबांधाांमळेु तीव्र झारे्ल होते. बाल्कन द्वीपकल्पातीर्ल 

द्दवद्दवध प्रदेश आद्दण डॅन्यूबच्या दद्दक्षणेकडीर्ल बल्गेररयन भागात झारे्लल्या बांडाांनी ऑद्दस्रया 

आद्दण रद्दशयाचे र्लक्ष वेधून घेतरे्ल. 

 

१८५८ मध्ये मॉन्टेनेग्रोने ग्राहोवो येथे तकुांना पराभूत केरे्ल. तथाद्दप पढुीर्ल काही वषांमध्ये 

द्दतचे अद्दस्ततव तकुी आिमणाद्वार ेधोक्यात आरे्ल आद्दण रद्दशयाने मॉन्टेनेग्रोच्या बचावासाठी 

पावूर्ल टाकरे्ल. रोमाद्दनया स्र्लाव्ह राज्य नसरे्ल तरी १८६१ मध्ये तया देशाची एकता पूणभ 

करण्यासाठी रद्दशयाने सहाय्य केरे्ल. १८६७ मध्ये रद्दशयाने बेर्लगे्रड आद्दण इतर सद्दबभयन 

द्दकल्ल्याांमधून तकुी सैन्य काढून टाकण्यासाठी हस्तके्षप केर्ला आद्दण अशा प्रकार ेसद्दबभयाशी 

द्दतचा जवळचा सांबांध आर्ला. १८७० मध्ये रद्दशयाने पॅररस करार (१८५६) मधीर्ल काळ्या 

समदु्रातीर्ल कर्लमे रि केर्ली आद्दण सेबॅस्टोपोर्लच्या द्दकल्ल्याचा जीणोद्धार आद्दण काळ्या 

समदु्राच्या द्दकनाऱयावर द्दतच्या नौदर्लाची पनुबांधणी करण्याची घोषणा केर्ली. या घटकाांनी 

रद्दशयन आकाांक्षाांचे पुनरुज्जीवन केरे्ल आद्दण बाल्कनमधीर्ल स्र्लाव्ह र्लोकसांख्येर्ला तकुांच्या 

द्दवरोधात उठण्यास प्रोतसाद्दहत केरे्ल. 

 

बोस्मनया आस्ि हजेगोबीना: 

बोद्दस्नया आद्दण हझेगोबीनामधीर्ल जनतेने तकुांद्दवरुद्ध बांडाची तयारी सरुु केर्ली. १८७४ 

मध्ये शेतीच्या वाईट इांगामामळेु बोद्दस्नया आद्दण हझेगोद्दबना या दोन्ही देशाांमध्ये बांड सरुु 

झारे्ल. तयाांना सद्दबभया आद्दण मॉन्टेनेग्रोच्या र्लोकाांनी मदत केर्ली. राष्ट्रवादी चळवळ सांपूणभ 

बाल्कन प्रदेशात पसरू र्लागर्ली आद्दण सामान्य जनता प्रक्षोद्दभत झार्ली होती. ३० द्दडसेंबर 

१८७५ रोजी ऑद्दस्रया-हांगेरीचे परराष्ट्र मांत्री काउांट अडँ्रासी याांचा एक प्रस्ताव प्रसाररत 

करण्यात आर्ला ज्यामध्ये बाल्कनमधीर्ल तकुी राजवटीचा द्दनषेध करण्यात आर्ला आद्दण 

तयातीर्ल अराजकता द्दनदशभनास आणून द्ददल्या गेर्ली. तकुी सरु्लतानाने पनु्हा एकदा 

सरुाजकीय व सामाद्दजक सधुारणा आणण्याची तयारी दशभवर्ली. तरीसदु्धा द्दिश्चन बांडखोर 

राष्ट्राांचा सरु्लतानाच्या वचनाांवर द्दवश्वास नव्हता. याच पाश्वभभूमीवर बाल्कन प्रदेशातीर्ल देश 

स्वतांत्र होण्याची आकाांक्षा बाळगत होते. ऑट्टोमन साम्राज्याद्दवरुद्ध बांड करण्यात ग्रीक 

आघाडीवर होते. 

 

ग्रीस: 

ग्रीक राष्ट्रवादी द्दवचार अठराव्या शतकाच्या अखेरीस द्दवद्वान आद्दण साद्दहद्दतयक गटाांनी 

प्रसाररत केर्ला होता. ररगास फेररओस हे राष्ट्रवादी कवी होते ज्याने राष्ट्रीय द्दवचाराांचा 

प्रचार केर्ला होता. १८१४ मध्ये ग्रीक र्लोकाांनी द्दिद्दमयामध्ये स्वातांत्र्य चळवळीसाठी 

‘सोसायटी ऑफ फ्रें ड्स’ स्थापन केर्ली. तयार्ला मोठी आांतरराष्ट्रीय प्रद्दसद्धीही द्दमळार्ली. 
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तरीही तयाांच्या राष्ट्रवादार्ला खरा पाद्दठांबा रद्दशयानेच प्रदान केर्ला. १७७० च्या सरुुवातीर्ला 

रद्दशयाने १७७४ मध्ये कुकुक कैनाकाभच्या कराराद्वारे रद्दशयाने सरु्लतानर्ला साम्राज्यातीर्ल 

ऑथोडॉक्स द्दिश्चनाांचे प्रद्दतद्दनद्दधतव करण्याचा सवभसमावेशक अद्दधकार प्राप्त केर्ला. पढेु 

राजकीय बांडखोरी बांडखोरी एद्दजयन बेटे, अथेन्स,कॉररांथ,थेसार्ली आद्दण मॅसेडोद्दनयामध्ये 

वेगाने पसरर्ली. ऑट्टोमन गव्हनभर अर्ली पाशा सरु्लतान द्दवरुद्ध बांड करत होता आद्दण तयाचे 

द्दनयांत्रण दद्दक्षणेकडे ग्रीसमध्ये वाढवत होता. ग्रीक राष्ट्रवादी गट आद्दण अर्ली पाशा याांनी यतुी 

करून तकुांद्दवरुद्ध र्लढा द्ददर्ला. 

 

ऑट्टोमन सरकारने प्रथम धोकादायकररतया स्वतांत्र अशा अर्ली पाशाचा सामना केर्ला आद्दण 

१८२२ मध्ये तयार्ला फाशी द्ददर्ली; परांत ु ते ग्रीक राष्ट्रवादींना उठावार्ला रोखू शकरे्ल नाही. 

ग्रीक र्लोकाांच्या अथक  प्रयतनाांमळेु सांपूणभ यरुोपमध्ये १८२२ मध्ये ग्रीक स्वातांत्र्य घोद्दषत 

करण्यात आरे्ल. सरु्लतानने आता इद्दजप्तचा शद्दिशार्ली गव्हनभर, महुम्मद (मेहमेट) अर्ली, 

अल्बेद्दनयन वांशाचा दसुरा यार्ला मदतीसाठी बोर्लावरे्ल. जो ग्रीसमध्ये आपरे्ल के्षत्र वाढवण्यास 

उतसकु होता. रद्दशयाने सरु्लतानवर ग्रीक स्वातांत्र्य स्वीकार करण्यासाठी दबाव आणर्ला. 

द्दिटन आद्दण फ्रान्सर्ला रद्दशयाच्या प्रभावाच्या वाढीची भीती वाटर्ली. रद्दशयन भूमध्यसागरी 

नौसेनेने ग्रीकाांना आवश्यक बाबींचा परुवठा केर्ला आद्दण रद्दशयाने डॅन्यदु्दबयन ररयासतींद्वारे 

ऑट्टोमन साम्राज्यावर वर आिमण केरे्ल. १८२९ मध्ये ऑट्टोमनचा पराभव आद्दण एद्दडनभ 

(एद्दड्रयानोपर्ल) च्या करारानांतर अखेर ग्रीक स्वातांत्र्य स्वीकाररे्ल गेरे्ल. १८३२ मध्ये ग्रीक 

राज्याची स्थापना करण्यात आर्ली होती. परांत ुरद्दशयार्ला रोखण्यासाठी ऑद्दस्रया, द्दिटन, 

फ्रान्स, सरु्लतान, अर्ली पाशा आद्दण महुम्मद अर्ली या सवांनी असा एक ग्रीस प्राांत  तयार 

केर्ला जो ग्रीक राष्ट्रवादीच्या स्वप्नापेक्षा द्दकां वा आधदु्दनक ग्रीसपेक्षा खूपच र्लहान होता. 

रद्दशयन प्रभावाच्या भीतीने धमभ आद्दण राष्ट्रीयतवाने पूणभ परदेशी व्यिीर्ला ग्रीसच्या 

द्दसांहासनावर बसवरे्ल गेरे्ल.  

 

सस्बिया: 

ऑट्टोमन राज्याचा ऱहास,स्थाद्दनक राज्यकते आद्दण राष्ट्रवादी गट याांच्यातीर्ल प्रादेद्दशक 

सांघषभ आद्दण रद्दशयाचा हस्तके्षप या पाशभभूमीवर सद्दबभयन पररद्दस्थती बाल्कन प्रदेशातीर्ल इतर 

वाढतया राज्याांप्रमाणेच होती. १८०४ ते १८१३ या वषांमध्ये स्थाद्दनक शासन कॅरजेॉजभच्या 

नेततृवाखार्ली कायभरत होते. सद्दबभयातीर्ल राष्ट्रवादी चळवळने कारजेॉजभच्या नेतवृाखार्ली  

यरुोद्दपयन शिींकडून मदत माद्दगतर्ली असताना फि रद्दशया सैन्यासह मदतीसाठी पुढे 

आर्ला आद्दण सरु्लतानवर तकुी द्दनयांत्रण  ठेवण्याचे काम तयाने केरे्ल. या बांडाचे बरचेसे यश 

इस्तांबूर्ल येथे जेद्दनसेरी बांड आद्दण तकुी मधीर्ल उत्तराद्दधकारी द्दनवड यातीर्ल गोंधळ यामळेु 

द्दमळारे्ल होते. तथाद्दप १८१३ मध्ये ओटोमन्सने सैन्याने  कारागॉजभर्ला परभूत केरे्ल व तो 

हांगेरीर्ला पळून गेर्ला. द्दजथे तयाचा सहकारी सद्दबभयन द्दमर्लोस ओिेनोद्दवकने तयाची हतया 

केर्ली. १८१५ मध्ये द्दमर्लोसने आणखी एक बांड सरुू केरे्ल. व स्वत:र्ला सरु्लतानचा द्दिश्चन 

पाशा तर १८१७ मध्ये स्वतःर्ला वांशपरांपरागत राजकुमार घोद्दषत केरे्ल. सरु्लतानाने तयार्ला 

साम्राज्यात अधीनस्थ राज्यकताभ म्हणून स्वीकाररे्ल.  
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ऑट्टोमन राजवटीचे पतन, राष्ट्रवादी भावनाांचे पनुजाभगरण  आद्दण मोठ्या राजकीय शिींचा 

हस्तके्षप यामळेु सद्दबभयन राज्य नांतर यगुोस्र्लाद्दव्हयामध्ये द्दवस्ताररे्ल. तयानांतर. यानांतर 

१८२० ते १८७० च्या दरम्यान राष्ट्रीय अद्दस्मता भूतकाळातीर्ल महानता,र्लोककथा आद्दण 

वकु कराडद्दझकने साद्दहद्दतयक भाषेतीर्ल सधुारणा आद्दण सद्दबभयन व्याकरण आद्दण 

शब्दकोशाची रचना यामधीर्ल नेहमीच्या ऐद्दतहाद्दसक सांशोधनाांसह वाढीस र्लागर्ली. 

तयानांतरच्या रद्दशयाने बाल्कनमध्ये सद्दबभयामध्ये स्वारस्य द्दनमाभण केरे्ल. सद्दबभयाप्रमाणेच 

िोएद्दशया, बोद्दस्नया आद्दण हझेगोद्दव्हना वेगळे होण्याच्या मागाभवर असताना  ऑद्दस्रया 

मधीर्ल हॅब्सबगभचे राजवटीने आपरे्ल साम्राज्य अबाद्दधत राखण्याचा प्रयतन केर्ला. सद्दबभयाचे 

धोरण पूवेकडे मॅसेडोद्दनयामध्ये आद्दण दद्दक्षणेकडे अल्बेद्दनयामध्ये द्दवस्तारण्यात होते. 

यासाठी सद्दबभयन राज्यकतयांनी अधूनमधून ऑटोमन्स द्दवरुद्ध सबभ-ग्रीक-बल्गेररयन यतुी 

करण्याचा प्रयतन केर्ला. ग्रीसप्रमाणे सद्दबभयाही प्रादेद्दशकदृष््टया असमाधानी होता परांत ु

ग्रीसच्या तरु्लनेने द्दतचे द्दनदान मूळ राजवांश अद्याप अद्दस्ततवात होते. सद्दबभयामधून ऑट्टोमन 

सत्ता अपररहायभपणे मागे पडर्ली. अशा प्रकार े १८६७ पयंत ऑट्टोमन साम्राज्याची 

सद्दबभयातीर्ल पाळेमळेु उखडर्ली गेर्ली. १८७७-७८ च्या रद्दशया-तकुी यदु्धात ऑट्टोमनचा 

पराभव झाल्यानांतर आद्दण १८७८ मध्ये बद्दर्लभनच्या कॉ ांगे्रसच्या द्दनणभयानांतर सद्दबभया अखेर 

स्वतांत्र झार्ला. 

 

रोिास्नया: 

रोमाद्दनया हा ऑट्टोमन साम्राज्याचा एक अद्दतशय महत्त्वाचा प्राांत होता. तयात मोल्डेद्दव्हया 

आद्दण वार्लाद्दचया या दोन मखु्य द्दवभागाांचा समावेश होता ज्याांना डॅन्यदु्दबयन द्दप्रद्दन्सपॅद्दर्लटी 

म्हणूनही ओळखरे्ल जात होते. १८५९  मध्ये ते रोमाद्दनयाचा भाग वानरे्ल. स्थाद्दनक धाद्दमभक 

पररद्दस्थती आद्दण करमहसूर्ल हे ऑट्टोमन द्दनयांत्रणाच्या अधीन राद्दहरे्ल. १६३४ ते १७११ 

दरम्यान ग्रीक राजघराण्याांने या प्राांताांवर राज्य केरे्ल. अठराव्या शतकात फनाररयट ग्रीक 

(इस्तांबूर्लच्या फनार प्रदेशातीर्ल श्रीमांत ग्रीक) देशाचा कारभार करत होते. परांत ुऑट्टोमन 

कें द्राची सत्ता खीळद्दखळी झाल्यावर आद्दण अठराव्या शतकात रद्दशयन सते्तच्या 

हस्तके्षपामळेु हा भूभाग रद्दशयन सांरक्षणाखार्ली गेर्ला. स्थाद्दनक राष्ट्रवाद,रद्दशयन प्रभाव 

आद्दण ऑद्दस्रयाचा नेहमीचा हस्तके्षप या पाशभभूमीवर रोमाद्दनयन राष्ट्राच्या उदयार्ला चार्लना 

द्दमळार्ली. एकोद्दणसाव्या शतकाच्या पूवाभधाभत राष्ट्रीय पनुजाभगरण होवून राष्ट्रवादार्ला बळ 

द्दमळारे्ल. रोमाद्दनयन राष्ट्रीय इद्दतहासाची रचना द्दमहेर्ल कोगर्लद्दनसेनू (१८४०) याांनी केर्ली. 

रोमदँ्दटक साद्दहद्दतयक व्यद्दिमतव द्दग्रगोर अरे्लक्झाांडरसे्कू याांच्या द्दवचारातून राष्ट्रवादार्ला 

धमुार े फुटरे्ल. पद्दहरे्ल रोमाद्दनयन वतृ्तपत्र १८३३ मध्ये वॅर्लाद्दचया येथे बखुारसे्टमधीर्ल 

नॅशनर्ल द्दथएटरप्रमाणेच प्रकाद्दशत झारे्ल. धमभग्रांथ आद्दण धाद्दमभक ग्रांथाांचे रोमाद्दनयनमध्ये 

भाषाांतर करण्याची प्रद्दिया सतराव्या शतकात सरुू झार्ली आद्दण एकोद्दणसाव्या शतकात ती 

पूणभ झार्ली. ऑस्रो-हांगेररया साम्राज्यातही रोमाद्दनयन ऑथोडॉक्स द्दिश्चनाांवर अद्दधकार 

देऊन १८६५ मध्ये स्वतःचे स्वतांत्र रोमाद्दनना ऑथोडॉक्स चचभ अद्दस्ततवात आरे्ल. 

राजकीय राष्ट्रीय चळवळीचा साांस्कृद्दतक पाया रचर्ला गेर्ला होता.  १७७४ मध्ये 

कैनाकाभच्या करारानांतर रद्दशयन प्रभाव झपाट्याने वाढर्ला. १८२८ ते १८३४ या काळात 

रद्दशयन राज्यपार्ल पावेर्ल द्दकसेरे्लव्ह याांनी आधदु्दनक राज्याची पायाभरणी केर्ली.  रोमाद्दनया 

केवळ  नाममात्र ऑट्टोमन प्रदेश राद्दहर्ला परांत ु रद्दशयाचे प्रभावी द्दनयांद्दत्रत तयाांच्यावर होते. 
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इस्तांबूर्लच्या द्दवरोधात उपयिु पण स्वत:साठी धोकादायक असरे्लल्या राष्ट्रवादाचा प्रचार 

करताना रद्दशयार्ला आता द्दवद्दशष्ट समस्येचा सामना करावा र्लागर्ला. नेपोद्दर्लयन द्दतसरा 

याच्या नेततृवाखार्लीर्ल फ्रान्सने बहु-राष्ट्रीय साम्राज्ये कमकुवत करण्याच्या आद्दण 

सौदेबाजीमध्ये काही राजकीय र्लाभ द्दमळद्दवण्याच्या आशेने सवभत्र राष्ट्रीय चळवळींना 

पाद्दठांबा द्ददर्ला. द्दिद्दमयन धक्क्यानांतर रद्दशयाने फ्रान्सचा हस्तके्षप ग्राह्य मानर्ला आद्दण 

अरे्लक्झाांडर कुझा याांच्या नेततृवाखार्ली रोमाद्दनयाच्या नवीन राज्यात सवभ प्रदेशाांचे 

एकत्रीकरण स्वीकाररे्ल. अद्दभजात वगाभने १८६६ मध्ये तयार्ला पदच्यतु केरे्ल आद्दण 

होहेनझोर्लनभ राजघराण्यातीर्ल जमभन राजपतु्र कॅरोर्लर्ला राजा म्हणून द्दनवडरे्ल. १८७८ मध्ये 

बद्दर्लभन कागेँ्रसनांतर रोमाद्दनया स्वतांत्र घोद्दषत करण्यात आर्ला. 

 

बल्गेररया: 

अठराव्या शतकाच्या पूवाभधाभत बल्गेररयात स्वातांत्र्यासाठी कोणतीही चळवळ झार्ली नाही. 

द्दिद्दमयन यदु्धानांतर (१८५४-५६) बाल्कन प्रदेशातीर्ल स्वातांत्र्याच्या मागण्याांना वेग आर्ला. 

राकोवास्की आद्दण ल्यबेुन कावेर्लोव याांनी यामध्ये आघाडी घेतर्ली. रद्दशयाने स्र्लाद्दव्हक 

राष्ट्रवादाचे समथभन केरे्ल बाल्कन प्रदेशातीर्ल आद्दण तकुांद्दवरुद्ध ग्रीक अशा राष्ट्रवादार्ला 

प्रोतसाहन द्ददरे्ल. रद्दशयाने सद्दबभयाकडे बाल्कनमधीर्ल द्दतच्या प्रभावाचा आधार म्हणून पाद्दहरे्ल 

होते. द्दप्रन्स द्दमर्लानच्या नेततृवाखार्ली सद्दबभयाचा १८७६ मध्ये यदु्धात ओटोमनकडून पराभव 

झार्ला तेव्हा रद्दशयाने बल्गेररयाकडे आपर्ला मोचाभ वळवर्ला. रद्दशयाने स्र्लाद्दव्हक 

राष्ट्रवादाच्या भावनेतून रद्दशयन नेततृवाखार्ली बाल्कनच्या मिुीसाठी प्रयतन केरे्ल. 

तयाचप्रमाणे द्दिद्दटश जनमत उदारमतवादी राजकारणी आद्दण पांतप्रधान द्दवल्यम ग्रॅ्लडस्टोन 

याांनी १८७५ मध्ये उठरे्लल्या बल्गेररयनच्या दडपशाहीच्या वेळी तकुीच्या अतयाचाराद्दवरूद्ध 

नाराजी व्यि केर्ली. पररणामी १८७७-७८चे रद्दशया-तकुी यदु्ध पेटरे्ल.  रद्दशयाबाबतच्या 

सांशयामळेु १८७८ मध्ये बद्दर्लभनच्या कॉ ांगे्रसने द्दवभाद्दजत बल्गेररया आद्दण पूवभ रुमेद्दर्लया 

नावाचे नवीन राज्य द्दनमाभण केरे्ल. तयाांनी बल्गेररयावर एक जमभन राजपतु्र अरे्लक्झाांडर ऑफ 

बॅटनबगभर्ला बसवरे्ल. यरुोद्दपयन शिींनी अखांड बल्गेररयाचे स्वप्न पूणभ होवू द्ददरे्ल नाही. ईस्टनभ 

रुमेद्दर्लया सारख्या स्पष्टपणे अद्दस्थर राज्याच्या द्दनद्दमभतीवरून हे जाणूनबजूुन केरे्ल गेरे्ल हे 

स्पष्ट झारे्ल. इांग्र्लांड मात्र आता अखांड बल्गेररयाच्या बाजूने उभा राद्दहर्ला. रद्दशयाने बल्गेररयन 

राष्ट्रवादाचे प्रारांद्दभक प्रायोजकतव स्वीकारूनही बल्गेररया आद्दण पूवभ रुमेद्दर्लयाच्या 

एकत्रीकरणावर आके्षप घेतर्ला. द्दिटनने मात्र या एकत्रीकरणार्ला पाद्दठांबा द्ददर्ला. १९१२-

१३च्या बाल्कन यदु्धाांद्वार े बल्गेररयाचा राजकीय द्दवस्तार झार्ला. मात्र पद्दहल्या महायदु्धाती 

जमभनीची सहयोगी बनल्यामळेु वसाभयच्या करारामळेु बल्गेररयाचा द्दवस्तार आिसर्ला. 

 

९.४ साराांश 

 

आयरं्लड हा द्दिद्दटशाांनी द्दजांकरे्लर्ला देश होता. इांग्रज राज्यकतयांनी उपयोगात आणरे्लल्या 

द्दनरद्दनराळ्या उपायाांनी मोठ्या प्रमाणावर कब्जा करण्यात आर्ला. आयररश पूवीपासून 

धाद्दमभक दृष््टया वेगळे होते. ते रोमन कथद्दर्लक पांथाचे होते. तयाांना इांग्रजी सांसदेचा आद्दण 

परदेशी र्लोकाांचा द्दतरस्कार वाटत होता. सरुुवातीस आयरं्लड इांग्र्लांडपासून वेगळे व्हावे अशी 
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तयाांची इच्छा नव्हती,परांत ुआयररश व्यवहाराांसाठी वेगळी सांसद असावी अशी तयाांची इच्छा 

होती. द्दसन फेन (१९०५) या राष्ट्रवादी पक्षाची द्दनद्दमभती,होम रूर्ल चळवळीचा प्रसार आद्दण 

आयररश ररपद्दब्र्लकन आमी अांतगभत र्लोकद्दप्रय राष्ट्रवादी उदय यामळेु देशाची फाळणी होवून 

आयरं्लडर्ला स्वातांत्र्य द्दमळारे्ल. रद्दशयाने प्रोतसाद्दहत केरे्लल्या बाल्कन प्रदेशामध्ये एक मजबूत 

राष्ट्रवादी चळवळ सरुु झार्ली. झार अरे्लक्झाांडर द्दतसरा र्ला बाल्कनमधीर्ल स्र्लाव्ह र्लोकाांना 

रद्दशयन साम्राज्याशी सर्लग्न करण्याची इच्छा होती. मात्र वाढतया राष्ट्रवादी प्रभावामळेु 

यरुोद्दपयन देशाांच्या राजकारणासमवेतच प्रारांभी तडजोड करून व नांतर स्वतांत्र होवून या 

देशाांनी  स्वातांत्र्य द्दमळवरे्ल. 

 

९.५ प्रश्न 

 

१) आयरं्लडची राष्ट्रीय ओळख द्दनमाभण करण्याऱया घटकाांचे परीक्षण करा 

२) आयरं्लडर्ला स्वातांत्र्य द्दमळवून देणाऱ या घटनािमाांचा मागोवा यया. 

३) बाल्कन प्रदेशातीर्ल वाढतया राष्ट्रवादाच्या पाश्वभभूमीचे पनुरावर्लोकन करा. 

४) बाल्कन राष्ट्राांच्या द्दनद्दमभतीचे वणभन करा. 

 

९.६ सांदर्ि 

 

 कॉनेर्ल आर.डी., वल्डभ द्दहष्री इन ट्वेद्दतथ सेन्चरुी,  र्लागँमन, १९९९ 

 र्लोवे नॉमभन,माष्टररांग यरुोद्दपयन द्दहष्ट्री,मॅकद्दमर्लन,  २००५ 

 टेर्लरचे ए.जे.पी., द स्रगर्ल फॉर मास्टरी इन यरुोप (१८४८-१९१८) – ऑक्सफडभ, 

१९५४ 

 ग्राांट अांड तेम्पररे्ल, यरुोप इन नाईनद्दतन्थ अांड ट्वेन्टीथ सेंचरुी, न्ययुोकभ , २००५ 

 टेर्लर ए. पी. जे., द स्रगर्ल फोर माश्तरी इन यरुोप, (१८४८-१९१८), ओक्फोडभ  

 थोमप्सन डेद्दवड, यरुोप द्दसन्स नेपोद्दर्लयन, र्लागँमन, जयपूर, १९७७. 

