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णनिेदन 
 

मराठी भारे्िा आहण साहित्यािाआधुहिक ज्ञािहवज्ञािाच्या वआधुहिक सासं्कृहिक मूल्याचं्या 
आहवष्ट्काराचे सामर्थयष प्राप्ि व्िाव,े आधुहिक शासे्त्र, ज्ञािहवज्ञािे, िंत्र, आहण अहभयाहंत्रकी त्याचप्रमाणे
भारिीयप्राचीिससं्कृिी–इहििास,किाइत्यादीहवर्यािंमराठीभारे्िाहवद्यापीठाच्या स्िरावरज्ञािदाि
करण्याचेसामर्थयषप्राप्िव्िाव,ेहवहवधहवद्यावकिाहवर्यकउत्कृष्टगं्रथाचंी हिर्ममिीकरूिमराठीभारे्िा
जागहिकउच्चस्थािहमळविूद्यावेयाउदे्दशािेमिाराष्ट्र्ट्राज्य साहित्यसंस्कृहिमंडळािेबिुहवधवाङमयीि
कायषक्रमआखिाअसूििोव्यव्स्थिपणेकायषवािीि आणण्याकहरिाहवश्वकोशसहमिी,इहििाससहमिी,
भार्ािंरसहमिी,मराठीवाङमयकोश सहमिी,िहििकिासहमिी,प्रकाशिसहमिीआदीसहमत्यास्थापि
केल्याआिेि. 
 

२. िहििकिा सहमिीच्या कायषक्रमाि मंडळाच्या बिुहवध वाङमयीि कायषक्रमास अहधक 
संस्कृहिप्रवण करण्यासाठी िहििकिाहवर्यक िाट्य, िृत्य, वाद्य, हचत्र, मिूी व गायि या हवर्याचें 
संशोधि, हववरणवइहििासयाचंाअंिभावआिे.याकायषक्रमािकिावकिासबंद्ध हवर्यावंर मूिभिू
संशोधिकरूि हिहििेिे गं्रथ,संगीिवसंगीिशास्त्र,िाटकविाट्यशास्त्र,िृत्यव हशल्प इत्यादरवरीि
प्रमाणभिू जुन्या गं्रथाचंीभार्ािंरे, हवहवधकिाचंा इहििास,किाकाराचंीचहरते्र इत्यादीचहरते्र इत्यादी
वाङमयाच्याप्रकाशिाबरोबरचसंस्कृिवमराठीिरअन्यभारिीयभार्ांिीििसेच पहिमीवअन्यपरदेशी
भार्ािंीििहििकिाहवर्यकअहभजािवाङमयमराठीिभार्ािंहरिकरूिप्रकाहशिकरण्याचाकायषक्रम
अंिभूषिआिे.याकिाचंावाङमयाच्याद्वारेमराठीवाचकासं संके्षपािेव हवस्िारािेपहरचयकरूिदेणेिा
मंडळाचामित्त्वाचाउदे्दशआिे.  
 

३.यायोजिेखािीमंडळािे कै. के. िारायणकाळेयािंीअिुवाहदि केिेिे स्िाहिस्िावस्कीचे 
‘अहभियसाधिा’ व ‘भहूमका हशल्प’, श्री.श्री.ि. देशपाडेंयािंीअिुवाहदिकेिेिेकोप्िँडचे ‘संगीिव
कल्पकिा’, डॉ.श्री.िा.रािंजिकरयािंीहिहििेिे‘पं.हवष्ट्णुिारायणभािखंडेचहरत्र’, प्रा.र.पं.कंगिे
अिुवाहदि‘रस-भाव-हवचार’ व‘दशरूपकहवधाि’ (भरििाट्यशास्त्र–रसहसद्धािंहवर्यकअध्यायसिाव
सािआहणिाट्यशास्त्रहवर्यकअध्यायअठरावएकोणीसची भार्ािंरे),श्री.श्री.ि. देशपाडेंअिुवाहदि
‘मिाराष्ट्र्ट्ाचे संगीिािीि कायष’, श्री. बा. गं. आचरेकर हिहखि ‘भारिीय संगीि व संगीिशास्त्र’, 
शाङगषदेवाचे ‘संगीि रत्िाकर’, डॉ. बी. चिैन्य देव याचंा ‘भारिीय वाद्याचंा कोश’, स्र्ट्ॅ्व्िन्स्कीचे
‘सागंीहिक सौंदयषशास्त्र’, हवशाखदत्ताचे ‘मुद्राराक्षस’ िी पुस्िके प्रकाहशि केिी आिेि. भरिमुिरचे
िाट्यशास्त्र (संगीिहवर्यक अध्याय २८), िंहदकेश्वराचे ‘अहभियदपषण’, भामिाचे ‘काव्यािंकार’, 
आिंदवधषिाचे ‘ध्वन्यािोक’, दण्डीचे ‘काव्यादशष’, कवी िािाची ‘गाथासप्िशिी’, कहव हबिारीची
‘सिसई’, जयदेव कवीचे ‘गीिगोहवन्दम्’, भरि के. अय्यर याचें Kathakali इत्यादी गं्रथाचंी भार्ािंरे
मंडळाच्याविीिक्रमािेप्रकाहशिव्िावयाचीआिेि.श्री.पावषिीकुमारसंपाहदि‘िंजावरचीिृत्यसाधिा’,
डॉ.भा. कृ.आपटेसंपाहदिMaratha Wall Paintings, डॉ.सौ. श्यामिा बिारसे हिहखि ‘सागंीहिक
मािवशास्त्राचीमिूित्त्व’े,डॉ.श.हव.गोखिेयाचें‘हिदुस्थािीसंगीिािीिियआहणिािहवचार’ इत्यादी
गं्रथिीिवकरचमंडळाच्याविीिेप्रकाहशििोणारआिेि. 

 
४.सुप्रहसद्धआगं्िकवीआहणिाटककारहवल्यमशके्सहपअरयाचंाचिुथषशिसावंत्सरीमिोत्सव

१९६४ मध्ये आयोहजि करण्याि आिा िोिा. याहिहमत्तािे शके्सहपअरच्या िाटकाचें भार्ािंर आहण 
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भार्ािंराबरोबरच शके्सहपअरचे चहरत्र, वाङमय आहण इिर संबहंधि गोष्टरची माहििी देणारा एक 
‘शके्सहपअर पहरचय गं्रथ’ प्रकाहशि करण्याचे मंडळािे ठरहविे व त्यासाठी मान्यवर हवद्वािाचंी 
खािीिप्रमाणे एक सहमिी हियुक्ि करण्याि आिी िोिी: 

 
 )१(  िकष िीथषश्री .िशमणशास्त्रीजोशी,अध्यक्ष,  )५(  प्रा .मं.हव.राजाध्यक्ष,  
 )२(  डॉ.हव .िा.ेवळे,  )६(  डॉ .रा.भा.पाटणकर,  
 )३(  प्रा .वा.ि.कुिकणी,  )७(  श्री .द.य.राजाध्यक्ष,सहचव.  
 )४(  प्रा .रा.हभ.जोशी,    
 

ह्यासहमिीिेगं्रथाचीरूपरेर्ाठरहवणे,िेखकाचंीहिवडकरणे,त्यािंाहवर्यवाटूिदेणे,आिेिे
िेख वाचूि पािणे इत्यादी मित्त्वाचीकामे केिी.ह्या गं्रथाचा उदे्दश केवळ शके्सहपअरचे चहरत्र देणे व
त्याच्या िेखिासंबधंीची माहििी पुरहवणे िा िसूि त्याच्या साहित्याच्या अभ्यासािाआहण रसास्वादािा
मदिकरणेिािोिा.प्रस्िुि‘शके्सहपअरपहरचय’ गं्रथासाठीशके्सहपअरसबंद्धहिरहिराळ्याहवर्यावंरिेख
हिहिण्याकहरिामान्यवरहवद्वािाचेंसािाय्यघेण्यािआिे.हवद्यापीठािूंिइंग्रजीहवभागवमराठीहवभागया
दोिोंिूििीशके्सहपअरचाहवशरे्अभ्यासिेिमीचिोिआिाअसल्यािेह्यागं्रथाचेएकखासवैहशष्ट्ट्यआिे.
त्यामुळे मिाहवद्याियािीि इंग्रजी-मराठी हवभागाचं्या हवद्यार्थयांकडूि या गं्रथाचे स्वागि िोईिच पण
सवषसाधारणहजज्ञासूमराठीवाचकाचेिीयागं्रथापासूिसमाधाििोईिअशीआशाआिे. 
 

प्रस्िुि ‘शके्सहपअर पहरचय’ गं्रथाि अंिभूषि झािेिी आठ छायाहचते्र मंडळास उपिब्ध करूि
हदल्याबद्दिहब्रहटशकौ्न्सि,मंुबई,यासंस्थेचेमीआभारमाििो. 
 
 
वाई लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

ज्येष्ठ११,शके१९०० अध्यक्ष 
जूि१,१९७८ मिाराष्ट्र्ट्राज्यसाहित्यसंस्कृिीमंडळ 
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प्रस्िािना 
 

डॉ. णि. ना. ढिळे 
 

शके्सहपअरच्याजन्मािाइ.स. १९६४मध्ये ४००वर्े पूणषझािी. त्यावर्ीसवषजगभरझािेल्या
उत्सवावरूियाअहद्विीयिाटककाराचीमोहििीजिमािसावरहकिीआिेिेहदसूिआिे.प्रत्येकदेशाि
थोड्याफारप्रमाणावरत्याचेवाङमयवचहरत्रयाबद्दिचचाकरण्यािआिी.इं् ग्िशबोिणाऱ्यादेशािंव
हवशरे्िःइंग्िंड,अमेहरकावगैरेदेशािंगौरवगं्रथहिमाणझािे,शकेडोव्याख्यािे,पहरर्दावगैरेकायषक्रम
घडूिआिे वआधीचजगप्रहसद्धअसिेल्या या साहित्यसम्राटाचीकीिी सामान्यिोकाचं्याकािावंरिी
सारखीपडिराहििी.शके्सहपअरबद्दिआिापयंि हिरहिराळ्या देशािूंिवभार्ािूंिइिके िेखिझािे
आिेकीत्यािेखिािेचअिेकमोठीगं्रथाियेभरूशकिीि.केवळशके्सहपअरचेगं्रथवत्यावंरीिवाङमय
याकहरिा स्विंत्र गं्रथाियेअिेक देशािं उपिब्धआिेि. त्याचप्रमाणेफक्ि शके्सहपअरच्या वाङमयाची
चचाकरणारीअिेकहियिकाहिकेिीआिेि.इंग्िंडमध्येदरवर्ीप्रहसद्धिोणाऱ्याShakespeare Survey 
सारख्याउच्चदजाच्यापुस्िकािंशके्सहपअरसंबधंीचाििेल्यासंशोधिाचाआेावा,िवीिगं्रथाचंीपरीक्षणे,
इिरभार्ािंीिसंशोधिवगरेैसवषगोष्टरचाउल्लखेअसिो.अशाचिऱ्िेचीबरीचहियिकाहिकेअमेहरका,
जमषिी इत्यादी देशािंिी वर्ािुवर्े चािूआिेि िेिक्षाि घेििे म्िणजे मिअियािेथक्किोऊिजािे.
कारण सुमारे ३७-३८ िाटके व कािी खंडकाव्ये यावंर अिेक गं्रथािये भरिीि इिके वाङमय सारखे
प्रहसद्ध िोि रािावे यावरूि शके्सहपअरबद्दिच्या िोकाचं्या भाविा, त्याच्याबद्दिचा आदर व त्याची
िोकहप्रयिा, याचंी कल्पिा येऊि िो एक अहिमािव (Supermen) असिा पाहिजे असे वाटू िागिे.
जगािीिकोणत्यािी िेखकाबद्दि इिकेअव्यािि िेखिअद्याहप िरीझािे िािी व िोऊशकेिअसे
वाटििािी.याअिौकीकयशाचेरिस्यकाययाचाथोडासाहवचारयाप्रस्िाविेिकेिापाहिजे. 
 

िाटककारािा िेिमीच इिर िेखकापेंक्षाजास्ि प्रहसद्धी हमळिे.कारणिाटकाच्या वाचकापेंक्षा
पे्रक्षक हकिीिरी अहधक असिाि व ज्यािंा िाटक वाचूि त्याचे रसग्रिण करण्याइिकी बदु्धी िािी
अशािंासुद्धा िाटक रंगभमूीवर पाििा येिे व त्याबद्दि चचा करिा येिे. िे खरे असिे िरी सवषच
िाटककारािंा पे्रक्षक व वाचक या दोघाचेंिी समाधाि िोऊ शकेि अशी िाटके हिहििा येि िािीि.
पहिल्या इहिझाबेथच्या काळी इंग्िंडमध्ये शकेडो िाटककार िोिे त्यापंैकी कोणिािी इिर िाटककार
शके्सहपअरइिका रंगभमूीवर हटकू शकिा िािी. शके्सहपअरची िाटके आजिी प्रहसद्ध िटिट्या सादर 
करिाि. रंगभमूीवर िी िाटके कशा रीिीिे सादर करावीि यािािी आिा िव्या-जुन्या परंपरा आिेि. 
डोव्िर हवल्सि यािंी संपाहदिेल्या शके्सहपअरच्या िाटकाचं्या आवृत्तीि प्रत्येक िाटकाचा ‘रंगभमूीवरीि 
इहििास’ (Stage History) हदिेिा आिे. अथाि अशी माहििी देणारी इिरिी बरीच पुस्िके आिेि. 
त्यावरूि शके्सहपअरच्या िो स्विः काम करीि असिेल्या कंपिीपासूि िे आिापयंि सवष उत्कृष्ट िटािंी व 
इ.स. १६६० पासूि सवष प्रथम दजाच्या िटरिी प्रत्येक िाटकािीि प्रमुख भहूमका केल्या आिेि; व या 
भहूमका यशस्वी रीिीिे करूि दाखहवणे िे आपल्या किेचे अत्युच्च हशखर आिे असे आजिी अिेक 
किाकार माििाि. 
 

या दुिेरी यशाहशवाय शके्सहपअरिा इिरिी अिेक िपहशिाबद्दि अहधकारी िेखकािंी मोठेपणा 
हदिा आिे. त्याच्या िाटकािं आिेल्या हिरहिराळ्या प्रकारच्या माहििीवरूि त्यािा अिेक हवर्याचें खोि 
ज्ञाि िोिे असा हिष्ट्कर्ष हिघ ूशकिो. अथाि त्याच्या वाङमयािीि बिुश्रुिपणा त्यािा कशामुळे प्राप्ि झािा 
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याबद्दि हवहवध िकष  करिा येिाि. त्याच्या वैय्क्िक जीविाबद्दि फारच थोडी खरी माहििी असल्यािे 
त्याच्या िाटकािं हदसणाऱ्याज्ञािावरूि त्याच्या वैय्क्िक अिुभवाहंवर्यीिी अिेक अफवा आिेि, बरेच 
िकष कुिकष  आिेि व कािी मुदे्दसूद हववचेिावंरूि काेिेिी अिुमािेिी आिेि. कािी िेखकािंा िो 
कायद्याि पारंगि िोिा असे वाटिे. कािरिा त्यािे वैद्यकहवर्यक ज्ञाि हिहििपणे कोठूि िरी हमळहविे 
िोिे असे वाटिे. त्याच्या इंग्िंडमधीि सामाहजक जीविाबद्दिच्या उल्लेखावंरूि व िािा प्रकारचे खेळ, 
करमणुकीचे प्रकार, िोकभ्रम, गायिकिा, हचत्रकिा, िकष शास्त्र, ित्त्वज्ञाि इत्यादरच्या पहरणामकारक व 
िाट्यवस्िुपहरपोर्क उपयोगावरूि त्यािे हकिी हवहवध िऱ्िेचा अिुभव घेििा िोिा हकवा हिदाि ज्ञाि 
हमळहविे िोिे याची कल्पिा येिे. याचमुळे कािी रहसकािंा शके्सहपअरची िाटके दुसऱ्याकोणी सुहशहक्षि 
व्यक्िीिे (उदा. बेकि हकवा मािो) हिहििी असावीि असा अजूिदेखीि संशय येिो! आपण हवहक्षप्ि 
टीकाकाराचंी मिे ग्राह्य मािण्याचे कारण िािी. िरीसुद्धा एका अधषहशहक्षि िाट्यव्यवसायी िेखकािे 
इिक्या हवर्याचंी माहििी कशी हमळहविी व त्यािा त्या माहििीचा आपल्या िाटकािं इिका योग्य उपयोग 
कसा करिा आिा याचे आियष सवषच पे्रक्षकािंा व वाचकािंा वाटिे िे हिर्मववाद. 
 

पण सवषसामान्य वाचक हकवा पे्रक्षक यािंा शके्सहपअरचे वैद्यकीय ज्ञाि हकवा गायिाचे िाहंत्रक ज्ञाि 
अशासंारख्या गोष्टरपेक्षा त्याचे िाट्य व काव्य यािंीि मोठेपणच मित्त्वाचे आिे. वर उल्लेख केिेल्या त्याच्या 
बिुरंगी व्य्क्िमत्त्वाचा हवचार येथे अथािच करिा येि िािी. पण त्याच्या वाङमयीि ‘मिात्मिे’चे 
मूल्यमापि साधारणपणे कोणत्या दृहष्टकोणािूि करिा येईि व केिे जािे याचे थोडक्याि हदग्दशषि केिे 
पाहिजे. शके्सहपअरचा गौरव करिािा पुष्ट्कळ िेखक त्यािा िुसिा िाटककार हकवा कवी ि म्िणिा िो 
एक असामान्य ित्त्वज्ञ व मािसशास्त्रज्ञ िोिा असेिी म्िणिाि. या हकवा अशासारख्या कोणत्यािी इिर 
दृहष्टकोणािूि हवचार केिा िरी त्याचे मोठेपण रहसकािंा पटविू देिा येईि इिके गुण त्याच्या िाटकािं 
सवषत्र आेळिाि. आपल्या हवधािाचं्या समथषिाथष िागणारी िवी िेवेी उदािरणे चटकि सापडू शकिाि. 
िेच शके्सहपअरचे वैहशष्ट्ट्य. अथाि कोणिा दृहष्टकोण पसंि करावा हकवा कोणत्या मुद्द्यावर भर द्यावा िे 
प्रत्येक वाचकािे आहण पे्रक्षकािे ठरहविे पाहिजे. िरीिी कोणत्यािी उच्च वाङमयाि अिेक गुणाचें हमश्रण 
असाव े िागिे िे िक्षाि घेिा शके्सहपअरचा अभ्यास करिािा आपिा दृहष्टकोण फार व्यापक असिा 
पाहिजे, िो एकागंी असूि चािणार िािी. 
 

शके्सहपअरचे िाट्यिेखिािीि कौशल्य व त्यािे हिहििेल्या सुमारे ३७-३८ िाटकािंीि 
िाट्यप्रकार, रचिा, संवाद इत्यादरिीि कसब याचंा प्रथम हवचार करू या. त्याची िाटके मुख्यिः 
Romantic Drama या वगाि मोडिाि. Classical and Romantic या शब्दाचें अथष अत्यिं व्यापक व 
बरेचसे हववाद्यिी आिेि. पण एक गोष्ट खरी की, ‘रोमहँटक’ वाङमयाि िेखकािा सवष िऱ्िेचे स्वािंत्र्य 
असिे. िो बंधिाच्या पिीकडे असिो. Classical िेखकािंा काबिू ठेवणारे हियम हकवा संकेि त्यािा 
पाळाव ेिागि िािीि. त्यामुळे त्याच्या प्रहिभेिा भरपूर स्वािंत्र्य हमळूि िो अदभिुरम्य अशी सृष्टी हिमाण 
करू शकिो. त्याच्यावर वास्िववादाचेसुद्धा दडपण येि िािी. म्िणूिच शके्सहपअरच्या िाटकािं अिेक 
अदभिु प्रसंग, काल्पहिक घटिा, असंभविीय पण कल्पिारम्य दृश्ये याचंा मुक्ि संचार आिे. त्याच्यापुेे 
फक्ि एकच हवचार असावा. िो िा की प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक पात्र, प्रत्येक शब्द रंगभमूीवर पहरणामकारक 
व्िावयास पाहिजे. िसे िोि असेि िर इिर गोष्टरचा हवचार दुय्यम ठरिो. 
 

त्याच्या िाटकाचें वगीकरण केल्यास स्थूि मािािे त्यािे चार प्रकारची िाटके हिहििी: Comedy 
(सुखा्न्िका), Tragedy (शोका्न्िका), Tragi-Comedy हकवा Dramatic Romance (सुखा्न्िका व 
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शोका्न्िका याचें हमश्रण) व History (ऐहििाहसक िाटक). या प्रत्येक प्रकाराि हिरहिराळे प्रयोग करूि 
कवीिे सवष िऱ्िेचे उपप्रकारिी हिमाण केिे. कोणिेिी िाटक पूणषपणे ‘सुखा्न्िका’ हकवा ‘शोका्न्िका’ 
िािी. कोणिेिी िाटक केवळ ‘ऐहििाहसक’ िािी. सवष प्रकाराचें हवहवध पैिू त्यािे हिरहिराळ्या िाटकािूंि 
दाखहविे. जवळजवळ Farce (प्रिसि) वाटावा अशा िाटकापंासूि (उदा. Love’s Labour’s Lost व 
Comedy of Errors) िे सवष जगािीि िाटकािं श्रेष्ठ ठरिेल्या गंभीर िाटकापंयंि (उदा. Hamlet, King 
of Lear, Macbeth इ.) त्याची झेप िोिी. त्याची िाट्यसृष्टी इिकी हवहवध व बिुेंगी कशी िोऊ शकिी? 
हिरहिराळे प्रयोग त्यािे स्वखुर्ीिे केिे की कािी कारणािंी करणे भाग पडिे? या प्रश्िाबंद्दि भरपूर चचा 
उपिब्ध आिे. पण त्याच्या िाटकावंर आधीच्या िाट्यपरंपरेचा पगडा हकिी िोिा, ित्कािीि रंगभमूी व 
िट आहण पे्रक्षक याचं्यामुळे त्यािा आपल्या िाट्यिेखिािा हकिी मुरड घािावी िागिी, कोणिी िाटके 
ित्कािीि राजकीय हकवा इिर पहर्स्थिीमुळे हिहििी गेिी, कोणिे प्रवशे केवळ अहशहक्षि िोकाचं्या 
करमणुकीकहरिा हिहििे गेिे, इत्यादी िपशीि फार मिोरंजक व मित्त्वाचा असिा िरी येथे देिा येि 
िािी. कोणत्यािी कारणािे का असे िा, मािवी जीविाि उत्पन्न िोणारे व िोऊ शकणारे हिरहिराळे प्रसंग व 
संघर्ष कल्पिेिे रंगविू कवीिे एक प्रहिसृष्टी हिमाण केिी िे मान्य केिे पाहिजे. 
 

वास्िववादी टीकाकार स्वाभाहवकपणे त्याच्या िाट्यिंत्रािीि गुणदोर्ाचें हववचेिच मित्त्वाचे 
माििाि व त्याच्या िाटकाचं्या कािी वैहशष्ट्ट्याबंद्दि बरीच साधकबाधक चचा करिाि. उदािरणाथष, 
शके्सहपअरच्या बिुिेक सवष िाटकािं एक मुख्य कथािक असिे िरी त्यािा पोर्क असे उपकथािक–
क्वहचि दोि उपकथािकेसुद्धा–असिे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक िाटकाि योहजिेल्या पात्राचंी संख्या फार मोठी 
वाटिे. हिदाि १५–२० पाते्र िरी त्यािा आवश्यक वाटि िोिी. कािी अस्वाभाहवक वाटणारे संकेिसुद्धा 
पहरणामाकहरिा त्यािे वापरिे. जुळे भाऊ हकवा भाऊबिीण याचं्यामुळे हिमाण िोणारे घोटाळे जसे त्यािा 
हप्रय िोिे त्याचप्रमाणे हस्त्रयािंी परुूर्ाचंा पोशाख वापरूि हिमाण केिेिा संभ्रम व िास्यस्फोटक प्रसंगिी 
त्यािा अहिशय आवडि िोिे. अथाि शके्सहपअरच्या युगाि हस्त्रयाचंी कामे मुिगेच करीि असल्यािे 
पुरुर्ाचंा पोशाख वापरणे िटािंािी सोयीचे वाटि असाव.े ‘प्रथमदशषिी पे्रम’ िा संकेि िर त्याच्या हकत्येक 
सुखा्न्िकािं फार प्रामुख्यािे वापरिा आिे. अशा िऱ्िेच्या संकेिाचंा उपयोग त्यािे केवळ प्रिसिात्मक 
िाटकािंच केिा िािी; अहिशय गंभीर िाटकािंसुद्धा केिा. अशा अिेक बारीकसारीक युक्त्या वापरूि 
िाट्यािा आवश्यक असा संघर्ष, हवस्मय, उत्कंठा इत्यादी हिमाण करण्याि त्याच्याइिका कोणिािी 
िाटककार यशस्वी झािा िािी. त्याची िाटके पाििािा पे्रक्षकाची उत्कंठा, उत्सुकिा कायम राििे; व 
कथािक पहरहचि असिे िरी शके्सहपअरिे केिेिी गंुफण व काव्य आहण हविोद याचें यथायोग्य हमश्रण 
यामुळे पे्रक्षक हकरकोळ दोर्ाकंडे दुिषक्ष करूि िाटकाचा रसास्वाद घेऊ शकिो. हकबिुिा कािी दोर् िर 
रंगभमूीवर कळूिसुद्धा येि िािीि. इहिझाबेथकािीि रंगभमूीिा अिेक मयादा असूििी कवीिे कोणत्यािी 
स्टेजवर रंगावी अशी िाटके हिहििी िे हवशरे्. 

 
शके्सहपअरिा फार मोठा मािसशास्त्रज्ञ (हकवा मािवी मिोव्यापाराचें फार सूशम व वास्िव हवश्लेर्ण 

करणारा सवाि मोठा िेखक) मािण्याचे कारण म्िणजे त्याच्या हिरहिराळ्या पात्राचंी स्वभावहचते्र. शकेडो 
पाते्र िाटकािं वापरूिसुद्धा जवळजवळ प्रत्येक ििािमोठ्या व्यक्िीिा स्विंत्र अ्स्ित्व असल्याचा आभास 
हिमाण करणे िे फार कठीण काम आिे. साधारण ठराहवक साच्याबरिुकूम त्याची पाते्र बोिि हकवा वागि 
िािीि. प्रत्येकाच्या स्वभावाि वैहशष्ट्ट्य आिे व िे अहिशय समपषक रीिीिे दाखहविे गेिे आिे. यािा 
अपवाद म्िणजे अगदी हकरकोळ पाते्र–उदा. िावसुद्धा ि हदिेिी कािी पाते्र. त्याच्या इिर असंख्य 
पात्राचंी ओळख सवष सुहशहक्षि जगािा आिे. िॅम्िेट, हियर, मकॅ्बेथ, ऑथेिो, फॉल्स्टाफ, मलॅ्व्िोहियो, 
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पोर्मशया, शायिॉक इत्यादी िावाचंी माहििी सवष िाट्यपे्रमी िोकािंा आिे. याचे मुख्य कारण म्िणजे प्रत्येक 
व्यक्िी बिुिाशंी काल्पहिक असूििी अगदी हजविं व्यक्िीसारखी वाटावी अशा िऱ्िेचे काव्य व संवाद 
कवीिे हिहििे. प्रत्येकाचा स्वभावहवशरे् इिका ‘ स्वाभाहवक’ वाटिो की शके्सहपअरच्या िाटकािं अिेक 
अदभिु व हवहचत्र प्रसंग असूििी पाते्र अिैसर्मगक वाटि िािीि. यामुळेच बरेच टीकाकार शके्सहपअरच्या 
व्य्क्िहचत्रणाचा खोि अभ्यास करूि जण ूकाय प्रत्येक व्यक्िी खरोखरीच जगाि वावरि िोिी असा 
आभास आपल्या टीकेिे हिमाण करिाि व पुष्ट्कळ वाचकाचंा िसा समजिी िोिो. 
 

शके्सहपअरच्या स्वभाविेखिािीि सवांि मित्त्वाचा घटक म्िणजे त्यािे केिेिे मार्ममक 
मिोहवश्लेर्ण. िॅम्िेट हकवा मकॅ्बेथ अशासंारख्या िायकािंा व कािी दुय्यम िायक-िाहयकािंासुद्धा त्यािे 
बरीच स्वगि भार्णे हदिेिी आिेि. त्यावंरूि, व त्याचं्या इिर पात्राशंी िोणाऱ्यासभंार्णावरूि आहण इिर 
पात्रािंी आपसाि केिेल्या चचेवरूि, प्रत्येक मुख्य व्यक्िीची मिोव्यथा, त्यामुळे िोणारी मािहसक कुचंबणा 
व या सवांचा व्यक्िीच्या जीविावर िोणारा बरावाईट पहरणाम या सवांचे उत्तम दशषि त्यािे घडहविे आिे. 
मिोव्यापार केवळ भारे्िूि व्यक्ि ि करिा बिुधा सवष प्रसंगी प्रत्यक्ष घटिािूंि (action) दाखहविे 
असल्यामुळे ज्यािा शके्सहपअरची भार्ा िीट समजि िािी त्यािासुद्धा त्याचा आशय व्यव्स्थि कळिो. 
म्िणूि शके्सहपअरची िाटके रंगभमूीवर करिािा केवळ संवादािा मित्त्व िािी. प्रत्येक पात्राच्या 
अहभियािािी हििकेच मित्त्व आिे. यामुळेच सवष ‘िाट्य’पे्रमी िोकािंा शके्सहपअरच्या िाटकाचें आकर्षण 
शॉ हकवा इब्सेि अशासंारख्याचं्या िाटकापेंक्षा अहधक आिे. एकंदरीि त्याचे स्वभावहदग्दशषि इिके चागंिे 
आिे की बऱ्याच मािसशास्त्रज्ञाचं्या मिे मािवी मिािीि सवष इष्ट व अहिष्ट प्रवृत्ती, सवष िऱ्िेचे सामान्य व 
हवकृहिदशषक ‘गंड’ (Normal and abnormal complexes), मिोव्यापारािंा आधारभिू असिेल्या सुप्ि 
आशा-आकाकं्षा इत्यादी गोष्टरचे त्यािे केिेिे काव्यमय हवश्लेर्ण िे शास्त्रीय बोजड हिखाणापेक्षा अहधक 
हचत्तवधेक व यथाथष आिे. आधुहिक मािसशास्त्रज्ञािंा जवळजवळ प्रत्येक प्रकारचा मािवी स्वभावाचा िमुिा 
शके्सहपअरमध्ये आेळिो.कािी ग्रीक िाटके या दृष्टीिे मित्त्वाची असिी िरी हवहवधिा व वैहचत्र्य 
शके्सहपअरच्या िाटकािं जास्ि आिे. मािवी स्वभाव फारसा बदिि िािी िे खरे असिे िरी आपल्या 
असंख्य पात्रावंरूि शास्त्रज्ञािंाच बोध घ्यावा िागावा अशी िाटके हिहिणे िे असामान्य प्रहिभेचेच िक्षण 
आिे. हशवाय शके्सहपअरिंिर ३००–३५० वर्ांिी Psycho-analysis या शास्त्राची खरी प्रगिी झािी. 
यावरूि शके्सहपअरच्या बाबिीि ‘यास्त्वरे्ा ं स्वैरकथास्िा एव भव्न्ि शास्त्राहण’ असे म्िटल्यास त्याि 
अहिशयोक्िी िािी असे वाटू िागिे. 
 

पण केवळ मािसशास्त्रज्ञ शके्सहपअरचे द्रष्टेपण मान्य करिाि म्िणूि त्याचे मोठेपण मान्य कराव े
असे िािी. आधुहिक मािसशास्त्र (हवशरे्िः Psycho-analysis मधीि हिरहिराळे हवचारप्रवाि) प्रगि 
िोण्यापूवीसुद्धा सवष पे्रक्षकािंा व टीकाकारािंा त्याचे व्य्क्िहचत्रण फार यथाथष व हृदयंगम वाटि िोिे. 
कारण त्याचे सूशम अविोकि खरोखर असामान्य िोिे व त्याच्या जोडीिा कल्पिाशक्िी व भार्ाप्रभतु्व 
दोन्िी असल्यामुळे प्रत्येक पात्र स्वयंपूणष असूििी प्राहिहिहधक वाटिे. त्याच्या स्वभाविेखिाि ज्याप्रमाणे 
समाजाच्या वरच्या वगािीि असंख्य िोक आिेि. (उदा. राजे, राण्या, उमराव, सेिापिी वगैरे) 
त्याचप्रमाणे अत्यिं गरीब व पददहिि व्यक्िीिी आिेि. हकग हियरसारखे ८० वर्ांच्या पुेचे वृद्ध आिेि 
िसेच िरुण, िरुणी व ििाि मुिेिी आिेि. हवशरे् म्िणजे शके्सहपअरच्या िाटकािंीि ििाि मुिेसुद्धा 
सिज कायम िक्षाि रािावी अशा रीिीिे रेखाटिेिी आिेि. िायक, िाहयका, कािी िाटकािंीि 
खििायक िी पाते्र अथाि अत्यंि मित्त्वाची पण त्याचबरोबर खि असूििी िायक बििेिा मकॅ्बेथ, 
खििायक (Villain) असूििी िायकापेक्षा जास्ि संस्मरणीय इआगो, प्रत्यक्ष राजा व त्याचे सिकारी यापेंक्षा 
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अहधक हचत्तवधेक असा फॉल्स्टाफ, दुष्ट असूििी अहिशय प्रभावी भार्णे करणारा व सवांवर छाप पाडणारा 
अहवस्मरणीय शायिॉक अशा िऱ्िेचे हकिीिरी िमुिे सापडिाि. शके्सहपअरिे कल्पिाशक्िीिे एकाच 
भाविेकडे हकवा एकाच घटिेकडे पािण्याचे हिरहिराळे दृहष्टकोण हकिी असू शकिाि याची जंत्रीच जण ू
काय आपल्या िाटकािं ियार केिी आिे. त्यामुळे त्याची िाट्यसृष्टी इिकी स्वभाववैहचत्र्यािे समृद्ध झािी 
आिे. ‘पे्रम’ िा अिेक काव्ये व कथा-कादंबऱ्या याचंा हवर्य आज िजारो वर्े आिे. पण पे्रमाच्या 
हिरहिराळ्या छटा, पे्रमाचे पहरणाम व दुष्ट्पहरणाम इत्यादी गोष्टरचे शके्सहपअरचे हवश्लरे्ण हकिी मार्ममक व 
वास्िववादी आिे िे त्याच्या िेखिाचा संपूणष अभ्यास केल्याहशवाय समजणार िािी. ज्यूहियट, पहडटा 
हकवा हमरडँा या ििाि अििुभवी मुिरपासूि के्रहसडा, ्क्िओपार्ट्ा हकवा िॅम्िेटची आई याचं्यापयंि ‘पे्रम’ 
या शब्दाचे अथष व व्याप्िी हकिी बदििाि िे पािणे फार मिोरंजक आिे. त्याचप्रमाणे ‘सुखा्न्िका’िीि–
हवशरे्िः ‘रोमहँटक कॉमेडी’मधीि (उदा. Twelfth Night, As You Like It, The Merchant of Venice 
इत्यादी) िायक-िाहयकाचें काव्यमय, शृगंाहरक पे्रम, मलॅ्व्िोहियोचे िास्यास्पद पे्रम, पे्रमाकहरिा सवषस्वाचा 
त्याग करणाऱ्याअटँिीचे पे्रम, व पे्रमाची टवाळी व कुचेष्टा करणाऱ्याथ्रसायटीज (Troilus and Cressida) 
व इिर मिोव्यापाराहंवर्यी. उदा. मत्सर, असूया, सूड, मित्त्वाकाकं्षा इत्यादी. म्िणिूच जीविािीि सवष 
िऱ्िेच्या शक्याशक्य घटिा व मािवी मिःप्रवृत्ती याचें यथाथष प्रहिहबब शके्सहपअरच्या िाटकािं कोठे िा 
कोठे िरी िक्की सापडेि असे ठामपणे म्िणिा येिे. 
 

शके्सहपअरचे ‘काव्य’, त्याच्या अहवस्मरणीय काव्यपंक्िी, त्याच्या िाटकािंच मुख्यिः आेळिाि. 
त्याची िाटके अजरामर िोण्याचे एक कारण म्िणजे त्यािंीि काव्यगुण. वास्िहवक त्यािे काव्याचा उपयोग 
िाट्यपहरपोर्ाकहरिाच केिा आिे. पण त्याच्या काव्याबद्दिच बरेच वळेा जास्ि हववचेि आेळिे याचे 
कारण उघड आिे. शके्सहपअरकािीि रंगभमूी पुन्िा त्याच स्वरूपाि प्रत्यक्षाि हकवा कल्पिेिे हिमाण 
करूि त्याच्या िाटकाचंा परामशष घेणे सोपे िािी. याउिट कोणत्यािी ििािमोठ्या टीकाकारािा 
शके्सहपअर िा मुख्यिः कवी िोिा असे समजूि हिहििा येिे. त्यािा कोणत्याच रंगभमूीवर िाटके 
पािण्याचे कारण िािी. पण खरोखर िाट्य व काव्य िी परस्पराविंबी आिेि. सोयीकहरिा त्याचंा वगेळा 
उल्लेख केिा िरी त्याचंा योग्य हमिाफ असल्यामुळेच शके्सहपअरची िाटके इिकी िोकहप्रय आिेि. 
 

शके्सहपअरच्या काव्याची चचा करिािा इहिझाबेथकािीि काव्याचे गुणदोर् व िेखिाची परंपरा 
हवसरूि चािणार िािी. त्याच्या ३७-३८ िाटकाहंशवाय शके्सहपअरिे एक सुिीिाविी (Sonnet 
Sequence) व दोि खंडकाव्ये हिहििी (Venus and Adonis व The Rape of Lucrece). अथाि त्याच्या 
प्रत्येक िाटकाि कमीअहधक प्रमाणाि ‘काव्य’ सवाथांिी भरिेिे आिे. रंगभमूीवरीि बिुिेक सवष 
मित्त्वाच्या संवादाकंहरिा Blank Verse या वृत्ताचा त्यािे उपयोग केिा आिे, व त्याच्या िाहंत्रक दृष्ट्ट्या 
‘गद्य’ वाटणाऱ्याभागाििी काव्य ओिप्रोि भरिे आिे. उत्तम काव्य कशा प्रकारचे असाव ेयाबद्दि अथािच 
हिरहिराळी मिे असू शकिाि. त्यामुळे एका देशािीि हकवा भारे्िीि काव्य दुसऱ्या देशाि हकवा भारे्ि 
मुळाइिके िोकहप्रय बिुधा कधीच िोणार िािी. िरीिी ‘शब्दार्थौ सहििौ काव्यम्’ िे सामान्यिः सवष देशािं 
मान्य आिे; आहण काव्याचा आत्मा म्िणजे कवीची कल्पिाशक्िी. शके्सहपअरयच्या काळी कवी व कहविा 
याचें जण ूकाय पीकच आिे िोिे. त्याच वळेी कािी कहवसंकेि रूे झािे, कािी शब्दािंकार व अथािंकार 
यावंर फारच भर हदिा गेिा व सुिीि, भावगीि हकवा िाटक हिहिणे िे प्रत्येक िेखकािा आपिे किषव्य 
वाटू िागिे. शके्सहपअरच्या वर उल्लहेखिेल्या खंडकाव्यािं व िरुण वयाि हिहििेल्या सुरुवािीच्या 
िाटकािं ित्कािीि काव्यपरंपरेचे गुणदोर् स्पेन्सर, हसडिी हकवा इिर िेखकाचं्या िेखिाि जसे 
आेळिाि िसेच आेळिाि. या प्रकारचे काव्य पुष्ट्कळदा जरा कृहत्रम, जाणीवपूवषक शब्दावंर कसरि 
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केल्याप्रमाणे वाटिे. त्याच्या इिर िाटकािंीि काव्य मात्र फारच वरच्या दजाचे–अकृहत्रम, अथषपूणष व 
िादमधुरिी–आिे. जसजसा त्याचा िाट्यिेखिािीि अिुभव वाेि गेिा िसिसा त्याच्या प्रहिभेिा 
जास्ि बिर येि गेिा व समकािीि काव्याचे दोर् कमी िोि जाऊि त्यािे एक स्विंत्र काव्यशिैी हिमाण 
केिी. ‘िॅम्िेट’, ‘हियर’, ‘ऑथेिो’, ‘द टेंपेस्ट’ इत्यादी िाटकािं काव्य व िाट्य याचंा सुंदर संगम आिे. 
त्यािंीि हकत्येक भार्णािंीि िादमधुर व समपषक शब्दरचिा, संदभावरूि व्यक्ि िोणाऱ्या अथाच्या 
हिरहिराळ्या छटा, स्वभावहदग्दशषि करण्याचे सामर्थयष व अिेक वळेा त्याि येणारा हवचार (हकवा ित्त्वज्ञाि) 
यामुळे खरे उत्कट काव्य शके्सहपअरच्या प्रहसद्ध िाटकािंच आिे. त्या काव्याची मोहििी सवष रहसकावंर 
इिकी आिे की ज्याप्रमाणे त्यािा जगािीि सवषश्रेष्ठ िाटककार माििाि त्याप्रमाणेच जगािीि सवषश्रेष्ठ 
कवी असेिी माििे पाहिजे असे सवषसामान्य मि आिे. 
 

त्याच्या िाटकािं कवी व काव्य याबद्दि अिेक उल्लेख, कधी गंभीर िर कधी खेळकर, आिेिे 
आिेि. त्यािंीि सवांि प्रहसद्ध वणषि म्िणजे पुेीि ओळी: 
 

The poet’s eye, in a fine frenzy rolling, 
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven; 
And as imagination bodies forth 
The forms of things unknown, the poet’s pen 
Turns them to shapes, and gives to airy nothing 
A local habitation and a name. 

(A Midsummer Night’s Dream, V, 1, 12-17) 
 
या उिाऱ्याि कवीिे कल्पिाशक्िीिा अिन्यसाधारण मित्त्व हदिे आिे; व िे योग्यच आिे. पण केवळ 
काव्यास्वादावर समाधाि ि मािणारे व काव्याचे संपूणष पृथक्करण करूि कािी हिष्ट्कर्ष काेणारे अिेक 
टीकाकार प्रामुख्यािे हवसाव्या शिकाि आेळिाि. त्यािंी हिरहिराळ्या दृष्टरिी हवचार करूि 
शके्सहपअरच्या प्रहिमा (Imagery), प्रहिके (Symbols), दूरान्वयहसद्ध प्रहिमा हकवा उपमा (Conceits) 
वगैरे िपहशिाचे वगीकरण करूि कािी िवीि हसद्धािं माडंिे आिेि. पण या स्वरूपाची टीका बरीचशी 
एकागंी असूि मिभेदािा पुष्ट्कळच वाव आिे. सामान्य वाचकाच्या हकवा पे्रक्षकाच्या दृष्टीिे िरी काव्य 
म्िणजे अत्यंि समपषक, मुदे्दसूद शब्दािं प्रकट केिेिा हवचार हकवा भाविा. मग िो हवचार वणषिात्मक असो 
हकवा हचििात्मक असो. अशा िऱ्िेचे शब्द वाचणाराच्या हकवा ऐकणाराच्या हृदयािा जाऊि हभडिाि व 
त्यािा एक िवीि प्रकारचा आिंद देिाि. पण अशा शब्दपंक्िरिा योग्य संदभष िवा. एखादे वाक्य हकवा 
शब्दसमूि हकिपि काव्यमय वाटिो िे त्याच्या मागीि संपूणष संदभष मािीि असल्याहशवाय सागंिा येि 
िािी. िाटकािं हिरहिराळ्या घटिाचंा संदभष साध्या शब्दािंासुद्धा काव्याचे रूप हमळविू देिो. म्िणूिच 
एखादे साधे वाटणारे वाक्यसुद्धा शके्सहपअरिे अशा संदभाि वापरिे आिे की त्यायोगे िे वाक्य उच्चारणाऱ्या
पात्राची मिोवृत्ती, त्याची जीविाकडे पािण्याची दृष्टी, त्याच्या मिािीि भाविाचंी खळबळ व िी व्यक्ि 
करिािा वापरिेिा संयम इत्यादी गोष्टी िक्षाि येऊि कवीच्या शब्दयोजिेचे आियष वाटू िागिे. 
उदािरणाथष मकॅ्बेथचे िेडी मकॅ्बेथच्या मृत्यूिंिर काेिेिे उत्स्फूिष उदगार: 
 

She should have died hereafter. 
(Macbeth, V, 5,17) 
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यािीि काव्य ज्यािा मकॅ्बेथच्या व्य्क्िरेखेशी िादात्म्य पाविा आिे आिे त्यािाच समजू शकेि. 
त्याचप्रमाणे कॉडोहियाच्या मृत्यूिंिर म्िािाऱ्याहियरिे काेिेिे हृदय हपळवटूि टाकणारे पुेीि उदगार 
पािा: 
 

And my poor fool is hang’d! No, no, no life! 
Why should a dog, a horse, a rat have life, 
And thou no breath at all? Thou’lt come no more, 
Never, never, never, never, never. 
Pray you undo this button. Thank you, sir. 
Do you see this? Look on her. Look, her lips, 
Look there, look there! 

 
(King Lear, V, 3, 305-11) 

 
हियरचे िे शवेटचे भार्ण. याि कवीिे अगदी सोप्या शब्दािं मूर्मिमंि करुणरस कसा पे्रक्षकासंमोर उभा 
केिा आिे िे स्पष्ट करण्याकहरिा िाटकािीि सवष घटिा, हियरचा िटवादी स्वभाव, त्यािा शवेटी 
झािेिा पिािाप व त्यामुळे त्याच्या स्वभावाि झािेिे आियषकारक पहरविषि इत्यादी सवष िपशीि 
हवचाराि घेििा पाहिजे. शोकािे व अिेक संहमश्र भाविािंी त्याचे हृदय इिके भरूि आिे आिे की िो 
इिरािंा सागंिो: 
 

‘Pray you undo this button.’ 
 
अशाच िऱ्िेची मिावर कायमचा ठसा उमटहवणारी अिेक भार्णे त्याच्या शोका्न्िकािं आिेि. पण 
शके्सहपअरचा मािवी भाविाचंा अभ्यास इिका सूशम व हवस्िृि की त्यािे आत्यंहिक शृगंार हकवामुग्धपे्रम
याचेंिीवणषिहििक्याचकाव्यमयभारे्िवहििक्याचिन्मयिेिेकेिेआिे.येथेफक्िएकचउदािरणपुरे
: 
 
 What you do 

Still betters what is done. When you speak, Sweet,  
I’d have you do it ever. When you sing,  
I’d have you buy and sell so; so give alms;  
Pray so; and, for the ord’ring your affairs,  
To sing them too. When you do dance, I wish you  
A wave o’ th’ sea, that you might ever do  
Nothing but that; move still, still so,  
And own no other function.  

 (The Winter’s Tale, IV, 4, 135-143) 
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वरीिओळीफ्िॉहरझेियािरुणराजपुत्रािेपहडदाहििाउदे्दशिूवापरिेल्याआिेि.अशािऱ्िेच्यापे्रमव
सौंदयषयाचेंअचूकवणषिकरणाऱ्याअसंख्यओळीशके्सहपअरच्यासवषिाटकािं हवखुरिेल्यासापडिाि.
त्यािेव्यक्िी,वस्िूहकवाप्रसंगयाचेंवणषिसुद्धाअहिशयकाव्यमयभारे्िकेिे.उदािरणाथष, ‘अँटिीअँड
्क्िओपार्ट्ा’ यािाटकािीिअँटिीचेवणषिहकवाराणीच्यािौकेचेवणषिपािाव.ेत्याचप्रमाणेकवीिेहकिी
शब्दािंकारवअथािंकारवापरिेआिेियाबद्दिचे हववचेिअिेकहठकाणीउपिब्धआिेिेपाहिल्यास
त्याच्याबुद्धीचीवकल्पिाशक्िीचीझेपहकिीिोिीिेकळूियेईि. 
 

पुष्ट्कळ वळेा शके्सहपअरच्याकाव्यािं गूेरम्यिा व वास्िविा याचें बेमािूम हमश्रणआिे.अिेक
िाटकािं त्याच्या जन्मग्रामाजवळीि हिसगाचा उपयोग वणषिािं केिा आिे. केवळ काल्पहिक हकवा
परदेशीयवािावरणहिमाणकरिािासुद्धात्याच्यािाटकािंइगं्िंडमधीिअिेकसुंदरगोष्टरचेवणषियेिे; व
ज्यािंा शके्सहपअरचे जन्मस्थाि व त्याच्याआसपासचा रमणीय प्रदेश याचंी संपूणष ओळखआिे त्यािंा
कवीिे आपल्या अविोकिाचा व अिुभवाचा हकिी कौशल्यािे उपयोग केिा िे पािूि आियष वाटिे.
उदािरणाथष,त्याच्याThe Merchant of Venice याअहिशयिोकहप्रयिाटकािशवेटच्याअंकाििदीवर
पडिेल्याचदं्रप्रकाशाचेसुंदरवणषिआिे.हवशरे्िःपुे ीिओळीपािा: 

 
How sweet the moonlight sleeps upon this bank! 
Here will we sit and let the sounds of music 
Creep in our ears; soft stillness and the night 
Become the touches of sweet harmony. 

 

 (The Merchant of Venice, V, 1, 54-57) 
 
सध्याच्या स्र्ट्टॅफडष-ऑन्-एव्ििमधीि Shakespeare Memorial Theatre जवळचा िदीचा प्रवाि व
त्यावरीि रम्य चंद्रप्रकाश आजिी पे्रहमकािंा–व इिरािंािी–शके्सहपअरच्या यथाथष वणषिाची आठवण
करूिदेिाि. 
 

िाट्यिंत्राि अिंभूषि िोणाऱ्या इिरिी अिेक अंगाचें हववचेि हवस्िृि प्रमाणावर उपिब्ध आिे.
शके्सहपरच्या िाटकािंीि वािावरणहिर्ममिी, संवाद, संगीिाचा उपयोग, गद्य व पद्य याचें कमीअहधक 
प्रमाणाि हमश्रण इत्यादी सवषच िपशीि फार मित्वाचा आिे. या सवष गोष्टरच्या चचेिे त्याच्या मोठेपणावर 
जास्िच प्रकाश पडिो. ‘िॅम्िेट’च्या सुरुवािीस हिमाण केिेिे भय व उत्कंठा दशषहवणारे वािावरण हकवा 
‘मकॅ्बेथ’मधीि सवषत्र हवखुरिेिे गूे व अशुभसूचक वािावरण, ‘हकग हियर’मधीि वादळाचे भयंकर 
उत्पाि दशषहवणारे सूचक वणषि हकवा सवष सुखा्न्िकािंीि शृगंारमय वािावरण इत्यादी िपशीि मूळ 
िाटके अिेक वळेा वाचल्याहशवाय अथवा पाहिल्याहशवाय आकिि िोि िािी. शके्सहपअरचे संवाद 
सामान्यिः फार पहरणामकारक व िाट्यपोर्क असे आिेि. कािी दीघष स्वगि भार्णे सोडल्यास कोणत्यािी 
आधुहिक िाटकािं येणाऱ्या संवादापेक्षा िे अहधक प्रभावी वाटिाि. स्वगि भार्णाचंा उपयोगिी 
स्वभावरेखाटिािा फार झािेिा आिे. ित्कािीि रंगभमूीचा हवचार केल्यास िी स्वगिेिी अस्वाभाहवक 
वाटि िािीि. शके्सहपअरकािीि कािी िट िी स्वगि भार्णे अत्यिं कौशल्यािे रंगभमूीवर सादर करीि 
असि. स्वगिापं्रमाणे,संगीिािािी त्याच्या िाटकािं फार मित्त्वाचे स्थाि आिे. बऱ्याच सुप्रहसध्द िाटकािं 
(सुखा्न्िका व शोका्न्िका) संगीिाचा योग्य वापर आिे. इहिझाबेथकािीि पे्रक्षकािंा संगीि फार हप्रय 
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िोिे िे िक्षाि ठेविे पाहिजे. सवषच िाटकािं संगीि िािी. पण आिे िेथे अहिशय सूचक व वािावरणपोर्क 
आिे. 
 

शके्सहपअरच्या सवष िाटकािं काव्याइिकेच हविोदािािी मित्व आिे. जवळजवळ सवष िाटकािं 
हविोदाचा मुक्ि वापर केिा आिे. याबद्दि कािी टीकाकारािंी त्यािा दोर्िी हदिा आिे. पण मािवी 
जीविाि केवळ िास्यहविोदािा जसे स्थाि िािी िसेच केवळ गंभीरपणा अगर शोक यािंािी िािी. आहण 
िाटकािं जीविाचे यथाथष प्रहिहबब िव ेअसल्यास हविोदािा स्थाि हदिेच पाहिजे. सकृद्दशषिी अहिशय 
आिचयाची गोष्ट म्िणजे शके्सहपअरच्या शोका्न्िकािंसुध्दा फार अवखळ पण हििकाच सूचक, व बऱ्याच 
वळेा गंभीर, हचििपर हविोद आिे. ‘िॅम्िेट’मध्ये शवेटच्या अंकािसुध्दा प्रत्यक्ष स्मशािभमूीि केिेिा 
धीरगंभीर असा हविोद आिे. ‘हकग हियर’ मध्ये िर एक ‘हविोदी’ पात्रच (Fool) आिे. अथाि 
शके्सहपअरच्या िाटकािंीि िे पात्र आपल्या हवदूर्कािूंि फार हभन्न आिे. िो मुख्यिः सवष प्रसंगावंरीि 
हविोदी टीकाकार असूि त्याची अिेक भार्णे कथावस्िूचा पहरपोर् करण्याकहरिा वापरिी आिेि िेिी 
िक्षाि ठेविे पाहिजे. सुखा्न्िकाचें हकिीिी हवहवध प्रकार क्ल्पिे िरी उघड अगर प्रच्छन्न हविोदाहशवाय 
सुखा्न्िका रंग ूशकि िािी. हविोदाचेिी अिेक प्रकार संभविाि. अगदी बाहिश कोट्यापंासूि िे उच्च 
दजाच्या बु्ध्दहिष्ठ हविोदापयंि सवष प्रकार शके्सहपअरच्या िाटकािं आिेि. त्याि खेळकरपणा आिे, 
हवडंबि आिे, उपरोध आिे, उपिास आिे. हशवाय जीविाकडे बघण्याचा कवीचा दृहष्टकोणच अत्यंि 
खेळकर व हमस्कीि पण हििकाच उदार व हवशाि असल्यािे त्यािा सवषत्र हविोदाचे साम्राज्यच हदसेि. 
हचििपर हविोद बऱ्याचपात्राचं्या िोंडी आिे. िॅम्िेटसारखे शोका्न्िकाचें िायक अशा प्रकारच्या हविोदाि 
शवेटपयंि मग्ि आिेि. शब्दहिष्ठ हविोद िर सवष िाटकािं इिका भरिेिा आिे की डॉ.जॉन्सिसारख्या 
टीकाकारािंा िा कवीचा सवांि मोठा दोर् वाटिो. याहशवाय िाटकािंीि घटिामुंळे (Situations) 
आपोआपहिमाणिोणारा हविोदिात्याच्यािाटकाचंास्थायीभावचआिे.जुळेभाऊहकवा भाऊ-बिीण,
स्त्रीपात्रािे केिेिे वरे्ािंर, अशा िऱ्िेच्या घटिा वारंवार वापरूि शके्सहपअरिे सवषसामान्य पे्रक्षकािंा
समजेि वआवडेिअसा हविोद रंगभमूीवर हिमाणकरण्याि अप्रहिम यश हमळहविे. अशा हविोदािा
त्यािे कोणिेच बधंि ठेविे िािी. सवांि आियाची गोष्ट म्िणजे त्याचे सवांि प्रहसद्ध हविोदी पात्र–
फॉल्स्टाफ– सुखा्न्िकेििी िािी व शोका्न्िकेििी िािी. िे आिे प्रामुख्यािे ऐहििाहसक िाटकािं
(Henry IV, Parts 1 and 2). यावरूि शके्सहपअरिा हविोद हकिी हप्रय िोिा व त्यामुळे त्याच्या
िोकहप्रयिेि हकिी भर पडिी असेि याचा अंदाज येईि. ज्याप्रमाणे प्रत्येक टीकाकार िॅम्िेटबद्दि
सहवस्िर हिहििो त्याचप्रमाणे त्यािाफॉल्स्टाफबद्दििी हििावेिागिे. फॉल्स्टाफिे स्विःचसाहंगििा
आिे: 

 
‘I am not only witty in myself, but the 
cause that wit is in other men.’ 

 

 (King Henry, IV, Part II, 1, 2, 10-12) 
 

शके्सहपअरचीबिुिेकसवषपाते्रहविोदप्रचुर ,िजरजबाबी,चुरचुरीि भार्णेकरिाि .कािीअत्यिं सामान्य 
वाटणाऱ्यापात्राचं्या भार्णािासुद्धा एक प्रकारची िाहत्त्वक धार असल्यािे सबधं िाटकावर त्या हविोदाचा 
फार पहरणाम िोिो. उदािरणादाखि ‘अँटिी अँड ्क्िओपार्ट्ा’ या िाटकािीि एिोबाबषस व ‘र्ट्ॉइिस् 
अँड के्रहसडा’ यािीि थसायटीज या व्यक्िरची भार्णे पािावीि. शके्सहपअरइिका उदार मिवादी व 
समंजस िेखक हवरळा. त्यामुळेच त्यािा ज्याप्रमाणे सॉफक्िीज हकवा सेहिका (Seneca) याचं्यापेक्षा 
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सरस करुण िाट्य हिर्ममिा आिे त्याचप्रमाणे प्िॉटस (Plautus) पेक्षा सरस सुखा्न्िका व ऑ्व्िड 
(Ovid) पेक्षािी जास्ि शृगंाहरक व हविोदप्रचुर वाङमय हिहििा आिे. हवशरे् म्िणजे सवष रसाचें एकत्र 
हमश्रण करण्याि व त्यािूि उत्कृष्ट िाट्य व काव्य हिमाण करण्याि त्याचा िाि कोणीिी धरू शकि िािी. 

शके्सहपअरची िाटके सवषत्र िोकहप्रय िोण्याचे आणखी एक प्रमुख कारण म्िणजे त्याचंी 
स्थिकािहिरपेक्षिा! त्यािे इंग्िंडऐवजी इिर देशािंाच आपल्या बऱ्याच िाटकािं स्थाि हदिे. 
जवळजवळ कोणत्याच िाटकाि स्थळ व काळ याचंा सबंंध समकािीि इंग्िंड हकवा स्कॉटिंडशी िािी. 
इटिी, फ्रान्स, डेन्माकष  वगैरे देशािं बऱ्याच मित्त्वाच्या िाटकाचें कथािक घडिे. रोमि इहििासहवर्यक 
िाटकािं अथाि रोम, ईहजप्ि वगैरे हठकाणी; व इंग्िंडबद्दिच्या ऐहििाहसक िाटकािं जरी इंग्िंड, 
स्कॉटिंड, वले्स यािंा मित्त्व असिे िरी कथािकाचा काळ फार दूरचा असिो. त्यामुळेच िी िाटके 
स्थळकाळ याचं्या बंधिावर अविंबूि िािीि. कािी िाटकािं िर केवळ काल्पहिक प्रहिसृष्टी असावी असा 
समज िोऊ शकिो. त्यािे िात्काहिक घटिाचंा फारसा हवचार ि करिा अहखि मािवजािीच्या ज्या 
हचरंिि समस्या आिेि त्याचेंच हचत्रण केिे. म्िणूिच त्याच्या िाटकािंीि पाते्र व घटिा आजिी आधुहिक 
वाटिाि. मात्र त्याच्या िाटकािंीि कािी प्रसंग, कािी संभार्णे, याचंा संबधं इहिझाबेथकािीि 
पहर्स्थिीशी जोडण्याचा प्रयत्ि कािी टीकाकार करिाि. पण िा मुद्दा हववाद्य आिे. हवशरे् म्िणजे 
ऐहििाहसक िाटकािंसुद्धा शके्सहपअरिे ‘इहििासा’िा बऱ्याच वळेा फार दुय्यम स्थाि हदिे व ऐहििाहसक 
राजे व राण्या याचें मिोहवकार, त्याचें जीविािीि प्रश्ि, िे सामान्य माणसासारखेच असिाि िे स्पष्टपणे 
दाखविू हदिे. फॉल्स्टाफ या बहवशंी अिैहििाहसक पात्राचा वर उल्लेख आिाच आिे. त्याचप्रमाणे रोमि 
हकवा इं्ग्िश ऐहििाहसक िाटकािं राजकारणाच्या चचेिा फारसा मित्त्व िािी. सवष भर प्रमुख व्यक्िरच्या 
सुखदुःखहवर्यक कल्पिा व त्यामुळे घडणारा व्यक्िीव्यक्िीमधीि संघर्ष यावर आिे. िल्ली जरी कािी 
टीकाकारािंा शके्सहपअरच्या ऐहििाहसक िाटकािं एक संगिवार राजकीय ित्त्वज्ञाि असल्याचा भास िोि 
असिा िरी हकत्येक वर् े यािंीि कािी िाटके त्यािंीि ‘ित्त्वज्ञािा’हशवायच िोकहप्रय िोिी. प्रत्येक 
िाटकाि िात्पयष व उपदेश शोधणे फारसे कठीण िािी. पण िशा प्रयत्िाची जरूर िािी. राजकारण सारखे 
बदिि असल्यािे राजकारणाहधहष्ठि वाङमय अिेकदा क्षणभगुंर ठरिे. ‘अँटिी अँड ्क्िओपार्ट्ा’ 
पाहिल्यावर िक्षाि राििे िे केवळ अँटिी व ईहजप्िची राणी याचें गाे पे्रम व त्याचंा दुःखद अंि. रोमि 
साम्राज्याचा हवस्िारवाद व रोमि सेिापिरची आपसािीि भाडंणे हवसरिी जािाि. इिर रोमि 
िाटकािूंिसुद्धा ज्यूहियस सीझर, ब्रटूस इत्यादी व्य्क्िरेखाच मिावर ठसूिाि. इं्ग्िश ऐहििाहसक 
िाटकाचं्या बाबिीििी िेच घडिे. हकग जॉि, दुसरा हरचडष, चौथा िेन्री व त्याचें सामान्य साथीदार 
अहवस्मरणीय आिेि पण युद्धाचंी वणषिे व राजकारणािीि डावपेच फारसे मित्त्वाचे वाटि िािीि. यावरूि 
कवीची िाटकाबद्दिची कल्पिा स्पष्ट िोिे. ‘िाटं्य हभन्नरुचेजषिस्य बिुधाप्येकं समाराधिम्’ िेच त्याचे मि 
असिे पाहिजे. हिष्ट्कारण इहििासािीि घटिा घोळूिघोळूि सागंणे हकवा सामान्य पे्रक्षकािा ि रुचणारे व 
सिि बदिणारे राजकीय ित्त्वज्ञाि प्रसृि करण्याकहरिा रंगभमूीचा उपयोग करणे, िे त्यािे केिे िािी. 
अथाि िसे केिे असिे िर त्याचे िेखि इिके िोकहप्रय व स्थिकािािीि झािे िसिे िेिी उघड आिे. 
 

जे राजकारणाच्या बाबिीि िेच धमाच्या बाबिीििी खरे आिे. इहिझाबेथकािीि इंग्िंडमध्ये 
हिस्िी धमाच्या हिरहिराळ्या पंथामंध्ये बरेच मिभेद िोिे; व ‘प्रॉटेस्टंट’ आहण ‘कॅथहिक’ याचं्यािीि संघर्ष 
चािूच िोिा. िरीिी शके्सहपअरिे आपल्या िाटकािं ‘धमा’िा हकवा कोणिाच पथं अगर उपपंथ यािंा 
मित्त्वाचे स्थाि हदिे िािी. अिेकदा त्यािे अहिरेकी धार्ममकिेवर (उदा. प्यूहरटि िोकावंर) टीकाच केिी 
आिे. कािी वळेा टवाळीिी केिी आिे. शके्सहपअरच्या स्विःच्या धमषभाविा काय िोत्या िे िक्की कोणीच 
सागं ूशकि िािी. त्याबद्दि उिटसुिट मिे बरीच आिेि. इिकी की कािरच्या मिे िो उदार आहण सहिष्ट्ण ू
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धोरण सवषत्र हदसिे. िेव्िा िो हमल्टि हकवा इटॅहिअि कवी डँटे याचं्याप्रमाणे ‘धमषहवर्यक’ कवी कधीच 
िव्ििा. उिट धमाचा संपूणष पगडा असिेल्या युगािसुद्धा त्यािा कािीिी त्रास ि िोिा िो ग्रीक आहण 
रोमि, ज्य ू आहण हिस्िी, याचं्याबद्दिची िाटके मि मािेि त्या िऱ्िेिे हििू शकिा यावरूि त्याची 
‘धार्ममक’ मिे हकिी िवहचक िोिी, दुराग्रिापासूि हकिी दूर िोिी, िे समजूि येिे. एकंदरीि त्याची िाटके 
जशी राजकारणािीि आिेि िशीच िी धमािीििी आिेि. 
 

शके्सहपअरच्या िाटकाचंी आणखीिी बरीच ठळक वैहशष्ट्टे्य आिेि. त्यापंैकी फक्ि दोििीिच येथे 
थोडक्याि सागंिा येिीि. केवळ रसपहरपोर् करूि जरी िाटक यशस्वी िोि असिे िरी त्याि कािी गूे 
अथष हकवा जीविाचे ित्त्वज्ञाि शोधाव ेअसे पुष्ट्कळािंा वाटिे. शके्सहपअरची िाटके या कसोटीिासुद्धा 
उत्तम रीिीिे उिरिाि. वर त्याच्या ऐहििाहसक िाटकाबंद्दि असा आधुहिक दृष्टीकोण आिे िे साहंगििेच 
आिे. त्याचप्रमाणे त्याच्या इिर सवष िाटकािूंि–हवशरे्िः गंभीर िाटकािूंि–कवीचा जीविहवर्यक 
दृहष्टकोण काय िोिा िे समजूि घेण्याचा प्रयत्ि करिा येिो. पण शके्सहपअरच्या ित्त्वज्ञािाबद्दि हवचार 
करिािा मुख्य अडचण म्िणजे त्यािे सवष दृष्टीकोण सारख्याच समथषपणे िािाळिे आिेि. त्यामुळे त्याची 
स्विःची मिे िेमकी काय िोिी िे सागंणे कठीण आिे. हिरहिराळ्या िाटकािं परस्परहवरोधी वचिे 
सापडिाि. इिकेच काय पण संघर्ष िा िाटकाचा आत्मा असल्यािे एकाच िाटकाि हवरुद्ध मिप्रणािी 
असिेल्या व्यक्िी असाव्या िागिाि. एका अथी सवषच हवचार पात्राचं्या िोंडी असल्यािे िाटककार स्विः 
बोििच िािी. पण मित्त्वाची पाते्र काय म्िणिाि, संघर्ष कसा वाेिो व शमिो, इत्यादी गोष्टरचे पृथक्करण 
केल्यास िाटककाराच्या कािी प्रवृत्तरचे (Attitudes) ज्ञाि िोिे. शके्सहपअरच्या शोका्न्िकािं कािी वळेा 
ग्रीक वाङमयािीि (हवशरे्िः िाटकािंीि) दैववाद वत्यामुळेहिराशावादयाचंाभासिोिो.उदािरणाथष
‘हकगहियर’मधीिपुेीिसुप्रहसद्धओळीपािा: 

 
As flies to wanton boys are we to th’gods- 
They kill us for their sport. 

 
 

 (King Lear, IV, 1, 37-38) 
 
पणयाच्याहवरुद्धहवचारिीत्याचिाटकािआिे: 
 

he gods are just, and of our pleasant vices 
Make instruments to plague us. 

 
 

 (King Lear, V, 3, 170-171) 
 
अशािऱ्िेची हिरहिराळ्या हवर्यावंरचीपरस्परहवरोधीवचिेसवषत्रआेळिाि.आणखीएकचउदािरण
पुरे. जीविािा ‘अथष’ आिे की िािी, जीविाचा ‘िेिू’ काय या हवर्यावर ित्त्वज्ञािी चचा करिाि,
त्याचप्रमाणे शके्सहपअरच्या िाटकािंीि कािी पाते्रसुद्धा आपिी मिे माडंिाि. आयुष्ट्य िे मजा
करण्याकहरिा, उपभोगाकहरिा आिे असे ठामपणे सागंणाऱ्याव्यक्िी आपल्यािा शके्सहपअरमध्ये
आेळिाि. त्याचप्रमाणे जीवि म्िणजे अगदी ‘हिरथषक गोष्ट’, केवळ एक ‘स्वप्ि’ आिे असेिी 
सागंणाऱ्याव्यक्िी आिेि. Twelfth Night मध्ये सर टोबी पहििा मुद्दा स्पष्टपणे माडंिो: 
 

Dost thou think, because thou art virtuous, there  
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Shall be no more cakes and ale?  
 (Twelfth Night, II, 3, 108-110) 
 
याउिटमकॅ्बेथवप्रॉस्परोयाचंीसवषपहरहचिपुे ीिवचिेअगदीवगेळादृष्टीकोणसुचहविाि : 
 

Life’s but a walking shadow, a poor player, 
That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more; it is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing. 

 
 
 
 
 

 (Macbeth, V, 5, 24-28) 
 We are such stuff  

As dreams are made on; and our little life  
Is rounded with a sleep.  

 (The Tempest, IV, 1, 156-158) 
 
अथाि प्रत्येक वाक्य त्या त्या प्रसंगािा अिुरूप असिे. त्यामुळे शके्सहपअरची प्रहसद्ध वचिे एकत्र करूि 
शके्सहपअर या व्यक्िीबद्दि अिुमाि काेणे िे वस्िुिः बरोबर िािी. प्रत्येक पात्रािा स्विंत्र व्य्क्िमत्त्व 
असल्यािे िाटकािीि मिे िी प्रत्येक व्यक्िीची मिे माििी पाहिजेि : शके्सहपअरची स्विःची िव्िेि. पण 
जेव्िा िो आपल्या कल्पिाशक्िीच्या जोरावर आहण असामान्य भार्ाप्रभतु्वािे हिरहिराळे हवचार खुिविू 
माडंिो िेव्िा खरे व्यावसाहयक ित्त्वज्ञािीसुद्धा आियषचहकि िोिाि; व मग शके्सहपअरिे आपिे हवचार 
कोठूि उसिे घेििे असाविे याचीच चचा सुरू िोऊि त्याच्यावर प्िेटो हकवा ॲहरस्टॉटि, सेहिका हकवा 
पायथगॅोरस इत्यादरची उसिेहगरी केल्याचा आरोप येिो. कारण कवी फारसा हशकिेिा िसल्यािे त्याचे 
‘अहशहक्षिपटुत्व’ एकदम मान्य करणे हवद्वािािंा जड जािे. िरीिी पुष्ट्कळाचं्या मिे शके्सहपअर िा 
‘ित्त्वज्ञािी’िी (Philosopher) िोिा. यावरूि त्याची प्रहिभा हकिी अिौहकक िोिी िे हसध्द िोिे. पण 
शके्सहपअर िी व्यक्िी एक ि सुटणारे कोडेच राििे. िो अत्यंि रहसक व व्यविारी असावा असेिी वाटिे, व 
त्याचबरोबर िो अगदी अहिप्ि असावा असािी भास िोिो. जरी त्याच्या उच्च स्िरावरीि हचििाची 
उदािरणे प्रत्येक िाटकाि आेळिी, िरी िो दुसऱ्या टोकािा जाऊि अगदी सिज हिरथषक संवाद, 
इिकेच काय अगदी अश्लीि वाक्येसुध्दा हििू शकि िोिा िे हवसरिा कामा िये. त्याचा एकंदर 
जीविहवर्यक दृहष्टकोण िो जसजसा प्रौे िोि गेिा िसिसा बदिि गेिा व त्याची अखेरची िाटके 
(Dramatic Romances) त्याची प्रगल्भ मिे आपल्या समोर माडंिाि, असे पुष्ट्कळ टीकाकाराचें मि आिे. 
पण अशा िऱ्िेची चचा हजिकी मिोरंजक हििकीच िकष दुष्ट (Fallacious) असण्याचा संभव आिे िे िक्षाि 
ठेवाव.े 
 

शके्सहपअरच्या भार्ाशिैीमुळेिी त्यािा सवांि मोठा कवी माििाि िे सवषश्रुि आिे. पण गद्य हकवा 
पद्य हिहििािा त्यािे कोणिीिी एक ठराहवक शिैी वापरिी िािी. त्यािा मोठा गद्य िेखक असेिी म्िटिे 
जािे, व त्यािे आपल्या िाटकािंीि गद्य संवाद हिहििािा गद्याचे हवहवध िमुिे पे्रक्षकासंमोर ठेविे. 
कािरच्या मिे िर त्याच्या गद्यशिैीचे पाच प्रकार क्ल्पिा येिाि. पुष्ट्कळ िाटककारािंा एकच माध्यम–
गद्य हकवा काव्य–स्वीकाराव े असे वाटिे. शके्सहपअरिे ित्कािीि पहर्स्थिीिा अिुरूप असे दोन्िी 
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माध्यमाचें हमश्रण पसंि केिे. अथाि गद्य व पद्य याचें प्रमाण प्रत्येक िाटकाि बदििे. त्याच्या िाटकािं 
ज्याप्रमाणे असंख्य अहवस्मरणीय पद्यपंक्िी आिेि त्याचप्रमाणे अिेक गद्यवाक्येिी कायम िक्षाि रािणारी 
आिेि. कािी टीकाकाराचं्या मिे िर त्याच्या शोका्न्िकािं गद्यच कािी वळेा जास्ि पहरणामकारक वाटिे! 
उत्तम भार्ाशिैी प्राप्ि िोण्यास कवी िा ‘शब्दसृष्टीचा ईश्वर’ असावा िागिो. शके्सहपअरइिकी हवहवध 
शब्दसंपत्ती इं्ग्िशमधीि कोणत्यािी िेखकािे अजूि िरी वापरिी िािी. कोणत्याच भारे्ि इिकी 
शब्दसंख्या सिजिेिे वापरणारा िेखक िसेि असे अिेक हवद्वाि माििाि. शके्सहपअरची गद्य हकवा पद्य 
वचिे हजिकी जगभर प्रसिृ झािी आिेि हििकी कोणत्यािी इं्ग्िश िेखकाची िािीि. आपल्या 
वापरािीि अिेक वचिे, अिेक शब्दसमुच्चय, अिेक वाक्यप्रचार िे शके्सहपअरिे प्रथम वापरूि रूे केिे िे 
सत्य आिे. 
 

वर शके्सहपअरचे मोठेपण कशामुळे जगन्मान्य झािे आिे िे थोडक्याि सागंण्याचा प्रयत्ि केिा 
आिे. त्याच्या हिखाणाि मुळीच दोर् िािीि हकवा टीकाकारािंा दोर्स्थळे अजूि सापडिी िािीि असे 
सुचहवण्याचा मात्र िेिू िािी. पण दोर्ापेंक्षा गुणच जास्ि असल्यािे दोर्ािंा मित्त्व देणे इष्ट िािी. अिेक 
हवरोधी टीकाकाराचें ‘िशय’ बििेिा शके्सहपअर अजूििी आपिे सवोच्च स्थाि का हटकविू आिे याचा 
प्रत्येक पे्रक्षकािे व वाचकािे हवचार केिा पाहिजे. शॉसारख्या अिंमन्य िेखकािंी त्यािा दुय्यम दजाचा 
िेखक ठरवण्याचा बराच प्रयत्ि केिा पण िो सफि झािा िािी. अथाि कोणत्यािी टीकाकाराचे मि 
आपण ग्राह्य मािाव ेव िे बंधिकारक समजाव ेअसे मिा वाटि िािी. प्रत्येक वाचकािे शके्सहपअरच्या 
िाटकाचंा साकल्यािे हवचार करूि, अभ्यास व मिि करूि आपिे मि बिवाव.े मरॅ्थयू आिषल्ड या प्रहसध्द 
कवी व टीकाकारािे आपल्या शके्सहपअरवरीि सुिीिाि (Sonnet) शके्सहपअरचा जो गौरव केिा आिे िो 
सवषथैव योग्य आिे असे मिा वाटिे. त्या सुिीिाच्या सुरुवािीच्या ओळी अशा: 

 
Others abide our question. Thou art free. 
We ask and ask–Thou smilest and art still, 
Out-topping knowledge. 

 

     
 * * *  

 
या ‘शके्सहपअर पहरचय गं्रथा’ि फक्ि कािी हिवडक हवर्यावंरीि िेखच एकत्र केिेिे आिेि. या 

िेखावंरूि शके्सहपअरच्या सवष िेखिाबद्दि सवांगीण माहििी हमळणे अथािच शक्य िािी.शके्सहपअरची 
िाटके व त्याचंी पाश्वषभमूी याबद्दि वारंवार िवीि िेख व पुस्िके प्रहसद्ध िोि असल्यामुळे. या गं्रथाि फक्ि 
थोड्या व प्रमाणभिू अशा टीकेचेच प्रहिहबब उमटिे आिे, सवष आधुहिक हवचारप्रवािाचें िव्िे, िे अभ्यासू 
वाचकािंी िक्षाि ठेवावयास िव.े पुस्िकाि आिेल्या सवषच हवर्यावंर संशोधि सारखे चािू असल्यािे 
यािीि िेख फक्ि हवर्याची सामान्य ओळख करूि देण्यास पुरेसे आिेि. कािी हवर्य िर फारच वादग्रस्ि 
आिेि. उदािरणाथष, शके्सहपअरची रंगभमूी. या हवर्यावर िवीि संशोधि इिके झािे आिे की बऱ्याच 
जुन्या समजुिरिा धक्का बसिा आिे. स्टेजचा आकार कसा िोिा याबद्दिसुद्धा मिभेद आिेि. पडदे 
वापरीि असि हकवा िािी, असल्यास हकिी, ‘सीिरी’िा मित्त्व िोिे हकवा िािी अशा बारीकसारीक 
िपहशिाबद्दि या हवर्यावरीि िवीि गं्रथ पाहिल्यास बरेच िवीि हवचार आेळिीि. कमीअहधक प्रमाणाि 
पुस्िकाि आिेल्या प्रत्येक हवर्याबद्दि असेच म्िणिा येईि. पण या गं्रथाचा उदे्दश केवळ मराठी वाचकािंा 
शके्सहपअरची ओळख करूि द्यावी एवेाच असल्यािे त्याि सवषसामान्य वाचकािा िवी िेवेीच, व 
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साधारणपण वादािीि ठरिेिी अशी, माहििी आिेिी आिे. अथाि प्रत्येक िेखाि कोणत्या मुद्द्यािा 
मित्त्व द्याव ेिे िेखकाच्या दृष्टीकोणावर अविंबिू रािणार. िेख हिरहिराळ्या िेखकाचें असल्यामुळे कािी 
हठकाणी पुिरुक्िी व कािी वळेा एकसूत्रीपणाचा अभाव जाणवणे शक्य आिे. 

या गं्रथाि मुख्यिः दोि प्रकारचे िेख आिेि. कािी, िाटकाचं्या िाहंत्रक बाजूबद्दि माहििी देणारे 
व कािी, िाटकाचंी ओळख करूि देऊि रसग्रिणात्मक चचा करणारे. शके्सहपअरचे चहरत्र, त्याची 
रंगभमूी, इहिझाबेथकािीि सामाहजक पहर्स्थिी, त्या काळािीि मुद्रणपद्धिीमुळे व प्रकाशिपद्धिीमुळे 
हिमाण झािेिे प्रश्ि इत्यादरवरीि िेख पहिल्या प्रकारचे आिेि. दुसऱ्या प्रकारच्या िेखािं अथाि 
िाटकाचा ‘अन्वयाथष’(Interpretation) व िाटकाचे ‘रसग्रिण’(Appreciation) यािंा मित्त्व आिे. पुष्ट्कळ 
टीकाकार सोयीकहरिा शके्सहपअरच्या गं्रथहिर्ममिीचे चार कािखंड माििाि. या चारिी कािखंडािीि 
कािी प्राहिहिहधक िाटकाचंा या गं्रथाि परामशष घेण्याि आिा आिे. पण िो परामशष थोडक्याि असूि 
हवस्िृि मूल्यमापि कोणत्याच िाटकाचे करणे शक्य झािे िािी. त्याचप्रमाणे शके्सहपअरच्या ‘कहविा’ंची 
(Venus and Adonis वगैरे) चचा या पुस्िकाि िािी. पण सवष मुख्य िाटकाचंा कोठे िा कोठे िरी उल्लखे 
आिा असूि त्यावरूि शके्सहपअरच्या गं्रथहिर्ममिीची व त्याच्या िाटकाचं्या वैहशष्ट्ट्याचंी सामान्य कल्पिा 
वाचकािा येईि असे वाटिे. 
 

मराठीि शके्सहपअरची चचा करिािा सवांि मुख्य अडचण म्िणजे त्याच्या सवष िाटकाचें प्रमाणभिू 
असे भार्ािंर अजूि झािेिे िािी. कािी िाटकाचें भार्ािंर व कािी वळेा रूपािंर उपिब्ध आिे. त्यािंीि 
कािी िाटकाचंा उल्लेख या पुस्िकाि आिेिा आिे. पण रूपािंरापेक्षा सरळ सुबोध भार्ािंरच जास्ि 
उपयुक्ि िोईि असे वाटिे. जर कािी भार्ािंहरि िाटके रंगभमूीवर वरचेवर येऊ िागिी िर 
शके्सहपअरची ओळख मराठी वाचकािंा जास्ि पहरणामकारक रीिीिे िोईि. रूपािंरेसुद्धा हकिी िोकहप्रय 
िोिाि िे सवष िाट्यपे्रमी िोकािंा ठाऊक आिेच. पण व्यव्स्थि भार्ािंराची उणीव भरूि काेिी पाहिजे. 
जगािीि सवष प्रमुख भार्ािूंि अशी भार्ािंरे आिेि. त्यामुळे त्याच्या िाटकाचें प्रयोग हिरहिराळ्या देशािं 
िोऊ शकिाि. एका काळी शके्सहपअरबद्दि जे मराठी िेखकािंा आकर्षण िोिे िे आिा िािी िे उघड 
आिे. आगरकराचं्या हपेीवर व िंिरिी कािी वर्ष शके्सहपअरच्या िाटकाचंा जो ठसा िोिा िो िळूिळू पुसट 
िोि गेिा आिे. या हवर्याची चचा येथे सािहजकच करिा येि िािी. ‘शके्सहपअरचा मराठी िाटकावंरीि 
पहरणाम’ याची चचा कािी मराठी टीकाकारािंी केिेिी आिेच [उदा.रूपकम्–शके्सहपअरखंड.] व हशवाय अशा 
हवर्यावर स्विंत्र िेखिच जास्ि बरे. या पुस्िकाि फक्ि शके्सहपअरचा ‘पहरचय’ करूि देण्याचा प्रयत्ि 
आिे. यािीि ‘िाहंत्रक’ हवर्यावरचे िेख जरा त्रोटक आिेि. कारण शके्सहपअरच्या समग्र वाङमयाची 
ओळख असल्याहशवाय िी माहििी जरा िीरस वाटेि िे ओळखूि प्रदीघष िेख हदिेिे िािीि. िाटकावंरीि 
िेख त्या मािािे मोठे आिेि व िे वाचूि वाचकािंा मुळ िाटके पुिःपुन्िा वाचण्याची इच्छा िोईि अशी 
आशा करूि िी प्रस्िाविा पुरी करिो. 

