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आध वनक, आध वनकता, आध वनकिाद- संकल्पना
Modern, Modernity, Modernism

• आध वनक – निीन, आता, ितषमानातील, प्रगतीशील, सतत बदलणारे, गवतमान, प्रयोगशील,

क्ांवतकारक, सतत प्रश्न उपवथित करणारे, ज न्या, कालबाह्य, पारंपररक गोष्टींना

नकार दणेारी विचारसरणी.

• आध वनकता – पररितषनशील ककंिा प्रगतीशील जीिनाचा अन भि. य रोपमध्ये १६ िे शतक ते २० िे
शतक या कालखंडात िैचाररक, सामावजक, आर्िषक, राजककय ि सांथकृवतक के्षत्रात घडून आलेले
पररितषन.

• उदा. मानिी ब द्धी ि वििेक यांचं िाढते सामर्थयष, धमाषची नव्याने वचककत्सा, तत्िज्ञानात मांडले गेलेले
निनिे वसद्धांत ि घडून आलेले िैचाररक पररितषन, बदलती जीिनम ल्ये, िैज्ञावनक शोध, तंत्रज्ञानाचे
िाढते सामर्थयष, औद्योवगक क्ांती, शहरीकरण, आध वनकीकरण, भांडिलदारी अिषव्यिथिा, िाढती
थपधाष, गवतमान, सतत बदलणारे जगण,े यंत्रित जगण,े दोन संहारक महाय द्धे इत्यादी.

• आध वनकिाद – एक िाङ् मयीन प्रिृत्ती, लवलत कला आवण सावहत्यातील चळिळ. औद्योवगकीकरण,
आध वनकीकरण आवण शहरीकरणाच्या प्रकक्येतून उद्भिली. (आध वनक जीिनाला कदलेली प्रवतकक्या)



आध वनकतेची आधारभूत तत्िे 

• ब वद्धप्रामाण्यिाद 

• वििेकिाद

• धमषवनरपेक्षता

• िैज्ञावनक दवृष्टकोन

• मानिी विकास

• व्यविथिातंत्र्य

• समता, थिातंत्र्य, बंध ता

• लोकशाही, न्याय, नीवतमत्ता

• कायदा ि स व्यिथिा

• थिायत्त कलांचा विकास



आध वनक, आध वनकता, आध वनकिाद- पार्श्षभूमी

• आध वनकतेची बीजे य रोपमधील मध्यय गात आहते.

• मध्यपूिषय ग – धमष, ईर्श्र या कल्पनांचे महत्त्ि, चचषची सत्ता

• मध्यय ग - सिष ज न्या गोष्टींचा निा अिष लािण्याचा प्रयत्न

• प नरुज्जीिनिाद (Renaissance)- निे ज्ञान, निे शोध लािण्याचा ध्यास

• प्रबोधनिाद (Enlightenment)- मानिी ब द्धी, वििेकिाद (Rationalism) ि विज्ञानाला महत्त्ि

• आध वनक काळ - विज्ञान, तंत्रज्ञान, औद्योवगक क्ांती, आध वनकीकरण, यावंत्रकीकरण, भौवतक प्रगती, 
इहिादी दवृष्टकोन, भांडिलदारी अिषव्यिथिा, दोन महाय द्ध,े आध वनकतेविर्षयी सं्म.





आध वनक या संकल्पनेत अंतर्िषरोध सामािलेला आह.े

• ज न्याला नकार, नव्याचा थिीकार

• निीन, प्रगत, अत्याध वनक जीिन

• औद्योवगक क्ांती

• व्यिीचा विचार

• रोजगार

• िैज्ञावनक प्रगती

• भौवतक समृद्धी

• मानिाच्या अंवतम स खाचा, शार्श्त स खाचा शोध
घेण्याची आस.

• मानिी मलू्यांिरील श्रद्धा, विर्श्ास असणारी
जीिनदषृ्टी

• च कीचे विचार वनमाषण होऊ शकतात.

• सतत बदलणारे, गतीशील जीिन

• भांडिलदारी अिषव्यिथिा, आर्िषक विर्षमता

• अिषपूणष जीिनाचा अभाि

• िाढती थपधाष, नैराश्य, िैफल्य, ताण

• वनसगाषचा नाश, संहारक महाय द्धे

• यांवत्रक, नीरस, एकाकी, परात्म जगणे

• अशार्श्तता, अवनवितता, अवथिरता, अस रवक्षतता, 
अपूणषता, विखंवडततेचा अन भि.