 

 

***** 
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१० 
 

अरब राष्ट्रवाद: झिओझिस्ट चळवळ 

घटक रचिा 

१०.०  उद्दिष््टये 

१०.१   प्रस्तावना 

१०.२  अरब राष्ट्ाांचा उदय 

१०.३  सएुझ यदु्ध (१९५६): अरब राष्ट्वादाचे प्रकटीकरण 

१०.४  द्दझओद्दनस्ट चळवळी 

१०.५  बाल्फोर घोषणा 

१०.६  अरब-इस्रायल यदु्ध (१९४८) 

१०.७  साराांश 

१०.८  प्रश्न 

१०.९  सांदभभ 

 

१०.० उझिष््टये 

 

 अरब राष्ट्वादाचा उदय समजून घेणे 

 द्दझओद्दनस्ट चळवळीचा मागोवा घेणे 

 अरब-इस्रायल सांघषाभच्या पार्श्भभूमीचा अभ्यास करणे 

 अरब-इस्त्रायली सांघषाभच्या सांदभाभत पद्दिम आद्दशयाई राजकारणातील गुांतागुांत समजून 

घेणे 

 

१०.१  प्रस्ताविा 

 

समान इद्दतहास  आद्दण सामदुाद्दयक धमाभच्या स्थापनेमळेु अरबस्तानातील अनेक घराणयाांना 

प्रभावी राजकीय आद्दण लष्टकरी एकता प्राप्त झाली. मात्र तकुाांच्या बलशाली साम्राज्यामळेु 

मध्ययगुीन काळात तकुाांचे तर आधदु्दनक काळात यरुोद्दपयन देशाांचे राजकीय वचभस्व सहन 

करावे लागले. इद्दजप्त हा मध्य पूवेतील एकमेव अरबी भाद्दषक देश आह े जो स्थाद्दनक 

देशभक्तीला पे्रररत करणयात प्रभावी ठरला आहे. नेपोद्दलयनच्या मोद्दहमेनांतर हा देश 

आधदु्दनक होवू लागला. फ्रें च सते्तने माघार घेतल्यानांतर प्रथम तकुभ  आद्दण नांतर द्दिटीशाांच्या 

अद्दधपत्याखाली इद्दजप्त गेला परांत ु अल्पावधीतच त्याने अरब राष्ट्ाांना एकत्र येणयाचे 

येणयासाठी पार्श्भभूमी द्दनमाभण केली.  पालेस्ताइन मधे ज्यू समदुायाचे वचभस्व वाढल्यानांतर 

तेथील मूळ रद्दहवाशी असणाऱ्या अरब समदुायावर होणाऱ्या अन्यायाचे राजकीय द्दनराकरण 
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करणयाचे प्रयत्न इद्दजप्तने केले. त्यातूनच अरब राष्ट्वाद व  द्दझओद्दनस्ट चळवळीचा अभ्यास 

करता येतो.  

 

१०.२ अरब राष्ट्राांचा उदय 

 

व्हसाभयच्या तहानांतर आद्दण पूवीच्या ओटोमन्सच्या प्रदेशाांवरील तकुभ  अांमल नाहीसा 

झाल्यावर द्दवद्दवध भागात अरबाांनी प्रस्थाद्दपत द्दिद्दटश आद्दण फ्रें च याांच्या द्दवरोधात प्रद्दतकार 

केला ज्यामळेु इराक,जॉडभन,सीररया, लेबनॉन,सौदी अरदे्दबया आद्दण इद्दजप्त या अरब राष्ट्ाांची 

द्दनद्दमभती झाली. द्दिद्दटशाांनी १९२० मध्ये इराकमधील अरबाांचा असांतोष कमी करणयासाठी 

घोषणा केली की द्दिद्दटश १९३२ पयांत देश हस्ताांतराची प्रद्दिया  ही प्रद्दिया पूणभ करले 

आद्दण फैसलच्या राजवटीत इराकला स्वतांत्र राष्ट् म्हणून घोद्दषत करले. तसेच हुसेनचा 

मलुगा अब्दलु्ला याने १९२२ मध्ये राजपतु्र म्हणून प्रथम जॉडभनवर राज्य केले आद्दण 

१९४६ मध्ये जॉडभनचे स्वातांत्र्य घोद्दषत केले. सीररया आद्दण लेबनॉन फ्रान्सच्या 

अद्दधपत्याखाली होते. त्याांनी फ्रें च राजवटीचा प्रद्दतकार करणयास सवुावात केली परांत ु

फ्रान्सने त्याांना द्दनदभयपणे दडपले. दसुऱ्या महायदु्धानांतर सीररया आद्दण लेबनॉन स्वतांत्र झाले 

१९३२ मध्ये, द्दिद्दटशाांनी इब्न सौदीच्या राजवटीत सौदी अरदे्दबयाचे स्वातांत्र्य मान्य केले. 

अशा प्रकार ेइद्दजप्तसह सवभ पद्दिम आद्दशयाई अरब अरब राष्ट्े म्हणून स्वतांत्र झाले. 

 

अरब राष्ट्रवादाचे अिेक टप्पे होते परांतु काही महत्त्वाचे टप्पे ला्ी्प्रमाो ेहोते: 

१.  अरब राष्ट्वादाच्या पद्दहल्या टप्पप्पयात ही एक आदशभवादी चळवळ होती कारण त्यात 

फक्त द्दवचारवांताांचा सहभाग होता आद्दण त्याांनी अरबाांसाठी सांद्दवधाद्दनक सरकार 

स्थापन करणयास अनकूुलता दशभवली होती. त्याांच्यासाठी स्वातांत्र्य आद्दण समता हे 

महत्वाचे आदशभ होते.  

२.  अरब चळवळीचा दसुरा टप्पपा वास्तववादी होता. त्याांनी द्दवकें द्रीकरण आद्दण स्वायत्तता 

यासारख्या मागणया अरब चळवळीच्या राष्ट्वादी दृद्दष्टकोनातून माांडल्या.  

३.  द्दतसऱ्या टप्पप्पयात अरब राष्ट्वादी चळवळ िाांद्दतकारी बनली. अरबाांनी ऑट्टोमन 

शासकाांद्दववाद्ध त्याांच्या हककाांसाठी लढणयासाठी स्वतःला तयार केले. १९०८ च्या 

यांग तकुभ  िाांतीचा हा थेट पररणाम होता. कारण या तवाण तकुाांनी फक्त अरबाांना 

त्याांच्या हककाांसाठी लढणयासाठी प्रोत्साद्दहत केले. 

 

१०.३ सुएि युद्ध (१९५६): अरब राष्ट्रवादाच ेप्रकटीकरो 

 

शीतयदु्ध सरुू असताना अमेररकाप्रणीत भाांडवलदार गटाने आद्दण रद्दशया प्रणीत साम्यवादी 

गटाने इद्दजप्तचे अध्यक्ष नासर याांना आपापल्या बाजूने आकद्दषभत करणयाचा प्रयत्न केला. 

तथाद्दप नासेर याांना सांघषभ टाळून देशाला  या दोघाांपासून समान अांतरावर ठेवणयाचा द्दनणभय 

घेतला आद्दण आपल्या देशासाठी जास्तीत जास्त फायदा द्दमळवणयाचा प्रयत्न केला. तथाद्दप 

सप्पटेंबर १९५५ मध्ये जेव्हा इद्दजप्तने चेकोस्लोव्हाद्दकयाशी शस्त्रास्त्र कराराची घोषणा केली 
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तेव्हा पद्दिमेला इद्दजप्त साम्यवादी गटाशी जळुवून घेत आहे अशी शकयता वाटू लागली. 

दरम्यान द्दडसेंबर १९५५ मध्ये अशी घोषणा करणयात आली की जागद्दतक बकँ अस्वान 

उच्च धरणाच्या उभारणीसाठी २० दशलक्ष डॉलर कजभ देईल. ५६ दशलक्ष डॉलर अमेररका 

तर आद्दण १४ दशलक्ष डॉलर द्दिद्दटश देणयास तयार होते. पण यासाठी काही अटी होत्या. 

नासेरने साम्यावाद्ाांसोबत आपले सांबांध तोडावेत ही एक महत्वाची मागणी केली होती. ही 

अट पूणभ करणयास नासेर तयार नव्हता. यामळेु अमेररकेने वचन द्ददलेली मदत काढून 

घेतली. अमेररकेचे उदाहरण द्दिटनने अनसुरले. नासेरने ताबडतोब सएुझ कालव्याचे 

राष्ट्ीयीकरण करून त्यातून द्दमळणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग धरणासाठी द्दवत्तपरुवठा 

करणयाच्या हेतूने केला.  

  

कालव्याचे बहुसांख्य भागधारक द्दिद्दटश आद्दण फ्रें च होते. त्याांना नासेरने नकुसान भरपाई 

देणयाचे वचन द्ददले होते. अशा प्रकार ेएका फटकयात नासेरने इद्दजद्दप्पशयन समाजवाद, अरब 

राष्ट्वाद आद्दण त्याच्या परराष्ट् धोरणाचे स्वातांत्र्य अधोरदे्दखत केले. त्याच्या कृतीला 

द्दिटनने महत्त्वाच्या आांतरराष्ट्ीय जलमागाभसाठी बेकायदेशीर आद्दण बेजबाबदार व धोकयाची 

वाटचाल म्हणून पाद्दहले. आपल्या यशामळेु आद्दण रद्दशयन समथभनामळेु नासरने 

इस्रायलवरील हल्ले वाढवले आद्दण ऑकटोबरमध्ये सीररया आद्दण जॉडभनसह सांयकु्त लष्टकरी 

कमाांड तयार केली. याच समुारास अल्जेररयातील बांडखोराांना द्दमळालेल्या इद्दजद्दप्पशयन 

समथभनामळेु सांतप्त झालेल्या फ्रें चाांनी एक योजना प्रस्ताद्दवत केली. ज्याद्वार े इस्रायलने 

द्दसनाई द्वीपकल्पात प्रद्दतआिमण केले पाद्दहजे व द्दिटीश आद्दण फ्रें चाांना आांतरराष्ट्ीय 

कालव्याच्या सांरक्षण करणयाच्या बहाणयाने इस्रायलसोबत चढाईची योजना आखली. 

 

द्दिटीश आद्दण फ्रें चाांचा असा द्दवर्श्ास होता की अशा कृतीमळेु सएुझ कालव्यावरील अगँ्लो-

फ्रें च द्दनयांत्रण पनुसांचद्दयत होईल आद्दण इद्दजप्तच्या पराभवामळेु नासेरची सत्ता उलथून 

जाईल. यदु्धाची सवुावात २९ ऑकटोबर १९५६ रोजी इद्दजप्तवर द्दनयोद्दजत इस्रायली 

आिमणाने झाली. एका आठवड्यात इस्रायलींनी सांपूणभ द्दसनाई द्वीपकल्प काबीज केला 

होता. दरम्यान द्दिटीश आद्दण फ्रें चाांनी इद्दजद्दप्पशयन बॉम्बहल्ले केले  आद्दण कालव्याच्या 

उत्तरकेडील टोकाला पोटभ  सैद येथे सैन्य उतरवले. या हल्ल्याांमळेु उवभररत जगाकडून टीका 

झाली आद्दण सवभ अरबाांना अस्वस्थ करणयाची आद्दण त्याांना सोद्दव्हएत यदु्दनयनशी घद्दनष्ठ 

सांबांध जोडणयाची भीती वाटणाऱ्या अमेररकन लोकाांनी द्दिटनला पाद्दठांबा देणयास नकार 

द्ददला. सांयकु्त राष्ट्सांघामध्ये अमेररकन आद्दण रद्दशयन लोकाांनी याप्रकरणी सहमती 

दशभद्दवली. त्याांनी शत्रतु्वाचा तात्काळ अांत करून त्वररत शाांतता प्रस्थाद्दपत करणयाची 

मागणी केली आद्दण सांयकु्त राष्ट् सैन्य पाठवणयाची तयारी केली. त्याांच्याद्दववाद्धच्या 

जागद्दतक मताांच्या दबावामळेु द्दिटन, फ्रान्स आद्दण इस्रायलने माघार घेणयास आद्दण यदु्ध 

सांपद्दवणयास सहमती दशभद्दवली तर सांयकु्त राष्ट्ाांच्या सैन्याने इद्दजप्त आद्दण इस्रायल 

याांच्यातील सीमारषेेवर सरुक्षादल तैनात केले. सएुझ यदु्ध ह ेद्दिटन आद्दण फ्रान्ससाठी सांपूणभ 

मानहानीकारक होते. त्याांचे कोणतेही उद्दिष्ट साध्य झाले नाही आद्दण नासेरसाठी हा मोठा 

राजकीय द्दवजय होता.  
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पॅ्ेझस्टिी मकु्ती सांघटिा: 

इस्रायल आद्दण द्दतचे शेजारी अरब देश याांच्यात कटुता कायम राद्दहली. १९६४ मध्ये 

पॅलेद्दस्टनी द्दलबरशेन ऑगभनायझेशन या सांघटनेची स्थापना झाली. अल फताह (द्दवजय) ही 

आणखी एक गपु्त सांघटना देखील स्थापन करणयात आली आद्दण गरुरल्ला गटाांनी ज्यू 

वस्त्याांवर वाढत्या सांख्येने हल्ले केले. सीररयातील राजकीय गडबडीने १९६६ मध्ये बाथ 

पक्षाला सते्तवर आणले. त्याांनी अल फताह या पॅलेद्दस्टनी मकु्ती सांघटनाला पाद्दठांबा द्ददला. 

ही फेदाद्दयनपेक्षा अद्दधक प्रभावी सांघटना होती. नासरने इस्त्रायली आिमण झाल्यास 

सीररयाला पाद्दठांबा देणयाचे वचन द्ददले. मे १९६७ मध्ये कैरो रदे्दडओने घोषणा केली,"सवभ 

इद्दजप्त आता सांपूणभ यदु्धात उतरणयास तयार आहे ज्यामळेु इस्रायलचा अांत होईल." यामळेु 

अरब राष्ट्वाद मोठ्या प्रमाणात ढवळून द्दनघाला. नासेरने सांयकु्त राष्ट्सांघाचे सैन्य मागे 

घेणयाचे आवाहन केले. सौदी अरदे्दबया,अल्जेररया आद्दण इराककडून समथभनाची आर्श्ासने 

द्दमळवली आद्दण जॉडभनचा राजा हुसेन याांच्याशी करार केला. त्याने द्दतरानची सामदु्रधनुीही 

बांद केली. ज्यूांच्या द्दनमूभलनासाठी अरब-इस्त्रायली सांघषाभत अरब जगाने नासरच्या नेततृ्वाचे 

अनसुरण केले. या घडामोडींनांतर अरब सैन्याने इस्रायलच्या सीमेवर आिमणाची तयारी 

केली. 

 

१९६७ चे सहा-झदवसीय युद्ध: अरब एकतेची कसोटी: 

१८४८-४९ च्या यदु्धाच्या शेवटी अरब राष्ट्ाांनी शाांतता करारावर स्वाक्षरी केली नव्हती 

कारण ते इस्रायलला अद्दधकृत मान्यता देणयास तयार नव्हते. १९६७ मध्ये स्वतांत्र राज्य 

म्हणून इस्रायलचा नाश करणयाच्या दृढद्दनियी प्रयत्नात ते पनु्हा एकत्र आले. या उपिमात 

इराक, सीररया आद्दण इद्दजप्तने पढुाकार घेतला होता. इस्रायलचे पांतप्रधान लेव्ही एश्कोल 

याांनी १९५६ च्या द्दसनाई मोद्दहमेतील नायक जनरल मोशे दायान याांची सांरक्षण मांत्री म्हणून 

द्दनयकु्ती केली. बचावासाठी हल्ल्याला प्राधान्य देत मोशे दायनने इद्दजद्दप्पशयन वायसेुना 

सिीय होणयाआधीच असताना अचानक हल्ला करणयाचे आदेश द्ददले. त्यानांतर सवभ 

आघाड्याांवर त्वररत हल्ला केला गेला.  हवाई हल्ल्याचा जबरदस्त फटका इद्दजप्तला 

बसला. अरब सैन्याने सवभ आघाड्याांवर सैन्य आणले. सहा द्ददवसाांत इस्रायलींनी गाझा पट्टी 

आद्दण सांपूणभ द्दसनाई द्वीपकल्प सएुझ कालव्याच्या पूवभ द्दकनाऱ्यापयांतचा  जेवासलेमचा 

उवभररत भाग आद्दण जॉडभनचा पद्दिम द्दकनारा आद्दण सीररयाच्या गोलान हाइट्सचा ताबा 

घेतला. सांयकु्त राष्ट् सरुक्षा पररषद यदु्धद्दवरामाची घोषणा करेपयांत अरबाांचा मोठा मानद्दसक 

आद्दण लष्टकरी पराभव झाला होता आद्दण इस्रायली सैन्यासाठी हा मोठा द्दवजय होता. 

इस्रायली लोकाांसाठी सहा द्ददवसाांचे यदु्ध मोठे यश होते. यावेळी त्याांनी शेजारील अरब 

राज्याांकडून ताब्यात घेतलेला प्रदेश परत करणयाच्या सांयकु्त राष्ट्ाच्या आदेशाकडे दलुभक्ष 

केले होते.. तथाद्दप या यदु्धामुळे समुार े दहा लाख अद्दतररक्त द्दनवाभ द्दसत अरबाांसाठी नवीन 

समस्या तयार झाली. त्याांच्यापैकी बरचे लोक १९४८ मध्ये वेस्ट बकँ आद्दण गाझा पट्टीवर 

उभारलेल्या द्दनवाभद्दसत द्दशद्दबराांमध्ये राहत होते. 
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१०.४ झिओझिस्ट चळवळी 

 

पद्दिम आद्दशयामध्ये इद्दजप्त, सदुान, जॉडभन, सीररया, लेबनॉन, इराक, सौदी अरदे्दबया, कुवेत, 

इराण, तकुी, येमेन प्रजासत्ताक, सांयकु्त अरब अद्दमराती आद्दण ओमान याां देशाांचा समावेश 

होतो. तकुी आद्दण इराण वगळता यापैकी बहुतेक राज्याांची लोकसांख्या अरबाांनी व्यापली 

होती. इराण हे अरब राष्ट् नसले तरी पद्दशभयन अखाताच्या उत्तरकेडील भागात अनेक अरब 

रहात होते. पद्दिम आद्दशयामध्ये इस्रायल हे छोटे ज्यू राज्य देखील अद्दस्तत्वात आले. 

पॅलेस्टाईनमध्ये इस्रायलची द्दनद्दमभती व पॅलेद्दस्टनी अरबाांच्या मालकीचे के्षत्र याची द्दपछेहाट 

यामळेु जगभरातील अरबाांना नाराज केले. अरबाांनी यासाठी द्दिटनला जबाबदार धरले. 

अरबाांपेक्षा ज्यूांबिल द्दिटनला अद्दधक सहानभूुती होती. याद्दशवाय त्याांनी अमेररकेवर ज्यू 

राष्ट्ाच्या कल्पनेचे जोरदार समथभन केल्यामळेुही दोषारोपण केले. अरब राष्ट्ाांनी 

इस्रायलला स्वतांत्र राष्ट् म्हणून मान्यता देणयास नकार द्ददला आद्दण ते नष्ट करणयाची शपथ 

घेतली. इस्रायल आद्दण द्दवद्दवध अरब राष्ट्ाांमध्ये (१९४८-४९,  १९५६, १९६७ आद्दण 

१९७३) चार छोटी यदु्ध े केली असली तरी अरब हल्ले अयशस्वी झाले आद्दण 

इस्रायआणखी प्रबळ झाले. इस्रायलचा नाश करण याची अरब इच् छा फलदू्रप झाली नाही. 

तथाद्दप पद्दिम आद्दशयाई घडामोडींमधून चाललेल्या इतर दोन बाबी इस्रायलद्दवरोधी सांघषाभत 

द्ददसून आल्या: (१) अरब राष्ट्ाांमध्ये राजकीय आद्दण आद्दथभक ऐकय साधणयाची काही 

अरबाांची इच्छा आद्दण (२) अनेकाांची इच्छा अशी होती की अरबाांनी त्याांच्या देशाांतील 

परकीय हस्तके्षप थाांबवावा. 

 

दसु-या महायदु्धाच्या समाप्तीपासून इस्रायल आद्दण अरब दशेाांमधील चार यदु्धे, अमेररका 

आद्दण त्याच्या नाटो सहयोगींचा सततचा हस्तके्षप, इराण-इराक यदु्ध, वैयद्दक्तक अरब 

देशाांमधील सांबांध द्दबघडणे,गहृयदु्ध आद्दण साांप्रदाद्दयक द्दहांसाचार या सवभ गोष्टीमळेु पद्दिम 

आद्दशया हे सांकट आद्दण सांघषाांचे धोकादायक कें द्र बनले होते. हा प्रदेश जगातील सवाभत 

रक्तरांद्दजत आद्दण सवाभत तणावपूणभ के्षत्र बनला. 

 

इस्राय्ची झिझमिती: 

अरब-इस्त्रायली सांघषाभचे स्त्रोत परस्परसांबांद्दधत इद्दतहासात शोधले जाऊ शकतात. या 

सांघषाभचे सवाभत महत्त्वाचे कारण म्हणजे १९४८ मध्ये इस्रायल राज्याची द्दनद्दमभती. अरब-

इस्रायल समस्येचे मूळ समुार े२००० वषाभपूवीच्या इद्दतहासात दडले  आहे. इ.स. ७१ मध्ये 

रोमन लोकाांनी ज्यूांना पॅलेस्टाईनमधून हाकलून द्ददले होते. त्यावेळेस पॅलेस्टाईन त्याांची 

मातभूृमी होती. ज्यूांचे छोटे गट पॅलेस्टाईनमध्ये राद्दहले आद्दण पढुील १७०० ते यरुोपमध्ये 

अनेक देशात परागांदा झाले. द्दवसाव्या शतकाच्या सवुावातीस यरुोपमधून पॅलेस्टाईनमध्ये 

परत येणा-या ज्यूांची सांख्या हळूहळू वाढत गेली. पॅलेस्टाईनम  वाढत चाललेल्या ज्यूांच्या 

सांख्येमळेु पॅलेस्टाईनला आपली मातभूृमी मानणाऱ्या अरबाांना धोका द्दनमाभण झाला. 
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पॅ्ेस्टाईिमध्ये जयूांचे पुिरागमि: 

१८९७ मध्ये यरुोपमध्ये राहणाऱ्या काही ज्यूांनी द्दस्वत्झलांडमधील बासेल येथे जागद्दतक 

द्दझओद्दनस्ट सांघटनेची स्थापना केली. द्दझओद्दनस्ट चळवळीतील लोकाांचा असा द्दवर्श्ास 

होता की ज्यूांना पॅलेस्टाईनमध्ये परत जाणे आद्दण त्याांची 'राष्ट्ीय मातभूृमी' परत द्दमळवणे 

न्याय्य व द्दनयती सांमत होते. रद्दशया, फ्रान्स आद्दण जमभनीमध्ये ज्यूांचा छळ होत होता 

त्यामळेु स्वतांत्र ज्यू राज्य जगभरातील ज्यूांना सरुद्दक्षत आश्रय देईल अस त्याांना वाटत होते. 

समस्या अशी होती की पॅलेस्टाईनमध्ये पषु्टकळ वषाभपासून अरब देखील राहत होते. ते 

आपली जमीन गमावणयाच्या भीतीने घाबरले होते. 

 

१०.५ बाल्फोर घोषोा 

 

पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्याची द्दनद्दमभती द्दिद्दटशाांनीच केली होती. द्दिटनचे परराष्ट् मांत्री आथभर 

बाल्फोर याांनी १९१७ मध्ये जाहीर केले की द्दिटनने पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राष्ट्ाच्या 

कल्पनेला पाद्दठांबा देईल. १९१९ नांतर जेव्हा पॅलेस्टाईन द्दिटीशाांच्या अद्दधपत्याखाली आले 

तेव्हा मोठ्या सांख्येने ज्यू पॅलेस्टाईनमध्ये स्थाद्दयक होऊ लागले. पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूांसाठी 

स्वतांत्र देश द्दनमाभण करणयाच्या द्दिद्दटश योजनेला अरबाांनी कडवा द्दवरोध केला. 

पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूांचे स्थलाांतर थाांबवणयाची मागणी केली. अशाप्रकार े द्दझओद्दनझमची 

उद्दिष्टे आद्दण पॅलेस्टाईनमधील अरब लोकाांच्या राष्ट्ीय द्दहतसांबांधाांमधील सांघषभ हे अरब-

इस्त्रायली सांघषाभचे मूळ कारण होते. द्दिटीश सरकारने १९२२ मध्ये असे साांद्दगतले की 

ज्यूांनी सांपूणभ पॅलेस्टाईनचा ताबा घ्यावा आद्दण पॅलेद्दस्टनी अरबाांच्या हककाांची पायमल्ली 

करावी असा त्याांचा कोणताही हेतू नाही. इांग्रजाांनी ज्यू आद्दण अरबाांना एकाच राज्यात 

शाांततेने एकत्र राहणयासाठी प्रोत्साहन देणयाची योजना आखली. तथाद्दप या दोघाांमधील 

सहसांबांध समजून घेणयात द्दिद्दटशाांना अपयश आले. 

 

पॅ्ेस्टाईिच्या झवभाजिाचा प्रस्ताव: 

१९३३ नांतर जमभनीतील नाझींच्या छळानांतर पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूांचे स्थलाांतर मोठ्या 

प्रमाणात वाढले. १९४० च्या समुारास पॅलेस्टाईनची अधी लोकसांख्या ज्यू होती. 

पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूांच्या स्थलाांतराला अरबाांकडून द्दवरोध वाढत असताना द्दिद्दटश सरकारने 

नेमलेल्या पील कद्दमशनने पॅलेस्टाईनचे द्दवभाजन करून एक अरब आद्दण एक ज्यू अशा दोन 

स्वतांत्र राज्याांचा प्रस्ताव माांडला. तथाद्दप पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूांची उपद्दस्थती नको असलेल्या 

अरबाांनी ही कल्पना नाकारली. द्दिटीशाांनी ज्यू स्थलाांतर वषाभला १०,००० पयांत मयाभद्ददत 

केले होते. ज्यूांनी हा प्रस्ताव नाकारला. दसु-या महायदु्धामुळे पररद्दस्थती अद्दधकच द्दबकट 

झाली. द्दहटलरच्या यरुोपातील हजारो ज्यू द्दनवाभ द्दसत कुठेतरी आतरुतेने आसरा शोधत होते. 