 
 

** 
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णिल्यम शेक्सणिअर : चणरत्र 
 

प्रा. रा. णि. जोशी 
  

आजज्याचेिावजगभरझािेआिेत्याहवल्यमशके्सहपअरचेखासगीचहरत्रजवळजवळअज्ञाि
आिेअसेम्िटिेिरआियषवाटेि.पणगोष्टखरीआिे.त्याचीिाटकेकेव्िा रंगभमूीवरआिी.त्याच्या
काव्याचीिाटकाचीपुस्िकेकेव्िाप्रहसद्धझािी, िटआहणिाटककारम्िणिूत्याचाकोणकोणत्यािाटक
मंडळ्याशंीसबंंधआिा, ह्यासंबंधीमाहििी हमळिे.िट, िाटककार, कवी म्िणूि त्याच्यासमकािीिािंी
त्याच्याबद्दिकेिेिीहवधािेिमूदआिेि.पणत्याच्याखासगीजीविाहवर्यीजवळजवळकािीिीमाहििी
िािी.जीआिेिीऐकीव.आख्याहयकावंरआधारिेिी.त्याचीजन्महिथीकुठेिोंदिीिािी, त्याचेहशक्षण
हकिीझािेहकवाझािेकीिािीिेसागंिायेििािी, त्याचेिग्िकोणत्यािारखेिाझािेिेठाऊकिािी, 
त्यािेआपिेगावकधीसोडिे, कासोडिे िेमािीििािी.अशीअिेकअज्ञािस्थळे त्याच्याजीविाि
आिेि. 
 

पणह्यािआियषवाटण्यासारखेकािीिािी.त्याच्याअिेकसमकािीिाचं्याबाबिीिदेखीििीच
अडचणजाणविे. त्याचा समकािीि इं्ग्िशकवी एडमंड स्पेन्सर, आहण त्याच्या पुष्ट्कळ िंिरचेजॉि
हमल्टिआहणजॉिड्रायडि, ह्याचं्यािीचहरत्राचं्याबाबिीिअशीचिक्रारकेिीजािे.दुसरीगोष्टम्िणजे
हवल्यमशके्सहपअरिाआजजेहवश्वव्यापीमित्त्वप्राप्िझािेआिेिेत्याच्याकाळीझािेिेिव्ििे.त्याच्या
जीविाच्याअखेरी-अखेरीिा त्याचीकीिीओसरूिागिीिोिी.ऑक्सफडष हवद्यापीठाच्या गं्रथाियाच्या
सर टॉमस बॉडिीिा १६१२ सािी हवद्यापीठाच्या गं्रथाियाि शके्सहपअरची िाटके ठेवावीशी वाटिी
िािीि.त्याच्यामृत्यिंूिरसुमारेपन्नासवर्ांिी हिहििेल्याआपल्यारोजहिशीिसमॅ्युएिपीप्सिेत्याच्या
िाटकासंंबधंीफारसेगौरवाचेउदगारकाेिेिािीि.ह्याचाअथषत्याचंीहकमिकोणािाचकळिीिव्ििी
असािािी.पणत्याच्यासंबधंीचीआस्थाहवशरे्िीव्रराहििीिव्ििी. 
 

आणखी एक िक्षाि घेण्यासारखी गोष्ट म्िणजे गेल्या म्िणजे गेल्या दीड-दोिशे वर्ांि
चहरत्रिेखिािाहजिकेमित्त्वआिेआिेहििकेत्यावळेीआिेिेिव्ििे.विषमािपते्र, माहसकेहकवाइिर
हियिकाहिके वगैरे िसल्यामुळे काव्ये, िाटके, िाट्यप्रयोग वगैरेवर वाङमयीि टीकािी आजच्या
स्वरूपािप्रचहिििव्ििी.प्रहसद्धमाणसासंंबधंीआख्याहयका, दंिकथापसरि.पणत्याचं्यािािचािीची
िोंदक्वहचिचिोिअसे.त्यामुळेचहरत्रसाधिेिीफारशीिसि. 
 

हवल्यम शके्सहपअरच्या मृत्यूिंिर त्याच्यासंबधंीची माहििी, ऐकीव हकवा प्रत्यक्ष अिुभवािूि
हमळािेिी, गोळाकरण्यािा सुरुवािझािीपण त्याचे ‘चहरत्र’ असे हिहििेजाण्यािा सुमारेशभंरवर्े
जावीिागिी.एव्िािात्याच्यासबंंधीआस्थाजागिृिोऊिागिीिोिी. 
 

१७०९सािीहिकिसरोह्यािेशके्सहपअरच्यािाटकाचंीएकआवृत्तीप्रहसद्धकेिी.आहणहििा
त्यािेशके्सहपअरचेएकचहरत्र हििूिजोडिे. िेशके्सहपअरचेपहििे सुसंगि हिहििेिेचहरत्र म्िणिा
येईि.पणह्याचहरत्राििीसुद्धाबिुिेकमाहििीऐकीवचआिे.त्यािंिरमात्रशके्सहपअरच्याकाळािल्या
इहििासाचाआहणत्याच्याचहरत्राच्यािेखिािासािाय्यकिोऊशकिीिअशासाधिाचंाखूपचअभ्यास
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झािाआहण अजूििी िोिआिे. शके्सहपअरआहण त्याचे घराणे ह्यासंबधंी कागदोपत्री जे उल्लेखआिे
त्याचंाहिदेशपुे ेयेणारचआिे. 
 

इंग्िंडमधल्या वॉहरक (Warwick) परगण्याच्या दहक्षण भागािल्या स्र्ट्टॅफडष-ऑि-एव्िि ह्या
गावाि हवल्यमशके्सहपअरचाजन्मझािा.त्याभागािशके्सहपअरह्याआडिावाचीपुष्ट्कळघराणीिोिी.
त्यापंैकी स्र्ट्ॅटफडषमधिे शके्सहपअर घराणे िे संपन्न आहण प्रहिहष्ठि िोिे. िे मूळचे स्र्ट्टॅफडषचे िव्ििे.
हवल्यम शके्सहपअरचाआजा हरचडष शके्सहपअर िा स्र्ट्टॅफडषपासूि जवळच्या ्स्िटरफील्ड ह्या गावचा
रहिवासीिोिा.हिथेिोहवल्मकोटगावच्यारॉबटषआडषिह्याचीशिेीखंडािेकरीिअसे.आडषिघराणेिे
वॉहरक परगण्याििे फार प्राचीि, अकराव्या शिकाच्यािी पूवीचे, आहण प्रहिहष्ठि घराणे िोिे. त्या
घराण्याििे कािी िोक सरदारिी झािे िोिे. खुद्द रॉबटष िा ह्या घराण्याच्या अशाच एका प्रहिहष्ठि
शाखेपैकीिोिा. 
 

हरचडषशके्सहपअरचामुिगाआहणहवल्यमशके्सहपअरचाबाप, जॉिशके्सहपअरिा१५५२च्यापूवी
केव्िािरीस्र्ट्टॅफडषिायेऊिस्थाहयकझािािोिाअसेहदसिे.कारणत्यावर्ीत्यािाआपल्याघरासमोर
बेकायदेशीरपणेशणेसाठवल्याबद्दिदंडझाल्याचीिोंदआिे.जॉिचाव्यवसायिरमचामड्याचेिािमोजे, 
गळपटे्ट, पैशाच्या हपशव्या वगैरे ियार करण्याचा िोिा.आपल्या धंद्याि त्यािे चागंिाच पैसा हमळविा
असावा.कारण१५५६िे१५७५ह्याअवधीित्यािेस्र्ट्टॅफडषमध्येघरेवगैरे हवकिघेऊिबरीचमािमत्ता
केिीिोिी.िसेचगावाित्यािाचागंिीप्रहिष्ठािीप्राप्िझािीिोिी.स्र्ट्टॅफडषच्यािगरसभेचािोसभासद
िोिा.आहण १५५९पासूि१५७१पयंिच्या बारा वर्ांच्याअवधीििोमािाच्याएका पायरीवरूि दुसऱ्या
पायरीवरचेिचेि१५७१सािीस्र्ट्ॅटफडषचािगराध्यक्षहिवडिागेिा. 
 

१५५६आहण १५ सप्टेंबर १५५८ह्याच्या दरम्यािच्याकाळाि त्याचे रॉबटषआडषिची मुिगी मेरी
आडषिहिच्याशीिग्िझािे.केव्िािेिक्कीसागंिायेििािी.िारॉबटषआडषिम्िणजेजॉिचाबापहरचडष
शके्सहपअरज्याचीजमीि्स्िटरफील्डगावीकशीिअसेिो.१५५६सािीकेिेल्याआपल्यामृत्युपत्राि
त्यािेमेरीआडषििाकािीजमीिजुमिाहदिािोिा.१५सप्टेंबर१५५८रोजीजॉिशके्सहपअरआहणमेरी
(आडषि)शके्सहपअरह्याचेंपहििेअपत्य(मुिगी)जोिहिचाबा्प्िस्माझाल्याचीिोंदआिे.ह्यावरूिह्या
दोिवर्ांच्यादरम्यािकधीिरीत्याचेंिग्िझािेअसावेअसेम्िणावेिागिे.कारणिग्िाचीअशीिोंद
िािी. 
 

जॉिआहणमेरीह्यादापंत्यािाएकंदरआठअपत्येझािी.त्यापंैकीहवल्यमिेहिसरेअपत्यआहण
पहििा मुिगा. िाच आपिा चहरत्रिायक हवल्यम शके्सहपअर. ह्याचा बा्प्िस्मा २६ एहप्रि १५६४ ह्या
हदवशीझाल्याचीस्र्ट्टॅफडषच्यादप्िरीिोंदआिे.पणजन्मिारखेचीिोंदिािी.बा्प्िस्म्याच्यािारखेच्या
िोंदीवरूि त्याचाजन्म२३एहप्रिरोजीझािाअसावाअसेमाििेजािे. २३एहप्रििी त्याच्यामृत्यूची
िारीख.हिच्याशीजुळायिािीबरीहदसिेएवेेचह्याअिुमािाचेकारणहदसिे. 
 

त्याच्याचहरत्राििाह्यािंिरचाउल्लखेएकदमअठरावर्ांिंिरचाम्िणजे२७िोव्िेंबर१५८२ह्या
िारखेिा आिे. त्या हदवशी, शजेारच्या वुस्टर (Worcester) परगण्यािल्या वुस्टरच्या हबशपच्या
रहजस्टरािहवल्यमशके्सहपअरआहणटेंपिग्राफ्टिगावचीॲिव्िेटिीयाचं्यािग्िािापरवािाहदल्याची
िोंदआिे.पणत्याच्यादुसऱ्याचहदवशी, स्र्ट्ॅटफडषयेथीिदोिशिेकरीसणॅ्डेल्सआहणजॉिहरचडषसििे



 
 अनुक्रमणिका 

वुस्टरच्या हबशपकडेआिेआहण त्यािंी हवल्यम शके्सहपअर आहण स्र्ट्ॅटफडष येथीि ॲि िॅथवे ह्याचं्या
िग्िािाकोणाकडूिहवघ्िआिेिरत्याबद्दिच्याजबाबदारीिूिहबशपिामुक्िकरण्याबद्दि४०पौडाचें
वचिपत्र हििूि हदिे. त्याचीिी िोंद त्याच रहजस्टरािआिे. म्िणजे ॲि व्िेटिीशी िग्ि करण्यािा
परवािा हवल्यमशके्सहपअरिाएका हदवशी हदिा गेिा, आहण दुसऱ्याच हदवशी, ॲि िॅथवशेी हवल्यमचे
िग्ििोणारत्यािाअडथळािोण्याचीशक्यिाहदसिीआहणहिचाबंदोबस्िकरण्याचाप्रयत्िझािा.िा
कायप्रकारआिे? म्िणजेटेंपिग्राफ्टिगावािल्याॲिव्िेटिीह्यामुिीबरोबरआहणस्र्ट्टॅफडषगावच्या
ॲििॅथवेह्यामुिीबरोबरहवल्यमशके्सहपअरएकाचवेळीप्रणयाराधिकरीििोिाकीकाय? आहणह्या
दोघरपकैीॲििॅथवशेीत्याचेिग्ििोणेफारहिकडीचेिोिेअसेहदसिे.त्याचेंिग्िझाल्याचीिोंदकुठेच
िािी.पणह्याप्रसंगािंिरसिाचमहिन्यािंीम्िणजे२६मे१५८३ह्याहदवशीहवल्यमशके्सहपअरआहणॲि
(िॅथव)े शके्सहपअर ह्याचं्या पहिल्या अपत्याचा, सुझॅिा ह्या मुिीचा, बा्प्िस्मा झाल्याची स्र्ट्टॅफडषच्या
रहजस्टराििोंदआिे. 
 

ह्यावरकािीिोकािंीअसािकष केिाआिेकी, हवल्यमिाॲिव्िेटिीशीिग्िकरण्याचापरवािा
हमळािाआिेअसेकळिाचॲििॅथवचे्याहििहचिकािंाकाळजीवाटूिागिी.कारणॲििॅथविेाहदवस
गेिेिोिे. म्िणूि त्यािंी त्याच हबशपिागाठूिवचिपत्र हििूि हदिेआहण हवल्यमचेॲि िॅथवशेीिग्ि
िोणे हिर्मवघ्ि केिे.कारणआदल्या हदवशी हमळविेल्या परवान्याच्या जोरावर ॲि व्िेटिीिेकदाहचि
िग्िािाअडथळाआणिाअसिा. 
 

कािरचािकष असाआिेकी, ॲिव्िेटिीआहणॲििॅथवेह्यादोघीएकच.‘िॅथव’े ऐवजी‘व्िेटिी’ 
असेिावकारकुिािेचकुीिे हिहििेअसाव.ेअशाचकुात्यावळेीपुष्ट्कळिोि.पण ‘टेंपिग्राफ्टि’ आहण
‘स्र्ट्ॅटफडष’ ह्यादोििावािंघोटाळािोण्याचेकािीकारणहदसििािी.िसेचदोघीजरएकचअसिीि
िरपरवान्यािंिर दुसऱ्याच हदवशी येऊिसणॅ्डेल्सआहणजॉि हरचडषसिह्यािंािसिेवचिपत्रदेण्याचे
कािीकारणिव्ििे.आणखीिीएकअसािकष करण्यािआिाआिेकी, ॲििॅथवेिीटेंपिग्राफ्टियेथे
आपल्याएखाद्यािािेवाइकाकडेगेिीअसावी, आहणकारकुिािेहििात्यागावचीठरविेअसाव.ेआणखी
एक गूे म्िणजे हजथूििग्िाचा परवािा हदिा गेिा त्या वुस्टर गावी, हकवा हजथे हवल्यमआहणॲि
दोघेिीरािाििोिीत्यास्र्ट्टॅफडषगावीिी, िेिग्ििागल्याचीिोंदिािी.पणसिामहिन्यािंंिरसुझिॅाचा
बा्प्िस्माझाल्याचीिोंदमात्रआिे.हिसऱ्याचएकाहठकाणच्यारहजस्टराित्यािग्िाचीिोंदकोणीिरी
पाहििीम्िणिाि.पणिेमकीिीचपािेत्यारहजस्टरािूिफाडिीगेिीआिेि. 
 

स्र्ट्ॅटफडषच्या आसपास िॅथवे ह्या िावाची बरीच घराणी िोिी. पण ॲिच्या घराण्याची फारशी
माहििी हमळि िािी. हििा जरी स्र्ट्ॅटफडषची म्िटिे असिे िरी िी खरी रािणारी िोिी स्र्ट्टॅफडषच्या
जवळच्याचशॉटरीगावची.‘ॲििॅथवजेकॉटेज’ म्िणूिहिथेहिचेघरअजूिदाखविाि.ॲििॅथवचेाबाप
हिच्यािग्िाच्याआधीएकवर्षहिविषिािोिा.घरािसावत्रआईिोिी.हिचाहििाजाचअसिापाहिजे, 
आहणत्यािूिसुटायचेअसिेपाहिजे.ॲििॅथवेिी हवल्यमशके्सहपअरपेक्षाआठवर्ांिीमोठीिोिीिेिी
ह्याप्रकरणीिक्षािठेविेपाहिजे.एकंदरीिहवल्यमिािौशी, थोडासाउच्छंृखि, िरुणअसिापाहिजे
आहणिीअहधक व्यविारीअसावीव िेिग्िकरूि हििेआपिेभहविव्य हिहििकरूि घेििेअसाव.े
त्याचे कारण असे असेि की, दोन्िी घराणी सारख्याच िोिाची िोिी. शजेारशजेारच्या गावची िोिी, 
एकमेकाचंीचागंिीपहरहचििोिीआहणत्याचंापरस्परव्यविारिीिोिा. 
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ह्यािंिर पावणेदोि वर्ांिी २ फेबु्रवारी १५८५ह्या हदवशी हवल्यमआहण ॲिह्याचं्या जूहडथ िी
मुिगीआहणिॅम्िेटिामुिगाअशाजुळ्याचाबा्प्िस्माझाल्याचीिोंदआिे.त्यािंिरत्यािंामुिेझाल्याची
िोंदिािी. 
 

ह्या जुळ्याच्या जन्माच्या वळेी हवल्यम एकवीस वर्ांचा िोिा. िा वळेपयंि िो स्र्ट्ॅटफडषमध्येच
असिािरिोहिथेकायकरीििोिा? बापािात्याच्याधंद्यािमदिकरीििोिाकीदुसराकािीउद्योग
करीििोिा? कारणत्यावळेीबापािामदिीचीफारजरुरीिोिी, अशीपहर्स्थिीिोिी. 
 

त्याच्याबापािाधंद्यािासंपत्तीआहणगावािप्रहिष्ठाहमळािेिीिोिी.पण१५७६च्यासुमारािा
कािीिरीझािेआहणत्यािाएकदमउिरिीकळािागिी.िेमकेकायझािेिेकळििािी.पण१५७७
मध्ये िो िगरसभेच्या सभािंा गैरिजर राहििा. १५७८–७९ मध्ये त्यािा आपल्या पत्िीच्या कािी
मािमते्तची हवल्िेवाटिावावीिागिी. १५७८मध्येचजादा हशपाईभरिीसाठी स्र्ट्टॅफडषच्यािागहरकावंर
पट्टीबसवण्यािआिीिीित्याच्यावाट्यािा३हश.४⅕ पे.पट्टीआिी, पणिीदेखीित्यािेभरिीिािी.
१५८०मध्येिंडियेथीिवसे्टहमन्स्टरन्यायाियाित्यािािजररािायिािवेिोिे, आहणआपणचागंिे
विषिठेवूवशािंिापाळूअसेवचिपत्रिीद्यायिािवेिोिे.पणिोन्यायाियाििजरराहििािािीआहण
त्यािे वचिपत्रिी हदिे िािी. त्याबद्दि त्यािा २० पौंड आहण त्याच्यासाठी जामीि राहििेल्या जॉि
ऑडिीिा १० पौंड दंडझािा.िसेचजॉिऑडिीिािी िजर रािणेअवश्यिोिे, आहण त्याच्यासाठी
जॉिशके्सहपअरजामीिराहििािोिा.ऑडिीिजरराहििािािी म्िणूि त्यािा ४०पौंडआहणजॉि
शके्सहपअरिा२०पौंडदंडझािा. 
 

जॉिशके्सहपअर िाकोणी दंगेखोर मिुष्ट्य िोिा म्िणिू त्यािा शािंिा पाळण्यासंबधंी वचिपत्र
द्यावेिागणारिोिेअसेिािी.त्यावळेच्याधमषहवर्यककायद्यािेत्यािािेशासिकेिेिोिेअसेहदसिे.
१५८० मध्ये इंग्िंडाि कॅथहिकाहंवरुद्ध जोरदार मोिीमच काेण्याि आिी िोिी. प्रत्येक सभ्य आहण
शािंिाहप्रयिागहरकािे हियहमिपणेचचषमध्येिजरराहििेचपाहिजेअसा त्यावळेचाकायदािोिा.िसे
िजरिरािणेिीविषणूकबेबंद, शािंिाहबघडवणारीआहणराज्याच्यासुरहक्षििेिाधोकाआणणारीआिे
असे कायद्यािे ठरि िोिे आहण जे िोक चचषमध्ये िजर रािणार िािीि त्यािंा कोटापुे े खेचिू
त्याचं्याकडूिसद्विषिाचेआहणशािंिापाििाचेवचिपत्रआहणिेिहदल्यासजबरदस्िदंडघेििाजाि
असे. जॉि शके्सहपअर िा चचषमध्ये िजर रािणे चकुवीि असावा. कारण चचषच्या उपासिािंा िजर ि
रािणाऱ्याचं्या१५९२सािाच्याएकायादीिजॉिशके्सहपअरचेिावआेळिे. 
 

िासवषिपशीिदेण्याचाउदे्दशजॉिशके्सहपअरच्याधंद्यािाआहणप्रहिष्ठिेाएकदमउिरिीकळा
का िागिी असावी ह्याचा थोडासा अंदाज यावा िा आिे. वरची िकीकि जर खरी असेि िर जॉि
शके्सहपअरकॅथहिकिोिाआहणिोआपल्याधमािाहचकटूिराहििाम्िणूित्यािाअडचणीसोसाव्या
िागल्या असणे शक्य आिे. कारण कािी असिे िरी एवेे खरे की १५७६ पासूि म्िणजे हवल्यम
शके्सहपअरच्यावयाच्याबाराव्यावर्ापासूित्याच्याघरचीपहर्स्थिीओेघस्िीचीिोिी.घरािा त्याच्या
मदिीचीगरजिोिी. 
 

मगप्रश्िअसायेिोकी, हवल्यमकधीशाळेिगेिािोिीकीिािी? गेिाअसिािरहकिीवर्?े 
ह्याप्रश्िाचे हिहििउत्तरकािी हमळििािी. पूवीअशासमजूििोिीकी, हवल्यमचाबापअडाणीआहण
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हिरक्षरमिुष्ट्यिोिा, त्यािाआपिीसिीदेखीिकरिायेििसे.स्र्ट्ॅटफडष िेएकहभकारआहणघाणेरडे
गाविोिे.हिथेहशक्षणाचीकािीसोयिव्ििी.िेव्िाहवल्यमकधीशाळेिगेिाअसेििेशक्यिािी.िाच
िकष आणखीखेचूिपुेेअशीिीहवधािेकरण्यािआिीकी, असिाअडाणीगावेळमुिगाशके्सहपअरच्या
िावावरप्रहसद्धझािेिीिाटके, काव्येहििूशकेिकशी?त्याच्यािाटकािंहदसणारीहवद्वत्ता, कायद्याचे
सूशम ज्ञाि, बिुश्रुििा, बिुभाहर्किा, अविोकिाची सूशमिा, थोर सरदारवगाच्या चािीरीिरची, 
वागण्याबोिण्याची माहििी इत्यादी गुण अशा अडाणी माणसाच्या अंगी असणे शक्यच िािी. िेव्िा िी
िाटके, काव्ये कोणी िरी मोठ्या सरदारवगािल्या हवद्वाि, राजकारणी पुरुर्ािेच हिहििी असिी
पाहिजेि.आहणआपिेिावप्रहसद्धकरणेराजकीयकारणामुळेत्यािाधोक्याचेवाटल्यामुळेत्यािेहवल्यम
शके्सहपअरिामकएकािटािा त्यावरआपिेिावघािूद्यायिाियार केिेअसेि, त्यासाठीअथािच
हवल्यमशके्सहपअरिाकािीपैसे देऊकेिेअसिीि.त्याकाळचाअसा हवद्वािाग्रणीराजकारणीम्िणजे
फ्रा्न्ससबेकि.म्िणिूशके्सहपअरचीसमजिीजाणारीिाटकेबेकििेचहिहििीअसेम्िणणाराएकपथं
पुेे आिा. त्यािंिर त्याच्या जोडीिाआणखीिी असे िीि पंथ पुे े आिा. त्यािंिर त्याच्या जोडीिा
आणखीिीअसेिीिपंथपुे ेआिे.अिष ऑफऑक्सफडष,अिष ऑफडाबीआहण हिस्टफरमािोअशा
आणखीहिघाकंडेिेकिृषत्वदेण्यािआिेआिे.त्यात्यापंथीयाखेंरीजइिरकोणीत्याचं्यामिािंाफारशी
मान्यिा देि िािीि. म्िणिू त्याचंा हवशरे् हवचार करण्याचे इथे कारण िािी. पण अिीकडे सोळाव्या
शिकािल्या इंग्िंडच्या सामाहजक, राजकीय, आर्मथक, शकै्षहणक इहििासाचा, ित्कािीि वॉहरक
परगण्याचा, स्र्ट्टॅफडषशिराचावगैरेअभ्यासिोऊिजीमाहििीहमळािीआिेहिच्यामुळेह्याकाळाचेहचत्र
पुष्ट्कळचस्पष्टझािेआिे.त्यामुळेखुद्दहवल्यमशके्सहपअरसंबंधीअहधकमाहििीहमळािीिसिीिरीजी
माहििी हमळािी आिे हिच्यामुळे त्याच्या कौटंुहबक ्स्थिीसबंंधी, त्याच्या हशक्षणासंबधंी हवश्वास
वाटण्याजोगीहवधािेकरणेशक्यझािेआिे. 
 

पहििी गोष्ट म्िणजे स्र्ट्टॅफडष िे त्याकाळी हभकारआहण हबिमित्त्वाचे गाविव्ििे. िे घाणेरडे
असेि, पणत्यावळेचेिंडििीहििकेचघाणेरडेिोिे.स्र्ट्ॅटफडष िेत्याभागािल्यात्याच्याआसपासच्या
अिेकगावािंामध्यविीअसेबाजारपेठेचेमोठेगाविोिे.हिथेव्यापारधंदाचागंिाचािििोिा.त्याकाळी
त्यागावाचीवस्िीसुमारेदोििजारिोिी.स्र्ट्ॅटफडषचारहिवासीपणिंडिचािॉडषमेयरझािेिासरह्यू
क्िॉप्टि १४९२ मध्येच एव्िि िदीवर पूि बाधंिा िोिा आहण हिथल्या शाळेििे हशक्षण पुरे करूि
ऑक्सफडष आहण कें हब्रज हवद्यापीठािं जाणाऱ्या हवद्यार्थयांसाठी त्यािे सिा हशष्ट्यवृत्त्या ठेवल्या िोत्या.
स्र्ट्ॅटफडषहवद्याथीबिुधाऑक्सफडषिाजाि. 
 

१५५३ मध्ये स्र्ट्टॅफडष गावािा राजाजे्ञिुसार चौदा ऑल्डरमेि आहण चौदा बजेसेस असिेिी 
िगरसभा हमळािी. १५५३ स्र्ट्ॅटफडषिा गॅ्रमर स्कूि हमळािे. आहण अशी गॅ्रमर स्कूल्स त्यावळेी सवष देशभर 
पसरिी िोिी. त्यावळेी पसरिी िोिी. त्यावळेी प्रचाराि असिेल्या हििीच्या िॅहटि शािेय व्याकरणाव्या 
दरवर्ी दिा िजार प्रिी छापल्या जाि, ह्यावरूि हशक्षणाच्या प्रसाराची कल्पिा येईि. १५७१ िे १५७९ ह्या 
कािावधीि म्िणजे हवल्यमच्या शाळेि जाणाऱ्या वयाि ऑक्सफडष हवद्यापीठाचे पदवीधर स्र्ट्टॅफडषच्या गॅ्रमर 
स्कूििा हशक्षक म्िणूि िाभिे िोिे. आहण त्याचंा पगार हवद्यापीठाच्या फेिोंिा हमळणाऱ्या विेवापेक्षा 
अहधक िोिा. 
 

हवद्याथी साधारणपणे वयाच्या सािव्या वर्ी शाळेि प्रवशे करी आहण सोळाव्या वर्ापयंि त्याचे 
हशक्षण पुरे िोई. हशक्षणाि िॅहटि व्याकरण, हिबधंिेखि आहण पत्रिेखि ह्यावंर मुख्य भर असे. पहिल्या 
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वर्ािंिर हशक्षणाचे, म्िणजे भार्णाचे, िेखिाचे आहण परीके्षचे, माध्यम िॅहटिच असे. टेरन्स आहण प्िॉटस 
िे िाटककार, िॉहरस, व्िर्मजि आहण ऑ्व्िड िे कवी, सीझर आहण हससेरो वगैरेंचे हिखाण ह्याचंा शाळेि 
अभ्यास िोई. वरच्या वगाि िकष शास्त्र (िॉहजक) आहण वक्िृत्व (रेटहरक) ह्याचंा अभ्यास िोि असे. 
इसापच्या कथा त्याचं्या वाचिाि असिच. बायबि आहण त्याििी स्िोते्र (साम्स) िी िर शाळेि 
हित्यपाठािच असि. शाळा सकाळी सिा वाजिा भरे. िऊ वाजिा पाणी हपण्यासाठी छोटी सुटी असे, िंिर 
अकरा िे एक जेवणासाठी मोठी सुटी, आहण मग एक िे पाच पुन्िा शाळा, असे शाळेचे िास असि. कािी 
हठकाणी मुिाबंरोबर मुिीिी शाळेि जाि. 
 

शाळा, शाळामास्िर, हवद्याथी आहण शाळेिीि हशक्षण ह्याचें शके्सहपअरच्या िाटकािं अिेक 
हठकाणी उल्लेख येिाि. िॅहटि िाटके आहण काव्ये ह्याचें त्याच्या मिावर खोि संस्कार झािे िोिे िे 
त्याच्या काव्य-िाटकािूंि हदसिे. िकष शास्त्राििी पहरभार्ा आहण खंडि-मंडिाची िकष शास्त्रीय पुस्िकी 
पद्धि क्वहचि चेष्टेिे वापरिेिी त्याच्या िाटकािं हदसिे. आहण वक्िृत्व िर त्याच्या िाटकािं पािोपािी 
हदसिे. िे सगळे केवळ त्याचे अहशहक्षिपटुत्व आिे असे म्िणणे कठीण आिे. त्याच्या मागे शाळेि घेििेिे 
हशक्षण आिे असे म्िणणेच अहधक योग्य िोईि. 
 

त्याचंा शजेारी आहण समकािीि हरचडष हक्विी ह्यािे आपल्या वयाच्या अकराव्या वर्ी आपल्या 
बापािा िॅटहिमध्ये हिहििेिे एक पत्र उपिब्ध आिे. हरचडषचा बाप एहडयि हक्विी आहण हवल्यमचा बाप 
जॉि शके्सहपअर ह्याचं्या पहर्स्थिीि हविक्षण साम्य आिे. स्र्ट्टॅफडषमध्ये त्याचंी घरे एकमेकाचं्या शजेारी 
िोिी. दोघेिी िगरसभेचे सभासद िोिे. म्िणजे दोघेिी घरंदाज आहण प्रहिहष्ठि िोिे. दोघािंािी साधारण 
सारख्या वयाचे मुिगे िोिे. अशा ्स्थिीि एकाचा मुिगा हशकिो आहण दुसऱ्याचा ि हशकिा उिाडक्या 
करीि राििो िे शक्य हदसि िािी. 
 

हवल्यम शके्सहपअर शाळेि गेल्याचा पुरावा िािी िी गोष्ट खरी आिे. पण त्याचे कारण असे आिे 
की, त्या कािखंडािीि स्र्ट्टॅफडषच्या गॅ्रमर स्कूिमधिी शाळेची रहजस्टरेच िािीि. त्यामुळे 
स्र्ट्ॅटफडषमधिी कोणिीच मुिे शाळेि गेल्याचा कागदोपत्री पुरावा िािी. िॅहटिमध्ये पत्र हिहिणारा हरचडष 
हक्विीिी शाळेि गेल्याचा पुरावा िािी. 
 

िगरसभेच्या कागदपत्रािं जॉि शके्सहपअरिे सिीच्या ऐवजी हिशाणी केिी आिे ह्यावरूि िो 
हिरक्षर असावा असा हिष्ट्कर्ष काेण्याि आिा आिे. पण िोिी योग्य िािी. सिी करूि हशवाय हिशाणी 
करणे, हकवा सिीऐवजी हिशाणी करणे, िी गोष्ट त्या काळी सवषसामान्य िोिी. जॉिचा शजेारी एहड्रयि 
हक्विी िािी जॉिप्रमाणेच िगरसभेचा िोिा. ज्या कागदावर जॉििे सिी ि करिा हिशाणी केिी आिे, त्याच 
कागदावर एहड्रयििेदेखीि सिी ि करिा हिशाणीच केिी आिे. आहण ज्याअथी एहड्रयिचा मुिगा त्यािा 
िॅहटिमध्ये पत्र हिहििो, त्याअथी त्यािा हिहििा-वाचिा येि असिेच पाहिजे ; िरीिी िो सिी ि करिा 
हिशाणीच करिो. म्िणजे एखाद्यािे सिी ि करिा हिशाणी केिी एवढ्याच कारणावरूि िो हिरक्षर िोिा 
असे ठरि िािी. हशवाय कािी वर् ेजॉिकडे िगरसभेचे हिशबे ठेवण्याचे काम िोिे, िे त्यािे केिे आिे ; 
त्यावरूििी िो हिरक्षर िव्ििा िे हदसूि येिे. 
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एकूण हवल्यमचा बाप हिरक्षर िव्ििा. स्र्ट्ॅटफडषमध्ये चागंिी शाळा िोिी. हिथल्या शाळेि मुिे जाि 
िोिी. आहण पुरावा िसिा िरी हवल्यम शके्सहपअर शाळेि गेिा असिा पाहिजे असे अिुमाि करिा येिे. 
आहण त्याचा पुरावा त्याच्या िाटकािंिी हमळिो. 
 

१५८५ िंिर हवल्यम शके्सहपअरचा पुन्िा उल्लखे आेळिो िंडमध्ये १५९२ सािी. िा उल्लेख 
अप्रत्यक्ष पण त्याची ओळख पटेि असा आिे. १५९२ च्या सप्टेंबरमध्ये रॉबटष ग्रीि ह्या िाटककारािे आपल्या 
आयुष्ट्याच्या अखेरीिा हिहििेल्या ‘Greene’s Groatsworth of Wit Bought with a Million of 
Repentance’ ह्या पत्रकाि पुेीि वाक्य हिहििे आिे : ‘An upstart crow, beautified with our 
feathers, that with his Tygers heart wrapt in a Player’s hyde, supposes he is as well able to 
bombast out a blank verse as the best of you : and being an absolute Joahannes factotum, is 
in his own conceit, the onely Shak-scene in a vountries.’ 
 

ह्याििे ‘Tygers heart wrapt in a Player’s hyde’ िे वणषि हवल्यम शके्सहपअरच्या १५९२ च्या 
माचषमध्ये रंगभमूीवर आिेल्या ‘सिावा िेन्री-भाग ३’, अंक १, प्र. ४ मधल्या ‘Tygers heart wrapt in a 
woman’s hyde’ ह्याचे उघडउघड हवडंबि आिे. आहण ‘शके्-सीि’  िे िाव ‘शके्सहपअर’ ह्या िावाची 
िक्कि आिे. िे वाक्य शके्सहपअरच्या रागािे हिहििे आिे. आिापयंि िाट्यके्षत्राि पदवीधराचें जे वचषस्व 
िोिे त्यािा आिा धक्का पोचू िागिा िोिा. आहण अहशहक्षि खेडवळ समजिा जाणारा एक िरुण, िट 
आहण िाटककार म्िणूि पुेे येऊ िागिा िोिा. इिकेच िािी िर त्याचे मित्त्व जुन्या िोकािंा खुपू िागिे 
िोिे. 
 

१५८५ पासूि १५९२ पयंिच्या काळाि हवल्यम शके्सहपअर कुठे िोिा? िो काय करीि िोिा?िो 
िाटक कंपिीि कसा गेिा? त्यािे आपिे गाव का सोडिे? त्यािे वगेवगेळ्या के्षत्रािंिे ज्ञाि कसे हमळविे? 
ह्यासंबधंी अिेक आख्याहयका प्रचहिि झािेल्या आिेि. चािषकोट येथीि सर टॉमस िूसीच्या आवाराििे 
िहरण चोरल्यामुळे त्यािा स्र्ट्ॅटफडष सोडूि पळूि जाव ेिागिे, िो कािी हदवस हशक्षक िोिा, कािी हदवस 
एका वहकिाकडे िोकरीिा िोिा, िो समुद्रपार सफरीिा गेिा िोिा, िो इटिीि राहििा िोिा, 
िाट्यगृिाचं्या बािेर उभे रािूि त्यािे िाटके पािायिा येणाऱ्या श्रीमंि िोकाचें घोडे संभाळण्याचे काम 
केिे, कािी हदवस त्यािे प्रॉम्प्टरच्या सािाय्यकाचे काम केिे (िे काम म्िणजे एखाद्या पात्राची रंगभमूीवर 
प्रवशे करण्याची वळे झािी म्िणजे रंगपटाि जाऊि त्यािा वदी द्यायची) इत्यादी. ह्यापंैकी कोणिी कामे 
त्यािे खरोखर केिी (हकवा केिी असावीि) हकवा केिी िािीि (हकवा िसावीि) ह्यासंबधंी कािीिी 
सागंिा येि िािी. िसेच १५९३ मध्ये हवल्यम शके्सहपअरिे ‘व्िीिस अँड अडोहिस’ आहण १५९४ मध्ये ‘द रेप 
ऑफ िूक्रीस’ अशी दोि काव्ये अिष  ऑफ साउथमॅ्प्टििा अपषण केिी. ह्या अपषणपहत्रकाचं्या भारे्वरूि 
त्याचा आहण अिष  ऑफ साउथमॅ्प्टिचा पहरचय चागंिा दृे असावा असे हदसिे. िा पहरचय केव्िा कसा 
झािा िेिी एक गूेच आिे. एखाद्या िदीचा प्रवाि कािी काळ वाििािा हदसावा, िंिर मध्येच एकाएकी 
गुप्ि व्िावा आहण बऱ्याच अंिरावर पुन्िा एकाएकी प्रकट व्िावा, िसे िे आिे.  
 

ह्या गूे कािखंडावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्ि आथषर गे्र ह्या िेखकािे आपल्या A Chapter in the 
Early Life of Shakespeare ह्या पुस्िकाि केिा आिे. त्याचे म्िणणे असे की स्र्ट्टॅफडष गावी शाळा असिी 
िरी हवल्यमच्या घरचे वािावरण हशक्षणािा मोठेसे अिुकूि िव्ििे. िेव्िा त्याचे हशक्षण स्र्ट्ॅटफडषमधल्या 
गॅ्रमर स्कूिमध्ये झािे असेि असे हदसि िािी. 
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दुसरी गोष्ट अशी की, हवल्यम शके्सहपअरच्या आरंभीच्या, म्िणजे सि १६०० पयंिच्या, िाटकािं 

वॉहरक परगण्याच्या उत्तर भागाचे जसे हवपिु उल्लखे येिाि िसे दहक्षण भागाचे म्िणजे स्र्ट्ॅटफडषच्या 
आसपासच्या भागाचे येि िािीि. िसेच हवल्यम शके्सहपअरिा िंडिकडे जाणारा जो रस्िा मािीि िोिा 
िो वॉहरक परगण्यािल्या उत्तरेकडल्या कोपऱ्यािल्या गावािूि िंडिकडे जाणारा रस्िा िोिा, स्र्ट्टॅफडषिूि 
िंडिकडे जाणारा िव्ििा, असे त्या वाटेवरच्या ज्या गावाचें िो उल्लखे करिो त्यावरूि वाटिे. 
 

पोल्सवथषचे गुडइअर िे सरदार घराणे हशक्षणाचे आहण साहित्याचे चाििे िोिे. हिथिे वािावरण 
साहि्त्यकाचं्या वास्िव्यािे भारिेिे िोिे. रॉबटष बटषि, िॉहिन्शडे आहण टॉमस बडेट िे िेखक हिथे िोिे. 
मायकेि डे्रटि (जन्म १५६३) िा कवी पोल्सवथष येथीि गुडइअर सरदाराकंडे आश्रयािा िोिा. डे्रटि 
आहण हवल्यम शके्सहपअर िे हमत्र िोिे. आहण अखेरपयंि त्याचंी मतै्री हटकिी िोिी. (एक आख्याहयका 
अशी आिे की मायकेि डे्रटि, बेि जॉन्सि आहण हवल्यम शके्सहपअर िे एकदा बेसुमार दारू प्यायिे; 
त्यामुळे हवल्यम शके्सहपअर आजारी पडिा आहण त्यािच त्याचा अंि झािा.) 
 

पोल्सवथषचा सर िेन्री गुडइअर ह्याचा जॉि शके्सहपअरशी स्र्ट्ॅटफडष येथेच १५७०–७१ मध्ये भेटीचा 
योग आिा िोिा. त्या ओळखीच्या आधारावर जॉििे हवल्यमिा पोल्सवथष येथे पाठविे असाव.े सर िेन्री 
गुडइअरचा पुिण्या िेन्री गुडइअर िा ऑक्सफडष हवद्यापीठाि हशकि असिािा अिष  ऑफ साउथमॅ्प्टि िा 
त्याचा सिाध्यायी आहण हमत्र िोिा. िे सवष िक्षाि घेििे म्िणजे हवल्यम शके्सहपअरचे हशक्षण पोल्सवथष येथे 
सर िेन्री गुडइअरच्या आश्रयािे झािे असाव,े त्याचा समकािीि मायकेि डे्रटि ह्याचा आहण हवल्यमचा 
स्िेि हिथेच जमिा असावा, सरदारवगाच्या जीविक्रमाशी हवल्यमचा हिथेच पहरचय झािा असावा, सर 
िेन्रीच्या हशफारशीमुळेच हवल्यमचा व अिष  ऑफ साउथमॅ्प्टिचा पहरचय झािा असावा, आहण सर िेन्रीच्या 
प्रोत्साििािेच हवल्यम िंडििा गेिा असावा.  
 

आथषर गे्रचे िे पुस्िक सि १९२६ मध्ये प्रहसद्ध झािे. पण त्यािंिरच्या काळािल्या शके्सहपअरच्या 
कोणत्यािी चहरत्रिेखकािे त्याची दखि घेििेिी हदसि िािी. 
 

शके्सहपअर आहण आडषि िी घराणी, स्र्ट्ॅटफडष गाव, वॉहरक परगणा आहण ित्कािीि इंग्िंड, 
ह्यासंबधंीच्या सूशम, दीघष आहण हचकाटीच्या अभ्यासािंिर जी माहििी आिापयंि उपिब्ध झािी आिे 
हिच्या आधारावर, पुराव्यािे हसद्ध करिा येण्याजोगा िािी िरी स्थूि मािािे हवश्वास ठेवण्याजोगा अंदाज 
ह्या बाबिीििी बाधंणे शक्य झािे आिे. 
 

शके्सहपअर आहण आडषि िी दोन्िी घराणी प्रहिहष्ठि आहण सधि िोिी िे वर आिेच आिे. १५७६–
७७ च्या सुमारािा जॉि शके्सहपअरच्या धंद्यािा उिरिी कळा िागिी असिी िरी िो अगदी कफल्लक 
झािा असेि असे िािी. हशवाय िोपाविेो हवल्यमचे चार-पाच वर् ेिरी हशक्षण झािेिे असाव,े आहण पुेिे 
हशक्षण त्यािा थाबंवाव ेिागिे असेिच असे िािी. हकबिुिा वर एका हठकाणी म्िटल्याप्रमाणे त्यािे आपिे 
हशक्षण पुरे केिे असण्याचीच शक्यिा आिे. 
 

स्र्ट्ॅटफडष िे त्या भागाििे प्रमुख आहण भरभराटीि असिेिे गाव िोिे, िेिी वर आिे आिे. हिथे 
वारंवार िाटक मंडळ्या येि. १५६९ िे १५८७ ह्या अठरा वर्ांि वर्ा-दोि वर्ांिी एखाद दोि कंपन्या िरी 
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स्र्ट्ॅटफडषिा आिेल्या आेळिाि. आहण त्यािंल्या कािी चार-चार सिा-सिा वळेा आिेल्या आिेि. जॉि 
शके्सहपअर िा िाटकाचंा शौकीि िोिा. िो िगरसभेचा सभासद असिािाच्या काळाि त्याच्याबरोबर 
मािािे जाऊि िाटके पािण्याची संधी हवल्यमिा हमळािी असिी पाहिजे. 
 

शके्सहपअरचे वय, त्याची बुहद्धमत्ता आहण प्रहिभा, त्याच्या कुटंुबाची ओेघस्िीची पहर्स्थिी, त्याचे 
हवहचत्र पहर्स्थिीि झािेिे िग्ि, आहण त्यािूि त्याच्यावर पडिेिी बायकोची आहण िीि मुिाचंी 
जबाबदारी ह्या सगळ्या गोष्टी िक्षाि घेिल्या म्िणजे आपण घराबािेर पडूि कािी िरी उद्योग केिा पाहिजे 
असे त्यािा वाटू िागणे सािहजक आिे. आहण त्याच्यासारख्या सािसी आहण रोमहँटक वृत्तीच्या िरुणािा 
िाटकाचें, िाटक कंपन्याचें, त्यािंल्या कािीशा स्वच्छंद जीविाचे आकर्षण वाटिे असाव े आहण हिथे 
आपल्यािा िशीब काेायिा हमळेि अशा समजुिीिे आपिे घर आहण गाव सोडूि त्यािे िाटक कंपिीि 
जायचे ठरविे असाव,े आहण त्याप्रमाणे केिे असाव,े असे हदसिे. त्याचा चेिरा अहिशय भावदशी आहण 
भाविाबंरोबर रंग पािटणारा िोिा असे म्िणिाि. िसेच िो स्वभावािे सिवासहप्रय आहण मिहमळाऊ िोिा 
असेिी उल्लखे आिेि. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यािा िाटक कंपिीि िेण्यािा अिुकूिच िोत्या. 
 

१५९२ पासूि पुेच्या काळाि हवल्यम शके्सहपअरचे वास्िव्य िंडमध्ये िाटक कंपन्यािंच िोिे. 
आहण ह्या काळाि िट, िाटककार आहण कवी ह्या िात्यािंी त्यािे चागंिा िौहकक संपादि केिा. १५९२ 
पासूि जवळजवळ त्याच्या आयुष्ट्याच्या अखेरपयंिच्या काळाििे त्याच्यासंबधंीचे उल्लेख भरपूर आेळिाि. 
पण िे बिुिेक सगळे त्याच्या िाटकाचें प्रयोग, त्याच्या काव्याचं्या हकवा िाटकाचं्या पुस्िकाचें प्रकाशि, 
आहण त्याची िाटकािंिी कामे ह्यासंबधंीच आिेि. त्याच्या खासगी चहरत्रासबंंधीचे थोडेच आिेि. 
 

१५९४ च्या आधीच त्याची िऊ िाटके रंगभमूीवर आिी िोिी, आहण दोि काव्ये प्रहसद्ध झािी 
िोिी. 
 

१५९४ िे १५९७ ह्या अवधीि त्यािे पाच िाटके हिहििी. ‘रोहमओ अँड ज्यूहिएट’ आहण ‘मचंट 
ऑफ व्िेहिस’ िी दोि मित्त्वाची िाटके ह्या काळाििी. 
 

१५९७ िे १६०० पयंिच्या अवधीि त्यािे आठ िाटके हिहििी. ‘ॲज य ूिाइक इट’ िी सुखा्न्िका 
आहण ‘ज्यहूियस सीझर’ िी पहििी रोमि शोका्न्िका ह्या काळाििी. 
 

१६०१ िे १६०८ ह्या अवधीि दिा िाटके आहण एक काव्यसंग्रि ियार झािा. ‘िॅम्िेट’, ‘ऑथेिो’, 
‘हकग हियर’ आहण ‘मकॅ्बेथ’ ह्या त्याच्या चारिी सवषश्रेष्ठ शोका्न्िका ह्या काळािल्या आिेि. 
 

१६०८ िंिरच्या कािावधीि पाच िाटके हिहििी गेिी आहण ‘सॉिेट्स’ व ‘द िव्िसष कम्प्िेंट’ िे 
काव्य िी प्रहसद्ध झािी. िी सॉिेट्स W.H.िी आद्याक्षरे असिेल्या व्यक्िीिा अपषण केिी गेिी आिेि. पण 
W.H. म्िणजे कोण िे गूे अजूििी उकििेिे िािी. िो अिष  ऑफ साउथमॅ्प्टि असावा असा सवषसाधारण 
समज आिे. िसेच ह्या सॉिेट्समध्ये–काळे पाणीदार डोळे असिेल्या, अत्यिं आकर्षक आहण छाप 
पाडणाऱ्या, पण हििक्याच बइेमाि–स्त्रीचा उल्लेख आिे. िी (डाकष  िेडी) कोण िेिी अजूि गूेच आिे. 
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१५९४ च्या पूवीच्या काळाि हवल्यम शके्सहपअर कोणत्यािी एका कंपिीशी बाधंिा गेिेिा हदसि 
िािी. १५९४ सािी िॉडष चेंबिेिची कंपिी स्थापि झािी िेव्िा िो त्याच कंपिीि िोिा, आहण त्या 
कंपिीशी त्याचा संबंध अखेरपयंि िोिा. ह्यावरूि िो ्स्थर वृत्तीचा, सिकाऱ्याशंी हमळविू घेणारा असावा 
असे हदसिे. 
 

१५९८ मध्ये चेंबिेि कंपिीिे टेम्स िदीच्या दहक्षण िीरावर स्विःचे िाट्यगिृ बाधंावयाचे ठरहविे. 
िे िाट्यगृि म्िणजे ‘ग्िोब’. ह्या िाट्यगृिाच्या मािकीि हवल्यम शके्सहपअरची भागीदारी िोिी. त्याची 
उत्तमोत्तम िाटके ह्याच िाट्यगृिाि रंगभमूीवर आिी. 
 

१६०३ मध्ये राणी पहििी इहिझाबेथ हिचा मृत्य ूझाल्यावर पहििा जेम्स िा इंग्िंडचा राजा झािा. 
चेंबिेिची िाटक कंपिी िीच त्यािे आपिी म्िणूि िेमिी, आहण ‘चेबिेिची कंपिी’ ‘राजाची कंपिी’ 
झािी. 
 

िे झािे हवल्यम शके्सहपअरचे िाट्यके्षत्राििे जीवि. त्याच्या खासगी जीविाििी कािी मित्त्वाच्या 
घटिा ह्याच काळाि घडल्या. 
 

१५९६ च्या ऑगस्टमध्ये त्याचा एकुििा एक मुिगा िॅम्िेट (Hamnet) ह्याचे हिधि झािे (जन्म 
१५८५). 
 

त्याच वर्ाच्या ऑक्टोबरमध्ये त्याच्या बापािा ‘King of Arms’ िे मािहचन्ि (Coat of Arms) 
बिाि करण्याि आिे. िे हवल्यम शके्सहपअरिेच अजष करूि आपल्या बापासाठी हमळहविे िोिे. ह्या 
मािहचन्िामुळे शके्सहपअर घराण्याच्या ‘सद्गिृस्थ’ (Gentleman) ह्या पदवीवर सरकारी हशक्कामोिषब 
झािे. इंग्िंडमधल्या त्या काळच्या समाजरचिेि ‘सद्गिृस्थ’ (Gentleman) ह्या पदवीिा हवशरे् स्थाि 
असे आहण िे जन्म (कुिीित्व) आहण जमीिदारी ह्यावंर मुख्यिः अविंबिू असे. िे मािहचन्ि बिाि 
करिािा जे हिवदेि प्रहसद्ध करण्याि आिे त्याि शके्सहपअर आहण आडषि ह्या दोन्िी घराण्याचं्या हपेीजाद 
मोठेपणाचा उल्लेख केिा आिे. 
 

१५९७ च्या मे महिन्याि हवल्यम शके्सहपअरिे स्र्ट्ॅटफडष गावी ‘न्य ू प्िेस’ िे घर हवकि घेििे. िे 
स्र्ट्ॅटफडषमधिे सगळ्यािं मोठे घर िोिे. त्यािंिरच्या िीिचार वर्ांि त्यािे स्र्ट्टॅफडषमध्ये आणखीिी 
जमीिजुमिा केिा. 
 

१६०१ मध्ये त्याचा बाप जॉि ह्याचे हिधि झािे. १६०७–८ िंिर हवल्यम शके्सहपअरचा मुक्काम 
बिुिेक स्र्ट्टॅफडषमध्येच असावा असे हदसिे. कारण त्यािंिरच्या काळाि स्र्ट्ॅटफडष गावच्या कागदपत्रािं 
त्याचे िाव अिेक वळेा आेळिे. त्यावरूि िो स्थाहिक बाबरि िक्ष घािीि असावा असेिी हदसिे. दुसरे 
म्िणजे सि १६०७ िंिर त्याचे िाव त्याच्या कंपिीच्या िटाचं्या यादीि हदसि िािी. (१६१२ सािी 
िंडिमध्ये त्यािे हदिेल्या एका साक्षीि त्याचा उल्लेख हवल्यम शके्सहपअर, जंटिमि, रािणार स्र्ट्ॅटफडष-
ऑि-एव्िि, असा केिेिा आिे.) 
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१६१३ सािी त्यािे िंडिमध्ये आणखी कािी मािमत्ता खरेदी केिी. वरीि सवष उल्लेखावंरूि 
त्याची सापंहत्तक ्स्थिी खूपच चागंिी असिी पाहिजे िे हदसूि येिे. सि १६६१–६२ मध्ये 
त्याच्यासंबधंीच्या आठवणी गोळा करणारा जॉि वॉडष म्िणिो की, ‘हवल्यम शके्सहपअरचा वार्मर्क खचष एक 
िजार पौंड असे.’ म्िणजे आजच्या हिशबेािे ३७,५०० पौंड. 
 

१६०७ मध्ये त्याची मोठी मुिगी सूझिॅा हिचे डॉ. जॉि िॉि ह्याच्याशी िग्ि झािे. 
 

१६०८ सािी त्याची आई मेरी हिचे हिधि झािे. १६१६ च्या फेबु्रवारीि त्याची धाकटी मुिगी 
जूहडथ हिचे टॉमस हक्विीशी िग्ि झािे. आपल्या बापािा िॅहटिमध्ये पत्र हिहिणाऱ्या, हवल्यमचा 
समवयस्क आहण शजेारी असिेल्या, हरचडष हक्विीचा िा मुिगा. 
 

२५ माचष १६१६ ह्या हदवशी त्यािे आपिे मृत्युपत्र केिे. त्याि आपल्या हमळकिीची वाटणी आहण 
हवल्िेवाट करिािा त्यािे िेन्री काँडेि, जॉि िेहमग (हवल्यम शके्सहपअरच्या िाटकाचं्या ‘फोहियो’ 
आवृत्तीचे प्रकाशक) आहण हरचडष बर्मबज ह्या आपल्या सिकाऱ्याचंीिी आठवण ठेविी आिे. 
 

२३ एहप्रि १६१६ रोजी हवल्यम शके्सहपअरचा मृत्यू. िॅम्िेटच्या, आपल्या एकुित्या एका मुिाच्या, 
मृत्यूचे हवल्यम शके्सहपअरिा फार दुःख झािे. आपल्या घराण्याचे िाव आपल्या पुत्रपौत्रािंी चािू ठेवाव े
अशी त्याची मोठी इच्छा िोिी. पण दैवाचा हविास असा की त्याचा आहण त्याच्या घराण्याचा िाविौहकक 
त्याच्या औरस संििीिे चािू ठेविा असिा त्यापेक्षािी जास्ि प्रमाणावर आहण जास्ि वैभवासि त्याच्या 
मािस संििीिे ठेविा आिे. आहण जोपयंि इं्ग्िश भार्ा आहण हिच्यावर पे्रम करणारे िोक असिीि 
िोपयंि िो िौहकक रािीि. 

 
 

** 
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शेक्सणिअरकालीन इगं्लंड 
 

सौ. कमलाबाई णटळक 
  
शके्सहपअरकािीिइंग्िंडिेपहिल्याइहिझाबेथराणीच्यायुगाििेइंग्िंडम्िणूिओळखिेजािे.

इंग्िंडच्या इहििासािीि िे एकअत्यंि संपन्न, समृद्ध, िेजस्वी पवष िोिे. इहिझाबेथ राणीिे इंग्िंडवर
१५५८िे१६०३पयंिराज्यकेिे.हिच्याकारहकदीिइगं्िंडचीप्रहिष्ठावशािपराकाषे्ठिापोचिी.व्यापार
वाेिा, िोकसंपन्नझािे, इंग्िंडच्याआरमाराचेसागरावरवचषस्वप्रस्थाहपिझािे.इंग्िंडच्याशतंू्रवर–
स्पेिवफ्रान्सयावंर–इंग्िंडिे मुत्सदे्दहगरीिेमाि केिी. युरोपच्या राजकारणािइगं्िंडचेवजिवाेिे.
स्कॉटिंड वआयिंडया देशािंीि बंडाळी शमूि हिथे शािंिा िादूंिागिी व इंग्िंडची त्याचं्यावरीि
पकडदृेझािी. खुद्द इंग्िंडमध्येधमषसुधारणा पक्क्या पायावर ्स्थरझािी.साहित्यादीकिािंा बिर
आिा. राष्ट्र्ट्ाि उत्सािाचे, िवचैिन्याचे, धाडसाचे, मित्त्वाकाकें्षचे वारे खेळू िागिे. िाट्यसम्राट
शके्सहपअरिे त्याच्या ‘दुसरा हरचडष’ या िाटकाि केिेिे इंग्िंडचे वणषि इहिझाबथेच्या युगास िंिोिंि
िागूपडिे: 

 
‘This royal throne of kings, this scept’red isle, 
This earth of majesty, this seat of Mars, 
This other Eden, demi-paradise; 
This happy breed of men, this little world, 
This blessed plot, this earth, this realm, this England, 
This nurse, this teeming womb of royal kings.’ 

 
पण िेसवष वैभववसामर्थयषसंपादण्यासाठी राज्यािावराणीिा खूपअडचणरिूिवसंकटािूंि

मागष काेािा िागिा. इंग्िंडचे सौभाग्य की त्या हबकट काळी त्यािा अशी समथष मागषदशषक राणी
िाभिी. गादीवर आिी िेव्िा राणी अवघी पंचवीस वर्ांची िोिी. पण ििािपणापासूि हबकट
पहर्स्थिीिूिजावेिगल्यामुळेहिच्याअंगीधैयष, जागरूकिा, धूिषिावसमिोिपणाआिािोिा.अिेक
भार्ाचेंज्ञािवरहसकिाहिच्याठायीिोिी.बाळपणापासूिभोविािीखेळिेजाणारेराजकारणाचेडाविी
पािाििोिी.अिुभवाच्याशाळेि हशकिेिेशिाणपण हिच्याकामीआिे.परराष्ट्र्ट्ीयराजकारणाची सूते्र
हििे अत्यिं चाणाक्षपणे ििविी. प्रजेचे पे्रम व हवश्वास हििे संपादि केिा. राज्यपदािा ्स्थरिा व
बळकटीआणणे, स्वदेशसपंन्नवबहिष्ठकरणेवपरकीयावंरजरबठेवणेयाहत्रसूत्रीवरहििेराज्यशकट
अत्यंिकुशििेिेिाकिावराष्ट्र्ट्ाच्याअ्स्मिेचा, बिदंडत्वाचावउत्कर्ाचापरमोच्चहबदूगाठिा. 

 
राणीिाप्रथमगंुिाउिगडावािागिाधार्ममकसुधारणेचा.आठव्यािेन्रीिेपोपचीसत्ताझुगारूि

देऊिस्विःकडेइं्ग्िशचचषचेसावषभौमत्वघेििे.त्याच्यापाठीमागेसिाव्याएडवडषिेसिावर्ेिेकसेबसे
हटकहविे.पणिंिरमेरीटू्यडरच्याकारहकदीिइगं्िंडपुन्िारोमिकॅथहिकसते्तखािीगेिे.इहिझाबथे
राणीिेराज्यावरआल्याबरोबरदोिमित्त्वाचेकायदेकरूित्याचंीजारीिेअंमिबजावणीकेिी.पहििा
कायदासावषभौमत्वाचा(The Act of Supermacy) व दुसराएकसूत्रत्वाचा(The Act of Uniformity). 
पहिल्या कायद्यान्वये राजा िा धमषके्षत्राि सवषश्रेष्ठ सत्ताधारी झािा. या अथाची शपथ प्रत्येक सरकारी
अहधकाऱ्यािाघ्यावीिागेविीि घेिल्यासराजद्रोिाच्याकायद्यान्वये देिदंडापयंि हशक्षािोई. दुसऱ्या
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कायद्यान्वये सवष प्राथषिामंहदरािूंि एकाच िऱ्िेचे प्राथषिािंत्र अविंबण्याचे ठरहवण्याि आिे. रोमि
कॅथहिक िंते्र, पूजापाते्र वगैरे हिहर्द्ध ठरिी. िी एकसूत्री प्राथषिाहवधीची शपथ ि घेणाऱ्या धमषगुरंूिा, 
बड्यापासूि छोट्यापयंि, काेूि टाकण्यािआिे व त्याचं्या जागी प्रॉटेस्टंटपंथीयािंा िेमण्याि आिे.
सिाव्या एकवडषिे सुरू केिेिे ‘सवषसाधारण प्राथषिा पुस्िक’ (Book of Common Prayer) प्रत्येक
व्यक्िीिे वापरण्याची सक्िी केिी गेिी. िे पुस्िक इं्ग्िशमध्ये असल्यामुळे, पूवीच्या हिब्रू व िॅहटि
धमषगं्रथापेंक्षा सामान्य माणसािा जास्ि जवळचे वाटू िागिे. इं्ग्िश बायबि प्रत्येक इं् ग्िश माणसू
अहभमािािे जवळ बाळगू िागिा. इहिझाबेथच्या राज्यारोिणाच्या वळेी मिापौरािंी हििा एक इं् ग्िश 
बायबििजरकेिेविेिीकटाक्षािेजवळठेवूिागिी.िसेपािूगेिेिरस्विःराणीधमषवडेीिव्ििी.
पणराज्यािएकोपारािावायादृष्टीिे हििेिीधमषव्यवस्था(Religious Settlement) अमिािआणिी.
िोकािंािीधमासबंंधीखासअहभहिवशेिव्ििाम्िणिूिीव्यवस्थासुरळीिपणेअमिािआणिीगेिी. 

 
युरोपमध्येमात्रयाधमषक्रािंीिेखळबळउडािी.पोपिेराणीिावाळीिटाकिेवराज्यपदािािी

अपात्रआिेम्िणूिजािीरकेिे.पणइंग्िंडमध्येत्याच्यायाफिव्याची(Bull) िेटाळणीझािीवराणीिे
त्याहवर्यीसंपूणषबहेफहकरीचेधोरणस्वीकारिे.राज्यािल्याकॅथहिकपंथीयािंा हििेजरबेि ठेविेिोिे.
फ्रान्स-स्पेिसारख्या कॅथहिक राष्ट्र्ट्ािंी पोपच्या प्रोत्साििािे धमाच्या िावाखािी आपल्या राज्यावर
आक्रमणकरूियेविसेकरण्यासआपल्याकॅथहिकप्रजेिेत्यािंाफूसदेऊियेयाबद्दिराणीफारसावध
असे.मात्रमिािूिसहिष्ट्णूअसल्यामुळेधार्ममककायदेिोडणारािंाफारकडक हशक्षाकरण्याच्या हकवा
जुिूमजबरदस्िीच्या िी हवरुद्ध िोिी. या सयंमी धोरणामुळे कॅथहिक प्रजासुद्धा हिच्याशी सपूंणषपणे
एकहिष्ठराहििी. 

 
इंग्िंडचे परराष्ट्र्ट्ीय धोरण िा राणीिे कौशल्यािे िािाळिेिा दुसरा मित्त्वाचा प्रश्ि. राणी

राज्यावरआिी िेव्िाफ्रान्स व स्पेिया बड्या युरोपीय राष्ट्र्ट्ाशंी इंग्िंडचे वाकडे िोिे.आठव्या िेन्रीिे
पोपचेवचषस्वझुगारूिहदल्यापासूिधमाच्यािावाखािीिीदोिराष्ट्र्ट्ेइगं्िंडशी िेिमीकुरापिीकाेीि.
इंग्िंडच्या िेदरिंडमधल्या व्यापाराि अडथळे आणण्याि व इं् ग्िश खाडीिल्या व भमूध्यसमुद्रािल्या
इं्ग्िश व्यापारी जिाजािंा उपद्रव देण्याि या राष्ट्र्ट्ाचंा िेिमी िाि असे. आठ्या िेन्रीिंिर इंग्िंडाि
झािेिीधार्ममकउिथापािथत्याचं्यापर्थयावरचपडिीिोिी.पणराणीराज्यावरआल्याबरोबरहििेया
दोन्िीशत्रूंिाचागंिीचजरबबसहविी.स्पेिच्यामेिरबािीिेचजणूराणीगादीवरआिीअसेभासवणाऱ्या
स्पेिच्यावहकिािा हििेबजाविे, ‘माझ्याप्रजेच्याभरवशावरमीगादीवर ्स्थरआिे. दुसऱ्या कुणाच्या
िािी.’ िेाईचाधाकदाखहवणाऱ्याफ्रान्सिािीउत्तरदेई, ‘इंग्िंडमध्येजोवर हिदािएकपुरुर् हजविं
आिेिोवरयाभमूीवरपरकीपाऊिपडूदेणारिािी.’ राणीचीिीप्रहिज्ञाखरीकरण्यासाठीहिच्याभोविी
एसेक्स, माँटजॉययासंारखेशूरसेिािीवडे्रक, िॉवडष, रॅिी, िॉहकन्सयासंारखेदयासारंगछािीचेकोट
करूि उभे ठाकिे िोिे. सेहसि, बिी, वॉ्ल्संगम्सारखे मुत्सद्दी मिसुबीच्या ििवारीिे राज्याचे रक्षण
करीििोिे.स्विःराणीराजकारणाचेडावपेचखेळण्यािफारहिष्ट्णाििोिी.आपल्यामिाचाथागं हििे
कुणािाचकधीिीिागू हदिािािी. दुटप्पीबोिणे, शब्दािंिसापडणे, करारमदारकािीिरीपळवाट
काेूिआपल्यासोईप्रमाणेमोडणेयाििीिरबजेिोिी.फ्रान्सगडबडकरूिागिािरआपणस्पेिशी
िािहमळवणीकरू अशीभीिीिीत्यािा दाखवी, िरस्पेििाआपणफ्रान्सशीमतै्रीजोडणारअसल्याच्या
िुिकावण्या देई. िेदिंडमधल्या प्रॉटेस्टंटांस स्पेिहवरुद्ध उठावणी करण्याची हििे गुप्िैपणे हचथावणी
हदिी.स्पेििेिेदरिंडवरस्वारीकेल्यावरहिथूि पळूिआिेल्याकसबीकाराहगरािंाहििेआपल्यादेशाि
आश्रय हदिा. इं् ग्िशकाराहगरािंी या परदेशीय काराहगराचंी कसबेआत्मसाि केिी व इंग्िंडमधल्या



 
 अनुक्रमणिका 

व्यापार-उद्योगधंद्यािा जोर चेिा. मात्र स्पेििा आपण त्याच्याच बाजूिा असल्याचा हिवाळा देऊि
ॲन्टवपषमध्येहिधोकइं् ग्िशव्यापारचािूराखण्याचीराणीिेिजवीजकेिी. 

 
पणस्पेिसमुद्रावरइं्ग्िशजिाजाचं्याकुरापिीकाेीििोिेच.इंग्िंडवरस्वारीकरण्याचामोठा

मिसुबास्पेिचाराजाहफहिपसि१५८४–८५पासूिकरीििोिा.त्यािेत्यासाठीप्रचंडआरमारउभारिे.
आपणबंडखोरइंग्िंडहवरुद्धिीकॅथहिकआघाडीउघडीिआिोअशीबिावणीकरूित्यािेपोपचीमदि
माहगििी व आपल्या जिाजािंा रोमि कॅथहिक सिंाचंी िावे हदिी. सि १५८८ ि मेंडोझाच्या
आहधपत्याखािी िे प्रचंड आरमार इंग्िंडच्या रोखािे हिघािे. स्पेिच्या िािचािीची अचूक बािमी
इंग्िंडिा िोिी. स्पेििा मात्र ‘इंग्िंडचे रोमि कॅथहिक स्पेििा मदि देिीि. राणी मिािूि पोपच्या
बाजूची आिे.’ अशा खोट्या बािम्या पुरहवल्या जाि िोत्या. इं्ग्िश िौदिाचा प्रमुख िॉवडष, कािी
हदवसापूंवी स्पेिच्या केहडझ बंदरापयंि स्पेिच्या िेाऊ जिाजाचंा पाठिाग करूि हफहिपची ‘दाेी
जाळूिआिेिा’ डे्रक, अमेहरकेिीिवसाििीिस्पेिचामाििुटूित्यािादिशिबसहवणारािॉहकन्स, िे
स्पेिशी झुजं देण्यास सज्ज िोिेच. प्रत्यक्ष िािघाईवर येऊि समोरासमोर िेाई करण्याचे जुिे िंत्र
झुगारूि िॉवडषिे गहिमी काव्यािे स्पेिच्या आरमारािा सळो का पळो केिे. िोफा डागूि जिाजाचंी
िुकसािीकरणे, मागूि येऊििल्लाकरूिहिसटूिजाणे, आपिीजिाजे पेटविूिीशत्रूच्याआरमाराि
सोडूि गोंधळ उडहवणे अशा िािा क्िृप्त्यािंी इं् ग्िशिेाऊजिाजािंी स्पेिच्याआरमारािा ‘दे माय
धरणी ठाय’ करूि टाकिे. मारखािखाि मडोझा इगं्िंडिा उत्तरेकडूि वळसा घािूिआयिंडच्या
पहिामहकिाऱ्यािे, उरिेिीजिाजेघेऊिकसाबसास्पेििापरिआिा. 

 
याप्रचंडहवजयािेइगं्िंडमध्येआिंदािाउधाणआिेवस्पेििाकायमचीजरबबसिी. 
 
फ्रान्सच्याराजकारणाि युरोपच्याभमूीवरमोठेघवघवीियशराणीिा हमळािेिािी.इंग्िंडच्या

िािूि गेिेिे फ्रान्समधीि कॅिे िे बंदर परि हमळहवण्यासाठी राणीिे जंगजंग पछाडिे पणफ्रान्सच्या 
कबजािूि िे सुटिे िािी. मात्र धमाचे हिहमत्त पुेे करूिआपल्या राज्याच्या कारभाराि ेवळाेवळ
करायिाहििेफ्रान्सिाकधीिीसधंीहमळूहदिीिािी.स्कॉटिंडमध्येफ्रान्सिेबराचहशरकावकेिािोिा
पणफ्रान्सच्या दरबाराििा इंग्िंडचा वकीिथ्रॉकमॉटषि व राणीचासल्लागार सेहसियाचं्या मदिीिे व
िष्ट्करीसामर्थयािे राणीिे स्कॉटिंडमधूिफ्रान्सिा िुसकूिकाेिे.आयिंड कॅथहिकअसल्यािे हिथे
आपिेबोट हशरकहवण्याचा प्रयत्िफ्रान्स-स्पेििे केिापणराणीिेमाँटजॉयसारखे मुत्सद्दीआयिंडमध्ये
पाठविूइंग्िंडचेवचषस्वहिथेस्थापिकेिे. 

 
धार्ममकवपरराष्ट्र्ट्ीयभािगडरबरोबरडोकेदुखीउत्पन्नकरणारेहिसरेप्रकरणस्कॉटिंडचीराणी

मेरीस्टुअटषहिचे.हिचेिग्िफ्रान्सच्याराजाबरोबरझािेिोिे.पणफ्रान्सचाराजामरणपावल्यावरहििा
फ्रान्सच्या राजकारणाि कणी हवचारीिा. िेव्िा िी मािेरी स्कॉटिंडिा येऊि हिथे गादीवर
बसिी.स्कॉटिंडमध्ये जॉि िॉक्स या कडव्या प्रॉटेस्टंट धमोपदेशकािे प्रॉटेस्टंट पंथाचा जारीिे प्रसार
केिा िोिा. मेरी िी कॅथहिक िोिी. पण ‘मी राष्ट्र्ट्ाच्या धमाि ेवळाेवळकरणार िािी’ या अटीवर
मेरीिा स्कॉटिंडिे राणी म्िणूि पत्करिे. मेरीचाडोळा इंग्िंडच्या गादीवर िोिा. िात्यािे िी राणीची
दूरचीबिीणिागििोिीच.आिा हििेइहिझाबेथमागेिकडािाविाकी, ‘िुझ्यािंिरराज्याचीवारस
मेरीअसेिूजािीरकर’. िीकल्पिाइहिझाबेथिाअथािचपसंििव्ििी.इंग्िंडच्यागादीवरकॅथहिक
पंथाची राणीबसावी वमग फ्रान्सस्पेिसारख्या रोमि कॅथहिकराष्ट्र्ट्ािंा इगं्िंडवरवचषस्वगाजहवण्याची
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संधी हमळावी िे राणीिा व हिच्या प्रजेिा कदाहप मािवण्याजोगे िव्ििे. राणीिे आपल्या िेिमीच्या
पद्धिीप्रमाणेगुळमुळीिधोरणठेविूमेरीिाझुिवीिठेविे.पणपुेेस्कॉटिंडमधूिचमेरीचीिकािपट्टी
झािी. हिच्या अंगी इहिझाबेथचे शिाणपण व समिोिपणा िव्ििा. हिच्याहवरुद्ध स्कॉटिंडमध्ये कट
िोऊि हििा इहिझाबेथच्याआश्रयािा यावे िागिे. हिचा मुिगा सिावा जेम्स िा स्कॉटिंडचा राजा
झािा. 

 
इहिझाबेथिामोठापेचपडिा.मेरीिामोकळेसोडावेिरिीस्पेिच्याहकवाफ्रान्सच्याआश्रयािा

जाऊिइंग्िंडच्याराज्यपदासाठीभािगडीकरणार.िीदोन्िीराष्ट्र्ट्ेमेरीचेभाडंणभाडंायिाियारिोिीच.
शवेटीराणीिेमेरीिाअटकेिठेविे.मेरीहचडिीवमखूषपणािेइहिझाबेथहवरुद्धझािेल्याकटािआपण
सामीिअसल्याचापुरावा हििेउपिब्धकरूि हदिा.सवष मुत्सद्दीवउभेराष्ट्र्ट् मेरीिा देिदंडाची हशक्षा
करावीम्िणूिखळबळूिउठिे.राणीपंचाइिीिपडिी.आपल्यारक्िाच्याबहिणीिाहजवेमारण्यासहिचे
मिघेईिा.पणशवेटीमेरीचाहशरच्छेद१५८७मध्येकरावािागिा.राणीिेशोकपाळिापणप्रजेिे‘एक
शत्रूिष्टझािावइिरशत्रूंिाआिाजरबबसेि’ म्िणूिआिंदोत्सवकेिा. 

 
राणीची दुसरीडोकेदुखीगादीच्यावारसाबद्दिची.राणीिेिग्िकरूिराज्यािा वारस हमळविू

द्यावाम्िणूिपािषमेंटचे हशष्टमंडळहिच्याकडेआिेिेव्िा हििेगोडबोिूियुक्िीकिेउडवाउडवीकेिी.
‘माझेिग्िराज्याशीिागिेआिे’, ‘माझ्याइिकीिुमचीकाळजीघेणाराभेटेििेव्िाचमीिग्िकरीि’, 
‘िुम्िािंामाझ्यािूिशिाणेवबहिष्ठराजेहमळिीिपणमाझ्यासारखािुमच्यावरजीविावणाराहमळणार
िािी’, असे अमृिबोि िी मधूिमधूि काेी. आपल्या िग्िाच्या प्रश्िाचा उपयोग िी परराष्ट्र्ट्ीय
राजकारणाि युक्िी िेकरी. एखाद्या बहिष्ठराष्ट्र्ट्ाचीमदि हमळवण्यासाठीिी त्याच्या राजाशीिग्िाचे
बोिणे सुरू करी. अथाि कुठल्याच राजािा हििे शवेटपयंि दाद हदिी िािी. स्विःच्या दोि
उमरावाचं्या–िेस्टरचा उमराव व एसेक्सचा उमराव–याचं्या पे्रमाि िी पडिी िोिी. पण आपल्या
मुत्सद्द्यािंावप्रजेिािेसंबंधपसंिपडणारिािीिअसेहदसल्यावरूििीत्यामोिापासूिपरावृत्तझािी. 

 
वारस हिहिििसिा म्िणजेगादी मोकळी पडल्यावरअंिगषिकिििोिाि, परकीय राष्ट्र्ट्ािंा

िस्िके्षपकरण्याससधंीहमळिे, धार्ममकधोरणाच्याभािगडीिोिाि, म्िणूिमुत्सद्द्याचंावप्रजेचाआग्रिकी
राणीिेआपल्यािंिरवारसकोणिेजािीरकराव.ेपणअशीजाहिरािराणीधूिषपणेमुद्दामचटाळीििोिी.
वारसजािीरझािाकीत्याच्याभोविीकारस्थािीिोकजमूिहवद्यमािराजाचापाडावकरूपाििािया
गोष्टीचाअिुभवहििािोिा.त्यामुळेअगदीमृत्युशय्येवरपडेपयंिहििेवारसजािीरकेिािािी. 

 
पणिळूिळू ‘भिीराणीबेस’ (Good Queen Bess) इंग्िंडची वैभवसम्राज्ञी ‘ग्िोहरआिा’ हिचा

अंिकाळजवळआिा. १६०३ मध्ये हिची प्राणज्योि हवझिी व राष्ट्र्ट् दुःखाि बुडूि गेिे. स्कॉटिंडचा
सिावाजेम्सयािाराणीिेअंिकाळीवारसम्िणिूजािीरकेिािोिा.एहडबरोिूिइंग्िंडचापहििाजेम्स
बिण्यासाठीराजाआिािेव्िािंडिच्यािोकािंीमूकपणेत्याचेस्वागिकेिे.कसावागेिआिािा? िो
प्रॉटेस्टंटिोिा, िेव्िाधमाचीभािगडिव्ििी.पणराष्ट्र्ट्च्याउत्कर्ासाठीझटेिकािा? कािीझािेिरी
परकीयिोिािो.इंग्िंडचीत्यािाओळखिव्ििी, मगपे्रम, अहभमािकुठूिअसणार? 

 
इं्ग्िश प्रजेची भीिी कािी बाबिीि खरी ठरिी. जेम्सिा आरमाराबद्दि सुिराम् पे्रम िव्ििे.

परराष्ट्र्ट्ीय धोरण राणीच्या धुिषिेिे आखणे त्यािा जमिे िािी. स्पेिशी त्यािे समेट करूि टाकिा.
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कॅथहिकाशंीफारकडकपणे वागूि त्यािे प्रजेिा दुखहविे. १६०५सािी गायफॉक्स  याकटवाल्यािे
बंदुकीचीदारूिळघरािपेटविूसबंधपािषमेंटउडविूदेण्याचाकटकेिािोिा.(Gunpowder Plot). िो
उघडकीसआल्यावर जेम्सिे कटवाल्यािंा पािषमेंटसमोर वधस्िंभावर िटकाहविे. राणीिे क्षमाशीििा
दाखविूकडवटपणाटाळिाअसिा. 

 
एकंदरीिेच राज्यपदाची राणीिे वाेहविेिी प्रहिष्ठाकमी िोण्याच्या मागासिागिी. ‘राजा िा

परमेश्वराचापे्रहर्िआिे’ िीसमजूिहििेप्रजेमध्येदृेकेिीिोिी.िोकाचं्यामिावरप्रभावपाडण्यासाठी
िंडिच्या रस्त्यािूंि िी वैभवाचे प्रदशषि करीि हिडे. हिच्याबरोबरीचा िवाजमा, हिचा भव्य दरबार, 
दरबारीिोकािं हिच्या कृपाकटाक्षासाठीचाििेिीअिमिहमका, अमीर-उमरावाचं्या टोिेजंग दुगांिूि
हिचे िोणारे थाटामाटाचे स्वागि यािंी िोकाचें डोळे हदपूि जाि िोिे. धार्ममक व राजकीय भािगडी, 
परचक्राची भीिी, परराष्ट्र्ट्ीय व्यापाराची अहिहिििा वगैरे संकटािूंि हिभाविू िेण्यासाठी राजािा सवष
सत्ता सुपूिष करणे राष्ट्र्ट्ािा भागच िोिे. राष्ट्र्ट्ाची अ्स्मिा जागृिकरूि राष्ट्र्ट्ािा वैभवाच्याकळसािा
पोचहवणाऱ्याराणीवरप्रजेचेपे्रमिोिे, हिष्ठािोिी.पणिळूिळूराजेशािीकडूििोकशािीकडेजिमिेवळू
िागिीिोिी.‘राजािाकायदामोडण्याचािक्कचआिेका?’ असाप्रश्िपािषमेंटमध्येउमटूिगिािोिा.
ज्यापािषमेंटिाराणीकडे हशष्टमडंळे िेण्यापिीकडेकाडीचीसत्तािव्ििी िेपािषमेंटराणीच्याअखेरच्या
हदवसािं‘राणीआपल्यावहशल्याच्यािोकािंाव्यापाराच्याmonopolies (खासिक्क)देिे’ म्िणूििक्रार
करू िागिे. चाणाक्ष राणीिे काळाची पाविेओळखूि िी िक्रार सामोपचारािे हमटविू टाकिी. पण
जेम्सिा व त्याच्यािंिरच्या चाल्सष स्टुअटषिा िेिोकरंजि विोकमिािुवहित्व जमिे िािी व त्याचा
शवेटसि१६४८च्याराज्यक्रािंीिझािा. 

 
इहिझाबेथच्या युगाि जशा धार्ममक व राजकारणाच्या के्षत्रािं पुष्ट्कळ घडामोडी झाल्या िशा

राष्ट्र्ट्ाच्यासामाहजकजीविाििीखूपउिथापािथीझाल्या.ित्कािीिइं्ग्िशसमाजािअमीर-उमराव, 
प्रहिहष्ठिसदगृिस्थ (Gentry), प्रहिहष्ठि हकसाि (Yeomen) व व्यापारी असे चार प्रमुख वगष िोिे. या
साऱ्याचेंजीविराष्ट्र्ट्ािीिक्राहंिकारकबदिािेमुळापासूिेवळूिहिघािे. 