• मूल्यऱ्हास, सं्म, ्मवनरास

जॉगषन हाबरमास- आध वनकता हा एक प्रकल्प आह.े वििेकिाद, िथत वनष्ठ विज्ञान, सािषवत्रक नीवतमत्ता, कायदा

आवण थिायत्त कला विकवसत करणे, हे या प्रकल्पाचे िैवशष्टय होते. पण ‘हा प्रकल्प अजून अपूणष अिथिते आह.े



आध वनक काळािर पररणाम करणारे महत्त्िाचे विचारिंत

• फ्रीवडक नीत्शे – दिेाचा मृत्यू झाला आह.े (God is dead) मन ष्याने ईर्श्राची जागा घ्यािी म्हणजेच दिे, धमष
या कल्पनांत अडकायचे नाही तर आध वनक मानिाने वििेकशिी ि नीतीने जगणे आिश्यक आह.े तसे न झाल्यास
वििेकिादािर उभारलेला आध वनकिादाचा प्रकल्प कोलमडून पडले.

• चाल्सष डार्िषन – उत्क्ांवतिादाचा वसद्धांत, सृष्टी ि मन ष्य ईर्श्राने वनमाषण केललेे नाहीत. ती नसैर्गषक घटना आह.े
जीिसृष्टी क्माक्माने विकवसत झाली. ती पररितषनीय आह.े मानिाची वनर्मषती प्रबळ जातीच्या माकडापासून
झाली.

• कालष मार्कसष – भांडिलशाही, आर्िषक विर्षमतचेे विश्लेर्षण, अिषव्यिथिा बदलली की सामावजक सबंधं बदलतात,
समाजातील माणसाचे थिान त्याच्या आर्िषक थतरािर अिलंबून असते. इमारत-पाया वसद्धांत, श्रम वसद्धांत,
विरोधविकासिाद वसद्धांत, साम्यिाद. मानिी जीिन आवण सावहत्यािर पररणाम, िाथतिादी िाङ् मयीन
प्रिृत्तीचा उदय.

• वसग्मंड फ्रॉईड – मानसशास्त्रज्ञ. मानिी मनाचे तीन थतर- सबोध, बोधपूिष, अबोध मन. बोधपूिष मनात
जावणिेच्या पातळीिरील विथमरणात गेलेले अन भि साठले जातात, प्रयत्न केल्यास ते आठितात. अबोध मनात
मात्र काही अन भि खोलिर दडले जातात. ते जावणिेच्या पातळीिर येत नाहीत तर विवशष्ट मानवसक
प्रवतकक्येतून िर येतात. उदा. थिप्न, विवक्षप्तपणा, विकृती, िेड, कल्पनाविलास, लवलतकला, सावहत्य इत्यादी.
आध वनकिादी सावहत्याने माणसाच्या आंतररक िाथतिाचे, माणसातील अवििेकाच,े अनैसर्गषकतेचे,
द भंगलेपणाचे, मनोविकृतीचे दशषन घडिले.



• आईनथटाइन – हा एक भौवतक शास्त्रज्ञ होता. त्याने सापेक्षतािादाचा (Relativity) वनयम माडंला. न्यूटनच्या
ग रूत्िाकर्षषणाच्या वनयमान सार विर्श्ाचे रूप वथिर मानले गेले. परंत आईनथटाइनने दाखिनू कदले की अंतर, काळ आवण
िथत मान ही पररमाणे सापेक्ष (Relative) असतात. म्हणजेच ती वनरीक्षकाच्या वथितीिर ि गतीिर अिलंबून असतात. एकच
गोष्ट बदलत नाही ती म्हणजे प्रकाशाचा िेग. प्रत्येकाचा जगाकडे बघण्याचा दवृष्टकोन िेगिेगळा असतो, सापेक्ष असतो.

• फर्डषनंड दी सोथयूर – भार्षा ही ईर्श्री दणेगी नसनू ती नैसर्गषकररत्या माणसाला प्राप्त झाली आह.े प्रत्येत मानिान सार वतचे
ितषन िेगिेगळे आह.े

• या वसद्धांताचा पररणाम जीिनाच्या सिषच क्षेत्रात कदसून आला. कोणताच वसद्धातं वथिर, एकसंध ि कायमथिरूपी असत
नाही, शार्श्त असत नाही, संपूणष, वनवित, पररपूणष असत नाही, तो विभागलेला, द भंगंलेला, अपूणष, विखंवडत आह.े
आध वनकतेच्या द ष्पररणामानंा सामोरे जाणाऱ्या आध वनकिादी कलाितंानंी आपला हा व्यविगत दवृष्टकोन व्यि करण्यासाठी
िरील विचारांचा आधार घेतला.