१९४५ मध्ये अमेररकेने १,००,००० ज्यूांना पॅलेस्टाईनमध्ये प्रवेश देणयासाठी द्दिटनवर 

दबाव आणला. ज्यू नेत्याांपैकी एक डेद्दव्हड बेन गरुरयन याांनी या मागणीला पाद्दठांबा द्ददला. 

तथाद्दप द्दिद्दटशाांनी अमेररकेच्या दबावाला नकार द्ददला कारण त्याांना अरबाांना नाराज 

करायचे नव्हते. 
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अरब आझो झिझटशाांवर जयूांचे हल््े: 

नाझींच्या हातून द:ुख भोगलेल्या ज्यूांनी त्याांच्या स्वतांत्र अशा देशासाठी साठी लढणयाचा 

द्दनधाभर केला होता. त्याांनी अरब आद्दण द्दिद्दटशाांद्दववाद्ध दहशतवादी कारवाया सरुू केल्या. 

सवाभत उल्लेखनीय घटनाांपैकी एक म्हणजे जेवासलेममधील द्दिद्दटश त्याांचे मखु्यालय द्दकां ग 

डेद्दव्हड हॉटेलला स्फोट घडवून आणणे. या दहशतवादी कृत्यात ९१ जणाांचा मतृ्यू झाला 

होता तर अनेक जण जखमी झाले होते. द्दिटीशाांनी ज्यू नेत्याांना अटक करून आद्दण 

पॅलेस्टाईनमध्ये प्रवेश करणयाच्या इराद्ाने ज्यूांनी भरलेली एकझोडस सारखी जहाजे मागे 

वळवले.  

 

स्वतांत्र जयू राजयाची घोषोा: 

दसुऱ्या महायदु्धाच्या तणावाांमुळे कमकुवत झालेल्या द्दिद्दटशाांना पॅलेस्टाईनमधील अरब-ज्यू 

सांघषाभवर तोडगा काढता आला नाही. परराष्ट् सद्दचव अनेस्ट बेद्दवन याांनी या समस्येचा 

सामना करणयासाठी सांयकु्त राष्ट्ाांपढेु ही समस्या माांडली. नोव्हेंबर १९४७ मध्ये सांयकु्त 

राष्ट्ाने पॅलेस्टाईनचे द्दवभाजन करणयासाठी मतदान केले आद्दण स्वतांत्र ज्यू राज्य स्थापन 

करणयासाठी सहमती दशभवली. १९४८ च्या सवुावातीला द्दिटीशाांनी पॅलेस्टाईनमधून माघार 

घेणयाचा द्दनणभय घेतला आद्दण सांयकु्त राष्ट्सांघाला स्वतःची योजना राबवू द्ददली. ज्यू आद्दण 

अरबाांमध्ये आधीच लढाई सरुू असली तरी द्दिद्दटशाांनी पॅलेस्टाईनमधून आपले सवभ सैन्य 

मागे घेतले. मे १९४८ मध्ये बेन गरुरयनने इस्रायलच्या नवीन राज्याच्या स्वातांत्र्याची 

घोषणा केली. 

 

१०.६ अरब-इस्राय् युद्ध (१९४८) 

 

जेव्हा अरब राष्ट्ाांच्या बलशाली यतुीने नव्याने जन्मलेल्या इस्रायल राज्यावर यदु्ध घोद्दषत 

केले तेव्हा बहुतेक लोकाांना अरबाांचा सहज द्दवजय होईल अशी अपेक्षा होती. तथाद्दप प्रचांड 

प्रद्दतकूल पररद्दस्थती असूनही इस्रायलींनी त्याांचा पराभव केला आद्दण सांयकु्त राष्ट्ाांच्या 

द्दवभाजनाने त्याांना द्ददलेल्या पॅलेद्दस्टनी भूमीपेक्षा जास्त जमीन ताब्यात घेतली. त्याांनी 

पॅलेस्टाईनचा समुार ेतीन चतुथाांश भाग आद्दण लाल समदु्रावरील इलातचे इद्दजद्दप्पशयन बांदर 

द्दमळवले. इस्रायली प्राणपणाने लढल्याने द्दजांकले. अरब राष्ट्ाांच्या ऐकयाच्या अभावामुळे 

आद्दण त्याांच्या आपापसाांतील द्दवभाजनामळेु ते यदु्ध हरले. जॉडभनचा राजा अब्दलु्ला याला 

जॉडभन नदीच्या पद्दिमेकडील पॅलेस्टाईनचा भाग पॅलेद्दस्टनी अरबाांना देणयापेक्षा जॉडभन 

नदीच्या पद्दिमेला जोडणयात अद्दधक रस होता. यदु्धाचा सवाभत दःुखद पररणाम म्हणजे 

द्दनदोष पॅलेद्दस्टनी अरब यदु्धाचे बळी ठरले त्याांची मातभूृमी द्दवभागली गेली.  काही अरब 

इस्रायलच्या नवीन ज्यू राज्यात होते, तर काही राजा अब्दलु्लाने ताब्यात घेतलेल्या भागात 

राहत होते. जवळपास एक दशलक्ष अरब इद्दजप्त,लेबनॉन,जॉडभन आद्दण सीररयामध्ये पळून 

गेले जेथे त्याांना दयनीय पररद्दस्थतीत द्दनवाभद्दसत छावणयाांमध्ये राहावे लागले. जेवासलेमची 

द्दवभागणी इस्रायल आद्दण जॉडभनमध्ये झाली. यनुायटेड स्टेट्स,द्दिटन आद्दण फ्रान्सने 

इस्रायलच्या सीमारषेेच्या सरुद्दक्षततेची हमी द्ददली, परांत ु अरब राष्ट्ाांनी यदु्धद्दवराम 

कायमस्वरूपी मानला नाही. त्याांनी इस्रायलची कायदेशीरता आद्दण स्वातांत्र्य ओळखणयास 
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नकार द्ददला आद्दण त्याांनी या यदु्धाला इस्रायलचा नाश आद्दण पॅलेस्टाईन मकु्त करणयाच्या 

सांघषाभतील फक्त पद्दहली फेरी मानली. 

 

१०.७ साराांश 

 

द्दवसाव्या शतकाच्या सवुावातीस अरब राष्ट्वादाच्या उदयाचे प्रकटीकरण होत होते. 

व्हसाभयच्या तहानांतर आद्दण पूवीच्या ओटोमनच्या प्रदेशाांतील स्वतांत्र अरब देश व इज्रराइल 

उदयाला आल्यानांतर दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्तीपासून पद्दिम आद्दशया हे सांकट आद्दण 

सांघषाांचे धोकादायक कें द्र बनले. अरब-इस्त्रायली सांघषाभचे सवाभत महत्त्वाचे कारण म्हणजे 

१९४८ मध्ये इस्रायल राज्याची द्दनद्दमभती. १९४८ च्या सवुावातीला द्दिटीशाांनी 

पॅलेस्टाईनमधून माघार घेणयाचा द्दनणभय घेतला आद्दण सांयकु्त राष्ट्सांघाला स्वतःची योजना 

राबवू द्ददली. ज्यू आद्दण अरबाांमध्ये आधीच लढाई सरुू असली तरी द्दिद्दटशाांनी 

पॅलेस्टाईनमधून आपले सवभ सैन्य मागे घेतले. मे १९४८ मध्ये बेन गरुरयनने इस्रायलच्या 

नवीन राज्याच्या स्वातांत्र्याची घोषणा केली.  

 

१०.८ प्रश्न 

 

१. अरब राष्ट्वादाच्या वाढीचा मागोवा घ्या. 

२.  १९४८ ते १९७३ पयांतच्या अरब-इस्त्रायली यदु्धाांचा मागोवा घ्या. 

३.  इद्दजप्त आद्दण इस्रायलमधील शाांतता प्रद्दियेचे परीक्षण करा. 

४. इस्रायली आद्दण पॅलेद्दस्टनी याांच्यात शाांततेसाठी केल्या गेलेल्या द्दवद्दवध प्रयत्नाांची चचाभ  

करा. 

 

१०.९  सांदभि 

 

 स्टोरी ररचडभ, जपान आद्दण द द्दडकलाइन ऑफ द वेस्ट इन एद्दशया १८९४-१९४३, 

सेंट माद्दटभन पे्रस, न्यू यॉकभ  द्दसटी, १९७९  

 हेझेन चाल्सभ, १७८९ पासून आधदु्दनक यरुोप,एस. चाांद,१९९२ 

 कॉनेल आर.डी., वल्डभ द्दहष्री इन ट्वेद्दतथ सेन्चरुी,  लागँमन, १९९९ 

 कॅरी अल्िेकट, डीपलोमाटीक द्दहष्ट्ी ऑफ यरुोप द्दसन्स कॉ ांगे्रस ऑफ द्दवएन्ना, हापभर 

पद्दब्लकेशन, न्यूयॉकभ , १९५८ 

 

 

***** 
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११ 
नाझीवाद, फॅसिझम आसण लष्करवाद 

 

घटक रचना 

११.०  ईद्दिष््टये 

११.१   प्रस्तावना 

११.२  नाझीवादाच्या ईदयाची कारणे 

११.३  द्दहटलरच्या नाझी राजवटीचे परराष्ट्र धोरण 

११.४  आटलीमध्ये फॅद्दसझमचा ईदय 

११.५  फॅद्दसस्ट द्दनयम ऄंतगगत परराष्ट्र धोरण 

११.६ जपानमध्ये लष्ट्करवादाच्या वाढीसाठी जबाबदार घटक 

११. ७  साराशं 

११.८  प्रश्न 

११.९ सदंभग 

 

११.०  उसिष््टये 

 

या घटकाचंा  ऄभ्यास केल्यानंतर द्दवद्याथी पढुील बाबी समजण्यात सक्षम होतील 

 आटलीमध्ये फॅद्दसझमच्या ईदयाला कारणीभूत घटक  

 मसुोद्दलनीच्या देशातंगगत धोरण 

 जमगनीमध्ये नाझीवादाच्या ईदयाची कारणे 

 द्दहटलरचे देशातंगगत धोरण 

 द्दहटलरचे परराष्ट्र धोरण 

 जपानमध्ये लष्ट्करवादाचा ईदय 

 

११.१  प्रस्तावना 

 

पद्दहल्या महायदु्धानतंर द्दिटन अद्दण फ्रान्स वगळता यरुोपमधील लोकशाही सरकार े

व्यवद्दस्थत काम करू शकले नाही. यदु्धाने या देशांना ईदध््वस्त केले होते. यरुोद्दपयन 

लोकशाही बहुसखं्य व्यक्तींच्या आच्छेवर अधाररत होती. यामळेु लोकशाही सरकार ेकमजोर 

झाली. ते यदु्धानतंर अद्दथगक समस्या सोडवू शकले नाहीत अद्दण मजबूत अद्दण द्दस्थर 

सरकार देउ शकले नाहीत. ऄशा प्रकार े यदु्धानतंरच्या यरुोपने द्दवद्दवध देशामंध्ये 

हुकूमशाहीचा ईदय पाद्दहला. नाझीवाद ही एक राजकीय चळवळ होती जी जमगनीमध्ये 
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१९२०च्या दशकात द्दवकद्दसत झाली. हुकूमशहा ऄॅडॉल्फ द्दहटलरच्या नेततृ्वाखाली 

नाझींनी जमगनीवर १९३३ ते १९४५ पयंत द्दनयतं्रण ठेवले. 

 

११.२ नाझीवादाच्या उदयाची कारण े

 

व्हिाायचा करार: 

पद्दहल्या महायदु्धात जमगनीचा पराभव अद्दण नतंर झालेल्या ऄपमानामळेु जमगन लोक सडुाने 

पेटले होते. व्हसागयच्या करारामळेु जमगन लोकाचं्या मनावर खोल जखम झाली. 

त्याचं्यासाठी कोणतीही द्दनवड करण्याचा ऄद्दधकार द्ददलेला नव्हता. त्याचं्या प्रद्दतद्दनधींना 

कराराच्या मसदु्यात भाग घेण्याची परवानगी देखील नव्हती. परतं ुत्यावर स्वाक्षरी करण्यास 

मात्र त्यानंा भाग पाडण्यात अले. यदु्ध ऄपराधाचा सपूंणग भार जमगनीवर टाकला गेला अद्दण 

त्यानंा अक्रमक म्हणून ओळखले गेले. 

 

युद्ध नुकिानभरपाई: 

कराराद्वार े जमगनीला द्दतच्याकडे ऄसलेल्या सवग गोष्टी गमवाव्या लागल्या अद्दण मोठ्या 

प्रमाणावर यदु्ध भरपाइ देण्यास सहमती द्यावी लागली. कोळशाच्या खाणी पंधरा वषांसाठी 

फ्रान्सला देण्यात अल्या. जमगनीने द्दतच्या शेतजद्दमनीचा १/६ भाग, कोळशाचा 

२/५,लोहाचा २/३ अद्दण जस्त या खद्दनजाचा ७/१० भाग दोस्त राष्ट्रानंा द्यावा लागला. 

यदु्ध नकुसानभरपाइ ३३ ऄब्ज डॉलर म्हणून द्दनद्दित करण्यात अली. द्दमत्र राष्ट्रानंा जमगनी 

एवढी मोठी रक्कम आतर राष्ट्राकंडून कजग घेतले तरी दउे शकणार नाही याची जाणीव 

होती. जमगनी सवग मागण्या पूणग करण्याच्या द्दस्थतीत नसल्यामळेु केवळ हा करार रि 

करण्याच्या सधंीची वाट पाहत होते.  

 

अनेक भूप्रदेश गमवावे लागले: 

जमगनीला ऄनेक भूप्रदेश सोडावे लागले. त्यानंी ऄल्सास अद्दण लोरने फ्रान्सला, माल्मेडी 

बेद्दल्जयमला,  ऄप्पर द्दसलेद्दशया चेकोस्लोव्हाद्दकयाला द्ददला तर डॅद्दन्झगला एक मकु्त शहर 

बनवले. द्दतच्या सवग वसाहती काढून घेण्यात अल्या अद्दण चीनमधील जमगन वसाहती 

जपानला देण्यात अल्या. 

 

अिमथा वायमार प्रजाित्ताक: 

जमगन नागररक द्दमत्र राष्ट्रानंी द्दतच्यासाठी ईभारलेल्या वायमार प्रजासत्ताक स्वीकारण्यास 

तयार नव्हते. सरकार महागाइ, वाढत्या द्दकंमती अद्दण बेरोजगारी या समस्यानंा तोंड देउ 

शकले नाही. ऄन्नाची भीषण टंचाइ होती. १९२९च्या मंदीनतंर जमगन लोकाचंा लोकशाही 

सरकारवरील द्दवश्वास ईडाला अद्दण त्यानंा त्याचं्या समस्यामंधून बाहेर काढण्यासाठी 

कोणीतरी समथग व्यक्तीच्या ते शोधातच होते. 

 

सबकट आसथाक पररसस्थती: 

जमगनीतील अद्दथगक समस्या ऄद्दनयदं्दत्रत झाल्या होत्या. महागाइ खूप जास्त होती अद्दण 

जमगन माकग ने त्याचे सवग मूल्य गमावले होते. १९२३मध्ये फ्रान्सने हुर खोऱ्यावर कब्जा केला 
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कारण जमगनीला नकुसानभरपाइ देण्यात ऄपयश अले होते. जमगन चलन माकग चे मूल्य एका 

डॉलरसाठी ४०,००० पयंत घसरले.  

 

िशस्त्र दल आसण शस्त्रास्त्राांवर मयाादा: 

जमगनीला पूणगपणे नामोहरण करण्याच्या ईिेशाने द्दमत्र राष्ट्रानंी जमगनीची सशस्त्र सेना 

मयागद्ददत केली होती. द्दतला हवाइ दलाची ऄद्दजबात परवानगी नव्हती. द्दतचे सैन्य 

१,००,००० अद्दण नौदल १५,०००  पपुयंत कमी करण्यात अले. यदु्ध साद्दहत्य तयार 

करणार े कारखाने नष्ट करावे लागले. बलाढय सैन्याचे द्दनमुगलन झाले. जमगनीने या सवग 

ऄटींचे पालन केले,परतं ु द्दतच्या असपास आतर देशानंी यदु्ध सामग्रीचे ईत्पादन सरुु ठेवले. 

यामळेु जमगनी ऄस्वस्थ होणे हे स्वाभाद्दवक होते. शस्त्रास्त्रांची शयगत रोखण्यात राष्ट्रसघं 

(लीग ऑफ नेशन्स) ऄपयशी ठरला. वॉद्दशगं्टन येथे अयोद्दजत द्दनशस्त्रीकरण पररषद यशस्वी 

झाली नाही. म्हणून जमगनीने गपुचूप शसे्त्र अद्दण छोट्या यदु्धनौका तयार करण्यास सरुुवात 

केली. १९३५ मध्ये द्दिटनने जमगनीला द्दतच्या नौदलाची ताकद वाढवण्याची परवानगी 

द्ददली. यदु्धानतंर द्दमत्र राष्ट्रानंी स्वत: द्दनश:स्त्रीकरण करण्याचे धोरण पाळले नाहीत यामळेु 

द्दहटलरला व्हसागयचा करार नाकारण्याचे द्दनद्दमत्त द्दमळाले. 

 

तुष्टीकरण धोरण: 

द्दहटलरच्या अक्रमक राष्ट्रवादाला जन्म देणाऱ्या प्रमखु घटकापैंकी एक म्हणजे द्दिटन अद्दण 

फ्रान्सकडून जमगनीचे तषु्टीकरणाचे धोरण. द्दहटलर व्हसागयचा तह हळूहळू नाकारत ऄसताना  

या देशांना त्याला रोखण्याचे धैयग नव्हते. त्याचं्या बाजूने सयंकु्त सशस्त्र हस्तके्षप परुसेा 

ईपयोगी ठरला ऄसता पण त्यानंी शातं राहणे पसतं केले. द्दहटलरच्या अक्रमक बाबी 

म्हणजे ऑद्दस्रया,सडेुटेनलडँ अद्दण चेकोस्लोव्हाद्दकयावर अक्रमण अद्दण द्दवद्दलनकरण 

याबाबत आतर देश कठोर भूद्दमका घेवू शकले नाहीत. 

 

िाम्यवादाची सवचाराांचा वाढता प्रिार : 

जमगन देशात साम्यवादी द्दवचाराचं्या वाढीबाबत आंग्लंड व फ्रासं द्दचतंाग्रस्त होते. जमगनीत 

ईद्योगपतीही द्दचतंाग्रस्त होते. जमगन ससंदमध्ये साम्यवाद्याचंी सखं्या वाढली होती. 

द्दहटलरचे कम्यदु्दनस्टद्दवरोधी दृढ द्दवचार होते अद्दण त्याने जमगनीला ‘जागद्दतक समाजवादी 

क्रातंीद्दवरूद्ध प्रबळ शक्ती’ बनवण्याचे ठरवले. जमगन ईद्योगपती अद्दण व्यावसाद्दयकानंी 

त्याला अद्दथगक पाद्दठंबा द्ददला. त्याबदल्यात नाझी सैन्याने कामगार सघंटना आत्यादी नष्ट 

करण्यास मदत केली. 

 

११.३  सहटलरच्या नाझी राजवटीच ेपरराष्र धोरण 

 

नाझीवादाच्या वाढीमध्ये सहटलरच्या व्यसिमत्वाची भूसमका: 

ऄॅडॉल्फ द्दहटलरचा जन्म २० एद्दप्रल १८८९ रोजी ऑद्दस्रयामध्ये झाला. जयूनंी द्दवत्तीय 

ससं्थावंर द्दनयतं्रण ठेवल्याने व ते अद्दथगक सदु्दस्थतीत ऄसल्याने द्दहटलरने त्याचं्याबिल 

द्दतरस्कार द्दनमागण केला. तो १९१२ मध्ये म्यदु्दनक (जमगनी) येथे गेला अद्दण जेव्हा १९१४ 

मध्ये प्रथम महायदु्ध सरुू झाले तेव्हा तो सैन्यात भरती झाला. तो यदु्धात जखमी झाला 
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अद्दण त्याच्या शौयागसाठी त्याला अयनग क्रॉस देण्यात अला. जमगनीचा पराभव अद्दण 

वसागय तहामळेु त्याला खूप मानद्दसक त्रास झाला. अद्दथगक मंदीमळेु तो बेरोजगार राद्दहला. 

याच वेळी त्याचंी राजकीय कारकीदग सरुू झाली. १९१९ मध्ये त्यांनी जमगन कामगार 

पक्षाची स्थापना केली. तो त्याच्याभोवती हरमन गोऄररगं अद्दण जोसेफ गोएबल्स सारखे 

प्रचारक गोळा करू लागला जे त्याचे प्रबळ समथगक बनले. 

 

द्दहटलर एक प्रभावी वक्ता होता अद्दण त्याने लोकावंर छाप पडण्यासाठी  लोकाचं्या 

मानद्दसक द्दस्थतीचा वापर केला. अपल्या भाषणामंधून त्यांनी लोकाचं्या तीव्र ऄसतंोषावर 

कटाक्ष केला. त्यानंी हजारो बेरोजगारानंा ऄन्न, रोजगार,महागाइशी लढण्यासाठी वचन 

द्ददले. यहूदीद्दवरुद्ध प्रचार, जमगनीवरील परदेशी जलूुम अद्दण व्हसागयच्या कठोर 

कराराद्दवरोधातील त्याचंी भाषणे यामळेु नाझी पक्षाला लाखो मते द्दमळाली व लोकाचें 

समथगन द्दमळाले. 

 

माईन कॅम्फ (माझा लढा): नाझीवादाचा प्रिार: 

तरंुुगात ऄसताना त्याने माईन कॅम्फ नावाच्या पसु्तकात त्याच्या अठवणी व द्दवचार 

द्दलद्दहले. या पसु्तकात ऄनेक मदु्यावंर त्याचे खोलवर रुजलेले पूवगग्रह होते अद्दण त्यात 

राष्ट्रीय समाजवादी पक्षाच्या कायगक्रमाची रूपरषेा होती. (१) जमगन साम्राजय वाढवण्याच्या 

त्याच्या योजना (२) व्हसागयचा करार सपंषु्टात अणण्याच्या योजना,(३) शस्त्रास्त्रांवर 

समानता. (४) वसाहती पनु्हा द्दमळवणे (५) जयूद्दवरोधी धोरण (६) अयग वशंाचे शे्रष्ठत्व (७) 

जमीन सधुारणा (८) कामगारासंाठी चागंली पररद्दस्थती  

 

तरंुुगातून द्दहटलरला एका वषागत मकु्त करण्यात अले अद्दण तो अपल्या पक्षाला 

पनुरुजजीद्दवत करण्यासाठी कायग करू लागला. त्याच्या राष्ट्रीय समाजवादी पक्षाचे नाझी 

पक्षात रूपातंर झाले. पक्षाने तपद्दकरी शटगचा गणवेश अद्दण स्वद्दस्तक हे त्याचे प्रतीक म्हणून 

स्वीकारले. द्दहटलरला फुहरर म्हणजे नेता म्हटले जात ऄसे. १९१९ मध्ये ७ 

सदस्यापंासून, १९२५ मध्ये २७,११७ अद्दण १९२९ मध्ये १,७६,४२६ पयंत पक्षाची 

ताकद वाढत राद्दहली. १९२४ च्या सावगद्दत्रक द्दनवडणकुांमध्ये नाझी पक्षाने ३२ अद्दण 

१९३२ मध्ये २३० जागा द्दमळवल्या. जानेवारी १९३३ मध्ये, नाझी पक्षाला संसदेत स्पष्ट 

बहुमत नसतानाही राष्ट्राध्यक्ष द्दहडंनबगगने द्दहटलरला जमगनीचा चान्सलर म्हणून काम 

करण्यास अमंद्दत्रत केले. द्दहटलरने सवग शक्तींना द्दचरडून टाकण्यासाठी अपल्या शक्तींचा 

वापर केला. १ एद्दप्रल रोजी, जमगन ससंदेने द्दहटलर सरकारला चार वषांच्या कालावधीसाठी 

अपले ऄद्दधकार देण्यासाठी मतदान केले. ऄशाप्रकार े लोकशाही जमगन प्रजासत्ताक 

औपचाररकरीत्या सपंषु्टात अले. या नवीन सरकारचे ईद्घाटन मोठ्या थाटामाटात अद्दण 

लोकद्दप्रय समथगनासह केले. देशभक्तीच्या भावना भडकवण्यासाठी पे्रस, रदे्दडओ अद्दण 

द्दसनेमाचा वापर केला गेला. जयू अद्दण साम्यवाद्याचं्या  द्दवरोधात मोद्दहमा अयोद्दजत 

करण्यासाठी द्दहटलरने त्याला द्ददलेल्या सवोच्च शक्तीचा वापर केला. 

 

'नवीन जमगनी' या लोकद्दप्रय घोषणेचा ईद्घोष करून द्दहटलर अद्दण त्याच्या नाझी पक्षाने सवग 

सभंाव्य द्दवरोधापासून मकु्त होण्याचा चगं बाधंला. आतर सवग पक्ष दडपले गेले अद्दण द्दहटलरने 



137 

 

जाहीर केले की जमगनीमध्ये फक्त एकच राजकीय पक्ष ऄसेल अद्दण तो म्हणज ेनाझी पक्ष. 

१९३४ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष द्दहडंनबगग यांचे द्दनधन झाले अद्दण द्दहटलरला रान मोकळे द्दमळाले. 

शेवटी लोकद्दप्रय आच्छाशक्तीने ऄॅडॉल्फ द्दहटलर जमगनीचा एकमेव अद्दण सवोच्च शासक 

बनला. 