 
अमीर-उमरावराणीच्यादरबारािवदरबारच्याआसपासवावरि.देशाचापराक्रम, मुिूखहगरी, 

वैभव व व्यापार या सुमारास उच्च कोटीस पोचल्यामुळे व राणी या उत्कर्ाची अहधष्ठात्री असल्यामुळे
राणीच्या दरबारािा आगळेच िेज व मित्त्व चेिे िोिे. िरवार गाजविू हकवा मुत्सदे्दहगरी िेविू
दरबाराि उच्च स्थाि व माि पटकाहवणाऱ्या या अमीर-उमरावाकंडे इिर वगांिीि िोक आदरािे व
कौिुकािे पािाि. शके्सहपअरिे त्याच्या ‘िॅम्िेट’ या िाटकाि एके हठकाणी  वणषि केल्याप्रमाणे िे
िरवारबिाददूर, रुबाबदार, चिुरस्त्रराजहबडेिोकािंाजीविाचाववागणुकीचाआदशषवाटि.समाजाििे
िरुण िोक त्याचं्या पोशाखाची, चािण्याबोिण्याची िक्कि करण्याि पुरुर्ाथष मािीि. साउथमॅ्प्टि व
एसेक्सचेउमरावयाकंडेयावगाचेउत्तमिमुिे म्िणूिबोटदाखहविायेईि.ऐटबाज, खर्मचक, सािसी, 
कािीसे अहवचारी असे िे दरबारी उमराव टोिेजंग वाड्यािूंि रािाि. िोकरचाकरावंर अिोिाि खचष
करीि, मिसोक्ि खाण्याहपण्यावर पैसाउधळीि, साहित्यसंगीिादीकिािंा उदारआश्रय देि. याच्या
उिट अंगी किषबगारी िसिेिे व खुशामिीच्या जोरावर दरबारी विुषळाि वर चेू पािणारे िाळघोटे
दरबारीिी असि. शके्साहपअरिे आपल्या ‘िॅम्िेट’ या िाटकाि ऑसहरक िे पात्र हिमाण करूि अशा
दरबाऱ्याचंाउपिासकेिाआिे. ‘ॲजयूिाइकइट’ यासुखा्न्िकेिल्याटचस्टोियाहविोदीपात्राच्या
िोंडीिी त्यािे अशा दरबाऱ्याचें हविोदी वणषि घाििे आिे. झकपक पोशाख करावा, अत्तरे माखावी, 
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दरबारी हस्त्रया व थोर पुरुर् याचं्यापुे े िुिुपिूु कराव,े व क्षुल्लककारणावंरूि समािशीिाशंी वदषळीवर
येऊिबोिभाडंपणाकरावा, असेत्याचेंजीविअसे. 

 
पणअमीर-उमरावाचंािाभपकाचार हदवस हटके.एकंदरीिेयावगािाइहिझाबथेच्याकाळाि

िळूिळू उिरिी कळा िागिी िोिी. बेफाट खचामुळे िोणारे कजष, मािमते्तच्या वारसािक्कासाठी
न्यायमहंदरािखटिेिेवायिािागणारा पैसा, िािा पे्रमप्रकरणेवकिागिी, यामुळे त्याचंी मािमत्ता
गिाणपडूिागिी.िीचअवस्थादुसरावगषजो ‘जेण्र्ट्ी’ त्याचीझािी.रािणीचेमािवाेिचािल्यामुळे
हमळकिीिकािीिीभरिघाििाइिमामािेरािणेहदवसािुहदवसयावगािापरवडेिासेझािे.त्याचीिी
वहडिोपार्मजिमािमत्तािळूिळूगिाणपडूिागिी. 

  
या दोि वगांिा मागे सारूि येणारे दोि मुख्य वगष म्िणजे सपंन्न हकसाि व व्यापारी. िे सपंन्न

हकसाि (Yeomen) म्िणजे इहिझाबेथच्या राज्याचा जणू कणाच िोिे. त्यािंा अमीर-उमरावापं्रमाणे
‘हमिॉडष’ हकवा प्रहिहष्ठि सदगृिस्थापं्रमाणे ‘मास्टर’ म्िणूि सबंोधण्याची प्रथा िसिी व त्यािंा िुसिे
‘गुडमि’ म्िणूिसंबोहधिअसिेिरीसमाजाििेत्याचेंमित्त्वहदवसेंहदवसवाेििोिेयािशकंािािी.
मध्ययुगीिसरंजामीपद्धिमोडूििेवििदारआिाआपल्यावििाचेंस्विंत्रमािकझािेिोिे.याकाळाि
धान्यािा भाव उत्तम येि िोिा. चार पसेै गाठीिा झािे की िे वििदार उमरावाचं्या व प्रहिहष्ठि
सदगृिस्थाचं्यागिाणपडिेल्याजहमिीखरेदीि.िावावरजमीिअसणेिीत्याकाळीप्रहिष्ठचेीखूणिोिी.
पैसाअसल्यामुळे िे वििदारआपिी मुिे हवद्यापीठािूंि हशकायिा ठेवू शकि. त्याचं्या मुिािंीकष्टि
करिा प्रहिहष्ठि गृिस्थ (Gentry) बिावे अशीआर्मथक सुबत्ता त्यािंािाभि िोिी. पैसे भरूिआपल्या
घराण्यािा एखादे मािहचन्ि (Coat of Arms) हमळहवण्याची त्यािंा ऐपि व मित्ताकंाक्षा िोिी.
शके्साहपअरिे अशा मािहचन्िासाठी अजष केिा िोिा व पुेे शके्सहपअरिा त्याच्या घराण्याच्या िावािा
साजेि असे दोि भाल्याचें मािहचन्ि हमळािे िोिे व आपल्या िावापुेे िो ‘प्रहिहष्ठि सदगृिस्थ’ 
(Gentleman) असेिामाहभधाििावूशकििोिा. 

 
दुसरापुे ेयेऊिागिेिावगषव्यापाऱ्याचंा, इहिझाबेथराणीिेआपल्याकुशिपरराष्ट्र्ट्ीयधोरणािे

युरोपमधल्या व्यापाराचा मागष हिधोक केिा िोिा. याहशवाय धाडसी दयावदी वीरािंी अमेहरकेच्या व
पूवेकडीि देशाचं्या बाजारपेठा इं् ग्िश व्यापाऱ्यािंा खुल्या करूि हदल्या िोत्या. इहिझाबेथच्या
कारहकदीपूवी याके्षत्राि स्पेिवपोिुषगाियादेशािंीआघाडीमारिीिोिी.राणीच्याकाळािदेशािखेळू
िागिेिेिवचैिन्याचेवारेकिषबगारिरुणािंाघरीस्वस्थबसू देईिा.समुद्रावरिाबंिाबंसफरीकरूि
अिोटसंपत्तीस्वदेशीआणावी, व्यापारवाेवावा, वसाििीकराव्याअशादुदषम्यमित्त्वाकाकें्षिेिवीहपेी
पे्रहरिझािीिोिी.सफरीकरूिआिेल्याशूराचं्यारोमाचंककथाऑथेिोच्या डे्स्डमोिाप्रमाणेकािािं
प्राणआणूि युवक ऐकि िोिे. िविाईच्या परदेशी हचजािंी गजबजिेिे बाजार बघि िोिे, िॅक्िूटची
देशोदेशरच्यासफररचीविवीिभमूीच्याशोधाचंीपुस्िके(Hakluyt’s Discoveries and Voyages) वाचीि
िोिे. जॉि डेहवस, फ्रॉहवझर, कॅवेंहडश, रॅिी, डे्रक, न्यूबरी याचं्या कॅिडािल्या, पिामाच्या
सामुद्रधुिीवरच्या, िुकष स्िाि-हिदुस्िािमधल्या पराक्रमाच्या, िुटीच्या, व्यापाराचें परवािे हमळहवल्याच्या
हचत्तथरारकबािम्याराष्ट्र्ट्ाच्याअ्स्मिेिा िेजोवियेचेवीििोत्या.प्रत्यक्षाियासफररमुळेइंग्िंडकडे
अमाप सपंत्तीचा िोट वािू िागिा व दािी हदशा व्यापार वाेूि व्यापाऱ्याचंा एक प्रहिहष्ठि, संपन्न व
मित्त्वाकाकं्षीवगषअ्स्ित्वाियेऊिागिा. 
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वायव्येचामागष(North-west Passage) वकॅथेिीदोिमुख्यउहद्दष्टेित्कािीिदयावदीवीरापंुे े
िोिी.पूवषआहशयाच्याप्रदेशािाप्रहसद्धप्रवासीमाकोपोिोयािेकॅथेिेिावहदिेिोिे.कॅथेिापोचूिपूवष
आहशयािल्या संपन्न देशाशंी व्यापाराचा मागष खुिा करायचा व कॅथेिा पोचहवण्यासाठी वायव्येचा मागष
शोधूि काेायचा, या दोि वडेािंी सवष खिाशाचं्या मिावर भरुळ घाििी िोिी. व्िर्मजहिआि वसािि
करण्याचारॅिीचाप्रयत्िफसल्यावरिरकॅथेकडेजास्िचडोळेिागिे.भमूध्यसमुद्रािूिपूवेकडेजाणाऱ्या
मागावरप्रहिस्पधी युरोहपअिदेशाचंाफारउपद्रविोई. िेव्िावायव्येच्यामागािे, उत्तरसमुद्रािूिजिाजे
िेण्याचेपुष्ट्कळधुरंधरप्रयत्िझािे. 

 
खुल्याझािेल्याअमेहरकेिीिवपूवषआहशयािीिबाजारपेठाचंाइं्ग्िशव्यापाऱ्यािंीपुरेपूरफायदा

घेििा.प्रहिष्ठीिहकसािापं्रमाणेिेव्यापारीिीजहमिीहवकिघेऊिागिे, मुिािंाहवद्याियीिहशक्षणदेऊ
िागिे.अमीर-उमरावापं्रमाणे रािणी ठेवूिागिे व पसेै भरूिअिष, बॅरिअशा पदव्या हमळवूिागिे.
व्यापाऱ्याचं्या मोठमोठ्या मडंळ्या स्थापि झाल्या व त्या मोठ्या प्रमाणावर आर्मथक उिाेािी करू
िागल्या.खाणरिूिखहिजद्रव्ये, कोळसाइत्यादीकाेणे, सुिीविोकरीचेकापडहवणणे, वगैरेधंद्यािंा
िेजीआिी.राज्यािेत्याचं्यासोईसाठीअंिगषिजकािीउठहवल्या, िाण्याचेंकायदेकेिे, बंदरेसुधारिी, 
व्याजाचेदरबाधूंिहदिे. 

 
यासंपन्निेच्याववैभवाच्यापरुाििंडिन्िाऊिहिघििोिे.‘जन्मासयावेआहणएकदाडोळ्यािंी

िंडि पािाव’े अशी इच्छाशके्सिहपअरच्या ‘चौर्थया िेन्री’ या िाटकािल्या डेव्िीप्रमाणे प्रत्येक इंग्रजाची
िोिी. टेम्सिदीि देशोदेशरचीचादंीसोन्यािेव व्यापारी हचजािंीभरिेिी  व्यापारीजिाजे डुिििोिी, 
टेम्सिदीचाकाठप्रासादिुल्यमिािािंीगजबजिािोिा.रस्िेऐटबाजपोशाखाच्यािष्ट्करीबाण्याच्या
िरुणािंी, मौल्यवाि कपडे पेिेरिेल्या अमीर-उमरावािंी, व्यापाऱ्यािंी, आपिा माि खपहवणाऱ्या
फेरीवाल्यािंी, गजबजूिजाि.आपिे िशीबकाेण्यासाठी परगण्यािल्या ग्रामीण हवभागािूिआिेल्या
िरुणाचंी गदी िंडिमध्ये झािी िोिी. व्यापारउद्योग भरभराटीि असल्यामुळे त्यािंा िंडिमध्ये
व्यापाऱ्याचं्या दुकािािं उमेदवारी (Apprenticeship) हकवाअमीर-उमरावाचं्या वाड्यावंर चाकरी हमळे.
एकंदरवैभवाच्यामािािेरस्िेमात्रअरंुद, खाचखळग्यािंीभरिेिेवगहिच्छअसिे.गोंगाटिरभयंकर
असे.खडखडकरीिजाणाऱ्याश्रीमंिाचं्यागाड्या, आपल्या दुकािावंर हगऱ्िाईकआकर्मर्िकरण्यासाठी
हवके्रिे मारीि असिेल्या आरोळ्या, गाण्याचंी चोपडी हवकणाराचें संगीि िेि व िरुण रक्ि िवकर
वदषळीवरयेिअसल्यामुळेमधूिमधूििोणारािरवाररचाखणखणाटयािंीकािठळ्याबसण्याचीवळेयेई.
इहिझाबेथच्या युगािीि ‘िाचण्याबागडणाऱ्या, आिंदी’ इंग्िंडची (Merry England) िंडि िी एक
उत्कृष्ट, छोटीशीप्रहिकृिीिोिी. 

 
वाेत्या संपन्निेबरोबर िवीिवी ‘करमणुकीची’ साधिे उपिब्ध िोि िोिी. श्रीमिं, प्रहिहष्ठि, 

फॅशिेबि िोकाचंी एकत्र जमण्याची िंडिमधिी स्थळे म्िणजे सेंट पॉि प्राथषिामंहदर, िाट्यगृिे व
अस्विाचं्याझुंजरचेबहगचे(Bear Gardens). सेंटपॉिप्राथषिामहंदरािधार्ममकगोष्टरपेक्षाइिरगोष्टरचीच
खेचाखेचअसायची.वहकिाचेंअडिे, आपिामािखपहवणारे फेरीवािेव हरकामटेकडेचैिीिोकिेथे
गदीकरीि.प्राथषिामहंदराभोविािच्याकबरस्िािािूंिगाण्याचंीचोपडी, कविाचंीपसु्िके, िवहिकावगैरे
हवकणारे ििकारि असायचे. शके्सहपअरिे आपल्या िाटकािंीि कािी कथािके हजथूि घेििी िी
इटॅहियि कादंबऱ्याचंी पुस्िके इथे हवकिी जाि. िाट्यगृिािं श्रीमिं व गरीब सारखीच गदी करि.
भोविािच्याजीविाचेिुबेिूबप्रहिहबबदाखवणारेिाटकत्याधाडसीयुगािाहप्रयिोिे.रोमाचंकारीप्रसंग, 
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शस्त्राचेंखणखणाट, भपकेबाजकपडे, ओरडूिकेिेिीवीरश्रीचीभार्णे, उच्चपदस्थराणीपासूिएकपेिीचे
हिकीट काेूि रंगभमूीिा खेटूि जहमिीवर उभ्या असिेल्या ‘भहूमजिा’ंपयंि (Groundlings) सवांिा
सारखीचआवडि. 

 
अस्विी बहगच्यािं अस्विे व बैि याचं्या कुत्र्याशंी झुजंीिागि. िा कू्रर खेळ स्विः राणीसुद्धा

परदेशीपािुण्याचं्यासमविेमौजेिेपािी.गरीबिोकासंाठीकोंबड्याचं्याझुजंीअसि.िारहजिीवरमोठ्या
हिहररीिेपैजामारल्याजाि.पॅहरसगाडषिव शूिेिमध्ये िंडिचेप्रहसद्धकोंबड्याचं्या झुजंीचेअडडेिोिे
(Cock-pits). 

 
वाेत्या संपन्निेबरोबरकिाचंा त्याचप्रमाणे हशक्षणाचािी प्रसार िोि िोिा. पूवी शाळाचंी संख्या

फारचकमीिोिी.आिाप्रत्येकशिरािएकिरीशाळाअसावीअसेवाटूिागिे.प्रहिहष्ठिवििदारािंीव
व्यापाऱ्यािंीउदारपणेपैसेहदिेविवीिशाळाउघडूिागल्या.सि१५६७िरग्बीवसि१५९०ििॅरोयेथे
पुेेखूपप्रहसद्धीसआिेल्याशाळाउघडल्या.ऑक्सफडष, कें हब्रजयाहवद्यापीठािंिवीिकॉिेजेउघडिी.
सरटॉमसबॉडिीयािंीऑक्सफडषयेथीिजुन्यािायब्ररीिामोठीदेणगीदेऊििवेस्वरूपआणिे.आिा
िे गं्रथािय त्याचं्या िावािे साऱ्या जगाि ख्याििाम आिे. ऑक्सफडष, कें हब्रज िी धार्ममक व पहंडिी
हवद्याव्यासंगाची कें दे्र िोिी. िंडि येथे व्याविाहरक स्वरूपाचे अभ्यासक्रम सुरू झािे. ऑक्सफडष-
कें हब्रजमध्येधमषशास्त्रािीिकायदा(Canon Law) हशकहविाजाई.धार्ममकसुधारणेिंिर(Reformation) 
िोबराचसामागेपडिाविंडिमधीिइन्सऑफकोर्षस(Inns of Courts) मध्येव्याविाहरक, हदवाणी
कायद्याचा(Civil Law) अभ्यासिोऊिागिा.इिरटेंपि, हमड्िटेंपिवगैरेकायद्याचं्या हवद्याियािं
उमद्यािरुणाचंीअभ्यासासाठीगदीिोई.त्याकाळीन्यायाियािूंिहदवाणीदाव्यांचीसंख्याबेसुमारवाेि
िोिी.शिेजहमिीच्यादेवघेवी, मािमते्तच्यावारसाबाबिरिीिभािगडी, व्यापारीमंडळरचेहवहवधकारभार
वगैरे खटिे वर्ािुवर्े न्यायाियाि चािू रािाि. वहकिाचें हखसे मात्र फार मोठाल्या मािमते्तच्या
खटल्यािूंिचगरमिोि.कारणसामान्य व्यविारपुरिाकायदाप्रत्येकप्रहिहष्ठिमाणसािाकळििोिा.
कायद्याचेज्ञािअसणेिेव्यविारािावसावषजहिकजीविािाआवश्यकचमाििेजाई.शके्सहपअरच्याव
इिरसमकािीि िाटककाराचं्या िाटकािूंि व इिरसाहित्यािूंिकायद्याचे बारीकज्ञाि वकायद्याच्या
पहरभारे्च्या बारकाव्याचें ज्ञाि आेळूि येिे याचे कारण िेच. या कायद्याच्या शाळेि कायद्याच्या
ज्ञािाबरोबरस्वदेशाहभमाि, राजहिष्ठा, उच्चमित्त्वाकाकं्षावरहसकिािेगुणिीिेथीिउसळत्यारक्िाच्या
िरुणािंहवकहसििोि.उच्चअहभरुचीचेिाट्यप्रयोगयाशाळािंवरचेवरिोि.अंगािंखूपरगअसल्यामुळे
भाडंखोरपणादेखीित्याचं्याअंगीभरपूर येई.पल्लेदारििवाररस्त्यामध्येक्षुल्लककुरापिीवरूिसरषकि
म्यािाबािेर पडि. शके्सहपअरच्या ‘रोहमओ अँड ज्यूहिएट’ िाटकािीि मक्सूषहशओ वणषि करिो
त्याचप्रमाणे‘िूखोकिासवत्यामुळेमाझ्याऊिखािबसिेल्याकुत्र्याचीझोपमोडिी.’ हकवा‘िूबदाम
फोडिास–माझेडोळेबदामीरंगाचेआिेि.’ एवेीकारणेिीिािघाईवरयेण्यासपुरि.पणयाकायद्याच्या
शाळािूंिियारिोऊिबािेरपडिेल्यािरुणािंीपुे ेसावषजहिकवादरबारीजीविािप्रवशेकरूिआपल्या
बुहद्धमते्तिे, मुत्सदे्दहगरीिेवकिृषत्वािेराष्ट्र्ट्ाच्यासमदृ्धीसिािभारिाविाव त्याच्या वैभवािभरघाििी
यािशकंािािी. 

 
खुद्दिंडिप्रमाणेइंग्िंडमध्येपरगण्यािंिीसामाहजकक्रािंीचीिाटपोचिीिोिीवसमृद्धीचेवारे

िेथेिी खेळू िागिे िोिे. ग्रामीण हवभागािंिे प्रहिहष्ठि सदगृिस्थ (Country Gentlemen) आपापल्या
जहमिीआिास्विंत्रपणेकसूिागिे(Freeholders). केवळपोटापुरिेि हपकविा हवक्री-व्यापारासाठी
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धान्यहपकहवण्याचीईष्ट्याउत्पन्नझािी.धान्यािाभावचागंिायेईवहवक्रीच्याफायद्यािूिआणखीजहमिी
हवकिघेिायेि.िेग्रामीणअब्रदूारगृिस्थमोठ्याइिमामािेरािािवआपिाव्यविारिुशारीिेसंभाळीि.
िंडिमधिेउच्चभ्रूिोकत्यािंाखेडवळम्िणूिहिणवीि, त्यामुळेिेिंडििायेण्याचेटाळीि.कधीआिे
िर त्यािंा िंडिमध्ये गोंधळल्यासारखे िोई. मात्र परि गावी गेल्यावर िंडिच्या सुरस व चमत्कृहिपूणष
कथािेथीििोकािंािेवर्ािुवर्ेऐकवीि. 

 
याग्रामीणहवभागाििादुसरावगषखंडािेशिेीकरणाऱ्याकुळाचंा.याखंडकऱ्यािंािीआिाचागंिे

हदवसआिेिोिे.मध्ययुगािअथषव्यवस्थेिकुळेिीजमीिदाराचीएकप्रकारे गुिामचअसि.पणआिा
खंडािेजमीिकसणेिाएकस्विंत्रवप्रहिहष्ठिव्यवसायझािा.जवळपैसाजमल्यावरिेजहमिीहवकििी
घेि. जमीिजुमिा मािकीचा असणे िे सामाहजक प्रहिष्ठा वाेहवण्याचे एक प्रमुख साधि िोिे. कािी
हदवसािंीमात्रधान्यहपकहवण्यापेक्षाजहमिरिाकंुपणेघािूिकुरणेवाेहवणेवमेंेपाळाचाव्यवसायकरणे
िेजास्िफायदेशीर िोऊिागिे.िोकर व मासं याचं्या व्यापारािकमी भाडंविािजास्ििफा हमळे.
धान्याचेउत्पादिघटूिये म्िणूिसरकारशिेाचंीबहंदस्ि कंुपणेकरण्याहवरुद्धकायदेकरी.पण त्याचा
फारसाउपयोगिोििसे. 

 
‘खेडीसोडूििंडिमध्येिोकािंीगदीकरूिये.’ असेकायदेिंडिच्यास्वास्थासाठीवग्रामीण

हवभागाच्या भरभराटीसाठी सरकारकरीि िोिे. शिेाचंी कुरणे िोऊिागल्यामुळे पुष्ट्कळ माणसे बेकार
िोि.िसेचजुिेकॅथहिकधमोपदेशक(Parish Priests) काेूिटाकूििवेप्रॉटेस्टंटिेमिेजाििेव्िािे
िवेमािकआपल्याकबजािआिेल्याशिेजहमिीचीजुिीकुळेकाेूिआपल्याघरोब्याचीिवीििेमीि.
िी जुिी कुळेिी िंडिकडे उपजीहवकेसाठी धाव घेि. िंडिमध्ये िोटणाऱ्या या िोकापंैकी कािरिा
कामधंदाहमळेपणबरेचबकेाररािाि.त्यामुळेगुन्िेगार, भटक्यावहभके्षकरीिोकाचंीसंख्यावाेूिागिी.
गुन्िेगारीवबेकारीयािंाआळाघािण्यासाठीसरकारिािवेकायदेकरावेिागिे.Poor Laws, गहरबाचंी
सोय करणारे कायदे, िे एक िवीिच किम या युगाि शासिाि प्रहवष्ट झािे. धमषसुधारणेपूवी रोमि
कॅथहिकपंथािदेवळािंाजोडूिमोठमोठेमठ(Monasteries) असिे.यामठाचं्यामािकीचीमािमत्ता, 
जमीिवगैरेमोठ्याप्रमाणािअसे.यामठािूंिदािधमषपुष्ट्कळिोईवगहरबािंात्याचंामोठाआधारअसे.
धमषप्रविषिािंिरिेमठिुप्िझािेवत्याचंीमािमत्तासरकारजमाझािी.सािहजकचहिराहश्रिाचंीसोय
िावणेिीराज्यव्यवस्थेचीएकजबाबदारीठरिी. 

 
Poor Laws अन्वये हिराहश्रिासंाठी हठकहठकाणीगृिे (Workhouses) स्थापिकरण्यािआिी

िोिी.खचासाठीसक्िीचाकरत्यात्याहवभागावरबसे.हिथेकािीअल्पकामदेऊिवृद्धाचं्यावअपंगाचं्या
उदरहिवािाची सोय िोई. िरुण मुिामुिरिा कामधंदा पािूि देण्याि येई. उडाणटप्पू, भटक्या, ेोंगी
हभकाऱ्यािंा मात्र कायद्यािे हशक्षा ठोठावण्याि येि. सि १५७२ च्या उडाणटप्पू बदमार्ाचं्या कायद्याि
(Rogues and Vagabonds) िेवीस प्रकारच्या दंड्य िोकाचंी यादी िोिी. िाटके करीि हफरणाऱ्या
िटाचंासुद्धायािंसमावशेिोिा.मात्रएखाद्याउमरावाच्याआश्रयािाअसिेिािटाचंासचंयायादीियेि
िसे.साहित्यािविाटकािं हिराहश्रिगहरबाचेंकरुणाउत्पन्नकरणारे हचत्रि रेखाटिा, ेोंगी, फसव्या
भटक्याचेंचवणषिकरण्याकडेभरअसे.शके्सहपअरच्या ‘द हवटसष टेि’ यािाटकािीिऑटॉहिकसिा
अशा ेोंगी बदमार्ाचंा एक उत्तम िमुिा आिे. ‘हकग हियर’ या िाटकािीि एडगर यािे िेवीस
भटक्यापंैकी‘आब्रिामचीमाणसे’ याप्रकाराचेवडेसरसोंगघेििेिोिे. 
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अथािकायदेकरूििीभटकेपणािावगुन्िेगारीिाआळापडिािािीच.िंडिमध्येवहवशरे्िः
िंडिच्याआसपासच्यामोठाल्यासडकावंर(Highways) वाटमाऱ्याचंाफारउपद्रवअसे.खुद्दिंडिमध्ये
ित्याराहंशवाय रात्री रस्त्यािूंि हफरणे धोक्याचे असे. पोहिस बंदोबस्ि काय स्वरूपाचा िोिा याचे
उपिासपूणष हचत्रशके्सहपअरिेआपल्या  ‘मचअडूअबाउटिहथग’मध्येउत्तमरेखाटिेआिे.कॉन्स्टेबि
डॉगबेरीआपल्यािािाखािच्यापिारा-पोहिसािंाबजाविो, ‘कुणीभटक्याआेळिािरत्यािािटका, 
पण िो उभा िािीच राहििा िर जाऊ दे हबचारा! रस्त्यािूंि गुपचूप हफरिजा. मधूिमधूि झोपायिा
िरकििािी, पणआपिेित्यार(Bill) कुणीिाबंवीििािीिायाचीमात्रखबरदारीघ्यािो!’ 

 
िंडिशी दळणवळणाचे मागष िर अहिशय खराब व फार धोक्याचे िोिे. प्रवासाच्या सोई बऱ्या

असि.गाड्याचेंघोडे हठकहठकाणी बदिण्याचीचागंिी व्यवस्थाअसे. वाटेिउिरण्याचे पहथकाश्रमिी
चागंिे आरामशीर असि. मात्र बऱ्याच वळेा या पहथकाश्रमाचें मािक दरोडेखोरािंा सामीि असि.
त्याचं्याकडूि बािम्या काेूि दरोडेखोर वाटसरंूवर िल्ले करूि त्यािंा िुटीि. शके्सहपअरच्या ‘चौथा
िेन्री–भाग१िा’ यािाटकािरॉचेस्टरजवळच्यागडॅज्हििमागावरीििुटारूपणाचीवणषिेआिेि.राणी
व राजघराण्यािल्या माणसाचंी हजथे ये-जाअसे िेवेे रस्िेजरा चागंिे िोिे. पण बाकीचे दिदिीचे, 
खाचखळग्याचेंअसि.परगण्यािीिरस्िेचागंल्या्स्थिीिठेवण्याचीजबाबदारीस्थाहिकशासिसंस्थेवर
असे.पणिीअंगाबािेरटाकण्याचीचयाससं्थाचंीप्रवृत्तीअसे. 

 
हभकारी वाेण्याच्या मुळाशी ज्याप्रमाणे धार्ममक मठाचंा िोप िे एक कारण िोिे त्याप्रमाणे

गुन्िेगारीचीप्रवृत्तीवाेण्याचेएककारणजिमिावरचाधमषगुरंूचावचकयाकाळािजवळजवळिािीसा
झािािोिा िेिोिेअसे म्िणण्यासिरकििािी.मध्ययुगीिसमाजािधमषगुरंूचेसमाजावरवजिअसे.
सावषजहिक व वैय्क्िक िीहिमते्तचे िे रखवािदार िोिे. चुकिेल्यािंा मागषदशषि करणे. परस्परािंीि
िेवदेावेहमटविूसिोखाघडविूआणणे, हिराहश्रिािंाआधारदेणे, हवद्या-किायाचंीजोपासिाकरणेिी
धमषगुरंूची  व मठाचंीकिषव्ये असि. इंग्िंडािीिधमषक्रािंीिे मठ गरीबझािे व धमोपदेशसमाजािीि
मािाचेस्थािगमाविूबसिे.जुिेरोमिकॅथहिकपुरोहिि(Priests) पदभ्रष्टिोऊििवेप्रॉटेस्टंटिेमिे
गेिे.िेिवेपदाहधकारीधमाच्याकिषव्याििक्षघािण्याऐवजीिवीिमािमते्तच्यािाब्याचीभाडंणेभाडंणे, 
राजदरबारी वहशिे िाविू शक्य िेवेेआपल्या पोळीवर िूपओेूि घेणे, वगैरे ऐहिक बाबिरिच गकष 
िोऊि जाि. सािहजकच त्याचं्या कोरड्या उपदेशाचा िोकावंर कािीच पहरणाम िोि िसे. िळूिळू
िोकाचंीधमोपदेशकावंरीिवधमावरीिश्रद्धाकमीिोऊिागिी.धमापेक्षाऐहिकगोष्टरकडेिक्षजास्ि
कें हद्रििोऊिागिे.फायदेशीरशिेी, मोठ्याप्रमाणावर व्यापार, मुिूखहगरी, दरबारीविुषळािप्रवशेया
गोष्टरििोकाचेंमिरमेवत्याियशसपंादिकरण्यासाठीवाटेििोमागषपत्करण्याचीत्याचंीियारीअसे. 

 
धार्ममक सणवार िौसेमौजेिे साजरे िोि. धार्ममकिेपेक्षा त्याि ‘खािा पीिा मजा करिा’ याचेच

मित्त्व जास्ि माििे जाई. िािाळच्या सणाि मूक दृश्ये (Mummery) व भव्य देखाव,े िृत्ये यािंी
सजहविेिे िाट्यप्रयोग (Masques) यावंर भरअसे. ‘मे डे’ (May Day) च्या वसिंोत्सवाि पुष्ट्पसहंमि
स्िंभाभोविी (Maypole) िरुणिरुणी फेर धरीि. शके्सहपअरच्या ‘अ हमडसमर िाइट्स ड्रीम’मध्ये या
वसंिोत्सवाचाउल्लखेआिे. गुडफ्रायडे, ईस्टर िे धार्ममकसणव रॉहबििुडहदिासारखे मौजेचेसण (या
‘पाखंडी’ सणाहंवरुद्धधमोपदेशकओरडकरीि), िाचगाणे, खाणेहपणे, दंगामस्िीयािंीसाजरेिोि. 
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याउत्सवािहस्त्रयामोठ्याप्रमाणािभागघेि.एकंदरीिेइंग्िंडमधीिहस्त्रयाचेंजीविफारसुखाचे
िोिे, अशीयुरोपमधल्यािोकाचंीभाविािोिी. ‘इंग्िंडिा हववाहििहस्त्रयाचंास्वगषआिे’ असेिेम्िणि.
युरोपमध्येहस्त्रयाघरािकायहकवाघराबािेरकायपुरुर्ाचं्याबरोबरीिेकामकरीि.इंग्िंडमध्येसुखवस्िू
हस्त्रयािोकराकंडूिघरकामकरविूघेि.ऐटबाजकपडेकरूिआगाशीििवाखािबसणेहकवाबाजार-
िाटाच्याहिहमत्तािेरस्त्यािूिहमरवणेयािचत्याचंासारावळेजाई.शके्सहपअरिेआपल्या‘दटेहमगऑफ
दश्रू’ मध्ये सुगृहिणीिीि, शािं, संयमीवपहिहिष्ठअसावीअसे म्िटिेआिे; पणप्रत्यक्षािमात्र हस्त्रया
िडफदारवहमळािेल्यास्वािंंत्र्याचासपूंणषउपभोगघेणाऱ्याअशाअसि.शके्सहपअरिेआपल्यािाटकािूंि
पोहशयासारख्या बहुद्धमाि व धाडसी, रॉझहिडसारख्या कल्पक व खेळकर वृत्तीच्या, बीअहर्ट्ससारख्या
चिुर व स्विंत्र वृत्तीच्या हस्त्रयाचंी हचते्र रेखाटिीआिेि.आपल्या सुसंस्कृि, चिुर, बाणेदार राणीच्या
प्रजाजिशोभिीिअशाचायाहस्त्रयािोत्या.इं्ग्िशहस्त्रयापुरुर्ापं्रमाणेहशकारकरीि, घोडदौडीिाजाि, 
पते्तखेळि.अथािहस्त्रयाचं्याअंगचेदोर्िीशके्सहपअरिेवइिरसाहि्त्यकािंीवळेोवळेीरेखाटिेआिेि.
अडाणीपणामुळे आिेिा उथळपणा, स्िुहिहप्रयिा, स्वैरपणा व हविासहप्रयिा हस्त्रयािं आेळे. पण
डामडौिाच्यािौशीबरोबरत्याचं्यािकिाहप्रयिािीिोिी.भरिकाम, हचत्रकिा, संगीियाचंीत्यािंाआवड
िोिीवत्यामध्येत्याप्रवीणिाहमळवीि. 

 
सरकारीअहधकारीिािीएकित्कािीिसमाजािीिप्रमुखवगषिोिा.राणीहप्रव्िीकौ्न्सिच्या

सल्ल्यािे राज्यकारभार चािवी. कौ्न्सिमध्ये वीसपयंि सल्लागार असि. पािषमेंटची िुकमि हप्रव्िी
कौ्न्सिवरचािििसे.न्यायदािाचेकामिंडिमध्ये‘स्टारचेंबर’ झटपटकरी.परगण्यािूिन्यायाधीश, 
िॉडष िेफ्टिंट वगैरे अहधकारी असि. स्थाहिक कारभारासाठी शिराि शहेरफ व ििाि गावाि मेयर
असि.शके्सहपअरिेआपल्या ‘चौर्थया िेन्री–भागदुसरा’ यािाटकाििॉडषचीफज्स्टसचेआदशष हचत्र
रंगहविेआिे.पणत्याचिाटकािपरगण्याििेन्यायाधीसशिॅोवसायिेन्सयासंारखीउपिासपूणषपाते्रिी
रेखाटिीआिेि.न्यायखात्यािवसरकारीकामकाजािभ्रष्टाकारविाचिुचपिीचाप्रकारपुष्ट्कळअसे.
स्पेहिश आरमाराच्या िेाईि इं्ग्िश आरमारािा पुरहविेल्या सामग्रीचे खोटे हिशबे देऊि सरकारी
अहधकाऱ्यािंीमधल्यामध्येआपिी िंुबडीभरूि घेििीिोिी.सरकारािूि सैन्यउभारण्यासाठीअिुदािे
घेऊि बरेचसे पैसे गडप करायचे व फाटकेिुटके हभकार रंगरूट गोळा करायचे या प्रकाराचे वणषि
शके्सहपअरिे ‘चौथा िेन्री–भाग पहििा’ या िाटकािसरजॉिफॉल्स्टाफ या सुप्रहसद्ध पात्राच्या िोंडी
घाििेआिे. 

 
िष्ट्कर हकवा िौदिाििेअहधकारीयाचंा रुबाब मोठाअसे. देशाच्यासंरक्षणासाठी म्िणूिफार

मोठेखडेसैन्यिसे.जरूरपडेित्याप्रमाणेवरउल्लहेखल्याप्रमाणेसैन्यािभरिीव्िायची.गरजपडेििेव्िा
अमीर-उमराव जमीिदार राज्याच्या हदमिीिा ठराहवक सैन्य देण्यािा बाधंिेिे असि. घरगुिी
बंदोबस्िाचे सैन्य यथािथाच असे. जिाजे िीि प्रकारची असि. िेाऊ, व्यापारी वाििुकीची व
मच्छीमारीसउपयोगीपडणारी.इंग्िंडचेिौदित्याच्यािष्ट्कीसामर्थयापेक्षाजास्िप्रभावीिोिे.इं्ग्िश
िेाऊ जिाजावंरचे खिाशी व दारूगोळा स्पेिच्या जिाजापेंक्षा जास्ि श्रेष्ठ असि. िऊ-दिा िजार
पटाईि खिाशी राणीच्या िाकेसरशी उभे ठाकि. आप व वायू िी मिाभिेू इगं्िंडिा धार्मजणी िोिी.
सागरावरच्या या िुकमिीमुळे िे ििािसे बटे ‘हब्रटन्स कधीिी स्वािंत्र्य गमावणार िािीि–गुिामहगरी
पत्करणारिािीि.’ अशीगजषिाकरूशकििोिे. राणीइहिझाबेथच्याकारहकदीि िेआरमारीसामर्थयष
वाेहवण्याचा उपक्रम सारखा चािू असे. वर्ािा एक जिाज बाधूंि िोई. परदेशाशंी व्यापार करिािा
जिाजबाधंण्यािाउपयोगीपडेिअसाकच्चािमािआवजूषिपैदाकरण्याियेई. 
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साहित्यािूि दोि प्रकारच्या हशपायाचंी व खिाशाचंी हचते्र रेखाटण्याि येि. एक ित्कािीि
धाडसी, मित्त्वाकाकं्षी, शूर, राजहिष्ठहशपायाचें. ‘चौथािेन्री–भागपहििा’ यामधीििॉट्स्परिाशूराचंा
एक उत्कृष्ट िमुिाआिे. फॉल्स्टाफ, हपस्टिसारखे बेाईखोर शेंदाड हशपाईिी शके्सहपअरिे रेखाटिे
आिेिवउत्कृष्टहविोदहिमाणकेिाआिे. 

 
समुद्राबद्दि इंग्रजािा अत्युत्कट आकर्षण असे. प्रत्येक ििाि मुिाची घरािूि पळूि जाऊि

खिाशीिोण्याचीमित्त्वाकाकं्षाअसे.दूरदूरचेदेशशोधूिकाेण्यासाठीधाडसीदयावदीराणीच्याराज्याि
सफरीवर हिघि. शके्सहपअरच्या ‘दटेंपेस्ट’ या िाटकामध्ये सागरावरच्या सािसाचंी रोमांचकारी वणषिे
आिेि.सफरीकरूिआल्यावर परदेशािंल्या हचत्तथरारकिविकथा प्रवासीसागंि. िेथूिआणिेल्या
चमत्काहरक हचजाराणीिा भेट देि हकवाप्रदशषिासारख्यामाडूंि ठेवीि. ‘र्वले्फ्थिाइट’ मध्ये ‘इंडीज’ 
मधल्यािव्यािेसापडिेल्यामुिखाचाउल्लेखआिे.सरवॉल्टररॅिीयािेराणीकडूिपरवािाहमळविूदोि
जिाजेकिेरीजबेटे, वसे्टइंडीज, फ्िॉहरडाचा हकिाराअशीसफरकरीििव्याखंडािप्रवशेकेिा.या
िव्या मुिखािा ‘व्िर्मजहिआ’ असेिावकुमारीराणीच्यासन्मािाथष हदिे.इथल्या वृक्ष, फळझाडेवधान्य
यािंीसमदृ्धअशाभमूीवरूिचशके्सहपअरिा ‘दटेंपेस्ट’मधल्यामिोरम, समृद्धबोटाचीकल्पिा सुचिी
असावी. ‘अँटिी आहण ्क्िओपार्ट्ा’ या िाटकाििी सागरी युद्धाची वणषिे शके्सहपअरच्या स्पेिच्या
आरमाराबरोबरच्याप्रचंडसगं्रामाचीखात्रीिेआठवणकरूिदेिअसिीि. 

 
परदेशाशंी व्यापार करणारी जिाजे िी अहभमाि वाटावा अशी असि. ‘द मचंट ऑफ

व्िेहिस’मधल्याअटँोहिओच्या हर्ट्पिी, मे्क्सको, इंडीजवगैरे देशाशंी व्यापारकरणाऱ्याजिाजाचेंवणषि
ित्कािीिमोठमोठ्याव्यापारीमंडळ्याचं्याजिाजािंािागूपडेि. 

 
या सगळ्या भरभराटीच्या रुपेरी मेघािंा एक काळी हकिार िोिी. ज्या काराहगरांच्या व

कामकऱ्याचं्या हजवावर िी वैभवाची टोिेजंग इमारि उभी िोिी, त्या कामकऱ्याचं्या िहशबी ििाखीच
िोिी.त्याचंीरोजीमजुरीपन्नासवर्ांपूवीिोिीिेवेीचयाकाळाििीिोिी.भावमात्रहिप्पटवाेिेिोिे.
संपन्नमािदाराचंीमेजेखाद्यपेयािंीखचििोिीपणयागरीबकामकऱ्यािंामात्ररायचीरोटीवहिकृष्टमासं
यावर रािावे िागि िोिे. पािषमेंटमध्ये शिरािा दोि व बरािा चार प्रहिहिधी पाठहविा येि. पण या
कामकऱ्यािंामात्रप्रहिहिधीहिवडायचािीिक्किसे.त्याचं्यादुःखािंािोकप्रहिहिधरच्यासभेििोंडफुटि
िव्ििे, िसेित्कािीिसाहित्याििीिेअिुल्लखेािेहकवाउपिासािेगुदमरिेगेिेिोिे.शके्सहपअरिािी
सवषसामान्य जििेबद्दि अिादर िोिा िे त्याच्या ‘ज्यूहिअस सीझर’ या िाटकािीि चंचि अडाणी
िोकसमूिाच्या (Mob) वणषिावरूि स्पष्ट िोिे. ‘दुसरा हरचडष’ या िाटकाि माळ्याशी बोििािा राणी
त्यािा ‘मािीमोिाचा’ म्िणिूअवमाहििे. ‘अ हमडसमरिाइट्सड्रीम’ मध्येशके्सहपअरिे सुिार, िोिार
वगैरेपाते्रघाििीआिेिपणिेकेवळत्याचंाउपिासकरूिहविोदहिमाणकरण्यासाठी.अशािोकाचंी
सत्ता कधी काळी राज्यावर चािेि िी कल्पिािी शके्सहपअरिा िव्ििी. ‘द टेंपेस्ट’मध्ये गाँझिॅो यािे
क्ल्पिेल्या आदशष िोकराज्याची (Commonwealth) त्यािे थर्टाच केिी आिे. राजसते्तबद्दि
शके्सहपअरिा हििािंआदरिोिा. राजघराणे, अमीर-उमराव, खािदािी, प्रहिहष्ठिसदगृिस्थयाचं्याच
िािी सत्ता पाहिजे, िीि दजाच्या िोकािंी आपिी पायरी सोडूि आपल्या िंत्रािे वागण्यास सुरुवाि
केल्यासअिथषमाजेिअसे‘र्ट्ॉइिसअँडके्रहसडा’ यािाटकािशके्सहपअरिेस्पष्टिमूदकेिेआिे. 
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इंग्िंडच्याइहििासािीियावैभवशािीकािखंडाििोकाचंीरािणीकायदजाचीिोिीिेपािणे
मिोरंजक ठरेि. मेरी टू्यडरच्या काळापयंि इं् ग्िश िोकाचंी घरे आकर्षक िव्ििी. स्पेििूिआिेिे
प्रवासीम्िणि, ‘याइं् ग्िशिोकाचंीघरेहभकाऱ्यासंारखीमािीिेहिपिेल्याकुडाची, हचखिाकाटक्याचंी
असिाि, पण खािाि-हपिाि मात्र िे राजासारखे!’ पण इहिझाबेथच्या कारहकदीि िोकािंा वैभव
संपादण्याचीविंिरिेउपभोगण्याचीिौसउत्पन्नझािी.आिाउत्तमइमारिीिाकडाचीदोि-मजिीव
क्वहचििीिचार-मजिीघरेिोकबाधूंिागिे.हभिीहवटाचं्यावक्वहचिदगडाचं्याअसि.परगण्यािूित्या
भागाि जे उपिब्ध असेि त्याचीच घरे बाधंीि. त्यामुळे दुरूि सामािसुमाि आणण्याचा खचष वाचिू
पाश्वषभमूीवघरयािंएकप्रकारचीउत्कृष्टसंगिीहदसे.छपरावरपूवीगवि(Rushes) असे.आिाकौिे, 
पते्रवस्िेट्सवापरूिागिे.घराचादशषिीभागडोळ्यािंभरावा म्िणूिखटपटअसे. पूवीच्यािाकडी
जाळ्याऐंवजी हखडक्यािं िावदािे बसवू िागिे. त्यामुळे दशषिी हखडक्या सूयषप्रकाशाि व हदव्याच्या
उजेडािझळाळूिउठि.घराि हभिरिािाकडीपट्ट्यामारीि(Panelling). त्यावरभरिकामकेिेिे
जाडपडदेअसि.याTapestry वरऐहििाहसकप्रसंग, प्राणी, पक्षी, वृक्षविेीवगैरेदोऱ्या-रेशमािेभरिेिे
असे. पूवी घरािंा धुराडी िसि. मोठ्यामोठ्या उमरावाचं्या वाड्याचं्या हभिीसुद्धा धुरािे काळवडंिेल्या
असायच्या. आिा धुराडी आिी व घरे जास्ि िख्ख हदसू िागिी. घराििे िाकूड-सामाि–खुच्या, 
टेबिे, पिंग–वगैरेिीजास्ि सुबकवजास्िप्रमाणािआिे. पण िाकूडसामािापेक्षा त्यावरीिकापडी
आच्छादिाचंाच थाट जास्ि असे. सामान्य शिेकरीसुद्धा आपल्या खाटेवर हकमिी भरिकाम केिेिे
पिंगपोसघािी. पूवी गाद्यािं पेें ा (Straw) भरीि विाकडाचेओंडे उशािा ठेवीि. मऊउशीफक्ि
बाळंहिणीिा देि असि.आिा पराचं्या गाद्या-उशाआल्या. जेवायच्या मेजावरचीआच्छादिेसद्धा उंची
असि. शके्सहपअरच्या ‘द टेहमग ऑफ द श्र’ू या िाटकाि पेटुहचओिे आपल्या उंची सामािासुमािािे
भरिेल्यासुसज्जघराचेजेवणषिकेिेआिेिेित्कािीिसंपन्नमाणसाच्याघरािािागूपडेि. 

 
बहगचे िे इं्ग्िश ििािमोठ्या घराचें खास वैहशष्ट्ट्य िोिे. सावषजहिक इमारिी राजप्रासाद

वगैरेंच्यासभोवारहवस्िृि, शोहभविंबहगचेअसिच.पणमध्यम्स्थिीििामाणूससुद्धाआपल्याघराभोविी
िािारंगाचं्यामिोिरफुिाचंीविािाहवधफळाचंीझाडेिावी.घरापासूिजरादूरशाकभाज्याचंीवऔर्धी
विस्पिरची बाग असे. शके्सहपअरच्या िाटकािं फळाचं्या आगराचंी (Orchards) व फुिबागाचंी फार
मिमोिकवणषिेआिेि.इं्ग्िशकवीिाफुिवडेाखराचपणशके्सहपअरचेवैहशष्ट्ट्यिेकीत्याच्यावणषिाि
संपूणष वास्िवािअसे. कुठल्याऋिूि कुठिी फुिे येिाियाचेज्ञाि त्यािािोिे व म्िणूि त्याची वणषिे
जाणत्यारहसकाचं्याहृदयाचीपकडघेि.त्याच्या‘दहवटसषटेि’ यािाटकािीिएकाफुिाच्यावणषिाच्या 
प्रहसद्धओळीइं्ग्िशजाणणाऱ्यावाङमयपे्रमीजिाचं्याओठावंरआजचारशेवर्ेखेळिआिेि. 

 
 –daffodils 

That come before the swallow dares, and take   
The winds of March with beauty; violets, dim   
But sweeter than the lids of Juno’s eyes   
Or Cytherea’s breath; pale primroses   
That die unmarried….  
Bold oxlips and the crown imperial;  
Lilies of all kinds, the flower-de-luce being one.   
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इहिझाबेथच्या कारहकदीपूवी बहगचे म्िणजे हिव्वळ राि हकवा उहकरडे असि  .आिा सामाहजक
जीविाप्रमाणेच बहगच्यािंिी हवहवधिा , वैपुल्य व सपंन्न आकर्षकिा आिी  .इटॅहिअि पद्धिीवर बागा

करण्याचाशौकवाेीसिागिा.  
 
घरेवबागायाप्रमाणेकपड्यािंिी हवहवधिा, वैहचत्र्यवभपकायेऊिागिा. युरोपमध्ये वैद्यकीय

अथवाकायद्याच्या हशक्षणासाठी गेिेिेिरुण, श्रीमिंीशौक म्िणूि युरोपचीसफरकरूिआिेिेबड्या
बापाचेंबेटेव व्यापाराहिहमत्तहिडूिआिेिेिोकहित्यिव्याइटॅहिअिहकवास्पॅहिशपोशाखाच्यािऱ्िा
इंग्िंडमध्येआणीििोिे.सोवळेटीकाकारिक्रारकरीिकीयुरोपमधूिजाऊिआिेिेिरुण, हवद्याहकवा
किा िव्िे, िर इटॅहिअि दुगुषण व फ्रें च व्याधी बरोबर घेऊि येिाि. कािी िरुण िर सिीच्या सिी
इटॅहिअिमाणसाचीपोशाखाििक्किकरीि.‘असाइटॅहिअिझािेिािरुणम्िणजेमूर्मिमंिसैिाि’ (An 
Englishman Italianate is the Devil incarnate). अशीम्िणचपडिीिोिी.एकाचकपड्याच्यासंचाि
िािा देशाचं्यािऱ्िा हवहचत्रपणामुळे, घािणारा, पािणाराव हशपीसुद्धागोंधळूिजायचा. ‘दमचंटऑफ 
व्िेहिस’ या िाटकाि पोर्मशयास्त्री-हववािेच्छूफॉल्किहमजबद्दि म्िणिे, ‘काययाचा िा हवहचत्रपोशाख!
याचाअंगरखायािेइटिीिघेििायिरमोजेफ्रान्समध्ये, टोपीआिेजमषिीििीआहणवागण्याबोिण्याि
साऱ्या देशाचं्या िकबीची हमसळ!’ हशवाय पोशाखाच्या या फॅशन्स रोज बदिायच्या. ित्कािीि
इहििासकार िॅहरसि म्िणे, ‘इंग्िंडमध्ये कधी ि बदिणारी कुठिी गोष्ट असेि िर िी पोशाखामधिा
सारखा बदि िी िोय.’ (Nothing is more constant in England than inconstancy of attire.)
मखमिीचे रेशमी, उंची कपडे वापरण्याची टूम उच्चवगीयामंधूि व दरबारािूि िळूिळू सवषच वगांि
पसरिी.िािािपसैाभरपूरखेळिअसल्यामुळेव्यापारीसुद्धाउमरावापं्रमाणेउंची, फॅशिेबिकपडेवापरू
िागिे.टीकाकारकुरकुरि, ‘खािदािीकोणविीिकुळाििाकोणिेपूवीसारखेकपड्यावंरूिआिाशा
ओळखेिासेझािेआिे.वाटेित्यािेवाटेििो पोशाखकरावाअसेझािेआिे.’ दोि-िीिपेट्याकपडे
असल्याहशवायवििदारव व्यापारीयािंासुद्धाचिैपडििसे.मग त्यासाठीचारपाचशेएकरजहमिीवर
पाणीसोडावेिागिेिरीिरकििािी.पुरुर्ाचंासवषसाधारणपोशाख:म्िणजेघट्टअंगरखा(Doublet); 
िाकधीरूदारअसे, खादं्यावरफुगीर, उंचकॉिरव हकिारीिािाजूकझािर.गुडघ्यापयंिफुगीरइजार, 
माडं्यापंयंििाबंपायमोजे, टोकदारकिाबिुकामकेिेिेिेटकेबूट; खादं्यावरझुिणाराझगा(Cloak) 
कधीकंबरेपयंि, कधी गुडघ्यापंयंििरकधीटाचेपयंि रुळायचा; थबकडी हकवािाबंटटोपी; वर हपसे
खोविेिी हकवासोिेरी पट्टािाविेिा; कमरेिाकट्यार हकवा खंजीर; कधी पल्लदेार िरवारी. िेसवष
हकमिी, िक्षीदारअसायचे.जरिारी हकिारी, सोन्याचादंीच्या गंुड्याहकवाबकिे, झग्यावंरजरीचे हकवा
रंगीबेरंगीरेशमाचेभरिकाम.कपड्यापं्रमाणेकेसवदाेीराखण्याच्यािीहचत्रहवहचत्रफॅशन्सिोत्या.अथाि
त्यािंल्याबऱ्याचशाइटिी, स्पेि, फ्रान्सयामंधल्याअसि.िािाप्रकारचीसुगधंीिेिे, अत्तरेवापरण्याचा
प्रघाििोिा. 

 
हस्त्रयामंध्येअथािचफॅशिचेिऱ्िेवाईकवहचत्रहवहचत्रप्रकारपुरुर्ापेंक्षािीजास्िप्रमाणावरअसि.

त्याचंीचेष्टािीसाहित्यािवसमाजािखूपकेिीजाई.शके्सहपअरच्या ‘दटेहमगऑफदश्र’ू यािाटकाि
बायकाचं्यािऱ्िेवाईकफॅशिचीथट्टाकेिेिीआिे.‘जिाजबाधंायिाहजिकावळेवपैसािागिोत्यापेक्षा
जास्िवळेवपैसाबाईिािट्टापट्टाकरायिािागिो.’ असेम्िणि.व्िेहिसच्याफॅशन्सबायकािंाफारहप्रय
असि. कृहत्रम साधिािंी सौंदयष वाेहवण्याकडे हस्त्रयाचंा कि असल्याची वणषिे शके्सहपअरिे आपल्या
‘िॅम्िेट’ व ‘दमचंटऑफ व्िेहिस’ यािाटकािंघाििीआिेि. चेिऱ्यावर रंगफासणे, सोिेरी केसाचंी
गंगाविे वापरणे, केसािं चमत्कृहिपूणष अिंकार घािणे, चेिऱ्यावर मुखवटे चेवणे या फॅशन्स प्रचाराि
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िोत्या. कािी हस्त्रयािंा पुरुर्ी पेिराव करण्याची िौस असे. शके्सहपअरिा आपल्या रॉझहिड हकवा
व्िायोिासारख्यािाहयकािंा‘डब्िेटिोज’ चेहवण्याचािादिोिािेसवषश्रुिआिेच. 

 
हस्त्रयाचं्या पोशाखािं ‘रफ’ व ‘फाहदगेि’ िी प्रमुख असि. रफ म्िणजे गळ्याभोविािची िार

घािूििाठठेविेिीकॉिर.िीकधीकधीएकफुटाचीसुद्धाअसायची.रफवापरणारीबाईदुरूिपाहििी
िर थाळीि डोके कापूि ठेवावे असा भास िोिो, अशी या रफची थट्टा िोई. पुरुर् पण रफ वापरीि, 
बायकाचं्यारफवरभरिकामअसे.फार्मदगेििीस्पेिमधूिआिेिीफॅशििोिी.याझग्याचाकमरेखािी
खूपमोठाघेरअसेवकमरेवरिीिोअगदीअंगासारखाघट्टबसे.िोकथट्टाकरीिकीमोठ्याघंटेवरहपसे
उपटिेिेकोंबडीचे हपल्लू ठेविेआिे असे वाटिे. व्यापाऱ्याचं्या बायकासुद्धा उमरावाचं्या बायकासंारखा 
हकमिीवटूमदारपोशाख करीि.स्वदेशीवस्िंूपेक्षापरदेशीवस्िूवापरण्यािसवांिाचजास्िऐटवाटे.मग
िीवस्िूहभकारकाअसेिा.यापरदेशीमािापायीजवळजवळएकिक्षपौंडदरवर्ीयुरोपमध्येजायचे. 

 
शिरािीि फॅशन्स िळूिळू परगण्याििी पसरि. अथाि परगण्यािल्या प्रहिहष्ठि गृिस्थापंयंि

एखादीिऱ्िापोचेपयंििीजुिीिोऊिजाईवकधीकाळीिेगृिस्थिंडिमध्येगेिेिरजुन्याफॅशिच्या
पोशाखामुळे िास्यास्पद ठरि. खंडािेजहमिीकरणारे शिेकरी फॅशिच्या मागे िसि.सणासुदीिा िवे
कपडेकरायचेएवेेचत्यािंामािीि.मेंेपाळिरआपल्यामेंढ्याचं्यािोकरीचेचजाडेभरडेकपडेवापरीि.
िवा छाि पडावी, आपिीकोकरे गुबगुबीि व्िावी व एखादी सावळी गोपी सजणी असावी यापिीकडे
त्याचं्या हवचाराचंी धावचजाि िसे. शके्सहपअरिे ‘ॲजयू िाइक इट’मध्ये या समाधािी, साध्याहसध्या
मेंेपाळाचेछािवणषिकेिेआिे. 

 
राणीच्याराज्यािसवषसाधारणरािणी, पोशाखयाप्रमाणेखाण्याहपण्याच्याप्रकारािंिीखूपबदि

झािा. इगं्िंडचे िाडवैरी स्पेिचे िोक म्िणि, ‘िे इंग्रजिाडंग्यासंारखेखािाि हि मग सैिािासारखे
िेिाि.’ पण पूवी इंग्रजी जेवणािपदाथांचीसखं्या व वैहचत्र्यकमीअसे.धान्याचे पदाथष, भाजीपािा, 
फळे, कोंबडीचेमासंवमासे िेखाण्याचे मुख्यपदाथषअसि.धान्यापासूिबिहविेिीसौम्यदारू(Ale) 
पीि असि. पण िािाि पैसा जास्ि प्रमाणाि खेळू िागल्यावर इिर चैिरप्रमाणे खाण्याहपण्याििी
खर्मचकपणा, चोखंदळपणाव ेंगदारपणा हशरिा.शिेाचंी कुरणेिोऊिमेंेपाळाच्या व्यवसायाकडेजसे
जास्ििोकवळूिागिेिसाधान्याचाभाववाेूिागिावबकऱ्याचेंमासंभरपूिहमळूिागिे.माशापेंक्षा
यामासंाचेमसािेदारिािापदाथषखमंगरायत्याबंरोबरखाण्याचीिोकािंाचटकिागिी.िेंटसारख्या
व्रिाचं्या हदवसािं िरी मासे खाव,े बकऱ्याचे मासं खाऊ िये, असे कायदे सरकारिा करावे िागि.
श्रीमंिाचं्या मेजावंर खाद्य पदाथांच्या थाळ्याचंी भाऊगदी उडे. पेये बाजूच्या टेबिावर ठेवावी िागि.
पेयामंध्येसौम्य ‘एि’पेक्षा बीर व इटिी-स्पेिमधिीकडक उंची मदे्य हप्रयझािी. परदेशीजाणे-येणे व
व्यापार खूपच वाेिाअसल्यामुळे िीआयािमोठ्या प्रमाणावर िोऊशके. जेवणाच्या वळेी वापरायच्या
बशा, काटे-चमचे, मद्यचर्क िेिी िऱ्िेिऱ्िेचे, ‘िक्षीदार’ व उंची वापरण्याि येऊ िागिे. गहरबाचं्या
घरीसुद्धािाकडीचमच्याऐंवजीधािूचेचमचेवापरूिागिे.अमीर-उमरावाचं्याघरीसोन्याचादंीच्याबशा
व काटे-चमचेिी असिे. ‘रोहमओ अँड ज्यूहिएट’ या िाटकाि कॅपिेुट या उमरावाच्या वाड्यािीि
स्वयंपाकाचे वणषि शके्सहपअरकािीि कुठल्यािी श्रीमिंािा िागू पडण्याजोगे आिे. कॅपुिेटकडे वीस
स्वयंपाकी िािा िऱ्िेचे मासं मसािे वगैरे घािूि हशजवीि असल्याचे वणषिआिे. ‘द हवटसष टेि’मध्ये
मेंेपाळाचं्यािोकरकािरण्याच्यावळेीघािावयाच्याजेवणािसुद्धाकेशर, जायफळ, मिुकायाचंासमावशे
आिे. 
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घरीजेवणाबरोबरमद्यमाफकचघेििेजाई.सावषजहिकमद्यपािगृिािमात्रिेमिसोक्िघेििे
जाई.सरकारिेमद्यपािगृिाचं्यासंख्येवरविीहकिीवळेउघडीअसावीियावरकायद्यािेहिबधंघाििे
िोिे.रस्त्याचे हझगिजाणाऱ्यािापाव हशहिगदंडिोई.धमोपदेशकवअिीसोवळेिोकया व्यसिाचा
वरचेवर हधक्कारकरीि.पण हविासी, रंगेििोकउिट त्याचं्यासोवळेपणाचीचथट्टाकरीि. ‘र्वले्फ्थ
िाइट’मध्ये सर टोबी सदाचाराचा उपदेश करणाऱ्या मिॅव्िोहिओिा म्िणिो, ‘काय रे बाबा, िू मोठा
सदगुणाचापिुळाअसशीिम्िणूिदुसऱ्यािंीकायचागंिेखाऊ-हपऊिये?’ ‘सरजॉिफॉल्स्टाफवत्याचे
हपत्त्येिेिरमद्यावरगुणवणषिाचीमोठमोठीभाष्ट्येकरीि.सरजॉिम्िणे, ‘उंचीमद्य-किेरी, सकॅ, िीगस
यासंारखे–मेंदूिा िरिरी आणिे, वाणीि चािुयष ओििे. देिाि चैिन्य उसळू िागिे, वािू वीरश्रीिे
फुरफुरूिागिाि.’ सरजॉिहमस्र्ट्ेसहक्वक्िीच्यामद्यपािगृिािा(Tavern) उदारआश्रयदेिअसल्याचे
‘चौथा िेन्री–भाग दुसरा’ या िाटकाि वणषि आिे. अशी टॅव्िन्सष, एििाउसेझ व इन्झ िंडिमध्ये व
परगण्यािं हठकहठकाणी िोिी. त्यािंा मद्याचे परवािे देऊि सरकार आपल्या उत्पन्नाि चागंिीच भर
घािीिअसे.‘हकग्झिेड’, ‘क्वीन्झिेड’, वगैरे Inns मध्येवसिीवजेवणयाबरोबरहपण्याचीिीसोयअसे.
मात्रयेथेमाफकमद्यहमळे.चौदाव्याशिकािपीिअसििेमद्यसौम्यअसे.िंडिच्याइहिझाबेथकािीि
िागहरकािंाकडकवहवपुिमद्यिवेअसे.सरजॉिफॉल्स्टाफचे‘बोअजषिेड’ याटॅव्ििषमधिेएकवळेचे
जेवणम्िणजेअध्यापेिीचीरोटी, दोिहशिरगाचंीकोंबडीवआठहशहिगापंयंिसकॅअसेअसायचे. 

 
िीमद्यपािगृिेम्िणजेत्याकाळचीएकवैहशष्ट्ट्यपूणषससं्थाचिोिी.उिूजािअसिेिीअंगाििी

रगहिचरूिटाकायिािरुणािंाइथेसंधीवस्थळहमळििोिे.खूपखाव,े प्याव,े गाणीगावी, आरडाओरड
करावी, िरवारीउपसूिमारामारकरावीवमगघरीजाऊिस्वस्थझोपकाेावीअसाकायषक्रमपुष्ट्कळ
िरुणािंाअसे. हप्रन्सिॉियाच्याअंगािल्या दुष्ट्प्रवृत्तरचा हिरासफॉल्स्टाफच्यासंगिीित्यािे टॅव्ििषमध्ये
घाििेल्याहधगाण्यािझािाविंिरिोपाचवािेन्रीम्िणूिअत्यंिकिृषत्ववाि, पराक्रमीवसत्प्रवृत्तराजा
झािा, असेशके्सहपअरिेआपल्यािाटकािूंिदाखहविेआिे. 

 
या मद्यपािगृिाचें चािक (Hosts) िे त्या काळाििे अहवस्मरणीय असे व्य्क्िहवशरे् िोिे.

परगण्यािल्यागृिाचेंचािकगरीबवगहिच्छअसि.पणिंडिमधिेचािकिेसंपन्न, धूिषव व्यविारी
असि. त्याचंी ‘गृिे’ िी भपकेबाजसामािसुमाि, पडदे यािंी सजहविेिी असिे. िे चािकश्रीमिंाचं्या
िरुणवारसािंाउधारमािदेि, िारणावरकजेदेिवशवेटीकजषफेडीसाठीत्याचं्यामािमते्तचाकबजा
घेि.अमीर-उमराववप्रहिहष्ठिगृिस्थपािुण्यािंा बडेखािेया ‘गृिाि’ देि वमगबेसुमारउधारीपायी
कपडे-भाडंीहििावािजायचीवळेयेई.परगण्यािूिहजवाचे‘िंडि’ करायिाश्रीमिंाचेंभावीवारसयेि.
त्याचंीअत्युत्तमबडदास्िठेविू‘िोस्ट्स’ उधारीफुगवीिजािवशवेटीमािमत्तािाब्यािआल्यावरउधारी
भागवण्यासाठी वारसािंाआपल्याजहमिी ‘िोस्ट्स’िा हििूिद्याव्यािागि. ‘िोस्ट्स’छाप मारूिसवष
कािीफुकटािपाडण्याचीसरजॉिफॉल्स्टाफचीखुबीसवांिाचकािीसाधििसे. 

 
राष्ट्र्ट्ाि सारख्या वृहद्धगि िोणाऱ्या सपंन्निेमुळे समाजाचे रािणीचे माि वाेिे त्याचप्रमाणे व

त्यामुळेकिाचंा हवकासिोऊिागिा.इगं्िंडमधीिस्थापत्यकिेचायाकाळािीिहवकासअभ्यासिीय
आिे. युरोपमध्ये ‘पुिरुज्जीविाच्या’ हवचारप्रवािािे स्थापत्यकिेि क्रािंी िोि िोिी. मध्ययुगीि गॉहथक
स्थापत्याची जागा ग्रीक-रोमि प्राचीि स्थापत्य घेऊ िागिे िोिे. पण इंग्िंडमध्ये स्थापत्यावर
पुिरुज्जीविाचा पगडा फार अल्प प्रमाणाि इहिझाबेथच्या काळािआेळिो. सावषजहिक इमारिीि या
िव्याइटॅहियिस्थापत्याचेअिुकरणकेिेिेआेळिे.गे्रशमॅिेबाधंिेल्यारॉयिएक्स्चेंजच्याइमारिीचा
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हशल्पकार (Architect) फ्िेहमश िोिा, कारागीर युरोपिूि आणिे िोिे व इमारिीसाठी वापरिेिा
संगमरवरिीबािेरूिआयािकरण्यािआिािोिा.िेपरदेशीवळणखाजगीइमारिरिमात्रहदसूियेि
असे.याकाळाििंडिमध्येटोिेजंग, वैभवशािीइमारिीउभारल्याजाििोत्या.शके्सहपअरिेआपल्या‘द
टेंपेस्ट’ या िाटकाि ‘The cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples’ 
अशीजीवणषिेकेिीआिेित्यािासाजेसेत्याकाळाििेअमीर-उमरावाचेंप्रासादिोिे.याइमारिरच्या
स्थापत्याि जुिी राष्ट्र्ट्ीय परंपरा व पुिरुज्जीहवि जुिी ग्रीक-रोमि स्थापत्यकिा याचें चमत्कृहिपूणष पण
डोळ्यािंभरेिअसेहमश्रणिोिे.इं्ग्िशस्थापत्यिेमध्ययुगीिकािापासूििळूिळू हवकहसििोिगेिे
िोिे. मध्ययुगीि गॉहथक स्थापत्य िे इं्ग्िश प्रकृिीिा मािवण्याजोगे िोिे. िे अकराव्या शिकाि
फ्रान्समध्ये उहदि झािे. या पद्धिीि भव्यिा व गगिचुंबी उत्तुंगिा यावंर भर असे. रागंड्या बिदंड
इंग्रजािा त्याचेआकर्षणिोिे.इहिझाबेथच्याकाळाियाजोरकस, भव्य, डोळे हदपवणाऱ्या स्थापत्याि
ग्रीक-रोमि पद्धिीिीि प्रमाणबद्धिा, सुबकपणा व सुसूत्रिा आिी. साहित्य व िाट्य यापं्रमाणे
स्थापत्याििीराष्ट्र्ट्ीयपरंपरावपुिरुज्जीहविप्राचीिग्रीक-रोमिपरंपरायाचेंिक्षािघेण्याजोगेहमश्रणहदसू
िागिे.याहमश्रणािूिएकप्रकारचीहवस्मयजिक, अदभिुवचाकोरीबािेरचीअशीपरंपराहिमाणझािी.
िॅहरसिसारख्याइहििासकारािंायाआगळ्यास्थापत्याचाफारअहभमािवाटे. 

 
इं्ग्िश स्थापत्यकोहवद िे पुस्िकी हसद्धािंािाकधीच हचकटूि रािाि िसि. शास्त्रापेंक्षा सोय, 

आराम, सुखकरपणा याकंडे त्याचंी िजर असे. िवीि इटॅहियि स्थापत्याि भव्यिा, सौंदयष िोिे; पण
रािण्यािािीवसहिस्थािेमोठीशीआरामशीरिसावी.इहंगिशवास्िुशास्त्रज्ञ(Surveyors) इं्ग्िशघराि
पुष्ट्कळखोल्या, मध्यभागीमोठेदािि, उजेडविवामोकळेपणीखेळेिअशा हखडक्या, अशीगृिरचिा
करू िागिे. मध्ययुगाि उमरावाचं्या वाड्याभंोविी भरभक्कम िटबंदी असे. इहिझाबेथच्या काळी
पूवीइिकीअंिगषियादवीवरातं्रहदियुद्धाचेप्रसंगिव्ििे.त्यामुळेआिािटबंदीिकोरीविक्षीकामहशरिे.
ग्रीक-रोमि पद्धिीप्रमाणे दशषिी मोठेमोठे कािीव हकवा सुरूसारखेखाबं, विेपत्ती काेिेल्या कमािी, 
शोहभविं सजे्जप, अचंबा वाटण्याजोग्याकोरिेल्याआकृिी, पुेल्या भागावर हचहत्रि केिेिी घराण्याची
मािहचन्िे (Heraldic Signs) असाथाटयािवीिवास्िंूचा हदसे.जॉिथॉपषयािेिॉरदॅम्पटिशायरमध्ये
बाधंिेिाकबीिॉि(Kirby Hall) वरॉबटष्स्मथसिचािॉहटगम्जवळचावोिॅटििॉि(Wollaton Hall) 
याप्रकारचेिोिे. 

 
स्थापत्यकिेििी िी प्रगिी मूर्मिकिा व हचत्रकिा यािंआेळूि येि िािी. हशवाय या के्षत्राि

राष्ट्र्ट्ीयअशीपरंपराउदभिूझािीिािी.जेथोडेकिाविंिोिेिेयुरोहपअिपरंपरेचेअिुयायीिोिे.हचते्र
हवकण्याचीदुकािेिोिीविेस्टरविमिीसारख्याउमरावाचं्यासंग्रिीिामाहंकिहचते्रअसि.पणिीसवष
युरोपमधल्या हचत्रकाराचंी व िॉिंडमधूि इंग्िंडमध्येआश्रयासाठी येऊि राहििेल्याकिाविंाचंी िोिी.
स्विःच्याहकवाकुटंुहबयाचं्यािसहबरी(Portraits) काेविूघेण्याचीटूमबड्यािोकािंफारिोिी.वाेिी
संपन्निा, घराण्याचा अहभमाि व एक प्रकारची आत्मगौरवाची भाविा या प्रवृत्तीच्या मुळाशी असावी.
िॉल्बाइि (Holbein) िा हचत्रकार या उच्चभ्रू मंडळरि फार हप्रय िोिा. इहिझाबेथच्या काळािीि
किाविंाचें कौशल्य सूशमरेखाकंि (Miniature Painting) या के्षत्राि उत्कटिेिे प्रकट झािेिे हदसिे.
हिहिअडष, ऑहिव्िर, कॉिेहिअसजॅिसेििेयाके्षत्राििामाहंकििोिे.Wall Paintings (हभहत्तहचते्र)िािी
एक िावाजण्याजोगा हचत्रकिेचाआहवष्ट्कार. मध्ययुगाि चचषच्या हभिरवर भव्य हचते्र रेखाटण्याची प्रथा
िोिी. इहिझाबेथच्या काळाि धमषप्रविषिामुळे चचषकडूि घराकंडे हचत्रकाराचें िक्ष वळिे. या के्षत्राि
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परकीय स्फूिीबरोबर राष्ट्र्ट्ािीि िािा कसबाचंी जुिी परंपरा काराहगरािंा पे्ररणाभिू िोई. हभिरवर
बोधवाक्यापंासूििोसाध्यारेखाकृिीववृक्षविेीफुिापंयंिहचते्ररेखाटण्याियेि. 

 
याजेष्ठवश्रेष्ठकिाखेंरीजहिरहिराळ्याकसबािंवकाराहगरीिराष्ट्र्ट्ीयपरंपरावपरकीयपरंपरा

याचें हमश्रणआेळिे. इहिझाबेथच्याकाळी जडावाच्या वस्िू, अिंकार वगैरे वापरण्याची फॅशि िोिी.
इटॅहिअिवफ्रें चघडणीबरोबरच इं्ग्िशिोकािंाअहिशय हप्रयअसे िािा पुष्ट्पाकृिरचेजडावाचेकाम
अत्युत्कृष्टिोई.िसेचचादंीचेिक्षीकामिीअप्रहिमिोिअसे.जॉिॲक्टियाकाराहगराचा१५८८मध्ये
घडहविेिा ‘हपकहरग कप’ या किेचा एक अत्युत्कृष्ट िमुिा म्िणूि प्रहसद्ध िोिा. घराि वापरिेल्या
िोखंडीकड्याकोयंडे, हबजागरेयािंसुद्धाकाराहगराचंीचमत्कृिीचीिौस, अिंकृिीचीआवडवसुबकिाि
हदसूियेई.िाबं्याच्यापत्र्यावंरहचते्रहकवादेखावेकोरण्याचीकिा(engravings) िीइं् ग्िशकाराहगरािंा
उत्तमसाधे.िकाशासंाठीहकवापुस्िकािूंिहचते्रछापण्यासाठीयािाबं्याच्यापत्र्याचंाउपयोगिोई. 

 
संगीिकिेचा उत्कर्ष या काळाि मोठ्या प्रमाणावर झािा. धमषपहरविषिािे (Reformation) 

संगीिकिेिा एक िवीिच किाटणी हदिी. रोमि कॅथहिक पंथाप्रमाणे जुिे प्राथषिासंगीििी संपुष्टाि
आिे.िॅहटिशब्दाचंाअवजडपणासंपूिप्राथषिागीिािंइं् ग्िशशब्दाचंीजिदवउते्तजकियआिी.या
िवीिप्राथषिासंगीिािववुइल्यमबडषयाकुशिसंगीिज्ज्ञाचेिावप्रामुख्यािेघेििेपाहिजे.त्याच्यास्वराि
आिषिा वजीविाच्याकोिाििािूि शािंीकडे हजवाचीओे हििादिे. या काळच्या हिधमी संगीिाििी
(Secular Music) िीचआिषिाआहणशािंवसंथजीविाचीओेहदसूियेिे.इं्ग्िशसाहित्यवकाव्य
यािंिी, प्रचहिि धादंिीच्या गडबडगोंधळाच्या जीविाबद्दिची िी प्रहिहक्रया हदसूि येिे. त्या काळच्या
जािपदहवर्यक (Pastoral) काव्याि शिरी जीविाबद्दिचा उबग स्पष्ट हदसिो. शके्सहपअरच्या
िाटकािंिीिरवारीचाखणखणाट, रक्िापाि, आरडाओरड, कििचािूअसिािा मधूिचमधुर, आिष
गाण्याचेसूरहृदयाच्यािाराछेडूिजािाि. 

 
त्याकाळािखािदािीघराण्यािंल्यास्त्रीपुरुर्ािंावाद्याचीवसंगीिाचीअत्यंिआवडअसेवत्याचंी

त्याशास्त्रािगिीपणचागंिीअसे.शके्सहपअरच्यािाटकािं(The Merchant of Venice; Measure for 
Measure; Twelfth Night; The Tempest; A Mid-summer Night’s Dream) हठकहठकाणी, 
राजमिािाि, श्रीमंिाचं्यावाड्यािं, उद्यािािंिसेचपऱ्याचं्याजगिािमधुरगाण्याचेंसूरहििादिाि. 

 
याकिेििीराष्ट्र्ट्ीयपरंपरावपरकीयपरंपरायाचेंहमश्रणआेळिे.महॅड्रगल्स(Madrigals) मध्ये

इटंहिअिसंगीिाचा पगडाआेळिो. महॅड्रगि म्िणजे हिघाचौघाचंी हमळूि गाण्याचे समूिगीि. टॉमस
मोिे िी गीिे फार मधुर स्वराि गंुफी. या गीिािंा वाद्याची साथ िागि िसे. डोिंडची (Dowland) 
समूिगीिे व स्वरििरीची ( Airs) मि मोिूि टाकीि. वीणेच्या मंजुळ साथीवर वीणाकाव्ये गंुफणाऱ्या
किाकारािं टॉमस कँहपअिवजॉि डॅहिएियाचंा उल्लेख केिा पाहिजे.याअहभजािसंगीिाबरोबरच
िोकगीिेविोकसंगीियाचंािीहवकासिोििोिा.यागीिाचंीचोपडीरस्त्यावरहवकिीजाि.सामान्य
िोक व हस्त्रया िीआवडीिे वाचीि व प्रसंगािुसार सुस्वर गाि. ‘द हवटसष टेि’मध्येऑटॉहिकसअशा
गाण्याचंीपुस्िकेहवकीिअसल्याचेवणषिआिे.थोडेसेकथािकाचेसूत्रअसिेिीिीबॅिड्स(Ballads) 
अदभिुरसपहरपूणष असि. ‘अ हमडसमर िाइट्स ड्रीम’मध्ये पीटर हक्वन्स बॉटमिा आिेल्या हवहचत्र
अिुभवावरएकबिॅडहिहिणारिोिा.िीगाणी िृत्याच्यािािावररहचि.पोशाखाच्याफॅशन्सप्रमाणेया
गाण्यािंिीरुचीझपाट्यािेबदिे.िािाळािसगळ्याचं्यािोंडीअसिेिेबिॅडईस्टरपयंिरद्दीिजाई. 
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िाट्यवाङमय व अहभिय यािं या काळाि झािेल्या प्रगिीचे हववरण या गं्रथािं इिरत्रआिेच
आिे. िसेच युरोपमधीि बौहद्धक व सासं्कृहिक पिुरुत्थािािे (Renaissance) इं्ग्िश वाङमयावर
झािेल्यापहरणामाचेहववचेििीइिरत्रआिेच.कािीथोड्यावैज्ञाहिक, शास्त्रीयविाहत्त्वकवाङमयाचायेथे
थोडक्यािहिदेशकरू. 

 
धमषशास्त्रामधीि िाहत्त्वक, वैचाहरक भहूमकेसंबधंाि हरचडष िूकर याच्या Of the Laws of 

Ecclesiastical Polity  या गं्रथाचा उल्लखे केिा पाहिजे. या गं्रथाचे मित्त्व समजण्यासाठी
इहिझाबेथकािीि इंग्िंडमधीि धार्ममक मिप्रवािाचंा हवचार करणे अवश्य आिे. राणीिे गादीवर
बसल्यावर धमषके्षत्राि सुव्यवस्थाआणिी व दोिकायद्यानं्वये धार्ममक बाबिीि इंग्िंडच्या राज्यकत्यांची
सत्ताधीशिावधार्ममक पूजाप्राथषिेचीएकसूत्रिाजािीरकेिी.सवषसाधारणजििेिाधार्ममकित्त्वज्ञािाचे
हवशरे्सोयरसुिकिसल्यामुळेिेमित्त्वाचेधमषपहरविषिसुरळीिपणेप्रस्थाहपिझािे.पणकािीवर्ांिंिर
देशािीिसुप्िहवचारप्राविवरडोकेकाेूिागिे.यापंकैीरोमिकॅथहिकपंथाचेिोकगुप्िवपणेआपल्या
पंथाचे मसॅ (Mass) वगैरे पूजाहवधी आचरीि. सि १५७० मध्ये पोपिे राणीिा वाळीि टाकिे व िी
राज्यािाअिहधकारीअसल्याचेजािीरकेिे.याफिव्याचीअंमिबजावणीकरण्यासाठीस्पेििेइंग्िंडवर
स्वारी करण्याचा चंग बाधंिा. पण सि १५८८ ि इहिझाबेथिे स्पॅहिश आरमारािा सणसणीि टोिा
िगाविूइंग्िंडचीइभ्रिवाेहविी.पोपच्याशापािे इंग्िंडचेकािीिीवाकडेििोिाउिट त्याचे वैभव
वाेिचआिे िे पािूि इंग्िंडमधिे रोमि कॅथहिक जरा हिवळिे. त्याचं्यामध्ये दोि पक्ष पडिे. एक
आपणासंहिधमी(Secular) म्िणहवणारेप्रहिपादूिागिेकीराणीचीसत्ताधमषहिरपेक्षके्षत्रािमान्यकरावी, 
हिच्याशी राजहिष्ठ रािाव,े प्रसंगी देशाच्या संरक्षणासाठी स्पेिशीसुद्धािेावे, मात्रआपल्यािाआपल्या
पंथाप्रमाणे धार्ममक हवधीआचरण्याची सविि हमळावी म्िणूि प्रयत्ि चािू ठेवाव.े दसरा पक्ष जेझुइट्स्
(Jesuits) याचंा.पोपच्याफिव्याप्रमाणेस्पेिच्याराजकुमारीिागादीवरआणावेअसायाचंाप्रयत्िचािू
िोिा. इहिझाबेथच्या खुिाचे कटकरण्यापयंि याचंी मजि गेिी िोिी.आपल्या मिाचं्या प्रसारासाठी
युरोपमधूि गुप्िबपणे रोमि-कॅथहिक-कैवारी वाङमय मागहवण्याचा जेझुइट्सा उपक्रम करू िागिे.
सािहजकचधमषद्रोह्याहंवरुद्धकडककायदे राज्यािाकरावेिागिे. इंग्िंडमध्ये कॅथहिकाचंाछळिोिो
आिेअसा युरोपमध्येबोभाटाझािा.पणप्रत्यक्षािमात्रकायद्याचं्याअंमिबजावणीिफारसाकडकपणा
िव्ििा. 