• जगण्यातून त्यांना येऊ लागलेला अवथिरतेचा, अपूणषतचेा, खंवडततेचा, अशार्श्ततेचा, अवनविततेचा, अिषशून्य जगण्याचा,
द भंगलेपणाचा, परात्मतेचा, मूल्यऱ्हासाचा अन भि व्यि करण्यासाठी नव्या प्रवतमांचा, रूपकांचा, त टक-त टक िार्कयरचनांचा,
नव्या ततं्रांचा िापर केला. (कोलाज, मोन्टाज, म िछंद, संज्ञाप्रिाह (व्यिीच्या मनात विचार, जाणीिा, भािना, थमृती यांचा
अखंडपणे िाहणारा प्रिाह) इत्यादी तंत्रांचा िापर केला.)



आध वनकिादी सावहत्य

• आध वनकिाद ही कला ि िाङ् मय विर्षयक चळिळ आह.े थिच्छंदिादी (प्रवतभा, भािनाचंा प रथकार)
िाथतििादी (िथत वथितीचा प रथकार) परंपरेला नकार दणेारी, िाथतिात काय चाललंय यापेक्षा आध वनक
माणसाच्या मनात काय चाललंय ते शोधण्याचा प्रयत्न करणारी कला ि िाङ् मयीन चळिळ.

• मानिी जीिनाला अिषपूणषता लाभली पावहजे हा या चळिळीचा आग्रह त्याम ळे मानिाच्या अंवतम स खाचा,
शार्श्त स खाचा, अंवतम सत्याचा शोध घेण्याची आस या चळिळीत होती.

• ही अिषपूणषता विज्ञानातून, आध वनक जीिनातून लाभेल असे िाटत होत,े प्रबोधनय गाने हा विर्श्ास वनमाषण केला
होता. पण तो फोल ठरला आवण आध वनकतेविर्षयी सं्म, अविर्श्ास िाटू लागला. तो कठोरपणे, तटथिपणे ि
प्रयोगशील पद्धतीने आध वनकिादी कला सावहत्यातून व्यि होऊ लागला.

• टी. एस. इवलयट (दी िेथट लँड), जेम्स जॉइस (य वलवसस), डी. एच. लॉरेन्स, एझ्रा पाउंड (इन अ थटेशन ऑफ दी
मेट्रो), व्हर्जषवनया ि ल्फ (वमसेस डोलोिे, अ रूम ऑफ िन्स ओन) , डब्लल्य.ू बी. यीट्स इत्यादी



आध वनक मराठी कादबंरी

• बा. सी. मढेकर – रात्रीचा कदिस, तांबडी माती, पाणी इ.

• भाऊ पाध्ये – डोंबाऱ्याचा खेळ, िैतागिाडी, िासूनाका, राडा, बॅररथटर अवनरुद्ध धोपेर्श्रकर इ

• भालचंद्र नेमाडे – कोसला, वबढार, जरीला, झूल इ.

• विलास सारंग – एन्कीच्या राज्यात.

• अरुण साधू – म ंबई कदनांक, सामना, ससंहासन, वझपऱ्या इ.

• जयिंत दळिी – चक्, मध मंगेश कर्णषक – मावहमची खाडी

• िसंत आबाजी डहाके – अधोलोक, प्रवतबद्ध, मत्यष इ.

• कदनानाि मनोहर – सीमान्त, रोबो, मन्िंतर, कबीरा खडा बाजार में इ.

• ककरण नगरकर – सात सक्क त्रेचाळीस, भारत सासणे – राहीच्या थिप्नांचा उलगडा.

• रंगनाि पठारे – ताम्रपट, कदिे गेलेले कदिस, नाम ष्कीचे थिगत, भर चौकातील अरण्यरुदन इ.



आध वनक कादबंरीची िैवशष्ये

• आशयसूत्र,े किानक, पात्रे ि त्यांचे वचत्रण अशा अनेक बाबतीत पारंपररक मराठी कादबंरीच्या
संकेतांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न या कादबंरीने केला.

• प्रथिावपत व्यिथिेला प्रखर विरोध, परंपररक मूल्यव्यिथिेला विरोध, नव्या मूल्यव्यिथिेचा शोध,
अन्यायाविरुद्ध बंड या जावणिा नव्या कादबंरीने व्यि केल्या.

• खंवडत, विघटीत, त टक त टक िाथति, आत्मकें द्री अन भि, आंतरीक िाथति माडंण्यािर भर.

• थितःचा शोध घेणारे, पारंपररक व्यिथिेला नकार दतेाना एकाकीपण, परात्मता, समजापासून
त टलेपण िायाला येणारे नायक हे आणखी एक िैवशष्य आह.े

• व्यिी-व्यिी, व्यिी-व्यिथिा, व्यिी-समाज यांतील द्वदं्व, मानिी मनातील द्वदं्व, मनाचे
द भंगलेपण, लैंवगकता, िेड, सहसंा, भय, विकृती, अधोविर्श् इत्यादी जावणिा.



धन्यिाद !