 

परराष्र धोरणाद्वार ेनाझीवादाचे प्रकटीकरण: 

थोडक्यात द्दहटलरच्या परराष्ट्र धोरणाचे तीन ध्येय होते: (१) जमगनीमध्ये स्वयदं्दनणगयाच्या 

ऄद्दधकाराने जमगन वशंातील सवग लोकाचें सघंटन. (२) व्हसागयचा करार रि करणे (३) 

ऄद्दतररक्त लोकसखं्येच्या समथगनासाठी ऄद्दधक प्रदेश ताब्यात घेणे. 

 

द्दहटलरने राष्ट्रसघं ईफग  लीग ऑफ नेशन्सचे सभासदत्व  सोडले अद्दण ईघडपणे सैन्य 

वाढवण्यास सरुुवात केली. पाठवले. व्हसागयच्या कराराचे ईल्लंघन केल्याबिल द्दिटन 

जमगनीद्दवरुद्ध कारवाइ करण्यास तयार नव्हता. द्दिटनच्या सहकायागद्दशवाय फ्रान्सने 

जमगनीद्दवरुद्ध कारवाइ करण्याचे धाडस केले नाही. तषु्टीकरणाच्या या धोरणाने फक्त 

द्दहटलरला अणखी द्दवस्तारवादी घोरण स्वीकारण्यास प्रोत्साद्दहत केले.  

 

ऑसस्रयावर कब्जा: 

स्पॅद्दनश गहृयदु्धाच्या वेळी द्दमत्र राष्ट्राचं्या कमकुवतपणाबिल द्दहटलरला अवश्यक ते धडे 

द्दमळाले होते. त्याला ऄसे अढळून अले की स्पॅद्दनश समस्येमध्ये त्याचा हस्तके्षपात 

कोणत्याही शक्तींच्या कोणत्याही प्रद्दतकाराला सामोर े जावे लागले नाही. त्यामळेु त्याला 

ईघड अक्रमकतेचे धोरण स्वीकारण्याचे धैयग द्दमळाले. त्याने अपले लक्ष ऑद्दस्रयाकडे 

वळवले. त्याने ऑद्दस्रयाच्या चॅन्सेलरला अपल्या मंद्दत्रमंडळात नाझी मंत्री द्दनयकु्त 

करण्यासाठी धमकावले. १९३४ मध्ये जेव्हा नाझी समथगकानंी बंड सरुू केले अद्दण 

चान्सलर डॉ. डॉल्फसची हत्या झाली. ऑद्दस्रयाचे सरकार काही करू शकले नाही त्यामळेु 

द्दहटलरने जमगन सैन्याला त्या देशात पाठवले अद्दण ऑद्दस्रयावर कब्जा द्दमळवला. ऑद्दस्रया 

जमगनीचा भाग बनले.  

 

िुडेटेनलँडवर कब्जा:  

ऑद्दस्रया नतंर द्दहटलरने अपले लक्ष सडेुटेनलडँकडे वळवले जेथे मोठ्या सखं्येने जमगन 

राहत होते. त्याने झेक सरकारवर जमगन ऄल्पसखं्याकांवर ऄत्याचार केल्याचा अरोप 

केला. झेक सरकारने हे नाकारले अद्दण स्पष्ट केले  की त्यानंी जमगन लोकानंा सवग 

द्दवशेषाद्दधकार द्ददले अहेत. द्दहटलरने हे स्पष्टीकरण स्वीकारण्यास नकार द्ददला अद्दण 

मागणी केली की सडेुटेनलडँला जमगनीला द्ददले जावे ऄथवा शातंतापूणग मागग ऄयशस्वी 

झाल्यास तो जबरदस्तीने घेइल. या क्षणी द्दिटन अद्दण फ्रान्स यानंा जमगनीची राजकीय 

महत्वाकाशंा समजून  चकुली. द्दहटलरची वाढती महत्वाकाकं्षा रोखण्यासाठी त्याचा ऄननुय 

करण्याचे धोरण स्वीकारले. फ्रान्स, द्दिटन अद्दण आटलीच्या नेत्यानंी ८ सप्टेंबर १९३८ 

रोजी जमगनीबरोबर म्यदु्दनक करारावर स्वाक्षरी केली. तषु्टीकरणाच्या या धोरणाने फ्रान्स 

अद्दण द्दिटनची कमजोरी ईघड केली. ते अणखी एका महायदु्धासाठी तयार नव्हते. 
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रसशयािोबत  अनाक्रमण करार: 

द्दहटलरने २३ ऑगस्ट १९३९ रोजी रद्दशयाबरोबर बरोबर ऄनाक्रमण करार केला अद्दण 

रद्दशयाची तटस्थता द्दमळवून अपली बाजू सरुद्दक्षत केली. म्यदु्दनक करारात दलुगक्ष केल्यामुळे 

स्टाद्दलन द्दिटन अद्दण फ्रान्सवर सतंापला होता. रद्दशयावर हल्ला करण्यासाठी जमगनीला 

प्रोत्साहन द्ददल्याचा अरोप त्याने पद्दिम लोकशाही देशावंर  केला. 

 

पोलांडवर हल्ला: 

द्दहटलर पोलंडकडे अपले लक्ष वळवेल ह े जाणून द्दिटन अद्दण फ्रान्सने त्या देशाला 

सरंक्षणाची हमी द्ददली. द्दहटलरने पोलंडवर डॅद्दन्झग शहर परत करण्यासाठी दबाव अणला. 

द्दहटलर अद्दण त्याच्या यदु्ध-ईन्मादाच्या डावपेचामंळेु सपूंणग जग हादरले. द्दिटन अद्दण 

फ्रान्सचा पाद्दठंबा ऄसल्याने पोलंडने द्दहटलरच्या मागण्यानंा नकार द्ददला. त्यानतंर 

द्दहटलरने १ सप्टेंबर १९३९ रोजी पोलंडवर हल्ला केला. द्दिटन अद्दण फ्रान्सने त्याचं्या 

सरंक्षणाचे वचन पाळले व जमगनीद्दवरुद्ध यदु्धाची घोषणा केली अद्दण ऄशा प्रकार ेजग दसुऱ्या 

यदु्धात ओढले गेले. 

 

 

फॅसिझम: 

 

११.४  इटलीमध्ये फॅसिझमचा उदय 

 

राष्ट्रीय ऄद्दभमान अद्दण प्रद्दतषे्ठची भावना यरुोद्दपयन ऄद्दतशयोक्त राष्ट्रवादाला चालना देणारा 

अणखी एक घटक होता. ऄद्दधक कर भरून परदेशातील साम्राजये साभंाळण्याचा भार लोक 

अनदंाने सहन करू लागले. फॅद्दसस्ट आटली अद्दण नाझी जमगनीने राष्ट्रीय गौरव 

वाढवण्यासाठी द्दवस्तारवादी धोरणाचे पालन केले. तेथे लोकशाही फार काळ द्दटकू शकली 

नाही अद्दण आटलीमध्ये बेद्दनटो मसुोद्दलनीच्या नेततृ्वाखाली फॅद्दसझम ईदयास अल्यानतंर 

लोकशाहीला धक्का बसला. 

 

राजकीय कारणे: 

दोस्त राष्ट्राचंा सदस्य ऄसूनही यदु्धाच्या पद्दहल्या वषी आटली तटस्थ राद्दहला होता. मात्र 

त्यानतंर आटलीने बा जमगनी अद्दण ऑद्दस्रया-हगेंरीशी लढा द्ददला. पण द्दतला द्दतच्या कृत्याचा 

पिाताप झाला. यदु्धात आटली देशाला  पराभव अद्दण त्रास सहन करावा लागला. पण त्याने 

यदु्धातून माघार घेतली नाही कारण त्यानंा अशा होती की यदु्ध सपंल्यानतंर आटलीला 

अणखी नवीन भूप्रदेश द्दमळेल. पॅररस शातंता पररषदेत वचन द्ददल्याप्रमाणे काही भूभाग 

त्यानंा सोपवण्यात अले. पण आटलीने अद्दफ्रकेतील जमगन वसाहती अद्दण एद्दियाद्दटक 

समदु्रावरील फ्लल्यूम बंदराची मागणी केली. त्याचं्या ऄद्दतररक्त मागण्या फेटाळण्यात अल्या. 

पॅररस शातंता पररषदेत आटलीला द्ददलेली वागणूक पाहून सवगसाधारणपणे द्दनराशा पसरली. 

यदु्धादरम्यान आटलीला प्रयत्नाचंी अद्दण बद्दलदानाची परुशेी भरपाइ द्दमळाली नाही ऄसे 

ऄनेकानंा वाटले.  
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आसथाक िमस्या: 

यदु्धानतंरची आटलीतील पररद्दस्थती ऄद्दधकाद्दधक वाइट बनली होती. अधीच दोलायमान 

ऄशा अद्दथगक पररद्दस्थतीवर यदु्धामळेु अणखी प्रद्दतकुल पररणाम झाला. ईद्योग अद्दण 

व्यापार कोसळले. शेती ठप्प होती अद्दण शहरामंध्ये बेरोजगारी वाढत होती. द्दतच्या चलनाचे 

मूल्य आतके घसरले होते की लोक जीवनावश्यक वस्तू द्दवकत घेउ शकत नव्हते. यदु्धामळेु 

सावगजद्दनक कजग वाढले होते अद्दण यदु्धानतंरच्या ऄंदाजपत्रकामध्ये अणखी मोठी तूट 

द्ददसून अली. ईत्तरकेडील काही औद्योद्दगक प्रदेशामंध्ये कामगाराचें सपं झाले. 

 

लोकशाही िरकारचे अपयश: 

वाढत्या अद्दथगक सकंटामंळेु दःुखामळेु लोकाचंा लोकशाही सरकारवरील द्दवश्वास ईडाला. 

राजकीय ऄद्दस्थरता ह ेएक सामान्य वैद्दशष््टय होते. १९१९ ते १९२२ दरम्यान सहा सरकारे 

बदलली. राजकारणी भ्रष्ट होते अद्दण प्रशासन ऄकायगक्षम झाले होते. 

 

बेसनटो मिुोसलनी: फॅसिझमचा प्रचारक: 

मसुोद्दलनीने द्दशक्षक म्हणून काही द्ददवस काम केले. त्यानतंर तो समाजवादी बनला. त्याचं्या 

क्रादं्दतकारी कारवायामंळेु त्याला देश सोडण्यास सागंण्यात अले. अवश्यक सैन्य 

प्रद्दशक्षणासाठी तो आटलीला परतला पण लवकरच क्रादं्दतकारी कारवायासंाठी त्याला ऄटक 

करण्यात अली. नतंर तो आटाद्दलयन सोशद्दलस्ट पाटीच्या ऄवतंी या वतृ्तपत्राचा सपंादक 

झाला. मसुोद्दलनीचा समाजवादी पक्षाशी सबंंध तोडण्याची सरुुवात यदु्धातील सहभागाच्या 

प्रश्नावरून झाली. मसुोद्दलनी सामील होण्याच्या बाजूने ऄसताना बहुसखं्य समाजवादी 

लोकानंी द्दवरोध केला. तो आटाद्दलयन सैन्यात सामील झाला अद्दण यदु्धभूमीवर लढला. तो 

जखमी झाल्यामळेु त्याची लष्ट्करी कारकीदग सपंषु्टात अली. अद्दथगक ऄशातंता अद्दण 

द्दहसंाचारावर द्दनयतं्रण ठेवू न शकल्यामळेु त्याने समाजवादी पक्षावर तसेच द्दवद्यमान 

सरकारवर हल्ला करण्यासाठी या पररद्दस्थतीचा वापर केला. नवीन चळवळीसाठी त्यानंा 

मोठ्या सखं्येने माजी सैद्दनक, भाडंवलदार अद्दण तरुण द्दवचारवतंाचंा पाद्दठंबा द्दमळवला. या 

चळवळीला त्याने फॅद्दसझम नाव द्ददले.  

 

फॅसिस्ट पक्ष: 

१९२१-१९२२  दरम्यान फॅद्दसस्ट पक्षाचा झपाट्याने ईदय झाला अद्दण द्दवरोधी गट 

कमकुवत झाले. मसुोद्दलनीने कम्यदु्दनस्टाशंी जोरदार मकुाबला केला. माजी सैद्दनक,शेतकरी 

अद्दण कामगाराचंी मने द्दजकंली. ह े सवग लोक सरकार अद्दण साम्यवाद्याचं्या कारखाने  

ताब्यात घेतल्याने वैतागले होते. फॅद्दसस्ट पक्षाची दोन ईद्दिष्टे होती. पद्दहला म्हणज े

सरकारचा पूणग ऄद्दधकार बहाल करणे. दसुर ेम्हणजे आटाद्दलयन राष्ट्रवादाला प्रोत्साहन देणे. 

२७ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधानानंी राजीनामा द्ददला अद्दण फॅद्दसस्ट सैन्य नेपल्समधून 

रोमला गेले. ऄद्दधकृत सैन्याने त्यानंा रोखले नाही अद्दण राजा द्दव्हक्टर आमॅन्यएुल याच्याकडे 

मसुोद्दलनीला सत्ता देण्याद्दशवाय अद्दण त्याला सरकार स्थापन करण्यास सागंण्याद्दशवाय 

पयागय नव्हता.  
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फॅसिझम: सनरांकुश ित्ता: 

मसुोद्दलनीने हे जाणून होता की त्याचे द्दवरोधक सरकार पाडण्याची वाट पाहत अहेत. 

त्यामळेु देशातील ऄराजकता अद्दण द्दहसंाचार सपंवण्यासाठी त्याने  एक वषागसाठी 

हुकूमशाही ऄद्दधकारांची मागणी केली. त्यानतंर त्यांनी देशभरात फॅद्दसस्ट सघंटनेचा 

द्दवस्तार अद्दण बळकटीकरण केले. (१) मसुोद्दलनीकडे सत्ता ऄसल्याने त्याने अपल्या 

द्दनष्ठावतं समथगकानंा प्रशासनातील महत्त्वाच्या पदावंर द्दनयकु्त करण्यास सरुुवात केली. (२) 

त्यानतंर त्यानंी द्दवद्दधमंडळावर अपले सवोच्च द्दनयतं्रण प्रस्थाद्दपत करण्यावर लक्ष कें द्दद्रत 

केले. त्याच्या पक्षाला १९२४ च्या द्दनवडणकुीत कद्दनष्ठ खालच्या सभागहृात) २/३  जागा 

द्दमळाल्या,फॅद्दसस्टानंा बहुमत द्दमळाले. त्याच समुारास द्दवरोधी पक्षांना धमक्या देण्यात 

अल्या,त्याचं्या काही नेत्यांचे ऄपहरण द्दकंवा हत्या करण्यात अली. १९२८ पयंत 

क्वद्दचतच ईल्लेख करण्यासारखा कोणताही द्दवरोधक राद्दहला नव्हता. देशावर अपला ताबा 

राखण्यासाठी त्याने आतर पावले ईचलली. (३) शहर ेअद्दण शहराचं्या नगरपाद्दलकांनी त्यांची 

स्थाद्दनक स्वायत्तता गमावली. (४) मदु्रण  स्वातंत्र्यावर बंदी घालण्यात अले. (५) 

मसुोद्दलनी सवग सशस्त्र दलांचा सवोच्च कमाडंर बनला.  (६) त्याने ऄद्दनबंध पद्धतीने देशावर 

राजय केले. त्याचे सवग सल्लागार  सदस्य फॅद्दसस्ट पक्षाचे सदस्य होते. त्यानंी मंद्दत्रपदावर 

कब्जा केला,कायदे तयार केले अद्दण राष्ट्रीय अद्दण अतंरराष्ट्रीय समस्यावंर चचाग केली. 

(७) सवग शैक्षद्दणक ससं्थावंर राजयाचे द्दनयतं्रण होते. द्दशक्षण संस्थावंर फॅद्दसस्ट द्दशक्षक अद्दण 

प्राध्यापकांचे वचगस्व होते. (८) एक गपु्त पोद्दलस दल तयार करण्यात अले अद्दण फाशीची 

द्दशक्षा पनु्हा सरुू करण्यात अली. ऄशा प्रकार े सवग बाबतीत आटली ह े ऄद्दनबंध ऄसे 

हुकुमशाही राजय बनले. 

 

फॅद्दसस्ट पक्षाची यतं्रणा अद्दण आटाद्दलयन राजयाची यतं्रणा एकमेकाशंी जवळून जोडलेली 

होती अद्दण दोघाचंी सवोच्च हाताळणी मसुोद्दलनी होती. तो सपूंणग देशाचा प्रमखु होते. तो 

राजयाचे पंतप्रधान होता. ऄद्दधकारी द्दनयकु्त करणे,राजाला सल्ला देणे,कायदे तयार करणे 

अद्दण आतर सवग कामे तोच करीत ऄसे.  

 

११.५  फॅसिस्ट राजवटीअांतगात परराष्र धोरण 

 

फॅसिस्ट राजवटीअांतगात परराष्र धोरण: 

फॅद्दसस्टानंी लोकसखं्या वाढीस प्रोत्साहन द्ददले. लोकसखं्या वाढवण्याचा हेतू आटलीला एक 

मजबूत देश बनवणे हा होता. सहा वषांवरील सवग मलुांना लष्ट्करी प्रद्दशक्षण देण्यात अले. 

लष्ट्कर अद्दण नौदलाचा द्दवस्तार करण्यात अला. मसुोद्दलनीने घोद्दषत केले की लवकरच 

आटली एक जागद्दतक शक्ती बनेल अद्दण भूमध्य समदु्रही त्याचं्या ताब्यात येइल. सतत वाढत 

जाणाऱ्या लोकसखं्येने समस्या द्दनमागण केल्या. ऄन्न ईत्पादन कमी होते. नवीन वसाहती 

स्थापन करण्याद्दशवाय आटलीला दसुरा पयागय ईरला नव्हता. मसुोद्दलनीने जोरदार राजकीय 

द्दवस्ताराचे धोरण स्वीकारले. 
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असबसिसनया (इसथओसपया) वर सवजय: 

मसुोद्दलनीच्या यशापैंकी सवागत नेत्रदीपक म्हणजे आद्दथओद्दपयाचा द्दवजय होता. १८९६ मध्ये 

आटलीच्या पराभवाचा ऄपमान पसूुन टाकायचा होता. १९३५ मध्ये मसुोद्दलनीने 

ऄद्दबद्दसद्दनया (आद्दथओद्दपया) वर हल्ला केला. द्दकंग हैले सेलासीने राष्ट्रसघंाला अवाहन 

केले. राष्ट्रसघंाने लगेच आटलीला अक्रमक घोद्दषत केले. तथाद्दप मसुोद्दलनीवर राष्ट्रसघंाच्या 

घोषणेचा काहीही पररणाम झाला नाही.  त्याने ऄद्दबद्दसद्दनया द्दजकंला अद्दण १९३६ मध्ये 

राजा द्दव्हक्टर आमॅन्यएुल द्दतसरा आद्दथओद्दपयाचा सम्राट म्हणून घोद्दषत केला गेला. 

 

फँ्रकोच्या लष्करी राजवटीला िमथान: 

१९३६ मध्ये जेव्हा स्पॅद्दनश गहृयदु्ध सरुू झाले तेव्हा मसुोद्दलनीने याकडे साम्यवाद अद्दण 

फॅद्दसझममधील सघंषग म्हणून पाद्दहले. त्याने जनरल फँ्रकोला पाद्दठंबा देण्याचा द्दनणगय घेतला 

अद्दण आटाद्दलयन सैन्य स्पेनला पाठवले. जनरल फँ्रकोचे समथगन करण्यासाठी त्याच्याकडे 

काही आतर कारणे देखील होती. त्याला समजले की मैत्रीपूणग स्पेन भूमध्य प्रदेशावर फ्रें च 

अद्दण द्दिद्दटश प्रभाव रोखण्यासाठी खूप मदत करले. मग आटलीसाठी त्या प्रदेशावर द्दनयतं्रण 

ठेवणे खूप सोपे होइल. 

 

रोम-बसलान-टोसकयो अक्ष: 

या यदु्धानतंर आटली जमगनीच्या जवळ अला अद्दण फ्रान्स अद्दण द्दिटनपासून अणखी दूर 

गेला. मसुोद्दलनीने  द्दहटलरशी समझोता केला अद्दण त्यानंी ऑक्टोबर १९३६ मध्ये रोम-

बद्दलगन-टोद्दकयो ऄक्ष तयार केला. एका मद्दहन्यानतंर जमगनी अद्दण जपानने रद्दशयाच्या जगात 

साम्यवाद पसरवण्यासाठी स्थापन केलेल्या कोमीनटनग सघंाद्दवरुद्ध सामदुाद्दयक  करार 

केला. आटली देखील या करारात सामील झाला अद्दण यामळेु रोम-बद्दलगन-टोद्दकयो ऄक्ष 

द्दनमागण झाला.  

 

११.६ जपानमधील लष्करवादाच्या वाढीिाठी जबाबदार घटक 

 

जपान मधील लष्करवाद: 

जपानमध्ये लष्ट्करवादाच्या वाढीसाठी ऄनेक घटक कारणीभूत होते. काही महत्त्वाचे घटक 

खालीलप्रमाणे होते. 

 

जपानमधील लष्करी परांपरा: 

जपानमध्ये सम्राटाचा सन्मान अद्दण ऄद्दधकार प्रमखु म्हणून लष्ट्करवादाची शद्दक्तशाली 

परपंरा होती. हेयान अद्दण कामाकुरा राजवशंाचं्या प्रदेशादरम्यान जपानी सैन्याने देशाच्या 

सामाद्दजक-राजकीय व्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान व्यापले. सम्राटाने प्रभावशाली कुळातील 

प्रमखु योररद्दटमोला शोगनु ही पदवी बहाल केली. स्वाभाद्दवकच शोगनु जपानी सम्राटाच्या 

सैन्यातील सवोच्च नेते बनले. त्यानंी सोळाव्या शतकापासून द्दवसाव्या शतकातील जपानवर 
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राजकारण अद्दण प्रशासनावर वचगस्व गाजवले. पररणामी जपानमध्ये लष्ट्करवाद वाढू 

लागला. 

जपानमध्ये लोकशाहीवादी पक्षाांचा उदय आसण त्याांचे पतन: 

पद्दहल्या महायदु्धात जमगनी अद्दण रद्दशया पराभूत झाले अद्दण कमकुवत लोकशाही राष्ट्रे 

द्दवजयी झाली. या पररद्दस्थतीने जपानी लोकानंा मोद्दहत केले अद्दण त्यानंा ईदारमतवादी 

अद्दण लोकशाहीवादी पक्षानंा पसतंी द्ददली.  दरम्यान जपानच्या सायबेररयन मोद्दहमेवर सवगत्र 

जोरदार टीका झाली. यदु्धातील लष्ट्करी नेततृ्व कमी झाल्यामळेु जपानी राजकारणात 

पक्षप्रणालीचा ईदय झाला. १९१८ मध्ये राजकीय पक्षाचे नेते हारा ताकाशी याने कद्दनष्ठ 

सभागहृात बहुमत द्दमळवले अद्दण त्याला जपानचे पंतप्रधान बनवले गेले. त्याने त्याच्या 

मंद्दत्रमंडळातील सवग सदस्याचंी त्याचं्याच पक्षातून द्दनवड केली अद्दण देशात ऄनेक 

सधुारणांची घोषणा केली. परतं ु त्याचे राजय फार काळ द्दटकू शकले नाही कारण १९२१ 

मध्ये त्याची हत्या करण्यात अली अद्दण अणखी दोन सरकार े सते्तवर अणली जी 

पक्षद्दवरद्दहत होती अद्दण जयाचे नेततृ्व ऄॅडद्दमरल काटो अद्दण द्दवस्काईंट द्दकईरा  या नौदल 

ऄद्दधकाऱ्यानंी केले. जपानी कामगार वगग राजकीय पक्ष अद्दण कामगार सघंटना तयार करू 

लागला. पररणामी १९२२ मध्ये जपानचा कम्यदु्दनस्ट पक्ष ऄद्दस्तत्वात अला. याच दरम्यान 

जपानमध्ये ऄनेक सवगहारा अद्दण शेतकरी पक्षाचंी स्थापना झाली. 

 

झैबत्िुचा राजकीय प्रभाव: 

१९२० मध्ये झैबात्सू वगागच्या राजकीय प्रभावाने द्दमत्सइु,द्दमत्सदु्दबशी अद्दण यासदुा 

सदु्दमतमो सारख्या मोठ्या कंपन्यांना चालना द्ददली. या कंपन्यानंी द्दवत्त,बकँ,द्दवमा व्यवसाय 

यासारख्या जपानच्या एक चतथुांश भाडंवलावर द्दनयतं्रण ठेवले. जपानी राजकारणावरील 

प्रभावामळेु त्यानंी  नेहमी मंद्दत्रमंडळाच्या द्दनणगयांवर प्रभाव टाकला अद्दण कामगार 

सघंटनाचं्या वाढीसदंभागत द्दवरोधी कायदे केले. राजकारणी अद्दण नोकरशहा दोघानंाही 

झैबत्सकुडून देणग्या अद्दण लाच द्दमळू लागली जयामळेु राजकीय अद्दण सामाद्दजक 

लोकशाही व्यवस्थेसाठी मजबूत अद्दथगक पाया तयार करण्यात ऄडथळा अला. झैबात्सूच्या 

व्यावसाद्दयक द्दहतासाठी लागोपाठच्या सरकाराचं्या ऄनकूुल धोरणामंळेु सामान्य जपानी 

लोकाचं्या कल्याणाकडे पूणगपणे दलुगक्ष झाले. या पररद्दस्थतीमळेु पढुील बदल घडले. – १) 

झैबत्सचु्या द्दवरोधात परुाणमतवादी राष्ट्रवादीचा राजकीय पक्षानंा पाद्दठंबा. २) तरुण लष्ट्करी 

ऄद्दधकारी अद्दण झैबत्स ु याचं्यात तीव्र सघंषग. ३) लष्ट्करी वगागत ऄशी भावना झाली की 

झैबत्सूने सैन्य अद्दण नौदलाचा द्दवस्तार रोखला. ४) झैबत्सूच्या अद्दथगक स्वातंत्र्य अद्दण 

खानदानी दजागबिल कट्टरपंथी सैन्य ऄद्दधकाऱ्यामंध्ये नापसंती. ५) राजकारणी, नोकरशहा 

अद्दण झैबत्स ु याचं्याबिल जनमत ऄत्यतं प्रद्दतकूल झाले. म्हणून जपानी लोकानंी 

जपानमधील सरकारवर द्दनयंत्रण ठेवण्यासाठी सैन्याची बाजू घेतली अद्दण त्यामळेु 

जपानमध्ये लष्ट्करवादाचा ईदय झाला. 