 
प्रस्थाहपिइं्ग्िशचचषिाकडकहवरोधकरणारा दुसरापंथप्यूहरटन्सचा.इं् ग्िशचचषचेकैवारी

आपल्यापंथाच्यासमथषिाथषहिसऱ्या-चौर्थयाशिकािंल्याधमषव्यवस्थेचाआधारघेि.त्याशिकािपोपसवष
सत्ताधीश िव्ििा. धमोपदेशक व धमषगुरू याचें विषि हिमषळ व रोमि भ्रष्टाचार व िाचिुचपि यापंासूि
अहिप्ि िोिे. प्यहूरटन्स त्या काळाच्यािी मागे जाऊि कुणीिी मध्यस्थ ि माििा फक्ि बायबिच्या
आधारािेआपिेआचारहवचारहियमबद्धकरावेअसामिाचेिोिे.याप्यूहरटन्सपासूििीराज्यसते्तिाधोका
िोिा.कारणधमषके्षत्रािराज्यसते्तिेसत्ताप्रस्थाहपिकरावीयामिािा त्याचंािीव्र हवरोधिोिा.इं्ग्िश
चचषच्या मिप्रणािीप्रमाणे राज्यािीि प्रत्येक प्रजाजि इं्ग्िश चचषचा अिुयायी कायद्यािे िोिा. िसेच
इं्ग्िशचचषिेआपल्याधमषहवधीमध्येकािीरोमिकॅथहिकप्रकारसमाहवष्टकरूिघेििेिोिे.यादोन्िी
गोष्टीप्यहूरटन्सिापसंििव्ित्या.पोपिा‘हिस्िशत्र’ू (Antichrist) म्िणण्यापयंित्याचंीमजिगेिीिोिी.
प्यूहरटन्सचाधु्रविारारोमिसूिहजिीवािोिा(Geneva). हजिीवाचाधमषसुधारककॅि्व्िियाचेअिुयायी
बरेचसेप्यूहरटििोिे.कॅि्व्ििच्यामिेकिाकरहविाफक्िa परमेश्वरअसूिहवहधहिहखिाप्रमाणेप्रत्येक
माणसाची हियिी ठरिेिी असिे. (Predestination). कुठल्यािी मािवी सते्तिा हिच्याि ेवळाेवळ
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करिायेििािी.इं्ग्िशचचषिेबाधंिेिीआध्यात्मक-आहधभौहिकाचीसागंडत्यािा, कॅथहिकापं्रमाणेच, 
िा्स्िकपणाची वाटििोिी. इंग्िंडमध्ये प्यहूरटन्सिाकाटषराइटिाएकचागंिापुेारी हमळािा. त्यािे
र्ट्ॅव्िसष या िॅहटि िेखकाच्याEcclesiastical Discipline Explained या पुस्िकाचे इं्ग्िशमध्ये भार्ािंर
केिे.िा गं्रथ प्यूहरटिाचंीआचारहवचारसंहििाबििा. त्यामध्येबायबििाएकचप्रमाण गं्रथअसल्याचे
साके्षपािे प्रहिपाहदिे िोिे. प्यूहरटिािंी दोि पत्रके काेूि (Admoinitions to Parliament, १५७१ व
१५७२) इंग्िंडच्या धमषव्यवस्थेवर िल्ला चेविा. दुसऱ्या पत्रकाि काटषराइटच्या पुस्िकािीि िवी
धमषव्यवस्थामाडंिीिोिी.यापत्रकाि प्यूहरटिाचंाकि पे्रझहबटीहरअिमिाकडे झुकिअसल्याचे स्पष्ट
हदसिे. या मिाचे िोक धमोपदेशकािं व पुरोहििािं उच्चिीच असा अहधकारभेद िसावा, त्याचं्या
हिवडणुका िोकमिाप्रमाणे व्िाव्या, असे मािीि असि. आिा इं् ग्िश चचषिा आपिी मिप्रणािी व
धमषकारभारव्यवस्था सुव्यव्स्थिकरण्याचीगरजवाटूिागिी.कँटरबरीचाआचषहबशपजॉि ्व्िटहगफ्ट
यािे सि १५८३ ि एक पत्रककाेूि इं्ग्िश चचषची िीि मुख्य ित्त्वे जािीर केिी. राजा िा धार्ममक
बाबिीि सवषसत्ताधीशअसावा, प्रत्येक प्रजाजि िा इं्ग्िश चचषचा अिुयायी असावा व सवांचे प्राथषिािं
वापरायचे एकमेव पुस्िकअसावे (Book of Common Prayer), घोर्णेि िमूद केिेिी एकुणचाळीस
किमेप्रत्येकािेस्वीकारावी(Thirty-nine Articles) अशीिीिीिित्त्वेिोिी. 

 
या सवष मिामिाचं्या गिबल्याि एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी हरचडष िूकरिे ‘धमषव्यवस्थेिीि

धोरणाचेंमिभिूकायदे’ (Laws of Ecclesiastical Polity) िेपुस्िकहिहििे.िूकरिाप्रकाडंपंहडिव
वादहववादकुशििोिा.याप्रचंड गं्रथाचेआठभाग १५९४पासूि१६०१पयंिप्रहसद्धिोििोिे.िा गं्रथ
अत्यंि िोकहप्रय झािा. खुद्द पोपिा यािंिे पहििे चार भाग पसंि पडिे. कारण त्यािं र्ट्ॅव्िसष या
प्यूहरटिपंथवाद्यािा उत्तर हदिे िोिे. अत्यिं हवशाि अशा दृहष्टकोणािूि िूकरिे धमष, राजकारण व
पुिरुज्जीहविअहभजािज्ञािधियाचंीसागंडघाििीिोिी. प्यूहरटिावंरिल्लाचेहवण्याचाआपिाउदे्दश
िसूिसवषपंथामंध्येसिोखाघडविूआणावावसवोच्चसदसदहववकेबदु्धीचेसमाधािकरावेअशीआपिी
इच्छा असल्याचे िूकरिे स्पष्ट केिे. बायबि िे प्रत्येक व्यक्िीच्याआचारहवचाराचें हियामक असावे िे
कबूि. पण बदित्या कािािुसार आचारहवचारसहंििा बिवण्याचे िक्कक चचषसारख्या धमषहियामक
संस्थेिा देणे िकष शुद्ध ठराव.े बायबिमध्ये साहंगििेल्या मु्क्िमागामध्ये माणसाच्या िकष बदु्धीिा स्थाि
िसावे िेठीकआिे.पण दैिंहदि व्यविारािमाणसािेआपिीसदसदहववकेबदु्धी, सारासारहवचारशक्िी
चािविीपाहिजे.यागोष्टीिाबायबिचािी हवरोधअसण्याचेकारणिािी, वगैरे हवचार िूकरिेमाडंिे.
शवेटीराणीिीधार्ममकबाबिरिसवषसत्ताधीशअसावीअसेप्रहिपादूिइं् ग्िशचचषचीत्यािेिरफदारीकेिी
िोिी. िूकरच्या धार्ममक ित्त्वज्ञािहवर्यक गं्रथाबरोबर फॅ्र्न्सस बेकि याच्या वैज्ञाहिक दृहष्टकोणावर
अहधहष्ठिअशा ित्त्वज्ञािहवर्यक गं्रथाचा उल्लेख केिा पाहिजे. बेकििे १६२० मध्येNovum Organum 
(िूिि पद्धिी) िा गं्रथ हिहििा.कोपर्मिकसच्या हसद्धािंािंी मािव िा मध्ययुगीिकल्पिेप्रमाणे सृष्टीचा
मध्यहबदूिसूिअफाटहवश्वािीिकेवळएकरजःकणआिेअसेहसद्धकेिे.आधुहिकहवज्ञािािेिेआव्िाि
स्वीकारूि िा रजःकणआपल्या बहुद्धसामर्थयािे व िूिि हवचारपद्धिीिे सृष्टीवर वचषस्व प्रस्थाहपि करू
शकेिअशीघोर्णाकेिी.बेकििायाआधुहिकहवज्ञािाचाइगं्िंडमधीिप्रणेिािोिा.अफाटसृष्टीिीि
वस्िुजािाचा सूशम अभ्यास करूि हत्रकािाबाहधि सत्य हसद्धािं कसे प्रस्थाहपि करावे याची पद्धिी
(Inductive Method) त्यािेआपल्यागं्रथािमाडंिी.बकेिच्याहवचारसरणीचापहरणामिंिरच्याइं् ग्िश
ित्त्वज्ञािावरफारमोठ्याप्रमाणािझािा. 
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वैज्ञाहिक वाङमयाि इंग्िंड युरोपच्या बरेच मागे िोिे. कािी युरोहपयि गं्रथावंर आधारिेिी
पुस्िकेइंग्िंडमध्येप्रकाहशििोििोिी.एडवडष वाँटिचेप्राहणशास्त्रवविस्पहिशास्त्रावरचेपुस्िक, जॉि
मटँिेटचे सृष्टीज्ञािावर पुस्िक िी या प्रकारची िोिी. वुइल्यम टिषरिे विस्पहिशास्त्रावर पुस्िक हििूि
परदेशािंीिविस्पिरचीिावेइं्ग्िशमध्येआणिी.भौगोहिकसंशोधिाचमात्रइंग्िंडयुरोपच्याबरोबरीिा
आिे िोिे. इं् ग्िश िोकािंा धाडसी दयावदींच्या चमत्कृहिपूणष गोष्टी ऐकूि देशोदेशरच्या चािीरीिी, 
इहििास याबंद्दि कुिूिि उत्पन्न झािे िोिे. कॅमडेि व िॅक्िूट या िेखकािंी िे मिसोक्ि पूणष केिे.
वुइल्यमहगिबटषयािेपदाथषहवज्ञािशास्त्रवज्योहिहवदे्यवरपुस्िकहििूिकोपर्मिकसचेहसद्धािंपुेेमाडंिे.
अथाि िी मूठभर शास्त्रज्ञाचंी गोष्ट. बिुजिसमाज अजूि टॉिेमीचेच हसद्धािं मािीि िोिा. मािो, 
शके्सहपअरवगैरेिेखकाचं्यासाहित्याियािोकमिाचेंचप्रहिहबबहदसिे. 

 
हशक्षणशास्त्राि रॉजर ॲस्कम (Roger Ascham) याच्या The Scholemaster हशक्षक या

पुस्िकाचाउल्लणेखकेिापाहिजे.सरएडवडषकोकयाचीकायद्यावरीिपुस्िकेप्रहसद्धआिेि. 
 
वैद्यकशास्त्राि गेिि या दुसऱ्या शिकािल्या ग्रीक वैद्याचा शरीरािीि चार मूिित्त्वाचंा

(Humours) हसद्धािं मागे पडूि, शरीरशास्त्राचाअभ्यासव त्यावरूिरोगाचे हिदािवउपायकरण्याची
पद्धिहवद्वाििोकािंसंमििोििोिी.रुहधराहभसरणाच्याहक्रयेचाशोधिावणारािावेयािेशरीरशास्त्रावर
गं्रथहिहििा.१५६५िइहिझाबेथराणीिेशवच्छेदिाचीपरवािगीवैद्यशास्त्राच्याहवद्यार्थयांिाहदिी.पहििा
इं्ग्िशभारे्िीिफामाकोहपआ (और्धाचंी यादी व िी वापरण्याबद्दि सूचिा) १६१८ ि प्रहसद्धझािा.
प्रत्यक्षव्यविारािमात्रभोंदूवैदंूचेप्रस्थबरेचिोिे.शिरापेंक्षाग्रामीणहवभागाियािोकाचंीचििीअसे.
िंडिमध्ये दरवर्ी प्िेगची साथ येई.आठवड्यािा िीस बळीजाऊिागिे की िंडिमधूििोक पळ
काेीि.िाट्यगृिेसरकारबंदकरी.पणप्िेगप्रहिबधंककांप्िेगबराकरण्याचेउपायअसेचकुडमुड्या
वैदूसारखेअसि. ‘मकॅ्बेथ’ यािाटकािमात्रशके्सहपअरिे राजवैद्याच्यािोंडी िेडीमकॅ्बेिथच्याझोपेि
चािण्याच्या रोगाचे मोठे मार्ममक हिदाि केिेआिे. गोरगहरबािं अथाि कुठल्यािी मज्जािंिंूच्या रोगाचे
हिदाि ‘वडे’ असे करूि रोग्यािा अधंारकोठडी व फटके िे उपाय करीि. ‘र्वले्फ्थ िाइट’ मध्ये
मिॅव्िोहियोिावडेाचाआरोपठेविूअसाकोंडूिठेविािोिा.वडे्यामाणसािाभिुाचीपीडाआिेअसा
समजअसे. 

 
बिुजिसमाजाियाप्रकारच्याखुळ्यासमजुिी, भिुाखेिावंर, चेटकावंर, माहंत्रकावंरअंधश्रद्धाव

शकुिापशकुिावंर हवश्वास फार मोठ्या प्रमाणािआेळूि येई. (Superstitions). माहंत्रकाकंडूि िजर
िागू िये म्िणूि िोक मंिरिेिे गंडेदोरे घेि. पे्रमप्रकरण यशस्वी व्िावे म्िणिू िाईि बाधंीि हकवा
भस्मरसायिे घेि.रोगावंरउपाययोजिाकरण्याबद्दििीपुष्ट्कळखुळचटसमजुिीिोत्या.फाशीद्यायिा
वापरिेिीदोरीडोक्याभोविीगंुडाळिीिरडोकेदुखीथाबंिे, हवचूचाविािरगाेवाच्याकािाि‘मिा
हवचूचाविाय.’ असेकुजबजुिेिरहवचूउिरिो, ज्याशस्त्रािेिीिहजविंजीवाचं्याित्याझाल्याआिेि
असेशस्त्रघरावरूिफेकिेकीबाळंहिणीची सुटकािोिे, खूिझािेल्यामाणसाच्याकवटीिूिओढ्यािे
पाणीप्यािेकीफेफरेबरेिोिेअसेसमजि.वस्िूिरविीिरज्योहिष्ट्यािाकुठेसापडेियाबद्दिप्रश्ि
हवचारायिा िोक जाि. और्ध घ्यायिा, प्रवासािा जायिा, व्यापार सुरू करायिा, घर बाधंायिा
ज्योहिष्ट्याकंडूि मूिूिष काेूि घेि. शकुिापशकुिावंरिोकाचंाफार भरवसाअसे. धुमकेिू हदसणे, िारे
िुटूिखािी पडणे, अिैसर्मगकिवा, वादळे िी भावीसंकटाचंी हचन्िेसमजि. मुिूिषकाेण्याबद्दिबिे
जॉन्सिच्या ‘हद ॲिकेहमस्ट’मध्ये व धुमकेिू िाऱ्याचं्या अपशकुिाबंद्दि शके्सहपअरच्या ‘ज्यहूिअस
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सीझर’मध्येउल्लखेआिेि.ग्रिाचं्यागिीवरूिभहवष्ट्यकथिकरिायेिेयासमजुिीचाउल्लेख‘ज्यूहिअस
सीझर’मध्ये आिे. ग्रिण िा अपशकुि असल्याबद्दि  ‘हकग हियर’मध्ये उल्लखे आिे. ग्रिाचंा पहरणाम
माणसाचीहियिीठरवण्याििोिोयाप्रचहििमिाचाशके्सहपअरिे‘ज्यहूिअससीझर’मध्येइन्कारकेिा
आिे.भिेुवचेटहकणीयाचं्याअ्स्ित्वावरित्कािीििोकाचंीदाटश्रद्धािोिी.शके्सहपअरिे ‘िॅम्िेट’, 
‘मकॅ्बेथ’, ‘ज्यहूिअससीझर’ यािाटकािंभिुाचेंप्रवशेघाििेआिेि. ‘अहमडसमरिाइट्सड्रीम’मध्येिी
रात्रभरभटकूिपिाटेस्मशािभमूीकडेपरिणाऱ्याभिुाचंाउल्लखेआिे. 

 
चेटकावंर इहिझाबेथकािीिजििेचाफार हवश्वासिोिा (Witchcraft). शिेािीिपीकखराब

झािे, कुणािाअकस्मािकािीआजारउदभविा, गाईआटल्याहकवादगावल्या, हकबिुिादुधािूिपुरेसे
िोणी हिघािे िािी िरी िोकािंा चेटूक झाल्याची खात्री पटे. मग शजेारपाजारच्या एखाद्या दुबळ्या, 
गहिच्छ रािणीच्या म्िािारीवर संशय जाई. थोडासा पुरावािी चेटकाचा आरोप ठेवण्यास पुरा िोई :
‘म्िािारीिामीदूधिािीम्िटिे-दुसऱ्याहदवशीचमाझीगायआटिी’, ‘मिािोणीकाेिािाम्िािारीिं
पाहििंि दुसऱ्या हदवशी दुधािूि अहजबाि िोणी हिघेिा.’ रेहजिल्ड स्कॉटसारखा हवचारविं िेखक
आपल्या The Discoverie of Witchcraft (१५८४) (चेटकाबाि संशोधि) या पुस्िकाि म्िणिो :
‘चेटकाच्याआरोपािे या दुबळ्या गरीब म्िािाऱ्याचंा हविाकारणछळ िोई.खरे म्िणजे गायआटण्याचे
हदवसचआिेिोिे.िोणीियेण्याचेकारणमोिकरणीिेसायमटकाविीिेअसाव.ेमिअस्वस्थअसिे, 
भीहिग्रस्िअसिे म्िणजेभिेुखेिे हदसिाि.खरेपाहििेअसिाभिेु, चेटूक िे हिव्वळिोकभ्रमआिेि.’ 
सरकारिेिस्िसामुहद्रकविषवणाऱ्यािोकाचंाभटक्यािोकािंसमावशेकरूित्यािंा दंड्यठरविेिोिे.
पणिोकिकष हकवाकायदायाबाबिीिमािायिाियारिव्ििे.पहििाजेम्सगादीवरआल्यावरचेटकाचे
प्रस्थआणखीिचवाेिे. जेम्सिायामंत्रिंत्राचािादिोिा. त्यािेएकपसु्िकिीया हवर्यावर हिहििे
िोिे.स्कॉटिंडमध्ये चेटकाचेंप्रकारपुष्ट्कळचिोि.ॲ्ग्िससँपसििेआपल्या चेटूकहवदे्यचीसाक्षराजा
जेम्सिाअिेकगोष्टरवरूिपटविू हदिी िोिी.िोकसमजुिरप्रमाणे या चेटहकणीचाळण्यािूंिसमुद्रावर
िरि, झाडंूवरूिआभाळाि उडि, समुद्राि वादळे हिमाणकरीि, शत्रूच्या िाशासाठी त्याच्या मेणाच्या
पुिळ्याि टोचण्या टोचीि हकवा िो पुिळा हविळविू टाकीि. त्या माणसाचंी जिावरे बिवीि व स्विः
प्राण्याचें रूप घेऊ शकि. काळे माजंर, बेडूक असे त्याचें हपत्त्ये असि. रात्री कबररिूि पे्रिे उठविू
भिुाबंरोबरत्यास्मशािाििाचि.सैिािाबरोबरत्याचेंगुप्िकरारअसि.राजाजेम्सिाखूर्करण्यासाठी
शके्सहपअरिे स्कॉटिंडच्या इहििासािीि कथािक घेऊि ‘मकॅ्बेथ’ िाटक हिहििे िोिे. त्याि
स्कॉटिंडमधल्या िीि चेटहकणरचे प्रहसद्ध प्रवशे घाििे आिेि. ओसाड जागी या चेटहकणी केईि
चमत्काहरक, भेसूर रसायिे रटरटावीि. त्या भहवष्ट्य विषवीि पण माणसाचे भिे करण्यापेक्षा त्याची
हदशाभिूकरूित्यािापापािवसंकटाचं्यागिेििोटण्याचात्याचंादुष्टडावअसे.देशािरोगराई, प्िेग
वगैरेउदभविेकीधमषिंडपणामुळे सैिािजोरकरूिागिाअसेिोक म्िणि.मािहसक व्याधी, भ्रम िे
चेटकामुळे हकवाभिूबाधेमुळेिोिािअशीसमजूिअसेवमगभिूकाेण्यासाठीिोकमाहंत्रकाकडेधाव
घेि.याभिूकाेण्याच्याप्रकाराचा ‘कॉमेडीऑफएरसष’मध्येशके्सहपअरिेउल्लखेकेिाआिे.सरकारिे
अिेक कायदे करूि चेटूक दंड्य ठरविे िोिे. पण या कायद्यामुंळे पुष्ट्कळ हिरपराधी बायकांिा छळ
सोसावािागिाअसेरेहजिॉल्डस्कॉटसारख्यािोकाचेंमििोिे. 

 
चेटूक, भिुाटकीयावंरअहशहक्षिसमाजाचाहवश्वासअसेिरसुहशहक्षि, वरच्यादजाच्यािोकािं

हकमया, अजरामरकरणारे रसायि(Elixir) याचंाशोधिावण्याचेवडेअसे.कायद्यािे हकमयेिामिाई
िोिी पणबड्याबड्यािोकािंा िा छंदअसे. खुद्द राणीच्या पदरीडॉ.डीिावाचा हकमया, अमृिवल्ली, 
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वगैरेच्याफंदािअसणाराअहधकारीिोिा.त्याचाअमृिवल्लीचा(Elixir) शोधफसल्यावरत्यािाटॉवरची
िवा खावी िागिी.िबाड व भोंदू िोकािंा भोळ्या, मूखष, िोभीिोकािंा फसवण्याचे हकमया िे एक
साधिचझािेिोिे.बेिजॉन्सििेआपल्या‘दॲल्केहमस्ट’ यािाटकािसरएहपक्यूरममॅिचीएकािुच्च्या
हकमयागारािेकशीफटफहजिीउडविीयाचेखुबीदारवणषिकेिेआिे.कािीजमषि हवद्वािािंीशास्त्रीय
पद्धिीिेजादूचाअभ्यासचािविािोिा.याBlack Magic (वाममागीयजादू)चेउपासकइंग्िंडमध्येिी
िोिे.सैिािािाआपिाआत्माहवकूि, अदभिुहसद्धीवत्याचं्यासािाय्यािेअफाटवैभववअमयादसत्ता
हमळवण्याचेत्याचेंप्रयत्िचािूअसि.मिोच्या‘डॉ.फॉस्टस’यािाटकािफॉस्टसयािेमेहफस्टॉहफिीज
या हपशाचािावशकरूिघेऊिइ्च्छिवस्िूकशा हमळवल्यापणत्यापायीत्यािाआपिाअमरआत्मा
सैिािाच्या स्वाधीिकसाकरावा िागिा िे दाखविेआिे. शके्सहपअरिे मात्रआपल्या ‘द टेंपेस्ट’ या
िाटकाि सत्प्रवृत्त असा प्रॉस्परो हिर्ममिा आिे. त्यािािी हसद्धी प्राप्ि झाल्या आिेि. पण त्यािा वश
असिेिीअमािुर् शक्िी एहरअिसत्प्रवृत्तआिे. हशवाय शत्रूंिा वळणावरआणण्याचेआहण स्विःिा व
मुिीिान्याय हमळविू देण्याचेकामझाल्यावरिोआपल्याप्रमाणगं्रथाचा, जादूच्याकाडंीचावझग्याचा
हिरापघेिो. 

 
या िोकभ्रमाखेंरीज (Superstitions) अहिमािुर् (Supernatural) असे एकजग शके्सहपअरिे

आपल्यािाट्यसृष्टीिघाििेआिे. िेजगिोकाचं्याखऱ्याखोट्याअिुभवाचेंिसूिबािवाङमयािीिव
िोकसाहित्यािीि पऱ्याचें आिे. ‘अ हमडसमर िाइट्स ड्रीम’मधीि पऱ्याचंा राजा व राणी व रॉहबि
गुडफेिो, हग्रक, गि, पकयासंारखेत्याचेंअिुचरयाजगािवावरिाि.पऱ्याचंीराणीहटटाहियािाजूक, 
हचमुकिी, िोभसअसूि हिचेजीविअदभिुवकाव्यमयआिे.पकसारखेअिुचरखोडकरअसिेिरी
एकंदरीिेसज्जिाचेंभिेकरण्याचीत्याचंीइच्छाअसे.‘दटेंपेस्ट’मध्येिीयापऱ्याचं्यािाचगाण्याचाउल्लखे
आिे. पऱ्याचंा जगिामुळे ‘अ हमडसमर िाइट्स ड्रीम’मध्ये भरपूर हविोद हिमाण झािा आिे. पकिे
पे्रममकरंदाचे (Love-in-idleness) फूिचुकीच्या प्रणयीजिाचं्याडोळ्यािंािाविू व बॉटमिागाेवाचे
डोकेहचकटविूखूपगडबड-गोंधळउडविूहदिाआिे.वास्िवजगाशीयाअहिमािुर्अदभिुरम्यजगाचे
बेमािूमहमश्रणकरूिशके्सहपअरिेआपल्यािाट्यसृष्टीिाअहवस्मरणीयमिोिाहरत्वप्राप्िमकरूिहदिे
आिे. 

 
याप्रमाणे इहिझाबेथच्या युगािीि इं्ग्िशजीवि म्िणजे एक बिुरंगी, बिुेंगी भव्य हचत्रपटच

िोिा. राजकारण, धार्ममकपहरविषि, आर्मथक सुबत्ता, सामाहजकक्रािंी अशा िािाहवध भडक रंगीबेरंगी
धाग्यािंी हवणिेिा जणू एक पडदाच िोिा (Tapestry). जीविाि भयंकर वगे िोिा, आवगे िोिा.
ज्याचं्यासाठीजगावेवज्याचं्यासाठीप्रसगंपडल्यासमराविेीअशीश्रेष्ठधाहरष्टेिरुणािंाखुणावीििोिी.
जीविाि ऐश्वयाचा परमोच्च हबदू गाठण्याची शक्यिा िोिी, िशी कोणत्यािी क्षणी पायदळी िुडविे
जाण्याचीभीिीिीिोिी, पणयाअहिहिििेि, असुरहक्षििेििीएकप्रकारचीमस्िधंुदीिोिी. 

 
वास्िविेचा जणू आरसाच अशी आपिी िाट्यसृष्टी बिवण्याची शके्सहपअरची प्रहिज्ञा िोिी.

ित्कािीिसमाजाचेप्रहिहबबत्याच्यािाटकािंहदसिेखरेच.मात्रराजकारणवधमषयाहवर्याचं्यावाटेिा
शके्सहपअरफारसागेिािािी.आपल्याऐहििाहसकिाटकािंीत्यािेदेशबाधंवाचंीअ्स्मिावदेशाहभमाि
जागिृकेिा.‘पाचवािेन्री’ यािाटकािआपिीआदशषराजाचीकल्पिामूिषकेिी, ‘अहमडसमरिाइट्स
ड्रीम’मध्ये आपल्या आश्रयदात्या राणीच्या पहवत्र कौमायािा श्रद्धाजंिी वाहििी. पण यापिीकडे
िपहशिाि िो हशरिा िािी. त्या वळेचे वाङमयीि आके्षपक मंडळ (Censors) फार कडक िोिे.
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राजकारण, धमष, कायदायाहंवरुद्धकािीहिहििेजाऊियेयाबद्दिकाकदृष्टीिेिेजागरूकरािाि.इिर
ित्कािीि िेखकापं्रमाणेच शके्सहपअरिा राजदरबाराच्या कृपेची व आश्रयाची हिकड िोिी. आपल्या
‘दुसराहरचडष’ यािाटकाच्यावळेी, िोजराअडचणीियेण्याच्याबेिािआिािोिाच.दुसऱ्याहरचडषच्या
राज्यत्यागाचे वणषि म्िणजेराणी इहिझाबेथिा पदच्युिकरण्याची सूचिाअसावीअसा खुद्द राणीिािी
संशयआिा िोिा. म्िणिूसावधपणे शके्सहपअरिे प्रचहिि राजकारण व धमषपहरविषि या हवर्यापंासूि
आपल्यािेखणीिादूरठेविे. 

 
अथािशके्सहपअरिाजीवास्िविाअहभपे्रििोिीिीकोणाएकाहवहशष्टकाळाचीहकवाप्रदेशाची

िसूिवैहश्वकवकिािीििोिी.‘धन्यधन्यिािरदेिी’ अशीअहखिमािविेच्यागौरवाचीभाविा(What 
a piece of work is man!) त्याच्याित्त्वज्ञािाििोिी. त्याचप्रमाणे त्याच्याशोका्न्िकािूंिमाणसाचं्या
मिािंीि िीि प्रवृत्तरचेिी दशषि त्यािे घडविे.जगािीि व मािवी मिािीि िािा प्रकृिी व प्रवृत्तरच्या
हचििािंिरअखेरीसज्यािाहत्त्वकभहूमकेवरिोयेऊिपोचिािीभहूमका ‘दटेंपेस्ट’मधल्याप्रॉस्परोच्या
व्य्क्िरेखेवरूिध्यािाि येिे.जगािीिदुष्टप्रवृत्तरचीप्रखरजाणीव, त्याप्रवृत्तरिाशासिकरण्याचेश्रषे्ठ
सामर्थयष, पणशवेटीसत्प्रवृत्तािंान्यायहमळाल्यावरदुष्टाकंडेक्षमाशीििेिेपािण्याचीयेशूहिस्िाचीउच्च, 
उदात्त मिोभहूमका प्रॉस्परोमध्ये शकेसहपअरिे हचहत्रि केिी आिे. अशाच िृप्ि, अहिप्ि मिः्स्थिीि
शके्सहपअरिेप्रॉस्परोप्रमाणेचिंडिचावरंगभमूीचाहिरोपघेििा.(१६१३)(‘दटेंपेस्ट’ िेशवेटचेिाटक
हििूि)वआपल्याजन्मभमूीकडेशािं, संथ, हचरंििजीविव्यिीिकरण्यासाठीप्रयाणकेिे. 
 
 

* * 
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इणलझाबेथकालीन िाङ मयीन िुनरुज्जीिन 
 

प्रा  .ि .म .िराजंिे  
 
मािवी संस्कृिीच्या हवकासाि केव्िा केव्िा असे एखादे युग अविरिे की त्या काळािीि वैचाहरक 

क्रािंी इहििासाच्या प्रवािाची हदशाच बदिूि टाकिे. अशाच प्रकारे, युरोपािीि पंधराव्या शिकािीि 
पुिरुज्जीविाच्या चळवळीिे जीविाच्या अिेक के्षत्रािं आमूिाग्र क्रािंी घडविू आणिी. युरोपीय संस्कृिीवर 
व वाङमयावर हििे इिका खोि ठसा उमटहविा की अभ्यासकास हिचा सागंोपागं हवचार करणे अहिवायष 
ठरिे. आधीच्या काळाि धमषसते्तच्या व मध्ययुगीि हवचाराचं्या जोखडाखािी माणसे वावरि िोिी त्यािूि 
मुक्ि िोऊि स्वत्वाचा साक्षात्कार झािेिा माणसू या काळाि पुेे आिा. ऐहिकाबद्दि कमािीची ओे 
वाटल्याखेरीज हवज्ञाि व किा याचंी भरघोस वाे िोऊ शकि िािी. धार्ममक कल्पिाचंा पगडा दूर झाल्यािे 
जीविाि रस घेऊि सौंदयाचा आस्वाद घेण्याची प्रवृत्ती या काळाि वाेीस िागिी. आयुष्ट्यािीि िािाहवध 
समस्याचंी सखोि जाणीव, सुखदुःखे, आशाहिराशा याचें मािहसक आंदोिि यािंा किाहिहवष्ट करण्याची 
ईष्ट्या बळाविी. िवचैिन्याची िी िाट इटिीमधूि हिघूि थोड्याच काळाि जमषिी, स्पेि, फ्रान्स, िेदिंड
ज व इंग्िंड येथे पसरिी व त्यािूि वाङमयीि प्रहिभेिा भरिी आिी. किाकृिरिा िव े हवर्य हमळािे. 
अहभव्यक्िीचे िविव ेप्रयोग सुरू झािे. सोळाव्या शिकािीि आंग्ि वाङमयास आिेिा बिर थक्क करूि 
सोडणारा आिे. चैिन्याच्या या उन्मेर्ािे या वाङमयाचा संपूणष कायापािट घडूि आिा, असेच म्िटिे 
पाहिजे. 
 

पुिरुज्जीविाची चळवळ िी एखादी आक्स्मक घटिा िव्िे. ग्रीसच्या अस्िािंिर उदयास आिेल्या 
रोमि संस्कृिीिे ग्रीक संस्कृिी आत्मसाि करूि ग्रीको-रोमि असा िवा अविार धारण केिा. हिच्यावर 
पुेे हििि धमाचा संस्कार िोऊि हििि, रोमि व ग्रीक अशा िीि संस्कृिरचा हमिाफ झािा. जुिी कािी 
वैहशष्ट्टे्य कायम राखूििी िव्या संस्कृिीचा उदय िोऊ शकिो. पुिरुज्जीविाच्या चळवळीििी असेच घडिे. 
Holy Roman Empaire च्या ियािंिरचे सत्ताधारी कहिष्ठ संस्कृिीचे िोिे. या सत्ताधाऱ्यािंा सुसंस्कृि 
करण्याचे काम हजिावंर पडिे. दीघषकाि चािू असिेिे िे कायष म्िणजेच पुिरुज्जीविाची चळवळ िोय. 
पंधराव्या व सोळाव्या शिकािं िी चळवळ कळसास पोिोचिी. ग्रीक व रोमि याचं्या जोडीिा मध्ययुगीि 
हििि परंपरा व हवचार याचंा वारसा घेऊि िी फोफाविी. इहिझाबेथकािीि वाङमयीि समदृ्धिेचा 
हवचार करिािा या गोष्टीची जाणीव हवशरे्त्वािे िोिे. पुिरुज्जीविािे हिमाण झािेिे चैिन्य व पे्ररणा या 
समृद्धिेच्या मुळाशी आिेि िे खरे असिे िरीिी जुन्या मध्ययुगीि परंपरा, हवचार, श्रद्धा, अिुभव याचं्या 
धाग्यािंीिी या वाङमयाचा गोफ हवणिा गेिा आिे िे हवसरिा येि िािी. 
 

युरोपमध्ये पुिरुज्जीविाच्या चळवळीची वाे िोण्यास िीि गोष्टी प्रामुख्यािे कारणीभिू झाल्या त्या 
म्िणजे प्राचीि वाङमयाचे संशोधि, त्या वाङमयाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार, व त्याचा िव्या युगािीि 
किेवर व हवदे्यवर झािेिा मूिग्रािी पहरणाम. अिेक हवद्याभ्यासी पंहडिािंी अपरंपार कष्ट घेऊि िॅहटि व 
ग्रीक िस्िहिहखिाचें एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संशोधि केिे, की या ज्ञािाच्या पुिरुज्जीविािे युरोपािीि 
सासं्कृहिक जीवि मुळापासूि घुसळूि हिघािे. मुद्रणकिेच्या शोधामुळे या वाङमयाचा झपाट्यािे प्रसार 
िोऊ शकिा. व्िेहिसचा प्रहसद्ध मुद्रणकार व पंहडि आल्डस मनॅ्युहशअस, सोळाव्या शिकािीि ‘ए्स्िएि’ 
िे फ्रें च कुटंुब, इराझ्मस, ब्युदे, ्व्िि इत्यादी हवद्वािािंी ज्ञािाच्या पुिरुज्जीविाच्या के्षत्राि केिेिे कायष 
अहवस्मरणीय आिे. प्राचीि गं्रथाचं्या पहरशीििािे िव्या संस्कृिीची उभारणी करण्यास कोणिी मदि िोऊ 
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शकेि या हवचाराि िे गेिे िोिे. हवज्ञािाच्या के्षत्राि क्रािंी घडहवणारे कोपर्मिकस, टायको ब्रािे, 
गहॅिहिओ िे खगोिशास्त्रज्ञ व मािवी शरीररचिेबद्दिचे संशोधि करणारा व्िेसहॅिअस, या संशोधकाचं्या 
कायाििी ॲहरस्टॉटि, हथओफॅ्रस्टस, गेिि या प्राचीि हवद्वािाचंी मोठी मदि झािी. िहिि वाङमयावर 
काव्याची शिैी, भार्ा, घाट या सवष बाबिरि ग्रीक व िॅहटि वाङमयाचा फार मोठा पहरणाम झािा. 
ॲहरस्टॉटिच्या अभ्यासािे वाङमयीि समीके्षस िवी हदशा हमळािी. मध्ययुगीि हवचारविंावंर काव्याहवरुद्ध 
प्िेटोिे घेििेल्या िैहिक आके्षपाचंा मोठा पगडा िोिा. सोळाव्या शिकाि, िे आके्षप खोडूि काेूि िहिि 
वाङमयाची बाजू समथषपणे कशी माडंिा येईि िाच हवचार वाङमयीि टीकाकाराचं्या मिाि प्रामुख्यािे 
घोळि िोिा. सर हफहिप हसडिी यािंी ॲहरस्टॉटिच्या हवचाराचं्या मदिीिे िे कायष करण्याचा प्रयत्ि 
केिा. त्याच पद्धिीिे इिरिी टीकाकारािंी ग्रीक व िॅहटि टीकागं्रथाचं्या मदिीिे वाङमयावर भाष्ट्य केिेिे 
आेळिे. प्राचीि वाङमयाचे संशोधि, त्याचा प्रसार व सखोि अभ्यास यामुळे ज्ञाि, हवज्ञाि व वाङमय या 
सवषच के्षत्रािं झािेिी घडामोड अहिशय अथषपूणष ठरिी. सवष युरोपभर एकाच हवहशष्ट वाङमयावर 
जोपासिेिी व ज्ञािाच्या समाि परंपरेिे बाधंिी गेिेिी अशी हपेी त्यािूि हिमाण झािी. 
 

या पुिरुज्जीविाचा पहरणाम मात्र दुिेरी झािेिा हदसिो. प्राचीि वाङमय व हवद्या याचं्या श्रेष्ठत्वािे 
डोळे हदपूि जाऊि, हवचार व त्याचंी माडंणी, काव्याची रचिाशिैी इत्यादी सवष बाबिरि जुन्याची आधंळी 
िक्कि करण्याची प्रवृत्ती वाेिी परंिु त्याचबरोबर िवचैिन्याच्या ऊमींिी स्वत्व जागे झािेल्या किाविंािंी 
व हवचारविंािंी या हिजीव, कृहत्रम अिुकरणाचा अहधके्षप केिा आिे. ॲहरस्टॉटि, िॉरेस याचं्या हवचाराचंा 
वाङमयावर चागंिा पहरणाम झािा परंिु त्याचबरोबर त्याचं्या हिखाणावर आधाहरि एक कमषकाडं ियार 
झािे. 
 

पुिरुज्जीविाच्या चळवळीमागीि मूळ पे्ररणा जरी त्याच असल्या िरी प्रत्येक देशािीि हभन्न 
राजकीय, सासं्कृहिक परंपरा, िेथीि िोकाचंी स्वभाववैहशष्ट्टे्य, हभन्न रुची, भार्ाभार्ािंीि फरक या 
सवांचा पहरणाम िोऊि देशादेशािं या चळवळीचे स्वरूप बदिि गेिे. ऐहिकाबद्दिच्या िव्या जाहणविेे, 
काि व अवकाश या पहरमाणाचं्या संदभाि जड वस्िंूचे बदिि जाणारे स्वरूप, व कहवमिास जाणवणाऱ्या 
संवदेिा, या व्यक्ि करण्याच्या प्रयत्िाि िवी प्रिीके, िव्या प्रहिमा हिमाण झाल्या, जाहणवचेी खोिी व कक्षा 
अहधक हवस्िृि झाल्या. काव्याची शिैी, भार्ा, वृत्तप्रकार इत्यादरबाबि इंग्िंडमधीि कवरिी िव ेप्रयोग 
केिे. फ्रान्समध्ये त्याच्या जोडीिा काव्य कसे हििाव ेयाची चचा सुरू िोऊि टीकावाङमय समृद्ध झािे. 
जमषिीि जड वस्िंूच्या हिरीक्षणामधूि हिमाण िोणाऱ्या संवदेिा िी जी प्रहक्रया हिच्या िाहत्त्वक बाजूकडे 
िक्ष वधेिे गेिे व त्यािूि आध्या्त्मक हवचारास प्रमुख स्थाि हमळािे. सौंदयषमीमासंा व आध्या्त्मक हवचार 
याचंी सागंड घािण्याच्या प्रयत्िाि सजषिशीि वाङमयाकडे दुिषक्ष झािे. 
 

इहिझाबेथकािीि वाङमयीि पुिरुज्जीविाची वैहशष्ट्टे्य आकिि िोण्यासाठी इटिी, जमषिी, स्पेि 
व फ्रान्स या युरोपीय देशािंीि वाङमयावर पुिरुज्जीविाचा काय पहरणाम झािा िे बघणे आवश्यक आिे. 
पुिरुज्जीविाच्या पे्ररणेिे या देशािीि वाङमयाचा हवकास कसा घडूि आिा, याचा थोडक्याि आेावा 
घेऊि, त्या पाश्वषभमूीवर इहिझाबेथकािीि वाङमयीि पुिरुज्जीविाच्या चळवळीचा हवचार करणे अगत्याचे 
आिे. 
 

इटली : पुिरुज्जीविाच्या चळवळीची गंगोत्रीच म्िणिा येईि, असे वैहशष्ट्ट्यपूणष स्थाि इटिीिे 
हमळहविे आिे. इिर देशाचं्या िुििेिे येथे मात्र चळवळीची सुरुवाि ग्रीक व िॅहटि हवदे्यच्या 
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पुिरुज्जीविािूि झािी िािी. The Divine Comedy, Canzoniere व Decameron या हिन्िी गं्रथाचंी 
उभारणी मूळ मध्ययुगीि साहित्याच्याच मदिीिे झािी. डाटें, पीर्ट्ाकष  व बोकॅहचयो याचं्या वाङमयािूि 
इटिीमध्ये या चळवळीिा चाििा हमळािी. डाटेंच्या काव्यािीि दीघषरूपक, प्रिीके व अध्यात्महवचार, 
पीर्ट्ाकष ची अहभजाि शिैी व त्याच्या काव्यािीि मािवी भाविाचें सूशम हवश्लेर्ण व बोकॅहचयोच्या कथािंीि 
जाणीवपूवषक व मोठ्या मोकळेपणािे घडहविेिे मािवी मिोहवकाराचें दशषि या सवांचा ठसा युरोपीय 
वाङमयावर उमटिा. देशी भारे्ची (Vernecular) प्रहिष्ठा डाटेंिे वाेहवण्याचा प्रयत्ि केिा. 
पुिरुज्जीविाच्या चळवळीचा गाभाच असिेिे Italian humanism चे ित्त्वज्ञाि पीर्ट्ाकष च्या हिखाणािूि 
प्रसृि झािे. 
 

पंधराव्या शिकाि ग्रीक व िॅहटि वाङमयाचा अभ्यास करण्याची ईष्ट्या बळाविी. ग्रीक गं्रथाचें 
िॅहटिमध्ये भार्ािंर करणे, ज्ञािकोश, शब्दकोश, व्याकरण इत्यादरच्या िेखिाकडे िक्ष वधेिे गेिे. ब्रिूी व 
पोहजओ या इहििासिेखकािंी जुन्या व िव्या जगाचा दुवा जोडण्याचा प्रयत्ि केिा. िॅहटिचे मात्र 
अहिहरक्ि मित्त्व या काळच्या िेखकािंा वाटि िोिे. िॅहटिमध्येच हिहिण्याच्या त्याचं्या अर्टािासामुळे 
इटॅहिअि भार्ा व वाङमय याकंडे बरेच दुिषक्ष झािे असे म्िटिे पाहिजे. 
 

सोळाव्या शिकाि मात्र िॉरेंझो द मेहदची व पॉहिहशअि यािंी इटॅहिअि भारे्ि काव्य हिहिण्यास 
सुरुवाि केिी व त्यािूि आधुहिक इटॅहिअि वाङमयाचा पाया घाििा गेिा. ॲहरऑस्टोचे  ‘ओरिादंो
फ्यहूरओसो’ िी श्रेष्ठ वाङमयकृिी याच काळािीि आिे. पारिौहकक जीविाची ओे त्याि हबिकुि
आेळििािी.ऐहिकजगािीिमाणसाचीसुखदुःखे,त्याच्याआयुष्ट्याििेसंघर्ष,भाविाचेंकल्लोळ,याचं्या
हचत्रणािूि या काव्यािा प्रहिष्ठा प्राप्ि झािी व िवचैिन्याच्या चळवळीमागीि पे्ररणा प्रभावीपणे व्यक्ि
करणारे मिाि काव्य म्िणिू िे प्रहसद्धी पाविे. िाट्यवाङमयाि मात्र ॲहरस्टॉटि, िॉरेस यािंा प्रमाण
मािण्याचीवृत्तीवप्िॉटस,टेरेन्स,सेहिकायाचेंआधंळेपणािेअिुकरणकरण्याचािव्यासयामुळेस्विंत्र
प्रहिभेचाआहवष्ट्कारझािेिाआेळििािी. 
 

युरोपीय देशािंी इटिीकडूि हशक्षण व आचारहवचाराच्या िव्या पद्घिी आहण इििौहककािा
मित्त्वदेणारीिवी हवचारसरणीस्वीकारिी.Humanismचे आधुहिक ित्त्वज्ञाि िी इटिीची या युगािा 
हमळािेिी सवांि मोठी देणगी आिे. दुदैवािे खुद्द इटिीमध्ये मात्र बाह्य भपका, सुसंस्कृि रीहिहरवाजाचें 
काटेकोर पािि, सुखोपभोगी वृत्ती यािच समाज गुरफटूि गेिा व वैचाहरक जगािा संजीविी प्राप्ि करूि 
देणाऱ्या या प्रभावी ित्त्वज्ञािाबद्दि िो उदासीि राहििा. 
 

जममनी : येथे १४४० िंिर िवहवचाराचा संचार सुरू झािा. हवद्यापीठािंी या कामी मोठा वाटा
उचििा.PeterLuder,SamuelKarochया व इिर प्राध्यापकािंी परदेशािं हमळहविेिे ज्ञाि उपिब्ध 
केिे. ग्रीक, िॅहटि याचं्या जोडीिेच हिब्रचूािी अभ्यास सुरू झािा. राजाश्रयाखािी िवी हवद्यापीठे स्थापि 
झािी. हवद्वाि पंहडि व किाविं एकत्र आिे व पुिरुज्जीविाच्या प्रभावािे ज्ञािशाखाचंा झपाट्यािे हवकास 
झािा. किा व वाङमय या के्षत्रािं मात्र िे घडू शकिे िािी. जमषिीि मान्यिा पाविेल्या Gothic Art वर 
दहक्षणेकडीि देशाचंा कािीच पहरणाम हदसि िािी.Vischer, Cranach याचं्या किाकृिी िंत्रदृष्ट्ट्या जरी 
यशस्वी वाटल्या िरी इटॅहिअि किेिीि िाजूक सौंदयाहवष्ट्कार येथे आेळि िािी. जमषिीिीि 
बोिीभार्ाचंा पुरा हवकास ि झाल्यािे वाङमयहिर्ममिीच्या कामी त्याचंा िािभार िाग ूशकिा िािी. कािी 
थोडीशी हजविं मिाची माणसे वगळल्यास, हवद्यापीठाििा पंहडिवगष कोरड्या पाहंडत्याच्याच िादी 
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िागिा. िवहवचाराचा उमेदीिे प्रसार करण्यास िो असमथष ठरिा. पाहंडत्यपूणष ज्ञािसाधिा व हिष्ट्फळ 
ित्त्वचचेचा िव्यास यािच बुद्धी खचष झाल्यािे किा व वाङमय याचंी वाे झािी िािी. आध्या्त्मक हवचार 
प्रबळ िोऊि, १५७८ िंिर धमषसुधारणेच्या (Reformation) चळवळीिेच सवष िक्ष वधूेि घेििे व 
पुिरुज्जीविाच्या चळवळीचा अस्ि झािा. 
 

स्िेन : पुिरुज्जीविाच्या प्रभावािे किा व वाङमयाच्या के्षत्राि स्पेिमध्ये फार मोठी क्रािंी घडूि 
आिी. वास्िव दशषिाििा जोम व किाविंाचं्या प्रहिभेचा स्विंत्र आहवष्ट्कार यामुळे स्थापत्य, हचत्रकिा, 
हशल्पकिा, वाङमय या के्षत्रािं हजविं सौंदयष रसरसू िागिे. युरोपीय वाङमयाि अहवस्मरणीय स्थाि 
हमळािेल्या Don Quixote चा िेखक Cervantes िा Ariosto, Shakespeare, Rabelais याचं्या िोडीचा 
श्रेष्ठ िेखक म्िणूि गणिा जािो. हिजीव बििेल्या कृहत्रम मध्ययुगीि कल्पिामंागीि भ्रामकपणावर 
आपल्या हविोदी शिैीिे त्यािे कोरडे ओेिे इिकेच िव्िे िर युरोपािीि िवयुगाच्या स्वरूपाची पूवषकल्पिा 
आपल्या िेखिािूि त्यािे हदिी. 
 

इटॅहिअि व फ्रें च िाट्यवाङमय हिःसत्त्व करूि टाकणाऱ्या ॲहरस्टॉटि, िॉरेस याचं्या 
कमषकाडंापासूि स्पॅहिश िाट्यवाङमय बचाविे व Lope de Vaga व Calderon या िाटककारािंी 
िाट्यकिेिा ऊर्मजिावस्था आणूि हदिी. Camoens या पोिुषगीज कवीचे Lusiad िे सवषस्वी आधुहिक 
हवर्यावर हिहििेिे पहििे मिाकाव्य. पाहंडत्यपूणष हियमाचं्या जंजाळाि ि सापडिा, आधुहिक युगाच्या 
शौयषगाथा काव्यरूप करण्याचा िा प्रयत्ि कौिुकास्पद आिे. आपल्या राष्ट्र्ट्ीय वैहशष्ट्ट्याशंी समरस िोणारी 
किा व वाङमय याचंी हिर्ममिी स्पॅहिश साहित्याचा हवशरे् माििा जािो. आंधळेपणािे िक्कि करण्याचा 
प्रयत्ि िािी. हिष्ट्फळ पाहंडत्याचा िव्यास िािी. Humanism चे पे्रम आिे परंिु पोथीहिष्ठा िािी. वैचाहरक 
स्वािंत्र्य, ऐहिकाचा उपभोग, िवचैिन्याची रसरसिेिी जाणीव यािंीच स्पहॅिश किा व वाङमय बिरूि 
आिेिे हदसिे. त्याच्याच जोडीिा कोिंबस, वसे्पुची, डायझ, वास्को द गामा, कॉिेज, हपझारो याचं्या 
असामान्य किुषत्वािे या देशािीि पुिरुज्जीविाची चळवळ िी केवळ प्राचीि हवद्या, किा व वाङमय याचं्या 
पुिरुत्थािापुरिी मयाहदि ि राििा माणसाच्या किृषत्वािा एक अक्ल्पि, अिोखे, असीम के्षत्र उपिब्ध 
करूि देणारी ठरिी. दैवाची गिी अशी चमत्काहरक की धार्ममक न्यायािय (Inquisition) व कॅथहिक 
धमषसते्तचा हिरंकुश व्यविार याचं्यामुळे थोड्याच काळाि पुिरुज्जीविाची चळवळ स्पेिमध्ये िामशरे् झािी. 
 

फ्रान्स: इटॅहिअि पुिरुज्जीविाच्या चळवळीिे सवांि आधी प्रभाहवि झािेिा िा देश. आठव्या 
चाल्सषच्या िेपल्सवरीि स्वारीपासूि इटिीशी प्रस्थाहपि झािेल्या संबंधािूि फ्रें च समाजािीि हवचार-
व्यविारावर इटिीचा खोि ठसा उमटिा. वाङमयाि इटिीचा हकत्ता हगरहवण्यास येथे फार िवकर 
सुरुवाि झािी. Villon च्या काव्याि मध्ययुगीि हवचारप्रणािी व किाहवष्ट्काराची पारंपहरक पद्धिी व 
आधुहिक पद्धिीचे वास्िववादी उत्कट हचत्रण याचंा मिोिर संगम आेळिो. Rhetoriquers यािंी 
मध्ययुगीि परंपरा व ्क्िष्ट वृत्तप्रकाराचंा वापर चािू ठेवीि असिािाच, िॅहटि भारे्च्या मदिीिे फ्रें च भार्ा 
सुधारण्याचे प्रयत्ि चािू ठेविे. Marot व त्याच्या संप्रदायािंी भार्ा व काव्याचा घाट याचं्या शुद्धीकरणाचा 
प्रयत्ि केिा. त्या सवांिूििी मित्त्वपूणष कामहगरी Ronsard व Pleiade िे त्याचे कहवहमत्रमंडळ यािंी केिी. 
फ्रें च भारे्िा व वाङमयािा ग्रीक व िॅहटिचा दजा हमळविू देणे व इटॅहिअि काव्यप्रकार संपूणषिः 
आत्मसाि करणे, या त्याचं्या प्रयत्िािूि फ्रें च काव्याि एक िवा जोम व डौि आिा, काव्याची भार्ा घोटीव, 
संपन्न व प्रत्ययकारी बििी. शिैीिा घाटदारपणा आिा. Garnier िे क्िाहसकि धिीची िाटके 
हिहिण्यास सुरुवाि केिी. ॲहरस्टॉटिचे Poetics व सेहिकाची िाटके याचंा त्याच्या िाटकावंर मोठा 
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प्रभाव पडिा. ग्रीक व िॅहटि गं्रथाचंी फ्रें चमध्ये भार्ािंरे मोठ्या प्रमाणाि िोऊ िागिी. Brantome, Amyot 
व Montaigne यािंी गद्यवाङमयािा सिजिा व डौि हमळविू हदिा. ित्त्वज्ञाि व इटॅहिअि वाङमयाचे 
पहरशीिि याचं्या आधारे पहरपक्व िोि असिािाच फ्रें च िेखकािंी आपल्या वाङमयाि स्विंत्र प्रहिभेचा 
आहवष्ट्कार घडविू आणिा. 
 

या काळािीि फ्रें च वाङमयािीि सवांि श्रेष्ठ गणिा गेिेिा िेखक म्िणजे Rabelais. गाभंीयषपूणष 
हवचाराचं्या जोडीिा हविोद व उपरोध, पाहंडत्य व अश्लीििा, सखोििा व उथळपणा, कल्पिाशक्िी व 
वास्िविा अशा अत्यिं परस्परहवरोधी गुणाचें अक्ल्पि हमश्रण असिेल्या त्याच्या गं्रथाि या युगाचे एक 
वैहशष्ट्ट्यपूणष प्रहिहबब पडिे आिे. इटॅहिअि वाङमयाि  Ariosto, इं्ग्िशमध्ये Shakespeare, 
स्पॅहिशमध्ये Cervantes, िॉिंडमध्ये Erasmus याचें जे स्थाि आिे, िेच फ्रें च वाङमयाि Rabelais चे 
आिे. पुिसुज्जीविािूि हिमाण झािेल्या पे्ररणा, ऊमी याचें हवहवध पैिू या सवष िेखिाि हदसूि येिाि. 
िवचैिन्याच्या चळवळीचे खरे ममष ज्यािा समजूि घ्यावयाचे असेि त्यािा या वाङमयाचा अभ्यास 
करावाच िागेि. 
 

वाङमयीि समीके्षच्या के्षत्राि फ्रें च िेखकािंी फार रस घेििा. Descartes व त्याचं्यािंिरचे 
Corneille, Racine, Montesquieu, Boileau, Rapin याचंी वैचाहरक के्षत्रािीि कामहगरी हवशरे् 
उल्लेखिीय ठरिी. िीशण बुहद्धमत्ता, मूिग्रािी मीमासंा, वादहववादािंीि कौशल्य, माडंणीििा िेटकेपणा व 
िाहित्याऐवजी िार्मकक सुसंगिीवर भर देणारी ज्ञािसाधिा, िी फ्रें च हवचारविंाचंी वैहशष्ट्टे्य, Humanism 
च्या ित्त्वज्ञािाच्या फ्रें च आहवष्ट्कारािंिी पुरेपूर आेळिाि. 
 

पुिरुज्जीविाची चळवळ सवांि शवेटी इंग्िंडमध्ये सुरू झाल्यािे, युरोपीय पाश्वषभमूीवरूि 
इंग्िंडकडे िजर टाकल्यास, िेथीि बिुिेक सवष वैहशष्ट्टे्य येथे एकवटिेिी हदसिाि. मध्ययुगीि 
पाहंडत्याची चौकट मोडूि ज्ञािाचा मुक्ि संचार सुरू झािा. िीहिमत्ता, दैवयोग याबद्दिचा हवचार केवळ 
धार्ममक कल्पिािं बंहदस्ि ि राििा बुहद्धवािाची बठैक त्यामागे हिमाण करूि माणसाच्या एकूण 
भहविव्याच्या संदभाि त्याची चचा सुरू झािी. ऐहिक जीविाबद्दि आसक्िी हिमाण झािी. प्राचीि 
वाङमयािीि सौंदयाच्या आस्वादािे आधुहिक वाङमयािा िवा साज चेिा. जुन्या परंपरा आत्मसाि 
करूि काव्याची भार्ा व घाट याचं्या बाबिरि िव ेप्रयोग सुरू झािे. जीविाच्या अिुभवािा सखोििा व 
हवशाििा प्राप्ि झािी व त्यामागीि सत्य व सौंदयष याचं्या हचत्स्वरूपाची जाणीव काव्यािूि आवगेािे व्यक्ि 
िोऊ िागिी. इहिझाबेथकािीि वाङमयािीि िवचैिन्याची जाणीव वाचकास मोिूि टाकिे. 
 

चॉसर (१३४०–१४००) िा इंग्िंडमधीि पहििा मिाि कवी. त्याच्या हिधिािंिर इं्ग्िश 
वाङमयास उिरिी कळा िागिी. फ्रान्सबरोबरच्या शिवार्मर्क युद्धािे कमािीची हवफििा आिी िोिी. 
मिािा उभारी देऊ शकेि असा िेजस्वी हवचार हिमाण झािा िव्ििा. जीविास मरगळ आिी िोिी व 
वाङमयाििी चैिन्याचा, सजषिशीििेचा अभाव िोिा. जुिेच हवर्य आहण िे व्यक्ि करण्याच्या जुन्याच 
पद्धिी अ्स्ित्वाि िोत्या. िी पहर्स्थिी बराच काळ हटकिी. प्राचीि ग्रीक व िॅहटि वाङमयाच्या 
अभ्यासास सुरुवाि िवकर झािी िे खरे असिे िरी त्यापासूि घडणारा वाङमयाचा प्रत्यक्ष कायापािट 
िोण्यास मात्र जवळजवळ हिम्मे सोळाव ेशिक उिटाव ेिागिे. इं्ग्िश भार्ा अजूि प्रगल्भ िव्ििी. िॅहटि 
भारे्ची मोहििी हवचारविंाचं्या मिावर अजूि हटकूि िोिी. गद्य, िाट्य याचं्या िेजस्वी परंपरा हिमाण 
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झाल्या िव्ित्या. प्रहिभेिा िव े अंकुर फुटू शकि िव्ििे. १५७९ मध्ये स्पेन्सरच्या काव्यािा सुरुवाि 
िोईपयंिच्या काळािीि काव्य बेडौि, हिजीव, अप्रगल्भच राहििे. 
 

पुिरुज्जीविाच्या चळवळीची सुरुवाि इंग्िंडमध्ये उहशरा झाल्यािे, इटिी, फ्रान्स, स्पेि या 
देशािंीि आधुहिक वाङमय इं्ग्िश िेखकािंा उपिब्ध झािे. मात्र या वाङमयाची आंधळी िक्कि 
करण्याचे टाळूि, त्यािीि फक्ि चागंल्या गोष्टी त्यािंी आत्मसाि केल्या. अिुभिूीचा वगेळेपणा कायम 
राखूि त्याचंी यथायोग्य अहभव्यक्िी करण्यासाठी स्विंत्र, िावीन्यपूणष शिैी हिमाण करण्याचे कसब 
इं्ग्िश िेखकािंी दाखहविे. 
 

इटिी, स्पेि, िेदिंड येथे वाङमयाच्या जोडीिे इिरिी किाचंी वाे झािी. इंग्िंडमध्ये मात्र िे 
घडिे िािी. दृश्य किािूंि प्रिीि िोणाऱ्या सौंदयाचा फारसा अिुभव ि हमळाल्यािे हवचार व भाविाचें 
सौंदयष याचंी मिािा जास्ि भरुळ पडिी. ऐहिकाबद्दिची ओे हिमाण िोऊििी धमषकल्पिाचंा पगडा पुरिा 
दूर झािा िािी. त्यामुळेच सदसदहववकेबुद्धीशी िोणारा संघर्ष िा वाङमयाि हिरंिरचा हवर्य बिूि 
राहििा. मध्ययुगीि कल्पिाचें आकर्षणिी कायम राहििेच िोिे व त्यामुळेच असेि पण Cervantes अगर 
Rabelais याचं्या गं्रथासंारखे वाङमय हिपजू शकिे िािी. हविोद भरपूर व वैहवध्यपूणष रूपािं आेळिो. पण 
त्याििी गाभंीयाची सूशम छटा डोकाविेच. 
 

इिर देशाचं्या िुििेिे जाणवणारे इंग्िंडचे मित्त्वाचे वैहशष्ट्ट्य म्िणजे येथीि िाट्यवाङमयाचा 
डोळे हदपविू टाकणारा हवकास. इंग्िंडमध्ये Rabelais अगर Cervantes झािे िािीि िे हजिके खरे 
हििकेच इिर कोठेिी शके्सहपअरच्या िोडीचा िाटककार झािा िािी िेिी खरे. िाट्यवाङमयाचा हवकास 
मुख्यिः सामान्य माणसाचं्या आवडीहिवडीवर अविंबिू असिो. त्यामुळे इंग्िंडमधीि पुिरुज्जीविाच्या 
चळवळीस, सामान्य माणसाचें परंपरापे्रम, धार्ममक हिष्ठा, राष्ट्र्ट्पे्रम याचं्या मयादा पडल्या. देशाच्या 
इहििासाबद्दिचे पे्रम, स्वत्वाची कणखर जाणीव, इिरापंासूि आपण हिराळे आिोि िा अहभमाि, परक्याचें 
ऋण मान्य करूििी आपल्या वाङमयाचे, परंपरेचे स्विंत्र अ्स्ित्व हिमाण करण्याची आस, िी सवष 
वैहशष्ट्टे्य इंग्िंडमधीि पुिरुज्जीविाची चळवळ िोकाहभमुख असल्याचीच हिदशषक आिेि. 
 

इटिीप्रमाणेच इंग्िंडमधीि िवचैिन्याच्या चळवळीची सुरुवाि हवदे्यच्या पुिरुज्जीविािे झािी. 
कॅक्स्टििे (१४२२–९१) युरोपमधूि छपाईची किा इंग्िंडमध्ये आणिी. १४ वर्ांि जवळजवळ ऐशी गं्रथ 
त्यािे छापिे. छपाईची सुरुवाि व हचध्यापंासूि कागद बिहवण्याचा िागिेिा शोध यामुळे वाङमयाचा 
प्रसार झपाट्यािे िोऊ िागिा. १४५३ मध्ये काँस्टँहटिोपिचा पाडाव झािा व िेथूि पळूि आिेल्या 
ग्रीकाकंडूि ग्रीक भार्ा हशकूि त्याचं्याजवळीि प्राचीि िस्िहिहखिे हमळहवण्याचा प्रयत्ि कसोशीिे सुरू 
झािा. टॉमस हििकर, हवल्यम ग्रॉहसि, यािंी १४९० पासूि ऑक्सफडष  येथे ग्रीक भारे्चे शास्त्रशुद्ध ज्ञाि 
देण्यास सुरुवाि केिी. १५०४ मध्ये जॉि कॉिेटिे सेंट पॉल्स स्कूि या िॅहटि व ग्रीक हशकहवणाऱ्या िवीि 
धिीच्या शाळेची स्थापिा केिी. या िीि पंहडिाचंी प्रहिष्ठा एवेी वाेिी की त्याचं्याजवळ ग्रीक भारे्चा 
अभ्यास करण्यासाठी इराझ्मस या डच पंहडिािा इंग्िंडिा यावसेे वाटिे. जॉि कॉिेटच्या हवचाराचंा 
इराझ्मसवर प्रभाव पडिा व सर टॉमस मॉरशी जडिेल्या इराझ्मसच्या स्िेिािूि इं्ग्िश Humanism ची 
वाे झािी. मॉरिे हिहििेिा ‘युटोहपआ’िा गं्रथइं् ग्िशHumanismचा प्राहिहिहधक समजिा जािो. 
युटोहपयाचे इं्ग्िश भार्ािंर १५५१ मध्ये प्रहसद्ध झािे. जुन्या कल्पिािंा कडाडूि हवरोध करूि हवचाराचंी 
िवी हदशा दाखहवण्याचे मोठे कायष या गं्रथािे पार पाडिे. पारिौहकक सुखाचा पाठपुरावा ि करिा या 
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ऐहिक जगािच प्रत्येकास सुख प्राप्ि झािे पाहिजे अशी त्याची भहूमका आिे. राबिेच्या गं्रथािीि कािी भाग 
युटोहपआवरच आधाहरि आिे. मॉरच्या िंिरचे एहियट, चीक, हवल्सि व ॲस्कम िे मुख्यिः हशक्षणिज्ज्ञ 
िोिे. आपिे मित्त्वाचे हिखाण इं्ग्िशमध्ये करूि इं्ग्िश भारे्च्या वाेीस त्यािंी िािभार िाविा. 
 

इटॅहिअि Humanism च्या प्रभावािे इं्ग्िश काव्याचा फार जिद हवकास झािा. िा हवकास 
घडहवणे अथािच सोपे िव्ििे. चॉसरिंिरच्या काळाि काव्याचे िेज पार िोपिे िोिे. प्रहिभेवर गंज चेिा 
िोिा. किादृष्ट्ट्या गोंधळाची पहर्स्थिी िोिी. िे सवष ठीकठाक करूि, काव्यास योग्य अशी भार्ा व 
शिैीची घडण करूि, प्रहिभेिा वाव हमळण्याची शक्यिा हिमाण करणे जरूर िोिे. िे अवघड काम अंगावर 
घेण्याची जबाबदारी Wyatt व Surrey यािंी पत्करिी. इटॅहिअि काव्यप्रकार आत्मसाि करूि त्यापासूि 
इं्ग्िश काव्याची िवी परंपरा सुरू करण्याचा प्रयत्ि त्यािंी केिा. उदात्तिा, ियबद्धिा, या गुणािंी संपन्न 
असे काव्य इं्ग्िशमध्ये हिहिण्यास वायटिे सुरुवाि केिी. बऱ्याच प्रयत्िािंंिर मात्राचंी बंहदस्ि माडंणी 
करण्याि त्यास थोडेसे यश आिे. डाटेंचा Terza rima िा वृत्तप्रकार व पीर्ट्ाकष चे सुिीि इं्ग्िशमध्ये 
आणण्याचे श्रेय त्याचेच. फ्रान्सप्रमाणेच इंग्िंडमध्येिी सुिीि िवकर िोकहप्रय झािे व त्यािूिच िहिि 
काव्याचा उदय झािा. भाविेिा कहविारूप करण्याच्या प्रयत्िाि योग्य अथष व भाव व्यक्ि करणारे शब्द 
हिवडणे, िव्या प्रहिमाचंी हिर्ममिी करणे, थोडक्याि पण िीटिेटकेपणािे एकच भाव, कल्पिा वा हवचार 
व्यक्ि करिा येणे िे कसब आत्मसाि िोऊ िागिे. सुिीिाच्या बंहदस्िपणामुळे कहवप्रहिभा आहखव, 
आवरिेल्या पद्धिीिे आकार धारण करू िागिी. भाविेचे प्रकटि आवगेािे िोऊ िागिे. 
 

वायटपेक्षा चौदा वर्ांिी ििाि असिेल्या अिष  ऑफ सरीिा वायटसारखे कष्ट घेण्याची जरुरी 
पडिी िािी. त्याचे काव्य जात्याच िादबद्ध आिे. प्रीिीची भाविा व हिसगाबद्दिची ओे िे त्याच्या काव्याचे 
हवशरे् आिेि. शोकाकुि भाव त्याि सिजपणे व्यक्ि िोिो. Humanism च्या ित्त्वज्ञािाची जाणीव व 
इहिझाबीथि युगाचे वैभव व ज्ञाि त्याच्या काव्याि प्रिीि िोिाि व त्यािूि त्यािा िव ेओज व वैहवध्यपूणष 
सौंदयष प्राप्ि िोिे. शके्सहपअरच्या िावाशी संबंहधि असिेल्या ‘शके्सपीहरअि’ हकवा ‘इं्ग्िश’सॉिेटची
सुरुवाि सरीिे केिी. परंिु त्यािीपेक्षा त्याचे मोठे कायष म्िणजे Blank Verse िा हियषमक काव्यप्रकार 
इं्ग्िशमध्ये प्रथमच सुरू करणे िे िोय. हियषमक काव्य हिहिण्याि िो पुरा यशस्वी झािा िािी. परंिु या 
रचिेिूि प्रत्ययास येणारी उदात्तिा, ओज, भाविावगे याचंी ओळख त्याच्या काव्यािूि िोऊ शकिे. याच 
हियषमक रचिेचा कमािीचा किात्मक उपयोग करूि, शके्सहपअर व हमल्टि या कवरिी त्यािूि भव्यिा, 
उदात्तिा, ओज याचंा उत्कट अिुभव देणारे हविक्षण िादमधुर काव्य हिमाण केिे, िे ध्यािाि घेििे 
म्िणजे सरीच्या प्रयत्िाचें मित्त्व िक्षाि येऊ शकेि. 
 

यािंिरच्या सकॅ्व्िि व गसॅ्कॉइि यािंी काव्याि जास्ि हियमबद्धिा आणिी. परंिु वायट आहण 
सरी याचंी परंपरा खंहडि झािी. स्पेन्सरच्या आगमिापयंि इं्ग्िश काव्याची वाे स्थहगि झािेिी हदसिे. 
 

चॉसरिंिर जवळजवळ दोि शिके उिटल्यावर स्पेन्सर या मिाि कवीचा उदय झािा. (१५५२–
९९). जीविाबद्दिचा जडवादी दृहष्टकोण व धार्ममक हवचाराििा भरडपणा यावर रोर् असिेल्या 
प्यूहरटॅहिझममधीि सुसंस्कृि हवचारसरणीचा स्पेन्सरच्या मिावर मोठा पगडा आेळिो. प्िेटोच्या 
ित्त्वज्ञािाचािी िो उपासक िोिा. त्यामुळे स्पेन्सरची प्रहिभा रूपकात्मक अविाराि व्यक्ि झािी. पॅस्टरि 
व रोमनॅ्स या काव्यप्रकाराचं्या त्याच्यावर पडिेल्या मोहििीिूि Shepherd’s Calendar या काव्याचा जन्म 
झािा. आपल्या काव्यास अिुरूप ठरेि अशा भारे्ची स्विंत्र घडण बिहवणारा स्पेन्सर िा पहििा मोठा 
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कवी. त्याच्या समकािीिािंी स्पेन्सरच्या भारे्वर टीका केिी असिी िरीिी त्याच्या या प्रयत्िाबद्दि 
इं्ग्िश काव्यािा हिरंिर ऋणी रािाव ेिागेि. प्रहिभावाि कवरिा आपिे सूशम िरि भाव सिजपणे व्यक्ि 
करिा येिीि अशा िऱ्िेिे इं्ग्िश भारे्िा प्रत्ययकारी, संपन्न बिहवण्याचा मागष स्पेन्सरिे दाखहविा. 
िादमधुर काव्य हििूि, इं्ग्िश भार्ा हकिी ियबद्ध ियबद्ध िोऊ शकिे याची जाणीव त्यािे करूि हदिी. 
रूपक व Romance िे दोि काव्यप्रकार एकहत्रिपणे िािाळण्याचा प्रयत्ि त्यािे Faerie Queene या 
काव्याि केिा. या दोि काव्यप्रकाराचंा व्यव्स्थि िोि संभाळिा आिा असिा िर स्पेन्सरचे िे काव्य 
अत्यंि यशस्वी ठरिे असेि. परंिु रूपक हिहिण्याच्या िादाि उपदेशपर हिखाण करण्याचा मोि ि 
आवरल्यािे या काव्याि एक प्रकारचा हिणकसपणा आिा आिे. Faerie Queene चे श्रेष्ठत्व त्यािीि मि 
मोिूि टाकणारी वैहवध्यपूणष, उत्कट शब्दहचते्र, भारे्ची ियबद्धिा व प्रहिभेचा हविास यावंर अविंबिू आिे. 
Spenserian Stanza या त्यािेच प्रचहिि केिेल्या िव्या वृत्ताचा वापर करिािा त्यािे दाखहविेिे कसब 
अहिशय वाखाणण्यासारखे आिे. भावकाव्यािा उठाव देणारे िादबद्धिा, प्रहिभाहविास, ओज िे गुण 
त्याच्या Prothalamium व Epithalamium या काव्यािं प्रकार्ािे आेळिाि. 
 

‘कवरचा कवी’ िे हबरुद हमळहवणारा स्पेन्सर, इहिझाबेथकािीि वाङमयीि पुिरुज्जीविाच्या
इहििासाि मोठे मािाचे स्थाि हमळविू बसिा आिे. इं्ग्िश काव्यािा स्थैयष आणिू देऊि त्याच्या
हवकासाचीहदशाहिहििकरण्याचेमित्त्वपूणषकायषस्पेन्सरिेकेिे.याकाळािीििवचैिन्याच्यावैचाहरक
वभावहिकजाहणविेाकिात्मकमूिषस्वरूपदेणारािापहििाइं् ग्िशकवी.धार्ममकविैहिकस्वरूपाचे
हवचार, प्रीिीची भाविा व सौंदयाची अिुभिूी व्यक्ि करीि असिािा उच्च प्रकारचे भावकाव्य त्याच्या
िेखणीिूि उिरिे आिे. जुन्या परंपराचं्या जोडीिाच काव्यािीि िव्या पे्ररणाचंा आहवष्ट्कार त्याच्या
काव्यािघडिाआिे. 
 

याकाळािसुिीिवभावगीियाचं्याहिखाणासबिरआिा.स्पेन्सर,हसडिी,शके्सहपअर,याचं्या
सुिीिािंाइं् ग्िशकाव्यािकायमचेस्थािहमळािेआिे.स्पेन्सरवइिरकािीकवरच्यासुिीिांवरMarot
वDuBellayया फ्रें च कवरचा प्रभाव हदसूि येिो. हसडिीची सुिीिे पीर्ट्ाकष  या इटॅहिअि कवीच्या धिीवर 
आिेि. त्याच्या Astrophel and Stella या संग्रिािीि कहविािं हदसूि येणारा भारे्चा सिजपणा, 
डौिदारपणा, व त्यािूंि व्यक्ि िोणारी उत्कट भाविा, हवशरे् उल्लेखिीय आिेि. असे असूििी 
शके्सहपअरच्या िुििेिे इिर कवी हफके वाटिाि. भाविाचंा िाजूकपणा व वैहवध्य, प्रत्ययकारी भार्ा, 
अथषगभष हजविं प्रहिभा, ियबद्धिा, हवचार व भाविा एकरूप करणारी िेजस्वी प्रहिभा, या गुणािंी 
शके्सहपअरची सुिीिे श्रेष्ठ दजाची ठरिाि. 

 
सुिीिे व भावगीिे रचण्याचा छंद त्या काळच्या सामान्य  िोकािंिी फैिाविा िोिा. ज्या कवरचे 

िाविी ज्ञाि िािी अशािंी हिहििेिी अिेक मधुर भावगीिे इहिझाबेथकािीि वाङमयाि आेळिाि. 
त्यािूंिच अशा गीिाचें संग्रि प्रहसद्ध करण्याची प्रथा त्या काळी वाेीिा िागिी. सुखदुःखाची क्षणैक 
जाणीव िादमधुर, भावपूणष, झुळझुळीि भारे्ि व्यक्ि करणारी अिेक भावगीिे या संग्रिािूंि आेळिाि. 
रचिा, वृत्त इत्यादरच्या हियमाचंा बडेजाव यािंा मान्य िािी. भाविेचा आवगे क्षीण िोऊ ि देिा 
रसरसिेल्या भारे्ि सवषस्पशी अिुभव गीिमय करण्याचा िा छंद या काळाचे वैहशष्ट्ट्य आिे. 
पुिरुज्जीविाच्या प्रभावािे सामान्याचं्या वाङमयपे्ररणेिािी उधाण आिेिे हदसिे. 
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वायट आहण सरी याचं्या प्रायोहगक अवस्थेिीि काव्यापासूि सुरुवाि करूि स्पेन्सर, हसडिी, 
डे्रटि, शके्सहपअर, हििी, मािो, बेि जॉन्सि, डि यासंारख्या प्रहथियश कवरच्या प्रहिभेचा मुक्ि हविास 
घडहवणाऱ्या ्स्थिीपयंिचा, केवळ एका शिकाि घडिेिा िा इं्ग्िश काव्याचा हवकास ्स्िहमि करणारा 
आिे. शके्सहपअर, जॉि डि याचं्या काव्यािंीि भारे्चे सौष्ठव, अिेकहवध भाविाचें िाहित्यपूणष प्रकटि, 
आशयाची घििा, काव्यिंत्रावर हमळहविेिा िाबा, जीविाच्या जास्िीि जास्ि अिुभवासं स्पशूषि जाणारी 
िेजस्वी प्रहिभा याचें साधे ओझरिे दशषि घडहवणेिी स्थिाभावी येथे शक्य िािी. केवळ एका शिकाि, 
िवचैिन्याचा िा स्त्रोि सबधं जीविाचा कायापािट घडविू कहवप्रहिभेिा केवेा फुिोरा आणूि देऊ 
शकिो िे बहघििे म्िणजे पुिरुज्जीविाच्या हकमयेचे मित्त्व कळूि येईि. 
 

काव्याच्या जोडीिाच िाटक, कादंबरी, हवचारप्रधाि गद्य याचंािी हवकास उल्लखेिीय आिे. 
कादंबरी िा िेखिप्रकार इंग्िीश वाङमयाि आणण्याची मिाि कामहगरी या कािािच केिी गेिी. 
मध्ययुगाि पद्यात्मक कथा हिहिल्या जाि.छपाईची सुरुवाि झाल्यािेच गद्य कादंबरीची वाे िोऊ शकिी. 
कादंबरीिेखिास सुरुवाि भार्ािंरे, जुन्याचे अिुकरण यािूंि झािी. सरदारदरकदार व िवीिच उदयास 
येि असिेिा मध्यमवगष िे कादंबरीचे पहििे पुरस्किे ठरिे. हवशरे्िः मध्यमवगाच्या अहभरुचीिा पसंि 
पडणाऱ्या हबिंदर पात्राचं्या खुमासदार गोष्टी, हविोदी प्रसंग, सत्य घटिा याचें िेखि िवकरच िोकहप्रय 
झािे. 
 

सुरुवािीच्या काळाि Boccaccio, Bandello याचं्या कथाचंी William Painter, Geoffrey Fenton 
यािंी केिेिी भार्ािंरे थोड्याच अवधीि िोकहप्रय झािी. इटॅहिअि पुिरुज्जीविाचे पडसाद इंग्िंडमध्ये 
उठवण्यास त्याचंा फार उपयोग झािा. George Pettie च्या कथािं भार्ािंराच्या जोडीिा िवी िेखिशिैी 
हिमाण करण्याचा प्रयत्ि हदसिो. त्यािंिर थोड्याच काळाि भार्ािंराचं्या जागी स्विंत्र कादंबरीिेखिास 
सुरुवाि झािी. Gascoigne ची Pleasant Fable म्िणजे गद्याि हिहििेल्या आधुहिक पद्धिीच्या कथेचा 
पहििा िमुिा आिे. 
 

समाजािीि उच्च वगािीि वाचकाचें समाधाि िोऊ शकेि अशी कादंबरी हिहिणारा पहििा 
िेखक जॉि हििी. मुद्दाम प्रयासािे घडहविेिी कृहत्रम पण झगमगीि शिैी, व बदु्धीिा आवािि करू 
शकणारे हवचारपहरप्िुि हिखाण, यामुंळे हििीची ‘यूफ्यूईझ’ (Euphues) िी कादंबरी फार िोकहप्रय 
झािी व हिच्याि आेळणाऱ्या शिैीिा Euphuism असा िवा शब्द इं्ग्िश भारे्ि रूे झािा. कथािकाची 
आकर्षक रचिा करण्याचे कसब हििीजवळ िव्ििे. परंिु त्याच्या आधी हिहिल्या जाणाऱ्या आकारिीि, 
अस्िाव्यस्ि गद्याशी िुििा करिा हििीची सुडौि िीटिेटकी वाक्यरचिा, त्याि संभाळिा जाणारा 
शब्दाचंा िोि, यािूि त्यािे घडविू आणिेिा गद्याचा हवकास िजरेि भरिो. 
 

बोधपर कादंबऱ्या वाचकािंा फार काळ आवडू शकि िािीि. िसेच येथेिी घडिे. जुन्या 
Romance िा िवीि अविाराि पुेे आणण्याच्या खटपटीि कादंबरीचा एक रंजिात्मक प्रकार पुेे आिा. 
शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकािं आेळणारी राजघराण्यािीि व्यक्िरची िाटािूट व हवयोगािंिर िोणारे 
पुिमीिि, या हवर्यावर कादंबऱ्या हिहिण्यास सुरुवाि झािी. हसडिीची Arcadia िी कादंबरी या 
प्रकारच्या वाङमयाि मित्त्वाची गणिी जािे. स्वप्िसृष्टीि आेळणाऱ्या आदशष जीविाचे रम्य हचत्रण व 
दृक्प्रत्ययी उत्कट शिैी िे त्याच्या कादंबरीचे हवशरे् गुण समजिे जािाि. हसडिीच्या स्वप्िसृष्टीच्या हवरुद्ध 
टोक ग्रीिच्या वास्िववादी कादंबऱ्यािं आेळिे. स्विः प्रत्यक्ष अिुभविेल्या प्रसंगावंर त्याच्या कादंबरीची 
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उभारणी झािी आिे. भटके, रागंडे, अहिबंध जीवि जगणारी माणसे व त्याचें वगेळेच जग याचें हवदारक 
हचत्रण ग्रीििे केिे आिे. िॉज, बे्रटि व िॅश या िेखकाचं्या कादंबऱ्यािी वैहशष्ट्ट्यपूणष आिेि. हििी व 
हसडिीच्या कृहत्रम शिैीपासूि अगदी हिराळी वाटणारी अशी जोमदार, रसरसिेिी, हजविं अशी स्विःची 
शिैी िॅशिे हिमाण केिी. 
 

िाट्यवाङमयाच्या िुििेिे इहिझाबेथकािीि कादंबरी मात्र हफकी वाटिे. िाटकािं आेळणारे 
खळबळजिक संघर्ष, सुन्न करूि टाकणाऱ्या जीविािीि समस्या, वैहवध्यपूणष स्वभावहचत्रण याचंा 
मागमूसिी कादंबऱ्यािं आेळि िािी. परंिु पुेीि काळािीि इं्ग्िश कादंबरीची संपन्न वाटचाि पाहििी 
म्िणजे िवचैिन्याच्या िेजािे स्फुरिेिे िे रोपटे इं्ग्िश वाङमयािा फार मोठी शोभा आणिू देणारे ठरिे िे 
कळूि येिे. 
 

वाङमयसमीके्षच्या के्षत्राििी कादंबरीप्रमाणेच पुेीि यशाचा हदिासा देणारी सुरुवाि आेळिे. 
मध्ययुगाि वाङमयीि टीका जवळजवळ अ्स्ित्वाि िव्ििीच. इंग्िंडमध्ये William Caxton च्या 
हिखाणािूि टीका-वाङमयास सुरुवाि झािी. सोळाव्या शिकाच्या मध्यास रॉजर ॲस्कम, जॉि चीक, 
टॉमस हवल्यम, िे ‘कें हब्रजसमीक्षाप्रणािी’चेप्रहिहिधीसमजिेगेिे.िॅहटिवग्रीकधिीवरइं्ग्िशकाव्य
हिहििे जावे असा ॲस्कमचा आग्रि िोिा. या काळाि अहिशय मित्त्व पाविेिा टीकागं्रथ म्िणजे
हसडिीचा Defence of Poesie. ॲहरस्टॉटिच्या ित्त्वाचंा ऊिापोि करीि, काव्याचे मित्त्व प्रहिपादि 
करणारा िा हिबंध, िकष शुद्ध माडंणी व कोहटक्रम आहण हिमषळ इं्ग्िश गद्य यामुळे आजिी वाचिा जािो. 
िहििवाङमयाच्या जोडीिे टीका-वाङमयाची वाे िोणे िे भाग्य फार क्वहचि वाट्यास येिे. 
पुिरुज्जीविाच्या चळवळीिे सजषिशीि प्रहिभेबरोबरच हवचारशक्िीिा केिेल्या आवाििामुळेच िे शक्य 
झािे. िाट्यवाङमयाचा हवचार पुेे स्विंत्र प्रकरणाि केिा असल्यािे त्याचा वगेळा उल्लेख येथे केिा िािी. 
 

या कािाि वाङमयाि प्रचहिि असिेल्या िाहत्त्वक, धार्ममक व िीहिहवर्यक हवचाराचंी िोंद 
केल्याहशवाय िा आेावा पुरा िोऊ शकणार िािी. वर हिहिल्याप्रमाणे, पुिरुज्जीविाच्या ित्त्वज्ञािाचा प्रसार 
िोऊििी इंग्िंडमधीि धार्ममक हवचाराचंा पगडा दूर झािा िािी. ऐहिक हवचाराच्या जोडीिा येणारा 
जडवाद हकवा धमषरहिि बुहद्धवाद येथे मूळ धरू शकिा िािी. परंिु त्याचबरोबर धार्ममक श्रद्धा अभगं 
राखूििी, मािवी दुगुषण, पापपुण्य, सुखदुःख इत्यादी कल्पिाचंा वैचाहरक भहूमकेिूि पाठपुरावा करण्याची 
वृत्तीिी आेळूि येिे. हवश्वाच्या या पसाऱ्यामागे हियमि करणारी एक दैवी शक्िी आिे िी जाणीव प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे वाङमयाि वरचेवर आेळिे. सत्-असत्, सुष्ट-दुष्ट प्रवृत्ती, याचेंमधीि झगडा िा िेखकाचंा 
आवडिा हवर्य बििा. अहिष्टाचे अ्स्ित्व िा या हवश्वरचिेचाच एक अहवभाज्य घटक आिे. मिुष्ट्य त्याच्या 
संपकापासूि अहिप्ि रािू  शकि िािी. सत्प्रवृत्तीच्या आधारे त्यावर िो माि करीि हकवा त्याच्या आधीि 
िोऊि हविाशाची वाट चािू िागेि. माणसाचे दैव त्याच्या स्वाधीि िािी. हवधात्याची सुहवहिि रचिा 
असत्-प्रवृत्तीच्या प्रभावािे कशी उधळिी जािे याचे हवदारक दशषि शके्सहपअरच्या शोका्न्िकािं आेळिे. 
माणसाचे श्रेष्ठत्व, सामर्थयष व त्याच्या जोडीिा असिेिा त्याचा अहववकेी स्वभाव, मिोदौबषल्य, हियिीच्या 
िडाख्याि हिष्ट्प्रभ िोणारी त्याची किषबगारी, याचं्या िाट्यपूणष दशषिािे त्या काळचे वाङमय समृद्ध झािे 
आिे. 
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हिसगामागच्या ईश्वरी पे्ररणेची जाणीव काव्यािूि व्यक्ि िोिे. हिसगष िा केवळ शास्त्रीय कुिूििाचा 
हवर्य िािी. मािवासाठी ईश्वरािे हिर्ममिेिे िे सुखहिधाि आिे. त्याच्या साहन्नध्याि कहवप्रहिभेिा बिर 
येिो िी काव्यमय जाणीव वरचेवर व्यक्ि िोिे. 
 

कािाच्या ओघाि िोणारा सौंदयाचा हविाश िािी या वाङमयाििा प्रमुख हवचार आिे. हियिीच्या 
फेऱ्याि मोठमोठी साम्राज्ये व सामर्थयषशािी प्रभावी व्यक्िी याचेंबरोबर अत्यिं िाजूक मिोिारी सौंदयाचा 
िोणारा हविय, जीविाची क्षणभगुंरिा मिावर हबबविो. अमरत्वाची आस व कािाचे हविाशकारी सवषभक्षक 
सामर्थयष या हवरोधी कल्पिािंीि िाण व कािावर माि करूि अमरपदी िाचण्याचे भाग्य प्रीिीच्या वाट्यास 
येऊ शकिे िा सुखद हवचार, त्या काळाच्या काव्याि उत्कटपणे व्यक्ि िोिो. प्रीहिभाविेबरोबरच मृत्यु िािी
काव्याचा हवर्य झािेिाआेळिो. मृत्युबद्दिच्या हििि कल्पिाचें जोडीिाच, मृत्यू िीच खरी अखेर 
आिे, त्यािंिर कािी िािी िा हििि कल्पिेशी हवरोधी हवचारिी आेळिो. 
 

माणसािीि ईश्वरी अंश व त्याच्याच जोडीिा पाशवी हवकार यामंधीि दं्वद्व िा अिेक श्रेष्ठ 
किाकृिरचा हवर्य झािा आिे. परमेश्वराचा िा ‘िाडका पुत्र’ हविाशी जगाि वावरि असिािािी
अमरत्वाचीस्वप्िेउराशीबाळगिो.याहवचारािूिवैय्क्िकजीविािीिसंघर्ांिािीिवाअथषप्राप्िझािा. 
 

इहिझाबेथकािीिवाङमयीिपुिरुज्जीविाच्याधावत्याआेाव्यािित्कािीिवाङमयके्षत्रािसवषत्र
फुिूि आिेल्या हवहवध, बिुरंगी सौंदयाचे यथाथष वणषि करणे कठीण आिे. कमी-अहधक गुणवते्तच्या
असंख्य िेखकाचं्या किाकृिरचा िुसिा हिदेश करणेिी आटोक्याबािेरचे आिे. चॉसरच्या हिधिािंिर
जवळजवळदोिदशकेिापीकझािेल्यायाभमूीिूििवचैिन्याच्या स्पशािे केवळअल्पावधीि प्रहिभेचे
असंख्यधुमारेफुटूिइं् ग्िशवाङमयकसेबिरिेयाचीओझरिीकल्पिाकरूिदेणेएवेेचशक्यआिे.
हिद्रावशझािेिािासमाजयहक्षणीचीकाडंी हफरल्याप्रमाणेखडबडूिजागािोऊिजीविािीिबिुहवध
सुखाचंामोठ्याउत्सािािेआस्वादघेिऐहिकजीविाची सूक्िेमोकळ्यामिािेगाऊिागिा, िेदृश्यच
हचत्तथरारकआिे.कहविा,कादंबरी,िाटक,टीका,हिबंध,वाङमयाचीअशीएकिीशाखाराहििीिािी
की जी िवचैिन्याच्या स्पशािे बिरूि गेिी िािी. अिेक प्रहिभावाि िेखक याकािाि चमकूि गेिे,
एवेेचयाकािाचेवैहशष्ट्ट्यिािी.इहिझाबेथकािीिइंग्िंडमधीिसामान्यमाणसूिीयाचैिन्यािेभारूि
गेिा.कवरिीआळहविेल्यागीिाचेंअसखं्यपडसादयेथेसििउमटिराहििे.सामान्यमाणसाचंीमिेिी
हकिीसंवदेिाक्षमझािीिोिी;विीिवसंस्कृिीसमाजािीिसवषथरािंावेे ूिहकिीअंिरंगापयंिहभडिी
िोिी याचेच िे द्योिक आिे. शके्सहपअरसारखा अिौहकक प्रहिभाविं येथे अविरिा या घटिेचा,
वाङमयािुकूि अशा या वािावरणाशी फार हिकटचा संबंध आिे. िवचिैन्याच्या उदात्त स्फूिीिे
रसरसिेिािासमाजवआधीच्याकिाविंािंीमशागिकरूिियार केिेिीिीभमूीशके्सहपअरिाि
हमळिी िर त्याच्या अंगच्या अिौहकक गुणाचंा प्रभाव पडणे कठीण झािे असिे. असामान्य किाविं
घडवीि असिािाच अशा प्रकारचे युग त्या किाविंाच्या प्रहिभेिे स्विःिी समृद्घ बिि असिे.
शके्सहपअरच्यावाङमयीियशाचासंपूणषआस्वादघेण्यासाठीत्याच्या व्य्क्िमत्त्वावरवकिेवरमित्त्वाचे
संस्कार घडहवणाऱ्या याकािािीि वाङमयीिक्रािंीचेज्ञाि िोणे अत्यावश्यकआिे. याजगदहवख्याि
किाविंाच्यावाङमयािकळसासपोिोचिेल्यावाङमयीिपुिरुज्जीविाच्याचळवळीचेधाविेसमािोचि
करण्याचायेथेअल्पसाप्रयत्िकेिाआिे. 
 

* *  



 
 अनुक्रमणिका 

शेक्सणिअरिूिम इगं्रजी नाट्यिरंिरा 
 

डॉ. रा. िा. िाटिकर 
 
युरोपािीि अिेक देशािं साधारणपणे एकाच कािखंडाि आहण जवळजवळ एकाच रीिीिे

िाट्यपरंपरेची सुरुवािझािी. हिचाउगमधार्ममक हवधी व प्राथषिायामंधूिझािा. जेव्िा धमष व्यक्िी व
समाज याचें सवांगीण जीवि व्यापिो िेव्िा मािवी जीविाच्या सवष पािळ्यावंरूि त्याचेआवािाि िोणे
अपहरिायष िोिे. जे मिािेचजाणायचे त्यािा इहंद्रयगोचर स्वरूप देण्याची इच्छा यािूिचअपहरिायषपणे
हिमाणिोिे.हिस्िीधमािीिप्राथषिावहवधीयािंप्रथमपासूिचइहंद्रयगोचरिािोिी, पाद्रीवप्राथषिेसाठी
जमिेिेिोकयाचं्यािसाद-प्रहिसादरूपीसंवादिोिा, हमरवणुकािंपहरणामकारकगाभंीयषवडौििोिे, 
डोळ्यािंासुखवीिअशीपाश्वषभमूीिोिी.हृदयिेिावणारेसंगीििोिे.पणएवढ्यािेजिमिाचेसमाधाि
िोणे शक्य िव्ििे. यािूिच चचषमध्ये िाट्याचा उदय झािा. पाचव्या शिकाि प्राथषिा व हवधी यामंध्ये
मूकिाट्य (टॅब्िो) समाहवष्ट करूि घेण्याि आिे. सिाव्या शिकाि Antiphonesच्या स्वरूपाि एक
प्रकारचेसंवादिीसमाहवष्टझािे.मसॅच्याप्राथषिेच्यावळेीगायकसमूिाचेदोिभागपाडूित्यािंीएकमेकािंा
सादप्रहिसाद द्यायचा एवेेच त्याचें स्वरूप िोिे. या संवादाि भाग घेणाऱ्यािंा धार्ममक पुस्िकाबािेर
जाण्याचेस्वािंत्र्यअथािचिव्ििे.पुेेदृश्यिाट्यवसवंादयाचंीएकत्रयोजिािोऊिागिी.ईस्टरमध्ये
हिस्िाचेदफिवपुिरुत्थाियाघटिादाखहवण्याचीप्रथािोिी.वदेीवरीिकू्रसकाेूिथडग्यािठेवणेव
िीिहदवसािंंिरत्याचीवदेीवरपुिःस्थापिाकरणेइिकेचयाघटिाचेंस्वरूपअसे.िळूिळूत्यािंसंवादव
पाते्र यािंािी स्थाि हमळू िागिे. अशाच प्रकारचे प्रवशे हिस्िमसमध्येिी सादर करण्याि येि असि.
हिस्िाच्याजीविाशीसंबहंधिअसिेल्याघटिाचेंच हचत्रणत्याि केिेजाई.िॅहटिभारे्िसादरकेल्या
जाणाऱ्यायाप्रवशेािंाहमस्टरीप्िेम्िटिेजािे.िेप्रवशेचचषमध्येचदाखहविेजाि. 
 

कािीकाळािंिरसिंाचं्याजीविािीि हिवडकघटिावंरिी प्रवशे बसहविेजाऊिागिे.यािंा
हमरॅकिप्िेम्िणण्याियेिे.इंग्िंडमध्येहमस्टरीप्िेवहमरॅकिप्िेअसाभेदिकरिाधार्ममकिाटकािंा
सरसकटहमरॅकिप्िेम्िणण्याियेई.बाराव्याविेराव्याशिकािंचचषमध्येिोणारेप्रयोगचचषच्याआवाराि
िोऊिागिे.याप्रवशेािंिेखकािाजास्िस्वािंत्र्यहमळािे.पणिेस्वािंत्र्यकािीपात्रापंुरिेचमयाहदि
असे.उदािरणाथषसैहिक, धिगर, िेरॉड, सैिाियाचं्याभार्णािंस्वािंत्र्यअसे, पणधार्ममकदृष्टीिेजास्ि
मित्त्वाच्यापात्रािंामात्रबायबिच्याचौकटीिचवावरावेिागे.िीिाटकेजसजशीिोकहप्रयिोऊिागिी
िसिशी संवादािं िॅहटिची जागा मािृभारे्िे घेििी. िी िाटके िोकहशक्षणापेक्षा िोकरंजिाकडे झुकू
िागल्यािेधमोपदेशकाचंी त्याचं्याकडेवक्रदृष्टीझािी.यापुे े िेप्रवशेचचषच्याआवाराििोणेबंदझािे, 
आहणधमोपदेशकाचेंप्राबल्यकमीिोऊित्याचंीजागाचचषशीसंबधंिसिेल्यािौशीिोकािंीघेििी. 
 

चौदाव्यावपंधराव्याशिकािंवगेवगेळेधार्ममकप्रवशेएकत्रकरण्यािआिे.अशाप्रवशेशृखंिािंा
सायकल्सम्िणिाि.चेस्टर, वकेफील्ड(हकवाटाउन्िो), कॉवने्र्ट्ी, वयॉकष अशाचारसायकल्सप्रहसद्ध
आिेि.ज्यागावािंयासायकल्ससादरकेल्याजाित्याचं्यािावावंरूििीिावेसायकल्सिाहमळािीिे
उघड आिे. संपूणष सायकििा एक िाटक म्िणावे असा कािी टीकाकारंाचा आग्रि आिे. प्रत्येक
सायकिमध्येअिेकप्रवशेअसूित्याि हवश्वाच्याउत्पत्तीपासूिअखेरच्याईश्वरीहिवाड्यापयंिझािेल्या
मित्त्वाच्याघटिाचंासमावशे केिेिाअसे.संपूणष सायकििाएकिाट्यकृिी माििे िर त्यािकाि-
एकिावस्थाि-एकिायाचेंहियमपाळिेिेहदसििािीि.सवषिाटकएकाचप्रमुखपात्राबद्दिअसावेिा
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संकेिसुद्धा झुगारिेिा हदसिो. मािवी पात्राबंरोबर अहिमािवी पाते्रिी वावरिािा हदसिाि. रेिॅसन्स
काळािंीि हशस्िहप्रय टीकाकाराचं्या रोर्ास पात्र झािेिा हवहवध रसाचंा संकरिी येथे हदसिो.
इहिझाबेथच्या कािखंडाच िोकहप्रय झािेल्या िाटकािीि हिरंकुशिेची बीजे या प्रवशे-शृखंिामंध्ये
हदसिाि. 
 

या िाटकािंीि कािी प्रवशेािं करुण व िास्य याचंा उत्कृष्ट पहरपोर् झाल्याचे हदसिे. उत्कट
कारुण्याचे उदािरण म्िणिू आब्रिाम व इजाक याचं्यािीि संवादाचा उल्लखे करिा येईि. िोिाच्या
बायकोची भार्णे व विषणूक िी हविोदाची उदािरणे म्िणूि दाखहविा येिीि. पण त्यापेक्षािी बिारीचा
हविोदThe Second Shepherds’ Pageant मध्ये हदसिो.यािमकॅिावाच्यापात्रािेकोकरूचोरूििे
पाळण्याि कसे िपहविे, कोकराच्या शोधाि त्याच्या घरी आिेल्या मेंेापाळामुंळे आपल्या बायकोिा
िुकिेचमूिझाल्याचीबिावणीकशीकेिी, विवजािअभषकाच्यािािािकािीिरीठेवायिािवेम्िणूि
एक मेंेपाळ पाळण्याजवळ गेल्यावर मकॅची बिवाबिवीकशी उघडकीसआिी याचे बिारदार हचत्रण
आिे. 
 

या िाटकाचंा चचषशी असिेिा सबंंध िुटल्यावर मोठ्या गावािीि िागहरकसहमत्या व
काराहगराचं्यासंघटिायािंीत्यािंाआश्रयहदिा.ईस्टर, हिसमस, कॉपषसहिस्िीडेअसासणआिा.की
िाटकाचंीबाडेबािेरकाेिीजाि.वगेवगेळेप्रसंगसादरकरण्याचीजबाबदारीवगेवगेळ्यासंघटिाकंडे
सोपहविीजाई.यासंघटिाचंीदैिंहदिकामेिक्षािघेऊिचिेकामाचे हवभाजििोिअसे.उदािरणाथष
जिाजेबाधंणाऱ्याकंडेिोिाबोटबाधंिोिोप्रवशेसोपहवण्याियेई.रंगमंचम्िणूिएकाउंचव्यासपीठाचा
उपयोगकरण्याियेई.त्याच्याखािच्याबाजूसिटाचंीप्रयोगासाठीियारिोण्याचीजागाअसे.स्वगािूि
भिूिावर उिरणाऱ्या देवदूिासंाठी छिाचा उपयोग िोई. एकाच वळेी दोि हठकाणी चािणाऱ्या घटिा
दाखहवण्यासाठी एकापेक्षा अहधक रंगमंचाचंी योजिा केिी जाि असे. कािी हठकाणी सबधं रंगमंचच
गाड्यावर उभारूि एका हठकाणािूि दुसऱ्या हठकाणी िेण्याि येई. त्यािंा पजंॅट म्िणि. सवष सायकि
सादरकरावयासखूपवळेिागे. 
 

हमरॅकि िाटकाचें प्रमुख दोर् म्िणजे त्यािंीि िावीन्याचा अभाव व त्याचंा अफाट हवस्िार.
मोरॅहिटीिाटकाििेदोर्हदसििािीि; त्याचं्यािोकहप्रयिेचे िेएकप्रमुखकारणमाििा येईि.याच
कारणामुळे त्यािंी हमरॅकििाटकाचंीजागा घेििी. मोरॅहिटी िाटकाचंा हवर्य मािवीआत्मा व त्याि
िोणारा सुष्ट-दुष्टप्रवृत्तरिीिझगडािाअसे.मध्ययुगीिAllegory िा वाङमयप्रकारवमोरॅहिटीिाटके
यािंपुष्ट्कळसाम्यआिे. त्यािंमािव, त्याचेसदगुण, दुगुषण, सत्कृत्ये, दुष्ट्कृत्ये, हवहवधआ्त्मकशक्िी, 
देवदूि, इत्यादी पाते्र म्िणिू वावरि. कािी मोरॅहिटीि संपूणष मािवी जीविाचे दशषि घडहविे जाई
(उदािरणाथषThe Castle of Perseverance), िरकािरिमािवाच्याजीविािीिकसोटीच्याक्षणावंरच
िक्षकें हद्रि केिेजाई (उदािरणाथष, Everyman). Everyman िे िाटकअिेकदृष्टरिीमित्त्वाचेआिे.
इिर मोरॅहिटी िाटकापेंक्षा िे पुष्ट्कळआटोपशीरआिे, व त्याि िाट्यगुणआहण वाङमयगुणिी पुष्ट्कळ
चागंल्यादजाचेआिेि.यािाटकाचीकथाथोडक्यािअशीआिे.Everyman िादेवाघरचेबोिावणेयेिे.
व्यहथिमिािेिोियारीसाठीकािीमुदिमागिो, वआपल्यािासोबिकरण्याचीहमत्रािंाहविंिीकरिो.
त्यािीिFellowship, Kindred वGoods त्याच्याहविंिीकडेदुिषक्षकरिाि.Good Deeds Knowledge 
वConfession मात्रत्यािामदिकरिाि.अगदीशवेटच्याक्षणीBeauty, Strength, Discretion, Five-
wits त्यािा सोडूि जािाि. इच्छा असूिदेखीि Knowledge त्याच्याबरोबर जाऊ शकि िािी. फक्ि
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Good Deeds त्याची शवेटपयंि सोबि करिाि. अशा रीिीिे पापमुक्ि झािेिा Everyman मृत्यिूा
सामोराजािो. िेिाटकआजिी पे्रक्षकाचं्यामिाचीपकड घेिे. त्यािीिअिुभवाचीसावषहत्रकिा िेयाचे
प्रमुखकारणआिे. 
 

धार्ममकदृष्टीकोणािूिहिहििेल्यािीहिप्रधािमोरॅहिटीिफारसेिावीन्ययेणेशक्यिव्ििे.िसेच
मुळाि प्रिीक म्िणूि क्ल्पिेल्या पात्रािंा मोठ्या प्रमाणाि स्विंत्र व्य्क्िमत्त्व येणेिी शक्य िव्ििे. या
उहणवाइंटरल्यूडयािाट्यप्रकारािहदसििािीि.इटंरल्यूडम्िणजेमिोरंजकप्रिसि.त्यािहविोदव
पुष्ट्कळवळेा हविोदाच्यािावाखािी हिव्वळधागंडहधगायािंा मित्त्वआल्यासिवििािी. इटंरल्यूडव
मोरॅहिटीयाचं्यािकािीबाबिीिपुष्ट्कळसाम्यआेळिे.दोन्िीकडेप्रिीकरूपीपाते्रहदसिाि.धार्ममकव
िैहिकहवचारसरणीचादोिोंििीसारखाचपगडाहदसिो.यासाम्यामुळेचयादोििाट्यप्रकारािंावगेळी
करणारीसीमारेर्ाबरीचअस्पष्टआिे.पणइंटरल्यूडमधीिपात्रािंाजास्िस्पष्टव्य्क्िमत्त्वप्राप्िझािेिे
हदसिे. हवशरे्िः दुष्टबदु्धी पात्रामंध्ये िे वैहशष्ट्ट्य प्रकर्ािे हदसिे, त्यामुळेच िी पाते्र हवशरे् मिोरंजक
झािेिी आिेि. उदा. Hick Scorner (१५२०–२५) मध्ये Pity, Contemplation, Perseverance या
पात्रापेंक्षाImagination वFree-will िीपाते्रजास्िमिोरंजकवठसठशीिअशीवाटिाि.यािाटकािीि
सवांिमिोरंजकपाते्रम्िणजेVice वDevil. आपल्याहविोदािे पे्रक्षकािंिशाहपकवायचािेत्याचेंप्रमुख
कायषअसे.[उदा.Like Will To Like (प्रकाशिकाि१५६८)यािीिNichol Newfangle वLucifer िी
पाते्रपिा.]िेवुडच्यािाटकािमिोरंजिावरभरहदिेिाअसिािरीिीहिवादीदृष्टीकोणअहजबाििािी
असेिािी.The Pardoner and the Friar यािाटकािधार्ममकेोंगवबिवाबिवीयावंरकोरडेओेिे
आिेि.इटंरल्यूडचीकथािकेसुटसुटीिअसिवपाते्रमोजकीअसि.उदा.The Four P’s मध्येपामर, 
पाडषिर, (अ) पॉथेकरी व पेडिर िी चारच पाते्रआिेि. सवांि िोणकेी थाप कोण मारिो याबद्दि
त्याचं्यािपजैिागिे. हचडिेिीस्त्रीआपणपाहििीिसल्याचेपामरसागंिो िेव्िा त्यािेपजै हजकल्याचे
सवषकबूिकरिाि.इिकेसुटसुटीिकथािकआिे. 
 

सोळाव्याशिकाच्यामध्यािंिरिाट्यािापोर्कअशाकािीगोष्टीघडल्यात्यायेथेिमूदकरायिा
िव्या.शाळाव हवद्यापीठेयािंClassical धिीचीिाटकेबसहवण्याचीप्रथािोिी.सामान्यजििेिामात्र
मिोरंजिासाठी िौशी िोकािंी सादर केिेल्या हमरॅकि, मोरॅहिटी इत्यादी िाटकावंर अविंबिू रिावे
िागे.पण िेवढ्यावर त्याचेंसमाधाििोणेशक्यिव्ििे. म्िणूि धंदेवाईकिाटकमंडळ्यांचीगरजभासू
िागिी.विशामंडळ्यायाकाळािहिघाल्यािी.त्यािंाशिरािीििागरीससं्थािंीहवरोधकेिा.हवशरे्िः
िंडिमध्ये िा हवरोधप्रखरस्वरूपाचा िोिा. पणप्रथमवजिदारउमरावव पुे े खुद्द राणीयाचंा त्यािंा
आश्रय हमळाल्यािे त्याचंीभरभराटझािी, वकािीकाळािंिर िेआपिीस्विंत्रिाट्यगृिे हिमाणकरू
शकिे.ििािमुिाचेंिटसचंिीयाचसुमारासउदयासआिे.िाट्यपरंपरेिाजेवैभवप्राप्िझािेत्यािा
प्रहिभावििाटककारापं्रमाणेयावगेवगेळ्यािटससं्थािीकारणीभिूझाल्या. 
 

वरहिदेशकेिेल्यासवषिाटकािंबाधंणीचा हेसाळपणाआेळिो.जुन्यापरंपरेिीििाटकाचं्या
अभ्यासकािंा इंग्रजी िाटकािं जास्ि हशस्ि असावी असे वाटू िागिे. रोमि िाटककार प्िॉटसपासूि
स्फूिीघेऊिUdall िेRalph Roister Doister िेिास्यरसप्रधाििाटकहिहििे, व्यव्स्थिबाधंणीचीिी
पहििीिास्या्त्मकाम्िणिायेईि.Custance िावाच्यासुदंरवसधिस्त्रीचेGawyn Goodluck याच्याशी
िग्िठरिेिेअसिे.िोपरदेशीगेिाअसिाRoister Doister िावाच्याघमेंडखोरमूखाचे हिच्यावरमि
जडिे.Merrygreek िावरूित्याचाहमत्रवाटणारामाणसूत्यािाबिहविोवCustance वरपे्रमकरण्याि
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प्रोत्सािािदेिो.पते्रवभेटीपाठविूराल्फCustance च्याभेटीसजािोिेव्िािीत्याचीहिभषत्सषिाकरिे.
त्यामुळे हचडूि िो हिच्या घरावर िल्ला चेहविो. परंिु हिच्या िोकराणी त्यािा यथेच्छ चोप देिाि.
िेवढ्यािGoodluck परि येिो. राल्फ त्यािा शरण येिो. मिाि हिमाणझािेिी हक्ल्मरे् दूर िोऊि
Goodluck वCustance याचेंमीिििोिे.असेयािाटकाचेकथािकआिे.िेिाटकपाच-अंकीअसूि
त्याचीबाधंणीचागंिीआिे.साहत्त्वक, एकहिष्ठ, प्रगल्भअशीCustance, मूखषघमेंडखोरराल्फ, िोकािंा
बिहवण्याििािखंडाअसिेिामेहरग्रीकयाव्य्क्िरेखायशस्वीरीिीिेिािाळ्याआिेि.राल्फचीयथेच्छ
चेष्टाकेिेिीअसूित्यामुळेसारख्यािास्योमीउसळिाि. 
 

व्यवस्स्थिबाधंणीची दुसरीयशस्वीसुखा्न्िकाम्िणजेGammer Gurton’s Needle िीिोय.
यािाटकािीिघटिाएकादहरद्रीखेड्यािघडिाि.पाते्रिीखेडूिचआिेि.गटषबाईचीसुईिरविे.त्या
खेड्यािसुईसुद्धादुर्ममळ.म्िणूिसुईचाकसूिशोधसुरूिोिो.Diccon िावाचाआगिाव्यामाणसूहिच्या
मिािअसेभरहविोकी हिचीशजेारीणChat हििेिीचोरिीआिे.त्यावरूिदोघरचेकडाक्याचेभाडंण
िोिे. त्याििी हवशरे् गंमि िी की, भाडंण कशाहवर्यी आिे याबद्दि त्या दोघरच्या मिाि वगेवगेळ्या
कल्पिा असिाि. िे भाडंण सोडहवण्यासाठी Dr. Rat या धमोपदेशकािा बोिहवण्याि येिे. Diccon 
त्यािािीबिहविोवChat च्यािािचाबेदममारखावयासिाविो.पुे ेयाअिथाचेकारणजी सुईिी
अिपेहक्षि हठकाणी सापडिे. Hodge ची हवजार हशवि असिा गटषबाईची िी सुई हवजारीिच चुकूि
ठेवल्यािे ध्यािाि येिे. या िाटकािीि हविोद प्रसंगहिष्ठ आिे िसाच पात्राचं्या स्वभाववैहशष्ट्ट्यावर
आधारिेिािीआिे. पुेे इहिझाबेथच्या काळाि खेडुिाचं्या वाङमयीि हचत्रणाहवर्यी जे संकेि हिमाण
झािेत्यापेक्षावगेळेअसेग्रामीणजीविाचे हचत्रणयािाटकािकेिेिेआिे. िे हचत्रणआदशषवादीिसूि
वास्िववादीआिे, िेयािाटकाचेएकवैहशष्ट्ट्यम्िणायिािव.े 
 

सोळाव्याशिकाच्यामध्यावरशोका्न्िकािंापोर्कअसे वैचाहरकवािावरणिळूिळूियारिोऊ
िागिे.सदगुणाचंाअखेरीसहवजयिोणारचअशीजोवरिोकाचंीश्रद्धािोिीिोवरशोका्न्िकाहिमाण
िोणेशक्यिव्ििे.पणयाश्रदे्धिावास्िवजीविािीिदुःखामुळेधक्काहमळणेअपहरिायषिोिे.इंटरल्यूडच्या
काळािीिCambyses (प्रकाशि१५६९पणिेखिकािबिुिेक१५६०–६१)वAppius and Virginia 
(१५६३)यादोििाटकािंशोका्न्िकेचीचणुूकहदसिे.मािवीक्रौयाचेिमुिेप्रत्यक्षरंगमंचावरदाखविू
हृदयाचा थरकाप करण्याकडे या िाटकाचंा (हवशरे्िः Cambyses चा) कि हदसिो. याच सुमारास
सेहिकाचाप्रभावजाणवूिागिा.िोिीरोचाहशक्षकवसल्लागारिोिा.त्यािेित्त्वज्ञािावरहिखाणकेिे
त्याचप्रमाणे शोका्न्िकािी हिहिल्या. स्विः सेहिकािे ग्रीक िाट्यपरंपरेिूि अिेक गोष्टी घेिल्या.
उदािरणाथष, प्रत्यक्षरंगमंचावरघटिादाखहवण्याऐवजीत्याचंीवणषिेकरणे, घटिावपाते्रयाचं्यािैहिक
मूल्यमापिाबद्दिव दैवी न्यायाहवर्यीिाहंत्रकभार्णेयोजणे, कोरसिावाचेसाहंघकपात्रअंिभूषिकरणे, 
इत्यादी. पण त्यािं अंक व प्रवशे यामंध्ये िाटकाचे हवभाजि करणे, काि-एकिा, स्थाि-एकिा, 
कथावस्िुएकिायाचं्या हियमाचेंपाििकरणे, मृिात्मािावाच्यापात्राचाअंिभावकरणेइत्यादीगोष्टरची
भरघाििी.सेहिकाच्याधिीवर हिहििेिेपहििेइंग्रजीिाटकम्िणजेसकॅहविविॉटषिकृिगॉबोंडक
(१९६२)िेिोय.यािाटकाचेकथािकपुष्ट्कळरक्िरंहजिआिे.आरंभीराजागॉबोंडकआपल्याराज्याचे
फेरेक्स व पोरेक्स या आपल्या दोि राजपतु्रामंध्ये हवभाजि करिो. राज्यािीि मध्यविी सत्ता िािीशा
झाल्यामुळेअिथषओेविो.भाऊभावाचाखूिकरिो, राणीमुिाचाखूिकरिे, प्रजाििराजाराणीचावध
करिाि.यारक्िरंहजिघटिारंगमंचावरिाटकाचाभागम्िणूिदाखहवण्याियेििािीि.प्रत्येकअंकाच्या
आरंभी मकूिाट्याच्या द्वारा त्याचें सूचि िोिे. िाटकाचे वािावरण गाभंीयष व शॉक यािंी पूणषपणे
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झाकाळिेिेआिे.िेभगंपावूियेम्िणिूिाटकािहविोदािामज्जावकरण्यािआिेिाआिे.िाटकािीि
भार्णेिाबंिचकवबुहद्धहिष्ठवादहववादािाशोभिीिअशीआिेि.िाटकािपुष्ट्कळदुःखआिेपणत्याचे
स्वरूपव्य्क्िहिष्ठिसूिराजकीयआिे.यािाटकािBlank Verse यािवीिवृत्ताचाउपयोगकेिागेिा
िेयािाटकाचेएकवैहशष्ट्ट्यआिे. 
 

यािंिरच्याकाळािअिेकहशकिेसवरिेिेिरुणिाट्यव्यवसायािआिे.त्याचं्याकामहगरीमुळे
िाट्याचीजोमदार वझपाट्यािे वाेझािी, आहणिाटकािंा वाङमयीि गुणवत्ता प्राप्िझािी. यािीि
प्रत्येकाचाथोडक्यािपणस्विंत्रपहरचयकरूिदेणेजरूरआिे.प्रथमआपणसुखा्न्िकाहिहिणाऱ्याचं्या
कामहगरीचाआेावाघेऊविंिरशोका्न्िकाहिहिणाऱ्याचंापहरचयकरूिघेऊ. 
 

हिहि(Lyly) चीिाटकेआजिोकहप्रयिािीि.पणत्याच्यासमकािीिउमरावािंािीआवडिी
असणारयािशकंािािी.इंग्रजीभार्ा सुिहििवडौिदारकरण्याचे प्रयत्िइहिझाबेथकािीिअिेक
िेखकािंीकेिे.इगं्रजीगद्याचेसौंदयषवाेहवण्यासाठीझटणाऱ्यािेखकामंध्येहििीिाप्रमुखिोिा; त्याचा
Euphues िागद्यगं्रथवत्याचीिाटकेयाचीचसाक्षदेिाि.चमकदारसंवादिेत्याच्यािाटकाचेप्रमुख
वैहशष्ट्ट्य िोय. सुख्न्िका गद्याि हिहिण्याचा पायंडा त्यािे पाडिा असे म्िणिा येईि. िास्यप्रधाि
िाटकािपूवीखपिअसिेिाधागंडहधगाकाेूिटाकूित्याजागीबदु्धीिाआव्िािकरणारािमषहविोद
योजूित्यािेसुख्न्िकेिािवेवळणहदिे.इहिझाबेथकािीिसुखा्न्िकाचेंवैहशष्ट्ट्यम्िणजेRomantic 
पे्रमिेिोय.त्याचेपहििेदशषिहििीच्यािाटकाििोिे(उदा.Campaspe). स्त्रीपात्रािंीपुरुर्ीपोर्ाख
घािल्यामुळेमजेदारप्रसंग हिमाणिोणेिीघटिाशके्सहपअरच्याAs You Like It, Twelfth Night मध्ये
वापरण्याि आिी आिे. याच घटिेचा जवळजवळ पहििा यशस्वी उपयोग हििीिे Gallathea ह्या
िाटकाि केिा. A Midsummer Night’s Dream मधीि पऱ्यािंी हििीिे Endymion मध्ये इंग्रजी
रंगभमूीवर प्रथम प्रवशे केिा. डाव-प्रहिडाव यामुंळे हिमाण िोणाऱ्या िास्यरसप्रधाि घटिाचंी यशस्वी
िािाळणी हििीकरूशकि िोिा याचीसाक्षMother Bombie िे िाटक देिे. हििीच्या िाटकािंीि
गाणीिीचागंिीआिेि. सुस्पष्टव वैहशष्ट्ट्यपूणष व्य्क्िरेखा हििी हिमाणकरूशकिािािी िी त्याच्या
िाटकािीिमुख्यउणीवआिे. 
 

घटिाचंी हवहवधिा व हवपिुिा िे ग्रीिचे वैहशष्ट्ट्य मािायिा िव.े त्याच्या िाटकाचंी बाधंणी
हवस्कळीिआिे.एकिेबद्दिचेपारंपहरकहियमत्यािेपाळिेिेिािीििाआजिरीमोठादोर्माििाजाि
िािी.पणबाधंणीचाहेसाळपणािामात्रदोर्चम्िणायिािवा.Friar Bacon and Friar Bungay िेत्याचे
मित्त्वाचे िाटकआिे. याि घटिाचंी हवपिुिा असिी िरी एडवडष-मागारेट-िेसी याचं्या कथािकािा
मध्यविी स्थाि हदिेिे असल्यािे िाट्यकृिीिा एकिा प्राप्ि झािेिी आिे. राजपुत्र एडवडष मागारेट
िावाच्याखेडूिमुिीच्यापे्रमािपडिो.आपिेहृदगिहिच्याजवळव्यक्िकरण्यासाठीआपिाहमत्रिेसी
यास िेथे ठेविू स्विःफ्रायर बेकिची मदि घेण्यासाठी िोऑक्सफडषिा जािो. पण दरम्याि िेसी व
मागारेटएकमेकावंरअिुरक्ििोिािविग्िापयंित्याचंीमजिजािे.पणिग्ििावणाऱ्यापुरोहििािा
बेकि जादूच्या सािाय्यािे िेथूि िािीसा करूि िग्िाि अडथळा आणिो. एडवडष िेसीचा वध
करण्यासाठीजािो.पणमागारेटचेिेसीवरीि हिस्सीम पे्रमपािूििो त्याचं्या हववािाससंमिी देिो.या
प्रमुखकथािकाच्याजोडीिाइिरउपकथािकेिीआिेि.त्यािंीिबेकिचीहवद्वत्तावत्यािेहमळहविेल्या
हसद्धीयासंबधंीचेकथािकमित्त्वाचेवमिोरंजकआिे.मुख्यकथािकािहिसगषवग्रामीणजीविाचाहृद्य
पाश्वषभमूीचा चागंिा उपयोग करूि घेििा आिे. या िाटकाची प्रमुख वैहशष्ट्टे्य म्िणूि हिसगाची हृद्य
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पाश्वषभमूी, पे्रमाच्याउदात्तिेचे त्यािघडणारेउज्ज्विदशषि, आहणत्यािीि हविोदीपाते्रवप्रसंगयाचंा
उल्लेखकरावािागेि.िीिीििीवैहशष्ट्टे्यशके्सहपअरच्यासुखा्न्िकामंध्येहदसिाि.एकहिष्ठ, सदगुणीव
सोशीकअशा पे्रहमकाग्रीििे हिमाणकेल्या. त्याच्याJames IV वGeorgea-a-Greene यािाटकािीि
हस्त्रयायाच मुशीिूि हिघाल्याआिेि.राल्फ हसम्बिे िे हविोदीपात्रशके्सहपअरच्या हवदूर्काचंीआठवण
करूिदेिे.मध्यमवखािच्याथरािंीििोकाचें, हवशरे्िःत्याचं्याराजहिष्ठचेेवदेशपे्रमाचे, सहृदयदशषि
घडहवणेिेग्रीिचेवैहशष्ट्ट्यत्याच्याGeorge-a-Greene मध्येहदसिे.(याशवेटच्यािाटकावरूिकोणिेिी
हिहििहिष्ट्कर्षकाेिा येििािीि.कारणिेिाटकग्रीििेचहिहििेअशीग्वािीटीकाकारदेऊशकि
िािीि.) 
 

पीिची िाट्यके्षत्रािीि कामहगरी फारशी मित्त्वाची िािी. त्याच्या िाटकाचंी बाधंणी फारशी
व्यव्स्थििािी, स्पष्टवमिािभरिीिअशाव्य्क्िरेखािीिोहिमाणकरूशकिािािी.त्याच्याकीिीची
मदार मुख्यिः त्याच्यािाटकािीिमिोरमसहृष्टवणषिव वृत्ताचागोडवायावंरआधारिेिीआिे. त्याच्या
The Arraignment of Paris यािाटकाचीकथात्यािेपरुाणािूिघििी, पणत्यािकािीबदििीकेिे.
मूळकथापहॅरसिेव्िीिसिाहवजयीठरहविेयेथेसंपिे.पणपीिच्यािाटकािअसेदाखहविेआिेकी, 
जुिो व पिॅासया हिवाड्याहवरुद्ध देववृदंाकडेिक्रारकरिाि.पुन्िा हिवाडाकरण्याचेकामडायिावर
सोपहवण्याि येिे.डायिाया हिन्िी देविािंाबाजूिासारूिइिायझािावाच्यापरीिा हवजयीठरहविे.
राणीइहिझाबेथच्यागौरवासाठीिाबद्दिकरण्यािआिा िेउघडआिे.भरगच्चदृश्यावंर हदिेिाभर, 
देवाहदकाचें रंगमंचावरीि आगमि इत्यादी गोष्टी या िाटकाचे Masque या िाट्यप्रकाराशी िािे
सुचहविाि. The Old Wives’ Tale  िे िाटक छोटे आिे. त्याि अंक, प्रवशे वगैरे हवभाग िािीि.
Sacrapant िावाचादुष्टजादूगारDelia िावाच्यासुंदरमुिीिापळविूिेिो.हििासोडहवण्यासाठीहिचे
दोघेभाऊवEumenides िावाचाहप्रयकरयेिाि.शवेटीजॅकयामृिात्म्याच्यामदिीिेजादूगाराचावध
करण्याि येिो. िे प्रमुखकथािकआिे. पणिाटकािइिकी पाते्रआिेिकी त्यामुळे वाचकाचागोंधळ
उडिो.यािाटकािीिप्रस्िावाचाभागमिोरंजकआिे.एकवृद्धस्त्रीआपल्यापािुण्यािंागोष्टसागंूिागिे.
पणकािीवळेाित्यागोष्टीिीिपाते्रस्विःचरंगमंचावरयेिािवघटिाआपल्यासमोरघडूिागिािअसे
त्याचेस्वरूपआिे.यािाटकाचीछायाहमल्टिच्याComus वरपडिीआिेअसाकािीटीकाकाराचंादावा
आिे.यािाटकाचेआणखीएकवैहशष्ट्ट्यम्िणजेिेएकहवडंबिआिे. 
 

हकडचीकामहगरीफारचमित्त्वाचीअसूिहिचेपहरणामदूरगामीआिेि.हवशरे्िःशके्सहपअरच्या
कािीिाटकावंरहकडचीछायापडिीअसल्याचेहदसिे.त्यािेिक्कीहकिीिाटकेहिििीविीकोणिी
याबद्दिवादआिे.त्यािेपणThe Spanish Tragedy हििीिेयाबद्दिदुमििािी.आहणिाट्यमूल्याचं्या
आहणपहरणामाचं्यादृष्टीिे िेचिाटकफारमित्त्वाचेआिे.िाटकाचीबाधंणीउत्तमआिे.पहरणामकारक
घटिाकशा रंगवायच्यायाचीकिा हकडिाचागंिीअवगििोिी, िसेचकथावपाते्रयाचेंएकमेकावंर
िोणारेपहरणामिीिोचागंल्यारीिीिेदाखवूशकििोिा.िाट्यमूल्याचंीस्पष्टजाणीवअसिेिापहििा
िाटककारअसेजेत्याचेवणषिकरण्याियेिे िेयामुळेच.The Spanish Tragedy िेएकरक्िरंहजिव
प्रभावी सूडिाट्यआिे. Andrea चा युद्धाि कपटािे वध झािेिा असिो. त्याचा मृिात्मा सूडभाविेिे
पेटिो.वदैवािािीिीसुडाचीकल्पिामान्यअसिे.त्याचाहमत्रिोरेहशओयुद्धािखुिीबॅल्थाझरिाकैद
करिो.त्याबद्दिहमळणारीखंडणीिोरेहशओिाहमळावीअशीराजाआज्ञादेिो.याचािॉरेंझोिारागयेिो.
िॉरेंझोची बिीण (व अहँड्रआची पे्रयसी) बिे-इंपीहरआ आपल्या हप्रयकराच्या वधाचा सूड घेण्याच्या
हिहमत्तािे िोरेहशओवर पे्रम करूिागिे. पण बॅल्थाझरिी हिच्यावर अिुरक्ि िोिो व त्यािा िॉरेंझोचा
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पाहठबाअसिो.िॉरेंझोिोरेहशओचाखूिकरहविो.िोरेहशओचाबापिायरोहिमोपतु्रशोकािेजवळजवळ
वडेािोिो.िॉरेंझोच्यािजरकैदेिअसिेिीबेि-इंपीहरआिायरोहिमोिाखूिकोणीकेिायाचीमाहििी
कळहविे.मगिायरोहिमोसुडाच्याियारीिािागिो.त्यासाठीिोएकिाटकबसहविो.त्यािबॅल्थाझर, 
िॉरेंझो, बेि-इंपीहरआवस्विःिायरोहिमोयािंाप्रमुखभहूमकादेण्याियेिाि.रंगमंचावरबेि-इंपीहरआ
बॅल्थाझरचावधकरिेविगेचआत्मित्याकरिे, िायरोहिमोिॉरेंझोसमारिो, व िेसवषका केिेयाचे
स्पष्टीकरणदेऊिआत्मित्याकरण्याच्याबेिािअसिो.िेकरणेअशक्यआिेिेध्यािाियेिाचिोड्यकू
ऑफकॅ्स्टिचावधकरिोआहणस्विःचीजीभछाटूिटाकिो.अशारीिीिेअँहड्रआविोरेहशओयाचं्या
खुिाचाबदिाघेििाजाऊििेरक्िरंहजििाटकसंपिे. 
 

यािाटकाचेप्रमुख वैहशष्ट्ट्यम्िणजे त्यािीिकथािकाचीउत्तमबाधंणी. दुसरे वैहशष्ट्ट्यम्िणजे
त्यािसुडािाअसिेिेमित्त्व.रक्िाचाबदिारक्िािेचघेििाजािो, यारािटीन्यायाच्याकल्पिेवरिे
सवषिाटकउभेआिे.देवािंािीिाअघोरीमागषमान्यआिेअसेदाखहवण्यािआिेआिे.हिसरेवैहशष्ट्ट्य
म्िणजेत्यािप्रकर्ािे हदसणारा दैववाद.सवांवरदैवाचीसत्ताचाििे, माणसेम्िणजेदैवाच्यािािािीि
प्यादीआिेि, अशीिीजीविदृष्टीआिे. पणपात्रािंा याची स्पष्टजाणीविसल्यािे त्याचं्याभार्णािंा व
कृिरिा दुिेरी अथष प्राप्ि िोिो. एक त्यािंी योहजिेिा व दुसरा दैवािे योहजिेिा. अशा िऱ्िेिे हिमाण
झािेल्याDramatic Irony चायािाटकाियशस्वीउपयोगकरण्यािआिाआिे.चौथे वैहशष्ट्ट्यम्िणजे
त्यािीिभीर्णिा, क्रौयष, हवध्वसं, दुःखयाचंीअहिशयगडदअशीछाया.पाचवेवैहशष्ट्ट्यम्िणजेत्यािीि
पात्राचंीहवहवधिाआहणगहिमाििा.यासंदभाििायरोहिमो, बेि-इंपीहरआविॉरेंझोयाचंाउल्लखेकरणे
जरूरआिे.प्रचंडशोकामुळे हवमिस्कझािेल्यािायरोहिमाची व्य्क्िरेखामिोज्ञझािीआिे.पात्राच्या
हवमिस्किेचेिाट्यदृष्ट्ट्याप्रभावी हचत्रणहकडिेप्रथमकेिे.बेि-इंपीहरआच्याव्य्क्िरेखेििेिूवपे्ररणा
याचंी हवहवधिाआेळिे. िॉरेंझो िा इगं्रजी िाट्यहवश्वािीि पहििा पूणष खिपरुुर्आिे. िाटकािीि
प्रमुखदोर्म्िणजेत्यािीििाबंिचकभार्णेवकािीहठकाणीहदसणाराभारे्चाकृहत्रमफुगवटािेिोि. 
 

मौहिकवहचरस्मरणीयकामहगरीच्यादृष्टीिेशके्सहपअरच्याजवळपासयेणारािाटककारम्िणजे
मािो िा िोय. त्याच्या कायाचे मित्त्व केवळ ऐहििाहसक िसूि कािाबाहधि आिे. त्यािे आपल्या
शोका्न्िकामंध्येएकावगेळ्याप्रकारच्यािायकाचेप्रभावीहचत्रणकेिेआिे.त्याचेिायकअहिरेकीआिेि.
एकािीव्रभाविेिेअगरपे्ररणेिेिेपूणषपणेभारिेजािािवआत्मिाशओेविूघेिाि.बिुिेकवळेीत्यािंा
हवहवधगुणाचेंपदरिसल्यािेिेिीएकेरीबििेआिेि.पणयाएकेरीपणामुळेचत्यािंाप्रभावीव्य्क्िमत्त्व
िाभिेआिे. त्याचं्या मिािीिअहिरेकी भाविाचें िाडंव, त्याचंीअफाटकल्पिाशक्िी, अचाटकिृषत्व, 
कामहगरीिासाजेसागवष, काव्यािेरसरसिेिीभार्णे, यामुळेिेिायकआजिीमिावरमोहििीघाििाि.
संपूणषकथावस्िूचीव्यव्स्थिबाधंणीकरणेमािोिाकधीचजमिेिािी.पणअहिशयप्रभावीविाट्यपूणष
असेप्रसंगमात्रत्यािेसुरेखउभेकेिेआिेि.चागंल्यादजाचाहविोदत्याच्याआवाक्याबािेरिोिा.पण
शके्सहपअर सोडिा िर करुणरसाच्या हिर्ममिीि त्याच्याइिका हसद्धिस्ि िेखक त्या काळाि सापडि
िािी.स्वभावािीिबारकावेदाखहवणेिेत्याचेंकायषके्षत्रिव्िे.प्रचंड, अहिमािवीव्य्क्िरेखाहिमाणकरणे
िे त्याचे वैहशष्ट्ट्य.मित्त्वाकाकं्षीमािवहकिीप्रचंडकायषकरूशकिोवप्रत्यक्षईश्वरािािीआव्िािकसे
देऊशकिोयाचेप्रभावी हचत्रणमािोिे केिेवमािवीमोठेपणाहवर्यीचे रेिॅसन्सकाळािीिस्वप्ि त्यािे
साकारकेिे.त्यािेइंग्रजीिाट्यािाआणखीएकमोठीदेणगीहदिी.Blank Verse िावृत्तप्रकारिाटकाि
मािोिेप्रथमवापरिाअशाििाभागिािी.पणपल्लेदारभार्णापं्रमाणेसाध्यासंभार्णािाउपयोगीपडेि
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असािवहचकपणाया वृत्तािा त्यािेच हमळविू हदिा.भारे्िीिकाव्यात्मकिा, िादमाधुयासाठीकेिेिा
हवशरे्िामाचंाउपयोगइत्यादीशिैीचेगुणिीडोळ्यािंभरण्यासारखेआिेि. 
 

मािोच्या गाजिेल्या Tambur Iaine या िाटकाि त्यािे हिमाण केिेल्या अहिमािवाचा प्रथम
पहरचयिोिो.एकसाधाधिगरप्रचंडमित्त्वाकाकं्षा, दुदषम्यइच्छाशक्िी, अिुििीयशयैषवधाडसयाचं्या
जोरावर हद्ग्वजयीकसािोिोिािाटकाचा हवर्यआिे. त्यािेमारिेल्यािेायाव हमळहविेिे हवजय
याचंीमाहिकाइिकेचयाकथेचेस्वरूपआिे.Tamburlaine वZenocrate याचं्यािीिपे्रमयामाहिकेिा
एकसूत्रीपणाआणण्यािकािीप्रमाणाियशस्वीझािेआिे.परंिुिरीसुद्धािाटकािव्यव्स्थिबाधंणीचा
अभावआिेअसे म्िणणेभागपडिे. व्य्क्िरेखािंा सूशमिािािी; भारे्िअिेक हठकाणी कृहत्रमफुगवटा
आिे.िेदोर्असूिसुद्धाTamburlaine च्याअहिमािवीव्य्क्ित्वािेवकिृषत्वािेआपणभारिेजािो. 
 

डॉ.फॉस्टसमधीि िायकिी असाच मित्त्वाकाकं्षी वकिृषत्ववािआिे. िुसत्या बौहद्धकज्ञािाचा
त्यािावीटयेिो; धमािेदाखहविेिाआत्मोन्निीचामागषिीत्यािािकोसावाटिो.त्यािापाहिजेअसिाि
इििोकािीिसवष सुखोपभोग, ऐश्वयष, स्वाहमत्व. िुसत्याज्ञािप्राप्िीसाठीिव्िेिर हिरकंुशसत्ता, सुख, 
ऐश्वयष याचंा २४ वर्े उपभोग हमळावा म्िणूि िो आपिा आत्मा सैिािािा हवकिो. त्याच्या हदमिीस
हदिेल्या मेहफस्टॉहफिीजच्या मदिीिे िो आपल्या सवष ऐहिकआकाकं्षा पऱु्या करिो, अिेक चमत्कार
घडविूसवांच्यामिािभीहियुक्िआदरहिमाणकरिो.याचमत्काराचेंआजच्यावाचकासआकर्षणवाटणे
कठीणआिे. पणआजच्यािी वाचकासमोहििीघाििािफॉस्टसच्याआयुष्ट्यािीिअखेरचेक्षण. त्याि
दाखहविेिा आशा-हिराशा यामंधीि संघर्ष, अिंि काळ हटकणाऱ्या िरकवासाच्या कड्यावर उभ्या
असिेल्याफॉस्टसचीसुटकेसाठीकेहविवाणीधडपड, सैिािाच्यापाशािहवरूिजाणारेत्याचेव्य्क्ित्व, 
यासवांमुळेआपल्याहृदयासपीळपडिो.िाटकाचीसदोर्बाधंणी, हिणकस हविोदइत्यादीदोर्ाकंडे
आपिेिक्षजाििािी.आपल्यािक्षािराििेिेयािाटकािीिउत्सफूिषभावकाव्यवसुष्टदुष्टप्रवृत्तरच्या
संघर्ािसापडिेल्यामािवीमिाचेआिषआकं्रदि. 
 

Jew of Malta मध्ये बॅराबसचीसंपत्ती वसत्ता याबंद्दिचीअघोरी िृष्ट्णा िा िाटकाचा मध्यविी
हवर्यआिे. त्याचीकपटिीिीवअमािुर्क्रौयषपािूिअंगावरकाटाउभाराििो.सुरुवािीसत्याचीसवष
संपत्तीकेवळिोज्यूआिेम्िणूित्याच्याकडूिहिराविूघेण्याियेिे.संपत्तीचीिृष्ट्णावसुडाचीइच्छापे्रहरि
िोऊििोकपटव्यूिरचावयासिागिो.Abigail याआपल्यासरळमिाच्यामुिीच्यामदिीिेिोसंपत्तीचा
कािी भाग परि हमळहविो, मुिीच्या हप्रयकराचा केवळ िो आपल्या शत्रूचा मुिगा आिे यासाठी खूि
करहविो. त्यामुळे उहद्वग्ि िोऊि त्याची मुिगीजोगीण बिूि मठाि रिायिाजािे, त्या मठािीिसवष
जोहगणरवरिो हवर्प्रयोगकरिो.अखेरीसशत्रूिाचोरवाटेिे माल्टािप्रवशे हमळविू देिो व त्याचवळेी
माल्टाच्याअहधपिीशीसंगिमिकरूिशत्रूिामारण्याचाघाटघाििो.पणशत्रूिामारण्यासाठीियार
ठेहविेल्याउकळत्याकेईििो स्विःचचुकूि पडिो, व त्याचाअिं िोिो. सुडाचीभाविा वसपंत्तीची
अघोरीिृष्ट्णामाणसािाकेवढ्याक्रौयािावहविाशािाप्रवृत्तकरिेयाचेप्रभावीदशषिहृदयािाथरकाप
उडहविे.यािाटकािीिदुसरीसंस्मरणीयव्य्क्िरेखाबॅराबसचाराक्षसीगुिामइथामोरयाची. 
 

Edward II (एडवडषदसेकंड)िेिाटकअिेकदृष्टरिीमित्त्वाचेआिे.मािोच्याइिरिायकामंध्ये
हदसणारेप्रभावीव्य्क्िमत्त्वएडवडषमध्येिािी.क्षात्रिेजवमित्त्वाकाकं्षायाचं्यादृष्टीिेत्याचाशत्रूमॉर्मटमरच
जास्िप्रभावीठरिो.गॅ् व्िस्टियाआपल्याहजविगहमत्रािादरबारािमािाचेस्थािहमळविूदेण्यासाठी
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िोमािबरवराणीयाचंारोर्ओेविूघेिो.अिैसर्मगकहमत्रपे्रमासाठीदेशाच्याऐक्याचाबळीदेिो.पणिो
एकाकीपडिो.रणागंणावरत्याचापराजयिोिे; गॅ् व्िस्टिच्यावधािंिरहिराशावदुःखयािंीिोखचिो.
शवेटीिुरंुगािहखिपिपडिेल्याएडवडषचाअमािुर्खूििोिो.दुदैवीएडवडषबद्दिअिुकंपावाटिीिरी
आदरवाटििािी.त्याच्याशवेटच्याक्षणाचेंहचत्रणहृदयासपाझरफोडीिअसेचझािेआिे.यािाटकाचे
आणखीएकवैहशष्ट्ट्यम्िणजेिेएकचागंिेऐहििाहसकिाटकआिे. 
 

येथेArden of Feversham याशोका्न्िकेचाउल्लखेकरावयासिवा. िे िाटककोणी हिहििे
याबद्दि हिहिि माहििी उपिब्ध िािी. वास्िवाि घडिेल्या एका अिैहिक पे्रमाची व िे सफि
करण्यासाठीघडिेल्याएकाअमािुर्खुिाचीिीहृदयाचाथरकापउडहवणारीदुदैवीकिाणीआिे.आडषि
िावाच्या व्यविारी, संशयी, पण मिुष्ट्यस्वभावाची पारख िसिेल्या व्यापाऱ्याची ॲहिस िावाची बायको
मॉस्बीयाििक्यावआपमििबीमाणसाच्यापे्रमािपडिे.आपल्यापे्रमािीिकाटाकाेण्यासाठीिीदोघे
आडषिवर मारेकरी घाििाि. िो अिेकदा कमषधमषसंयोगािे बचाविो. पण अखेर त्याचा खूि िोिे. पण
त्याचबरोबर त्यािा मारणारे सवषजण आपिािी मतृ्यू ओेविू घेिाि. या िाटकाचे वैहशष्ट्ट्य असे की
यािीिसवषअमािुर्घटिादैिंहदिजीविाच्यावास्िवपाश्वषभमूीवरदाखहवण्यािआल्याआिेि.त्यामुळे
त्याजास्िचअघोरीवाटिाि.पापीपे्रमाच्याआिारीगेिेल्याआत्म्याचेंॲहिसच्यारूपािेमिोज्ञदशषियेथे
घडिे. 
 

वरीिधावत्याआेाव्याचाउदे्दशशके्सहपअरज्यापरंपरेिवाेिा, हजच्यावरत्याचीप्रहिभापोसिी
गेिी, हजच्यामुळेआपिेअिौहककप्रहिभाहविासत्यािाशक्यझािेहिचीथोडक्यािमाहििीकरूिदेणे
िािोिा.याआेाव्यावरूिएकगोष्टिक्षाियेिेिीिीकीशके्सहपअरिापरंपरेिूिपुष्ट्कळगोष्टीहमळाल्या.
सुखा्न्िका, शोका्न्िका, ऐहििाहसक िाटके याचं्या संकल्पिा स्पष्ट झािेल्या िोत्या. िाट्यवस्िूची
व्यव्स्थि बाधंणी कशी करायची याची किा अवगि झािेिी िोिी, व्य्क्िरेखाचें िाट्यािीि मित्त्व
प्रस्थाहपिझािेिे िोिे, काव्यगुण व िाट्यगुणाचें प्रभावी हमश्रणकसेकरावे िेिी माहििझािेिे िोिे, 
काव्यात्म िाटकािंा योग्य असे वृत्त (Blank Verse) हमळािे िोिे, िािा प्रकारच्या रसाचंा पहरपोर्
साधण्यासाठीप्रसंग, पाते्र, शिैीयाचेंकोणिेसाहित्यिागिे िेमाहिििोिे, िाट्यगुणअसिेिेपुष्ट्कळ
हवर्यिािाळिे गेिेिोिे.अशा रीिीिे इंग्रजीिाट्यपरंपरेिेमिाििाट्यकृिरिािागणारेसवषसाहित्य
जमहविेिोिे.त्याचायोग्यउपयोगकरणाऱ्याप्रहिभावाििेखकाचीचफक्िउणीविोिी.िीशके्सहपअरिे
भरूि काेिी. परंपरेचा योग्य उपयोग करूि त्यािे िीि मौहिक भरिी टाकिी. परंपरेच्या समदृ्ध
वािावरणािचप्रहिभावाििेखकहिमाणिोऊशकिो.परंपरेिअधषहवकहसिवसुप्िशक्िरचापूणषहवकास
साधूिपरंपरेिावळणदेणेयािचमोठ्याकिाविंाचीप्रहिभाहदसिे.शके्सहपअरच्याअिौहककप्रहिभेची
मिात्मिायािचआिे. 
 
 

* * 
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शेक्सणिअरकालीन रंगिूमी 
 

कॅप्टन मा. कृ. शशदे 
 

रंगभमूी (Theatre) िाशब्द व्यापकअथािेवापरिाजािो.याएकाशब्दाि रंगमंच, िाट्यगृिे, 
िाटकमंडळ्या, िाट्यप्रयोग, िटवअहभिय, पे्रक्षक, िाटककार, िाटकेइत्यादीअिेकहवर्याचंासमावशे
िोिो.म्िणूिचयािेखाि ‘रंगभमूी’ म्िणजेशके्सहपअरकािीिरंगभमूीअसामयाहदिअथषगृिीिधरूि, 
िदिुर्ंहगकबिुिेकसवषहवर्याचंीसहंक्षप्िमाहििीहदिेिीआिे. 
 
िूिमिीणिका 
 
इसवी सिाच्या चौर्थया शिकाच्या अखेरीस रोमि साम्राज्यािा अवकळाआिीआहण बराच काळपयंि
युरोपािकोणाचा पायपोसकोणाच्या पायाि िािीअशीअंदाधंुदी माजिी. त्या राजकीयउिाेािरचा, 
धार्ममक आहण सामाहजक व्यवस्थेवर फारच पहरणाम झािा. अशा अ्स्थर अवस्थेि परि थोडीशी
्स्थरस्थावरिाआणण्याचेकठीणकायषित्कािीिधमषगुरंूच्याप्रयत्िािंीयशस्वीझािेिेऐहििाहसकसत्य
आिे. सिाििीआहण सुधारक याचें धमषयुद्धआहण इंग्िंडमधीि राज्यकत्यांची यादवी यामुंळे आिेिी
धमषग्िािीजाऊिधमािापरिउजाळाआणण्यासाठीधमषगुरंूिीजेप्रयत्िकेिे, त्यािूंिचइंग्रजी(आहण
युरोहपयि)िाट्यकिेचाआहणरंगभमूीचाखराउगमझािेिाआिे. 
 

इथेआणखीएकाप्रकारच्यािेखिाचािीअवश्यउल्लखेकेिापाहिजे.जुन्याग्रीक, रोमिइत्यादी
पुराणािूंिवइहििासािूिहिवडिेल्याकािीकथािकावंरपूवीइंग्रजीिपद्यमयआख्यािेरचण्यािआिी
िोिी.त्यािंा‘मेहर्ट्किरोमॅ् न्सज’ (Metrical Romances) यािावािेसंबोहधिेजािअसे. 
 

१५५० व त्यापुेीि पाचपन्नास वर्ांच्याकाळाि मुख्यिःचार प्रकारची िाटके िोिअसि. (१)
ग्रीक व रोमि पद्धिीवर हिहििेिी आिंदपयषवसायी हविोदप्रचुर िाटके (Comedies), (२) रोमि
िाटककार सेहिका याच्या िंत्राप्रमाणे हिहििेिी दुःखपयषवसायी हकवा करुणरसयुक्ि िाटके
(Tragedies), (३)वरीिदोन्िीप्रकारएकत्रअसिेिीसंहमश्रिाटकेआहण(४)शुद्धऐहििाहसकिाटके.
इंग्रजी रंगभमूीवरआिेिीपहििी-पहििीिाटके–मगिीआिंदपयषवसायीअसोिहकवा दुःखपयषवसायी
असोि–युहरहपडीस, ॲहरस्टॉफिीज, ई्स्किस, सॉफक्िीज, सेहिका, टेरेन्सइत्यादीग्रीकआहणरोमि
िाटककाराचं्याचशिैीचीअसि. 
 

जुिे जाऊि िवीि येण्याच्या संहधकाळाि शके्सहपअरचा जन्म झािेिा असल्यामुळे, त्याच्या
िाटकावंरपूवीच्यािाट्यप्रकाराचेंठसेउमटिेिेअसल्यासमुळीचिवििािी. 
 
शेक्सणिअरकालीन नाट्यगृहे ि रंगिूमी 
 

सोळाव्या शिकािा प्रारंभ िोईपयंि िाट्यहवर्याचं्या बाबिीि व िाटकाचं्या स्वरूपाबाबि जसे
बदि घडि गेिे, िसेच रंगभहूमहवर्यकसुद्धा कािी हकरकोळ फेरबद्दि झािेच. पूवी देवळाि िोणारी
िाटके देवळाच्या बािेरीिआवारािउघड्यावरिोण्याची प्रथा सुरूझाल्यािंिर, िाट्यमंडळेआपापिी



 
 अनुक्रमणिका 

िाटकेसावषजहिकखािावळरच्या मोकळ्याआवारािंिीकरूिागिी.आहण जेव्िा िी मंडळे बािेरगावी
जाऊििाट्यप्रयोगकरीि, िेव्िािीत्यात्याहठकाणीएखादािात्पुरिामंडपघािूिखेळकरीि.म्िणजे
खुल्यािाट्यगृिाचीिीप्रथमावस्थािोिी, असेम्िणायिािरकििसावी.अशाकामचिाऊरंगभमूीवरीि
िाट्यप्रयोगपािण्यासाठीपे्रक्षकआजूबाजूच्याजागेिहकवासमोरउभेरािािहकवाबसििी. रंगभमूीच्या
याकौिुकावस्थेिपडदे, रंगभरू्ाआहणिाट्यप्रयोगासाठीिागणारेइिरसामािसुमाियाचंाअभावचअसे.
सवषकािीप्रके्षकाचं्याकल्पिाशक्िीवरचसोपहविेअसे. 
 

कािािंरािे, िाट्यप्रयोगािंा उत्तमिोकाश्रय हमळिोअसे हसद्धझाल्यामुळे, खासिाट्यगृिाचंी
गरज िीव्रिेिे भासू िागिी आहण म्िणूिच बरहबज व हवल्सि या दोि जुन्या आहण जाणत्या िटािंी
पुेाकार घेििा व िंडि शिराच्या बािेर, टेम्स िदीच्या उत्तर िीरावर जहमिीचा एक िुकडा कािी
वर्ांच्या करारािे हमळहविा. सि १५७६ मध्ये त्याच जहमिीवर त्यािंी ‘हथएटर’ या िावाचे एक खास
िाट्यगृिे बाधंिे. त्या िाट्यगृिाि रंगमंचासमोरची जागा उघडीच िोिी. बड्या पे्रक्षकासंाठी मात्र
बसण्यासाठीअधषविुषळाकरमजिेकेिेिेिोिे.(१)हथएटरच्यािंिरत्याच्याचआसपास(२)कटषि, (३)
रोज, (४) स्वॉि, (५) ग्िोब, (६) िोप, (७) फॉच्यूषि, (८) रेडबूि इत्यादी सावषजहिक िाट्यगिेृ
अ्स्ित्वािआिीविाट्यव्यवसायाचाबराचजमबसिा.वरीििाट्यगृिाखेंरीज(९)पॉल्सहसहगगिॉि, 
(१०) ब्िॅकफ्रायजष, (११) व्िाइटफ्रायजष, (१२) कॉकहपट इत्यादी कािी खासगी िाट्यगृिे िोिी.
याखेंरीज, पूवीचेकुस्िीचेआखाडे, अस्विाचं्याझुजंीच्याजागायाचेंिीकधीकधीिाट्यगृिािंरूपािंरिोि
असे. 
 

िाट्यप्रयोगखास िाट्यगृिाि िोऊिागिे िरीिी त्यापूवीआहण िंिरअमीर-उमरावाचें वाडे, 
राजवाडे, हवद्याियाचें व मिाहवद्याियाचें हदवाणखािे इत्यादी हठकाणीिी सणा-उत्सवाहिहमत्त हकवा
राजघराण्यािीिमंडळरच्याखासकरमणुकीसाठीिाट्यप्रयोगिोिचअसि.अथाित्यात्यावळेीवत्या
त्याहठकाणीअस्थायीस्वरूपाचारंगमंचियारकरण्याियेिअसे. 
 

पहििी-पहििी जी सावषजहिक िाट्यगृिे बाधंिी. त्यािंीि रंगमंच आहण खािावळरच्या
आवारािंीि रंगमंच यािं िसा कािी फारसा फरक िव्ििा. िाबंोड्या जागेच्या एका टोकािा छपरािे
झाकिेिा रंगमंचअसायचाआहणसमोर व दोन्िी बगिािंा प्रके्षकासंाठी बसण्याची व्यवस्थाअसायची.
अशािाट्यगृिािीि रंगमंचजहमिीपासूि सुमारेचार फूट उंचअसे. रंगमंचािगिच्यासमोरच्याजागेि
कहिष्ठदजाचेसामान्य पे्रक्षकउभेरािूिखेळबघि. त्याचं्यापिीकडेआच्छाहदिजागेिवहरष्ठदजाच्या
पे्रक्षकािंाबसण्यासाठीजागाअसे.अमीर-उमरावविशाचिोिामोिाच्याबड्यापे्रक्षकासंाठी, रंगभमूीवरच
परंिुबाजूिाखुच्या-कोचटाकूि, बसण्याचीव्यवस्थाकेिेिीअसे. 
 
शेक्सणिअरच्या रंगिूमीची रचना 
 

रंगमंचाच्या मध्यभागी दोन्िी अंगािंा एक एक उंच खाबं असे. िे खाबं व मागीि हभि याचं्या
आधारािे मागीि अध्या भागाि दुमजिी बाधंकाम केिेिे असे पाते्र मुख्यिः रंगमंचाच्या पुेीि अध्या
भागािप्रवशेकरूिखेळकरीि.जरूरिरिाचपुे ीिभागआणखीथोडावाेहविेिाअसे.रंगमंचाच्या
मागीिअध्या भागािीिजागाआच्छादीि व बंहदस्िअसल्यामुळे मिाि, शयिगृि इत्यादी स्थिासंाठी
त्याच भागाचा उपयोग केिा जाि असे. मागच्या बाजूिा असिेल्या दारािूि व हजन्यावरूि वरच्या
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मजल्यावरजाण्याचीसोयअसे. हकल्ल्याचेबुरूज,मजल्यावरचीखोिीअशासंारख्यादृश्यासंाठीवरच्या
मजल्याचाउपयोगकरीि.बागबहगचे, समुद्र, िदी, रस्िा, अरण्येइत्यादीस्थळासंाठी रंगमंचाचापुेीि
भागउपयोगािआणवाअसासंकेिअसे. 
 

शके्सहपअरच्याकाळचा रंगमंचउघडाबोडका हदसायचा.कारण त्याकाळाि िेपर्थयाचाबडेजाव
मुळीचिव्ििा.रंगहविेिेपडदेिीिसि.िाटकशोकपयषवसायीअसिे, िरमागेफक्िएककाळापडदा
असे.आधीअरण्य, िंिर मिािअगर रस्िा वगैरे स्थळे दाखहवण्यासाठी वगेवगेळ्या देख्याव्याचंी सोय
िव्ििीच. रंगमंचावरआधीचझाडे, कंुड्यावगैरे ठेविूजोअरण्याचाआभास हिमाण केिेिाअसे, िोच
अिेकप्रवशेािजशाचािसाच रािी, आहणएकप्रवशेसंपूि दुसरा सुरूझािा िे सूहचिकरण्याकहरिा
रंगमंच थोडा वळे मोकळा ठेवीि. राजाराणीसारख्या पात्रािंा बसण्यासाठी िागणारे हसिासि म्िणूि
हसिासिासारखे हदसणारे एखादेआसिआधीच रंगमंचाच्या एकाकोपऱ्यािआणिू ठेविेिेअसे. इिर
सामान्यपात्रािंाबसण्यासाठीवगैरेिागणारेमामुिीसामािसुमािअंिरंगमंचावरठेविेिेअसेवत्यापुे े
ििािसाएकपडदाअसे. 
 

रंगभमूीच्यामागीिभागीववरच्यामजल्यावरपात्रािंामामुिी रंगभरू्ाकरण्यासाठीजागाअसे.
वरीि मजल्याच्या गिॅरीि वाद्यवृदंाचे वादक असि. िे जरूर िेव्िा वाद्याचंी साथ देि आहण हिथेच
असिेिागायकाचंािाफासाहंघकगीिादीगाणी म्िणे. हवजाचंािखिखाट, ेगाचंागडगडाट, चादंणे, 
पाऊस इत्यादी प्रकार रंगमंचावर दाखहविा येि िसि. पे्रक्षकािंा उपविादी दृश्याचंी केवळ कल्पिाच
करणे भाग पडे. इहिझाबेथ राणीच्याकारहकदीच्याकाळी, िाटकािं स्थळकाळसूचकवणषि पात्राचं्याच
िोंडी घाििेिी असि; त्यावरूिच काय िो त्या स्थळकाळाचा बोध व्िायचा. जेव्िा पात्राचं्या िोंडी
घाििेल्या भार्णावंरूि स्थळकाळाचा बोध िोण्यसारखा िसे, िेव्िा रंगमंचावर एखाद्या फिकावर ‘िा
समुद्रआिे’ हकवा ‘िा बहगचाआिे’ असेमोठ्याअक्षरािं हििूि ठेवण्याचा प्रघाि िोिा.ड्रॉपचा म्िणजे
रंगभमूीच्यापुेचापडदािसल्यामुळे, िाटकसंपल्यािंिररंगभमूीवरअसिेल्यापात्रािंाआिजाण्याहवर्यी
कािीिरी व्यवस्थाकरावीिागे; त्याचप्रमाणे रंगमंचावरपात्राचंा(िाटकी)मृत्यूझािेिाअसिािरिे
धूडिेण्यासाठीसुद्धाकािीिरीयुक्िीिेवावीिागे. 
 

िाटकािीिएखाद्याप्रवशेािएकाहठकाणािूिदुसऱ्याहठकाणीजाण्याचीहक्रयाकरायचीअसिी, 
िर पात्रािंी मागीि भागाच्या एका दारािेआिजाऊि दुसऱ्या दारािूि बािेर याव.े असा स्थिपािट
करण्याबाबि संकेि िोिा. शके्सहपअरकािीि प्रके्षक रंगमंचािजीक हकवा प्रत्यक्ष रंगमंचाच्याच कािी
भागावर बसि, त्यामुळे पाते्र जेव्िा स्वगि भार्णे बोिि, िेव्िा िी जणू काय पे्रक्षकािंाच उदे्दशिू
बोिल्यासारखेवाटेआहणिेत्याकाळीकोणािािीअस्वाभाहवकअगरअिुहचिवाटििसे. 
 

िाट्यप्रयोगाची वळे हदवसाचीचअसे. फूटिाइट वगैरे उजेडाची सोय िव्ििीच. रात्रीचा प्रसगं
दाखहवण्यासाठीसाधे हदव,े मेणबत्त्या हकवामशािी पेटविूरात्रीचाआभासहिमाणकरीि.सैन्यचाििे
आिेअसेदाखवायचेअसिे, िर७–८िोकइकडूिहिकडेपायआपटीिमेिेकीझािे.पे्रक्षकािंी, खूपसे
सैन्यसंचििकरीिचाििेआिेअसेमािूिघ्याव,े असाप्रकारअसे. 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

नाटकमंडळ्या–मुलाचं्या ि मोठ्ाचं्या 
 

अगदी सुरुवािीच्या िाटकमंडळ्या ह्या ििाि मुिाचं्याच िोत्या. इहिझाबेथ राणीच्या आहण
पहििा जेम्स याच्या कारहकदीिच िव्िे िर त्यापूवीिी (१५१७) बाििाटकमंडळ्याचें िाट्यप्रयोग िोि
असि.कारणदेवळािंिोणाऱ्याधार्ममकिाट्यप्रयोगािंमुख्यभरमुिाचं्या िृत्यगायिावरचअसे.त्यामुळे
त्या बािमेळ्याचें करमणुकीचे प्रयोग सवषसामान्य पे्रक्षकवगािािी पाििा याविे म्िणूि कािी िाट्यहप्रय
िोकािंी बाििाट्यमंडळ्याच स्थापि करूि सावषजहिक िाट्यगृिाििी िाट्यप्रयोग करायिा सुरुवाि
केल्यामुळे, त्या बाििाटकमंडळ्यािंा धंदेवाईकिाटकमंडळ्याचें स्वरूपआिेिोिे. १५३८सािी रॅल्फ
रॅड्क्िफ (Ralph Radcliffe) िावाच्या एकाशाळासचंािकािे, बािेरच्या पे्रक्षकािंाआपल्या शाळािंीि
मुिाचेंिाट्यप्रयोगकरूिदाखहवल्याचेइहििासाििमूदआिे.शाळािंीिवदेवळािंीिबाििाट्यपथके, 
राणीच्याआहण राजाच्या दरबाराि प्रत्येक वर्ाच्या िािाळाि िृत्यगीिमय िाट्यप्रयोगकरूि दाखवीि
असि.िीएकप्रथाचिोिी.इहिझाबेथराणीच्याराजवटीिवत्यापूवी, (१)चॅपेिरॉयिआहण(२)सेंट
पॉियामंधीिगोडगळ्याची, गोहजरवाणीमुिेिाट्यप्रयोगकरण्यासाठीसंघटीिकेिीिोिी.अशाअिेक
बाििाटकमंडळ्यािोत्यािरी त्याि (१)पॉल्सबॉयज, (२) हचल्ड्रिऑफदचपेॅिआहण(३) हचल्ड्रि
ऑफदक्वीन्सरेव्िियाबाििाटकमंडळ्याप्रमुखिोत्या.१५६७िे१५८४पयंिमुिाचं्यािाटकमंडळ्यािंा
बरीच मागणीअसे. सेंट पॉिचे बाििाट्यमंडळिर इहिझाबेथ राणीचेिाडके िाट्यमंडळ िोिे. अशा
िाट्यमंडळाचंीमोठ्यामाणसाचं्याधंदेवाईकिाटकमंडळ्याशंीस्पधािीचािे.इिकात्यादोन्िीप्रकारच्या
िाटकमंडळ्यािं सारखेपणा असे. हििी या िाटककारािे आहण पॉल्स बॉयज या बाििाटकमंडळािे
दरबारी रंगभमूीच्या परंपरा बराच काळापयंि हटकविू धरिी िोिी. सावषजहिक रंगभमूीवर
िाट्यप्रयोगहवर्यकअिेकिवीििवीिगोष्टीआल्यायाचेबरेचसेश्रयेयाबाििाटकमंडळीिेइसवीसि
१६०० च्या दरम्यािआपल्या रंगमंचावर हवहवध देखाव्याचंी योजिा केिी िोिी. पहिल्या जेम्सच्या वळेी
राजवाड्याि जे िाट्यकरमणुकीचे कायषक्रम िोि त्या वळेी (१) गाण्याची व वाद्याचंी साथ असे, (२)
पौराहणक कथासंंबधंी थोडथोडे संवाद असि, (३) धंदेवाईक ििषकििषकरची िृत्ये असि आहण (४)
रंगभमूीवर पे्रक्षणीय देखाव्याचंी माडंणी केिेिी असे. त्यासाठीिागेि िेवेाखचष करण्याि येई. याच
दरम्यािचौकटयुक्िदेखाविेीइंग्रजीरंगभमूीवरआिे.राजवाड्यािीििाट्यप्रयोगाच्यावळेीरंगमंचाच्या
पुेीिपडदािीअसायचा. 
 