 

असतजहाल राष्रवादी गटाांचा उदय: 

१९२१-२२ च्या वॉद्दशगं्टन पररषदेनतंर जपानमध्ये ऄनेक ऄद्दतजहाल राष्ट्रवादी 

गट,कट्टरपंथी सघंटना अद्दण दहशतवादी सघंटना ईदयास अल्या जयानंी जपानमध्ये 

लष्ट्करवादाचा मागग मोकळा केला. त्यापैकी काही  महत्त्वाचे गट पढुीलप्रमाणे होते १) जनरल 
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योशा २) ब्लॅक िॅगन सोसायटी ३) जपान नॅशनल सोशाद्दलस्ट पाटी. ४) द्दशटंोराजय वादी 

५) साकुराकाइ. या गटापैंकी पद्दहला गट जनरल योशा हा गेंकाइचा सागर म्हणून प्रद्दसद्ध 

होता जयाची स्थापना १८८१ मध्ये झाली होती.  द्दवस्ताराचे धोरण स्वीकारणे,सम्राटाला 

राष्ट्रीय समपगण अद्दण लोकद्दप्रय चळवळीला पाद्दठंबा ऄशी त्याची तीन ईद्दिष्टे होती. ऄशा 

प्रकार े या गटाने जपानमध्ये सैन्यवादाच्या ईदयास ऄनकूुलता दशगद्दवली. ब्लॅक िॅगन 

सोसायटी या गटाने राष्ट्रीय अद्दथगक स्वावलंबन अद्दण ईत्पन्नाच्या स्त्रोतांचे न्याय्य द्दवतरण 

यावर भर द्ददला. त्याने ऄमूर नदीच्या प्रदेशात जपानी साम्राजयाचा द्दवस्तार अद्दण पूवग 

अद्दशयात साम्राजय द्दवस्तार साकार करण्याचा मनसबुा जाहीर केला. 

 

माांचुररयन िमस्या: 

माांचुररयात झालेल्या एका घटनेमळेु सकंटामळेु जपानमध्ये लष्ट्करवाद वाढला. १९३१ 

मध्ये टोद्दकयोमधील ईदारमतवादी सरकार अद्दण लष्ट्करी वगग याचं्यात स्पष्ट फूट पडली. 

सप्टेंबर १९३१ मध्ये एका रात्री मकुदेनजवळील दद्दक्षण रले्वेमागागवर बॉम्बचा स्फोट झाला. 

या घटनेचा जपानने राजकीय फायदा घेतला. या घटनेमळेु जपानी सशस्त्र दलानंी 

मंचूररयाची राजधानी मकुडेन अद्दण नतंर सपूंणग मंचरुरयावर द्दनयतं्रण ठेवण्यास सरुुवात 

केली माचंरुरयन घटनेने जपानमध्ये लष्ट्करी नेततृ्व अघाडीवर अले अद्दण द्दतला 

लष्ट्करवादाच्या धोरणानंा बळ द्दमळाले.  

 

रोम-बसलान-टोसकयो अक्ष: 

यरुोपमध्ये आटली जमगनीच्या जवळ गेला तसेच फ्रान्स अद्दण द्दिटनपासून दूर गेला. 

मसुोद्दलनीने द्दहटलरशी सधंान बाधंले अद्दण त्यानंी ऑक्टोबर १९३६ मध्ये रोम-बद्दलगन-

टोक्यो या ऄक्षगटाची स्थापना केली. एका मद्दहन्याच्या अत जमगनी अद्दण जपानने 

रद्दशयाद्दवरुद्ध ऄटँी-कॉद्दमंटनग करार केला. आटली देखील या करारात सामील झाला अद्दण 

यामळेु रोम-बद्दलगन-टोद्दकयो प्रबळ झाला. दसुऱ्या महायदु्धात जपानचा पराभव झाल्यावर 

१९५२ पयंत जनरल मॅकअथगरच्या नेततृ्वाखाली द्दमत्र राष्ट्राचं्या सैन्याने द्दतचा ताबा 

घेतला. पद्दहली तीन वषे जपान पनु्हा कधीही यदु्ध सरुू करू शकणार नाही याची खात्री 

करून घेण्याचे ऄमेररकनाचें लक्ष्य होते. द्दतला सशस्त्र सेना ठेवण्यास मनाइ करण्यात अली 

होती अद्दण द्दतला लोकशाही राजयघटना देण्यात अली होती.  

 

११.७  िाराांश 

 

पद्दहल्या महायदु्धात जमगनीचा पराभव अद्दण नतंर द्दतला झालेल्या ऄपमानामळेु द्दद्वतीय 

महायदु्धाची बीजे पेरली गेली. व्हसागयच्या तहामळेु जमगन लोकाचं्या मनावर खोल जखम 

झाली. लोकानंी द्दहटलरमध्ये राष्ट्र द्दनमागणाची अशा पाद्दहली. त्याने महागाइशी लढण्यासाठी 

हजारो बेरोजगारानंा ऄन्न व रोजगार देण्याचे अश्वासन द्ददले. फॅद्दसस्ट आटली अद्दण नाझी 

जमगनीने राष्ट्रीय गौरव वाढवण्यासाठी द्दवस्तारवादी धोरण ऄवलंबले. त्यानंी लवकरच 

जपानला अपल्या गटात घेतले व ऑक्टोबर १९३६ मध्ये रोम-बद्दलगन-टोद्दकयोची स्थापना 

केली. नाझीवाद, फॅद्दसझम अद्दण लष्ट्करवादाचा पराभव झाल्यानतंरच ऄनकु्रमे 

जमगनी,आटली अद्दण जपानमध्ये लोकशाहीचा ईदय झाला. 
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११.८  प्रश्न 

 

१.  मसुोद्दलनीच्या देशातंगगत अद्दण परराष्ट्र धोरणाचे द्दवशे्लषण करा. 

२.  आटलीमध्ये फॅद्दसझमचा ईदय कसा झाला? 

३.  मसुोद्दलनीच्या हुकूमशाहीची ठळक वैद्दशष््टये नमूद करा. 

४.  जमगनीतील नाझीवादाच्या ईदयाच्या कारणाचंी चचाग करा. नाझी पक्षाचे धोरण काय 

होते. 

५.  जमगनीमध्ये द्दहटलरच्या सते्तच्या ईदयाचे द्दवशे्लषण करा. 

६.  द्दहटलरने पाळलेल्या देशातंगगत अद्दण परराष्ट्र धोरणाचे परीक्षण करा.  

७.  जपानमधील सैन्यवादाच्या ईदयामध्ये झैबात्सूची भूद्दमका स्पष्ट करा. 

११.९ िांदभा 

 कॅरी ऄल्िेक्ट, डीपलोमाटीक द्दहष्ट्री ऑफ यरुोप द्दसन्स कॉगें्रस ऑफ द्दवएन्ना, हापगर 

पद्दब्लकेशन, न्यूयॉकग , १९५८ 

 हेझेन चाल्सग,मोडणग यरुोप द्दसन्स १७८९,एस. चादं,१९९२ 

 कॉनेल अर.डी., वल्डग द्दहष्री आन ट्वेद्दतथ सेन्चरुी,  लागँमन, १९९९ 

 लोवे नॉमगन,माष्टररगं यरुोद्दपयन द्दहष्ट्री,मॅकद्दमलन,  २००५ 

 टेलरचे ए.जे.पी., द स्रगल फॉर मास्टरी आन यरुोप (१८४८-१९१८) – ऑक्सफडग, 

१९५४ 

 केनेडी एम.ए, ऄ शोटग  द्दहष्ट्री ऑफ जपान, नॉथग ऄमेररकन लायिरी पे्रस १९६५ 

 ७ डेद्दव्हड एम.डी., राआज ऄडँ ग्रोथ ऑफ मॉडनग जपान- द्दहमालय पद्दब्लकेशन हाउस, 

मुंबइ १९९९. 

 

***** 
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१२ 
मानवी शोकाांतिका आति अततित्ववाद 

 

घटक रचना 

१२.०  ाईद्दिष््टये 

१२.१   प्रस्तावना 

१२.२  जीद्दवतहानी ाअद्दण द्दवनाश 

१२.३  यरुोद्दियन समाजामध्ये बदल 

१२.४  ाऄद्दस्तत्ववाद 

१२.५  ाऄद्दस्तत्ववादाचा मागोवा  

१२.६  साराांश 

१२.७  प्रश्न 

१२.८ सांदभभ 

  

१२.० उतिष््टये 

 

या घटकाचा ाऄभ्यास केल्यानांतर द्दवद्याथी िढुील बाबी समजण्यात सक्षम होाइल 

 महायदु्धात मानवी जीवनाांचे नकुसान ाअद्दण द्दवनाश  

 यरुोद्दियन समाजातील बदल 

 ाऄद्दस्तत्ववादाचे तत्वज्ञान 

 ाऄद्दस्तत्ववादातील तत्त्वज्ञाांचे योगदान 

 

१२.१ प्रतिावना 

 

दोन महायदु्धाचे यरुोिच्या ाआद्दतहासावर ाअद्दण सवभसाधारणिणे सवभ जगावर दूरगामी िररणाम 

झाले. िद्दहल्या महायदु्धाचे राजकारण, ाऄथभकारण ाअद्दण समाज या सवभ के्षत्ाांत भयांकर 

िररणाम झाले. यदु्धामळेु ाईदध््वस्त झालेल्या देशाांमध्ये ाऄद्दधक राजकीय ाऄद्दस्थरता होती 

कारण त्याांची सरकारे यदु्धानांतरच्या ाअद्दथभक ाअद्दण सामाद्दजक समस्याांचे द्दनराकरण 

करण्यात ाऄकायभक्षम होती. त्यामळेु यरुोिातील द्दवद्दवध देशाांमध्ये हुकूमशाहीचा ाईदय झाला. 

हुकूमशहाांना यरुोद्दियन ाआद्दतहासाचा भद्दवष्यातील वाटचाल घडवायची होती ाअद्दण जगाला 

ाअणखी एका मोठ्या ाअित्तीकडे नेले. महायदु्धाचे मखु्य िररणाम खालीलप्रमाणे ाअहेत. 
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१२.२ जीतविहानी आति तवनाश 

 

िद्दहल्या व द्दितीय महायदु्धामुळे ाऄतलुनीय ाऄसा द्दवनाश झाला. यदु्धाचा िररणाम म्हणून 

मागील १०० वषाांतील सवभ यदु्धाांमध्ये मरण िावले त्यािेक्षा द्दकतीतरी जास्त समुार ेदहा लक्ष 

सैद्दनक मरण िावले. समुार े एकवीस लाख िरुुष जखमी झाले. रोग, ाईिासमार ाअद्दण 

यदु्धाशी सांबांद्दधत ाआतर कारणाांमळेु द्दकती नागररकाांचा मतृ्यू झाला हे कोणालाही माद्दहती नाही. 

काही ाआद्दतहासकार ाऄसे मत माांडतात की लष्करातील सैद्दनकाांएवढेच नागररक मरण िावले. 

यदु्धखोर सरकाराांनी महायदु्धातील द्दवजयासाठी प्रचांड सांिती खचभ केली. द्दवनाशाची द्दकां मत 

ाऄगद्दणत होती. िद्दहल्या व द्दितीय महायदु्धात फ्रान्स, बेद्दल्जयम ाअद्दण ाआतर देशाांमध्ये प्रचांड 

मालमते्तचा नाश झाला. सैन्याने शेत ाअद्दण गावे याांमधून जात ाऄसताना ती ाईदध््वस्त 

केली. यदु्धामळेु कारखाने, िूल ाअद्दण रले्वे रुळाांचा नाश झाला. तोफखाना, खांदक ाअद्दण 

रसायनाांमळेु िद्दिम देशातील जमीन ाऄनतु्िादक झाली. 

 

१२.३ युरोतियन समाजामध्ये बदल 

 

युरोतियन उद्योग आति व्यािाराचे नुकसान: 

यदु्धानांतरच्या वषाांत यरुोिीय राष््ाांसाठी जागद्दतक व्यािार ाअद्दण औद्योद्दगक ाईत्िादनात 

यरुोिला यदु्धिूवभ द्दस्थतीत ाअणणे समस्या होती. चार वषाांिासून यरुोि जागद्दतक 

बाजारिेठाांसाठी बांद होता ाअद्दण नवीन प्रद्दतस्िधी ाऄमेररका, जिान ाअद्दण दद्दक्षण ाऄमेररकेने 

द्दतच्या बाजारिेठाांवर कब्जा केला होता. यदु्धानांतर ाईत्िादनात भरभराट झाली ाअद्दण ाईद्योग 

ाअद्दण शहराांची िनुबाांधणी करण्याची गरज द्दनमाभण झाली, मूलभूत ग्राहकोियोगी वस्तूांचा 

िरुवठा कमी झाला. १९२१ मध्ये तेजीला ग्रहण लागले ाअद्दण १९२९ ियांत मांद गतीने 

सधुारणा झाली ाऄसली तरी १९२९-३१ च्या जागद्दतक व्यािारातील मांदीने केवळ 

यरुोिमध्येच नव्हे तर जगभरातील व्यािार ाअद्दण ाईद्योगाांना फटका बसला. ाऄशाप्रकार े

यरुोिला ाअांतरराष््ीय व्यािार ाअद्दण औद्योद्दगक ाईत्िादनात द्दतचे िूवीचे स्थान िरत 

द्दमळवता ाअले नाही.  यदु्ध कजाभचे ओझे, दराांची वाढ, कच्चा माल ाअद्दण खाद्यिदाथाांच्या 

द्दकमतीत झालेली घसरण यामळेु द्दवकसनशील देशाांना औद्योद्दगक वस्तू खरदेी करण्यास 

ाऄडथळा ाअणला, राष््ीय चलनाांची कमकुवतता, ाअांतरराष््ीय द्दवत्तव्यवस्थेची द्दस्थर 

व्यवस्था नसणे, कोळसा, लोखांड ाअद्दण िोलाद, कािड ाअद्दण जहाजे याांसारख्या 

यरुोिातील मूलभूत औद्योद्दगक ाईत्िादनाांच्या मागणीत घसरण या सवभ घटकाांमळेु यरुोद्दियन 

वस्तूांची द्दनयाभत कमी ाअद्दण बेरोजगारी वाढली. यरुोिीय देश कजभिरुवठा करणारया 

राष््ाांिासून कजभदार राष््ाांमध्ये बदलले होते. यदु्धात सामील ाऄसलेल्या राष््ाांनी द्दमळकत 

कर ाअद्दण ाआतर कराांच्या माध्यमातून यदु्धासाठी िैसे जमा केले. ाअयकर ाअद्दण ाआतर 

कराांच्या माध्यमातून बहुतेक यदु्धासाठीखचभ झाले. िरांत ु या िैशाचा मोठा भाग कजाभतून 

ाअला होता. ज्यामळेु प्रचांड कजे द्दनमाभण झाली. यदु्ध रोख्याांची द्दविणन ाअद्दण द्दवरी ी कनन 

सरकार नागररकाांकडून कजभ घेतले. द्दमत् राष््ाांनीही ाऄमेररकाकडून मोठ्या प्रमाणावर कजभ 

घेतले. याव्यद्दतररक्त, बहुतेक सरकाराांनी त्याांच्या गरजा िूणभ करण्यासाठी ाऄद्दतररक्त िैसे 

छािले. तरीही, वाढलेल्या िैशाच्या िरुवठ्यामळेु यदु्धानांतर तीव्र चलनवाढ झाली. द्दमत् 
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राष््ाांनी प्रथम महायदु्धानांतर जमभनीकडून भरिााइची मागणी कनन कजभ कमी करण्याचा 

प्रयत्न केला. नकुसानभरिााइने िराभूत देशाांच्या ाअद्दथभक समस्या वाढल्या ाअद्दण यदु्धाय 

द्दवजयी देशाांच्या समस्या सटुल्या नाहीत. 

 

युरोतियन समाजामध्ये बदल: 

िद्दहल्या व द्दितीय महायदु्धाने समाजात मोठे बदल घडवून ाअणले. यरुोिच्या वाढत्या 

लोकसांख्येला यदु्ध, त्यानांतर ाअलेल्या ाआन््लूएांझा महामारी यामळेु काही प्रमाणात ाअळा 

बसला. तांत्ज्ञानाचा द्दवकास, सधुाररत िोषण ाअद्दण वैद्यकातील प्रगतीमळेु राहणीमानाचा 

दजाभ ाअद्दण जीवनाचा दजाभ वाढण्यास मदत झाली. ाऄनेकाांनी यदु्धानांतरचे त्याांचे जनेु 

जीवनमान सनु न ठेवता काही नवीन मागभ द्दनवडले. शेतकरी शेतात करण्याऐवजी 

शहराांमध्ये स्थाद्दयक झाल्याने शहरी भाग द्दवकद्दसत झाला. िरुुष यदु्धात गेल्यानांतर द्दिया 

कायाभलये ाअद्दण कारखान्याांमध्ये काम कन लागल्या ाअद्दण यदु्ध सांिल्यावर त्याांचे नव- 

स्वातांत्र्य सोडण्यास ते तयार नव्हते. ाऄनेक देशाांनी मद्दहलाांच्या मतदानाचा हक्क मान्य 

केला ाअहे. ाआांग्लांडमध्ये १९१८ मध्ये मद्दहलाांना मतदानाचा ाऄद्दधकार देण्यात ाअला. 

िद्दहल्या महायदु्धामळेु सामाद्दजक वगाांमधील फरक िसुट होाउ लागला ाअद्दण समाज ाऄद्दधक 

लोकशाही बनला. ाईच्च वगाभने यदु्धानांतर त्याांची काही शक्ती ाअद्दण द्दवशेषाद्दधकार गमावले. 

िद्दहल्या व दसुऱ्या महायदु्धाने ाअद्दथभक,सामाद्दजक ाअद्दण राजकीय बदल घडवून ाअणले. 

१९४५ मध्ये मध्य ाअद्दण िूवभ यरुोिमध्ये सवाभत गांभीर ाअद्दथभक ाअद्दण सामाद्दजक बदल झाले 

ाअद्दण द्दजथे ाऄनेक देशाांनी साम्यवादी (कम्यदु्दनस्ट) द्दनयांत्णाखाली सांिूणभ ाअद्दथभक िनुरभचना 

केली. चीन,भारत,ब्रह्मदेश,मलाया ाअद्दण ाआांडोनेद्दशया या ाअद्दशयााइ देशाांमध्ये सवाभत मोठे 

राजकीय बदल झाले. दसुर े महायदु्ध मानवजातीच्या ाआद्दतहासात ाऄतलुनीय द्दवनाशकारी 

ठरले. या महायदु्धाचे काही घातक िररणाम िढुीलप्रमाणे ाअहते. 

१)  या महायदु्धात बारा लाख सैद्दनक मारले गेल्याचा ाऄांदाज ाअहे. ाईिासमार ाअद्दण 

रोगामळेु ाअणखी िांचवीस दशलक्ष मरण िावले. ाऄणबुॉम्बमळेु जिानमध्ये समुार े

१,६०,००० लोक मरण िावले. ाऄनेक वाचलेले जिानी नागररक व मलेु मलेु त्वचारोग 

ाअद्दण ककभ रोगाने ग्रस्त झाले. मद्दहला ाअद्दण मलेु मतृ्यूच्या यादीत खूि जास्त होती. 

२)  ाऄमेररकेने समुार े ३५० ाऄब्ज डॉलसभ खचभ केले. ाआतर देशाांनी सदु्धा एक द्द्द्दलयन 

डॉलसभ (म्हणजे १००० ाऄब्ज) खचभ केले. यदु्धाच्या शेवटी यरुोि िूणभिणे ाईद्ध्वस्त. 

जवळजवळ प्रत्येक यरुोद्दिय देशाने जोरदार बॉम्बस्फोट ाऄनभुवले होते. 

ाईद्योगधांद,ेबांदर,ेरले्वे,िूल ाअद्दण नागररकाांची घरहेी ाईदध््वस्त झाले. प्रत्येक देश 

द्ददवाळखोर झाला ाअद्दण याचा राजकीय जीवनावर िररणाम झाला. महायदु्धाांमळेु 

यरुोिीय राष््े समाजवादी ाअद्दण डाव्या द्दवचाराांनी प्रभाद्दवत झाली. ाईदा. यदु्धानांतर 

लवकरच द्दब्रटनमध्ये कामगार सरकार सते्तवर ाअले. 

३) यदु्धामळेु जगभरातील लाखो लोकाांना त्ास सहन करावा लागला. 

ाऄन्नधान्य,रॉकेल,बाांधकाम साद्दहत्य ाआत्यादींचा तटुवडा होता. द्दकां मती वाढल्या ाअद्दण 

जीवनमान खालावले. 

४)  सांिूणभ मानवतेच्या नैद्दतक ाऄध:ितनाने जगातील लोक भयभीत झाले. यदु्धाांमध्ये ाआतर 

द्दनष्िाि मानवाांवर सवाभत वााइट री ौयभ ाअद्दण ाऄत्याचार केले गेले. नाझी राजवटीने 
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लाखो ज्यूांची ाऄत्यांत भयांकर हत्या केली होती. द्दहरोद्दशमा ाअद्दण नागासाकीवर 

टाकलेल्या ाऄणबुॉम्बने हे द्दसद्ध केले की माणूस स्वताःची प्रजाती नष्ट करण्यास तयार 

ाअहे. यासारख्या कृत्याांमळेु नैद्दतक ाऄधाःितनाची खोली द्ददसून ाअली. 

५)  तीन मोठ्या ाऄक्ष शक्ती म्हणजे नाझी जमभनी,फॅद्दसस्ट ाआटली ाअद्दण जिान िूणभिणे 

द्दचरडले गेले. जमभनी चार द्दवभागामध्ये द्दवभागले गेले ाअद्दण प्रत्येक झोन ाऄनरुी मे 

ाऄमेररका, द्दब्रटन, फ्रान्स ाअद्दण सोद्दव्हएत रद्दशयाच्या द्दनयांत्णाखाली ठेवण्यात ाअले. 

राजधानी बद्दलभन शहर देखील चार द्दवभागामध्ये द्दवभागले गेले. हे के्षत् १९४५-४८ 

दरम्यान िरदेशी लष्करी द्दनयांत्णाखाली ठेवण्यात ाअले होते. ाआटलीने सवभ वसाहती 

गमावल्या. प्रथम महायदु्धात जमभनीला यदु्ध नकुसानभरिााइ द्यावी लागली. जमभनी व 

ाआटली ाअद्दथभकदृष््टया कोलमडली ाअद्दण माशभल योजनेने त्याांना सावरण्यास मदत 

केली. जिानने कोररया,मांचरुरया ाअद्दण तैवानसह द्दतचे सांिूणभ वसाहती साम्राज्य 

गमावले. ाऄमेररकेच्या जनरल ाअयझेनहॉवरच्या नेततृ्वाखालील ाऄलायड फोसेस 

(एससीएिी) जिानला सामान्य द्दस्थतीत ाअणण्यासाठी राजकीय द्दनयांत्ण द्दमळवले. 

ाऄमेररकेच्या मदतीमळेु लोकशाही सरकारच्या ाऄद्दधित्याखाली ाऄसलेल्या या द्दतन्ही 

देशाांनी ाअद्दथभक सधुारणा घडवून ाअणली ाअहे. 

 

१२.४ अततित्ववाद 

 

दसुऱ्या महायदु्धाचा मानवी मनावर व त्याच्या द्दवचारसरणीवर  खोल िररणाम झाला. द्दवश्व हे 

तकभ सांगत ाअद्दण ससुांगत स्थान नाही ाअद्दण मानवी मन हे बदु्दद्धवादी नसून भावनाांच्या ाऄधीन 

ाअहे हा द्दवचार ाऄद्दधक प्रबळ झाला. ही धारणा द्दकां वा द्दवचारसरणी ाऄद्दस्तत्ववाद म्हणून 

ओळखली गेली. ाऄद्दस्तत्ववाद हा ताद्दत्वक ाअद्दण साद्दहद्दत्यक चळवळीचा सांदभाभत ाईदयाला 

ाअला. जीन-िॉल सात्भ (१९०५-१९८०) ाअद्दण ाऄल्बटभ  कामू (१९१३-१९६०) याांनी 

प्रथम ही सांकल्िना माांडली. िढेु माद्दटभन हायडेगर (१८८९-१९७६) ाअद्दण द्दसमोन डी बवुा 

(१९०८-१९८६) याांसारख्या द्दवसाव्या शतकातील तत्त्ववेत्त्याांसह या सांकल्िनाांचा प्रसार 

झाला. ब्लेझ िास्कल (१६२३-१६६२) ाअद्दण सोरने द्दकरकेगाडभ (१८१३-१८५५) या 

धाद्दमभक द्दवचारवांताांकडे या द्दवचारप्रणालीचे मूळ सािडते. या द्दवचारवांतानी हा शब्द वािरला 

नसला तरी,त्याांच्या ताद्दत्वक चचेमध्ये दसुऱ्या महायदु्धानांतर ाअकार घेतलेल्या 

ाऄद्दस्तत्ववादी चळवळीचे सांदभभ सािडतात. ाआतर ाऄनेक जद्दटल दृष्टीकोनाांच्या ाऄगदी द्दवरुद्ध 

ाऄसा ाऄद्दस्तत्ववाद सामान्य ाअद्दण दैनांद्ददन मानवी ाऄनभुवाांमधून प्राप्त होतो. ाऄद्दस्तत्ववाद 

मळुात मानवाला त्याांच्या जीवनादरम्यान ज्या मूलभूत समस्याांना तोंड द्यावे लागते ते 

शोधण्याचा प्रयत्न करतो. ाऄद्दस्तत्ववाद ाअिल्याला स्वताःला जीवनाचे मूलभूत प्रश्न 

द्दवचारण्यास भाग िाडतो. ाऄद्दस्तत्वाचा ाअधार काय ाअहे? मी ाआथे का ाअहे? माझ्या 

ाअयषु्याचा ाऄथभ काय? काही द्दवचारवांताांनी ाऄद्दस्तत्ववादाला ताद्दत्वक प्रद्दरी या म्हणून 

िररभाद्दषत करणे ाऄवघड ाऄसल्याचे प्रद्दतिादन केले ाअहे. 
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१२.५ अततित्ववादाचा मागोवा  

 

ाऄद्दस्तत्ववाद ही एक चळवळ द्दकां वा प्रवतृ्ती ाअहे ज्यामध्ये तत्त्वज्ञानाच्या ाऄनाकलनीय 

प्रणालीऐवजी स्वताच्या ाऄनभुवावनन द्दवश्वाचा ाऄथभ लावणे यावर ाऄद्दधक भर ाअहे. 