यापूवीपासूिचिाट्यप्रयोगकरणारीभटकीपथकेअ्स्ित्वािआिीिोिी.परंिुशके्सहपअरच्या
काळाि िटािंा समाजाि बरीच प्रहिष्ठा प्राप्ि झाल्यामुळे धंदेवाईक िाटकमंडळ्या िेजीि िोत्या.
िाट्यगृिेदेखीि अ्स्ित्वाि आिी आहण अशा रीिीिे मोठ्या िटाचं्या धंदेवाईक िाटकमंडळ्यािंा
राजमान्यिा विोकमान्यिा हमळािी. इहिझाबेथ राणी गादीवरआल्यािंिर हििेचार िटािंाआपल्या
राजपहरवारािआश्रय हदिा िोिा. त्यािंा व त्याचं्या मंडळीिा ‘क्वीन्ज मेि’ हकवा ‘क्वीन्ज प्िेअसष’ असे
म्िणि.सि१५८३मध्येप्रस्िुिमंडळीअ्स्ित्वाियेण्यापूवीम्िणजेसि१५७२पासूिअिष ऑफिेस्टर, 
अिष  ऑफ वॉहरक, िॉडष ्क्िंटि, िॉडष चाल्सष िॉवडष, िॉडष डाबी इत्यादरच्या आश्रयाखािी बऱ्याच
िाटकमंडळ्यािोत्या.बरहबजह्यािटािेआपिीस्विंत्रिाटकमंडळीस्थापिकरूि१५९२पयंि‘हथएटर’ 
व ‘कटषि’ यािाट्यगृिािंखेळकेिे.अिष ऑफिेस्टर१५८८सािीवारिा.त्याच्याआधीएकदोिवर्े
(१५८६–८७)त्याचीजीिाटकमंडळीस्र्ट्ॅटफडषयेथेखेळकरीििोिी, त्याचमंडळीिशके्सहपअरिेप्रथम
प्रवशेकेिाअसावा, असािज्ज्ञाचंाअंदाजआिे. 
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िॉडष स्र्ट्ेंजची िाटकमंडळी जी पुेे िॉडष चेंबरिेन्स मेि म्िणूि ओळखिी गेिी, िीच
शके्सहपअरचीिाटकमंडळीिोय.इसवीसि१५९४च्याहडसेंबरमहिन्यािीििारीख२६, २७, २८रोजी
केिेल्यािाट्यप्रयोगाबद्दिकें प, शके्सहपअरवबरहबजयािंाहबदागीहदल्याचाजोउल्लेखसापडिो, िोच
िाटकमंडळीचाएकघटकयािात्यािेआेळणाराशके्सहपअरचापहििाउल्लखेिोय.सि १५९८मध्ये
‘हथएटर’ पाडल्यािंिर त्याचेच सामिसुमाि वापरूि बाधंिेल्या ‘ग्िोब’ या िाट्यगृिाच्या मािकीि
बरहबजबंधंूचाअधा हिस्सािोिावशके्सहपअरआदीकरूिपाचप्रमुखिटाचंा हमळूिअधा हिस्सािोिा.
हिथे१५९४िे१६०३पयंिझािेल्यािाटकािं, ५-६िाटकेसोडिीिरबाकीसवषिाटकेशके्सहपअरचीच
िोिी.कारण ‘चेंबरिेिची’ िाटकमंडळीशके्सहपअरच्यािाटकावंरअविंबूिअसेव त्याच्याचिाटकाचें
प्रयोग िोि. िो दरवर्ी सरासरी दोि िाटके हिहिि असे. १५९४ पासूि १६०३ पयंि त्याचीच िाटके
राजदरबारी मंडळरसाठी िोि असि; इिकी िी िोकहप्रय ठरिी िोिी. सुमारे वीस वर्ांच्या काळाि
शके्सहपअरची३७िाटकेत्याच्यािाटकमंडळीिेरंगभमूीवरआणिी. 
 

शके्सहपअरच्याकाळाििाटकमंडळ्यावंरअिेकदाअिेकसंकटेआिी.इंग्िंडमध्येप्िेगचीसाथ
आिी िेव्िािाटकमंडळ्यावंर विाट्यप्रयोगकरण्यावरबंदीआिीआहणअिेकबधंिेिीआिी.िरीिी
थोरामोठ्याचंाआश्रयिाभिेल्यािोिामोिाच्यािाटकमंडळ्याचोरूिमारूििाट्यप्रयोगकरीिचअसि.
िाट्यप्रयोगावंरीिबंदीउठायिा१६३०सािउजाडावेिागिे. 
 

इंग्रजिटाचं्यािाटकमंडळ्याफ्रान्स, इटिी, स्कॅ्न्डिे्व्िया, जमषिीइत्यादीपरदेशािंजाऊििी
िाट्यप्रयोगकरीि. केम्प, ब्रायि, पोप िे जे िट पुेे शके्सहपअरचेसिकारी िोिे, त्यािंी १५८५सािी
डेन्माकष च्यादरबाराििीआपिेखेळकेिेिोिे.िाट्यप्रयोगाच्याउत्पन्नाबाबिकािीखासयोजिाअसि.
िाट्यगृिाचामािकहकवाव्यवस्थापक, प्रयोगाच्याउत्पन्नापैकीगिॅरीवबॉक्सच्याहिकीटहवक्रीचेसवषपसेै
आपिावाटाम्िणूिघेई.आहणिाटकमंडळीिाकमीदराच्याहिकीटहवक्रीचेपैसेहमळि.िाटकमंडळ्याचंा
िाट्यगृिाच्या मािकाशी अगर व्यवस्थापकाशी करार झािेिा असिा, िरी परस्पराचं्या अंिगषि
कारभारािकोणीिीेवळाेवळाकरीििसे.िरीिीउत्पन्न-वाटणीबाबिअिेकदािंटेबखेडेमाजिआहण
िीप्रकरणेकोटाििीजािअसि.िशाप्रसंगीअिष ऑफिेस्टर, ‘िॉडषचेंबरिेि’ यासंारखेबडेबडेिोक
आपापल्याआश्रयाखािीििाटकमंडळ्याचं्यापाठीशीउभेरिािअसि. 
 

शके्सहपअर-बरहबज याचं्या िाट्यससं्थेिीि िट िे िाट्यगृिाचे व िाटकमंडळीचेिी भागधारक
असल्यामुळे त्याचंा दुिेरी फायदा िोि असे. शके्सहपअरिा िर ग्िोब आहण ब्िॅकफ्रायजष या दोि
िाट्यगृिाचंाभागीदारिाटकमंडळीचाएकभागधारक, िाटककार, िटआहणमंडळीचाव्यवस्थापकअशा
हवहवध िात्यािंी उत्पन्न हमळे. मंडळीिीिकािी भागधारकिट केवळ िाटकािीि भहूमकाच िव्िेि िर
िाटककार म्िणूिआहणकधीकधी व्यवस्थापक म्िणिूकामेकरीि.शके्सहपअरचीिाटकमंडळी इ.स.
१५९४ पासूि १६४२ पयंि िेजीि िोिी. शके्सहपअरप्रमाणेच त्याचे समकािीि िाटककारसुद्धा एखाद्या
िाटकमंडळीशी दीघष अगर अल्प मुदिीचा करार करूि त्या िाटकमंडळीसाठी िाटके हििीि. कािी
िाटकमंडळ्याएखाद्यािाटककाराशीकारणपरत्वेिात्परुिाकरारकरीि.िारीख३मे१६०३रोजीपहििा
जेम्सिंडििाआिाआहणत्यािे‘िॉडषचेंबरिेन्समेि’ यािाटकमंडळीिा‘राजसेवक’ म्िणूिमान्यिा
हदिी.िीचमंडळी‘हकग्जमेि’ यािावािेओळखिीजाऊिागिीवत्यािाटकमंडळीिेत्यािंिरसुमारे
चाळीसवर्ेखेळकेिे.शके्सहपअरखेरीजजॉन्सि, वबेस्टर, फ्िेचरयाचं्यािीिाटकाचेंिाट्यप्रयोगिोि
असि.त्यािंफ्िेचरिाफारिोकहप्रयिोिा.इ.स.१६१२मध्येबोमटंिा हिवृत्तझाल्यािंिरफ्िेचरव
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शके्सहपअर या दोघािंी हमळूि एकमेकाचं्या सिकायािे कािी िाटके हिििी असे कािी पूवीच्या
टीकाकाराचेंमििोिे.शके्सहपअरच्याकाळािधंदेवाईकिाटकमंडळ्याअिेकिोत्या.त्यािं (१)हकग्ज
मेि, (२) हप्रन्सेस मेि, (३) क्वीि ॲन्स मेि, (४) िेडी इहिझाबेर्थस मेि इत्यादी मोठ्या िटाचं्या
िाटकमंडळ्याचंाप्रामुख्यािेउल्लेखकेिापीहिजे. 
 
नट आणि अणिनय 
 
सुमारेइ.स.१५००पासूिपुेेिौशीआहणधंदेवाईकिटहिमाणझािे.हस्त्रयाचं्याभहूमिापुरुर्, हवशरे्िः
मुिगेच, करीिआहण िे कधीकधी मुखवटे वापरीि. फ्िेचरहिहखि ‘दिॉयिसब्जेक्ट’ या िाटकाि
हकिस्टि(Kynaston) यािावाच्याबाििटिाहयकेचीइिकीसुंदरभहूमकाकरीकी, अिेकरहसकािंी
त्याची मुक्िकंठाि स्िुिी केिेिी आिे. इहिझाबयेकािीि रंगभमूीवर गीि-िृत्य-अहभिय यािं प्रवीण
असिेिेबाििटअहभियकरीि.त्याचप्रमाणेत्यािाट्यप्रयोगािंहवदूर्कवजासोंगाड्याचंीिीिजेरीअसे.
हविोदीिटिजरजबाबी, बडबडेआहणवळेमारूििेणारेकुशििटअसि.हििीसारख्यािाटककाराची
हविोदप्रचुरवभारे्च्याफुिोऱ्यािेबिरिेिीआिंदपयषवसायीिाटके, बाििटािंापेिणारीआहणशोभणारी
असि.शके्सहपअरच्यािीकािीिाटकािंीिकमीअहधकभागबाििटासंाठीचहिहििेिाअसावा.कारण
त्याच्या िाटकािंीि िाहयका पुरुर्पात्रापेंक्षा कमी बोिणाऱ्या आिेि. त्याच्या काळाि प्रत्येक िाटक
मंडळीि कमीि कमी िीिचार बाििट स्त्रीभहूमका करण्यासाठी ठेविेिे असि. अथाि त्या वळेचे
िाट्यप्रयोगम्िणजेसारापुरुर्ीकारभारअसे. 
 

बाििटजसजसेवयािेवाेि, िसिसात्याचंाअिुभवआहणअहभियकौशल्यवाेिअसे.१६०८
सािीबरहबजिेब्िॅकफायजषिेिाट्यगृििाब्यािघेिल्यािंिर‘हकग्जमेि’ यािाटकमंडळीिजेहिवडक
बाििटघेििे, िेवयािेहवशीच्याघराििेवरंगभमूीवरसराविेिेिोिे. 
 

धंदेवाईक हविोदी िटािं हरचडष टािषटि व त्याच्यािंिर हवल्यमकें प िे दोघेफारच प्रहसद्धीिा
आिे.टािषटििािरइिकािल्लखबदु्धीचाआहणप्रहिभाशािीिोिाकी, त्यािाकोणीएखादेकथािक, 
एखादाहवर्यहकवाएखादेगाणेसुचहविेकीिोहिथल्याहिथेिगेचत्यात्याहवर्यावरहविोदप्रचुरभाष्ट्य
अगरकािीहटवल्याबावल्याकरूििोकाचंीकरमणूककरी.त्यािेकेिेल्याकोट्या, हविोदीचटुकेयाचंा
एकसंग्रिदेखीि१५९२सािीप्रहसद्धझािािोिा. 
 

कें प िा टािषटिचेचअिुकरणकरूिपुे ेआिा.शके्सहपअरिा िाटकमंडळीिओेायिा िोच
कारणीभिूझािािोिा. ‘िॉडषचेंबरिेि’च्यािाटकामंडळीि म्िणजेचशके्सहपअरच्यािाटकमंडळीििो
१६०२पयंििोिा.मािब्बरहविोदीिटमागेपडल्यािंिर, अस्सिअहभियाचीचुणूकदाखहवणाऱ्यािटािंा
अहधकमित्त्वआिे.ॲहिियािटािे मािोच्या बऱ्याचिाटकािंआहणशके्सहपअरच्याकािीिाटकािं
काम केिे िोिे. त्याच्याआखीवरेखीव अहभियािे अिेक भहूमकािंा एक िवीि अथष प्राप्ि झािा िोिा.
हरचडषबरहबजिाचकायिोत्याचीबरोबरीकरूशकणारादुसरािटत्यावळेीिोिा. 
 

शके्सहपअरचाकाळचअसािोिाकी, त्याकाळािअहभियकिेचाबराचहवकासझािािोिा.खुद्द
शके्सहपअरच्या कंपिीििी अहभियहवर्यक हशस्िफार कडक िोिी. िाटककार स्विः िटािंा अहभिय
हशकवीिअसे.अहभियाच्याबारीकसारीकबारकाव्याकंडेिीबारकाईिेिक्षहदिेजािअसे.उदािरणाथष, 



 
 अनुक्रमणिका 

‘मकॅ्बेथ’ िाटकािीिदारठोठवण्याचीहक्रयाम्िणजेिटािंाअहभियाचाआदशषआहणस्विःचीकसोटीच
वाटे.त्याकाळािरंगमंचावरचीप्रकाशयोजिाअगदीचमामुिीवअपुरीअसे, वत्यामुळेिटाचंािेत्राहभिय
आहण मुद्राहभिय, रंगमंचापासूि दूरअसिेल्याप्रके्षकािंा हदवसाच्याउजेडाििी स्पष्ट हदसणेशक्यिसे.
अशा्स्थिीिपात्रािंाआपिेभावफक्िशब्दावंरजोरदेऊिवभार्णावंरभरदेऊिव्यक्िकरावेिागि.
शके्सहपअरिास्विःच्याबऱ्याचिाटकािं हवहशष्टभहूमकाकरीिअसे. हवशरे्िः ‘रोहमओअँडज्यूहिएट’ 
मधीिमक्यूषहशओ, ‘िॅम्िेट’ मधीिभिू, ‘ॲजयूिाइकइट’ मधीिॲडमवगैरे भहूमकाउत्तमवठवीि
असे. ‘िॅम्िेट’ मधीिराजपतु्राच्यािोंडूि त्यािे, िटािे रंगभमूीवरभहूमकाकरिािाकोणकोणत्यागोष्टी
िक्षाि ठेवल्या पाहिजेि िे मोठ्या मार्ममकिेि साहंगििे आिे, Kind Heart’s Dream िावाच्या एका
पु्स्िकेि, चेटि िावाच्या एका ित्कािीि गं्रथहवके्रत्यािे शके्सहपअरचे अहभियकौशल्य, 
िाट्यिेखिकौशल्य, उद्योगहप्रयिा इत्यादी गुणाचंा गौरव केिेिाआिे, त्यावरूिशके्सहपअरची िट व
िाटककारम्िणूिअसिेिीथोरयोग्यिा, हवद्वािटीकाकारािंीमान्यकरण्यापूवीचहसद्धझािेिीिोिी.
यािशकंारिाििािी. 
 

अहभियाच्या दृष्टीिे शके्सहपअरची जवळजवळ सवषच िाटके अहिशय अवघड आिेि.
िाटककारािेपात्राचं्यािोंडीघाििेिेसंवादरंगमंचावरज्यािऱ्िेिेबोिायचेअसिाि, त्यािऱ्िेिेकािी
कोणी िाट्यगृिाबािेर रोजच्या व्यविाराि बोिि िािी. िा हियम हिदाि शके्सहपअरच्या िाटकािंीि
संवादबोििािािरीिटािंािक्षािठेवावाचिागे.त्याच्यािाटकािंअहभियकरिािा, िीिाटकेत्यािे
खुल्या रंगभमूीसाठी हिहििेिी िोिी िे िक्षाि घेििे िािी, िर यथायोग्य अहभिय साधणारच िािी.
मिािीि हवचार-हवकार अकृहत्रम वाटिीि अशा थाटाि कृहत्रमपणे बोिणे आहण रंगमंचापासूि दूर
असिेल्या पे्रक्षकािंा ठळकपणे हदसिीि अशा रीिीिे हकहचि अवास्िविेकडे झुकिीि असे अंगहवके्षप
आहणिावभावकरणे, िेत्याकाळाच्याअहभियाचेमुख्यसूत्रअसे. 
 
पे्रक्षकिगम 
 

िाटके, मगिीपोरकट हविोदािेभरिेिीप्रिसिात्मकअसोि, जॉन्सिसारख्यािाटककाराची
आिंदपयषवसायी असोि, हकवा मास्टषिच्या िाटकासंारखी शोकपयषवसायी असोि, िी पािायिा
िंडिमधीि सवष थरािंीि आहण सवष दजाचे पे्रक्षक येि असि. शके्सहपअरिे आपिे पहििे िाटक
पािायिा आिेिे पे्रक्षक पािण्यासाठी जेव्िा पडद्याबािेर डोकाविू पाहििे, िेव्िा म्िणे त्यािा हपटाि
ििािमोठ्या वयाचे पुरुर्, गिॅरीि जास्ि प्रमाणाि हस्त्रया (त्यािं कािी ििक्या दजाच्यािी िोत्या), 
बॉक्समध्येसरदारआदीकरूििशीचमािकरी मंडळीआहण बड्या पे्रक्षकासंाठीअसिेल्याजागेिअिष 
ऑफसाउथमॅ्टि, आपापल्याभपकेबाजव उंचीपोशाखकेिेल्यािोकाचं्याघोळक्यािबसिेिे हदसिे.
त्यािे स्विः पे्रक्षकवगाहवर्यी बरे अगर वाईट अहभप्राय व्यक्ि केिेिे िािीि. परंिु ित्कािीि इिर
िाटककारािंीमात्रपे्रक्षकाहंवर्यीहििकेसेचागंिेमिव्यक्िकेिेिेहदसििािी.कािीकािीिाटककार
िरआपल्यापडेििाटकाच्याअपयशाचेफुटकेखापरहबचाऱ्यापे्रक्षकाचं्याचमार्थयावरफोडूिमोकळेिोिे.
बरेचसेपे्रक्षक, पुस्िकाचं्यादुकािािंजाऊिचागंल्यापुस्िकाचीहवचारणाकरण्याऐवजीिव्यापसु्िकाचीच
हवचारणाकरणाऱ्या हगऱ्िाइकासारखेमखूषआहणगाेवअसिाि, असेवबेस्टरिेस्पष्टम्िटिेिेआिे.या
उिट मािो, जॉन्सि वगैरे िाटककारािंी पे्रक्षकाचं्या समंजसपणाचीआहण रहसकिेची िारीफ केिेिी
आिे.सवषसामान्यपणे, ित्कािीििाटककाराचंीपे्रक्षकाहंवर्यीचीमिेउिटसुिटअसिेिीआेळिाि. 
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सामान्यपे्रक्षकासंाठीप्रवशेशुल्क(हिहकटाचादर)असेएकपेिीआहणबसण्याच्याजागेसाठीद्यावे
िागिदोि पेन्स.िाट्यप्रयोगसाधारणपणे दुपारिंिर सुरूिोऊिसंध्याकाळपयंिसंपिअसे.खासगी
िाट्यगृिािंिोणाऱ्यािाटकासंाठीत्यामािािेथोडाअहधक–म्िणजेसिापेन्सपासूिअध्याक्राउिपयंि–
दरअसे. िेदरिाट्यगृिाच्यादजाप्रमाणेकमीअहधकअसि.ज्यािाट्यगृिािअगदीचबकािी पे्रक्षकवगष
जािअसेअशाहठकाणीहिकीटाचेंदरकमीअसि.रोजसाधारणिःपाचसिाप्रयोगिोिआहणिेपिायिा
पे्रक्षकाचंी बरीच गदी असे. िाट्यगृिािं पे्रक्षकासंाठी िशा कािी म्िणण्यासारख्या सुखसोयी िव्ित्याच.
िाटकाच्याजाहिरािीशिरािहठकाहठकाणीहचकटहवल्याजािआहणिाटकाचेिावहििूििेरंगमंचाच्या
दशषिीभागावर हचकटहवण्याि येई हकवासागंण्याि येई. पे्रक्षकिाट्यगृिािप्रवशेकरिािाप्रवशेद्वारावर
ठेविेल्या खास पेटीि हिहकटाच्या दराची रक्कम टाकीि आहण आि प्रवशे करीि. पैशाचं्या पेटीवर
िाटकमंडळीच्याएकाहवश्वासूमाणसाचेिक्षअसे. 
 

िाट्यप्रयोगास (दुपारी ३-०० वाजिा) सुरुवाि िोण्यापूवी िीि वळेा हबगुि वाजविू पे्रक्षकािंा
पूवषसूचिादेण्याचीप्रथािोिी. हिसऱ्यादंाहबगुिवाजल्याबरोबरसूत्रधाररंगमंचावरयेऊििाटकाहवर्यी
प्रास्िाहवकभार्णकरी.खेळचािूअसिािाआहणिसिािा, पे्रक्षकाचेंखाणेहपणे, पते्तकुटणे, गप्पामारणे, 
आरडाओरडकरणेइत्यादीकायषक्रमचाििेिेचअसि.िाट्यप्रयोगदोिअडीचिासाचेंअसि.खासगी
िाट्यगृिािंमात्रमुख्यिाटकाच्याजोडीिाएखादाफासषकरूिप्रयोगाचीकािमयादावाेहवण्याियेई.
पे्रक्षक कधीकधी आरडाओरड करूि ििकल्लोळ माजवीिआहण त्यािूिच पुष्ट्कळदा दंगिीिी माजि.
सािसहप्रय पे्रक्षकािंा खूर् करण्यासाठी िेाया, मारामाऱ्या, आिर्बाजी, भिेुखेिे, बिात्कार, सूड, 
सरसकटकत्तिअशीदृश्येमुद्दामदाखहविीजाि.भयाण, भेसूर, बीभत्सअसेकािीहदसिेकीसामान्य
अहभरुचीच्यापे्रक्षकािंाआपिेपैसेवसूिझाल्यासारखेवाटे. 
 

प्रथम प्रथमफक्ि पुरुर्च िाटके पािायिाजाि असि. हस्त्रया असल्यास िर अगदी िावािा.
िरुणमुिीिरपे्रक्षकािंिसिच.परंिुपुेेपुेेिाटकाहंवर्यीचेविाटकमंडळीहवर्यीचेगैरसमजदूरिोि
गेिेआहणपे्रक्षकािंीिस्त्रीपे्रक्षकाचेंप्रमाणवाेिगेिे.ित्कािीिपे्रक्षकाचेंिाटकाखेरीजकरमणुकीचेअन्य
प्रकारम्िणजेकोंबड्याचं्या, बैिाचं्याहकवाअस्विाचं्याझुंजी, कुस्त्या, कसरिीचेप्रयोग, हशकविूियार
केिेल्या जिावराचें व कळसूत्री बािुल्याचें खेळ इत्यादी. विषमािपते्र िव्ििी, माहसके िव्ििी आहण
कादंबऱ्यािीफारशािव्ित्या. त्यामुळेकल्पिाशक्िीिाचाििा देणारीकथािकेआहणकरमणुकीचेभकू
भागहवणाऱ्या गोष्टी िोकािंा फक्ि िाटकािूंिच ऐकायिा व पािायिा हमळि. सवषसामान्य पे्रक्षकवगष
िाटकाकडेवळिािोिाआहणअमीर-उमरावाचंािाटकमंडळ्यािंाउदारआश्रयचिोिा.फक्िमध्यमवगष
मात्रिाटकािंाआहणमुख्यिःिटवगािािाकेमुरडीिअसे. 
 

कथा(गोष्ट)कळिीकी िेवढ्यावरचखूर्असणारा पे्रक्षकवगष, पुेेपुेेभाविात्मकसंघर्षआहण
खळबळअसिेल्यािाटकाचंाचाििाबििा.आशूकमाशुकाचंीगुिाबीपे्रमप्रकरणे, शूरवीराचं्याधैयषकथा
आहणसािसकथायावंरआधारिेिीिाटकेपे्रक्षकािंाफारआवडूिागिीपरंिुकरुणरसाच्यापहरणामािे
थोडेसेअश्रूेाळल्यािंिर, िगेचथोडीगंमिबघिूपोटभरिसण्यासाठीिेवखवखिेिेअसि.खराखुरा
मािवीस्वभावपात्राचं्याकृिरिूिहदसिाकीत्यािंासमाधािवाटे.पहर्स्थिीबदििीत्याप्रमाणेपे्रक्षकाचंी
अहभरुचीिीबदििी; म्िणूिच१५८७सािचीरंगभमूीआहण१६४०सािचीरंगभमूीयािंजवळजवळसवषच
बाबिरि जमीिअस्मािाइिका फरक पडिा. देशािीि शािंिेचा, सुबते्तचाआहणआर्मथक हवकासाचािी
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िोकजीविावरइष्टअसाचपहरणामझािा, म्िणूिचखासगीिाट्यगृिािंीििाट्यप्रयोगासंाठीभारीदराची
हिहकटेकाेायिािेका-कूकरीििसि. 
 

जुन्याआचारहवचाराचंीजुिीहपेीमावळिीआहणआचारहवचारािंबराचबदिझािेिीिवीहपेी
उदयािाआिी. या कािखंडाि रंगभमूीिा एक वगेळे वळण िागिे. िवी हशस्ि आिीआहण कािी
प्रमाणाि संकेि व िंत्र याचंी सागंड घािण्याि आिी. या पहर्स्थिीचा पहरणाम म्िणूि, सामाहजक
व्यंगावरउपरोधीपरंिुसुसह्यअशीटीकाकरूिपे्रक्षकाचं्याडोळ्यािंझणझणीिअजंिघािणारीिाटके
अहधक प्रमाणाि रंगमंचावर येऊ िागिी. परीकथा, भिूकथा यािंा िाटकािूंि हडच्चू हमळािा. ह्या
फेरबदिाचा पहरणाम शके्सहपअरच्या पे्रक्षकावंरिी झाल्याहशवाय राहििा िािी. िैं हगक समस्याभंोविी
हफरणारीकथािकेअसिेिीिाटकेदेखीिपे्रक्षकािंाआवडूिागिी.पे्रक्षकाचंीपोरकटआवडजाऊित्या
जागीअहधकचोखंदळवप्रौे वृत्तीआिीिोिी. त्यामुळेशके्सहपअरचीगंभीरप्रकृिीचीिाटकेआवडीिे
पािणाराफारमोठापे्रक्षकवगषियारझािा. 
 
नाटककार : शेक्सणिअरच्या िूिीचे, समकालीन ि नंिरचे 
 

इहिझाबेथ राणीच्याकारहकदीच्या पहिल्या पाचपंचवीस वर्ांि झािेल्या िाटककाराचंी फारशी
माहििीउपिब्धिािी.सि१५९८ िे १६०३पयंिफक्ि२६िाटककाराचंीिावेआेळिाि.डॉ. गेजर
(Gager) यािाटककाराचीिाटके िॅहटिभारे्ि हिििेिीिोिी. पूवीिरधमषगुरूचिाटके हििीिव
त्यािंिरहवद्याियािीिहशक्षकआहणमिाहवद्याियािीिप्राध्यापकिाटकेहििूिागिे.वजेर(Wager) 
हकवा टॉमस पे्रस्टि (Thomas Preston) सारखे इगं्रजी िाटके हिहिणारे िेखक िे अध्यापकीय
व्यवसायाशी हिगहडििोिे.१५६१–६२च्यादरम्याििॉटषि(Thomas Norton) वसकॅहवि(Thomas 
Sackville) िावाच्या िाटककाराचंी िाटके राणीसमोर झाल्याचा उल्लेख सापडिो. जॉजष गसॅ्कॉइि
(George Gascoigne) िावाच्याकवी, सैहिक, िटअसे बिुरंगीआहणबिुेंगीजीविअसिेल्या एका
िेखकािेिीबरीचिाटकेहिहििीिोिी.परंिुपूवी, दरबाराििाट्यप्रयोगकरणारेबिुिेकिाटककारिे
देवळािंीिप्राथषिागीिेम्िणणाऱ्यामुिाचं्यािाट्यपथकाचेंसंचािकिोिे.िेत्यामुिाचेंहशक्षकिरिोिेच, 
हशवायपट्टीचेसंगीिज्ज्ञिीिोिे.त्यांच्यािाटकािंिाच, गाणी, हविोदयाचंीरेिचेिअसे.त्यािंीचभावी
थोरथोरिाटककारासंाठीपाऊिवाटियारकरूिठेविी, असेम्िणायिािरकििसावी. 
 

वसे्टकॉट(Westcott), िहिस(Hunnis) आहणफॅरंट(Farrant), अिुक्रमेपॉल्स, रॉयिचॅपेि
आहण हवडसरच्या बाििाट्यपथकाचे संचािक, िेिी िाटककार िोिे व त्यािंी आपापल्या
बाििाट्यपथकािंा, धंदेवाईक रंगमंचावर िाट्यप्रयोग करणाऱ्या िाटकमंडळीचे संघटीि स्वरूप हदिे
िोिे. सवषच बाििाट्यमंडळाचे हशक्षक-संचािक िाटककार िोिे असे मात्र िािी. जॉि हििी (John 
Lyly) िाबाििाट्यमंडळाचाव्यवस्थापकमात्रएकमित्त्वपूणषअसािाटककारिोऊिगेिा.त्याचीपहििी
दोििाटके१५८४सािीप्रहसद्धझािीिोिी.त्यािेराजदरबाराप्रमाणेचइिरपे्रक्षकवगाकडूििीशाबासकी
हमळहविीिोिी. 
 

मािो (Marlowe), ग्रीि (Greene), िॉज (Lodge) आहण िॅश (Nashe) िे धंदेवाईक
िाटकमंडळ्यासाठीिाटकेहिहिणारेिाटककारिोिे.िेसवषमध्यमवगीयपदवीधरअसूिव्यवसायम्िणिू
िाट्यिेखिकरीि.ग्रीि, पीि(Peele), िॉजिेसमवयस्किोिे, िरमािोविॅशिेत्याचं्यापेक्षावयािे
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थोडेििाििोिे.िेसवषइ.स.१५८७िे१५९३च्यादरम्याििाटककारम्िणूिप्रथमप्रहसद्धीिाआिे.
यापंकैीकािीजणािंीिटाशंीकायमचेसंबधंिठेविािाट्यिेखिकेिे.१५९४च्यासुमारासअिेकिाटके
प्रहसद्ध झािी, परंिु त्यािं िाटककाराच्या िावाचा उल्लेख िािी. मात्र त्याि वरीि िाटककाराचं्या
िेखिशिैीचीछटास्पष्ट हदसिे.यापदवीधरिाटककारािंीउत्तमदजाचीकाव्यमयआहणसाहित्याच्या
कसोटीिाउिरिीिअशीिाटकेइंग्रजीरंगभमूीिाबिािकेिी.मािोवग्रीियाचं्याहिधिािेपदवीधर
िाटककाराचेंपहििेयुगसपंिे. 
 

इ. स. १५९४ च्या दरम्याि िाटकमंडळ्यािंी आपापल्या मंडळीची पिुरषचिा केिी आहण
िेव्िापासूि, ठराहवकमंडळीशीकरारकरूि त्या मंडळीिीििटाचं्या मगदुराप्रमाणे व व्यवस्थापकाचं्या
मागणीप्रमाणेिाट्यिेखिकरणाऱ्यािाटककाराचंीसखं्यावाेिी.याचसुमारासहकड(Kyd) िावाच्या
िेखकािेहिहििेिेजुिे‘िॅम्िेट’ िेिाटकअज्ञािमागांिीशके्सहपअरच्यािाटकमंडळीच्यािािीिागिे
आहणशके्सहपअरिेत्यावरआपल्याअिौहककप्रहिभेिेिवासाजचेविू, िव्यास्वरूपाित्याचिाटकािा
हवशरे् िोकहप्रयिा हमळविू हदिी. त्या काळी मंडळीच्या पदरी असिेिे िट-िाटककार िे कधी
स्विंत्रपणे, िर कधी एकमेकाचं्या सिकायािे, िाटके हििीि, हकवा मंडळीकडे आिेल्या इिर
िाटककाराचं्या िाटकावंर जरूर िे िवीि संस्कार करीि. १५९८ सािी चेटि (Chettle), डेकर
(Dekker), डे्रटि(Drayton) आहणहवल्सियािंीअिेकिाटकेपरस्पराचं्यासिकायािेहिहििीिोिी. 
 

िेन्स्िोयािाट्यव्यवसायीगृिस्थाच्यािीिचारवर्ांच्यारोजहिशीवरूि(१५९७–१६००)चॅपमि
(Chapman), डे्रटि वजॉन्सि िे िाटककार त्याच्या कंपिीि िोिे िे हसद्ध िोिे. शके्सहपअरिे सुमारे
१५९०सािीिाट्यिेखिासप्रारंभकेिाअसावा.िेवुड(Heywood) यािाटककारािेसुमारेइ.स.१५९४
पासूििाट्यिेखिाससुरुवािकेिेिीहदसिे.असेम्िणिािकी, त्यािेचाळीसवर्ांिहिदािदोिशेिरी
िाटकेघाईगदीिेखरडिीअसिीि. 
 

शके्सहपअर िा िट म्िणूि िक्की कधी िोकापंुे े आिा िे कळायिा कािी मागष िािी. इिरत्र
म्िटल्याप्रमाणेत्यािेइ.स.१५८७–८८मध्येिाटकमंडळीिप्रवशेकेिाआहणइ.स.१५९०पासूििाटके
हिहििीअसेकेवळअिुमािािेचमािावेिागिे.आहणज्याअथी१५९२सािीत्याच्यावरीिदे्वर्मूिकव
कु्त्सिटीकेिेभरिेिेएकचोपडेबिुधाग्रीियािाटककारािेप्रहसद्धकेिेिोिे, त्याअथीत्यापूवीचिो
िटविाटककारम्िणूिप्रहसद्धीिाआिेिाअसावायाहवधािािापुष्टीहमळिे. 
 

इसवीसि१६००िे१६२५च्याकाळाि‘मास्क’ (Masque) यािावािेओळखिीजाणारीिाटके
हिहिणाऱ्यािाटककाराचंािी एक स्विंत्रवगषचियारझािािोिा. राजदरबाराििशािाटकाचंी हवशरे्
वाखाणणी िोऊिागल्यामुळे, ित्कािीि कवरिाच िव्िे िर मोठमोठ्या िाटककारािंािी त्या पद्धिीची
खचाळूिाटकेहिहिण्याचामोििोई. 
 
 

* * 
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शेक्सणिअरची सुरुिािीची नाटके 
 

प्रा. के. ज. िुरोणहि 
 

जगािीिकुठल्यािीिाटककारापेक्षाशके्सहपअरच्यािाटकाचंीअहधकचचाझािीआिे.िथाहप
शके्सहपअरच्या वैय्क्िक आयुष्ट्याहवर्यी अजूििी वाद आिेिच. त्यामुळे सुरुवािीची िाटके कोणिी, 
मधल्याकाळािीिकोणिीआहणउत्तरवयािीिकोणिीयाहवर्यीअिुमािाचंाआधारघ्यावािागिोच.
अमुक िाटके सुरुवािीची असावीि एवेेच म्िणिा येिे. पण त्याबाबि हिहििी देिा येि िािी.
शके्सहपअरच्या आरंभीच्या िाटकाचंा हवचार करिािा या अहिहििीची िोंद अशासाठी करायची की, 
सवषसाधारणपणेमान्यझािेल्याक्रमाििीमिभेदकोणत्याप्रकारचेआिेियाचेथोडेसे हदग्दशषि सुसंगि
ठराव.े 
 

शके्सहपअरच्या िाटकाचंा क्रम ठरविािा जी साधिे अभ्यासकािंी वापरिी त्याचंा उल्लखे या
हठकाणीआवश्यकआिे.मुख्यसाधिअथािचस्टेशिरच्यादप्िराििाटकाचंीजीिोंदआिेिीिोय.पण
स्टेशिरच्यादप्िरािीििाटकाचं्यािारखाप्रयोगाच्याआिेिकी िेखिकािाच्याआिेििाएकप्रश्िच
आिे.िोप्रश्िबाजूिाठेविािरीिीिोंदअगदीपद्धिशीरपणेकेिा गेिीअसेिअसेिमखासम्िणिा
येणारिािी. म्िणूििाटकाचंीिारीखठरविािाइिरपुष्टीशोधावीिागिे.समकािीििोकािंी हििूि
ठेविेल्याससं्मरणाचंा म्िणिूउपयोगकरावािागिो.फ्रा्न्सस हमअसषची िेखीमिेयादृष्टीिेउपयुक्ि
ठरिीआिेि. त्याच प्रकारचाआधार म्िणजे समकािीि िाटककारािंी शके्सहपअरचीकरूि ठेविेिी
स्िुिीहकवाहिदा.यासंदभािहिदािदोििाटककाराचंािरीउल्लखेकेिाचपाहिजे.बेिजॉन्सियाजेष्ठ
िाटककारािे शके्सहपअरची हिदा केिी असे म्िणिा येणार िािी. या हवद्वाि, िाट्यिेखिाची बजू
राखणाऱ्या समकािीि ज्येष्ठ हमत्रािे शके्सहपअरच्या गुणावगुणाचें मूल्यमापि केिे आहण एक गोष्ट
हिहििपणे सूहचि केिी की, िाटककार म्िणूि शके्सहपअरिे पाचदिा वर्ांिच एवेी प्रगिी केिी की
मान्यवरािंीिीत्याच्यािाटकाचंीिौहककयशआहणवाङमयीिगुणयादोन्िीदृष्टरिीदखिघ्यावी.बिे
जॉन्सिचीमिे पटोिअथवाि पटोि, िी त्याच्या स्विःच्यासाहि्त्यकभहूमकेिूि हिमाणझािीिोिी, 
त्यािं वैय्क्िक िेवदेावे िव्ििे िे सवषमान्य आिे. परंिु ग्रीि िावाच्या दुसऱ्या एका िाटककाराच्या
जबािीबद्दिमात्रअसेम्िणिायेििािी.ग्रीियाअयशस्वीिाटककारािेमरण्यापूवीएकपुस्िकप्रहसद्ध
करूिआपल्याअपयशाचापाेावाचिाआिे.त्याित्यािेिाटकाच्याधंद्यािअसणाऱ्याआपल्याहमत्रािंा
शके्सहपअर िावाच्या िव्यािे हमरवू िागणाऱ्या डोमकावळ्याबद्दि सावध रािण्याचा इशारा हदिाआिे.
१५९२च्यासप्टेंबरािप्रहसद्धझािेल्यायापसु्िकािशके्सहपअरच्यािावावरीिहचडूिकेिेिी‘शकेसीि’ िी
कोटीअगदीस्पष्टआिे. ‘िटाचेकािडेपाघंरणारावाघ’ िे वणषिशके्सहपअरचेच. िेवणषियाचशब्दािं
शके्सहपअरच्या ‘सिावा िेन्री–भाग हिसरा’ या िाटकाि आेळिे. ग्रीिच्या या हिखाणाचा कािी
टीकाकारािंीहवशरे्िःमिोियािेअसाअथषकेिाकी, एकिरशके्सहपअरिाउचिेहगरीकरूिइिराचंी
िाटकेआपल्यािावावरखपवीिअसावा हकवाइिरािंी हिहििेिीिाटकेथोडीफार दुरुस्िकरूिभाव
खािअसावा.िव्यािेिाट्यके्षत्रािहशरिेल्यामाणसािामान्यवरािंीहिहििेिेहिखाणदुरुस्िकरण्याचे
काम हमळिअसावे िे शक्य वाटि िािी. हशवाय त्याच वर्ी प्रहसद्धझािेल्या ‘पॅिेहडस टॅहमया अथाि
बुहद्धभाडंार’ याआपल्यापुस्िकाि हमअसषिेअसेस्पष्टच हिहििेआिेकी, िॅहटििाटककारािं प्िॉटस
आहणसेहिकािीदोििावेअिुक्रमेसुखा्न्िकाआहणशोका्न्िकायाचेंिेखकम्िणिूमान्यझािीआिेि.
त्याचप्रमाणेयादोन्िीिाटकप्रकाराचंा हसद्धिस्ििेखकम्िणूिशके्सहपअरचेिावइंग्रजिेखकािंमान्य
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झािेआिे.आपल्यायाहवधािाचीखात्रीपटविूघेण्यासाठीिोकािंीसुखा्न्िकाम्िणूि ‘जंटिमिऑफ
व्िेरोिा’, ‘एरजष’, ‘िव्हज िेबसष िॉस्ट’, ‘िव्िज िेबसष वि’, ‘हमडसमर िाइट्स ड्रीम’, ‘व्िेहिसचा
व्यापारी’ आहणशोका्न्िकाम्िणूि ‘दुसराहरचडष’, ‘हिसराहरचडष’, ‘चौथािेन्री’, ‘हकगजॉि’, ‘टायटस
अँड्राहिकस’ आहण‘रोहमओवज्यूहिएट’ िीिाटकेपािावीिअसेआवािाित्यािेकेिेआिे.िेव्िाग्रीिच्या
उदगारामुंळेउत्पन्निोणाऱ्याशकंाआपोआपाचहिकािािहिघिाि.हमअसषच्यावरीियादीसंबधंीएकदोि
खुिासेमात्रआवश्यकआिेि.शके्सहपअरच्यािाटकाचं्यायादीित्यािेघाििेिीिावे‘टूजंटिमेिऑफ
व्िेरोिा’ (Two Gentlemen of Verona), ‘कॉमेडीऑफएरजष’, ‘िव्हजिेबसषिॉस्ट’ (Love’s Labour’s 
Lost), ‘द टेहमगऑफ दश्रू’ (The Taming of the Shrew), अशी सुधारूि घेििी पाहिजेि. त्यािे
शोका्न्िकाआहण ऐहििाहसक िाटके एकाच सदराि घाििीआिेि िेिी िक्षाि घेििे पाहिजे. एका
िाट्यरहसकािेआपल्याआवडीहिवडीिुसारकेिेिीिीयादीआिेवशभंरटके्कअचूकपणा हिच्याहवर्यी
अपेक्षूिये, एवेेिक्षािघेििेिरपुष्ट्कळशावादंगाचेहिराकरणिोऊशकेि. 
 

जे कािी पुरावे उपिब्ध आिेि व जी अिुमािे सवषमान्य िोऊ शकिाि त्याचं्या आधारावर
शके्सहपअरच्याआयुष्ट्याचेआहणिाट्यिेखिाचेआरंभीचेदोिखंडपडूशकिाि.आपिेजन्मस्थािसोडूि
िशीबकाेायिािोिंडििाआिािेथपासूििोपुेिीआठवर्ेम्िणजे१५८४िे१५९२पयंिचाकाळ.
१५९२मध्येप्रथमदंग्याधोप्यामुळेआहणिंिरप्िेगमुळेिाटकगिेृबंदपडिी.िादोिवर्ांचाकाळजमेस
धरूिअसेम्िणिायेईिकी, दिावर्ेशके्सहपअरिेिटम्िणूि, िाटककारम्िणूि, एकधंदेवाईकम्िणिू
उमेदवारीकेिी.याउमेदवारीच्याकाळाित्यािे‘कॉमेडीऑफएरजष’, ‘टूजंटिमिऑफव्िेरोिा’ आहण
‘दटेहमगऑफदश्र’ू िीसुखा्न्िकिाटके, ‘सिावािेन्री–भाग१,२व३’, ‘हिसराहरचडष’ आहण ‘हकग
जॉि’ िीऐहििाहसकिाटके, आहण‘टायटसअँड्रॉहिकस’ आहण‘िॅम्िेट’ िीशोका्न्िकिाटकेहिहििी.
िे‘िॅम्िेट’ म्िणजेजगन्मान्यझािेिे‘िॅम्िेट’ िाटकिव्िेिरत्याचीपहििीआवृत्ती.यायादीिआणखी
एकसुखा्न्िकिाटकघाििेपाहिजे.िेम्िणजे‘िव्हजिेबसषिॉस्ट’. िाटकगृिेबंदिोिीत्यावळेीिे
हििूिझािेअसाव.े िीसगळीकमाईशके्सहपअरिे हवशीपासूि हिशीपयंि केिी. पुेचाकाळखरोखर
पाििा उमेदवारीचा म्िणिा येणार िािी. कारण पुेच्या काळाि शके्सहपअर िाटकाच्या धंद्याि बड्या
आसामरपैकीएकझािा.‘चेंबरिेिचीिाटकमंडळी’ यामोठ्याकंपिीचािोभागीदारबििा.याकाळाि
त्याचे धंद्यािीि यश वाेि गेिे. ‘द मचंटऑफ व्िेहिस’ (The Merchant of Venice), ‘अ हमडसर
िाइट्स ड्रीम’ (A Midsummer Night’s Dream), ‘मेरी वाइव्िज ऑफ हवडसर’ (Merry Wives of 
Windsor), ‘मचअडूअबाउटिहथग’ (Much ado About Nothing), ‘ॲजयूिाइकइट’ (As You Like 
It) यासुखा्न्िका, ‘दुसरा हरचडष’, ‘चौथा िेन्री–भाग१आहण२’, ‘पाचवा िेन्री’ िीऐहििाहसकिाटके
आहण‘रोहमओअँडज्यूहिएट’ (Romeo and Juliet) िीशोका्न्िकाएवेेसगळेिाट्यिेखियायशस्वी
काळाििेच. या दोि खंडाचंा कािाच्या दृष्टीिे अिग हवचार करिा येण्यासारखा असिा िरी
िाट्यगुणाच्यादृष्टीिेिेदोिकािखंडएकमेकापंासूिसवषस्वीवगेळेकरिायेणारिािीि.शके्सहपअरच्या
कायहकवाकोणत्यािीिेखकाच्याकायहिखाणाचाहवचारकरायचाम्िणजेकेवळकािदृष्ट्ट्याकरूििो
चािणारिािी.कािीअंिगषिगुणाचंामागोवाघ्यावािागेि.यासशंोधिाच्यामयादाआिेिच.िाटकाि
व्यक्ि झािेिा वैचाहरक व भावहिक संघर्ष, भारे्चे चे-उिार इत्यादरचा अथािच िाटककाराच्या
वैय्क्िकअिुभिूीशीसंबंधअसिािरीिासंबधंफारिाणणेवस्िु्स्थिीशीसुसंगििसिे.शके्सहपअरच्या
िाटकाचें हवर्य आहण त्या हवर्याचंी अहभव्यक्िी यावरूि डाउडििे शके्सहपअरच्या आिंहरक
व्य्क्ित्वाहवर्यीजी हवधािेकेिीआिेििीठोकिाळ्यासारखीवाटिाि.िेखिाचीप्रहक्रयासरळिसिे
इकडे डाउडिसारख्याचें दुिषक्ष झािे आिे. िाटकाचंी कथािके, त्यािंल्या भाविा, हवचार, प्रासहंगक
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उल्लेख, शिैीचेफरकइत्यादरचािाटककाराचं्याव्य्क्ित्वाशीसरळसाधासंबधंिजोडिािाट्यिेखिाचे
कािीटप्पेहिघूशकिािकायएवेेचपाहििेपाहिजे.याहवचाराच्याआधारािेशके्सहपअरच्यासुरुवािीच्या
िाटकाचेंवगीकरणकािीप्रमाणािशक्यिोिेआहणसुसंगिठरिे.१५९२पयंिच्याकाळािएकिोिकरू
िाटककार म्िणूि शके्सहपअरिे ‘टायटसअँड्रॉहिकस’, ‘सिावा िेन्री–भाग १, २ व ३’, ‘कॉमेडीऑफ
एरजष’, ‘हिसराहरचडष’ आहण ‘दटूजंटिमेिऑफव्िेरोिा’ िीिाटकेहिहििीआहणिाटकाच्याधंद्याि
आपिे बस्िाि जमहविे. या काळाि शके्सहपअर गाजिा िो िटआहण िाटककार या दुिेरी िात्यािे.
पुेिा१५९६पयंिचाकाळम्िणजेकाव्यात्मकवृत्तीचा.याचकाळाित्यािेआपिीकाव्येहिहििीवत्याच
काव्यवृत्तीचेपडसादयाकाळािीि‘िव्हजिेबसषिॉस्ट’, ‘रोहमओअँडज्यूहिएट’, ‘अहमडसमरिाइट्स
ड्रीम’ आहण ‘दमचंटऑफ व्िेहिस’ यािाटकािं हदसिाि.यािंिरचाटप्पा १५९६ िे१५९९पयंिचािा
ऐहििाहसकिाटकाचंाटप्पामाििापाहिजे.याकाळािीििाटके म्िणजे ‘हकगजॉि’, ‘दुसरा हरचडष’, 
‘चौथािेन्री–भाग१आहण२’ आहण‘पाचवािेन्री’. शके्सहपअरच्यासुरुवािीच्यािाटकाचंाहवचारम्िणजे
यािीिटप्पाचंाहवचार. 
 

‘टायटस अँड्रॉहिकस’ िे एक सूड-िाटकआिे.आपिी मुिगी िॅ्व्िहिया हिच्यावर झािेल्या
अत्याचाराचाआहणस्विःवआपिी मुिेयाचं्यावरझािेल्याअन्यायाचाबदिारोमि सेिापिीटायटस
यािे गॉथची राणी टॅमरा आहण हिचा िबशी हप्रयकर एरि याचं्या ित्येिे कसा घेििा याची रक्िािे
माखिेिीकिाणी म्िणजे िे िाटक. सूड-िाटकािअसणारे, िेिमीचे रक्िपािाचे, बिात्काराचे, कट-
कारवायाचेंसवषभयकंरप्रकारयािाटकािआिेि.पे्रक्षकािंाअशाप्रकारच्यािाटकाचंीसवयझािीिोिी
आहण धंद्याि िाव कमवायिा हिघािेल्या शके्सहपअरिे पे्रक्षकािंा जो मसािा िवा िो भरपूर हदिा.
शके्सहपअरच्यािाटकािंसवषदृष्टरिीस्थूिवबेेबअसेिाटकिेच.सूड-िाटकाचाप्रकारअसाकी, त्याि
िा स्थूिपणा अपहरिायष िोिा. त्यािल्या त्याि एवेेच म्िणिा येईि की, त्याच जािीच्या हकडिे
हिहििेल्यास्पहॅिशर्ट्जेॅडीपेक्षािेसरसआिे.िाउजवपेणायेण्याचेकारणम्िणजेपल्लेदारभार्णाबंरोबर
काव्यात्मसंवाद, खुिाखुिीचाभयंकरपणाकमीकरणारेरचिाकौशल्यआहणपुेे‘िॅम्िेट’ व‘हकगहियर’ 
मध्येआिेल्यावडेाच्याप्रसगंाचंीिादंीइत्यादी वैहशष्ट्ट्यांचेशके्सहपअरिेयािाटकािबीजारोपणकरूि
ठेविे. 
 

‘सिावा िेन्री–भाग १, २आहण ३’ िी शक्सहपअरच्या ऐहििाहसक िाटकािंीि गुणाच्या दृष्टीिे
अत्यंिसामान्यिाटकेमािायिािवीि.यॉकष आहणिँकॅस्टरयादोिघराण्यािंीियुदे्धआहणयादवीिेया
िाटकाचें हवर्य. पहिल्या भागाि सिाव्या िेन्रीच्या राजवटीच्या पूवाधाि फ्रान्समध्ये घडिेिी युदे्ध, 
ऑर्मिअन्जचापाडाव, फ्रान्समधूिइंग्रजाचंीझािेिीहपछेिाट, फ्रें चाचेंजोिऑफआकष िेकेिेिेमागषदशषि
इत्यादरचेहचत्रणआहणकथिआिे.इहििासकारआहणिाटककारयािंीपुेेहजिासंिपदबिािकेिेिी
जोि या िाटकाि दुष्ट प्रवृत्ती साकारकरणारी उठवळ बया म्िणूि हदसिे. इंग्रजाचं्या बाजूिे िेणारा
टॉल्बटएकशूरिेवय्याम्िणूिआपल्याडोळ्यासंमोरउभाराििो, आहणबोदोयेथेत्याचामृत्यूिोईपयंि
िोसबधंिाटकगाजविो.िेन्रीचेमागषरेटशीिग्ि, यॉकष पक्षािल्याअंिगषिकारवाया, कट, जॅक, केडचे
बंड, सेंटऑल्बिची िेाईआहण समरसेटचा मृत्यू िा भाग दुसऱ्या भागाि येिो. हिसरा भाग अहधक
िाट्यमयआिे.राजा िेन्रीराज्यड्यूकऑफयॉकष च्यास्वाधीिकरिो.आपिा मुिगाराजमुकुटापासूि
वहंचिझाल्यामुळेराणीमागषरेटबंडकरिे.याप्रकरणाचाहवपाकटू्यक्सबरीच्यायुद्धािआहणहरचडषड्यूक
ऑफग्िॉस्टरिेकेिेल्यासिाव्यािेन्रीच्याखुिाििोिो.हिसऱ्याहरचडषमध्येज्याच्यामित्त्वाकाकें्षचेभीर्ण
हचत्रणआकारासयेिेत्याहरचडषचीअशािऱ्िेिेआपिीइथेओळखिोिे.ज्याशोका्न्िकािंीशके्सहपअरचे
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िाव अजरामर केिे त्यािंीि संघर्ाची चािूिआपल्यािा या िाटकाि ऐकू येिे. ‘सिावा िेन्री–भाग
हिसरा’ यािाटकाचाशके्सहपअरहवर्यीझािेल्यावादाच्यासंदभाियापूवीउल्लखेझािाआिेच. 
 

या हिन्िी भागापंकैी शके्सहपअरचे हिखाणफार थोडेआिे असा पुष्ट्कळाचंा दावाआिे. मािो, 
हकड, ग्रीिइत्यादीिाटककाराचंात्याििािआिेअसेएकमिआिे.टॉल्बटचेहचत्रणमात्रहिर्मववादपणे
शके्सहपअरचेआिेअसे माििाि. िेिीकमी िािी. या युयुत्सू स्वभावरेखेि पुष्ट्कळआकर्षकभागआिे.
आणखीएकहिर्मववादगोष्टिीकी, ऐहििाहसकघटिाचं्याहचत्रणािशके्सहपअरिेदाखविेिीदृष्टीशभंर
टके्क राष्ट्र्ट्ीयआिे. इंग्िंडच्या राजाची प्रसन्न िरफदारी त्यािआिे िे जरी सोडिे िरी राष्ट्र्ट्ीयत्वाच्या
संस्कारासाठी इगं्रजािंा या िाटकाचें मित्त्व वाटिे. िीच दृष्टी पुेच्या ऐहििाहसक िाटकािं हदसिे.
म्िणूिचचर्मचिसारखाराष्ट्र्ट्वीरम्िणिअसेकी, ‘त्याचेआपल्यादेशाच्याइहििासाचेज्ञािइहििासाच्या
पुस्िकापेंक्षाशके्सहपअरच्यािाटकािंीसमृद्धकेिेिोिे’. 
 

‘टायटसअँड्रॉहिकस’ याभीर्णिाटकापेक्षाहकवा‘सिावािेन्री–भाग१, २व३’ याऐहििाहसक
िाटकापेक्षा ‘कॉमेडी ऑफ एरजष’ आहण ‘टू जंटिमिऑफ व्िेरोिा’ या सुखा्न्िकाचें मित्त्व अहधक.
‘कॉमेडीऑफएरजष’चीपाटकरकृि ‘भरुळ’ अथवा ‘ईश्वरीकृििपंडाव’, प्रधािकृि ‘भ्राहंिकृिचमत्कार’ 
आहण शामरावओककृि ‘गड्याआपिा गाव बरा’ िी मराठी भार्ािंरे-रूपािंरे िोि. ईहजअि िावाचा
सायराक्यूजचा एक म्ििारा व्यापारी, त्याची पत्िी, अँहटफोिस िावाची जुळी मुिे, ड्रोहमओ िावाचे
मुिाचं्या िैिािीि असिेिे दोि जुळे भाऊ याचंी जिपयषटिाि जिाज फुटल्यामुळे एकमेकापंासूि
िाटािूटिोिे.वडीिएकीकडे, आईदुसरीकडे, एकभाऊआहणत्याचािोकरहिसरीकडे, दुसराभाऊ
आहण त्याचा िोकर चौथीकडे अशी वािािाि िोिे. सायराक्यूजचा कुणी मिुष्ट्य एहफससिाआिा िर
त्यािाआपिेप्राणवाचहवणेकठीणअशीपहर्स्थिीअसिे.प्राणवाचवायचेअसिेिर िे हकमििगदी
भरूिच शक्य िोिे. अशा पहर्स्थिीि ईहजअि एहफससमध्ये पकडिा जािो. संध्याकाळपयंि त्यािे
आपल्याप्राणाची हकमिपैशािमोजावी हकवाप्राणास मुकावेअसाआदेश त्याच्यावरबजाहवण्याि येिो.
एहफससच्याड्यूकिा ईहजअिआपिी दुदैवी किाणी सागंिो. जुळ्या भावापंैकी एक व त्याचा िोकर
बोटीच्या अपघािापासूि एहफससमध्येच राििअसिो. मािकआहण िोकराचे दुसरे जुळे जोडपे त्याच
हदवशीसकाळी हिथे येिेआहणमािकाचेंविोकराचें चेिरेसारखेअसल्यामुळेएकामागिूएकघोटाळे
हिमाण िोिाि. बायको आपल्या िवऱ्यािा ओळखू शकि िािी िा या घोटाळ्याचंा परमोत्कर्ष. एका
भावािावडेाठरहवण्याियेिेिरदुसराकॉन्व्िेंटमध्येआश्रयघेिो.ईहजअिच्यामृत्यचूीवळेजवळयेिे.िो
ठारिोण्याच्यावळेीसवषकुटंुबएकत्रयेिेवजुळ्याभावािंीिसाम्यामुळेउत्पन्नझािेिीभ्रािंीदूरिोऊि
सवषशवेटगोडिोिोअसेयािाटकाचेकथािकआिे.योगायोग, कृहत्रमिायािंीिेखचूिभरिेआिेिे
स्पष्टच आिे. रचिेि बेडौिपणा भरपूर आिे. िावीन्य जेमिेमच. प्िॉटसच्या ‘हमिेक्मी’ या िाटकाचे
शके्सहपअरिेिुसिेरूपािंरकेिेिे.पणत्याििीप्रासंहगकवशा्ब्दकहविोदाचीमेजवािीआिे.समाजाची
हकवा व्यक्िरची वैगुण्ये दाखविू िास्य हिमाण करण्यापेक्षा मिमोकळे िास्य आहण हिमाण करणाऱ्या
सुख्न्िकेचीिीसुरुवािएवेेचयािाटकाचेमित्त्वसमजायचे. 
 

‘टू जंटिमेिऑफ व्िेरोिा’ िे िाटकमराठीि ‘काहंिपूरचे दोि गृिस्थ’ यािावािेअविरिे िे
कोणामराठी िेखकाचािािधरूि िे हिहिििािी. दुसरा एकअिुवाद ‘काहिदी’ यािावािेदत्तात्रय
अिंिआपटेयािंीकेिाआिे.‘कॉमेडीऑफएरजष’ मध्येजुळ्याभावाचं्यासाम्यामुळेउत्पन्नझािेिागोंधळ
आणखीवाेवण्यासाठीशके्सहपअरिे त्याचेंिोकरिीदोिजुळेचघाििेवघोटाळ्याचंीआहण हविोदाची
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धमािउडविू हदिी.िाभागशके्सहपअरच्यारचिाकौशल्याचाअसिािरी िेकौशल्यगौणप्रकारचेव
एकंदरीि सबंध सुखा्न्िकािी गौणच. त्या मािािे ‘टू जंटिमेि ऑफ व्िेरोिा’ िे िाटक उजव.े
शके्सहपअरच्याउत्तमोत्तमसुखा्न्िकािं िेबसििसिेिरीत्यािल्याकािी गुणाचंीचुणूकत्यािअवश्य
हदसिे.व्िेरोिाचेदोिसभ्यगृिस्थम्िणजेव्िॅिेंटाइिआहणप्रोटू्यस.यापंकैीप्रोटू्यसजुहिआच्यापे्रमाि
रंगिो आहण व्िॅिेंटाइि जग बघायिा म्िणूि हिघिो. व्िॅिेंटाइि हमिॅििा येिो आहण हिथे त्यािा
मदिबाधा िोिे. हमिॅिच्याड्यूकची कन्या हस्ल्व्िया हिच्यावर त्याचे मि बसिे. दरम्याि प्रोटू्यसिी
प्रवासािाहिघिो.हिघण्यापूवीजुहिआशीकेिेल्याआणाभाकाचंात्यािाहमिॅियेथेयेिाचहवसरपडिो, 
कारणिोिीहस्ल्व्ियामुळेआकृष्टिोिो.यािव्याआकर्षणामुळेिोइिकाझपाटिोकी, जुहिआचेपे्रमिो
हवसरिो, एवेेचिव्िेिरहमत्रत्वाचेकिषव्यिीिोपाळीििािी.उिटहस्ल्व्ियािाघेऊिव्िॅिेंटाइिपळूि
जाणारअसल्याचागौप्यस्फोटिोकरिो.व्िॅिेंटाइििाहमिॅिमधूििद्दपारव्िावेिागिे.िोदरोडेखोराचंा
िायकबििो.आपल्यापे्रमाचेघोडेहस्ल्व्ियापुेेदामटण्याचाप्रयत्िचािूअसिाचड्यूकहस्ल्व्ियासाठी
वरम्िणूिथूहरओचीयोजिाकरिो.थूहरओच्यािावडीिूिसुटण्यासाठीआहणव्िॅिेंटाइिशीभेटण्यासाठी
हस्ल्व्िया हमिॅिबािेर पडिे आहण दरोडेखोराचं्या िावडीि सापडिे. प्रोटू्यस हििा दरोडेखोरापंासूि
सोडविो. आपल्या पे्रमाची मागणी िो जोरदारपणे माडंीि असिािाच व्िॅिेंटाइि हिथे प्रकट िोिो.
हमत्रत्वािबेइमािीकेल्याचाप्रोटू्यसिाघोरपिािापिोिे.व्िॅिेंटाइिइिकाभिामाणूसकीपिात्तापािे
िोरपळिेल्या हमत्राची ्स्थिीपािूििोद्रविोआहणहस्ल्व्ियावरीिआपिेपे्रमबाजूिासारूििो हििे
प्रोटू्यसचास्वीकारकरावाअसेम्िणिो.हमत्रपे्रमासाठीिोएवेामोठात्यागकरिो.िेत्यागाचेदृश्यपािूि
प्रोटू्यसचाखाजगी िोकर मू्च्छषि पडिो, आहणमगसगळ्यािं मोठा गौप्यस्फोट िोिो. िो िाकी, िा
िोकर म्िणजे वरे्ािंर करूि राहििेिी जुहिया. जुहियाच्या पे्रमाची मििी प्रोटू्यसिा पटिे व त्याचें
मीिििोिे. व्िॅिेंटाइिचेसािसआहण थुहरओचा भ्याडपणाड्यूकिा पटिोआहण त्याच्याआशीवादािे
व्िॅिेंटाइि आहण हस्ल्व्िआचे मीिि िोिे. पे्रमाची आहण मतै्राची संपूणष सफििा, सागंिा िोिे. या
सुख्न्िकेि पे्रमाबरोबर मतै्रीचा आणखी एक हवर्य आल्यामुळे हिचा गोडवा वाटिा आिे. िाहयका-
उपिाहयका याचं्या वरे्ािंराचे शके्सहपअरचे आवडिे िंत्र या िाटकाि प्रथम आपल्यािा हदसिे.
सुख्न्िकेचे वािावरण पूणषपणे अदभिुरम्य िसिेिरी त्याच प्रकारचेआिे. प्रोटू्यसचा हवदूर्की िोकर
िॉन्सिापुे ीििाटकािल्याप्रहसद्धहवदूर्कीपात्रापंकैीपहििा.अव्विदजाचीखहचिचिसिेिीपण
ज्या सुखा्न्िकािंी शके्सहपअर अजरामर ठरिा त्यािंीि कािी प्रसादहचन्िे दाखहवणारी अशी िी
सुखा्न्िका.उमेदवारीच्याकाळाििेिेबऱ्यापैकीिाटक.धंदेवाईकयशवाेवणारीआहणप्रहिभेचीचुणकू
दाखवणारीअशीिीउमेदवारीम्िणजेपुेच्याबिारदारकिावैभवाचापायाच. 
 

उमेदवारीचीवर्ेसंपल्यािंिरकाव्यात्मकवृत्तीचाकािसुरूझािा, याहवधािाचेथोडेस्पष्टीकरण
आवश्यक आिे. रंगभमूीवर जे जे चाििे िे िे चििी काम उत्तम प्रकारे सादर करूि धंद्याि जम
बसवायचा, िी शके्सहपअरची सुरुवािीची धडपड िोिी. िी धडपड यशस्वी झािी. सुरुवािीचे िाटके
त्याच्यासारख्यािटािंाफारआवडिी.परंिु स्विःच्याअंिरात्म्यािाआवडणारे, स्विःच्या व्य्क्ित्वाची
अहभव्यक्िीकरणारे हिखाण केल्याहशवाय त्याची प्रहिभा स्वस्थकशी बसणार? स्विःची दृष्टी, स्विःचे
अिुभव यािंा वाचा फोडणारी अशी पुेची िाटके आिेि. िी प्रथमिः िाटके आिेि िे मात्र हवसरूि
चािणारिािी.एवेेिक्षािठेविूचयाकािािाकाव्यात्मकवृत्तीचाकािम्िटिेपाहिजे.याचकाळाि
त्याच्याकाव्याचेिीिेखिझािेिे, ‘व्िीिसआहणॲडॉहिस’, ‘दरेपऑफिूक्रीझ’ आहणत्याचीगाजिेिी
सुिीिेयासवषकाव्याचेिेखिसामान्यिःयाचकाळाििे.िेव्िायाचकाळािहििूिझािेल्यािाटकावंर
कल्पिा, शब्दकळाआहणअिुभहूिहवश्वयाहिन्िीबाबिरियाकाव्याचंापहरणामझािाअसावा, असेमािणे
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अस्थािीिोणारिािी.परंिु िेअिुमािफारिाणणेचकूिोईि.सुिीिािंिात्याचाहदिदारहमत्रआहण
त्यािामोिाधंकरणारी‘श्यामिा’ याव्य्क्िहचत्राचंीसाविीिाटकािीिपात्रावंरपडिीआिेअसेम्िणणे
हिराळेआहणकुणा‘श्यामिे’च्यापे्रमािेझपाटिेिाशके्सहपअरपे्रमवैफल्यािेइिकादुखाविागेिािोिा
कीिोचएक हवर्य त्यािेआपल्यासवषिाट्यकृिरि हिरहिराळ्यारूपािे हफरविाअसे म्िणणे हिराळे.
फँ्रकिॅहरसिाटीकाकारिरयापुे ेजाऊिअसेम्िणिोकी, शके्सहपअरिेजेधीरोदत्तिायकहिमाणकेिे
िेदेखीि स्विःचा दुखरेपणा आहण िळवपेणा झाकण्यासाठीच. िे हवधाि अथािच आत्यंहिक आिे.
िाट्यिेखिाच्या मयादािंा हवसरूिच असे हवधाि करिा येईि. श्यामिेच्या वणषिाि आहण
रॉझहिडसारख्यापात्राचं्यावणषिािसाम्यआिेिेकबूि, मतै्रीचाहवर्य‘व्िेरोिाचेदोिसभ्यगृिस्थ’ हकवा
‘रोहमओआहणज्यूहिएट’ यामंध्येकािीसात्याचस्वरूपाियेिोिेिीखरे.याकाळाििीिाटकेकाव्यात्मक
आिेििेिीउघडआिेपणमुख्यिःिीिाटकेआिेििेहवचारािघेििेपाहिजे.याचाचअथषअसाकी, या
काळािल्यासुखा्न्िकाचंाहवचारदेखीिवस्िुहिष्ठदृष्टीकोणािूिव्िायिािवा. 
 

या काळािीि पहििी सुखा्न्िका ‘िव्हज िेबसष िॉस्ट’ िी िोय. गुणाच्या दृष्टीिे चाचपडि
हिहििेिीसुखा्न्िका, असेचहिचेवणषिकरायिािव.ेपे्रमाच्याभावुकआहवष्ट्कारापेक्षाहविोदावरहिचा
भरअहधकआिे.िावारचाराजाआहणत्याचेिीिउमरावयािंीिीिवर्ेअभ्यासािघािवण्याचीघेििेिी
शपथसुंदररच्याआगमिािेकशीमोडिेयाचीििकीफुिकीगोष्टयािाटकािआिे.फ्रान्सचीराजकन्या
अविरिाच त्यािंा आपिा हििय सोडिाच पाहिजे अशी िीव्र जाणीव िोिे. त्यािंिर अिुिय आहण
वरे्ािंराच्या गमिीजमिीचा िाटकाि सुकाळ िोिो. डॉि ॲहड्रयािो ड-आरमडँो िावाचा बडबड्या, 
िॉिोफर्मिसिावाचा हशक्षक, डििावाचाआरक्षक, सर िॅथहॅिअििावाचा धमोपदेशकआहण हवदूर्क
कॉस्टाडषयासवांिीयािाटकािहविोदाचाधुमाकाळघाििाआिे.राजकन्येच्यावहडिाचं्याआजाराची
बािमी येिाच पे्रमकेिीएकदमथाबंिािआहण पे्रहमकािंा एकवर्षिाटकळिरिावेिागिे. पे्रमापेक्षाया
िाटकाि हविोदाचे अंग जास्ि. म्िणजे िाटक अहधक, काव्य कमी. िेव्िा शके्सहपअरच्या वैय्क्िक
जीविाहवर्यीिकष कुिकष करण्यािाजागाकमी. 
 

आिापयंिपे्रमाचाहवर्यिसिखेळिशके्सहपअरिेरंगविा.थोडावळेगंमिजंमिपािायचीआहण
िंिरसगळे हवसरूिजायचेअशा प्रकारचे पे्रमहचत्रणआिापयंिच्यािाटकािं पे्रक्षकािंा हदसिे. पुेच्या
िाटकाि पे्रमाचा हवर्य येिोिो दुःखाच्याछटा घेऊि. ‘रोहमओअँड ज्यूहिएट’ (Romeo and Juliet) 
म्िणजे पे्रहमकाचं्या दुःखाची अमर किाणी. काव्याििी िीव्रिा या िाटकाि आिे. शके्सहपअरच्या
गाजिेल्या शोका्न्िकेच्या मािािे ‘रोहमओअँड ज्यहूिएट’ रचिेच्या दृष्टीिे अपहरपक्व समजायिा िव,े 
कारणयोगायोगवरत्यािअहधकभरआिे.पणमािवीजीविािल्यादुःखाचेमूळकारणजोमिुष्ट्यस्वभाव
त्याचेमिोज्ञदशषििीत्याििोिेच.दैवििअसेजेवणषििाटकाच्यासुरुवािीसचयेिेिेयापे्रमीयुगुिास
सवषस्वी िागू पडिे. या पे्रहमकाचं्या शोका्न्िकेस रोहमओचा उिावळेपणा हकवा ज्यूहिएटची उत्कटिा
कारणीभिूिोििसूित्याचेंिशीबचजबाबदारआिेअसेम्िणावेिागिे.त्यादृष्टीिेिीशोका्न्िकाग्रीक
िाटकासंारखीवाटिे.माँटेग्यूवकॅप्युिेटयाघराण्यािजन्मिेल्यायादोििरुणहजवाचंाअपराधकोणिा
म्िणाििरघराण्याचेंवैराचेव्रिपुेेिचािहविापे्रमाच्यावाटेिािेजािािआहणिीवाटत्यािंामृत्यकूडे
िेिे. मक्युषहशओसारखा हदिदार हमत्र, हटबल्टसारखा िळपिाआप्िेष्ट, बडबडी पे्रमळ दाई, पे्रहमकाचं्या
गुप्िपे्रमािआहणहववािािसाथदेणाराधमषगुरूिेसगळेिीशोका्न्िकाघडहवण्यािप्रत्यक्षअप्रत्यक्षपणे
सिभागीिोिाि.पे्रमआहणमरणिामिुष्ट्यजीविाििान्याय(कीअन्याय?) दाखहवण्याििाहंत्रकदृष्ट्ट्या
कचे्चअसिेिे िेिाटकयशस्वीझािेआिे.टीकाकारयाकचे्चपणाचे हकिीिी हवश्लेर्णकरोि, सामान्य
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रहसकावंरयािाटकािेअसामान्यमोहििीघाििीआिेयािशकंािािी.‘रोमकेिुआहणहवजया’, ‘संगीि
शहशकिाआहण रत्िपाि’ (िी. बा. काहिटकर), ‘प्रिापराव आहण मंजुळा’ (ए. हव. मुसळे), ‘संगीि
शाहििी’ (के.हव.करमळकर), ‘मोिििारा’ (के.रा.छापखािे), ‘संगीििाराहविास’ (व.अ.केसकर)
आहण ‘पे्रमाचा कळस’ (खं. हभ. बिेसरे) अशी साि रूपािंरे मराठीि आिेि. यापेक्षा या िाटकाच्या
िोकहप्रयिेचीदुसरीसाक्षकशािािवी? ‘अहमडसमरिाइट्सड्रीम’ (A Midsummer Night’s Dream) 
िीत्यािंिरचीसुखा्न्िका.शके्सहपअरच्यािावावरखपणाऱ्याअदभिुरम्य, कल्पिारम्य, सुखा्न्िकाचं्या
माहिकेिीिएकश्रेष्ठ सुखा्न्िका म्िणिू यािाटकाचे स्थािअेळआिे. या िाटकाचीरूपािंरे ‘मधु-
याहमिीस्वप्ि’ (कृ.िा.आठल्ये), ‘थोडक्यािचुकिेअथवासं.सीिा’ (ग.गो.िळविकर), ‘पे्रममकरंद’ 
(अ.िा.उहकडव)ेआहण‘मधुयाहमिी-स्वप्िदशषि’ (खं.हभ.बिेसरे)यािावािंीझािीआिेि.वरे्ािंरे, 
पे्रमक्रीडा, हविोदआहण वा्ग्विास याचंी जेवेी रेिचेि या सुखा्न्िकेिआिे िेवेी इिरत्रक्वहचिच
सापडिे.डाउडिच्यामिेिेिाटकआपल्यािावाप्रमाणेखरोखरचएकस्वप्िमाहिकाआिे.प्राचीिग्रीक
हवश्व, काल्पहिकयक्षभमूीआहणइंग्िंडमधीिग्रामीणहवश्विीहिन्िीजगेयािाटकािएकमेकािंबेमािूम
हमसळिी आिेि. हवसदृश आहण हवसंगि हवश्वािा एकरूपिा आहण सुसंगिी कशािे येि असेि िर
प्रणयभाविेिेच, िेयािाटकािमोठ्यागोडस्वरूपािप्रकटझािेआिे.ॲथेन्सचाड्यूकईहजअसयाची
कन्या िर्ममया हिचे पे्रम िायसँडरवर असिे. पणड्यकूचाआदेश असा की, हििे हडमेहर्ट्असशी हववाि
करावा. या हडमेहर्ट्असिे खरे म्िणजे हिची महैत्रण िेहििा हििा पूवी पे्रमाचे वचि हदिे िोिे. िेव्िा
वहडिािंी सुचहविेिेिग्िकोणत्यािीदृष्टीिेअयोग्यच.पणवडीििट्टािा पेटिेिे.ॲथेन्सचाकायदा
असाकी, मुिीिे एकिरवहडिाचें म्िणणेया बाबिीिऐकावेिािीिरमृत्युदंडासाठीियार व्िाव.े जे
कािी ठरवायचे िे चार हदवसािं. िायसँडर आहण िर्ममया ॲथेन्सिूि पळूि जायचे ठरहविाि. अशा
अरण्यािजायचेकी, हजथेॲथेन्सचेकायदेिागििािीि.िागिािकायदेिे हिसगाचे.िाबेििर्ममया
आपल्यामहैत्रणीिाम्िणजेिेहििाहििासागंिे.िेहििाअशीभोळीकी, िीिीबािमीज्यािासागंायिा
िको त्यािा म्िणजे हडमेहर्ट्असिा सागंिो. िोिी िग्िासाठी देशत्याग करणाऱ्या पे्रहमकाचंा पाठिाग
करिो. भोळी िेहििा हडमेहर्ट्असच्या मागेजािे. िी सवष मंडळी पोिचिाि िे विदेवाचं्या राज्याि. त्या
अरण्यावर ज्याची िुकूमि िोिी िो विदेवऑबेरािआहण त्याची राणी हटटाहिया याचेंझािेिे भाडंण.
कशावरूिम्िणाििरएकपोरगािोकरम्िणूिराजाकडेअसावाकीराणीकडेयामुद्द्यावर.राजाराणीिा
वठणीवरआणण्यासाठीएकिामीउपायठरविो.आपल्या हदमिीसअसणाऱ्यापकयाद्वाडयक्षािािो
सागंिोकी, अमुकअमुक फूिआण. त्या फुिाचा रसझोपिेल्या राणीच्या डोळ्यािंािावायचा म्िणजे
डोळेउघडिाचजोप्रथमडोळ्यासंमोरयेईित्याच्यापे्रमाििीपडेिआहणहिचीचागंिीहजरहविायेईि.
िाबिेपकच्याद्वाडस्वभावामुळेम्िणाहकवाचुकीमुळेम्िणा, भििाचहिमाणिोिो.पहिल्यादंािायसँडर
िर्ममयाच्या पे्रमािपडिो.िीचूकदुरुस्िकरायचाराजाप्रयत्िकरिोिरआणखीचूकिोिे.िायसँडर
आहणहडमेहर्ट्असदोघेिीिेहििाच्यािादीिागल्याचेदृश्यहिमाणिोिे.महैत्रणरमध्येकििहिमाणिोिो
आहणपुरुर्ामंध्येसमरप्रसंग.मुख्यिायक-िाहयकायात्रागंड्यािसापडिाििरविराणीएकाहिराळ्याच
प्रसंगाि सापडिे. त्याच जंगिाि कारागीर मंडळी िाटकाची िािीम करण्यासाठी जमिेिी असिे.
त्यािल्या बॉटम िावाच्या हवणकराच्या िोंडावर वात्रट पकिे गाेवाचा मुखवटा घािूि त्यािा अक्षरशः
गाेव बिविेिे असिे. या गाेवाच्या पे्रमाि हटटाहिया पडिे िी त्या फुिाच्या रसाच्या प्रभावामुळेच.
गाेवाच्यापे्रमािपडल्याबद्दिऑबेरािहिचीहिभषत्सषिाकरिोवशवेटीज्यापोरावरूित्याचेंभाडंणझािे
िोपोरगाहमळविो.सगळ्यावासहंिकखेळ.सगळेत्यामायावीहवश्वािघडविूआणिेिे.घोटाळाहिमाण
केिािेिोहिवारणकरूशकिाि.शवेटीसवषहप्रयकराचेंमीििघडविूआणणेत्याकल्पिारम्यहवश्वाि
कायकठीण? शके्सहपअरचीपे्रमहवर्यककल्पिाकल्पिारम्यिोिीअसेसमजायचेकारणिािी.त्याच्या
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सुखा्न्िकेििाहविोदिक्षािघेििािरिोपे्रमाकडेअगदीडोळसपणेपािूशकििोिोिेहदसिे.बाबषर
याटीकाकाराच्यामिेयासुखा्न्िकाम्िणजेइंग्िंडािीिहिरहिराळ्याऋिंूिीिउत्सवआहणहक्रडायाचंा
वाङमयीिआहवष्ट्कारिोि, िेमििीइथेिक्षािघ्यायिािव.े 
 

शके्सहपअरपे्रमाच्याआहणहविोदाच्याहवश्वािरमणाराएकिुशारआिंदीिाटककारिोिाअसा
ग्रिकरूि घेण्याचे अथािचकारण िािी. रोहमओआहण ज्यूहिएटच्या किाणीमुळे मािवी जीविािीि
दुःखाचेज्ञाित्यािािोिेिेहसद्धझािेचआिे.सुखा्न्िकासादरकरिािासुद्धागंभीरसमस्याचंात्यािा
हवसरपडििव्ििािेदाखहवणारेत्याचेिाटकम्िणजे‘दमचंटऑफव्िेहिस’, यािाटकाचीपाचरूपािंरे
मराठीिउपिब्धआिेि.‘स्त्रीन्यायचािुयष’ (आ.हव.पाटकर), ‘मोििेचीअंगठीहकवाजशासिसे’ (व.गो.
हिमये), ‘सं.प्रणयमुद्रा’ (हव.सी.गुजषर), ‘व्िेहिसिगरचाव्यापारी’ (खं.हभ.बेिसरे)आहण‘सं.सौदागर’ 
(मो.आगाश)ेिीिीरूपािंरेिोि.एकअत्यिंयशस्वीिाटकम्िणूियािाटकाचाक्रमवरचािागेि.
करुणिाटकािीिगाभंीयषआहणसुखा्न्िकेचीप्रसन्निायाचेंमिोिर हमश्रणयािाटकािआिे.बिेमाँट
येथे रािणारी पोर्मशया व्िेहिसच्या बसॅहॅियोशी हववािबद्ध िोिे. हववाि ठरिो िो एका हवहशष्ट िऱ्िेच्या
हिवडीिंिर. एकसोन्याची, एकचादंीची व एक हशशाचीअशा िीि पेहटकापंैकी एकीि पोर्मशयाचे हचत्र
ठेविेिेसिे.त्याचपेहटकेचीिेमकीहिवडकरण्यािबसॅहॅियोयशस्वीिोिोविोपोर्मशयािाहजकिो.या
कामहगरीसाठी येिािा त्यािािागणारेिीििजारडकॅटिोआपिा हमत्रअँटोहियोयाच्याकडूिउसिे
घेिो.अटँोहियािाहदिदारमिुष्ट्य.हमत्राचीगरजभागहवण्यासाठीभयंकरअटीवरिोशायिॉकिावाच्या
ज्यू सावकाराकडूिकजष घेिो. त्याचे स्विःचे पैसे व्यापारीजिाजािअडकिेअसिाि. पुे े िीजिाजे
बुडाल्यामुळेकजषप्राणाचामोबदिादेऊिचुकवण्याचाप्रसंगअँटोहियोपुे ेउभाराििोविोत्याभयंकर
प्रसंगासाठी ियार िोिे. हिििाचें ज्यू िोकाशंी वागणे, त्यामुळे शायिॉकच्या मिाि जागिृ झािेिी
सूडबुद्धी, त्याच्या मुिीिा हििि पोरािंी बिकवल्यामुळे या सुडािे घेििेिा पेट, त्यामुळे कजाच्या
कराराची काटेकोरपणािे व हिघृषणपणािे अंमिबजावणी करूि घेण्याचा शायिॉकचा िट्ट, यामुळे या
िाटकाििा पे्रमहवर्यकभाग दुय्यमठरिोआहणशोका्न्िकेचीिीव्रिा येिे.याकरारािूिवकरारामुळे
उत्पन्नझािेल्याखटल्यािूिअँटोहियोवाचिोिोपोर्मशयाच्याबहुद्धमते्तमुळे.करारािभारंभारमासंकापूि
देण्याचेकिमआिेपणरक्िाचाउल्लखेिािीिेव्िाअँटोहियोच्यारक्िाचाएकथेंबिीसाडंण्याचाअहधकार
शायिॉकिािािीअसाहबििोडयु्क्िवादिीन्यायाियािकरिे(इथेिीवरे्ािंरआिेच).शके्सहपअरच्या
सुखा्न्िकािंल्या इिर िाहयकापं्रमाणे पोर्मशया सुंदर, खेळकर, हविोदी िरआिेच पण बुहद्धमत्ताआहण
कोमि भाविा याचें हिच्या स्वभावाििे हमश्रण हवशरे् मिोज्ञ आिे. शोका्न्िकेची िीव्रिा आहण
सुखा्न्िकेचाआिंदअसेदोन्िीअिुभवयािाटकामुळेपे्रक्षकािंाहमळिाि. 
 