ऑक्सफडभ द्दडक्शनरीमध्ये ाऄद्दस्तत्ववादाचे ाऄसे वणभन केले जाते की मानव ‘मकु्त ाअद्दण ाऄथभ 

नसलेल्या जगात’ त्याांच्या स्वताःच्या कृतींसाठी जबाबदार ाअहे. मेररयम-वेबस्टरने त्याचे 

वणभन मखु्यताः द्दवसाव्या शतकातील ताद्दत्वक चळवळ म्हणून केले ाअह े ज्यामध्ये द्दवद्दवध 

द्दसद्धाांताांचा समावेश ाअहे िरांत ुाऄथाांग द्दवश्वातील वैयद्दक्तक ाऄद्दस्तत्वाचे द्दवशे्लषण ाअद्दण योग्य 

काय ाअहे याद्दवषयी कोणतीही द्दनद्दित माद्दहती नसताना स्वेच्छेने ाअिल्या कृत्याांसाठी 

ाऄांद्दतम जबाबदारी स्वीकारणे हा ाऄद्दस्तत्ववादाचा ाऄथभ लावला ाअहे.  

 

भूतकाळातील ाऄनेक द्दवचारवांत नढाथाभने ाऄद्दस्तत्ववादी नव्हते िरांत ु त्याांनी ाऄद्दस्तत्ववादी 

द्दवचारसरणीचा िरुस्कार केला, त्याची मलुभूत तत्वे शोधून काढली ाअद्दण त्यािार ेद्दवसाव्या 

शतकात ाऄद्दस्तत्ववादाच्या द्दनद्दमभतीचा मागभ मोकळा केला. ्योदोर दोस्तोयेव्स्की (१८२१-

१८८१), रद्दशयन कादांबरीकार हे द्दवसाव्या शतकातील ाऄद्दस्तत्ववादाचे महत्त्विूणभ ाऄग्रदूत 

ाअहेत. जीवनात ाऄसा कोणताही ससुांगत द्दवचार ाऄथवा तत्व  नाही ज्यावर ाअिण द्दवसांबून 

राहू शकतो ही त्यातील प्रमखु सांकल्िना ाअहे. ाअणखी एक महत्वाचा द्दवचारवांत  म्हणजे 

का्का (१८८३-१९२४) हा तत्वेवेत्ता होता. १९१५ मध्ये प्रकाद्दशत झालेल्या त्याच्या 

कादांबरीतील नायक गे्रगोर साम्साची एक कथा ाअहे. या कथेत गे्रगर ाअिल्या कुटुांबाला 

हातभार लावण्यासाठी यािढेु काम कन शकत नाही. त्याच्यात ाऄिराधीिणाची भावना 

ाअहे. त्याच्यावर ाऄत्याचार ाअद्दण ाईिासमार या बाबींनी िररणाम केलेले जाणवतो. त्याने ‘द 

्ायल’ ाअद्दण ‘द कॅसल’ या दोन कादांबऱ्या द्दलद्दहल्या. त्याांची बहुतेक िसु्तके ाऄत्यांत सांद्ददग्ध 

ाअहेत ाअद्दण त्याांच्या सवभ प्रमखु कादांबऱ्या ाऄिूणभ राद्दहलेल्या द्ददसून येतात. दसुऱ् या 

महायदु्धात जेव्हा यरुोिला भौद्दतक ाअद्दण ाअध्याद्दत्मक द्दवध्वांसाने तडा द्ददला तेव्हा 

ाऄद्दस्तत्ववादाला एक द्दवद्दशष्ट िररमाण लाभले.   

 

ककभ गाडभ (१८१३-१८५५) हा डेन्माकभ चे महान तत्त्वज्ञ ाअद्दण ाऄद्दस्तत्ववादाच्या 

द्दनद्दमभतीतील प्रमखु व्यद्दक्तमत्त्व ाअहे. तो तत्त्वज्ञ,धाद्दमभक लेखक,व्यांगद्दचत्कार,मानसशािज्ञ 

ाअद्दण साद्दहत्य समीक्षक होता. त्याचा जन्म कोिनहेगनमधील श्रीमांत कुटुांबात झाला. यामळेु 

त्याला त्याच्या द्दवित्तािूणभ ाअवडींसाठी ाअिले जीवन समद्दिभत करण्याची िरवानगी द्दमळाली 

ाअद्दण त्याच्या काळातील दैनांद्ददन धाविळीिासून स्वताःला दूर केले. ककभ गाडभने ाआतर ाऄनेक 

तत्त्ववेत्त्याांप्रमाणे सवभसाधारणिणे द्दवकास व प्रगती या कल्िनेवर प्रश्नद्दचन्ह ाईिद्दस्थत केले. 

कारण ाईच्च ताांद्दत्क प्रगतीमळेु लोक ाईदास व हताश होतात तसेच त्याांच्या जीवनात तणाव 

वाढीस लागतो. त्याच्या मते ताांद्दत्क प्रगतीमळेु ाअिल्या जीवनाला धोका द्दनमाभण होतो 

कारण ती वास्तद्दवक ाऄद्दस्तत्वाच्या मदुद््याांिासून ाअिले लक्ष द्दवचद्दलत करते. ककभ गाडभने 

द्दवद्दवध काल्िद्दनक नावाने द्दलद्दहलेल्या ाऄनेक लहान िसु्तकाांमध्ये द्दचांताग्रस्ततेच्या द्दवचाराांचे 

सवेक्षण केले. द्दचांतेची सांकल्िना, जीवनाच्या वाटेवरचे टप्िे ाअद्दण ाअजारिण ते मतृ्यूियांत 

द्दवचाराचा मागोवा त्याने घेतला. द्दििनाांनी नाद्दस्तक वतृ्तीतून धाद्दमभकतेकडे जाणे ाअवश्यक 
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ाअहे तसेच देव द्दह सांकल्िना ाअवश्यक ाऄसून त्यासाठी कोणताही त्याग करण्यास तयार 

ाऄसले िाद्दहजे ाऄसे मत त्याने माांडले. 

 

एक जमभन तत्वज्ञानी फे्रडररक द्दनत्शे (१८४४-१९००) याने द्दिस्ती धमभ ाअद्दण िारांिाररक 

नैद्दतकतेच्या िायालाच ाअव्हान द्ददले. सत्य, नैद्दतकता, भाषा, सौंदयभशाि, साांस्कृद्दतक 

द्दसद्धाांत, शून्यवाद, शक्ती, चेतना ाअद्दण ाऄद्दस्तत्वाचा ाऄथभ यावरील त्याांच्या लेखनाचा 

िािात्य तत्त्वज्ञान ाअद्दण बौद्दद्धक ाआद्दतहासावर मोठा प्रभाव ाअहे. नीत्शे नांतरचे प्रमखु 

ाऄद्दस्तत्ववादी तत्वज्ञानी माद्दटभन हायडेगर, जीन िॉल सात्भ , द्दसमोन डी बवुा ाअद्दण ाऄल्बटभ  

कामू हे होते. माद्दटभन हायडेगर (१८८९-१९७६) हे द्दवसाव्या शतकातील महत्त्विूणभ तत्त्वज्ञ 

म्हणून ओळखले जातात. त्याांच्या द्दवचारसरणीने घटनाशाि, ाऄद्दस्तत्ववाद, राजकीय 

द्दसद्धाांत, मानसशाि ाअद्दण धमभशाि ाऄशा द्दवद्दवध के्षत्ात योगदान द्ददले. हायडेगरच्या 

ाऄद्दस्तत्वाची द्दचांता वास्तववादीिणे कसे जगावे याबिलचे प्रश्न ाईिद्दस्थत केले होते. हडेेगरला 

जाणवले की ाऄद्दस्तत्वाच्या व्यािक ाअकलनासाठी सवोत्तम सरुुवातीचा मिुा म्हणजे 

मानवाच्या दृद्दष्टकोनातून त्याचा द्दवचार करणे. मन ाअद्दण शरीर, द्दवषय ाअद्दण वस्तू 

याांच्यातील भेद ाअद्दण चेतना, ाऄनभुव ाअद्दण मनाची भाषा यातील कोणताही िैतवाद 

नाकारणार ेप्रगल्भ तत्त्वज्ञान त्याांनी साकारले. 

 

‘ाऄद्दस्तत्ववाद ाअद्दण मानवतावाद’ हे १९४६ सालचे सात्भ याांचे तत्त्वज्ञानद्दवषयक योगदान 

ाअहे. ते म्हणतात की ाऄद्दस्तत्ववादाची मखु्य व्याख्या ाऄशी सांकल्िना ाअह ेकी ाऄद्दस्तत्व 

तत्वाच्या ाअधी येते. मग ते ाऄसा दावा करतात की व्यक्तीने ाअिल्या वागण्याची जबाबदारी 

स्वताः घेतली िाद्दहजे. तो सावभद्दत्क नैराश्याच्या सांकल्िनेशी सांबांद्दधत ाऄसलेल्या वेदनाांची 

व्याख्या करतो. सात्भने ाऄनेक साद्दहद्दत्यक िद्धतींमध्ये ाअिले द्दवचार यशस्वीररत्या माांडले 

ाअहेत. त्याांची नाटके मोठ्या प्रमाणात त्याांचे तत्वज्ञान साांगण्याचे साधन म्हणून काम 

करतात. त्यािैकी ‘नो एद्दक्झट’ (१९४४) हे सवाभत प्रद्दसद्ध ाअहे. त्याांची िद्दहली प्रद्दसद्ध 

कादांबरी ‘नौसा’ (१९३८) मानवी जीवनातील मूखभिणाचे वणभन करते. त्याांनी द्दलद्दहलेली 

प्रमखु कथा ाअह-े द रोड्स टू फ्रीडम ्ायलॉजी. त्याांनी लहानिणािासूनच ाऄनेक लघकुथा 

रचल्या त्यािैकी ाऄनेक सपु्रद्दसद्ध झाल्या. स्िॅद्दनश गहृयदु्धाच्या िाशभभूमीवर त्याांची ‘वॉल’ ही 

कथा कोणत्याही न्याद्दयक प्ररी ीयेद्दवना मतृ्यूदांडाची द्दशक्षा झालेल्या ाअद्दण िहाटेच्या वेळी 

फाशीची वाट िाहत ाऄसलेल्या तीन कैद्याांच्या मानसशािावर कें द्दित ाअह.े 

 

द्दसमोन डी बुवा (१९०८-१९८६) ही एक फ्रें च लेद्दखका, िीवादी, ाऄद्दस्तत्ववादी तत्त्वज्ञ, 

राजकीय कायभकताभ ाअद्दण सामाद्दजक द्दसद्धाांतकार होती. द्दतने िीवादी ाऄद्दस्तत्ववाद ाअद्दण 

िीवादी द्दसद्धाांत या दोन्हींवर लक्षणीय प्रभाव िाडला. द सेकां ड सेक्स (१९४९) या द्दतच्या 

िसु्तकासाठी ती प्रद्दसद्ध ाअहे. हे िसु्तक सांिूणभ ाआद्दतहासात द्दियाां समस्याांच्या ाईिचाराांशी 

सांबांद्दधत ाअह.े िीवादी तत्त्वज्ञानाचे एक प्रमखु कायभ ाअद्दण िीवादाच्या दसुऱ्या लाटेचा 

प्रारांभ द्दबांदू म्हणून ह ेिसु्तक ओळखले जाते. समाजात मद्दहलाांकडे कशाप्रकार ेिाद्दहले जाते 

ते द्दतने शोधून काढले व त्याचे द्दचत्ण केले. एद्दथक्स ऑफ ाऄ ॅद्दम्बग्यटुी हा द्दतचा ताद्दत्वक 

द्दनबांध ाअहे ज्यामध्ये द्दतने ाऄद्दस्तत्वात्मक नैद्दतकता द्दवकद्दसत केली. 
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ाऄल्बटभ  कामू (१९१३-१९६०) हा फ्रें च नोबेल िाररतोद्दषक द्दवजेते लेखक ाअद्दण तत्त्वज्ञ 

होते. जरी त्याने स्वताःला ाऄद्दस्तत्ववादािासून वेगळे केले ाऄसले तरी कामूने द्दवसाव्या 

शतकातील सवाभत ज्ञात ाऄद्दस्तत्त्वद्दवषयक प्रश्नाांिैकी एक त्याच्या ‘द द्दमथ ऑफ द्दसद्दसफस’ 

मध्ये माांडला: ‚एकच गांभीर ताद्दत्वक प्रश्न ाअहे ाअद्दण तो म्हणजे ाअत्महत्या‛. त्याने 

द्दलद्दहलेल्या िसु्तकात द्दसद्दसफसला एक खडक डोंगरावर ढकलायचा होता, द्दशखरावर 

िोहोचल्यावर खडक िनु्हा खाली लोटला जााइल. ाऄसे तो सतत करले. कामू द्दसद्दसफसला 

कोणतेही ध्येय नसलेला नायक म्हणून िाहतो जो सांिूणभ ाअयषु्य जगतो, मतृ्यूचा द्दतरस्कार 

करतो ाअद्दण द्दनरथभक कायाभसाठी वेळ घालवतो. ाऄशा प्रकार ेकामूने जीवनातील द्दनरथभकता 

कशी वाढली ाअहे याचे तत्त्वज्ञान माांडले. 

 

मॉररस मलेाउ-िॉन्टी (१९०८-१९६१) हा त्या काळातील ाअणखी एक महत्त्वाचा ाअद्दण 

ाऄनेकदा दलुभ द्दक्षत ाऄसा  फ्रें च ाऄद्दस्तत्ववादी ाअहे. त्याच्यावर एडमांड हसरल ाअद्दण माद्दटभन 

हायडेगर याांचा जोरदार प्रभाव ाअहे. मानवी ाऄनभुवातील ाऄथाभची रचना ही त्याची प्रमखु 

ाअवड होती ाअद्दण त्याने धारणा,कला ाअद्दण राजकारण यावर लेखन केले. 

कला,साद्दहत्य,भाषाशाि ाअद्दण राजकारण या द्दवषयाांवरच्या लेखनात त्याांनी ाअिली 

ताद्दत्वक समज माांडली. द्दवसाव्या शतकाच्या िूवाभधाभत द्दवज्ञान ाअद्दण द्दवशेषत: वणभनात्मक 

मानसशािात व्यािक सहभाग घेणारा तो एक प्रमखु घटनाशािज्ञ होता. 

 

कालल यातिसल : द्दककेगॉरनांतरचा ाऄद्दस्तत्ववादी द्दवचारवांत म्हणजे कालभ यास्िसभ. याच्या 

तत्त्वज्ञानावर द्दककेगॉरच्या द्दवचाराांचा खोल िगडा ाऄसला, तरी त्याने ह्या द्दवचाराांना स्वत:चे 

ाऄसे एक वेगळे वळणही द्ददले ाअहे. द्दककेगॉरच्या भूद्दमकेचे एक वैद्दशष््टय म्हणजे ाऄद्दस्तत्वाचे 

स्वनि बदु्दद्धगम्य, सवु्यवद्दस्थत नसल्याने तत्त्वज्ञान स्वभावत:च खांद्दडत, ाऄिूणभ ाऄसले 

िाद्दहजे. त्याला सवु्यवद्दस्थत दशभनाचे स्वनि देणे शक्य नाही व ाआष्टही नाही, हे त्याचे मत 

होय. ाईलट, तत्त्वज्ञान ाऄद्दस्तत्वाचे ग्रहण करणारे व म्हणून समावेशक ाऄसले िाद्दहजे, ाऄशी 

यास्िसभची भूद्दमका होती. यास्िसभ मानसोिचारिद्धतीकडून तत्त्वज्ञानाकडे वळला. माणसाचे 

व्यद्दक्तमत्त्व कायभकारणद्दनयमाांना ाऄनसुनन घडलेले ाऄसते, हे प्रचद्दलत मानसो-

िचारिद्धतीमागील गहृीतकृत्य ाअहे. त्याचप्रमाणे जीवनातील प्रसांगाांना देण्यात येणाऱ्या 

द्दकत्येक प्रद्दतसादाांना द्दवकृत मानण्यात येते, तर द्दकत्येक प्रद्दतसादाांना स्वाभाद्दवक, नॉमभल 

मानण्यात येते. ह्या द्दवभागणीमागे द्दवश्र्वाच्या स्वनिासांबांधीची एक कल्िना वस्तदु्दनष्ठ, 

बदु्दद्धग्राह्य ाअहे, तर ाआतर कल्िना म्हणजे द्दवश्वाची द्दवकृत दशभने ाअहेत, ाऄसे गहृीतकृत्य 

ाअहे. िण यास्िसभला मानसोिचाराच्या प्रत्यक्ष ाऄनभुवास ाऄसे ाअढळून ाअले, की ह्या 

गहृीतकृत्याांमध्ये एक मोठी ाईणीव ाअहे. माणसाचे जे प्रत्यक्ष घडलेले व्यद्दक्तमत्त्व ाऄसते, 

ज्याचा ाईलगडा मानसशाि कन िाहते, त्याच्यामागे एक मूलभूत द्दनवड ाऄसते. तो दसुरहेी 

काही बनू शकला ाऄसता, िण ती शक्यता सोडून तो प्रत्यक्षात जसा ाअहे तसे बनण्याची 

द्दनवड त्याने केलेली ाऄसते. ाअद्दण ह्या द्दनवडीबरोबरच द्दवश्वाच्या स्वनिाद्दवषयीची एक 

कल्िनाही त्याने द्दनवडलेली ाऄसते. ती बौद्दद्धक द्दनकषाांचे समाधान करते म्हणून 

स्वीकारलेली नसते, तर स्वतांत्िणे द्दनवडून स्वीकारलेली ाऄसते. द्दवज्ञानाने ाअद्दण प्रचद्दलत 

तत्त्वज्ञानाने दलुभद्दक्षत केलेल्या ह्या मूलभूत द्दनवडीच्या महत्त्वावर द्दककेगॉरने भर द्ददला ाअहे, 

हे यास्िसभला ाअढळले. म्हणून द्दककेगॉरचा त्याच्यावर एवढा प्रभाव िडला. माणसाच्या 
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दृश्य, प्रत्यक्ष व्यद्दक्तमत्त्वामागे ही मूलभूत द्दनवड करणारा त्याचा जो खराखरुा स्व ाअहे त्याचा 

द्दकत्येक सीमान्त प्रसांगाांमध्ये ाअिल्याला प्रकषाभने प्रत्यय येतो, ाऄसे यास्िसभचे म्हणणे ाअहे 

 

१२.६ साराांश 

 

िद्दहल्या महायदु्धामळेु ाऄतलुनीय द्दवनाश झाला. ाअांतरराष््ीय व्यािार ाअद्दण औद्यीद्दगक 

ाईत्िादनात यरुोिला द्दतचे िूवीचे स्थान िनु्हा िरत द्दमळवता ाअले नाही. िद्दहल्या व द्दितीय 

महायदु्धाने समाजात मोठे बदल घडून ाअले. शेतकरी शेतात करण्याऐवजी शहराांमध्ये 

स्थाद्दयक झाल्याने शहरी भाग द्दवकद्दसत झाला. िरुुष यदु्धात गेल्यानांतर द्दिया कायाभलये 

ाअद्दण कारखान्याांमध्ये काम कन लागल्या. द्दहरोद्दशमा व नागासाकी वरील हल्ल्यानांतर 

माणूसच माणसाचा शतू् ाऄसल्याचे द्ददसून ाअले. ाऄद्दस्तत्ववाद ाअिल्याला स्वताःला 

जीवनाचे मूलभूत प्रश्न द्दवचारण्यास भाग िाडतो. जीवनात ाऄसा कोणताही ससुांगत द्दवचार 

ाऄथवा तत्व  नाही ज्यावर ाअिण द्दवसांबून राहू शकतो ही त्यातील प्रमखु सांकल्िना ाअह े

 

१२.७ प्रश्न 

 

१.  प्रथम ाअद्दण द्दितीय महायदु्धाच्या महत्त्वाच्या िररणामाांची माद्दहती द्या. 

२.  मानवी शोकाांद्दतकेसाठी जागद्दतक यदु्ध ेजबाबदार ाअहेत यावर चचाभ करा.   

३.  ाऄद्दस्तत्ववाद ाअद्दण त्याच्या टप्प्याचे वणभन करा 

४.  ाऄद्दस्तत्ववादातील तत्त्वज्ञाांचे योगदान शोधा 

 

१२.८ सांदर्ल 

 

 लोवे नॉमभन,माष्टररांग यरुोद्दियन द्दहष््ी, मॅकद्दमलन,  २००५ 

 टेलरचे ए.जे.िी., द स््गल फॉर मास्टरी ाआन यरुोि (१८४८-१९१८) – ऑक्सफडभ, 

१९५४ 

 ग्राांट ाऄांड तेम्िरले, यरुोि ाआन नााइनद्दतन्थ ाऄांड ट्वेन्टीथ सेंचरुी, न्ययुोकभ , २००५ 

 टेलर ए. िी. जे., द स््गल फोर माश्तरी ाआन यरुोि, (१८४८-१९१८), ओक्फोडभ  

 थोमप्सन डेद्दवड, यरुोि द्दसन्स नेिोद्दलयन, लााँगमन, जयिूर, १९७७. 

 मराठी द्दवश्वकोश: ाऄद्दस्तत्ववाद 

 

 

***** 
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१३ 
 

निर्वसाहनिकरणाची प्रनिया आनण शीियुद्ध 

 

घटक रचिा 

१३.०  ईद्दिष्ट े

१३.१   प्रस्तावना 

१३.२  द्दनववसाहद्दतकरणसाठी जबाबदार घटक 

१३.३  द्दिद्दटश द्दनववसाहद्दतकरण 

१३.४  फ्रें च द्दनववसाहद्दतकरण  

१३.५  स्पॅद्दनश द्दनववसाहद्दतकरण 

१३.६  शीतयदु्ध: द्दहहएतनाम, पूवव द्दतमोर अद्दण ऄंगोला 

१३.७  साराशं 

१३.८  प्रश्न 

१३.९ सदंभव 

 

१३.० उनिष्ट े

 

१)  द्दनववसाहद्दतकरणाच्या प्रद्दियेचा ऄभ्यास करणे. 

२)  वसाहतीतून मकु्त होण्यास कारणीभूत ऄसलेले द्दवद्दवध घटक समजून घेणे. 

३)  द्दनववसाहद्दतकरण झालेल्या देशांमध्ये सरुु झालेल्या शीतयदु्धाचा ऄभ्यास करणे. 

 

१३.१  प्रस्िार्िा 

 

द्दनववसाहद्दतकरण प्रद्दियेमध्ये पाश्चात्य देशाचं्या वसाहती ऄसलेल्या प्रदेशानंा स्वातंत्र्य 

द्दमळाले. द्दनववसाहतीकरण हा शब्द दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्तीनतंर स्वतंत्र झालेल्या 

राजयाचं्या सदंभावत वापरला गेला अह.े १९४५ मध्ये दसुऱ्या महायदु्धाचा शेवट 

झाल्यावरही यरुोपातील राष्ट्ानंी ईववररत जगाच्या द्दवशेषतः अद्दशया अद्दण अद्दफ्रकेतील 

द्दवशाल भागावर मालकी हक्क सादं्दगतला होता. भारत, िह्मदेश, द्दसलोन, मलाया, 

अद्दफ्रकेतील प्रचडं भूभाग अद्दण सायप्रस, हााँगकााँग, वेस्ट आडंीज, फॉकलाँड्स अद्दण 

द्दजिाल्टर यासंारखी ऄनेक द्दवद्दवध बेटे अद्दण आतर प्रदेशाचंा समावेश ऄसलेले द्दिटनचे 

साम्राजय के्षत्रफळात सवावत मोठे होते. 
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१३.२ निर्वसाहनिकरणसाठी जबाबदार घटक 

 

राष्ट्रर्ाद: 

वसाहतवादी राजवटीला ऄनेकदा राष्ट्वादी चळवळीनी सघंद्दटतपणे द्दवरोध केला. 

वेगवेगळ्या चळवळीनी वसाहतींमध्ये जोर धरला. राष्ट्वादी शक्तींना परकीय शासकापंासून 

मकु्त होण्याची अद्दण अपल्याच देशातील लोकांनी चालवलेले सरकार द्दमळावे ऄशी 

स्वाभाद्दवक आच्छा होती. यरुोद्दपयन शक्तींनी पाश्चात्य सभ्यतेचे व सधुारणेचे फायदे त्याचं्या 

वसाहतींमध्ये अणल्याचा दावा केला ऄसला तरी वसाहतवादी लोकामंध्ये ऄशी भावना 

होती की यरुोद्दपयन शक्ती त्याचें अद्दथवक शोषण करत होते. वसाहतींचा द्दवकास अद्दण 

समदृ्धी यरुोपच्या द्दहतासाठी राबवली जात होती अद्दण बहुतेक वसाहतीतील लोक गररबीत 

जगत होते. 

 

दुसऱ्या महायुद्धाचा पररणाम: 

दसु-या महायदु्धामळेु ऄनेक मागाांनी राष्ट्वादी चळवळींना मोठ्या प्रमाणात ईते्तजन द्दमळाले. 