पुेच्याऐहििाहसकिाटकािइंग्िंडच्याइहििासाचेिाट्यत्मककथिआिे िेिर स्पष्टचआिे.
िाट्यरचिेच्यादृष्टीिेिाकाळथोडासा हफकावाटिो.धंद्याििेयशहमळवल्यािंिरशके्सहपअरआपल्या
किात्मकअहभव्यक्िीसाठीथोडासा हवसाविूआत्मपहरक्षणकरीि िोिाकीकायअसे वाटिे. रचिेच्या
दृष्टीिेऐहििाहसकवस्िु्स्थिीवरिवािसासंस्कारकरण्याचाआत्महवश्वासवाेिेिाहदसिो; पणत्याि
प्रहिभेचा साक्षात्कार िािी. हिदाि ‘हकगजॉि’ (‘कहपध्वज’–ि. िा.जोशी), हकवा ‘दुसरा हरचडष’ या
िाटकाििर हिहिििािी. ‘चौथा िेन्री–भाग१व२’ आहण ‘पाचवा िेन्री’ यािंप्रहिभेचाबिरआिेिो
ऐहििाहसकप्रसंगआहणव्यक्िीयाचं्याहचत्रणाििव्िे.िॉटस्परहकवापाचवािेन्रीयाव्य्क्िरेखास्मरणाि
रािणाऱ्याअसल्यािरीखरािक्षािराििोिोहविोदाचाअवाेव्यअविारफॉल्स्टाफ. ‘चौथािेन्री’ याि
िोराजपतु्राचाहमत्रम्िणूिप्रवशेकरिोआहणऐहििाहसकपात्रािंाबाजूिासारूिअवघेिाटकव्यापिो.
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फॉल्स्टाफ िेकाल्पहिकपात्र, पण िे हिमाणझाल्यावरइिकेप्रबळझािेकी त्यािाआवरिाआवरिा
प्रत्यक्षिाटककारदेखीिििबिझािाअसेवाटायिािागिे. ‘पाचवा िेन्री’ यािाटकािफॉल्स्टाफिा
मारूि शके्सहपअर या हविोदी पात्राच्या हमठीिूि कसाबसा सुटिा. ऐहििाहसक िाटकाि सत्य हकिी
असावे आहण काल्पहिक भाग हकिी असावा िा मूिभिू प्रश्ि या पात्राच्या हिर्ममिीमुळे उत्पन्न िोिे.
फॉल्स्टाफ िे हविोदीपात्रखरे, परंिुिाट्यहिर्ममिीहवर्यीअिेकप्रश्िउत्पन्नकरण्याचामाि िॅम्िेटच्या
खािोखाित्याचाच.िोआहणहपस्टि.हमस्र्ट्सेहक्वकिी, डॉिहटअरशीट, पॉइन्स, शिॅोआहणसायिेन्स
िे न्यायाधीश िा सगळा गोिवळा. यािंी इिका धुमाकूळ घाििा आिे की इगं्िंडच्या राजसते्तसाठी
चाििेल्यास्पधा, िेाया, पराक्रमयासगळ्यािूंि राजाचेविषि, किषव्यइत्यादरहवर्यकशके्सहपअरची
संभाव्यमिेयासवषगोष्टीगौणठरिाि.वाक्चिुर, अिंकारीपणिोकाचंीमिेहजकूिघेणारा, बोिण्याि
बेदरकारआहणवागण्यािहभत्रा.खाव,े प्यावेआहणमजाकरावीयाित्त्वज्ञािाचाप्रचंडअविारअसािा
फॉल्स्टाफ म्िणजे शके्सहपअरच्या हविोदसृष्टीचा मुकुटमणीच! ऐहििाहसक िाटकाि त्याचे हकवा
त्याच्यासारख्याकाल्पहिकपात्राचे स्थािकाय? असेकरणेसाहित्यदृष्ट्ट्याश्रयेस्करआिेका? इत्यादी
वाटेि िे प्रश्िटीकाकारकाेोि पणफॉल्स्टाफच्या हचत्रणाििी गोडीअवीटआिेयािशकंाचिािी.
कधीकधीअसेपात्रहिमाणिोिेकी, िेिाट्यहिखाणाचेसवषहियमगंुडाळूिठेवायिािाविे.अशापात्रािं
फॉल्स्टाफिािोडिािी. 
 

फॉल्स्टाफच्याहविोदाचेहवश्लेर्णकरणेहकवािसेिकरिात्याहविोदाचाआस्वादघेिस्विःचे
पोटदुखविूघेणेयापंकैीकािीिीकेिेिरीएकदोिहवचारमिाियेिािच.िेहवचारकेवळफॉल्स्टाफया
पात्रापुरिेच मयाहदि िािीि िर सुखा्न्िका आहण ऐहििाहसक िाटके याचें किारूप काय, एकूण
िाटकाचेिाटकपणकशािआिे, अशाप्रकारचेआिेि.शके्सहपअरच्या सुरुवािीच्यािाटकािंीच त्याचा
िाटककार म्िणूिजम बसहविा एवढ्यावरूिचकोणत्यािी प्रहिभाविं िाटककारािाअहभपे्रिअसिेिे
िाटकाििे िाटकपणशके्सहपअरिा गवसिेअसे म्िणिा येि िािी.कोणिािीकिाविं िो िािाळीि
असिेल्या किाप्रकाराचाआकार शोधीि असिो. िा शोध एकाएकी क्वहचिचिागिो. िाटकासारख्या
िोकािुविीिेखिप्रकाराििरिाशोधिळूिळूचिागणार.िोशके्सहपअरिाकसािागिा? ऐहििाहसक
िाटके हिहििािा त्याच्या असे िक्षाि आिेिे हदसिे की, सगळे कािी घडूि गेिेिे असिे आहण
िाटककाराचामुख्यप्रश्िअसिोिोयाघहटिािंासुसंगिीकशीद्यायची, हिहििआकारकसाद्यायचा? 
सुखा्न्िकेिअडचणहिराळ्याप्रकाराचीअसिे.हिथेघटिाक्रमाचेंरूपअगोदरचहिहििअसिे.परंिुया
घटिाचं्याचौकटीिवावरणाऱ्यावृत्तरिामािवीरूपकसेद्यायचे? कधीकधीमािवीरूपयावृत्तरिादेिायेि
िािी.िेव्िापकसारखेअमािवीरूपदेखीिस्वीकारावेिागिे.म्िणजेचवास्िवआहणकल्पिायािंाकसे
साधंावयाचे िा मुख्य प्रश्ि आिे. धंद्याच्या दृष्टीिे रंगभमूीचा परंपरा या बाबिीि मागषदशषि करिे. त्या
मागषदशषिाचाशके्सहपअरिेआपल्या सुरुवािीच्यािाटकािं पूणषफायदाकरूि घेििा.पण िेवढ्यािेया
मिािकिाविंाचेसमाधािकसेिोणार? त्यािािाटकाचेखरेरूपगवसिेिेपुेेहिहििेल्याजगप्रहसद्ध
शोका्न्िकािं, ‘ॲजयूिाइकइट’ सारख्यासुखा्न्िकेिआहण‘ज्यहूिअससीझर’ सारख्याऐहििाहसक
िाटकाि. म्िणूिचकािमािािे ‘ॲजयूिाइक इट’ अिीकडचेअसिे िरी सुरुवािीचे िाटकखहचि
िव्िे. म्िणिू ‘िॅम्िेट’चीपहििीआवृत्तीअिीकडचीअसिीिरीजगमान्यझािेल्या ‘िॅम्िेट’ िाटकाशी
हिचासंबधंजोडणेकेवळबखरिहवसाच्यादृष्टीिेचयोग्यिोईि. 
 

* * 
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िीन उज्जिल ि िीन शबल सुखान्न्िका 
 

कमलाबाई णटळक 
 

पंधराशेअठ्ठ्ठ्याण्णवपयंिशके्सहपअरिेबऱ्याचसुखा्न्िकाहिहिल्यािोत्या.फॅ्र्न्ससहमअसषिेया
सुखा्न्िकाबंद्दि काेिेिे स्िुिीचे उदगार प्रहसद्ध आिेि. पण या के्षत्रािीि परमोच्च उत्कर्ष अजूि
गाठावयाचा िोिा. िो शके्सहपअरिे १५९८ िे १६०० याकाळाि िीिअत्यंि रमणीयअशा सुखा्न्िका
हििूिगाठिा.‘मचअडूअबाउटिहथग’, ‘ॲजयूिाइकइट’ व‘र्वले्फ्थिाइट’ यात्यािीिसुखा्न्िका
िोि. या िीि सुखा्न्िकािूंि खास शके्सहपअरची अशी एक सुखा्न्िकेची कल्पिा साकार झािी.
ॲहरस्टॉटिच्या व्याख्येिीि सुखा्न्िका, प्िॉटसची सुखा्न्िका व इं्ग्िश िाटककार हििी याची
सुखा्न्िकायासवांिूिशके्सहपअरचीसुखा्न्िकािीहिराळीवश्रेष्ठआिे.ॲहरस्टॉििे‘कॉमेडीिीिपाते्र
कािीदोर्ािंीयुक्िअसावीि;पणयादोर्ाचंापहरणामदुसऱ्यासंउपद्रवकारकहकवादुःखदायकििोिा
फक्ि िास्यास्पद ठरावा’ असे म्िटिे आिे. प्िॉटसची सुखा्न्िका उपिासात्मक असिे. हििीच्या
सुखा्न्िकेििास्याबरोबरराजकीयरूपके, देवदेविाचंीपाते्रआहणअिंकाहरकवअहिशयो्क्िपूणषभार्ा
असे.शके्सहपअरिेआपल्यासुखा्न्िकािंिास्यािाएकीकडेपे्रमाच्याउदात्तपणाचीिरदुसरीकडेहकहचि
हखन्निेचीजोडहदिीआिे.िसेचत्याच्यासुखा्न्िकािंप्रकटबोधिसिािरीवास्िवजीविाचेहचत्रणव
त्यापासूि िकळि प्रिीि िोणाराजीविाच्या ित्त्वज्ञािाचा साक्षात्कारआेळिो. जुन्या ग्रीक, िॅहटि व
इं्ग्िश सुखा्न्िकाचं्या स्वरूपािंल्यायाकायाकल्पािेशके्सहपअरच्या सुखा्न्िकाअहवस्मरणीयझाल्या
आिेिवजागहिकिहििवाङमयाित्यािंीस्विःचेअसेखासमािाचेस्थािप्राप्िकरूिघेििेआिे. 
 

शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकाचें वणषि काव्यात्मक, गूेरम्य, अदभिुरसात्मक व िविवोन्मेर्शािी
अशा हवशरे्णािंी करिा येईि. वास्िव सृष्टी व कवीच्या प्रहिभेिे हिर्ममिेिी सवांगसंुदर सृष्टी याचें
अहिमिोिरहमश्रणत्याच्यासुखा्न्िकािंआेळिे.प्रथमदशषिीजडणारीप्रीिीिात्याच्यासुखा्न्िकाचंा
मध्यहबदूअसिो.िापे्रमाचामिोज्ञखेळज्यापहरसरािखेळिाजािोिोपहरसरम्िणजेकहवकल्पिेििी
एकयक्षभमूीअसिे.िीडोळ्यािंासुखावणारी, संगीिािे हििादणारीवहिभषरिास्यािेदुमदुमिेिीअशी
असिे.यायक्षभमूीिवावरणारीमाणसेमात्रखरीखुरी, वास्िवसृष्टीििीअसिाि.त्यापंकैीकािीहवहक्षप्ि
वकाहि दुवृषत्तअसिाि. हवहक्षप्िािंा िास्यास्पदकरूिमागावरआणणे व दुवृषत्ताचंा हृदयपािटघडविू
आणणे िे सुखा्न्िकेच्याअहधष्ठात्री देविेचे (The Comic Muse) अविारकायषिोय. िेकायषसाधण्याचे
हिचेित्यारम्िणजेपहरिास.िीकधीबोचणारीवकठोरटीकाकरीििािी.हिचेहचमटेरेशमीअसिाि.
याअदभिुरम्यवसदािंदीहवश्वािउपिासािावावचिािी.इथेफक्िकाव्यरसआकंठप्यावयाचाआिे.
थट्टामस्करीकरूििसायचेआिे.प्रीिीचेगुिाबीकोडेउिगडायचेआिे.इथेराज्यककष शिकांचेिािी
िरकोमिभाविाचेंआिे. 
 

प्रीिीिीयाकोमिभाविाचंीसम्राज्ञािोय.सुफहििप्रीिीच्यासोिेरीिेजािेसुखा्न्िकेचीसृष्टी
उजळूिउठिे.िास्याचीमात्राजशीहवहक्षप्िाचं्यास्वभावदोर्ावंरिागूपडिेिशीपे्रमाचीिीसंजीविीदुवृषत्त
माणसाचंाहृदयपािटकरिेवसामान्यािंाअसामान्यकोटीिापोचविे.प्रीिीिीमािवीस्वभावाचीजणू
हिकर्ग्रावाआिे.हिच्यास्पशािेथोराचं्याउदात्तिेिाउठावहमळिोिरिीिाचेंहिणकसपणउघडेपडिे.
‘र्वले्फ्थिाइट’ मधिेमिॅव्िोहिओवसरअँड्रयू िेआपल्यापे्रमाच्याप्रदशषिािेिास्यास्पदठरिाि; पण
ऑरिँडो व व्िायोिा िी प्रीहिरसायिाच्या स्पशािे उजळिाि, हदव्यरूप धारण करिाि. अथाि
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सुखा्न्िकािंीििीप्रिीचीभाविाििकीफुिकीवखेळकरवृत्तीचीआिे.याप्रीिीिाग्रिणिागल्यास
माणूसजीविािूिउठावा, असा‘ऑथेिो’सारख्याशोका्न्िकाचाप्रकारयेथेिािी.शके्सहपअरिेवडेपेव
पे्रमीजि याचं्याि खूपचसाम्य असल्याचे गािािंल्या िसि हठकहठकाणी म्िटिेआिे. पण अकृहत्रम व
हिष्ट्कपटप्रीिीिेमािवीजीविआिंदमयिोिे, असायासुखा्न्िकाचंासंदेशआिेयािशकंािािी. 
 

या मिमोकळ्या व खेळकरप्रीिीची स्वाहमिीिाहयकािीशके्सहपअरच्या सुखा्न्िकािं पहिल्या
दजाच्यापात्राचेमािाचे स्थाि घेिे.िायक िुसिा हििे फंुकिेल्या पे्रमाच्यापुंगीवरभाि हवसरूि डुिि
राििो.शके्सहपअरच्यायासवषश्रेष्ठिीिसुखा्न्िकाचं्यािाहयकासुंदर, चिुर, आिंदी, खेळकरवृत्तीच्या, 
शिाण्या व पे्रमळआिेि. िसेच त्या मोठ्या हिमिवािवकिषबगारिीआिेि.अडचणरिूि युक्िीिे मागष
काेणाऱ्या, डोकेिेिमीिाळ्यावरठेविूवागणाऱ्या, स्विःचेवदुसऱ्याचेंजीविकाबिूठेवणाऱ्यायायुविी
सबंधकथािकाचीसूते्रखुबीिेििहविाि.इिरहवहक्षप्िवदुवृषत्तपात्राचं्या हवहचत्रवछदमीवागणुकीच्या
पाश्वषभमूीवरयािाहयकाचंाप्राजंिपणा, सचोटीवहिमषळवागणूकउठूिहदसिे.सुखा्न्िकेचीअहधष्ठात्री
देविा अशा सरळ, सिजसुदंर व गुणी माणसािंा वश िोिे व सवष सकंटावंर माि करूि स्विः सुखी
िोण्याच्यावइिरािंासुखीकरण्याच्यात्याचं्याकायाित्यािंामदिकरिे. 
 

यािीिसुखा्न्िकािंीशके्सहपअरिेसमकािीििाट्यपे्रक्षकाचंीअदभिुरम्यिेचीभकूभागहविी.
प्रीिीचेगोड स्वप्िािंशके्सहपअरिे त्यािंा गंुगविेआहणघटिािंीिवसंवादािंीि हविोदािे पोटभरूि
िसहविे. पण या गंुगीि व िशािं िे मग्ि असिािा त्याचं्या अिंरी सूशम ज्ञािदीप पाजळण्याचे कायषिी
शके्सहपअरिेअत्यंि कुशििेिे केिे.अदभिुरम्यसृष्टीििाडामासाचीमाणसे खेळवूिवास्िवजीविाचा
साक्षात्कारत्यािेपे्रक्षकािंाघडहविा.िीसवषहकमयात्यािेज्याजादूच्याकाडंीिेसाधिीिीत्याचीसमथष
िेखणी या सवष सुखा्न्िकािं आपल्या र्ोडश किािंी पहरपूणष अशी प्रकटिी आिे. हििे पे्रक्षकावंर
घाििेिीमोहििीआजचारशेवर्ेझािीिरीअजूिेळिेिीिािी. 
 

यािीििाटकापंैकी ‘मचअडूअबाउटिहथग’ हकवा‘उगीचचगोंधळ’ िेिाटक१५९८–९९च्या
सुमारास हिहििे गेिे असाव.े याच्या कथासूत्रािीि कािी भाग शके्सहपअरिे बडेँिो या इटाहियि
िेखकाच्यािविकथेिूि घेििाअसिा, िरी एकंदरकथािकाि त्यािे स्विःघाििेिीभरअमोहिक
आिे.दोिउपकथािके, मित्त्वाचीकािीिवीपाते्र, िाट्यात्मकअसेअिेकप्रसंगवमिोज्ञअशीकाव्यमय
भार्ािीशके्सहपअरचीस्विःचीआिे.िाटकाचेमुख्यकथािकपुे ीिप्रमाणेआिे: 
 

क्िॉहडओिावाचाफ्िॉरेन्सचाउमराव मेहसिाचाराज्यपाि हिओिािोयाचीकन्यािीरो हिच्या
पे्रमाडपडिो, पणहिच्याचाहरत्र्याबद्दिशकंाघेऊिऐििग्िाच्यावळेीिोहिचाहधक्कारकरिो.पुेेशकंा
खोटीठरल्यावरपिात्तापदग्धिोऊििो हिचास्वीकारकरिो.या मुख्यकथािकाच्याजोडीिािीरोची
चुििबिीणबीआहर्ट्सवपडॅ्यूआचािरुणउमरावबेहिहडकयाचेंपे्रमप्रकरणिेउपकथािकआिे.पणिी
दोि पाते्र इिकी उत्तम रेखाटिी गेिी आिेि की, िीच मुख्य कथािकािीि पात्रापेंक्षा जास्ि िक्षाि
राििाि. हशवाय सुखा्न्िकाचंाखरागाभाप्रीिीव हविोद िेयाउपकथािकािचप्रामुख्यािेआिेि.या
जोडगोळीमध्येएकप्रकारचीहवरोधीप्रीिीआिेवत्यामुळेयापे्रमप्रकरणािाआगळाचरंगचेिाआिे.िी
दोघेबािेरूिपरस्पराचंा हिटकाराकरीिअसल्याचाआवआणिाि.िीआजन्मअहववाहििरािण्याच्या
प्रहिज्ञाकरीिअसिाि.पणआिूित्यािंापरस्पराबंद्दििीव्रआकर्षणवाटिअसिे.परस्परभेटीसाठीिी
आिुरअसिाि, पणभेटल्याबरोबरमात्रशा्ब्दकचकमकीिासुरुवाििोिे.यावागयुद्धािंममषभेदीपण
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िमषहविोदीशब्दशराचंीदेवघेविोिे.पणशवेटी ‘िािी, िािी’ म्िणिच, सवषिोपरीअिुरूपअसेिेजोडपे
हववािबद्धिोण्याचेठरहविे. 
 

दुसरे उपकथािक िवािदार डॉगबेरी व गस्िवािे याचें. िी खुळी व भाबडी पाते्र खूप गोंधळ
घाििाि, पणशवेटीयाचं्याचकिषबगारीिेिीरोवरीिकिंकखोटाअसल्याचेहसद्धिोिेवखििायकाचे
कुहटिकारस्थािउघडकीसयेिे. 
 

िी हिन्िी कथािके शके्सहपअरिे अत्यंि कुशििेिे एकत्र गंुफिी आिेि. या हिन्िी
कथािकाचं्याद्वारा त्यािेआपल्यािाअहभपे्रिअशीसुखा्न्िकाचंीसवषपर्थयेसंभाळिीआिेि.बीआहर्ट्स-
बेहिहडकिीजोडी प्रणयाचा खेळआपल्याचिुरवचटकदारिाडझगड्यािे रंगविाि.डॉगबेरी हिमषळ
हविोदाचीबाजूसंभाळिो.िीरोचीकरुणकिाणीसुखा्न्िकेच्यापोटाििीसूशमहखन्निादशषहविे. 
 

याप्रमाणेकथािकाचीजुळणीउत्तमसाधिीअसिीिरीत्यािीिघटिाबंद्दिआधुहिकवाचकािा
अिेक शकंा येण्याजोग्या आिेि. िीरोिे शवेटी क्िॉहडओचा स्वीकार कसा केिा? त्याच्या अक्षम्य
वागणुकीबद्दित्यािाकािीचहशक्षाििोिाउिटिीरोसारखीसुंदरपत्िीत्यािाहमळावी, िेन्याय्यआिे
का? पणअसिेप्रश्िशके्सहपअरचेसमकािीिइं् ग्िशपे्रक्षककधीचकरीििसि.हशवायशके्सहपअरिे
हिर्ममिेल्यासुखा्न्िकािंीिसृष्टीिकोठिेिीचमत्कारघडूशकिाििीमिोमिखूणरहसकािंापटिेिी
असिे.कथािकािीिघटिाचं्याजुळणीबद्दिचेॲहरस्टॉटििेघािूिहदिेिेअपहरिायषिावसंभविीयिा
िे दंडक शोका्न्िकाइंिके काटेकोरपणे सुखा्न्िकािंा िावावयाचे िसिाि. शोका्न्िकािंीि व्यक्िी
त्याचं्यादारुणहवहधहिहखिाकडेअपहरिायषपणेवसंभविीयकारणामुंळेखेचल्याजािािअसेचदाखवावे
िागिे, िािीिरशोकात्मकवािावरणशोकात्मपहरणामहबघडूिजािो.सुखा्न्िकेिअसेिसिे.कुठिेिी
संकटकसेिीआिे िरी सुखा्न्िकेच्या वािावरणाि िे शवेटी टळणार व ‘सवे सुहखि:’ िोणार, याची
खात्रीपे्रक्षकािंाप्रारंभापासूिचअसिे, वम्िणूिघटिािंीिकायषकारणभावाचाकार्थयाकूटिेकरीिबसि
िािीि. 
 

दिा वर्े कसिेल्या िेखणीिे शके्सहपअरिे यी सुखा्न्िकेिीि पाते्र उत्कृष्ट रेखाटिीआिेि.
सवांि िक्षाि रािण्याजोगी व्यक्िी बीआहर्ट्स िी िोय. शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकाचं्या सगळ्या
िाहयकापं्रमाणे िीआकर्षक, चिुर, हिमिवाि वआपल्या भार्णािीि चिुर कोहटक्रमािे भल्याभल्याचंी
रेवडीउडवणारीअशीआिे.बािेरूित्राहटकेचाआवआणीिअसिीिरीिीमिाचीकोमिवपे्रमळआिे.
हििा बहेिहडकिे गमिीिे हदिेिी ‘बेमुवषि बाईसािेब’, ‘हजविं िोफखािा’ िी िावे हििे पाघंरिेल्या
बुरख्यािासाजेशी असिी, िरी त्यामागिी हिची बहिणीबद्दिची प्रीिीिपूि रािाि िािी. क्िॉहडओिे
हववाि-घटकेिा िीरोच्या केिेल्या अपमािािे िी खवळूि उठिे. आपल्यावर पे्रम करू इ्च्छणारािे
क्िॉहडओिादेिदंडदेऊियाअपमािाचासूडउगवावा, असाआपल्यास्वयंवराचाकठोरपणिीजािीर
करिे.हिचेशब्दहिखटअसिेिरीहिचीवृत्तीआिंदीवमुखचयासदैविसरीआिे.‘हकिीिेिमीआिंदी
असिेसगिू’, असेहिच्याचिुत्याच्याघरीपािुणाआिेल्याराजापेड्रोिेउदगारकाेिे, िेव्िािोम्िणिे, 
‘ज्यािक्षत्रावरमाझाजन्मझािािेिक्षत्रचिाचणारे, िसणारे, हखदळणारेअसिेपाहिजे.’ ‘गंमिकरणे
िामाझास्वभावच.पणमाझ्याबोिण्यािकािी हवशरे्अथषमात्रिसिोबरंका.’ असेिीबजाविे.पण
हिचा हविोद म्िणजे केवळ पोकळ, अथषिीि बडबड, असे पे्रक्षकािंा मात्र वाटि िािी. हववाि, प्रीिी व
एकंदरपुरुर्जाियाबंद्दििीमोठे मार्ममक हविोदकरिे. पणशवेटी िी मि्स्विीआपल्यािा प्रीिीच्या
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बंधिािजखडूिघेिे.बहेिहडकचेआपल्यावरपे्रमजडिेआिेअसेकािीपडिाचिीआपल्यापुरुर्दे्वर्ाचा
कायमचा हिरोप घेिे व त्याच्या प्रीिीिा प्रहिसाद देण्यास उत्कंहठि िोिे. प्रीिीच्या मध्यहबदूभोविी
अवखळपणेहगरक्याघेणाऱ्याशके्सहपअरच्यासुखा्न्िकेिासाजेिअशीचिीिाहयकाआिे. 
 

बेहिहडिकिािी सुखा्न्िकेिाशोभेिअसािायकआिे.शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकािंीि मुख्य
पाते्र िी िेिमीच खािदािी कुिािंीि व सुससं्कृि अशा असिाि. हशवाय बहेिहडक िा देखणा, शूर, 
आिंदी, चिुर व हमठ्ठास भार्णे करणारा आिे. बीआहर्ट्सप्रमाणे िोिी हववािाच्या हवरुद्ध असिो व
स्त्रीजािीपासूि फटकूि रािण्याचा प्रयत्ि करीि राििो. पण बीआहर्ट्सआपल्यासाठी झुरिे आिे असे
त्याच्याकािीपडिाचिोिाबडिोबमदिाच्याबाणाचेंिशयबििो.उभयिाएकमेकावंरअिुरक्िआिेि
असे त्यािंा भासवण्याची व पहरणामी या अिुरूप जोडप्यािा िग्िबधंिाि अडकवण्याची उभयिाचं्या
स्िेह्याचंीिीएकशक्कििोिी.अथािआिूिदोघािंाएकमेकाबंद्दिआकर्षणवाटििोिेच.त्याचं्यामधिी
हविोदी शा्ब्दक चकमक िी हवरोधी भक्िी स्पष्ट करिे. बीआहर्ट्स-बेहिहडकमधल्या या पे्रमकििािूि
शके्सहपअरिेस्त्रीपुरुर्संबधंािीिसंघर्ाचेउत्तमहचत्रीकरणकेिेआिे.अिाहदकािापासूििरुणस्त्रीपुरुर्
एकमेकाकंडे आकृष्ट िोि असूि, त्या आकर्षणाहवरुद्ध झगडि आिेि. एक प्रकारच्या भीिेिे िे
एकमेकापंासूिदूरदूरपळिआिेि.अिोख्या, सखोि, गूेप्रीिीमुळेप्रीहिहवर्यासआत्मसमपषणकरण्याची
अंिःप्रवृत्तीएकीकडे, िरस्विःच्याअ्स्मिेच्यािोपाचीभीहियुक्िअिंकारीजाणीवदुसरीकडे, असािा
स्त्रीपुरुर्ािंीि अिादी व अिंि झगडा आिे. या झगड्याि शवेटी अंिःप्रवृत्ती व प्रीिी यशस्वी िोिाि.
बीआहर्ट्स-बेहिहडकमधिािाप्राहिहिहधकझगडाउदबोधकिसाचमिोरंजकआिे.स्विःिावदुसऱ्यािा
आपल्या भाविाचं्या सत्यस्वरूपाच्या बाबिीि फसवू पािणाऱ्या या अवखळ, चिुर, हविोदी जोडीिा
शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकाचं्या अहधष्ठात्री देविेिे शवेटी िाळ्यावर आणिे आिे. िा सगळा प्रणयाचा, 
गमिीचाखेळविेआिंदी, िाघवीजोडपेरहसकाचेंकायमचेआिंदस्थाििोऊिबसिेआिे. 
 

या दोघापंुे े क्िॉहडओ-िीरो िी जोडी हफकी पडिे. कदाहचि शके्सहपअरिे मुद्दामच
बीआहर्ट्सबहेिहडक या जोडप्यािा प्राधान्य देण्यासाठी क्िॉहडओ-िीरो रंगविािा हफके रंग वापरिे
असाविे.एखाद्यािळव्या, हखन्नगंभीरिाटकािाशोभिीिअशीिीिायक-िाहयकाआिेि.शके्सहपअरच्या
पहरपक्व सुखा्न्िकािं िटकूिआेळणाऱ्याकारुण्याच्या पाश्वषभमूीसाठीयाकरुणकथेचीयोजिाआिे.
शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकािंीिखोि व्यथा िा त्याचंा एक हवशरे्आिे. त्याची सुखा्न्िका िी हिव्वळ
पहरिासात्मक हकवा उपिासात्मक िसिे. वास्िव जगाचे िी दशषि घडवीि असल्यामुळे हिच्याि
सुखदुःखाची सरहमसळअसिे. मात्र अशा या जगािजो शिाणपणािे, आिंदी वृत्तीिे वागेि व उदार, 
हवशािदृहष्टकोणठेवीििोदुःखावरमािकरूिसुखीिोईि, असेशके्सहपअरिादाखवावयाचेआिे. 
 

‘मचअडूअबाउटिहथग’ यािाटकािाअमरकरणारीदुसरीपाते्रम्िणजेिवािदारडॉगबेरीव
त्याचा जोडीदार गस्िवािा. ‘शके्सहपअर िा हशष्ट िेखक िोिा, फक्ि राजेरजवाड्याचंी व सरदार-
उमरावाचंीचपाते्रिोउत्तमरेखाटिो.’ असेम्िणणाऱ्याचेंिोंडशके्सहपअरिेडॉगबेरीचेपात्ररंगविूकायमचे
बंद केिेआिे. या खेडवळ व अडाणी पात्रािंा इिर बहुद्धमाि, सुसंस्कृि वखािदािी मंडळरि मोठ्या
हधटाईिे घुसविूशके्सहपअरिे त्यािंा मुख्यकथािकाशीबेमािूमसाधूंिटाकिेआिे.िीरोवरीिकिंक
धुविूकाेण्यािडॉगबेरीचाचमोठावाटाआिे.बहेिहडकिेप्रणहयिीचापणहजकण्यासाठीक्िॉहडओहमत्र
असूििी त्यािा दं्वद्वयुद्धासाठीआव्िाि केिे िोिे. पण त्या युद्धािे क्िॉहडओचा सूड घेििा गेिा िरी
िीरोवरचाआरोपकािीखोडिागेिािसिा.िीरोिीएकारात्रीशयिगृिाच्याहखडकीिूिकुणाशीिरी
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पे्रमािापकरीििोिीअसाहिच्यावरआरोपिोिा.खरेम्िणजेिाबिावखििायकािेपैसेचारूििीरोची
दासीमागषरेटवस्विःचाएकसाथीदारयाचं्यामध्येघडविूआणिािोिाविोक्िॉहडओच्यािजरेसपाडूि
िग्िािहवघ्िआणिेिोिे.याचिावाचीप्रौेीखििायकाचासाथीदारआपल्याहपत्यापाशीमारीिअसिा, 
डॉगबेरी व गस्िवािा यािंी आडूि ऐकिे. त्याचं्या कारस्थािाच्या संशयािे त्यािंा पकडूि डॉगबेरीिे
हिओिािोपुे े त्यािंा िजर केिे. हिओिािो मुिीच्या िग्िाच्या गडबडीि िोिा. हशवाय डॉगबेरीच्या
बोिण्यािीि हवहचत्र खोडीमुळे त्यािा त्याच्या बोिण्यावरूि कािीच बोध चटकि िोईिा. (डॉगबरेी
बोििािाचोरािाचुकूिमोरम्िणेवहिरस्कारािापुरस्कारम्िणे.)िेव्िा‘िूचगुन्िेगाराचंाजबाबघे.’ असे
िोडॉगबेरीिासागंिो.हिकडेिग्िक्षणीचीदारुणघटिाघडिअसिािाइकडेडॉगबेरीआरोपरचीजबािी
घेिअसिो.डॉगबेरीच्या खुळ्या, अडाणी वागणुकीमुळे व िास्यास्पदशब्दप्रयोगामुंळे या प्रवशेाि भरपूर
हविोद हिमाण िोिो व त्यामुळे पे्रक्षकाचं्या मिावरीि दुःखद घटिेचा िाण जरा सैि िोिो. िा प्रवशे
पािािािारस्त्यािरोजभेटणाऱ्याहबिडोकिवािदाराचंीवगस्िवाल्यांचीआठवणिोऊि, शके्सहपअरचे
पे्रक्षक पोट फुटेपयंि िसिे असिीि. मेहसिामध्ये सुसंस्कृि वािावरणाि ऐटबाजपणे वावरणाऱ्या
इटाहिअि खािदािी मंडळीि िे गावंे ळ, गोंधळे अस्सि इंग्रजी िग शके्सहपअरिे बेमािूम हमसळूि
टाकिेआिेि.सुखा्न्िकेिहविोदहिमाणकरण्यासाठीिेिमीच्यापद्धिीप्रमाणेदरबारीखुर्मस्कऱ्याया
िाटकाि वापरिेिा िािी. डॉगबेरीच्या बोिण्यािीि शब्दाचं्या गैरवापरािे व रस्त्याचंा बंदोबस्ि
ठेवण्याबद्दिच्या त्याच्या हवहचत्र कल्पिामुंळे हिमषळ हविोदाचे झरे ठायीठायी वाििाि. कुणािािी ि
बोचणारा आहण हवशाि, उदार व क्षमाशीि हृदयािूि हिमाण िोणारा िा हविोद िे शके्सहपअरच्या
सुखा्न्िकाचेंएकश्रेष्ठवैहशष्ट्ट्यआिे. 
 

काव्यात्मकभार्ावमधुरगीिेिेशके्सहपअरच्यासुखा्न्िकाचेंआणखीएकवैहशष्ट्ट्ययािाटकाि
भरपूरआिे.‘Sigh no more, ladies’ िेगीित्याच्या‘Hey nonny nonny’ याअवखळपािुपदािेवबेछूट
आशयािेअमरझािेआिे. ‘पुरुर्िेफसवचेअसिाि.हस्त्रयािंो, त्याचं्यासाठीसुस्कारेसोडीिबसूिका.
िसा, खेळा, िाचा, “िे िॉिी िॉिी” ओरडा,’ असा स्वच्छंदी, गमिीदार उपदेश या गीिािूि व इिर
गीिािूंिबॅल्थझारिागाणाराउमरावकरिो.िाटकािीििग्िवदेीवरचाभाविोत्कटप्रसंगवित्समइिर
घटिा शके्सहपअरिेकल्पिारम्यकहविापंक्िरि गंुफिेआिेि. पण बेहिहडक-बीआहर्ट्समधिे चटकदार
संवादवडॉगबेरीचे हविोदीप्रवशे िेअत्युत्कृष्टगद्याि हिहििेआिेि.शके्सहपअरिासव्यसाची िेखक
िोिा.प्रहिभेच्याभरारीिेयुक्िअसेमिोज्ञकाव्यविल्लखििवारीच्यापात्यासारखेिखिखणारे, सुबक
वरेखीवगद्यिोसारख्याचकौशल्यािेहििूशकिो.गद्याििीडॉगबेरीचेभाबडे, गोंधळे, िशाहपकहवणारे
गद्यआहणप्रणयीजिाचेंचिुर, कोरीव, कािीवगद्ययादोिोंवरिीत्याचेसारखेचप्रभतु्वआिे. 

 
शके्सहपअरच्या प्रभावी, रसाळ सुखा्न्िकापंैकी दुसरे िाटक, ‘ॲज य ूिाइक इट’ हकवा ‘जसे 

िुम्िािंा िव’े िे रहसकाचें अत्यंि आवडिे आिे. त्यािीि आिंदी, हविोदी, िडफदार, बुहद्धमाि िाहयका 
रॉझहिड, चिुर खुर्मस्कऱ्या टचस्टोि, हवरक्ि ित्त्वज्ञ जेक्वीज, भावािे हिवाहसि केिेिा ्स्थिप्रज्ञ ड्यूक 
व या सवांच्या आिंदी, हिहिि, हिवािं जीविाची पाश्वषभमूी व िािा प्रणयी युगुिाचं्या पे्रमाच्या आहवष्ट्काराचे 
संकेिस्थाि आडषिचे रमणीय वि िी सवष वाङमयपे्रमी व िाट्यपे्रमी अभ्यासकाचं्या अंिःकरणािं कायमचे 
स्थाि पटकाविू बसिी आिेि. 
 

िाटकाचे कथािक थोडक्याि पुेीिप्रमाणे सागंिा येईि : फे्रडहरक आपल्या वडीि भावािा 
स्थािभ्रष्ट करूि त्याचा अहधकार पटकाविो. हिवाहसि ड्यूक व त्याचे कािी एकहिष्ठ सरदार आडषिच्या 
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अरण्याि जाऊि हिवािं आयुष्ट्यक्रम चोखाळिाि. कािी हदवसािंी फे्रडहरकची आपिी पुिणी रॉझहिड 
हिच्यावरिी गैरमजी िोिे. िेव्िा िी व हिच्या िोभाखािर फे्रडहरकची मुिगी सीहिआ या दोघी खुर्मस्कऱ्या 
टचस्टोि यािा घेऊि आडषिच्या अरण्याची वाट धरिाि. ित्पूवी ऑरिँडो या बहिष्ठ युवकावर रॉझहिडचे 
प्रथमदशषिी पे्रम बसिेिे असिे. त्याच्यावरिी फे्रडहरकचा राग झाल्यामुळे िोिी आडषिच्या अरण्याि दाखि 
िोिो. िेथे पे्रमवडेा िोऊि रॉझहिडवर हिहििेिी स्विःची प्रीहिकविे झाडाझुडपावंर िो िटकावीि 
सुटिो. एक हदवस सुरहक्षििेसाठी पुरुर्वरे् धारण केिेल्या रॉझहिडशी त्याची भेट िोिे. ऑरिँडोचे 
पे्रमवडे बरे करण्यासाठी रॉझहिड एक गमिीचा उपाय सुचहविे. गिॅीमीडिा (रॉझहिडिे पुरुर्वरे्ाि 
घेििेिे िाव) रॉझहिड समजूि ऑरिँडोिे त्याचे हप्रयाराधि करायचे. गिॅीमीडिे बेपवाईिे वागूि एकंदर 
स्त्रीजािीबद्दिच ऑरिँडोचे मि किुहर्िकरायचे, म्िणजे पहरणामी त्याचा प्रीहिरोग बरा िोईि. अथाि िा 
उपाय करिािा घडिेल्या परस्परसिवासािे व काव्यशास्त्रहविोदािे रोगी बरा व्िायच्या ऐवजी वैद्यराजच 
त्या रोगािा बळी पडिाि. हपिापतु्ररच्या भेटीिंिर रॉझहिडच्या वरे्ािंराचे रिस्य सुटूि पे्रमीजिाचें मीिि 
िोिे. 
 

या पे्रमी युगुिाबरोबर आणखी िीि जोडपी पाचव्या अंकाि हिवाहसि ड्यूकच्या साक्षीिे हववािबद्ध 
िोिाि. िी उपकथािके मुख्य कथािकाशी खुबीिे गंुफिी आिेि. त्यापंैकी सीहिआ हिचा हववाि 
ऑरिँडोचा भाऊ ऑहिव्िर याच्याशी िोिो. ऑहिव्िरिे हपत्याच्या मृत्यूिंिर ऑरिँडोच्या वाट्याची 
मािमत्ता हगळंकृि करूि ऑरिँडोिा एखाद्या गुराख्यासारखे वागविेिे असिे. ऑरिँडोचा शवेट 
करण्यासाठी ऑहिव्िर त्याच्या पाठोपाठ आडषिच्या अरण्याि येिो. पण िेथे प्राणसंकटािूि ऑरिँडो 
ऑहिव्िरिा वाचहविो व त्यामुळे ऑहिव्िरचा हृदयपािट िोिो. पुेे सीहिआ व िो प्रथमदशषिी पे्रमाि 
पडूि त्याचंा हववाि िोिो. खुर्मस्कऱ्या टचस्टोि िा अरण्यािल्या एका भाबड्या मुिीिा पत्िी म्िणूि 
स्वीकारिो. हिसरे जोडपे फीबी व हस्ल्व्िअस याचें. या पे्रमप्रकरणाि शके्सहपअरिे खूप हविोद पेरिा 
आिे. भोळा हस्ल्व्िअस अिंमन्य फीबी त्याचा हधक्कार करीि असल्यामुळे उदास असिो. गिॅीमीड फीबीची 
हिच्या हिष्ठुर वागणुकीबद्दि हिभषत्सषिा करिो. िेव्िा िी वडेी त्याच्याच गोड रूपािा भिुिे. शवेटी 
गिॅीमीडचे खरे स्वरूप कळल्यावर शरहमधी िोऊि िी हस्ल्व्िअसशी िग्ि करण्यास ियार िोिे. रॉझहिड 
हििा शब्दािं बाधूंि घेऊि िे िग्ि करावयास भागच पाडिे. 
 

शके्सहपअरिे यापंैकी कािी घटिाचं्या कल्पिा व बरीचशी पाते्र िॉज या िेखकाच्या ‘रॉझहिड’ या 
िविकथेिूि घेििी आिेि. पण सवषच घटिािं प्रणयाचा गुिाबी रंग व हमस्कीि हविोदाचा मसािा भरूि 
शके्सहपअरिे त्या संस्मरणीय केल्या आिेि. हशवाय कािी मित्त्वाची पाते्र त्यािे िवीिच हिर्ममिी आिेि. 
त्यापंैकी टचस्टोि व जेक्वीज िी दोि पात्र हवशरे् उल्लखेिीय आिेि. टचस्टोि िा पोटािूि शिाणा पण 
बािेरूि मूखाचा आव आणिू शिाणे म्िणवणारािंा ममषभेदक टोमणे मारणारा खास शके्सहपअरी वळणाचा 
हवदूर्क आिे. आडषिच्या यक्षभमूीि आल्यावर त्याचा मूखषपणाचा मुखवटा बराचसा बाजूिा सरकिो. 
दरबारी जीवि, शिरी जीवि, विवासी जीवि वगैरे गोष्टरवर िो प्राजंि व ित्त्वज्ञािी थाटाची टीका करू 
िागिो. जेक्वीज या पात्राची हिर्ममिीिी हविोदाची बाजू संभाळण्यासाठीच झािी असावी, पण या हविोदाि 
उपिासाची छटा जास्ि आिे. या पात्राच्या द्वारा शके्सहपअर समकािीि हवरक्िपणा पाघंरिेल्या उदास 
ित्त्वज्ञबु्रवावंर टीका करीि असावा. जेक्वीज िा जगािा हवटिेिा, सवष उपभोग भोगूि मग हवसरिेिा, 
सवषच गोष्टरकडे हवकृि दृष्टीिे पािणारा असा एक उमराव आिे. बराच प्रवास केिेिा, एक प्रकारची 
अहिप्ि हखन्निा टूम म्िणूि पाघंरणारा, जिसंमदष टाळणारा िा हवहक्षप्ि ित्त्वज्ञािी अहवस्मरणीय झािा 
आिे. फीबी या पात्राच्या हिर्ममिीििी विवासी जीविावर कटाक्ष हदसिो. विवासी जीवि कहवकल्पिेि 
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हकिीिी हिरागस व किवाळू भासिे िरी प्रत्यक्षाि िे कठोर व अिंमन्य असू शकिे िे सुचविू, शके्सहपअरिे 
ित्कािीि विवासी जीविाचे गोडव े गाणाऱ्या कवरची टर उडविी आिे. एकंदरीिे शके्सहपअरच्या 
सुखा्न्िकािंा कोठिीच अहिशयोक्िी मािवि व पटि िािी. समिोि वृत्ती, बेफाट भाविाचं्या आिारी ि 
जािा प्रत्येक गोष्टीचे सत्यस्वरूप जाणण्याचे चािुयष िा शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकाचंा गाभा आिे. 
 

याप्रमाणे मूळचे एकेरी, मंदगिी व कािीसे कंटाळवाणे कथािक शके्सहपअरिे बिुरंगी, वगेवाि व 
रसरशीि बिविू टाकिे आिे. िािा पात्रािंी गजबजिेिी व हवहवध घटिािंी िटिेिी िी िाट्यकथा ज्या 
वगेािे व कसबािे शके्सहपअरिे गंुफीि जािो व पहरणामी पे्रक्षकासंमोर जे बाधेंसूद, घाटदार, एकसधंी व 
ियिमिोिर असे कथाहशल्प उभे करिो िे पािूि रहसक आिंदािे व अियािे ्स्िहमि व अवाक िोिो. 
 

‘ॲज य ू िाइक इट’ मधिे सवांि मोठे आकर्षण म्िणजे रॉझहिड िी सवांगसुदंर व मोिक 
िाहयका. शके्सहपअरची िी मािसकन्या त्याच्या सवष भक्िापं्रमाणेच त्याची स्विःचीिी सवष िाहयकािं 
िाडकी असावी. देखणी, गोड, चिुर व हविोदी भार्णे करणारी, अवखळ, धाडसी व िडफदार अशी िी 
िाहयका आिे. रॉझहिड िी िुसिी मोिक बािुिी िािी. कुठल्यािी पहर्स्थिीि आिंदी रािणे, अडचणरिूि 
धैयािे व चिुराईिे मागष काेणे, स्विःचेच केवळ िव्िे िर इिराचेंिी संकटहिवारण करूि सवषत्राचं्या 
सुखासाठी झटणे िे हविोभिीय गुण हिच्या अंगी आिेि. पण या सवांपेक्षा हिचे स्वभावहचत्र आकर्षक 
करणारा हिच्या व्य्क्िमत्त्वाचा पैिू म्िणजे ‘प्रणहयिी’ म्िणूि शके्सहपअरिे हिचे काेिेिे रेखाहचत्र. हिची 
प्रीिी गाे आिे, पण गंभीर हकवा जड प्रकृिीची िािी. हविोदी व खेळकर वृत्तीची झािर हिच्या प्रीिीिा 
आगळेच मिोिाहरत्व प्राप्ि करूि देिे. ऑरिँडोशी िी खेळि असिेिा हप्रयाराधिाचा खेळ व एखाद्या 
हमस्कीि व थटे्टखोर युवकाचा आव आणिू प्रीिीच्या फोसपणावर हििे केिेिे कोहटक्रम आल्िाददायक 
आिेि. कािाच्या हवहवध गिी, पे्रम व वडे यामंधीि साम्य, पे्रमािे आजवर कुणी मेिा िािी िे हसद्ध 
करण्यासाठी जुन्या प्रहसद्ध पे्रमकथाचंा हििे िाविेिा िवीि अथष, या कोहटक्रमाचे कािी िमुिे म्िणिू
सागंिायेिीि.हिच्याबडबडेपणाबद्दिसीहिआहििामधूिमधूिधमकाविे.पणिीिुसिीबडबडीिसूि
आडषिच्या अरण्याि घडिेल्या सवष घटिाचंी सूते्र चािुयािे ििवणारी किषबगार सूत्रधारआिे िे पटूि
शके्सहपअरचे देशोदेशरचे वाचक आज साडेिीिशे वर्े हििा स्िुिीचा व कौिुकाचा करभार देि आिे
आिेि. 

 
ऑरिँडोिासुखा्न्िकेिशोभेिअसापे्रमवडेािायकआिे.अंगािभरपूररगअसिेिािारागंडा

गडी, प्रीिीची जादूची काडंी त्याच्याभोविी हफरल्याबरोबर िुसिा पे्रमाची कविे गाणारा िळवा पे्रमवीर
बिूिराििो.त्याच्यावाणीिहविोदीवचिुरकोहटक्रमकरण्याचीशक्िीआिे.पणगिॅीमीडपुेेिोहिरुत्तर
िोिो. हववािािंिर रॉझहिड त्यािा आपल्या कोमि करागुंिीवर सिजपणे खेळवीि आहण प्रीिी व
िास्यहविोदयाचं्यागुिाबीसोिेरीकारंज्याित्याचेंजीविन्िाऊिहिघेिअशीपे्रक्षकाचंीखात्रीपटिे. 
 

सीहिआचे पात्र रॉझहिड या मुख्य पात्रािा उठाव देण्यासाठी हिर्ममिे आिे. पण िीरोपेक्षा
सीहिआच्याव्य्क्िमत्त्वाचेपैिूजास्िउठावदारआिेि.िीअबोि, व्यविारचिुरवरॉझहिडवरहिव्याज
व हिःसीम प्रीिी करणारी अशी रंगविीआिे. मात्र शवेटी शके्सहपअरिे धादंिीिे हििाऑहिव्िरच्या
गळ्यािहविाकारणबाधंिेआिेअसेवाटिे. 
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‘ॲजयूिाइकइट’ मधीिआणखीएकउल्लखेिीयव्यक्िीम्िणजेहिवाहसिड्यूक.गमाविेल्या
वैभवाबद्दिखेदिमाििाकाव्यशास्त्रहविोदािहिवािंपणेजीविघािहवणारािा्स्थिप्रज्ञिक्षािराििो.
‘Sweet are the uses of adversity’ िे त्याचे हवपत्तीच्या वरदािाबद्दिचे हववरण इं्ग्िश भाहर्काचं्या
हित्यपाठाि जाऊि बसिे आिे. दरबारािल्या कपटी वािावरणापेक्षा विािीि िैसर्मगक व हिष्ट्कपट
वािावरणमाणसािास्विःचीवजीविाचीजास्िवास्िवओळखकरूिदेिेअशीत्यािाखूणपटिीआिे. 
 

अशी िी प्राजंि, रमणीय व ज्ञािी आडषिची विभमूी िे ई.के.चेंबसष या सुप्रहसद्ध समीक्षकािे
म्िटल्याप्रमाणे या िाटकािीिसवांि मित्त्वाचे पात्रआिे. िाटकािल्या घटिा या भारिेल्या भमूीि ि
घडिाइिरत्रकुठेघडल्यािरत्याििेस्वारस्यिक्कीचिाममात्रराहििेअसिे.िऱ्िेिऱ्िेच्याविराजरिी, 
फळाफुिािंी, मृगशावक, हसि व िाग यािंी व हवहवध विवासी जिािंी गजबजिेिी िी गधंवषिगरी
िाटकािल्याघटिाचंीकेवळिटस्थसाक्षीदारिसूिचिुरकिीकरविी, जाणिीवचैिन्यािेरसरसिेिी
आिेअशीप्रिीिीपे्रक्षकािासारखीिोिराििे.दुःखीहजवािंाआपल्यादुःखाचाहवसरपाडणारे, दुवषत्ताचंा
हृदयपािटकरणारे, आिंदीपे्रहमकाचं्याप्रीहिकूजिािाभरिीआणणारेिेअजबआडषिअरण्यइंग्िंडमध्ये
कुठे आिे, याचे संशोधि पहंडि समीक्षक करीि असिाि. शके्सहपअर ििािपणी ज्या वॉहरकहशयच्या
जंगिािखेळिा, बागडिा िेचिर िेवििव्िे? िंडमधीिवास्िव्यािशके्सहपअरिा त्याजन्मभमूीची
िीव्रआठवणयेिअसेिखरीच.त्यामुळेचवैभवाच्यावकीिीच्याअत्युच्चहशखरावरअसिािािीिोिंडि
िीआपिीकमषभमूीसोडूिस्र्ट्ॅटफडष येथीिजन्मभमूीि खुशाि १६१२सािीपरि गेिा.पणबव्िंशी िे
अदभिुरम्यअरण्यशके्सहपअरच्याकल्पिासृष्टीििे, त्याच्याउत्स्फूिषप्रहिभेचेचसजृिअसावेअसेहदसिे. 
 

िाटकाििी गद्यव पद्यशिैी व गीिे िाटकाच्यासवांगसुंदरिेिाउठाव देिीिअशीचआिेि.
यािीिभार्णे, गीिे व हविोदीकोट्याइं्ग्िशभारे्िीि सुभाहर्िविोकहप्रयअविरणे बििीआिेि.
‘जगम्िणजेएक रंगभमूीआिे.सवषस्त्रीपुरुर् िेया रंगभमूीवरीििट.प्रत्येकमाणसािासािप्रकारच्या
भहूमका या रंगभमूीवर वठवाव्या िागिाि.’ िे जेक्वीजिे केिेिे मािवी जीविाचे वणषि, ॲहमअन्झ या
उमरावाचीविवासीजीविावरचीस्िुहिपरगीिेवजेक्वीजिेकेिेिेत्याचेंहवडंबि, ऑरिँडोचीप्रीहिकविे
व टचस्टोििे त्याचें केिेिे हवडंबि, रॉझहिड व सीहिआ याचें मिोहविोदिाथष सुखसंवाद, रॉझहिड
ऑरिँडोयाचं्याहप्रयाराधिािीिकोहटक्रमाचंीआिर्बाजीवगैरेभागशके्सहपअरच्याचाित्यािंामुखोदगि
असिाि. 
 

याप्रमाणे ‘ॲज यू िाइक इट’ मध्ये शके्सहपअरिे सुखा्न्िकेि अपेहक्षि असणाऱ्या अदभिुरम्य
वािावरणाच्याहिर्ममिीिउच्चाकंगाठिाआिे.प्रथमदशषिीप्रीिी, एकहिष्ठिा, हमत्रपे्रमवभाबडीहिरागसिा
वगैरेवास्िवािक्वहचिचआेळणाऱ्याअदभिुरम्य(Romantic) भाविा, आपल्यारूपगुणािंी, बुहद्धमते्तिे, 
चािुयािे व हविोदबुद्धीिे थक्क करणारी अदभिुरम्य पाते्र, दुजषिाचंा हृदयपािट, शिाण्या सदगुणाचंी
संकटावरमािवगैरेअदभिुरम्यघटिा, यासवांचारम्यआहवष्ट्कारयोजणारीशके्सहपअरचीअदभिुरम्य
कल्पिाशक्िी व त्याकल्पिािंा रमणीयमूिषस्वरूप देणारी त्याचीसमथष भार्ाशिैीयासवांमुळे ‘ॲजयू
िाइक इट’ िी सुखा्न्िका शके्सहपअरच्या काव्यात्मक, अदभिुरसात्मक, गूेरम्य सुखा्न्िकाचंा जणू
मािदंडचआिेअसेवाटिे. 
 

याउज्जविसुखा्न्िकात्रयीिीिहिसरेसमथषिाटक‘टेवल्फ्थिाइट’ हकवा‘ॲजयूवुइि’ हकवा
‘िुम्िी म्िणाि िसे’. शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकाचं्या हमस्कीि स्वरूपािा साजेशी त्याचंी िाविेी या
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कािखंडािअवखळस्वरूपाचीआिेि. ‘उगीचचगोंधळ’, ‘जसे िुम्िािंािव’े याशीर्षकापं्रमाणेच ‘िुम्िी
म्िणाििसे’ िे िाविीअवखळआिे. मात्र ‘टेवल्फ्थिाइट’ िे पहिल्या दोि सुखा्न्िकाइंिकेच केवळ
हमस्कीि िािी. साके्षपी समीक्षकाचं्या मिे िे िाटक हिन्िी िाटकािं सवषश्रषे्ठ आिे. इिर दोन्िी
िाटकापं्रमाणेयाििेखासअसे हवशरे्कदाहचिचटकिडोळ्यासंमोरउभे रािणारिािीि. पणिाटक
संपूणषवाचल्यावरजेहचत्रसाकल्यािेप्रिीििोिेिेअहिशयरसाळविृप्िीकरणारेअसेआिे.कथािक, 
उपकथािक, घटिा, स्वभावहचते्र, गिी, संवाद, गीिेवशिैीयासवांचीएकिाििािायािाटकाचाहवशरे्
आिे. िी एकिाििा सबंध िाटक व्यापूि राहििेिा Comic Spirit िे जीविाकडे पािण्याच्या हवहशष्ट
दृहष्टकोणािेआिीआिे.गंभीरपणहवर्ण्णिव्िे, जीविािीिहवसंगिीवत्रुटीपािूिहविोदािेिसणारेपण
िुच्छिेिे िव्िे. क्षमाशीि, मिामिा, जाणिे, स्िेिाळ, हखिाडू असे जे आिंदब्रह्म या िाटकाि
ओळीओळरिूिप्रकटिोिेिेरहसकमिाचीपकडघेऊित्याचेश्रेष्ठत्वपटविूदेिे. 
 

यािाटकाच्यासजावटीसाठीयापूवीसुखा्न्िकामंध्येवापरिेिीसवषसाधिसामग्रीशके्सहपअरिे
उपयोगािआणिीआिे.जिाज बुडणे, आप्िाचंी िाटािूट व शवेटी मीिि, स्त्रीिे पुरुर्वरे्ाि वावरणे, 
जुळ्या भावडंािंीि साम्यािे गडबड-गोंधळ माजणे वगरेै कथािकािा रंजकिा व भरीवपणा देणाऱ्या
क्िृप्त्या इथेआेळिाि.अदभिुरम्य सुखा्न्िकाचंा (Romantic Comedy) मुख्यगाभाजी प्रीिी हिचे
िािाअदभिुआहवष्ट्कार, अदभिुअिोखेवािावरण, खळाळणारा हविोद, काव्यात्मकशिैीवहृद्यगीिे
याचंीियिूटयािाटकािआिे.िाटकाचेकथािकथोडक्यािपुेीिप्रमाणेसागंिायेईि: 
 

इहिहरयाचाड्यूकऑरहसिोयाचेऑहि्व्ियािावाच्याश्रीमंिसरदारणीवरपे्रमबसिे.भावाच्या
मृत्यूकडे शोकसागराि बुडािेिी ऑहि्व्िया त्याच्या पे्रमाकडे पूणषपणे दुिषक्ष करिे. िेव्िा दूि म्िणूि
ऑरहसिो त्याच्यािोकरीि राहििेल्या एका मोिक, गोडबोल्या युवकािाऑहि्व्ियाकडे पाठहविो. िा
हसझाहरओिावाचायुवकम्िणजेचपुरुर्वरे्धारणकेिेिीिाटकािीिाहयकाव्िायोिा.पणयादूिकमाचा
पहरणाम हवपरीिच िोिो. ऑहि्व्ियाचे या स्वरूपसुंदर व चिुरभार्णी िरुणावरच पे्रम जडिे. अथाि
व्िायोिाकडूिया पे्रमािा प्रहिसाद येणे शक्यचिसिे. हशवाय व्िायोिािी िळूिळूऑरहसिोच्या पे्रमाि
पडि असिे. एवढ्याि व्िायोिाचा जुळा भाऊ हसबॅ् स्टअि िािी व्िायोिाप्रमाणेच वादळािूि बचाविू
इहिहरयाियेऊिपोचिो.रूपसाम्यामुळेत्यािाचहसझाहरओसमजूिऑहि्व्ियात्याच्याशीझटपटपण
गुप्िपणेिग्िउरकूिघेिे.हसझाहरओिेचऑहि्व्ियाशीिग्िकेिेअशासमजुिीिेऑरहसिोत्याच्यावर
संिापिो व त्याच्या हवश्वासघािाबद्दि त्यािा हशक्षा करावयास हिघिो. पण शवेटी सवष रिस्यस्फोट
झाल्यावरऑरहसिोत्यािाअत्यंिहप्रयझािेल्याव्िायोिाशीिग्िकरूिहिचेमिोरथपूणषकरिो. 
 

या मुख्य कथािकाचे सूत्र शके्सहपअरिे प्िॉटस या इटाहिि िाटककाराच्या ‘हमिेक्मी’ या
िाटकावरूि घेििे आिे. याहशवाय, सुंदर िरुणीिे पुरुर्वरे् घेऊि एखाद्या थोरामोठ्याची चाकरी
पत्करणे, त्यािेहििावकीिम्िणूिआपल्यापे्रयसीकडेपाठहवणे, त्यापे्रयसीचेवहकिावरचपे्रमबसणेव
वहकिाचेमिआपल्यामािकावरजडणेयाकल्पिाशके्सहपअरच्याकाळािसरषिासाहित्यािवापरल्या
जाि िोत्या. पण शके्सहपअरिे आपल्या िेिमीच्या हकमयेिे कथािकाच्या व घटिाचं्या या ठराहवक
सागंाड्याि िवचिैन्य ओििे आिे. स्वभावरेखि, अहभिव पात्राचंी हिर्ममिी, अदभिुरम्य वािावरण, 
हविोदी प्रसंग व संवाद, काव्यात्मक शिैी व गीिे याचं्या सािाय्यािे शके्सहपअरिे मूळच्या सामान्य
कथावस्िूिाअसामान्यवअमरबिहविेआिे. 
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शके्सहपअरच्यािाटकािंीिउपकथािकेिीबिुधाशके्सहपअरचीस्विःचीअसिािवत्यािंिाजुक
उपिास गंुफिेिा असिो. ऑहि्व्ियाचा कारभारी मिॅव्िोहिओ िा या िाटकािीि उपकथािकाचा
मध्यहबदूअसूित्यािाशके्सहपअरिेउपिासािेिशयकेिेआिे.सते्तचीधंुदीचेिेिावयाअहधकाराच्या
धंुदीिसवांवरडाफरणारामिॅव्िोहिओउपिासाससवषथैवपात्रचआिे.खुर्मस्कऱ्याफेस्ट, ऑहि्व्ियाचा
मामासरटोबी, त्याचामूखषहमत्रसरअँड्रयूएग्यूचीकवऑहि्व्ियाचीदासीमरायािीत्यािेदुखविेिी
चौकडी त्याची फहजिी उडवण्याचा डाव रचिे.ऑहि्व्ियासारखे अक्षरकाेूि, दोििीि हििावी पते्र
हििूि िी मिॅव्िोहिओच्या िािी पडिीि अशी मराया व्यवस्था करिे. पत्रािं पत्रिेहखकेचे मि
मिॅव्िोहिओवर जडिे असल्याचे सुचविे असूि, त्यािे कसा पोशाख करावा, कहिष्ठाशंी कसे वागावे
वगैरेबद्दिहवहचत्रसल्लाहदिािोिा.मिॅव्िोहिओयाजाळ्यािचागंिािफसिो.ऑहि्व्ियाचेआपल्यावर
पे्रमआिेअशासमजुिीिेमिॅव्िोहिओफुशारूिजािो.पत्रािीिसूचिापं्रमाणे हपवळेमोजेवक्रॉसगाटषर
घािूि, िसििसििोऑहि्व्ियाशीिगटीिेबोिूिागिो.िीवागणूकपत्रािंीिसूचिाशंीसुसंगििोिी.
पणऑहि्व्ियािािीभििीचचमत्काहरकवाटूि, मिॅव्िोहिओचेडोकेहफरिेअसावेअशीहििाशकंा
येिे. त्यािाइिाजकरण्यासाठीिी त्यािासरटोबीच्यािाब्याि देिे.मगकाय हवचाराव?े माकडाचं्या
िािीकोिीिआिे.मिॅव्िोहिओिाकोठडीिकोंडूिघािूिचौघेजणत्याचामिमुरादछळकरिाि. 
 

या गमिीप्रमाणेच हसबॅ्स्टअिच्याआगमिािेिी खूप मजा उडिे. सर टोबीिेआपिा हमत्र सर
अँड्रयूयािाऑहि्व्ियाशीिग्िजुळविूदेण्याचीिािूचदाखविेिीअसिे.‘हसझाहरओवरऑहि्व्ियाचे
पे्रमजडिेआिे; िेव्िािुझ्याप्रहिस्पध्यािािूदं्वद्वयुद्धािाआव्िािदे.’ असेसरटोबीआपल्यामखूषहमत्रािा
हचथाविो. हबचारी व्िायोिा कसचे दं्वद्वयुद्ध खेळणार? िी कशीबशी िेथूि पळ काेिे. जरा वळेािे
हसबॅ् स्टअियेिो.त्यािाचहसझाहरओसमजूिपनु्िात्याच्याशीचारिािकरायिामोठ्याफुशारकीिेसर
अँड्रयूवसरटोबीपुेेसरसाविाि.हसबॅ्स्टअिअथाित्यािंाचागंिेचआपल्यािरवारीचेपाणीदाखविो
वमगचहकिझािेल्यादोघािंापाळिाभईुथोडीिोिे. 
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शके्सहपअरचेजन्मस्थाि: स्र्ट्ॅटफडष-ऑि-एव्िि-बाह्यदृश्य 

 

 
शके्सहपअरच्याकाळािीििंडिशिराचािकाशा 
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‘स्वॉि’िाट्यगृि 
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एहिझाबेथकािीििाट्यगिृाचाअिीकडेियारकेिेिासंकहिििुमिा 

 
िदीच्याकाठावरूि-रॉयिशके्सहपअरिाट्यगृि 
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शके्सहपअरच्यासह्याचेंठसे 
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िोिीहर्ट्हिटीचचषमधीिशके्सहपअरचाअधषपुिळावकबर 
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शके्सहपअरचेस्मारक 

 
कथिाकाच्या उत्तम व मिोरंजक गंुफणीप्रमाणेच या िाटकािीि कुशि स्वभावहचत्रण वाचकाचे 

मि आकृष्ट करिे. सवष पात्रािं िक्ष वधूेि घेणारी व मि मोिूि टाकणारी व्यक्िी म्िणजे व्िायोिा. बीआहर्ट्स 
व रॉझहिड याचें सवष गुणहवशरे् हिच्याि असूि हशवाय हिचे व्य्क्िमत्त्व कािी श्रेष्ठ गुणािंी जास्ि उठूि 
हदसिे. आिंदी, पे्रमळ, चिुर, मिमोकळी, हविोदी, हिःस्वाथी, ेोंगीपणा बरोबर ओळखणारी पण स्विः 
मात्र त्यापासूि सवषथैव अहिप्ि अशी िी स्वरूपसुंदर िाहयका शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकािंीि सवोत्कृष्ट 
िाहयका मािण्याि येिे. मिुष्ट्य स्वभावाची अचूक पारख या ििाि वयाििी हििा आिे. ऑहि्व्ियाची 
अिंमन्यिा, ऑरहसिोचे हदखाऊ, केवळ एक टूम म्िणूि चाििेिे हप्रयाराधि, मिॅव्िोहिओची गुमी व 
मरायाचा आगाऊपणा िी बरोबर ओळखिे व त्याबद्दि त्याचंी स्पष्ट शब्दािं िजेरी घेिे. फेस्टच्या गुणाचंी 
परीक्षा हििा िाबडिोब िोिे. शब्दाचं्या िेाईि सवांिा िामोिरम करणारी व्िायोिा फेस्टपुे े हटकि 
िािी. त्याच्या हवदूर्की मुखवट्यामागे िल्लख बुद्धी व खोि शिाणपण आिे िे हििा िागिीच उमगिे. 
‘मूखाचे असे बेमािूम सोंग सजवायिा अंगी चागंिाच शिाणपणा पाहिजे.’ असे फार मार्ममक उदगार िी 
फेस्टबद्दि काेिे. ऑरहसिोवरचे हिचे हिःस्वाथी व उत्कट पण अबोि पे्रम हृदयस्पशी आिे. ऑरहसिोची 
वहकिी ऑहि्व्ियापाशी करिािा िी स्विःचे पे्रम आड येऊ देि िािी. मात्र खऱ्या पे्रमाची िऱ्िा िी मोठ्या 
काव्यमय शब्दािंी ऑहि्व्ियापाशी वणषि करिे. ‘मी जर ऑरहसिोच्या जागी असिो िर असे दूिाबरोबर 
हिरोप पाठवीि बसिो िसिो. िुझ्या दाराशीच झोपडे बाधूंि त्याि रातं्रहदवस मी िुझ्या िावािे टािो 
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फोडीि राहििो असिो. साऱ्या अंिराळाि, भोविािच्या दऱ्याखोऱ्यािं मी िुझे िाव घुमविे असिे,’ असे िी 
म्िणिे. ड्यूक ऑरहसिोशी बोििािा आपल्या त्याच्यावरच्या प्रीिीचे वणषि िी मोठ्या खुबीदार रीिीिे 
करिे. ‘माझ्या हपत्याची एक मुिगी िोिी’ अशी सुरुवाि करूि आपल्या हवफि प्रीिीिा िी हृद्य शब्दािं 
गंुफिे. िा सवषच प्रवशे अंिःकरणािा चटका िावणारा व काव्यमय आिे. भाविेिे भाराविू व्िायोिाचे हृदय 
उचंबळूि येिे व हिच्या मुखािूि अहिमिोिर काव्यपंक्िी बािेर पडिाि. ‘कळीिा कुरिडणाऱ्या 
सुरवटंाप्रमाणे गुप्ि, सुप्ि प्रीिी हिचे हृदय पोखरीि िोिी. हिच्या गुिाबी गािावंर पाडुंरिा आिी. िी 
मिाि झुरे, पण ओठावंर िसू खेळवीि हििे सारे,सारे सोसिे. जण ूस्मारकस्िंभावर कोरिेिी मूर्मिमंि 
सहिष्ट्णुिाच अशी िी भासे.’ अबोि, हवफि व सोशीक प्रीिीचे िे वणषि अमर झािे आिे. या वणषिाििी 
मूिगी, ऑरहसिोिा िािी पण पे्रक्षकािंा मात्र व्िायोिाच्या रूपाि रंगभमूीवर प्रत्यक्ष हदसि असिे व त्याचें 
हृदय िेिाविू टाकीि असिे. भावाच्या हवरिाचे दुःख व असफि प्रीिीचे िैराश्य हृदयाि दाटिेिे 
असिािािी ऑहि्व्ियाबरोबर गमिीिे, खेळकरपणे, हविोद करीि बोिणारी, ऑरहसिोचे मि आपल्या 
मृदुमधुर बोिािंी हरझवणारी, स्पष्टवक्िी असूििी आपल्या मोिक व्य्क्िमत्त्वािे सगळ्यािंा हप्रय िोणारी 
व्िायोिा शके्सहपअरच्या अभ्यासकाचंी मिे हजकूि जािे. 
 

ऑरहसिो व ऑहि्व्िया िी दोि पाते्र सुखा्न्िकाचं्या ऐर्ारामी व हविासी वािावरणािा साजेशी 
आिेि. हशवाय या पात्राचं्या द्वारा शके्सहपअरिे कृहत्रम भाविाचंा, हवशरे्िः हदखाऊ प्रीिीचा, सूशम उपिास 
साधिा आिे. ऑहि्व्िया आपल्या मृि भावाबद्दिच्या शोकाचे अवडंबर माजविे. व्िायोिाची अबोि 
हखन्निा या पाश्वषभमूीवर उठूि हदसिे. प्रथमदशषिी पे्रमाचा आणखी एक प्रकार हविोदाचा मसािा घािूि 
ऑहि्व्ियाच्या हचत्राि शके्सहपअरिे पे्रक्षकापंुे े ठेविा आिे. एरवी ऑहि्व्िया िी व्यविारी, स्विःच्या 
मािमते्तचा कारभार िीट संभाळणारी, आपल्या व्यसिी मामािा दाबाि ठेवणारी व मिॅव्िोहिओिा त्याचे 
स्वभावदोर् स्पष्टपणे दाखविू देणारी अशी दाखविी आिे. 
 

ऑरहसिोच्या पे्रमाची आणखी एक वगेळीच िऱ्िा आिे. िो ऑहि्व्ियावर पे्रम करीि िािी िर ‘पे्रम 
कराव’े या कल्पिेच्याच पे्रमाि िो पडिा आिे. यामुळेच प्रथम रागाविा िरी शवेटी हसझाहरओ-
ऑहि्व्ियाच्या हववािािा िो मान्यिा देिो. त्या सत्कृत्याचे फळ शवेटी त्यािा हमळिे. त्याचा मधुभार्ी 
िोकर एक खािदािी, सुंदर युविी आिे, असे उघडकीस येिे व मोठ्या खुर्ीिे िो हिच्याशी हववािबद्ध 
िोिो. 
 

फेस्ट व सर टोबी िी पाते्रिी िोकहप्रय झािी आिेि.फेस्ट िा खुर्मस्कऱ्या शके्सहपअरच्या इिर 
हवदूर्कािूंि अगदी हिराळा आिे. िो पोटािा उत्तम शिाणा असूि अत्यंि स्वाहभमािी आिे. मिॅव्िोहिओ 
त्याच्याबद्दि ऑहि्व्ियाजवळ उदगार काेिो, ‘याच्या बाष्ट्कळ, ििकट हविोदाि काय िुम्िािंा गंमि 
वाटिे कोण जाणे. िुम्िी िसूि प्रहिसाद देऊ िका म्िणजे कशी त्याच्या िोंडािा खीळ बसिे पािा.’ या 
अपमािाचा डूक धरूि फेस्ट मिॅव्िोहिओहवरुद्ध योजिेल्या कटाि भाग घेिो व त्याची चागंिीच 
फटफहजिी व छळ करूि पूणष सूड उगविो. हशष्ट मिॅव्िोहिओिा हविोदाचे इंहद्रयच िािी िे 
ऑहि्व्ियाच्या िक्षाि आिेिे असिे. िी म्िणिे ‘मिॅव्िोहिओ, िुिा स्विःच्या मोठेपणािे ग्रासिे आिे; 
म्िणूि िुझी हविोदाची चवच गेिीय. बोथट बाण िुिा बंदुकीच्या गोळ्या वाटिाि. पण उदार, हिष्ट्पाप, 
मिमोकळ्या स्वभावािा िे बाण फक्ि गुदगुदल्या करिाि.’ फेस्टच्या व एकंदरीिे शके्सहपअरच्या सूशम, 
सूचक व हकहचििी ि झोंबणाऱ्या हविोदाचे िे मार्ममक वणषि आिे. फेस्ट शब्दावंर कोट्या करूि िशा 
हपकविो. पण या शब्दाचं्या कसरिीि मािवी स्वभावािीि व आचरणािीि व्यंगे व हवसंगिी यावंर िो िेमके 
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बोट ठेविो. हविोदाच्या आिर्बाजीबरोबर प्रसंगािंा व प्रसंगािंीि भाविािंा पोर्क अशी गीिे गाण्याचेिी 
काम शके्सहपअरिे फेस्टवरच सोपहविे आिे. गीिे िे शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकाचें एक मुख्य अंग आिे िे 
आपण पाहििेच. फेस्टच्या बोिण्याि जसे वचेक ित्त्वज्ञाि आिे िसे त्याच्या गाण्याि भाविाचंा हभन्न हभन्न 
आहवष्ट्कार मिोवधेक रीिीिे प्रकटिा आिे. सर टोबी व सर अँड्रय ूया मद्यप्याचं्या िैदोसदुल्ल्यािा साजेशी, 
‘आिा क्षण साजरा करा; िारुण्य क्षणभगुंर आिे’. अशी उथळ भाविाचंी गाणी िो गािो; िशीच 
ऑरहसिोच्या पे्रमिैराश्याच्या हखन्न वृत्तीिा साजेशी ‘मृत्यो, ये. हप्रयेिे हझडकारिेल्या माझ्या जीविाि आिा 
िुझ्याहशवाय कािीच उरिे िािी.’ अशी आिष गीिेिी िो मिापासूि म्िणिो. मिॅव्िोहिओच्या 
अंधारकोठडीि धमोपदेशकाचे सोंग घेऊि त्याची झपाटिेिा वडेा म्िणूि दुष्टपणे टर उडविािा व िंिर 
आपिा मूळ आवाज काेूि मािभावीपणािे त्याच्याशी बोििािा त्याची कू्रर थट्टा करणारे गाणेिी िो मोठ्या 
चवीिे गािो. ‘अरे, रंगेि रॉहबि पशया, काय म्िणिे िुझी हप्रयकरीण?’ दोि हिराळे आवाज काेूि स्विःच 
स्विःशी संभार्ण करणाऱ्या फेस्टचा िा प्रवशे भरपूर करमणूक करिो. भरिवाक्य व िेिी गीिाि, फेस्टच 
म्िणिो. समग्र मािवी जीविाचा आेावा घेण्याचा गंभीर आव आणणारे, पण हिरथषक िाचणाऱ्या शब्दाचं्या 
पािुपदािे िसवणारे िे भरिवाक्य वाचकािंा गोंधळाि टाकिे. फेस्टच्या स्वभावाचे व शके्सहपअरच्या 
जीविाकडे पािण्याच्या संहमश्र गंभीर हविोदी दृहष्टकोणाचे िे गीि प्रिीक आिे, असे म्िणावयास िरकि 
िािी. ‘पाऊस पडिोय; वारा वाििोय; ििाि मूि खेळण्याशी खेळिंय’ अशी सुरुवाि करूि शवेटी फेस्ट 
म्िणिो, ‘िे जग अिाहदकािापासूि चािि आिे आिे, बरं का. आमच ंिाटक मात्र सपंिं आिा.’ 
 

फेस्टच्या जोडीिे सर टोबी व सर अँड्रय ूयािंी िाटकाििी हविोदाची बाजू सजविी आिे. सर 
टोबी िा व्यसिी, उधळ्या, कावबेाज व संहधसाधू आिे. आपिा दोस्ि अँड्रय ूयाच्या हजवावर िो मजा मारीि 
असिो. सर अँड्रयूिा ऑहि्व्ियाचे हप्रयाराधि, हसझाहरओशी दं्वद्वयुद्ध वगैरे वडेेचाळे करायिा िाविू िो 
दुष्टपणे गंमि पािाि राििो. मरायासारखी खबरदार बायको त्याची छाि हजरवीि असे समाधाि शवेटी 
वाचकािंा वाटिे. सर अडँ्रयू िा हिव्वळ मूखष व दुसऱ्याच्या िंत्रािे चािणारा आिे. या दोघाचं्या 
धागंडहधग्यािे उत्पन्न िोणारा हविोद खािच्या पािळीचा आिे; पण शके्सहपअरिा त्याच्या काळच्या 
हपटािंल्या पे्रक्षकासंाठी असा थोडासा हविोद िाटकाि घािावाच िागे. 
 

मिॅव्िोहिओचे पात्रिी शके्सहपअरिे कौशल्यािे रंगविे आिे. त्याच्या हशष्टपणाबद्दि व फाजीि 
सोवळेपणाबद्दि राग येिो खरा; पण त्याची फहजिी मात्र वाजवीपेक्षा जरा जास्ि झािी असे 
ऑहि्व्ियाप्रमाणेच आपणासं वाटिे. पण या पात्रहिर्ममिीि शके्सहपअरिा उपिास अहभप्रि िोिा याि शकंा 
िािी. हविोद ि रुचणारी, सुसंस्कृि अहभरुचीचा आव आणिू, जरा गंमि करणारावंर डाफरणारी 
मिॅव्िोहिओसारखी माणसे शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकेच्या प्रहिसृष्टीि रािण्यास पात्र िािीि िे 
शके्सहपअरिा दाखवावयाचे िोिे असे हदसिे. सर टोबीप्रमाणे आपणासंिी मिॅव्िोहिओस प्रश्ि करावासा 
वाटिो की, ‘काय रे बाबा? िू एक मोठा सोवळा आिेस म्िणूि काय जगाि कुणीच चागंिंचुंगिं खाऊहपऊ 
िये?’ 
 

‘ट्वले्फ्थ िाइट’ या िाटकाची पाश्वषभमूी इहिहरया िी आडषिच्या अरण्याप्रमाणेच जादंूिी भारिेिी 
भासिे. सागराच्या संगीिाबरोबरच पे्रहमकाचं्या हवराण्याचें आिष स्वर, रंगिाचें िसणे-हखदळणे, मद्याच्या 
हकवा प्रीिीच्या धंुदीि गाहयिेिी गाणी व िरवाररचे खणखणाट यािंी िी भमूी हििादूि उठिे. या 
अदभिुरम्य वािावरणाि प्रीिीचे िािा आहवष्ट्कार, आप्िस्िेि, हमत्रपे्रम वगैरे उच्च भाविा रसाळ 
काव्यपंक्िरिूि प्रकट िोऊि रहसक मिािा सुखविाि. कारुण्याची मिोज्ञ झािर असिेल्या या उदात्त 
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रमणीय कृिीकडे शके्सहपअरचे अभ्यासक पुिःपनु्िा वळूि बघिाि; कारण प्राजंि व हिष्ट्कपट यौविाििी 
िी िसरी-िाचरी प्रीिीची िंद्री िवकरच उिरणार िोिी, भगंणार िोिी. प्रहिभेची सोिेरी गुिाबी खुिावट 
कािी काळ काळवडंणार िोिी. 
 

१५९९ िे १६०१ या काळाि शके्सहपअरिे या िीि उज्जवि सुखा्न्िका हिहिल्या. िंिर १६०१ िे 
१६०३ पयंि शके्सहपअरिे कािीच हिहििेिे आेळि िािी. ‘शबि’ म्िणूि ओळखल्या जाणाऱ्या पुेीि 
िीि सुखा्न्िका १६०३ िे १६०५ या काळाि हिहिल्या गेल्या असाव्याि. या शबि सुखा्न्िकाकंडे आिा 
वळू. 
 

शके्सहपअरच्या उज्जवि सुखा्न्िकाचं्या रम्य व आिंदमय वािावरणािूि बािेर पडणे खरोखर 
कठीण वाटिे. ‘ट्वले्फ्थ िाइट’ या सुखा्न्िकेि शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकेच्या रचिाकौशल्याचा कळस 
झािेिा आपण पाहििा. आिा या के्षत्राि आणखी जास्ि करण्याजोगे असे काय राहििे िोिे? 
शके्सहपअरिािी असेच वाटिे असिे पाहिजे. त्याची िविवोन्मेर्ाशािी प्रहिभा िेच िे धडे–मग िे हकिीिी 
वळणदार व देखणे असोि–पुिःपुन्िा हगरवायिा कधीच ियार िसे. पादाक्रािं करण्यासाठी िव ेिव ेदेश 
िुडकणाऱ्या हशकंदराच्या गरुडी िजरेिे शके्सहपअर िाट्याचे के्षत्र न्यािाळीि िोिा. िगाम खेचिू धरिेिा 
वारूप्रमाणे त्याची िेखणी स्िब्ध िोिी; पण प्रहिभा कथावस्िूच्या शोधासाठी हभरहभरि िोिी. त्याच्या 
कल्पिाशक्िीि िािा वास्िव व अदभिु घटिा, मािवी स्वभावाचे हचत्रहवहचत्र िमुिे, चमकदार 
शब्दमौ्क्िके व िादमधुर काव्यपंक्िी याचें रसायि खदखदि िोिे, पण िे ओिण्यास िवी िशी िवी समथष 
मूस अजूि दृहष्टपथाि येि िव्ििी. १६०६ त्या सुमारास शके्सहपअरिा िी गवसिी व मग िीि त्यािे 
ओििेल्या िेजस्वी अ्ग्िरसािे िाट्यके्षत्राि िखिखाट झािा. 
 