दसुऱ्या महायदु्धापूवी वसाहतवादी लोकाचंा ऄसा द्दवश्वास होता की लष्टकरीदृष््टया शे्रष्ठ ऄशा 

यरुोद्दपयन लोकानंा शस्त्ाचं्या बळावर पराभूत करणे ऄशक्य अहे. तथाद्दप यदु्धाच्या 

सरुुवातीच्या काळात जपानी यशाने ऄसे द्ददसून अले की गैर-यरुोद्दपयन लोकानंा यरुोद्दपयन 

सैन्याचा पराभव करणे शक्य अहे. जपानी सैन्याने मलाया, द्दसगंापूर, हााँगकााँग अद्दण बमाव, 

डच इस्ट आंडीज अद्दण फ्रें च आडंो-चीन या द्दिटीश प्रदेशावंर कब्जा केला. दसु-या महायदु्धाने 

यरुोपीय राजये कमकुवत झाली. त्यामळेु वसाहतीतील स्वातंत्र्याच्या दृढद्दनश्चयी लढ्याला 

सामोर े जाताना यरुोद्दपयन राष्ट्े पाद्दहल्याप्रमाणे लष्टकरीदृष््टया मजबूत राद्दहले नहहते. 

द्दिद्दटशानंी हे सववप्रथम ओळखले. सववप्रथम त्यानंी  भारताला स्वातंत्र्य द्ददले (१९४७). 

त्यानतंर आतर देशानंादेखील लवकरच स्वातंत्र्य द्दमळाले. 

 

आंिरराष्ट्रीय दबार्: 

द्दनववसाहतीकरणाची प्रद्दिया सरुू करण्यासाठी वसाहतवादी शक्तींवर अंतरराष्ट्ीय दबाव 

होता. दसुऱ्या महायदु्धादरम्यान ऄमेररकेचे ऄध्यक्ष रूझवेल्ट यानंी हे स्पष्ट केले की सवव 

देशाचं्या स्वातंत्र्यासाठीदेखील ऄटलादं्दटक चाटवर लागू होते. ्ूमन यानंी भारतासद्दहत आतर 

देशानंा स्वातंत्र्य देण्यासाठी द्दिद्दटश सरकारवर दबाव अणला. ऄमेररकेने 

द्दनववसाहतीकरणाला पाठींबा देण्याचे एक कारण ऄसे होते की अद्दशया अद्दण अद्दफ्रकेतील 

यरुोद्दपयन वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्यात कोणताही द्दवलंब त्या भागात साम्यवादाच्या 

द्दवकासाला प्रोत्साहनपर ठरला ऄसता. अणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ऄमेररकेने 

स्वतंत्र राष्ट्ाकंडे सभंाहय बाजारपेठ म्हणून पाद्दहले जयामध्ये ते अद्दथवक अद्दण राजकीय 

प्रभाव स्थाद्दपत करू शकणार होते. सोद्दहहएत यदु्दनयनने साम्राजयवादाचा सतत द्दनषेध करून 

द्दनववसाहतीकरणाचा प्रद्दियेला ईते्तजन द्ददले.  
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१३.३ निनटश निर्वसाहनिकरण 

 

भारि: 

१८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्ीय कााँगे्रसच्या स्थापनेसह भारतीय राष्ट्ीय चळवळ सघंद्दटत 

पद्धतीने सरुू झाली होती. राष्ट्ीय चळवळ १९०५ पयांत मवाळ अद्दण १९२० पयांत 

जहाल मागावने पढेु गेली. १९२० पासून महात्मा गाधंी भारतीय स्वातंत्र्याचे सवोच्च नेते 

बनले. सत्याग्रह, ऄसहकार अद्दण सद्दवनय कायदेभगं यापद्धतींचा त्यांनी राष्ट्ीय 

चळवळीसाठी ईपयोग केला.  ऑगस्ट १९४२ मध्ये भारत छोडो अंदोलनाच्या रूपात 

पनु्हा राष्ट्ीय चळवळ सरुू झाली. गाधंी, नेहरू अद्दण त्याचं्या हजारो समथवकांना ऄटक 

करून तरंुुगात टाकण्यात अले. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाररत झालेल्या भारतीय 

स्वातंत्र्य कायद्याच्या तरतदुींनसुार भारत अद्दण पाद्दकस्तान स्वतंत्र राष्ट् म्हणून ईदयाला 

अले.  

 

बमाव: 

१८८५ पयांत िह्मदेशावर पूणव द्दनयतं्रण प्रस्थाद्दपत केल्यानतंर द्दिद्दटशानंी रगूंन येथे 

प्रशासकीय द्दठकाण हलवले.  भारतातील द्दिद्दटश साम्राजयाचे ईपकें द्र म्हणून ते द्दवकद्दसत 

झाले. यदु्धाच्या समाप्तीनतंर द्दिटीशानंा समजून अले  की ऑगं सॅनच्या नेततृ्वाखालील 

एएफपीएफएलची स्वातंत्र्य चळवळ वेगात पसरू लागली होती. ऄाँटी-फॅद्दसस्ट पीपल्स 

फ्रीडम लीगने ऄखेर बमावचे स्वातंत्र्य द्दमळद्दवण्यासाठी द्दिटनशी बोलणी केली व १९४८ 

पयांत त्यानंा स्वातंत्र्य द्दमळाले. 

 

नसलोि (श्रीलंका): 

श्रीलंका ऄठराहया शतकाच्या शेवटच्या दशकापासून द्दिद्दटश वसाहत होती. एकोद्दणसाहया 

शतकात द्दसलोनची राष्ट्वादी चेतना सामाद्दजक, धाद्दमवक अद्दण शैक्षद्दणक अघाड्यावंर 

प्रकट होउ लागली. पद्दहल्या महायदु्धात द्दसलोनमधील राष्ट्वादी शक्तींनी वेग घेतला. 

१९१९ मध्ये द्दसहंली अद्दण तद्दमळ सघंटनानंा एकत्र करून द्दसलोन नॅशनल कााँगे्रसची 

स्थापना झाली. यदु्धाच्या प्रयत्नानंा सहकायव करताना पडद्यामागून दबाव अणणाऱ्या 

द्दसलोनच्या राष्ट्वादी नेत्यांना प्रत्यतु्तर म्हणून- द्दिद्दटशानंी १९४५ मध्ये सोलबरी 

घटनात्मक अयोगाची द्दनयकु्ती केली. त्या अयोगाने द्दसलोनला ऄंतगवत स्वराजय देणारे 

सदं्दवधान तयार केले. १९४७ मध्ये द्दसलोन स्वातंत्र्य कायद्याने वसाहतीला ऄद्दधराजयाचा 

दजाव द्ददला. द्दिद्दटशानंी ४ फेिवुारी १९४८ रोजी द्दसलोनला पूणव स्वातंत्र्य द्ददले. 

 

र्ेस्ट इंडीज, मलाया आनण सायप्रस: 

द्दिटनच्या वेस्ट आंद्दडज समूहातील सवावत मोठे देश जमैका अद्दण द्दत्रद्दनदाद होते अद्दण आतर 

छोट्या बेटामंध्ये गे्रनेडा, सेंट द्दहहन्सेंट, बाबावडोस, सेंट लदु्दसया, ऄाँद्दटग्वा, सेशेल्स अद्दण 

बहामास याचंा समावेश होता. १९६२ मध्ये द्दिटनने जयानंा स्वतंत्र हहायचे अहे त्या सवव 

बेटानंा स्वातंत्र्य देण्याचा द्दनणवय घेतला. ऄशा प्रकार े १९८३ पयांत काही लहान बेटे 

वगळता द्दिद्दटश वेस्ट आंडीजचे सवव भाग स्वतंत्र झाले होते. १९६२ मध्ये जमैका अद्दण 

द्दत्रद्दनदाद अद्दण टोबॅगोला प्रथम स्वातंत्र्य द्दमळाले अद्दण १९८३ मध्ये सेंट द्दकट्स अद्दण 
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नेद्दवसची बेटे देखील स्वतंत्र झाली. द्दिद्दटश गयानाला केवळ गयाना म्हणून ओळखले जाउ 

लागले अद्दण द्दिद्दटश होंडुरासला बेलीज हे नाव द्दमळाले. हे सवव देश नतंर द्दिद्दटश 

कॉमनवेल्थचे सदस्य झाले. 

 

मलाया: 

मलाया १९४५ मध्ये जपानी ताब्यापासून मकु्त झाले परतं ु द्दिटीशानंा तेथून माघार 

घेण्यापूवी  काही समस्यानंा तोंड द्यावे लागले. मलाया एक जद्दटल के्षत्र होते. त्यात प्रत्येकी 

राजय ऄसलेली नउ राजये, मलाक्का अद्दण पेनांग या दोन द्दिटीश वसाहती अद्दण मखु्य 

भूमीपासून एक मैलापेंक्षा कमी ऄंतरावर ऄसलेले एक छोटेसे बेट द्दसगंापूर होते. मलायाची 

लोकसखं्या बहुवादं्दशक होती. त्याचंा सक्षम नेता टंुकू ऄब्दलु रहमानच्या नेततृ्वाखाली मलय 

पक्षाने चीनी अद्दण भारतीय गटासंोबत सामील होउन स्वातंत्र्याच्या द्ददशेने वाटचाल केली 

व १९५५ च्या द्दनवडणकुीत ५२ पैकी ५१ जागा द्दजकंणाऱ्या ऄलायन्स पाटीची स्थापना 

केली. टंुकू ऄब्दलु रहमानच्या नेततृ्वाखाली मलाया चागंली प्रगती करू लागला. रबर अद्दण 

द्दटनच्या द्दनयावतीवर अधाररत द्दतची ऄथवहयवस्था अग्नेय अद्दशयातील सवावत समदृ्ध होती. 

१९६१ मध्ये जेहहा टंकू ऄब्दलु रहमानने द्दसगंापूर अद्दण आतर तीन द्दिद्दटश वसाहती, ईत्तर 

बोद्दनवयो (सबाह), िनेुइ अद्दण सारावाक यानंी मलायामध्ये सामील होउन फेडरशेन ऑफ 

मलेद्दशया तयार करावे ऄसे द्दिटनने मान्य केले. सयंकु्त राष्ट्सघंाच्या तपास पथकाने 

ऄहवाल द्ददला की सबंंद्दधत लोकसखं्येचा एक मोठा भाग ऄशा सघंाच्या बाजूने अहे, 

सप्टेंबर १९६३ मध्ये फेडरशेन ऑफ मलेद्दशयाची ऄद्दधकृत घोषणा करण्यात अली. 

१९८४ मध्ये द्दसंगापूरने स्वतंत्र प्रजासत्ताक होण्यासाठी महासघं सोडण्याचा द्दनणवय घेतला 

ऄसला तरी ईववररत महासघंाने यशस्वीररत्या कामकाज सरुु ठेवले. 

 

गोल्ड कोस्ट: 

गोल्ड कोस्ट हे सहाराच्या दद्दक्षणेकडील अद्दफ्रकन राष्ट् होते जयाने दसुऱ्या महायदु्धानतंर 

(१९५७) घाना या नवीन नावाने स्वातंत्र्य द्दमळवले. लंडन अद्दण ऄमेररकेत मध्ये द्दशक्षण 

घेतलेले राष्ट्वादी नेते क्वामे एनिुमाह १९४९ मध्ये कन्हहेन्शन पीपल्स पाटीचे नेते बनले 

अद्दण त्यानंी स्वातंत्र्यासाठी संघषव सरुु केला. यरुोद्दपयन वस्तूंवर बद्दहष्टकार, द्दहसंक द्दनदशवने 

अद्दण सपं आत्यादी मागावने त्यानंी लढा द्ददला. एनिुमाह अद्दण आतर नेत्यानंा काही काळ 

तरंुुगात टाकण्यात अले.परतं ुद्दिटीशानंी त्यानंा मोठ्या प्रमाणावर पाद्दठंबा ऄसल्याचे लक्षात 

घेउन लवकरच सोडले अद्दण प्रौढ मताद्दधकार अद्दण द्दनवडून अलेल्या द्दवधानसभेचा 

समावेश ऄसलेल्या नवीन सदं्दवधानाला परवानगी देण्याचे मान्य केले. १९५१ च्या 

द्दनवडणकुामंध्ये नवीन घटनेनसुार कन्हहेन्शन पीपल्स पाटीने ३८ पैकी ३४ जागा 

द्दजकंल्या. सरकार स्थापन करण्यासाठी एनिुमाह यांना अमंद्दत्रत केले गेले अद्दण १९५२ 

मध्ये ते पंतप्रधान झाले. ह े द्दिटीश ऄंतगवत स्व-शासन होते परतं ु ऄद्याप पूणव स्वातंत्र्य 

द्दमळाले नहहते.१९५७ मध्ये घानाला पूणव स्वातंत्र्य द्दमळाले. 

 

िायजेररया: 

६० दशलक्षाहून ऄद्दधक लोकसखं्येसह नायजेररया द्दिटनच्या अद्दफ्रकन वसाहतींमध्ये 

सवावत मोठा देश होता. ऄग्रगण्य नायजेररयन राष्ट्वादी नेते नामदी ऄद्दझद्दकवे कायवरत होते. 
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ते त्याचं्या समथवकामंध्ये 'द्दझक' म्हणून प्रद्दसद्ध होते. १९३७ मध्ये नायजेररयात 

परतल्यानतंर त्याला लवकरच प्रचडं लोकद्दप्रय पाद्दठंबा अद्दण प्रद्दतष्ठा द्दमळाली. १९४५ 

मध्ये नायजेररयाच्या स्वातंत्र्यासाठी दबाव अणण्यासाठी नामदी ऄद्दझद्दकवे यांनी संप 

अयोद्दजत केले व चळवळ ईभारली. १९५४ मध्ये नवीन सदं्दवधानानसुार राजधानी लागोस 

येथे फेडरल स्थाद्दनक ऄसेंब्ली द्दनमावण झाली. १९६० मध्ये नायजेररयाला सपूंणव स्वातंत्र्य 

द्दमळाले. 

 

टांगानिका: 

टागंाद्दनकामध्ये राष्ट्वादी चळवळीचे नेततृ्व डॉ. जयदु्दलयस न्येररे े याचं्या नेततृ्वाखाली 

टागंाद्दनका अद्दफ्रकन नॅशनल यदु्दनयन (TANU) करत होती. हेरॉल्ड मॅकद्दमलनच्या 

सरकारने न्येररे ेयाचं्या क्षमतेने अद्दण प्रामाद्दणकपणाने प्रभाद्दवत होउन कृष्टणवणीय बहुसखं्य 

राजवटीत १९६१ मध्ये तंगाद्दनकाला स्वातंत्र्य द्ददले. झादं्दझबार बेट नतंर १९६४ मध्ये 

टागंाद्दनकाशी जोडले गेले अद्दण देश टाझंाद्दनया म्हणून ओळखला जाउ लागला. न्येररेे 

१९८५ मध्ये द्दनवतृ्त होइपयांत टाझंाद्दनयाचे ऄध्यक्ष होते. 

 

युगांडा : 

यगुाडंामध्ये सघंषव करूनही स्वातंत्र्याला काही काळ द्दवलंब झाला. १९६२ मध्ये डॉ द्दमल्टन 

ओबोटे पंतप्रधान बनून यगुाडंा स्वतंत्र झाला. 

 

केनिया: 

केद्दनयात ६६००० गोर ेस्थाद्दयक कृष्टणवणीय बहुसखं्य राजवट स्थापन करण्याला द्दवरोध 

करत होते. त्यानंी अद्दफ्रकन राष्ट्वादी नेत्याशंी वाटाघाटी करण्यास नकार द्ददला. 

यरुोद्दपयन मालकीच्या शेतावंर माउ माउ या द्दककुयू जमातीच्या गपु्त सघंटनेने हल्ले 

अयोद्दजत केले. ऄद्दवरत सघंषव केल्यानतंर ऄखेरी  केद्दनया १९६३ मध्ये स्वतंत्र झाला. 

 

न्यासालँड आनण उत्तर ऱ्होडेनशया: 

द्दिटीशानंी न्यासालाँड अद्दण ईत्तर ऱ्होडेद्दशयामध्ये नवीन सदं्दवधाने अणली जयामळेु 

अद्दफ्रकन लोकांना त्याचं्या १९६१ मध्ये स्वतंत्र ससंद स्थापन करण्याची परवानगी 

द्दमळाली. १९६३ मध्ये मलावी अद्दण झादं्दबया ही नावे घेउन न्यासालाँड अद्दण ईत्तर 

ऱ्होडेद्दशया पूणवपणे स्वतंत्र झाले. 

 

१३.४ फ्रें च निर्वसाहनिकरण  

 

आंग्लंडनतंर फ्रान्सचे सवावत मोठे वसाहतवादी साम्राजय होते. द्दशवाय पद्दहल्या महायदु्धाच्या 

शेवटी तकुव स्तानकडून घेतलेली मध्यपूवेतील भूभाग द्दिटन अद्दण फ्रान्सकडे ऄजूनही 

होते.द्दिटनने ्ान्सजॉडवन अद्दण पॅलेस्टाइन तर फ्रान्सने सीररया प्रदेश ताब्यात घेतला. 
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इंडो-चीि: 

१८८४ ते १९४० पयांत आंडो-चीन ही फ्रें च साम्राजयाचे सवावत मोक्याचे द्दठकाण होते. आंडो-

चीन पाच प्रदेशामंध्ये द्दवभागले होते- कोचीन-चीन, टोंद्दकन, ऄन्नम (हे तीन अधदु्दनक 

द्दहहएतनामचा भाग अहेत). कंबोद्दडया अद्दण लाओस. ही वसाहत सपूंणवपणे फ्रें च 

ऄथवहयवस्थेच्या फायद्यासाठी अद्दण फ्रें च स्थाद्दयक सहयोगींच्या लहान वगावच्या 

फायद्यासाठी राजय करत होती. फ्रें चाद्दवरुद्ध प्रद्दतकार १८८० च्या दशकात सरुू झाला 

परतं ुहो ची द्दमन्ह यानंी आंडो-चायना कम्यदु्दनस्ट पक्षाची स्थापना केली अद्दण हयापक ईठाव 

अयोद्दजत केले. १९३० पयांत यशस्वी द्दवरोधी चळवळ ईभारण्याचे सवव प्रयत्न द्दनदवयी 

दडपशाहीने हाणून पाडले. यदु्धादरम्यान जपानी लोकानंी सपूंणव के्षत्र हयापले अद्दण हो ची 

द्दमन्ह यानंी लीग फॉर द्दहहएतनामी आंद्दडपेंडन्स (द्दहहएतद्दमन्ह) च्या माध्यमातून जपानी 

लोकाचंा प्रद्दतकार केला. १४४५ मध्ये जपानी लोकांनी माघार घेतली तेहहा हो ची द्दमन्ह 

यानंी द्दहहएतनामला स्वतंत्र घोद्दषत केले. हे फ्रें चानंा मान्य नहहते अद्दण अठ वषाांचा सशस्त् 

सघंषव सरुू झाला. मे १९५४ मध्ये फ्रें चांचा पराभव झाला. हा पराभव फ्रें चासंाठी 

ऄपमानास्पद होता. जनमत फ्रें चांच्या द्दवरोधात वळत अह ेहे लक्षात घेउन त्यानंी आंडो-

चीनमधून माघार घेण्याचा द्दनणवय घेतला. 

 

ट्युनिनशया: 

ट्यदु्दनद्दशयामध्ये हबीब बोरद्दघबा याचं्या नेततृ्वाखालील न्यू डेस्टोर हा मखु्य राष्ट्वादी गट 

होता. स्वातंत्र्यामळेु त्याचें जीवनमान सधुारले ऄसा द्दवश्वास ऄसलेल्या ग्रामीण अद्दण 

शहरवासीयामंध्ये त्यानंा हयापक पाद्दठंबा होता. बोरद्दघबा अद्दण आतर नेते तरंुुगात ऄसूनही 

गद्दनमी चळवळ ऄद्दधक गद्दतमान बनू लागली. वाटाघाटी करण्यास ते आच्छुक नहहते. आंडो-

चीन अद्दण मोरोक्कोमध्ये एकाच वेळी राजकीय दबाव ऄसल्याने फ्रें चानंा तडजोड 

करण्याची गरज भासू लागली. या पररद्दस्थतीत बोरद्दघबा तरंुुगातून सटुला अद्दण मेंद्दडस-

फ्रान्सने त्याला सरकार स्थापन करण्यास परवानगी द्ददली. माचव १९५६ मध्ये बोरद्दघबाच्या 

नेततृ्वाखाली ट्यदु्दनद्दशया पूणवपणे स्वतंत्र झाला. 

 

मोरोक्को: 

मोरोक्कोचे प्रकरण ट्यदु्दनद्दशयापेक्षा फारसे वेगळे नहहते. मोरोक्कोमधील घटनांचा पररपाट 

द्दवलक्षण समान होता. महुम्मद पाचवा याने यदु्धाच्या शेवटी आद्दस्तकलाल (स्वतंत्र) पक्षाशी 

सबंंध ठेवण्याची तयारी दशवद्दवली. नवीन कामगार सघंटनांनी मोरोक्कन स्वातंत्र्य लढ्यातही 

महत्त्वाची भूद्दमका बजावली. फ्रें चांनी १९५३ मध्ये सलुतान महुम्मद पाचवा यानंा पदच्यतु 

केले अद्दण द्दनवावद्दसत सलुतानचे काका महुम्मद बेन ऄराफा यानंा गादीवर बसवले. फ्रें चाचं्या 

या कृतीमळेु द्दहसंक द्दनदशवने अद्दण गद्दनमी मोद्दहमेला द्दचथावणी द्दमळाली. अणखी एका दीघव 

द्दवरोधी गद्दनमी यदु्धाच्या सभंाहयतेला तोंड देत फ्रें चांनी माघार घेण्याचा द्दनणवय घेतला. 

१९५५ मध्ये ट्यदु्दनद्दशयाशी समझोता झाल्यानतंर सलुतान महुम्मद पाचवा याला परत 

अणण्यात अले अद्दण वषव सपंण्यापूवी फ्रान्सने पूणव स्वातंत्र्य देण्याचे मान्य केले. ते २ 

माचव १९५६ रोजी लागू झाले. ट्यदु्दनद्दशया अद्दण मोरोक्को हे दोन्ही देश १९५८ मध्ये ऄरब 

लीगचे पूणव सदस्य बनले. 
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अल्जेररया: 

द्दवसाहया शतकाच्या पूवावधावत  शतकात मूळ ऄल्जेररयन मालकाकंडून घेतलेल्या सवाांत 

सपुीक जद्दमनींपैकी जवळजवळ एक ततृीयाशं भूभागावर द्दनयतं्रण द्दमळवून एक दशलक्षाहून 

ऄद्दधक फ्रें च स्थाद्दयक होते. आंडो-चीनमधील फ्रें च पराभवामळेु ईत्साही ऄसा एक 

ऄल्जेररयामध्ये राष्ट्वादी गट तयार झाला. बेन बेलाच्या नेततृ्वाखालील नॅशनल द्दलबरशेन 

फं्रटने १९५४ च्या ऄखेरीस गद्दनमी यदु्ध सरुू केले. नॅशनल द्दलबरशेन फं्रटच्या गद्दनमी 

कारवाया दडपण्यासाठी फ्रें चांनी ऄल्जेररयात ऄद्दधक सैन्य पाठवल्यामळेु यदु्ध हळूहळू 

वाढत गेले. १९६० पयांत फ्रें चांचे समुार े ७,००,००० सैन्य ऄल्जेररयामध्ये मोठ्या 

प्रमाणात दहशतवादद्दवरोधी ऑपरशेनमध्ये गुतंले होते. फ्रान्समध्येच या यदु्धाचे गभंीर 

पररणाम होत होते. १९५८ मध्ये ऄल्जेररयातील यदु्धामळेु फ्रें च सरकारचा पाडाव झाला 

अद्दण फ्रान्समधील चौथ्या प्रजासत्ताकचा ऄंत झाला. पॅररसमध्ये ऄयशस्वी वाटाघाटी 

झाल्या, त्यानतंर ऄल्जीयसवमध्ये पनु्हा हल्ले झाले. ऄखेर ऄल्जेरीयात घेण्यात अलेल्या 

साववमतामध्ये बहुसखं्य ऄल्जेररयन लोकानंी स्वातंत्र्यासाठी मतदान केले. पढुील काही 

मद्दहन्यातं, फ्रें च स्थाद्दयकांनी मोठ्या सखं्येने फ्रान्समध्ये स्थलातंर केले, ऄल्जेररयाने त्याचे 

पद्दहले स्वतंत्र ऄध्यक्ष ऄहमद बेन बेला याचंी द्दनवड केली. 

 

डच निर्वसाहिीकरण : 

दसुऱ् या महायदु्धापूवी हॉलंडचे पूवव अद्दशयामध्ये समुात्रा, जावा, वेस्ट आररयन (न्यू द्दगनी 

बेटाचा भाग) अद्दण बोद्दनवओ बेटाच्या समुार ेदोन ततृीयाशं बेटासंह प्रचडं मोठे साम्राजय होते. 

द्दिद्दटश अद्दण फ्रें च गयाना याचं्यातील वेस्ट आडंीज अद्दण दद्दक्षण ऄमेररकेच्या मखु्य 

भूमीवरील सरुीनाम ही काही बेटाचंी मालकीही त्याचं्याकडे होती. १९४२ मध्ये जपान्यानंी 

हल्ला केला तेहहा त्यानंी सकुाणो अद्दण आतरानंा सोडले अद्दण यदु्ध सपंल्यावर स्वातंत्र्याचे 

वचन देउन त्यानंा देशाच्या प्रशासनात भाग घेण्याची परवानगी द्ददली. १९४५ मध्ये 

जपानच्या पराभवानतंर सकुाणोने आंडोनेद्दशयाचे स्वतंत्र प्रजासत्ताक घोद्दषत केले. 

आंडोनेद्दशयन राष्ट्वाद्याशंी करार करण्यासाठी डचांवर सयंकु्त राष्ट्सघंाचा दबाव होता. 

 

बेनल्जयि निर्वसाहनिकरण : 

बेद्दल्जयन द्दनयदं्दत्रत कााँगो अद्दण रुअंडा-बरंुुडी हे ऄराजकता, द्दहसंाचार अद्दण गहृयदु्धात 

गुतंले. कााँगो फ्री स्टेटमधील वाढत्या जाचक शोषणामळेु सतत ऄशातंता द्दनमावण झाली 

अद्दण शेवटी द्दवसाहया शतकाच्या सरुुवातीस हे प्रकरण ऄंतरराष्ट्ीय मिु्दा बनले. ८ 

द्दडसेंबर १९५७ रोजी अद्दफ्रकन लोकानंी प्रथमच टाईनद्दशप कौद्दन्सलवरील द्दनवडक 

जागासंाठी मतदानात भाग घेतला अद्दण १७० पैकी १३० जागा द्दजकंल्या. जानेवारी 

१९५९ मध्ये कॉगंोच्या राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर दगंल ईसळली तेहहा बेद्दल्जयमने 

वसाहत सोडण्याचे मान्य केले. ३० जून १९६० रोजी लमुमु्बा पंतप्रधान अद्दण जोसेफ 

कासावबूु एक प्रद्दतस्पधी राष्ट्वादी गटाचे नेते ऄध्यक्ष म्हणून बनले व कााँगो स्वतंत्र झाला. 

ददैुवाने स्वातंत्र्यानतंर देश द्दवनाशकारी गहृयदु्धात बडुाला. 
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रुआंडा-बुरंुडी: 

रुअंडा-बरंुुडीला १९६२ मध्ये स्वातंत्र्य देण्यात अले अद्दण ते दोन राजयामंध्ये द्दवभागले 

गेले - रवाडंा अद्दण बरंुुडी. दोन्ही ततु्सी जमातीच्या सदस्यादं्वार े शाद्दसत होते.  

स्वातंत्र्यानतंर ततु्सी अद्दण हुत ुयाचं्यातील कटुता, शत्रतु्व अद्दण द्दहसंाचार ईसळला. 

 

१३.५ स्पॅनिश निर्वसाहनिकरण 

 

स्पेनची सवावत मोठी वसाहत स्पॅद्दनश सहारा होती अद्दण स्पॅद्दनश मोरोक्को अद्दण स्पॅद्दनश 

द्दगनीच्या लहान वसाहती देखील होत्या. १९३९ ते १९७५ पयांत स्पेनवर राजय करणारा 

हुकूमशहा जनरल फ्राँ को याने वसाहतींमध्ये फारसा रस दाखवला नाही. जेहहा स्पॅद्दनश 

वसाहतींमध्ये राष्ट्वादी चळवळींचा द्दवकास झाला तेहहा जनरल फ्राँ कोने स्पॅद्दनश 

मोरोक्कोच्या बाबतीत फार काळ प्रद्दतकार केला नाही. १९६८ मध्ये आक्वेटोररयल द्दगनी 

म्हणून द्दगनी स्वतंत्र झाला. स्पॅद्दनश सहाराच्या बाबतीत फॅ्रकंो स्वातंत्र्य देण्याबाबत नाखूष 

होता कारण तो फॉस्फेटचा एक महत्त्वाचा स्रोत होता. १९७५ मध्ये फ्राँ कोच्या मतृ्यूनतंरच 

नवीन स्पॅद्दनश सरकारने सहाराला स्वातंत्र्य देण्याचे मान्य केले. 

 

पोिुवगीज निर्वसाहनिकरण:  

मखु्यत्वेकरून ऄंगोला अद्दण मोझादं्दबक ह्या पोतुवगीज वसाहती अद्दफ्रकेत होत्या. १९६० 

पयांत पोतुवगीज वसाहतींमधील पररद्दस्थती लक्षणीय बदलली होती. मोठ्या सखं्येने आतर 

अद्दफ्रकन राजयांनी स्वातंत्र्य द्दमळाल्यामळेु राष्ट्वादीं शक्तीना खूप प्रोत्साहन द्दमळाले. 

ऄंगोलामध्ये प्रथम लढाइ सरुू झाली (१९६१) द्दजथे ऍगोद्दस्टनहो नेटोची ‘पीपल्स मूहहमेंट 

फॉर ऄंगोलन द्दलबरशेन’ ही मखु्य राष्ट्वादी चळवळ होती. तरीही पोतुवगीज सरकारने 

अपल्या वसाहतींमधील राष्ट्वादी चळवळींना दडपण्याचे धोरण सरुु ठेवले. तथाद्दप प्रक्षबु्ध 

जनमत अद्दण १९७४ मध्ये लष्टकरी ईठावाने सालाझार हुकूमशाहीचा पाडाव यामळेु 

लवकरच द्दतन्ही वसाहतींना स्वातंत्र्य द्दमळाले. सप्टेंबर १९७४ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या 

द्दगनीने द्दगनी-द्दबसाउ हे नाव घेतले. पढुच्या वषी मोझादं्दबक अद्दण ऄंगोला स्वतंत्र झाले. 

 

१३.६ शीियुद्ध: नहहएििाम, पूर्व निमोर आनण अगंोला 

 

जलैु १९५४ मध्ये झालेल्या द्दजद्दनहहा पररषदेत द्दहहएतनाम, लाओस अद्दण कंबोद्दडया 

स्वतंत्र हहावेत यावर एकमत झाले. ददैुवाने हे सहजासहजी घडू शकले नाही. फ्रें चानंी माघार 

घेतली ऄसली तरी ऄमेररका सपूंणव द्दहहएतनाम कम्यदु्दनस्ट हो ची द्दमन्हच्या ऄद्दधपत्याखाली 

येउ द्यायला तयार नहहती अद्दण त्यामळेु रक्तरदं्दजत सघंषव द्दनमावण झाला. द्दहहएतनाम 

कडहया शीतयदु्धाचा बळी ठरला अद्दण कम्यदु्दनस्ट वचवस्व ऄसलेल्या सोद्दहहएत यदु्दनयनचे 

समथवन द्दमळालेला ईत्तर द्दहहएतनाम अद्दण ऄमेररकेने पाठींबा द्ददलेल्या दद्दक्षण द्दहहएतनाम 

याचं्यातील सघंषव १९७६ पयांत द्दटकला. 
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नहहएििाम: 

द्दहहएतनाम, लाओस अद्दण कंबोद्दडया या तीन के्षत्रांचा समावेश ऄसलेला आंडो-चीन हा 

दद्दक्षणपूवव अद्दशयातील फ्रें च वसाहती साम्राजयाचा भाग होता. दसु-या महायदु्धाच्या 

समाप्तीपासून ते जवळजवळ १९७५ पयांत सतत सघंषव सरुु होता. सघंषावच्या पद्दहल्या 

टप्प्यात या भागातील लोकानंी फ्रें चापंासून स्वातंत्र्यासाठी लढा द्ददला अद्दण त्या लढ्यात 

त्याचंा द्दवजय झाला. दसुरा टप्पा (१९६१-७५) दद्दक्षण द्दहहएतनाममधील गहृयदु्धाने सरुू 

झाला. ऄमेररकेने साम्यवादाचा प्रसार रोखण्यासाठी या सघंषावत हस्तके्षप केला परतं ु

ऄखेरीस त्यानंा ऄपयश मान्य करून द्दहहएतनाममधून माघार घ्यावी लागली. द्दहहएतनाम 

शीतयदु्धाचा बळी ठरला. द्दनयंत्रणाच्या धोरणाचा ऄवलंब करताना ऄमेररकेने कम्यदु्दनस्ट 

ईत्तर द्दहहएतनामच्या द्दवरोधात दद्दक्षण द्दहहएतनाममधील गैर-कम्यदु्दनस्ट सरकारला अद्दथवक 

अद्दण लष्टकरी मदतीद्वार े मदत केली. जयामळेु द्दहहएतनाममध्ये मतृ्यू अद्दण द्दवनाश यांचे 

ताडंव सरुु झाले. 

 

हो-ची- न्ह यांचे िेिृत्र्: 

१९४६ ते १९५४ पयांत द्दहहएतनामी फ्रान्सपासून स्वातंत्र्यासाठी लढत होते. दसुऱ्या 

महायदु्धात जपान्यानंी आंडो-चीनवर कब्जा केला. लीग फॉर द्दहहएतनामी आंद्दडपेंडन्स 

(द्दहहएतद्दमन्ह) द्वार े जपानी अद्दण फ्रें च दोघाचंा प्रद्दतकार साम्यवादी हो ची द्दमन्ह याचं्या 

नेततृ्वाखाली अयोद्दजत केला गेला होता. हो ची द्दमन्ह यांनी िातंी सघंषव कसा अयोद्दजत 

करावा हे द्दशकण्यासाठी रद्दशयामध्ये बरीच वषे घालवली होती. द्दहहएतनाममध्ये कम्यदु्दनस्ट 

राजवटीची स्थापना करणे हे त्याचे ऄंद्दतम ईद्दिष्ट होते. १९४५ पयांत ईत्तरते त्याचें स्थान 

मजबूत झाले. ऑगस्ट १९४५ मध्ये जपानच्या अत्मसमपवणानतंर हो ची द्दमन्ह यानंी 

ईत्तरकेडील द्दमत्र राष्ट्ाचं्या सैद्दनकाचं्या अगमनापूवी सप्टेंबर १९४५ मध्ये सपूंणव 

द्दहहएतनामला द्दहहएतनामचे स्वतंत्र प्रजासत्ताक म्हणून घोद्दषत केले.  

 

नजनिहहा करार: 

द्दजद्दनहहा कराराद्वार े (१९५४) लाओस अद्दण कंबोद्दडया स्वतंत्र होणार होते अद्दण 

द्दहहएतनाम तात्परुते १७ हया ऄक्षाशंावर दोन राजयांमध्ये द्दवभागले गेले. ईत्तर 

द्दहहएतनाममध्ये हो ची द्दमन्हच्या सरकारला मान्यता द्दमळाली. दद्दक्षण द्दहहएतनाममध्ये सध्या 

वेगळे द्दबगर साम्यवादी सरकार ऄसणार होते. परतं ु १९५६ पयांत सपूंणव देशासाठी 

द्दनवडणकुा घ्यायच्या होत्या. देशाच्या फाळणीमळेु हो ची द्दमन्ह द्दनराश झाले तरीही राष्ट्ीय 

द्दनवडणकुामंध्ये कम्यदु्दनस्ट द्दजकंतील ऄसा द्दवश्वास होता. मात्र द्दनवडणकुा झाल्या नाहीत 

अद्दण कोररयन पररद्दस्थतीची पनुरावतृ्ती होण्याची शक्यता द्दनमावण झाली. दद्दक्षण 

द्दहहएतनाममध्ये हळूहळू गहृयदु्ध सरुु झाले. झाले. दद्दक्षण प्रातंाचे राष्ट्ाध्यक्ष द्ददयाम यांच्या 

नेततृ्वाखालील दद्दक्षण द्दहहएतनामी सरकारने सपूंणव द्दहहएतनामच्या द्दनवडणकुीची तयारी 

करण्यास नकार द्ददला. त्याचं्या राजवटीला पाठीशी घालणाऱ् या ऄमेररकेने सपूंणव देशासाठी 

द्दनवडणकुा घेतल्यास कम्यदु्दनस्टाचंा द्दवजय होइल या भीतीने द्दनवडणकुासंाठी त्याचं्यावर 

दबाव अणला नाही. ऄमेररकेचे ऄध्यक्ष अयझेनहॉवर (१९५३-६१) हे साम्यवादाच्या 

प्रसाराबिल द्दचदं्दतत होते. 
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दनिण नहहएििाममध्ये अमरेरकि सहभाग: 

दद्दक्षण द्दहहएतनाममध्ये पररद्दस्थती द्दबघडल्याने ऄमेररकेने अपली लष्टकरी मदत वाढवली 

अद्दण ऄद्दधक सल्लागार तेथे पाठवले. १९६३ पयांत दद्दक्षण द्दहहएतनाममध्ये २०,००० 

सल्लागार होते. ईत्तर कोररया अद्दण क्यबुामध्ये साम्यवादाचा पराभव करण्यात ऄयशस्वी 

ठरलेल्या ऄमेररकेला द्दहहएतनाममध्ये साम्यवादाच्या द्दवरोधात कठोर भूद्दमका घ्यावी ऄसे 

वाटले. केनेडी अद्दण त्यांचे ईत्तराद्दधकारी द्दलंडन जॉन्सन दोघेही केवळ अद्दथवक मदत 

अद्दण सल्लागारापेंक्षा अणखी पढेु जाण्यास तयार होते. साववजद्दनकपणे ऄमेररकेचा 

हस्तके्षप द्दहहएतनामी लोकाचं्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी होता परतं ु खर े कारण 

म्हणजे देशाला कम्यदु्दनस्ट गटात सामील होण्यापासून परावतृ्त करणे हा होता. 

 

नहहएििाम मध्ये सोनहहएि स्र्ारस्य: 

ईत्तर द्दहहएतनामी सैन्याच्या तकुड्यानंी दद्दक्षण द्दहहएतनाममध्ये प्रवेश केला अद्दण ऄमेररकन 

तळाचें रक्षण करण्यासाठी दद्दक्षण द्दहहएतनामचा त्याग करणे द्दकंवा हवाइ समथवन करणे या 

द्दनवडीचा सामना ऄमेररकनानंा करावा लागला. सोद्दहहएत यदु्दनयनचे ऄध्यक्ष कोद्दसद्दगन यानंी 

हनोइला भेट द्ददली. साम्यवादी द्दहहएतनामी गटाला सववप्रकार े मदत  करून ऄमेररकेला 

पायबंद घालणे व पयावयाने साम्यवादी गटाचे वचवस्व ऄबाद्दधत राखणे हा त्याचंा हेतू होता.  

 

या यदु्धाचा दसुरा टप्पा १९५४ पासून सरुू झाला पण खऱ्या ऄथावने यदु्ध भडकण्यास 

१९६४-६५ मध्ये सरुुवात झाली. दद्दक्षण द्दहहएतनाममध्ये द्दहहएटकााँग सैद्दनकाचं्या कारवाया 

वाढल्या. त्या रोखण्यासाठी प्रथम राष्ट्ाध्यक्ष जॉन केनेडी यानंी ऄमेररकेचे सैन्य पाठद्दवले. 

फेिवुारी १९६५ मध्ये ऄध्यक्ष द्दलंडन जॉनं्सन यांनी समुार े दोन लाख ऄमेररकी सैद्दनक 

द्दहहएतनाम मध्ये ईतरवले. याच काळात दद्दक्षण द्दहहएतनाममध्ये सत्तर टक्के लोकसखं्या 

ऄसणार े बौद्ध व तीस टक्के लोकसखं्या ऄसणार े कॅथद्दलक याचं्यात सघंषव सरुू झाला. 

राष्ट्ाध्यक्ष दे्यम व खान्ह यांची धोरणे त्यास जबाबदार होती. तेथे यादवी यदु्धच सरुू झाले. 

लष्टकरातील ऄसतंोष वाढला व सत्ताधारी गटात बेद्ददली द्दनमावण झाली. ऑगस्ट १९६४ 

मध्ये यदु्धाबाबत ऄमेररकेच्या राष्ट्ाध्यक्षास पूणव ऄद्दधकार देण्यात अले. 

 

द्दहहएतनाममध्ये १९६५-६६ मध्ये समुार े चार लाख ऄमेररकी सैद्दनक ईतरले व त्यानंी 

द्दहहएटकााँग बंडखोरादं्दवरुद्ध कारवाइ सरुू केली. द्दहहएटकााँगला शस्त्ाते्र व दारूगोळा यांचा 

परुवठा ईत्तर द्दहहएतनामकडून होतो म्हणून ऄमेररकेच्या लढाउ द्दवमानांनी ईत्तर 

द्दहहएतनामवर प्रचडं बााँबफेक केली. या हवाइ हल्ल्यांना तोंड कसे द्यायचे हा प्रश्न ईत्तर 

द्दहहएतनामपढेु ईभा राद्दहला पण त्याही पररद्दस्थतीत सायकली व आतर साधनाचंा वापर 

करून द्दहहएटकााँग सैद्दनकांना शस्त्ाते्र व दारूगोळा यांचा परुवठा करण्यात अला. ऄमेररकी 

सैद्दनकी अिमणास द्दहहएटकााँग सैन्याने मोठ्या शौयावने द्ददले. दद्दक्षण द्दहहएतनामच्या ग्रामीण 

भागातील सत्तर टक्के भूभाग त्याचं्या ताब्यात होता. त्यानंी गद्दनमी काहयाचा व छापमार 

तंत्राचा वापर करून ऄमेररकी सैन्यास जेरीस अणले. द्दहहएटकााँग सैन्यास जनतेचा पाद्दठंबा 

होता याची जाणीव ऄमेररकन सैद्दनकांना झाली. 
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नहहएििामचा नर्जय: 

द्दहहएतनाम यदु्धात साधनसामग्री, तंत्रज्ञान व शस्त्ासे्त् याचं्या दृष्टीने वरचढ ऄसणाऱ्या 

ऄमेररकेचा गद्दनमी काहयाने लढणायावम द्दहहएटनामी सैन्याने पराभव केला. ऄमेररकी 

सैद्दनकांना द्दहहएतनामचा भूभाग पररद्दचत नहहता. द्दहहएतनामची जनता ऄमेररकेच्या द्दवरोधात 

होती अद्दण जागद्दतक व ऄमेररकेतील लोकमत या यदु्धात ऄमेररकेच्या द्दवरोधात गेले. दद्दक्षण 

द्दहहएटनामी फौजांचे मनोधैयव ढासळलेले होते. त्यामळेु ऄमेररकेला पराभव पत्करावा 

लागला. या यदु्धात ऄमेररकेने लढाउ द्दवमानदळ, हेद्दलकॉप्टसव, बााँब याचंा वापर केला. 

यदु्धशास्त्ातील ऄनेक नवी तंते्रही वापरली पण त्यासं यश द्दमळाले नाही. या यदु्धात 

ऄमेररकेने ऄनेक चकुा केल्या. हो-द्दच-द्दमन्ह याचें प्रभावी हयद्दक्तमत्त्व व द्दहहएतनाममधील 

राष्ट्ीय मकु्तीलढ्याचे स्वरूप त्यानंी लक्षात घेतले नाही. तसेच अंतरराष्ट्ीय कम्यदु्दनस्ट 

चळवळीतील नहयाने द्दनमावण झालेले ऄंतद्दववरोध समजावून घेतले नाहीत. दद्दक्षण 

द्दहहएतनाममधील लोकद्रोही, प्रद्दतगामी व जलुमी लष्टकरशहानंा ऄमेररकेने पाद्दठंबा द्ददला. 

त्यामळेु ऄमेररकेने दद्दक्षण द्दहहएतनाममधील जनतेची सहानभूुती गमावली. द्दहहएटकााँग सैन्य 

हे स्वत:च्या देशामध्ये गद्दनमी काहयाने लढणार ेव राष्ट्पे्रमाने भारलेले ऄसे ऄसलेले सैन्य 

होते. त्याचें मनोधैयव वरच्या दजावचे होते. 

 

पूर्व निमोर: 

आंडोनेद्दशयाच्या एका लहान बेटाचा ऄधाव भाग म्हणजेच पूवव द्दतमोर होय. पद्दश्चम भाग 

हॉलंडच्या होता अद्दण १९४९ मध्ये तो आंडोनेद्दशयाचा भाग बनला. १९७५ मध्ये पूवव 

द्दतमोरच्या राष्ट्वादी चळवळीने पोतुवगालसोबत राहू आद्दच्छणाऱ्या सत्ताधारी गटाच्या 

द्दवरोधात यदु्ध द्दजकंले. ऄमेररकेने नवीन सरकारची माक्सववादी म्हणून द्दनदंा केली जी 

पूणवपणे सत्य नहहती. काही अठवड्यानंतंर आंडोनेद्दशयन सैन्याने पूवव द्दतमोरवर अिमण 

केले व सरकार ईलथून टाकले अद्दण ते आंडोनेद्दशयामध्ये समाद्दवष्ट केले. ऄमेररकेने 

आंडोनेद्दशयन सरकारला तीमोरद्दवरोधात लष्टकरी वस्तूंचा परुवठा सरुू ठेवला. लोकसखं्येच्या 

जवळपास एक षष्ठाशं म्हणजेच समुार े१,००,००० लोक या सघंषावत मारले गेले. १९९० 

च्या दशकाच्या सरुुवातीसही पूवव द्दतमोरचा प्रद्दतकार सरुूच होता. ऄखेरीस २००२ च्या 

समुारास पूवव द्दतमोर स्वतंत्र झाला.  

 

अंगोला आनण मोझांनबक: 

ऄंगोला, द्दगनी अद्दण मोझादं्दबक ह्या पद्दश्चम अद्दफ्रकन वसाहती पोतुवगीजाचं्या ताब्यात होत्या.  

सालाझारच्या ईजहया द्दवचारसरणीच्या पोतुवगीज सरकारने ईववररत अद्दफ्रकेतील राष्ट्वादी 

घडामोडीकडे दलुवक्ष केले. त्या प्रामखु्याने कृषी वसाहती होत्या. १९५६ मध्ये या 

वसाहतींमध्ये राष्ट्वादी द्दवचाराचें गट तयार झाले ऄसले तरी त्याचंा प्रभाव नहहता. तथाद्दप 

१९६० नतंर पोतुवगीज वसाहतींमधील पररद्दस्थती लक्षणीय बदलली होती. आतर अद्दफ्रकन 

राजयानंी स्वातंत्र्य द्दमळवल्यामळेु राष्ट्वादीं द्दवचारसरणीला खूप प्रोत्साहन द्दमळाले. 

सालाझार राजवटीने आतर वसाहतवादी शक्तींच्या ऄनभुवातून काहीही धडा घेतला नाही. 

अपली दडपशाही धोरणे सरुूच ठेवली. ऄंगोलामध्ये प्रथम लढाइ सरुू झाली (१९६१) 

द्दजथे ऍगोद्दस्टन्हो नेटो याचंी पीपल्स मूहहमेंट फॉर ऄंगोलन द्दलबरशेन ही मखु्य राष्ट्वादी 

चळवळ होती. मोझादं्दबकमध्ये एडुअडो मोंडलेनने फे्रद्दलमो गद्दनमाचें अयोजन केले. 
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माक्सववादी सबंंध ऄसलेल्या या राष्ट्वादींना कम्यदु्दनस्ट गटाकडून अद्दथवक अद्दण लष्टकरी 

मदत द्दमळाली. पोतुवगीज सैन्याला राष्ट्वादी गद्दनमानंा दाबणे ऄशक्य वाटले. पोतुवगीज 

सैन्याचे मनोधैयव खचले.  १९७३ पयांत सरकार अपल्या बजेटच्या चाळीस टक्के द्दनधी 

एकाच वेळी या वसाहती यदु्धावंर खचव करत होते. तरीही पोतुवगीज सरकारने अपल्या 

वसाहतींमधील राष्ट्वादी चळवळींना दडपण्याचे धोरण सोडण्यास नकार द्ददला. तथाद्दप 

जनमत अद्दण बरचे सैन्य ऄद्दधकारी याचें खचलेले मनोधैयव यामळेु वसाहत द्दटकवणे ऄवघड 

झाले. १९७४ मध्ये लष्टकरी ईठावाने सालाझार हुकूमशाहीचा पाडाव झाला. लवकरच या 

वसाहतींना स्वातंत्र्य द्दमळाले. सप्टेंबर १९७४ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या द्दगनीने द्दगनी-द्दबसाउ 

हे नाव घेतले. त्यानतंरच्या वषी मोझादं्दबक अद्दण ऄंगोला स्वतंत्र झाले. यामळेु रोडेद्दशया 

अद्दण दद्दक्षण अद्दफ्रकेसाठी गभंीर सकंट द्दनमावण झाले. अता अद्दफ्रकेतील गोऱ् या 

ऄल्पसखं्याकांनी शाद्दसत ऄसलेली केवळ तीच राजये ईरली होती अद्दण त्याचं्या दडपशाही 

धोरणांना अळा बसण्याची द्दचन्हे द्ददसू लागली. 

 

१३.७ सारांश 

 

दसुऱ्या महायदु्धानतंर अद्दशया अद्दण अद्दफ्रकेतील स्वतंत्र राष्ट्ाचें द्दनववसाहतीकरण हा 

समकालीन जगाच्या आद्दतहासातील एक महत्त्वाचा ऄध्याय होता. सववसाधारणपणे 

द्दनववसाहद्दतकरण ही एक वेदनादायक प्रद्दिया होती जयामध्ये वसाहतवाद्याकंडून द्दहसंाचार 

अद्दण दहशतवाद अद्दण मानवी हक्काचें ईल्लंघन याचंा समावेश होता. द्दवशेषत: अद्दफ्रकन 

खडंात दीघवकाळ चाललेल्या यदु्धाबंरोबरच द्दनववसाहद्दतकरणची प्रद्दिया सरुु झाली होती. 

पायाभूत सदु्दवधाचंा ऄभाव, गररबी अद्दण ऄप्रद्दशद्दक्षत राजकीय अद्दण प्रशासकीय 

कमवचाऱ् याचं्या कमतरतेमळेु नहयाने ईदयास अलेली स्वतंत्र अद्दफ्रकन राष्ट्े दीघवकालीन 

सत्ता संघषव अद्दण गहृयदु्धाचें बळी ठरली. द्दशक्षण अद्दण सामाद्दजक सेवामंध्ये नवीन राष्ट्ांना 

ऄनेक नवीन समस्यानंा तोंड द्यावे लागले. लवकरच काही राष्ट् शीतयदु्धाचे बळी ठरले. 

 

१३.८ प्रश्न 

 

१)  द्दनववसाहद्दतकरण प्रद्दियेसाठी जबाबदार घटकाचें वणवन करा. 

२)  फ्रें च वसाहती साम्राजयातील द्दनववसाहद्दतकरणच्या प्रद्दियेचे परीक्षण करा. 

३)  डच अद्दण बेद्दल्जयन वसाहतींमधील द्दनववसाहद्दतकरण प्रद्दियेचा लेखाजोखा द्या. 

४)  द्दनववसाहद्दतकरण झालेल्या राष्ट्ात शीतयदु्धाचा मागोवा घ्या 
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