त्या अभिूपूवष शोकरसा्त्मकाचंी पूवषियारी म्िणूिच की काय, शके्सहपअरिे १६०३ िे १६०५ या 
काळाि एका िवीिच िाट्यप्रकारास िाि घाििा. धड सुखात्मक िव्िे व संपूणष शोकात्मकिी िव्िे अशा 
सुखदुःखहमहश्रि कथाहवश्वाकडे त्याचे िक्ष वधेिे गेिे. पहरणामी ‘ऑि्ज विे दॅट एडं्ि विे’, ‘मेझर फॉर 
मेझर’ व ‘र्ट्ॉइिस अँड के्रहसडा’ या िीि सुखा्न्िका हिहिल्या गेल्या व त्यािंीि संहमश्र भाविामुंळे त्या 
‘शबि’ हकवा ‘कटू’ हकवा ‘समस्यात्मक’ सुखा्न्िका या हवशरे्णािंी ओळखल्या जाऊ िागल्या. 
 

या िीि शबि सुखा्न्िकािं पूवीच्या िीि उज्जवि सुखा्न्िकािंिा सोिेरी सूयषप्रकाश िािी, 
िास्यहविोदाचा हिमषळ खळखळाट िािी, पे्रमी युगुिाचें हिरागस व उत्कट पे्रमकूजि िािी, सुरेि गीिाचं्या 
ििकाऱ्या िािीि व प्राजंि प्रामाहणकपणाचा हवजयिी िािी. जीविाकडे िसि व क्षमाशीि वृत्तीिे 
पािणारी सज्जिाचंी पाठीराखी, चुकिेल्याचंी ममिाळू मागषदर्मशका व पहरणामी पे्रक्षकािंा जीविाहभमुख 
िोण्याचा िुरूप देणारी सुखा्न्िकाचंी अहधष्ठात्री देविा जण ूया िाटकािूंि रुसूि उठूि गेिी आिे, त्यामुळे 
िैराश्याची व वैफल्याची काळीकुट्ट छाया या िाट्यहवश्वावर अंधारिी आिे. माणसाचंा व भाविाचंा मुखवटा 
पािटिा आिे. पे्रमािा हवजयीपणाची, शौयािा बेाईखोरपणाची व िैहिक धैयािा भ्याडपणाची घाण 
मारिे आिे. िोंडािे धमष, ध्येये, किषव्ये याचंी रसाळ, िंबीचवडी प्रवचिे झोडणारे या काळ्या छायेि 
हदशाभिू िोऊि की काय अधमािा, किषव्यच्युििेिा व अिैहिकिेिा पे्रमािे कवटाळीि आिेि. सज्जि 
पराभिू िोऊि उहद्वग्ि झािे आिेि िर दुष्ट बाजी हजकूि हवकट अट्टिास्य करीि आिेि. सूयषप्रकाशाि 
झळाळणारी शब्दरत्िे रटाळ व गहिच्छ कदषमािे िडबडिी आिेि. िा प्रकार पािूि मि हवर्ण्ण िोिे व 
प्रश्ि पडिो की, ‘मृदुभार्ी’, ‘मधुभार्ी’ अशा हवशरे्णािंी गौरहवल्या गेिेल्या शके्सहपअरिेच का िे सारे 
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हिहििे? व सारेच हिहििे असेि िर त्याच्या अमृिमय िेखणीिूि िे कठोर, कडवट, काळपट हवश्व का 
रेखाटिे गेिे ? 
 

या हवस्मयकारक घटिेची उपपत्ती दोििीि प्रकारािंी िावण्याचा प्रयत्ि टीकाकारािंी केिा आिे. 
कािी टीकाकार या िीि िाटकािंीि िैराश्याच्या सुराचा संबंध शके्सहपअरच्या वैय्क्िक जीविाशी 
जोडिाि. खरे पाहििे असिा शके्सहपअर १५९७ िे १६०० या कािखंडाि धिाच्या व कीिीच्या उच्च 
हशखरावर िोिा. एकामागिू एक सरस िाटके हििूि त्यािे िोकहप्रयिेचा उच्चाकं गाठिा िोिा. 
राजदरबारीिी िो मोठी मान्यिा पाविा िोिा. आपल्या जन्मभमूीि त्यािे जमीिजुमिा खरीदिा िोिा. मग 
त्याच्या हवर्ण्णिेचे व वैफल्यभाविेचे कारण काय असाव?े ‘माझा आिंद मिा सोडूि गेिाय.’ असे िॅम्िेट 
म्िणिो. िेव्िा त्या उदगाराि िेखकाची स्विःचीच मिोवृत्ती प्रहिहबहबि झािी आिे असे मािण्याि येिे. या 
मिोवदेिाचंी कारणे आहधभौहिक पहर्स्थिीची िसूि मािहसक व आध्या्त्मक असावीि असा समीक्षकाचंा 
िकष  आिे. शके्सहपअरिे हिहििेल्या सुप्रहसद्ध  ‘सुिीिमािे’पासूिच िी काळी छाया त्याच्या अंिरंगावर 
पसरू िागिी िोिी. सुिीिाचं्या ‘श्यामि’ िाहयकेिे शके्सहपअरचा पे्रमभगं केिा असावा, त्याचा हप्रय हमत्र 
त्याच्यावर उिटिा असावा व म्िणूि शके्सहपअरचे आध्या्त्मक जीवि कडवट िोऊ िागिे असाव.े 
जगािीि चागुंिपणावरचा त्याचा हवश्वास उडि चाििा िोिा. ‘साधंूचे पहरत्राण व दुष्ट्कृिाचंा हविाश’ 
करणारी कोणी दैवी शक्िी या जगाची शास्िी असावी िी कल्पिा त्यािा खुळाचटाचंी अंधश्रद्धा वाटू 
िागिी असावी. शबि सुखा्न्िकािं िी काळी छाया प्रथम त्याच्या भाविाहवश्वावर उिरिािा हदसू 
िागिी; व पुेे िी जास्ि गडद िोि िोि शवेटच्या चार शोका्न्िकािं अमावास्येच्या घोर अंधकारािे जण ू
शके्सहपअरचे अंिःकरण ग्रासिे गेिे. पण या थोर किाविंािे हिर्ममिेल्या प्रहिसृष्टीची अशी अखेर 
व्िावयाची िव्ििी. िळूिळू शके्सहपअर त्या हवस्कळीि मिोभाविािूंि सावरिा. त्याच्या मिािा पूणष शािंी 
व समाधािी ्स्थिप्रज्ञिा िाभिेिी त्याच्या शवेटच्या कािखंडािल्या शाहंिरसपूणष सुखा्न्िकािं आेळिे. 
जीविाचे कोडे उिगडल्याच्या समाधािािे िो िाट्यसृष्टीचा हिरोप घेिो. बेिोव्िि, डाटें, गटे वगैरे थोर 
किाविंाचं्या भाविाहवश्वािंिी अशी िैराश्याची काळी रात्र झािी िोिी व िीिूि शके्सहपअरप्रमाणेच िे 
समाधािाच्या शािं प्रकाशाि पोचिे िोिे, असे दाखिे आपल्या उपपत्तीच्या पुष्ट्ट्यथष टीकाकार देिाि. 
 

शके्सहपअकच्या िाटकािं त्याच्या जीविाचा हचत्रपट पािण्याची िी प्रवृत्ती एकोहणसाव्या 
शिकािीि शके्सहपअरच्या टीकाकारािं प्रबळ िोिी. पण हवसाव्या शिकाि िी ‘आत्महिष्ठ’ उपपत्ती जरा 
मागे पडूि ‘वस्िुहिष्ठ’ उपपत्ती िावण्याकडे समीक्षकाचंा कि झुकिा. सामाहजक व ऐहििाहसक पाश्वषभमूी, 
समकािीि रंगभमूीवरीि प्रवृत्ती, िाटकमंडळ्याचें चािक व पे्रक्षकवृदं याचं्या अपेक्षा–या सवांच्या संदभाि 
शके्सहपअरच्या िाटकाचंी चचा आधुहिक समीक्षक करिाि. शके्सहपअरिे अशा शबि सुखा्न्िका का 
हिहिल्या याची उपपत्ती या टीकाकाराचं्या मिे पुेीिप्रमाणे आिे. 
 

शके्सहपअरची वैय्क्िक आर्मथक ्स्थिी व कीिी जरी या काळाि वाेत्या प्रमाणाि िोिी िरी ज्या 
दरबाराशंी त्याचा हिकट सबंंध येई िेथीि पहर्स्थिी समाधािकारक िव्ििी. एसेक्सचा अिष  याचे बंड व 
त्याि अपयश आल्यािे त्यािा सोसावा िागिेिा देिदंड या घटिािंी १६०१ च्या सुमारास इहिझाबेथच्या 
दरबाराििा उत्साि हिमािा िोिा. पुेे इहिझाबेथच्या मृत्यूिंिर १६०३ मध्ये राज्याचा िूरच उिरूि गेिा. 
औदासीन्यािी दाट साविी राजदरबारावर पडिी. िाचिुचपि, खुशामि इत्यादी दुगुषणाचंा बुजबजुाट 
माजिा. ‘ग्िोहरआिा’ बरोबर जीविाििी आहण साहित्य व संगीि किािंिी ‘ग्िोरी’ िी मावळिी. या 
वािावरणामुळे शके्सहपअरच्या हृदयाििी औदासीन्याची, हिराशचेी व वैफल्याची काजळी दाटिी. 
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याऐहििाहसकपाश्वषभमूीप्रमाणेचित्कािीिरंगभमूीच्याऐहििाहसकपाश्वषभमूीच्याहिरीक्षणावरूि
समीक्षकािंीशके्सहपअरच्याशबि सुखा्न्िकाचं्या हिर्ममिीबद्दििकष  बाधंिेआिेि. १६०० च्या सुमारास
बेि जॉन्सि िा प्रहसद्ध िाटककार उपिासगभष सुखा्न्िका (Satirical Comedy) िा एक िवाच
िाट्यप्रकाररूेकरूपािाििोिायाप्रकारािशके्सहपअरच्याउज्जवि सुखा्न्िकाचें हिभळेआिंदाचे, 
हिमषळहविोदाचे, हिरागसप्रीिीचेवमिोज्ञाकल्पिारम्यिेचेवािावरणअहजबाििसिे.उिटयािाटकािं
समाजािआेळणाऱ्याेोंग, ठोकळेबडेजावी, अिंमन्यिा, द्रव्यिोभ, वैर्हयकसुखिोिुपिावगैरेदोर्ाचें
हचत्रणव त्यावरकठोरटीकेचे प्रिार केिेिे असिाि.िािवािाट्यप्रकारखाजगीिाट्यगृिाि हवशरे्
िोकहप्रयिोििोिा.शके्सहपअरिाजसाप्रहिभाविंिसाचव्यविारचिुरवप्रयोगशीििाटककारिोिा.
या िवीि िंत्राचा उपयोग त्यािे िीि िाटकािं करूि पाहििा. पण त्याच्या उदात्त प्रहिभेिा व उत्तुगं
कल्पिाशक्िीिािाखडखडीि, संकुहचिवकडूिुरटटीकाखोरपणािमािवल्यामुळेिोत्यािेआत्मसाि
केिािािी.िवकरचपुेेत्याच्यासवकंर्सजृिशक्िीिासाजेिवझेपेिअसाशोकरसा्त्मकेचासाचा
त्यािास्फुरिावत्याद्वाराअमोहिकअशीिेणीत्यािेरंगदेविेिािेवहविी. 
 

कारणेकािीिी असोि, या शबि सुखा्न्िकािूंि शके्सहपअरची िाट्यात्मक मिात्मिा अंिधाि
पाविीशीवाटिेखरीच.पणहमरीहकिीिीिासिीिरीजोंधळ्यािंािारजाििािीि, असेम्िणिाि.िसा
शके्सहपअरच्यावाङमयाचाकसहकिीिीउिरिािरीसामान्याचं्याकृिीपेक्षात्याच्यािमििीय, रंजकव
प्रहिभासंपन्नअसेपुष्ट्कळचिटकूिसापडिे. 
 

‘ऑल्जरविेदॅटएंड्जविे’ हकवा‘शवेटगोडिेसारेचगोड’ िेयािीिशबिसुखा्न्िकािंीि
पहििेिाटक.शके्सहपअरच्याभक्िाचेंिेफारसेआवडिेिािी; पणकदाहचिरंगभमूीवरिेरंगिअसाव.े
कारण त्याि संहवधािकाची जुळणी उत्तम असूि पात्राचें स्वभावरेखििी चागंिे साधिे आिे. प्रथम
िाटकाचेकथािकथोडक्यािपािूविंिरत्यािीि‘शबििेचा’ व‘कटुिेचा’ हवचारकरू. 
 

बरर्ट्ॅम िा रूहसयाँचा उमराव फ्रान्सच्या राजाच्या पदरी पॅहरसिा चाकरीिा येिो. त्याच्या
आईजवळवाेिेिीएकावैद्याचीमुिगीिेहििािीफ्रान्सच्याराजािाएकाअसाध्यदुखण्यािूिबराकरिे
वबक्षीसम्िणिूबरर्ट्ॅमशीआपिाहववािव्िावाअसेमागणेमागिे.राजाच्यादराऱ्यामुळाबरर्ट्ॅमिग्िािा
ियारिोिोपणिंिरिेहििागरीबकुळािीिम्िणूि हििािादंवायचेिाकारिो. ‘माझ्यापासूिझािेिा
मुिगा व माझ्या बोटाि िेिमी असणारी अंगठी जेव्िा हमळविू दाखवशीि िेव्िा िुिा पत्िी म्िणूि
स्वीकारीि’ अशी हवहक्षप्ि अट घािूि फ्िॉरेन्सच्या ड्यूकिा युद्धाि सािाय्य करायिा म्िणिू िो
फ्िॉरेन्सिा हिघूिजािो. िेहििा पण त्याच्या पाठोपाठ फ्िॉरेन्सिा जािे. बरर्ट्मॅचे प्रीहिपात्र डायािा
हिचीजागाएकारात्रीबरर्ट्मॅिािकळियुक्िीिेघेऊििीबरर्ट्ॅमचीहवहचत्रअटपरुीकरूिदाखविेव
शवेटीबरर्ट्ॅमपत्िीम्िणिूहिचास्वीकारकरिो. 
 

या मुख्य कथािकाचे सूत्र शके्सहपअरिे इटाहिअि िेखक बॉकाहचओ याच्या ‘हडकॅमेरि’ या
सुप्रहसद्ध कृिीिूि घेििेआिे. पण घटिािं थोडा बदि करूि कािी मित्त्वाची पाते्र त्यािे स्विःच्या
पदरचीघाििीआिेि. 
 

मुख्यकथािकािाजोडिेिेउपकथािकिीशके्सहपअरचे स्विःचेचआिे.याउपकथािकािीि
मुख्य पात्र परॉहिझ यािा खििायक म्िणिा येईि. िो बरर्ट्ॅमिा हबघडवण्यास कारणीभिू िोिो.
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फ्िॉरेन्समध्ये बरर्ट्ॅमबरोबर गेिेल्यादोिफ्रें चउमरावािंी परॉहिझच्याबेाईखोरीचे बेंडकसेफोडिेव
त्याचाभ्याडपणावहफिुरीउघडकीसआणूित्याचेयथाथषस्वरूपबरर्ट्ॅमच्यािजरेसकसेआणिूहदिेिा
कथाभागयाउपकथािकािआिे. 
 

यादोन्िीकथािकािंीिकोणत्यादोर्ामुंळेिेिाटकहचहकत्सकसमीक्षकाचं्यामिािूंिउिरिेिे
आिाबघू. 
 

मुख्य कथािकाि परीकथा व िोककथा या दोि साहित्यप्रकारािंीि कल्पिाचें हमश्रण आिे.
राजाचारोगबराकरण्यािसामान्यमुिीिादैवीशक्िीच्यापाठबळािेयशयेणे, िीघटिापरीकथेसारखी
वाटिे; िर िायकाची हवहक्षप्ि अट व शयिगृिािीि फसवणकुीिे त्या अटीची पूणषिा िी घटिा
िोकसाहित्याि सापडिे. या दोि कल्पिाचंा हमिाफ करण्याच्या प्रयत्िामध्ये िाटकाच्या अहंिम
पहरणामाची एकिा हबघडिीआिे.िाटकाचा पहििाअधाभाग दुसऱ्याअध्याभागाशी हवसंगिवाटिो.
हिहिण्याच्याशिैीमध्येसुद्धािीहवसंगिीउिरिीआिे.कािीउत्कटभाविाचेंकल्पिारम्यप्रसगंकाव्यमय
पंक्िीिगंुफिेआिेििरकािीभराभरगद्यािउरकूिटाकिेआिेि.स्वभावहचते्ररेखाटिािासुद्धाकधी
स्वभावाचे सूशम पापदेु्र कौशल्यािे उिगडूि दाखविे आिेि िर कधी िुसिेच ेोबळ, ओबडधोबड
आराखडेकाेूिटाकिेआिेि.कधीकधीिरएकच स्वभावहचत्रएकाभागाि हविोभिीयिर दुसऱ्या
भागािकािीसेगह्यषभासिे. 
 

उपकथािकामध्येेोंगीपणावबदफैिीपणायाचेंहचत्रणआिे.प्रथमयादुगुषणाचंीचििीअसिेव
सदगुणािंा वाकड्या मागािा िावण्याि िे यशस्वी िोिाि. पण शवेटी शके्सहपअरिे या दुगुषणािंा
चव्िाट्यावर आणूि त्याचंी हिष्ठुरपणे फटफहजिी उडविी आिे. शके्सहपअरच्या इिर सुखा्न्िकािंिी
दोर्ाचेंहचत्रणआिेवत्याचंीफहजिीझािेिीिीदाखविीआिे.पणिेव्िाचीवृत्तीइिकीकठोरवकडवट
िव्ििी. िे िवे वळण बेि जॉन्सिच्या उपिासात्मक सुखा्न्िकाचें असावे असे वाटिे. हशवाय
मिुष्ट्यस्वभावाचीवजीविाचीिीकाळीबाजूरंगविािाशके्सहपअरिेपात्राचं्यािोंडीघाििेिीभार्ाबऱ्याच
हठकाणी बीभत्स व गहिच्छआिे. पहिल्याच अंकाि बदफैिी परॉहिझ पाहवत्र्य ब्रह्मचयष यावंर प्रवचि
करिो.त्यासंभार्णाििाहयकािेहििािीहिःशकंपणेभागघेिे.त्यादोघाचं्यासंवादाििाअभद्रवपाचंट
कोहटक्रमवाचिािामिहवटूिजािे.पुे ेफ्िॉरेन्समध्येिीपरॉहिझ, कािीफ्रें चउमराव, डायािावहिची
हवधवा म्िािारी आई स्त्रीपुरुर्संबधंाबद्दि अशीच चावट चचा करिाि. िे संवाद वाचिािा
रोहमओज्यहूिएटचेहिव्याजवस्वगीयपे्रमरेखाटणाराशके्सहपअरिोिाचकाअसाभ्रमहिमाणिोिो.कुठे
िेदोिहिरागसहृदयाचेंपहवत्रमीििवकुठेिाशरीरसंबंधाचाउघडाबाजार.बरर्ट्ॅमचीचमत्काहरकअट
व िी पूणष करण्यासाठी िेहििािे केिेिीफसवणूकयािेआधीचिाटकावरूिउिरिेिे वाचकाचे मि
उपकथािकािल्याकदषमािेशिारूिउठिे. 
 

शके्सहपअरिे जीविाची वाम बाजू एवेी काळीकुट्ट का रेखाटिी याची मीमासंा आणखी एका
दृहष्टकोणािूिसमीक्षकािंीकेिीआिे.इं्ग्िशजुन्यािाटकािं‘मोरॅहिटी’ (बोधप्रद, िीहिहवर्यकिाटक)
म्िणूि एक िाट्यप्रकार िोिा. आपल्याकडीि दशाविारी िाटकापं्रमाणे, या िाटकापंासूिच इं् ग्िश
िाट्यसृष्टीचाउगमझािाअसेमाििेजािे.शके्सहपअरचेिक्षयाकािखंडाि‘मोरॅहिटीज’च्यािंत्राकडे
आकृष्ट झािे असावे असे वाटिे. या बोधमय िाटकाि मुमुक्षू मािवी जीव सत्प्रवृत्ती व दुष्ट्प्रवृत्ती याचं्या
झगड्याि सापडिेिा दाखविा जािो. झगड्याची िीव्रिा दाखवण्यासाठी दुष्ट प्रवृत्ती काळ्याकुट्ट
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रंगविेल्या असिाि व त्यामुळे स्िप्रवृत्तरचा जय उठूि हदसिो. शके्सहपअरिे िेच रूपक सदरिू
िाटकासाठीवापरिेअसाव.ेबरर्ट्ॅमिा मुमुक्षू–एककचे्चमडके. त्यािासन्मागावरखेचण्यासाठी त्याची
आई व पत्िी या सत्प्रवृत्तीझटिाि; िर मूर्मिमिं दुगुषण परॉहिझ पदोपदी त्यािा दुमागावरओेूि िेि
असिो. मोरॅहिटीजमधिी पाते्र हिरहिराळ्या गुणावगुणाचंी िुसिी प्रिीके असि. शके्सहपअरसारख्या
पहरणिप्रज्ञ व िािा ेंगाचंी वास्िव पाते्र बारा वर्े रंगवीिआिेल्याकिाविंािाअशी िुसिीकळसूत्री
बािुिी िाचवणे मािवण्याजोगे िव्ििे. मात्र शके्सहपअरिे हिर्ममिेिी खरीखुरी िाडामासंाची माणसे
मोरॅहिटीजच्याबोधमयचौकटीििीटबसििािीिवत्यामुळेहवसंगिीवपहरणामदुष्टिाहिमाणिोिे. 
 

याकािीदोर्ामुंळेशके्सहपअरयािाटकाचा िेखकिसावा हकवािाटकाचाकािीभाग दुसऱ्या
एखाद्यामदिहिसावरत्यािेसोपहविाअसावा हकवाएखाद्याजुन्यािाटकाचासागंाडा घेऊित्याच्यावर
थोडासुधारणेचािािहफरविूिोत्यािेरंगभमूीवरआणिेअसावे, वगैरेिकष समीक्षककरिाि.पणयासवष
दोर्ामंधूिसुद्धाशके्सहपअरच्या प्रहिभाशािी िेखणीचीचमकिाटकाच्याअिेक अंगािं स्पष्ट हदसूि येि
असल्यामुळे, वरीििकाशीसिमिव्िावसेेवाटििािी. 
 

वर दशषविेिी कथािकािंीि व स्वभावरेखाटिािीि हवसंगिी वाचिािा जाणविे; पण प्रत्यक्ष
रंगभमूीवरिाटकािारंगभरिअसावा.कारणिाटकािसंहवधािकाचाघाटउत्तमजुळिाआिे.पहिल्या
अंकािमुख्यपात्राशंीओळखवमुख्यकथावस्िूचे हदग्दशषिेसेशीिपणेकरूििाबडिोबकथािकािा
गिी देण्यास प्रारंभ केिाआिे. पुे े पॅहरसमधीि व फ्िॉरेन्समधीि घटिािंिी कथािकाचा वगे उत्तम
हटकहविाआिे.पाचव्याअकंािमात्रअटपुरीकशीझािीयारिस्याचास्फोटकरिािाशके्सहपअरिेजरा
घोळघाििाआिे.बॉकाहचओच्यामूळगोष्टीििारिस्यस्फोटझटपटउरकूिटाकिाआिे. 
 

कथािकाच्या हशल्पाप्रमाणे स्वभावरेखिामध्येिी कािी हठकाणी शके्सहपअरच्या प्रहिभेची चुणकू
अिुभवास येिे. हवशरे्िःिाटकािीिजुन्या हपेीच्यािीिप्रहिहिधरची व्य्क्िहचते्रअत्यंिउत्तमसाधिी
आिेि. एकीकडे जुन्याचें अिुभवपक्व शिाणपण, प्रशािं व क्षमाशीि वृत्ती, कणखर इच्छाशक्िी व
कायषकुशििाआहणदुसरीकडेिरुणहपेीिीिअपक्वहवचार, िापट, िेकटवृत्तीवकमकुविइच्छाशक्िी
याचं्यािीिफरकछािरेखाटिाआिे.इंग्िंडमध्येिीयासुमारास‘िवीहपेी, िवेराज्य’ सुरूझािेिोिे.
यािव्यावपहिल्याजुन्या हपेीच्याआचाराहवचारािंीिफरकशके्सहपअरिाजाणविअसावावत्याच्या
िदहवर्यकहवचारिरंगाचेंप्रहिहबबसदरिूिाटकािपडिेअसाव.े 
 

बरर्ट्ॅमचीवृद्धआईकाउंटेसिीपुष्ट्कळबहघििेिी, अिुभविेिी, पणत्याअिुभवामुंळेहवरक्िि
िोिासहिष्ट्णूवशिाणीबििेिीअशीदाखविीआिे.हििाजुिेहदवसआठविाि.म्िािाऱ्यामाणसािंी
आिा जुन्या स्मिृरवरचजगायचे.’ असेउदगार िीकाेिे; पण त्या गि सुखाच्या स्मृिीिे हिच्या चािू
जीविाि वैफल्य आिेिे िािी. मिुष्ट्यस्वभावाची हििा उत्तम पारख आिे. आपिा मुिगा रूपािे
हपत्यासारखाअसिािरी हपत्याचीदािित्याच्यािआिेिीिािी िेिीओळखूिआिे.त्यािापहॅरसिा
पाठहविािा िी परोपररिी त्यािासन्मागाचा उपदेशकरिे.आपल्यासदगुणी सुिेशी बरर्ट्ॅमचीझािेिी
अमािुर् वागणूक हििा कळिे िेव्िा िी त्याचे िाव टाकिे व सुिेिा जवळ करिे. काउंटेसच्या
स्वभावरेखिािल्या शके्सहपअरच्या कौशल्याची अिेकािंी िारीफ केिी आिे. बिाडष शॉ म्िणि असे, 
‘इं्ग्िशिाट्यसृष्टीिसवांिरम्यअसेवृद्धस्त्रीचेहचत्रणकुठेअसेििरिेबरर्ट्ॅमच्याआईचे.’ 
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दुसरेआकर्षकव्य्क्िहचत्रफ्रान्सच्यावृद्धराजाचे.िासुद्धाजुन्याआठवणरवरजगणारापणजरा
उदासीि व हवरक्ि भासिो. हमत्रपे्रम व किषव्यदक्षिा िे त्याचे गुण उठूि हदसिाि. आयुष्ट्य अथषिीि
िोण्यापूवीच त्याचा शवेट व्िावा, असेउत्कटपणे त्यािा वाटिअसिे. ‘आिाकाय राहििेआिे माझ्या
जीविाि? िा मध, िा मेण.’ असे उदगार िो काेिो. िरुण हपेीशी त्याची सौजन्यपूणष व क्षमाशीि
वागणूकमिोवधेकआिे. 
 

हिसरा वृद्धकाउंटेसच्यापदरचािाफिाउमराव.िाबोिण्यािफटकळपणमिाचाकिवाळू
आिे. िरुणाकंडे क्षमाशीि दृष्टीिे व ििकटाकंडे हिसस्कारपेक्षा करमणुकीच्या दृष्टीिे िो बघिो. िो
हिभीड असूि, खुद्द फ्रान्सच्या राजापुेेसुद्धा अगदी स्पष्टवक्िेपणािे बोििो. त्याच्या अिुभवी दृष्टीिा
परॉहिझिाििकटवफसव्याआिेिेसवांच्याआधीउमगिे.पणपरॉहिझचासवषिोपरीफज्जाउडाल्यावर
िाफिाचत्याचीदयायेिेविोत्यािाआपल्याघरीआश्रयदेिो. 
 

जुन्या ग्रीक, िॅहटि हकवा इं्ग्िशिास्यरसा्त्मकािं म्िािारी माणसे िा टवळीचा व हविोदाचा
हवर्य असि. पण शके्सहपअरच्या काव्यात्मक सुखा्न्िकािं वृद्धाभंोविी एक प्रकारचे करुणरम्य विय
असिे.‘ॲजयूिाइकइट’ मध्येऑरिँडोचाम्िािारा, एकहिष्ठसेवकॲडॅमयाचेअसेचमिोवधेकहचत्र
शके्सहपअरिेरेखाटिेआिे.(िीॲडॅमचीभहूमकािाटकािशके्सहपअरस्विःकरीिअसे.) 
 

शके्सहपअरच्या उज्जवि सुखा्न्िकाचं्या िाहयका सवांगसंुदर व मिमोिक आिेि िे आपण
पाहििेच.यािाटकाचीिाहयकािेहििािीसुद्धासुंदर, सदगुणीवकिषबगारआिे.व्िायोिाप्रमाणेहवफि
प्रीिीच्याकािरिेिेहिच्यािकरुणरम्यिेचीछटाआिीआिे.रॉझहिडप्रमाणेिीसकंटावंरहिमिीिेमाि
करिे. वहडिापंासूि प्राप्ि झािेल्या ज्ञािािे फ्रान्सच्या राजािा इिाज करण्यासाठी िी रूहसयाँिूि
पॅहरसिाएकटीजािे.‘िीएवेीशीमुिगीआपिाअसाध्यरोगकसचाबराकरिे.’ असेराजािावाटूििो
हिचेऔर्धघ्यायिाियारिोििािी.पणआपल्याशब्दचािुयािेविेटािेिीत्याचेमिवळविे.राजािा
बराकरूििीइ्च्छिवरहमळविे.पिीिेहझडकारल्यावरदुःहखिझािीिरीिीहिराशिोििािी.मात्र
‘पत्िीआिेिोवरमीफ्रान्सिापरियेणारिािी.’ असेबरर्ट्ॅमचेफ्िॉरेन्सिूिआईिाआिेिेपत्रपािूििी
व्याकुििोिे.आपल्यामुळेिोजन्मभमूीिाअिंरिोअसेवाटूििीस्विःच्यामृत्यूचीबािमीउठविे.िंिर
फ्िॉरेन्समध्ये जाऊि, अिेक युक्त्या योजूि िी आपिा कायषभाग साधिे. याप्रमाणे िाटकािीि
कथािकाचीसूते्ररॉझहिडप्रमाणेचिीकसबािेििविेयािशकंािािी. 
 

िरी पण रॉझहिडप्रमाणे िी आपिे मि मोिूि टाकीि िािी. याचे एक कारण म्िणजे िी
रॉझहिडप्रमाणे हविोदी, आिंदी व खेळकर वृत्तीची  िािी. प्रहिकूि पहर्स्थिीिे पाविोपाविी िी
मिोव्यथेिेहपहडिीजािे.यामिोव्यथेचाआहवष्ट्कारदाखविािाशके्सहपअरिेअत्यंिकाव्यमयअशीभार्ा
हिच्यािोंडीघाििीआिे.पणिरीिी हिच्याबद्दिरॉझहिडसारखीओेवाटििािी.याचे दुसरेकारण
म्िणजे िाटकाच्या उत्तराधाि हिची िोणारी वागणूक. फ्िॉरेन्समध्ये हिच्या स्वभावािीि गोडपणा व
श्रेष्ठधाहरष्टाचेगुणिोपूिजािािवत्याचंीजागासहंधसाधूपणा, कावबेाजपणावव्यविारीरूक्षपणाघेिाि.
उहद्दष्टसाधण्यासाठीवाटेित्यावामसाधिाचंासुद्धाअविंबकरणारीिेहििावाचकाचं्यामिािूंिकािीशी
उिरिे. 
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बरर्ट्ॅमिािाडाविेिाववाईटसंगिीिेहबघडिेिाअसाश्रीमंििरुणआिे.हवहक्षप्िवकािीसा
मूखषअसिािरीिोमिाचा दुष्ट हकवा दुवृषत्तिािी.यामुळे त्याचारागियेिाकीवचयेिे.राजात्याच्या
मिाहवरुद्ध िेहििािा त्याच्या गळ्याि बाधंिो िेव्िा त्याच्याबद्दि वाचकाचं्या मिािं थोडी सिािुभिूीिी
उत्पन्न िोिे. परॉहिझच्या हचथावणीिे िेहििािा हझडकारूि िो फ्िॉरेन्सिा पळ काेिो. रोजच्या
वागणुकीिहभत्रावकमकुविअसिािरीसमरागंणावरिोचागंिेशौयषदाखहविो.परॉहिझच्याचिादािे
िोडायािाशीसधंािबाधंण्याचाप्रयत्िकरिो.शयिगृिािझािेल्याफसवणुकीचीत्यािादादिीिसिे.
त्यामुळेिेहििाच्यामृत्यूचीबािमीकळल्यावरडायािािग्िाचेझेंगटमागेिावीियाभीिीिेिोफ्रान्समध्ये
पळूि येिो. िेथे त्याची गंमि करण्यासाठी िेहििा डायािािा त्याच्यासमोर फ्रान्सच्या दरबाराि िजर
करिे; िेव्िाघाबरूििोवाटेििसेखोटेबोििो.पणशवेटी िेहििाचािोस्वीकारकरिोविीचिुर
मुिगीत्यािािीटसन्मागावरठेवीियाबद्दिवाचकािंाखात्रीवाटिे. 
 

शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकाचंागाभाजीप्रीिी, त्यारम्यभाविेचाचुथडा मुख्यकथािकािकसा
उडािाआिे िेआपणपाहििे. दुसरेमित्त्वाचेअंग हविोद, िेिीयािाटकािपारखािच्या पािळीवर
पोचिेआिे. ‘ॲज यू िाइक इट’ मधिाखळाळूि िसूआणणारा हिमषळ हविोद याि िाममात्र िािी.
िाव्िाशयाकाउंटेसच्या खुर्मस्कऱ्याची बडबड ऐकूि व परॉहिझचीफहजिी उडािेिी पािूिकािीसे
िुच्छिादशषक िसू काय िे येिे. एरवी िाव्िाशचा बाष्ट्कळ व पाचंट हविोद व िोिी काउंटेससारख्या
वडीिधाऱ्यामािहकणीसमोरचाििेिापािूिवाचकांचारसभगंिोिो.िाव्िाशचाहविोदिुसिागहिच्छ
िसूिटवाळखोरिीआिे.सगळ्याशाश्विमंगिमूल्याचेंअवमूििकरण्याचाजणूत्यािेचंगबाधंिाआिे.
‘दरबारीआदब म्िणजेशब्दाचंीकोरडीकसरि; िेाईवरजाणे म्िणजेघरच्याजबाबदारीिूि पळवाट
काेणे; मोठेपणाहमळवण्याचाप्रयत्िकरणेम्िणजेसैिािाच्याभजिीिागणे.’ असेिोप्रहिपादिो. 
 

परॉहिझ िा मुख्यकथािकािीिखििायक व उपकथािकािीि मुख्य पात्र. याचीकाळीकुट्ट
छायासाऱ्यािाटकभरवावरिअसल्यामुळेिे ‘शबि’ बििेआिे.इगं्िंडचाराजापहििाचाल्सषयािेया
िाटकाच्यास्विःच्याप्रिीििाटकाचेदुसरेिावParolles  असेहिहििेिोिे.परॉहिझिादुष्ट, बदफैिी
वमािभावीआिे.मोठमोठेअगडबंबशब्दवापरूिमोठमोठ्यािीहिित्त्वावंरिो पोकळप्रवचिेझोडिो.
भपकेबाजकपडेघािूिखािदािी, दरबारीरीहिहरवाजाचंीिोऐटआणिो.शूरपणाचीफुशारकीमारणारा
िा ििकट माणूस हकिी भ्याड व हवश्वासघािकी आिे िे फ्िॉरेन्समध्ये बरर्ट्ॅमच्या बरोबर गेिेल्या
उमरावािंी रचिेल्याकटािचागंिेचउघडकीस येिे.शत्रूकडीि सैहिकाचंा वरे् घेऊि िेफ्रें चउमराव
परॉहिझिा पकडिाि. िेव्िा त्याचं्या दरडावणीिा घाबरूि िो आपल्या पक्षाच्या सैन्यबळाची माहििी
खुशाि त्यािंा देिो व बरर्ट्मॅसकटसवष स्वपक्षीयाचंी भरपूर िािस्िीकरिो. त्याच्या गहिच्छशीिािा
साजेशीगहिच्छभार्ािीत्याच्यािोंडीशके्सहपअरिेघाििीआिे. 
 

‘शबि’ हकवा ‘कटू’ सुखा्न्िकापंकैी दुसरेिाटक, ‘मेझरफॉर मेझर’ हकवा ‘जशासिसे.’ िेिी
िाटक रहसकाचं्या अहभरुचीिाखटकणारे असूि रंगभमूीवरिी त्याचेफारसे प्रयोगझािे िािीि. प्रथम
िाटकाचेकथािकथोडक्यािबघूविंिरत्याच्यािीिदोर्ाचंाहवचारकरू. 
 

्व्िएन्नाचाड्यूक आपिा हवश्वासू मंत्री अजेँिो याच्यावर राज्यकारभार सोपविू अज्ञािवासाि
जािो. वरे्ािंरकरूििो राजधािीिचसचंारकरीिअसिो. अँजेिो एका जुन्याकायद्याचे पिुरुज्जीवि
करूित्याअन्वयेक्िॉहडओिावाच्यािरुणािाअिैहिकविषिाबद्दिदेिदंडफमाविो.क्िॉहडओचीबिीण
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इझाबेिा िी वश झाल्यास क्िॉहडओिा सोडूि देण्याचे िो कबूि करिो. इझाबिेा प्रथम िी मागणी
हझडकारिे. पण िंिर धमोपदेशकाचा वरे् घेििेल्याड्यूकिे युक्िी सुचवल्याप्रमाणे, अँजेिोची मागणी
मान्यकरूि, स्विःच्याजागीिीअजेँिोच्याएकापहरत्यक्िहप्रयकरणीिासंकेिस्थळीपाठविे.अँजेिो
आपण इझाबिेािा वश केिी असेचसमजिो. पण िरीिी दुष्टपणे क्िॉहडओचे हशरकापूिआपल्यािा
दाखवायिा आणण्याचा िुकूम िो िुरंुगाहधकाऱ्यािा देिो. पनु्िा ड्यूकिेच सुचविेल्या युक्िीप्रमाणे
िुरंुगाहधकारी दुसऱ्याच एका मृि गुन्िेगाराचे हशर कापूि अँजेिोिा दाखविो. योग्य वळेी ड्यकू
अज्ञािवासािूिप्रकटिोिो.अँजेिोच्यापापाचेमापड्यकूत्याच्यापदरािटाकिो; पणशवेटीअँजेिोिा
क्षमािोिे.ड्यूकचेइझाबिेाशी, क्िॉहडओचेत्यािेसकंटािआणिेल्याज्यहूिएटशीवअँजेिोचेत्यािेपूवी
हझडकारिेल्यामेहरआिाशीिग्ििोिे. 
 

िाटकाििी सवष पाते्र हशरसिामि रािूि शवेटी िग्िे िागिाि, म्िणूिच या िाटकािा
सुखा्न्िका म्िणावयाचे. बाकी या िाटकाि शके्सहपअरच्या इिर सुखा्न्िकासंारखे आिंदी व हिमषळ
वािावरणअहजबाििािी.उिटिुरंुगाच्याकोंदटकोठड्या, त्यािंल्याअट्टिबदमार्ाचेंअक्राळहवक्राळ
चेिरे, देिदंडाच्याकामावरिेमिेिेमागं, हमस्र्ट्ेसओवरडिवहिच्याकंुटणखान्यािल्याहपत्त्याचेंओंगळ
दशषिवबीभत्सबोिणीयािंीवाचकाचं्यामिाचाहवरसिोिो. ‘ऑि्जविेदॅटएडं्जविे’ यािाटकाि
वापरिेिी हप्रयकरणरच्या अदिाबदिीची क्िृप्िी हिथल्याप्रमाणेच येथेिी अहभरुचीस खुपिे. इिरिी
रसभगंकरणारीअंगेआिेि.त्याचंाहवचारजागोजागीयेईिच. 
 

कथािकाचेधागेशके्सहपअरिेहसहथओयाइटाहिअििेखकाच्यािाटकािूिवजॉजष व्िेटस्टोि
या इंग्रजी िाटककाराच्या कृिीिूि घेििेआिेि. हसहथओची कथा िोकसाहित्यािूि घेििेिी हदसिे.
राजािे वरे्ािंर करूि हफरणे, वधंूची अदिाबदि करणे या घटिा हिच्यािआिेि. व्िेटस्टोिची गोष्ट
बरीचशी शके्सहपअरसारखी व जास्ि वास्िविापूणष आिे. या दोिोंचा बेमािूम साधंा जोडण्याि
शके्सहपअरिा यश आिे िािी. मूळच्या सामान्य गोष्टीिूि श्रषे्ठ िाट्य हिमाण करण्याची हकमया येथे
साधिेिीिािी. 
 

मूळगोष्टीचादजाउंचावण्याचेकायषशके्सहपअरपात्राचं्यास्वभावरेखाकुशिपणेकाेूिकरी.पण
यािाटकािपात्राचं्यास्वभावहचत्रणाचीभट्टीहििकीशीजमिीिािी.पात्राचं्यास्वभावरेखाटिािहवसंगिी
हशरल्यामुळे वाचक पात्राशंी समरस िोऊ शकि िािी. उदािरणासाठी प्रथम िाहयकेचेच पात्र घेऊ.
प्रथमदशषिीजोगघ्यायिाहिघािेिीइझाबेिासोज्वळवाटिे.भावावरीिसंकटामुळेआपिाबेिबाजूिा
ठेविूिीअजेँिोपाशीभावाच्याप्राणासाठीरदबदिीकरिे.अँजेिोचीपापोसूचिािीअथािचहझडकारिे.
पणिंिरिुरंुगािभावािाभेटायिागेिेिीअसिािाहिचीत्याच्याशीझािेिीविषणूकहिदषयवाटिे.िो
हबचारा कोवळा युवक मरणाच्या भोिीिे गभषगहळि िोऊि बहिणीिा वाटेि िे करूि आपिे प्राण
वाचवायिा हविविो. त्याबरोबरचविाळूििी त्याचीअत्यंिअमािुर्शब्दािंी हिभषत्सषिाकरिे.आपल्या
पाहवत्र्याबद्दिची हिची कळकळ जरा प्रमाणाबािेर गेिीशी वाटिे. िंिर वरे्ािंहरिड्यूक ‘मेहरआिािा
िुझ्याऐवजीगुपचपूसंकेिस्थळीपाठव’ असेहििासागंिो.िेव्िािीबधेडकत्यायुक्िीचाअविंबकरिे.
मेहरआिाच्या बाबिीिकौमायषभगंाचे वगैरे हवचार िी खुशाि बाजूिा ठेविे. क्िॉहडओचा वधझािा या
समजुिीिे अजेँिोचा सूड घेण्यासाठी, धमोपदेशकाच्या सल्ल्यािे, प्रकटझािेल्याड्यूकसमोरआपल्या
कौमायषभगंाची िक्रारकरिािा हिचीजीभकचरि िािी. पे्रमाचा एक शब्दिी परस्परािं उच्चारिा गेिा
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िसिािा, जोगीणिोण्याचापहििाबेिबाजूिाठेविूिीड्यूकशीहववािकरायिाकाियारिोिेिेिीएक
गूेचआिे.रॉझहिडप्रमाणेिीकिृषत्ववाििीिािी.ड्यकूच्याइशाऱ्यावरिीफक्ििाचिराििे. 
 

ड्यूकच्या स्वभावरेखिाििी अशीच हवसंगिीआिे. प्रथम त्याच्या अज्ञािवासाचे कारणचकळि
िािी.अँजेिोिेमेहरआिािािग्िाचेवचिहदिेिेअसिे; पणहिचाभाऊमािमते्तसिसमुद्रािबुडाल्यावर
िो हििा हझडकारिो. िी िकीकि मािीि असूििी ड्यूक अँजेिोवर संपूणष हवश्वास का टाकिो? 
क्िॉहडओिा‘अँजेिोिुझ्याबहिणीचीिुसिीपरीक्षापाििोआिे; त्याचािेिूपापीिािी.’ अशीखोटीखात्री
िो का देिो? क्िॉहडओचा वध झािेिा िािी िी गोष्ट िो इझाबिेापासूि िपविू का ठेविो? प्रकट
झाल्यावर, आपल्यािासवषवस्िु्स्थिीठाऊकअसूििी, इझाबिेािाअजेँिोवरहमर्थयारोपकेल्याबद्दििो
का पकडविो? क्िॉहडओ हजविंआिे िे मािीि असूििी त्याच्या वधाबद्दि िो अजेँिोिा देिदंड का
ठोठाविो? त्यािा क्षमा करण्याबद्दि रदबदिी करूि आपल्या मिाचे मोठेपण दाखवण्याची सधंी
इझाबेिािाहमळावीम्िणूि? एकंदरीिेडू्यकचीसवषचवागणूकहवहचत्रवििरीवाटिे.माजंरउंदराशी
खेळिे त्याप्रमाणेइिराचं्या हियिीशी हिदषयपणे खेळूििोगंमिपािािआिेअसेवाटिे.शके्सहपअरच्या
मिाि ड्यकू िा किुषमकिुषम् शक्िी असिेल्या सवषश्क्िमाि, सवषसाक्षी जगहन्नयतं्याचे प्रिीक म्िणूि
दाखवायचािोिाअसेवाटिे.असेअसल्यासयाहवहचत्रव्य्क्िरेखेिेिोपरमेश्वरावरचआके्षपघेिोआिे
की काय असा भास िोिो. या सुमारास शके्सहपअरचीजीविाकडे पािण्याची दृष्टी गेूळ झािी िोिी.
हवश्वाचाकारभारसत्यािेवन्यायािेचाििोयागोष्टीवरचात्याचाहवश्वासउडािािोिा.िीडळमळणारी
श्रद्धाड्यूकच्याव्य्क्िहचत्रािप्रहिहबहबिझािीअसावी. 
 

सुखा्न्िकाचंागाभाजीप्रीिीिीयािाटकािरूक्ष, व्यविारीअशीदाखहविीआिे. दुसरे मुख्य
अंगहविोदिेिीहिणकसचआिे.िुहसओिाहवहक्षप्िउमराव, फ्रॉथिामूखषगृिस्थवहमस्र्ट्ेसओवरडिचा
हवदूर्की हपत्त्या िा हविोद हिमाण करिाि. त्याचं्या भार्णािं बीभत्स रस, बाष्ट्कळ बडबड व गहिच्छ
प्रहिमा याचं्या योगे हिमाण िोणारा हविोद हशसारी आणिो. िुहसओ िा सवष घटिावंर व व्यक्िरवर
व्यंजिात्मकटीका िाटकभरकरीि राििो. िीिूि स्विःड्यकूिी सुटि िािी. खुद्दड्यूकच्या िोंडावर
त्यािाधमोपदेशकसमजूि, त्याचीखोटीिाटीिािस्िीिोकरिो.त्याचीिीआगाऊटीकावहजथेहिथे
हवशरे्िःपाचव्याअकंािीििाबंिचकएकमेवप्रवशेाित्याचीचाििेिीिुडबूडहिरस्करणीयवाटिे. 
 

क्िॉहडओ अजेँिो याचंी व्य्क्िहचते्र मात्र सुसंगि व वास्िव आिेि. मोिािा बळी पडूि
ज्यूहिएटिाअडचणीिवस्विःिाप्राणसंकटािटाकणाऱ्या, मरणािाभेदरूिबहिणीपाशीमदिीचीभीक
मागणाऱ्या क्िॉहडओबद्दिसिािुभिूी उत्पन्न िोिे. त्याच्या िोंडी घाििेिी भार्णेिी अकृहत्रम व मिोज्ञ
शिैीिहिहििेिीआिेि.अँजेिोिामोठाकडकवसोवळ्याप्रवृत्तीचाआिे.पणमोिसामोरायेिाचत्याचे
पाहवत्र्यिटपटिेविोइझाबेिािाअयोग्यसूचिाकरिो.त्याच्यावृत्तीििळूिळूपडिजाणारािाफरक
शके्सहपअरिेअत्यंिकुशििेिेरेखाटिाआिे.एकदामाणूसघसरिाम्िणजेत्याचाअधःपािकसाजास्ि
जास्ित्वरेिेिोिजािोिेिीअँजेिोआपिेइझाबिेािाहदिेिेवचिमोडूिक्िॉहडओचावधकरण्यास
फमाविोयाघटिेिेसुचहविेआिे. 
 

‘ऑि्जविे दॅटएंड्जविे’ यािाटकािमोरॅहिटीजचे िंत्रअंशिः वापरल्यामुळेजी हवसंगिी
कथािकाि व पात्ररेखाटिाि हिमाण झािी िीच यािी िाटकाि झािी आिे. क्िॉहडओ-ज्यहूिएट िे
चुकणारेजीव; ड्यूकिादयाशीिन्यायाचेप्रिीक; अँजेिोिाकठोरकोरडावपुस्िकीन्यायवेोंगयाचें
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प्रिीक; इझाबिेािीपाहवत्र्य, क्षमायाचेंप्रिीक–अशाकल्पिाशके्सहपअरच्यामिाििोत्याअसेवाटिे.
पणिीप्रिीके सुसंगिपणेवापरिेिीिािीि.िाटकाच्यापहिल्याअध्याभागािपाते्रवास्िववाटिािव
दुसऱ्याअध्याभागाििीमधूिमधूिप्रिीकात्मकभासूिागिाि.या हवसंगिीमुळे हिहिण्याच्याशिैीििी
हवसंगिीआिीआिे.कधीकाव्यमयवप्रहिभापूणषशिैीिरकधीव्याविाहरकरूक्षगद्य, कधीकौशल्यािे
घटिाचंी गंुफणव सूशम स्वभावछटाचें रेखििरकधी हघसाडघाईिेभराभरघटिाआटपूिटाकण्याची
प्रवृत्ती.यािािाप्रकारच्याहवसंगिरमुळेपहरणामाच्याएकात्मिेचाभगंिोऊििाटकाचाकसउिरिो. 
 

यािाटकािा ‘कडवट’ सुखा्न्िकाअसेिावपडण्याचेकारणशके्सहपअरचामिुष्ट्यस्वभावाकडे
पािण्याचा या िाटकाि बदििेिा दृहष्टकोण. उज्ज्वि सुखा्न्िकािं चुकणाऱ्या मािवाकडे दयाशीि
वृत्तीिे पािणारा, त्यािंा छेडूि त्याचंी थट्टा करणारा पण शवेटी क्षमेच्या दृष्टीिे त्यािंा कुरवाळणारा
शके्सहपअर या िाटकाि एकेका पात्रािा कठोर न्यायासिापुे े खेचूि, फसव्या, मोिकआवरणाखािी
दडिेिात्याचाहिणकसपणाबािेरआणीिआिेअसेवाटिे.जीविाचीिीकाळीवओंगळबाजूरंगविािा
व माणसाच्या मिाि खोि डोकाविू हिथल्या सुप्ि दुष्ट्प्रवृत्ती बािेर उपसूि काेिािा िो हिरस्कारािे, 
िुच्छिेिेिसिोआिेअसाभासिोिो.अँजेिोच्यासोवळेपणामागचेपापीमि, इझाबिेाच्यापाहवत्र्यामागचा
दंभ व परदुःखाबद्दिची बेपवाई, मरणािा पे्रमािे कवटाळण्याच्या वल्गिा प्रथमकरणाऱ्या क्िॉहडओची
बहिणीपाशी शीिाच्या हकमिीिे आपिा प्राण हवकि घेण्याची हविवणी वगैरे ेोंगाचंी बेंडे हिष्ठुरपणे
फोडणारा शके्सहपअर िा उज्ज्वि सुखा्न्िकामंधिा सहृदय, जाहिकुसुमासारख्या कोमि वृत्तीच्या
शके्सहपअरपेक्षाहकिीिरीहिराळावाटिो. 
 

पणिरीिीकािीसमीक्षकाचं्यािकाप्रमाणेिेिाटकशके्सहपअरिेहिहििेिेिसावेअसेम्िणवि
िािी. कारण त्यािीि कािी भागावंर शके्सहपअरच्या प्रहिभेचा छाप स्पष्ट हदसिो. अँजेिो व इझाबिेा
याचं्या प्रथम दोघाचं्या मिािंीि भाविाचं्या सूशम छटा अत्यंि प्रभावी व काव्यमय भारे्ि उिगडूि
दाखवल्यामुळे मिाि ठसिो. इझाबिेािे अँजेिोचे मि वळवण्यासाठी केिेिी भार्णे अप्रहिम आिेि.
दयेची थोरवी वणषिकरिािा िी म्िणिे, ‘सवषसत्ताधीश परमेश्वर पाप्यािंाजी दया दाखविो, िीसते्तिे
मदंध झािेल्या हशराळशटेािंा मात्रआपल्या बाधंवािंा दाखविा येि िािी. गर्मवष्ठ माणसाचं्या या हिष्ठुर
माकडचेष्टापािूिदेविाचं्याडोळ्यािंअश्रूउभेरािािअसिीि.’ ‘माणसािेअमािुर्शक्िीकमवावी, पण
िीअमािुर्पणेवापरूिये.’ इझाबेिावक्िॉहडओयाचं्यािुरंुगािीिभेटीचाप्रवशेिीअसाचभाविोत्कटव
काव्यमयआिे.मृत्यूच्यास्वरूपाबद्दिचीदोघाचंीभार्णेपहरणामकारकआिेि.धमोपदेशकाच्यावरे्ािीि
ड्यूक व क्िॉहडओ याचं्या संवादािीिड्यूकच्या िोंडी घाििेिे जन्ममृत्युहवर्यक ित्त्वज्ञाि गंभीर व
मििीय आिे. चौर्थया अंकािीि मेहरआिाच्या वसहिस्थािािीि प्रवशे िर शके्सहपअरच्या उज्ज्वि
सुखा्न्िकाचंी आठवण करूि देिो. खंदकािे वेे िेल्या प्रशािं वािावरणािूि मेहरआिाच्या पोरसवदा
िोकरािे गाहयिेल्या हृदयस्पशी भावगीिाचे आिष स्वर कािावंर येिाि. हवरिव्यथेची व्याकुििा
शब्दशब्दािूंिस्त्रवणारीिीहवराणी‘Take, o take those lips away’ (िेहमर्थयाभार्ीओठ, िेफसवेडोळे
माझ्यापासूि दूर िे; पणमाझीचुंबिे परि दे. प्रीिीची िी हशक्कामोिषब–ेपणआिासारी हवफि–सारीच
हवफि–) अमरिोऊिबसिीआिे.दुसऱ्याअंकािीिएिबोयाभाबड्यामाणसाच्याशब्दाचं्यागैरवापरािे
वत्याच्याअँजेिोपुेच्यापोरकटिक्रारीिे हिभळेहविोदहिमाणिोिो.यासवषआकर्षकभागामुंळेसंपूणष
िाटकाची बासरीबेसूरझािीअसिीिरीिीशके्सहपअरच्याचप्रहिभेच्या फंुकारािे बोिकीझािीआिे
याचीखात्रीपटिे. 
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या माहिकेिीि हिसरी सुखा्न्िका ‘र्ट्ॉइिस अँड के्रहसडा’. या िाटकाची कथावस्िू म्िणजे
मिाकवी िोमरिे अमर केिेिी र्ट्ॉयच्या युद्धाची गाथा. िोमरच्या इहिअडमध्ये मिाकाव्यािा साजेशी
हवर्याची, वणषिाचंीवस्वभावहचत्रणाचीपािळीउच्चकोटीचीआिे.पणशके्सहपअरच्यायािाटकािमात्र
इहिअडच्याअगदीउिटप्रकारआिे.येथेयुद्ध, योदे्ध, पे्रम, पे्रहमक, इभ्रिवगैरेंचीथट्टावकठोरउपिास
केिेिा आेळिो. शके्सहपअरिे या मिाि कथावस्िूिा असे खािच्या पािळीवर का ओेिे िा प्रश्ि
वाचकासंगोंधळािटाकिो; वम्िणूि‘Problem Comedy’ हकवासमस्यात्मकसुखा्न्िकािेअहभधािया
िाटकािा योग्य वाटिे. शके्सहपअरचा जीविहवर्यक दृहष्टकोण गेुळिा िोिा म्िणूि म्िणा, हकवा
उपिासात्मक सुखा्न्िका िी िोकहप्रय टूम शके्सहपअरिा उचिायची िोिी म्िणिू म्िणा, शके्सहपअर
अशाशबिसुखा्न्िकाहिहिण्यासउदु्यक्िझािाअसेमाििेिरीमिाकाव्याचाहवर्यझािेिीधीरोदात्त
वीराचंी चहरते्रच उपिासासाठी कटाक्षािे त्यािे का हिवडावी िा प्रश्ि हशल्लक राििोच. एकोहणसाव्या
शिकािल्या समीक्षकािंी शके्सहपअरिा हवर्याच्या या हिवडीबद्दि दोर् िाविा व िाटकािा िाके
मुरडिी. पण हवसाव्या शिकािल्या संशोधिािे ित्कािीि सामाहजक व वाङमयीि पाश्वषभमूी उजेडाि
येऊि शके्सहपअरिे ग्रीक व र्ट्ोजि वीराचं्या युद्धकथा व पे्रमकथा हवडंबिासाठीका हिवडल्या िे स्पष्ट
झािे. 
 

प्रथमिाटकाचेकथािकथोडक्यािबघू.सिावर्ेिेाईकरूिथकल्यावरदोन्िीबाजंूचेग्रीकव
र्ट्ोजिवीरपुेेकाययाचीखिबिेकरूिागिाि.र्ट्ॉयअद्याहपिपडण्याचेकारणग्रीकवीरयुहिसीज
याच्यामिेग्रीकसैन्याििीबेबंदशािी, योग्यिेिृत्वाचाअभाववसैिझािेिीहशस्ििेिोय.ॲहकिीजिा
मिायोद्धाखाजगी कारणामुंळे युद्धाि भाग घ्यायचे टाळूिआपल्या िंबूि िोळि पडिा िोिा. त्यामुळे
िेक्टरयार्ट्ोजिमिायोद्ध्याचे दं्वद्वयुद्धाचेआव्िािस्वीकारायिािुल्यबिअसाग्रीकवीरपुेेकरायिा
िव्ििा. युहिसीजिे अहकिीजिा हडवचण्यासाठी एजॅक्स या कमी दजाच्या वीरािा पुेे केिे. इकडे
र्ट्ोजिवीरािंिीखिबिेिोिािा.अिोिािरक्िपािािाकारणझािेिीग्रीकयुविीिेिेिहििाग्रीकाकंडे
परिपाठविूद्यावीवपुेीिप्राणिािीटाळावीअसा हवचारपुेेआिा.पणर्ट्ॉइिसयािडफदार, शूर
िरुणािे िेिेििा परि पाठहवल्यास र्ट्ोजिाचं्या इभ्रिीस बट्टा िागेि असे प्रहिपादि िेाई चािू
ठेवण्याच्याआपल्यामिाससवषत्राचंापाहठबा हमळहविा. िेक्टर-एजॅक्सचे दं्वद्वयुद्धउभयिाचेंआपापसाि
कािी िािे हिघिू स्थहगिच झािे. आपिा दोस्ि परॅ्ट्ोक्िस याच्या वधािे हचडूि शवेटी ॲहकिीज
समरागंणावरउिरिा.पणिोिेिािािी.बेसावधिेक्टरिाआपल्याअिुयायाकंडूिवेे ूित्यािे हशर
कापिे व िेआपल्या घोड्यािा शपेटािा बाधूंि सबंध रणके्षत्रावर त्याची हधडकाेिी. र्ट्ॉइिसिा िे
विषमािकळिाचॲहकिीजचासूडघेण्याचीत्यािेप्रहिज्ञाकेिी. 
 

यार्ट्ॉयच्यायुद्धकथेिर्ट्ॉइिसवके्रहसडायाचं्याप्रीिीचेकथािकशके्सहपअरिेकुशििेिेगंुफिे
आिे.पणशके्सहपअरचाप्रीिीकडेपािण्याचादृहष्टकोण, युद्धहवर्यकदृहष्टकोणाप्रमाणेचउपिासाचाआिे.
प्रथमदशषिी प्रीिी, िंिर काव्यमय सिवास-क्षण वगैरे िाजुक टप्पे या पे्रमीजिाचं्या मीििाि िािीि.
र्ट्ॉइिसिेआपिेमिके्रहसडावरजडिेआिेअसेहिचाचिुिापँडारसयाच्याकािावंरघाििाचत्यािे
र्ट्ॉइिसिाआपल्याघरीबोिाविूत्यािाके्रहसडाच्याशयिगृिािजवळजवळिोटिेच.(पँडासरच्याया
कमािे इं् ग्िश भारे्ि ‘पडँर’ या शब्दािा ‘कंुटणखान्याििा मध्यस्थ’ असा अथष प्राप्ि झाल्याचे
शके्सहपअरिे सूहचि केिेआिे.) पण दुसऱ्याच हदवशी सकाळी के्रहसडािा ग्रीकाचं्या गोटाि जाण्याची
पाळीयेिे.परिपाठविेल्याएकार्ट्ोजिवीराच्याबदिीग्रीकाकंडेहििाजावेिागिे.याहवरिाचाधक्का
र्ट्ॉइिसिा बसिो. पण हिची भेट घेण्याचे आश्वासि देऊि िो हििा एकहिष्ठ रािायिा हविविो.
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िेक्टरबरोबर ग्रीक गोटाि गेल्यावर, युहिसीजबरोबर िो के्रहसडाच्या िंबूकडे जािो. पण बािेरूिच
के्रहसडाचे डायोहमडीज या ग्रीक वीराशी चाििेिे पे्रमाचे चाळे त्याच्याकािी पडिाि. त्याच्या हृदयाचे
िुकडेिुकडेिोिािवडायोहमडीजचासूडघेण्याचीिोप्रहिज्ञाकरिो. 
 

या िाटकाचे सहंवधािक शके्सहपअरिे कॅक्स्टि व हिडगेट या इं् ग्िश िेखकाचं्या र्ट्ॉयच्या
गोष्टीवरूिघेििेअसाव.ेयापधंराव्याशिकािल्यािेखकापूंवीचौदाव्याशिकािचॉसरयाथोरकवीिे
‘र्ट्ॉइिस अँड हक्रसीड’मध्ये व िेहन्रसििे ‘टेस्टमेंटऑफ के्रहसड’ मध्ये िी कथा साहंगििी िोिी. पण
शके्सहपअर कॅक्स्टि व हिडगेटचाचऋणी असावा. र्ट्ॉयच्या युद्धकथेकडे उपिासाच्या व हवडंबिाच्या
दृष्टीिे पािण्याची प्रवृत्ती मध्ययुगीि वाङमयाि प्रचहिि िोिी व िीच शके्सहपअरिे उचििी असावी.
चॅपमिच्या भार्ािंराि उिरिेिी िोमरच्या मूळ कथेििी उदात्तिा शके्सहपअरिा हटकवावीशी वाटिी
िािी. कॅक्स्टि व हिडगेट यािंी मध्ययुगीि वाङमयाििे िेवय्याचं्या अंगचे हशव्ििरीचे (Chivalry) 
गुणिीकाेूिटाकूिग्रीकवीरकू्ररवरािटीआहणर्ट्ोजिवीरअव्यविारीवभाविाचं्याआिारीजाणारे
असेदाखविे. िेक्टरवॲहकिीजयाचं्याभोविािचेक्िाहसक(Classic) वाङमयािीििेजोवियया
दोघािंीउस्कटूिटाकिेआिे. के्रहसडा व्यहभचाहरणीवर्ट्ॉइिसएकहिष्ठ पे्रहमकिीकल्पिादोघाचं्याि
आिे.िेव्िायुद्धपप्रीिीयाचं्याहवडंबिाचीकल्पिाशके्सहपअरचीस्विःचीिव्ििीिेउघडहदसिे. 
 

शके्सहपअरच्या मिािघोळिअसिेल्या जुन्या मोरॅहिटीजच्या िंत्राचाअविंब त्यािे इिरदोि
शबिसुखा्न्िकापं्रमाणेयािीिाटकािकेिाआिे.यािीिबिुिेकसवषपाते्रप्रिीकात्मकअशी रंगविी
आिेि.र्ट्ॉइिस म्िणजेएकहिष्ठिा, के्रहसडा म्िणजेचंचििा, पँडारस म्िणजेपापीमागाकडे खेचणारी
प्रवृत्ती, ॲहकिीज म्िणजेकिषव्यच्युिी, एजॅक्स म्िणजे मूखष, पोकळ बेाईखोरपणा, युहिसीज म्िणजे
पोक्िशिाणपणा, िेक्टरम्िणजेधीरोदात्तिा, अशीपात्रामंागचीकल्पिाअसावी.मात्रपूवीदशषवल्याप्रमाणे
यािंत्रािेस्वभावरेखिािवास्िविावप्रिीकात्मिायाचंीसरहमसळिोऊिहवसंगिीहिमाणिोिे.हशवाय
या िाटकाि शवेटी सत्प्रवृत्तरचा जय झािेिा हदसि िािी; त्यामुळे मि उहद्वग्ि िोिे व या िाटकािा
सुखा्न्िकाकाम्िणावेिाप्रश्िपडिो. 
 

शके्सहपअरच्यासहृदयिेशीहवसंगिअशीहवडंबिप्रवृत्ती, थरसायटीजयापात्राच्यािोंडीघाििेिा
सवष पूजास्थािाकंडे पािण्याचा हवकृिदृहष्टकोण, गहिच्छभार्ा, िाटकाचाघाईघाईिे केिेिा वअपुरा
वाटणारा शवेट इत्यादी गोष्टरमुळे िे िाटक शके्सहपअरिे हिहििेिे िसावे वगैरे िकष  समीक्षक पुेे
आणिाि.पणशके्सहपअरच्याप्रहिभेच्यास्पष्टखुणादाखवणारीअिेकस्थळे–रमणीयकाव्यपंक्िी, उत्कट
िाट्यमय प्रसंग स्वभावरेखि, उच्च कोटीचे ित्त्वज्ञाि–िाटकाि आेळिाि; यावरूि िे िाटक
शके्सहपअरचेचआिेवयाच्याद्वारेस्विःच्याजीविहवर्यककल्पिािोपे्रक्षकापंुेेमाडंीिआिेअसेहिहिि
वाटिे. 
 

पहिल्याअंकाच्या हिसऱ्या प्रवशेाि ग्रीक गोटाि सेिािी ॲगमेम्िियाच्या िंबूि भरिेल्या ग्रीक
वीराचं्यामेळाव्यािवयोवृद्धयोद्धावमुत्सदीयुहिसीजयाचेमोठेप्रभावीवमििीयअसेभार्णआिे.साि
वर्े र्ट्ॉयचा वेे ा िेविूिी ग्रीकाचं्या पदरी अपयश येण्याचे कारण त्यािे मार्ममकपणे सुचविे. योग्य
िेिृत्वाच्याअभावामुळेग्रीकसैन्यािबेबंदशािीमाजिीिोिी.जोिोआपल्यामजीप्रमाणेस्वच्छंदपणेवागि
िोिा. ॲहकिीजसारखा जबाबदार योद्धा समष्टीच्या हििाहवर्यी बहेफकीर रािूि वैय्क्िक स्वाथष, 
मािापमाि, रागिोभ याचं्यामागे िागिा िोिा. ‘Degree’ व ‘Order’ िी दोि ित्त्वे जशी हिसगाच्या
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राज्यािवहवश्वाच्यासंचाििािपाळिीजािाििशीचिीराष्ट्र्ट्ाचं्यावसमाजाचं्याव्यविाराििीपाळिी
गेिीपाहिजेि.प्रत्येकव्यक्िीिेसमष्टीििाआपिादजावपायरीओळखूि, आपल्यािेत्यािेआपल्यािा
िेमूि हदिेल्याजागेिराहििेपाहिजेवआपिीसमष्टीहवर्यककिषव्येप्रामाहणकपणेबजाविीपाहिजेि, 
िािीिरराष्ट्र्ट्ेवसमाजकोिमडूिपडिीि, असेमििीयित्त्वज्ञाियुहिसीजआपल्यासिकाऱ्यासंमोर
ठेविो.एकार्ट्ोजिराजकन्येवरपे्रमअसल्यािेग्रीकयोद्धाॲहकिीजिाशस्त्रसंन्यासघेऊिबसिािोिा
यागोष्टीवरयुहिसीजचाकटाक्षिोिा.िेत्याचाआज्ञाभगंकरूिवैय्क्िभाविािंाअग्रस्थािदेण्याचागुन्िा
ॲहकिीजकरीििोिा. 
 

या ित्त्वज्ञािाच्या िोडीस िोड म्िणिू र्ट्ोजिाचं्या खिबिखान्याि भरिेल्या मेळाव्याि
र्ट्ॉइिसच्याभार्णािूििीकािीउच्चहवचारशके्सहपअरिेपुेेमाडंिेआिेि.िेक्टरच्यामिेइिकेपुष्ट्कळ
र्ट्ोजिरक्िसाडंण्याएवेीिेिेिचीिायकीिव्ििी.पणर्ट्ॉइिसच्यामिेवीराचीइभ्रििीइरेसपडिेल्या
वस्िूच्या पात्रिेवर अविंबिू िसिे. िेिेि कशीिी असो, एकदा हििा वहडिाचं्या संमिीिे पहॅरसिे
र्ट्ोजिाचं्या गोटािआणल्याबरोबर िी र्ट्ोजिाचंा मािहबदू िोऊि राहििी. र्ट्ॉइिसची िी हवचारसरणी
ध्येयवादीपणअव्यविारी, बुद्धीपेक्षाभाविाचं्याआिारीजाणारीवजुन्यापरंपरािंाहचकटूिरािणारीआिे
असेशके्सहपअरिासुचवायचेअसाव.ेर्ट्ोजियोद्ध्यापेंक्षाग्रीकयोदे्धजास्िव्यविारीवाटिाि. 
 

युहिसीज व ॲहकिीज याचं्या संभार्णाि युहिसीजच्या िोंडी घाििेल्या हवचारसरणीवरूििी
ग्रीकाचं्याित्त्वज्ञािाचीव्यविारीबाजूध्यािाियेिे.मिािित्त्ववते्ताप्िेटोयाचेमियुहिसीजॲहकिीजिा
वाचूि दाखविो. ‘माणसाचं्या गुणाचंी पारख दुसऱ्यािंा त्याच्याबद्दि काय वाटिे याच्यावरूि िोिे; 
स्विंत्रपणे या गुणािंा हकमि िसिे.’ या संदभाि युहिसीज स्विःचे खास व्याविाहरक ित्त्वज्ञाि
ॲहकिीजिा ऐकविो. कीिी िी बेभरवशाची क्षणभगुंरआिे. पहिल्या दजाचा गुणसुद्धा िोकाचं्या जरा
िजरेआडझािाकीहवसरिाजािो; वदुय्यमदजाच्यापणिेिमीडोळ्यासंमोरअसिेल्यागुणाचंाचिोक
उदो उदो करिाि. ॲहकिीजिे सापं्रि शस्त्रसनं्यास घेिल्यामुळे िोक त्याचे शौयष हवसरूि जािीि व
िेक्टरचे आव्िाि स्वीकारणाऱ्या कमी शूर एजॅक्सचीच हवभहूिपूजा बाधंिीि असे युहिसीजिा ध्वहिि
करायचेिोिे. 
 

‘र्ट्ॉइिस व के्रहसडा’ या िाटकािीि पात्राचं्या स्वभावरेखिाि हवडंबिाचे अंग प्रामुख्यािेआिे.
प्रीहिदेविा व सौंदयषदेविा म्िणूि मिाकाव्याचीिाहयका झािेिी िेिेि एखाद्या बाजारबसवीसारखी
हििषज्जपणे िसिा-हखदळिािा व पाचंटअचरटभार्णेकरिािा हदसिे.शौयाचा पिुळा माििा गेिेिा
ॲहकिीजआपल्यािाच्यापोऱ्याबरोबरपाचकळथट्टाहविोदकरीि, थोरामोठ्याचं्याबाष्ट्कळिकिापािूि
करमणूककरूिघेि, गाद्याहगरद्यावंरिोळिपडिेिाहदसिो.धीरोदात्तिेक्टरचेशवेटचेदशषित्याचेहशर
ॲहकिीजच्या घोड्यामागे फरपटिािा िोिे.सुखा्न्िकेची प्रणहयिी िाहयका के्रहसडा चिुत्याबरोबर
पाचकळवअश्लीिभार्णेकरिेवचोवीसिासउिटायच्याआिपहििे ‘पहवत्र’ पे्रमहवसरूिजाराच्या
गळ्यािहमठ्यामारिेवपहिल्याहप्रयकरािेहदिेिीपे्रमाचीखूणत्यािाअपषणकरिे.थोरसमजिेजाणारे
ग्रीकवीरके्रहसडासमोरहदसल्याबरोबरपाघळिािविंपटासारखीहिचीचुंबिेघेिसुटिाि. 
 

गंभीरपात्रापंकैीसुसंगिवहवडंबिाचाभागअहजबाििसिेिेपात्रफक्िर्ट्ॉइिसचेआिे.िाशूर, 
ध्येयवादी िरुण एकहिष्ठ पे्रमाचा मरू्मिमिं पुिळा आिे. पण वैय्क्िक भाविा आपल्या समष्टीहवर्यक
किषव्याच्याआडिोकधीयेऊदेििािी.समष्टीच्याकायद्यािुसारके्रहसडािाग्रीकगोटािपाठवण्याियेिे
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िेव्िा मोठ्या धैयािे वसयंमािे िो हििा हिरोप देिो.आपल्याप्रमाणेचिी प्रीिीिएकहिष्ठ रािीिअशी
खात्रीत्यािावाटिअसिे.पणके्रहसडाच्यािंबूबािेरउभाअसिािा, त्याच्याकािावंरके्रहसडाचेजेशब्द
पडिाििेऐकूििोक्षणभरसैरभरैिोिो.आपिीप्रीहिदेविाके्रहसडाविंबूिीिमायाहविीयाएकचका
असाभ्रम त्यािापडिो.पणमोठ्यासयंमािेिो स्विःिासावरिो.आपल्यािगरीचेग्रीकाशंी युद्ध सुरू
आिेवत्यायुद्धािीिआपिावाटाआपल्यािाउचििापाहिजे, याकिषव्याचात्यािाहवसरपडििािी.
सूड घेण्याचा हििय करूि िो र्ट्ॉयमध्ये परििो. िा सवष प्रवशे अत्यिं िाट्यापूणष, वास्िवदशी, 
शके्सहपअरच्यामािवीस्वभावाचे सूशमधागेिळूवारिािािेउिगडण्याच्याकौशल्याचादशषकव त्याच्या
सवोत्कृष्टसमथषशिैीिहिहििेिाआिे. 
 

िाटकािीि हविोदाची बाजू शके्सहपअरच्या इिर दोिकडवट सुखा्न्िकापं्रमाणेच हिणकस व
उपिासपूणषआिे.उज्ज्वि सुखा्न्िकािं प्रीिीचे रंग हविोदािे खुििाि. इथे पँडारसआपल्यागहिच्छ
भारे्िे व पाचकळगीिािंी र्ट्ॉइिस-के्रहसडाच्या पे्रममीििाचा रंग पार उडविू टाकिो. िशा हपकवणारे
दुसरेपात्रॲहकिीजचािोकरथरसायटीजयाच्यािोंडावरिरकेवळगटारगंगावाििेआिेअसेवाटिे.
त्याच्या उपिासािूि कुणीच सुटि िािी. युद्ध असो वा प्रणय असो, त्यािा हजकडे हिकडे कुजक्या, 
सडिेल्याभाविाचंीघाणयेिे.जगािीिसवषचिोकमूखषवििकटआिेिअशीत्याचीदृेसमजूिआिे.
‘ॲहकिीजसारख्याबिसागरावरिुकमिगाजवूपािणाराॲगमेम्ििमूखष; अशीिुकमिस्विःवरगाजविू
घेणाराॲहकिीजमिामखूषवअसल्यामखूांचीचाकरीकरणारामीशिमखूष’ असेिोखुशािजािीरकरिो. 
 

अशीिीहिसरीशबि, कडवटहकवासमस्यात्मकसुखा्न्िकाआिे.याहिन्िीसुखा्न्िकामंध्ये, 
हवशरे्िः‘र्ट्ॉइिसवके्रहसडा’ मध्ये, शके्सहपअरपुे ेकािीकूटप्रश्िउभेराहििेिोिेअसेवाटिे.शाश्वि
मूल्याचं्याआधारावरमािवीव्यविारहवसाविेिािािीअशीशकंात्यािायेऊिागिीिोिी.प्रीिी, इभ्रि, 
इमाि, हशस्ि, आज्ञापािि, आदर िी खरी िाणी, वासिा, हवर्यिंपटिा, भ्याडपणा, मििबीपणा, 
संहधसाधूपणा, हवश्वासघाि या िकिी िाण्यािंी मािवव्यविारािूि िुसकूि िाविी आिेि. जग जसे
बािेरूि हदसिे िसे िे िसिे. जग िी एक मयसभाआिे. िेथे वासिा प्रीिी म्िणूि हमरविे; भ्याडपणा
शौयासारखा भासिो. त्यामुळे भिेभिे भिुिाि पण मििबी माजिाि. जे आपल्यािा सत्यहशवसुंदर
भासिेिेिसेिसूि हमर्थया, अमंगि, कदरूपगोष्टरिीिडबडिेिेअसिेअसेशके्सहपअरच्याअिुभवास
येऊिागिेिोिे.िेअसेकािोिेवयािूिमागषकसाकाेावािेप्रश्िशके्सहपअरिाबेचिैकरीििोिे.
इब्सेिच्यासामाहजकसमस्यात्मकिाटकामंागच्यामिोवृत्तीसारखीिीमिोवृत्तीवाटल्यामुळेयािाटकािंा
‘समस्यात्मक िाटके’ असे िाव पडिे. हवसाव्या शिकापयंि िी िाटके फारशी िोकहप्रय िव्ििी. पण
हवसाव्याशिकािल्यावाचकािंािीआिाआवडूिागिीआिेि; कारणत्यािंीिहवर्य–खोट्याहशष्टिेचे
विकिीभारदस्िपणाचेबुरखेटराटरफाडूिअमंगिपणसत्यगोष्टरचेदशषिघडवणेवपाहवत्र्याचेिटके
गहिवरकाेणाऱ्याचंादंभस्फोटकरणे–िाआधुहिकिेखकािाववाचकािाअत्यिंहजव्िाळ्याचावाटिो. 
 
 

* * 
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शेक्सणिअरच्या िणरिक्व शोकान्न्िका 
 

प्रा. म. कृ. नाईक 
 

िहिि वाङमयाि शोकिाट्याचें स्थाि अिन्यसाधारण आिे. मािवी जीविाि सुष्ट-दुष्ट प्रवृत्तरचे 
चाििेिे हचरंिि दं्वद्व, प्रिोभिे वा आंिहरक दौबषल्य यामुळे मूििः बिुिाशंी साहत्त्वक असणाऱ्या मिाचा 
िोणारा अधःपाि, पापाचे प्रायहित्त भोगणाऱ्याबंरोबरच हिष्ट्किंक जीवाचंीिी राखरागंोळी व हियिीची कू्रर 
िीिा यासंारख्या मूिगामी समस्याचें प्रभावी दशषि िा वाङमयप्रकार घडहविो. शके्सहपअरच्या समग्र 
िाट्यससंाराििी त्याच्या प्रमुख शोका्न्िकािं१[िॅम्िेट(१६००–१) (२) ऑथेिो (१६०४-५) (३) मॅक्बेथ (१६०५-६) (४) हकग 
हियर (१६०५-६) (५) अँटिी अँड ्क्िओपार्ट्ा (१६०६-७) (६) कॉहरअिेिस (१६०७-८) (७) टायमि ऑफ ॲथेन्स (१६०७-८).]  त्याची 
िाट्यप्रहिभा कळसािा पोचिी असे सवषसाधारण रीत्या मािण्याि येिे. 
 

या पहरपक्व शोका्न्िका १६०० िे १६०८ या काळाि हिहिल्या गेल्या. डाउडि या एकोहणसाव्या 
शिकािीि टीकाकारािे शके्सहपअरच्या िाट्यसंसाराची चार पवे कल्पूि त्यािूंि शके्सहपअरच्या 
जीविहवर्यक ित्त्वज्ञािाचा हवकास कसा िोि गेिा िे दाखहवण्याचा प्रयत्ि केिा. शोका्न्िका-पवाि 
शके्सहपअर जीविाच्या िळाशी बुडी मारूि मूिगामी समस्याशंी झगडि िोिा, या डाउडिच्या मिाची 
कािी आधुहिक टीकाकारािंी बरीच थट्टा केिी व शके्सहपअर िा पक्का व्यविारी असूि जििेची 
िाट्यहवर्यक आवड जशी बदिि गेिी िसिसे िविव ेिाट्यप्रकार िो िािाळि गेिा असे प्रहिपादि 
केिे. िी दोन्िी मिे उघडउघड आत्यहंिक स्वरूपाची आिेि. शके्सहपअरची िाटके म्िणजे त्याच्या 
जीविाचे संपूणष प्रहिहबबच असे समजणारा स्वप्िाळू भावुकपणा डाउडििे दाखहविा; िर डाउडिच्या 
टीकाकारािंी शके्सहपअरची किा हिव्वळ बाजारी स्वरूपाची करूि टाकिी. या दोि परस्परहवरोधी मिािं 
सत्याचा अंश आिेच. एका यशस्वी िाट्यसंस्थेचा भागीदार या िात्यािे शोका्न्िका या िाट्यप्रकाराची 
ित्कािीि िोकहप्रयिा व बरहबजसारखा मिाि शोकिाट्यप्रवीण िट या संस्थेि भागीदार व प्रमुख िट 
असणे या गोष्टरचा शके्सहपअरच्या शोका्न्िकािेखिाशी सुिराम् संबधं िािी असे म्िणिा येणार िािी. 
िरीदेखीि सुरुवािीच्या ििक्याफुिक्या िास्यप्रधाि व स्वप्िरंजिवादी सुखा्न्िकाकंडूि शके्सहपअर 
िळूिळू अहधकाहधक गंभीर, वास्िववादी व वैफल्यवादी अशा कडू सुखा्न्िकाकंडे (Dark Comedies) 
वळिा व त्याच सुमारास त्यािे आपल्या प्रमुख शोका्न्िका हिहिण्यास सुरुवाि केिी, याचा अथष किाविं 
या िात्यािे त्याच्या बदिि गेिेल्या जीहविहवर्यक दृहष्टकोणाच्या अिुरोधािे िावणे शक्य हकबिुिा अटळ 
आिे िेिी खरेच. 
 

शके्सहपअरिे आपल्या शोका्न्िका हिहिण्यास सुरुवाि केिी िेव्िा िो सुमारे छत्तीस वर्ांचा िोिा. 
एक यशस्वी िाटककार म्िणूि जवळजवळ िऊदिा वर्ांचा अिुभव त्याच्या गाठी िोिा. ित्कािीि 
िाट्यिंत्राचे सवष बारकाव े त्यािे आत्मसाि केिेिे िोिे. प्रभावी काव्यिाट्य उभे करू शकणारी अत्यंि 
िवहचक, अथषगभष व िाट्यािुकूि काव्यशिैी त्यािे कमाविेिी िोिी. एवेी किासामग्री कमावल्यावर 
आयुष्ट्याच्या मध्यावर उभ्या असिेल्या शके्सहपअरिे अंिमुषख िोऊि जीविाच्या गाभ्यािा िाि घािणाऱ्या 
शोका्न्िकेसारख्या िाट्यप्रकाराकडे वळाव ेिे अहिवायषच िोिे. 
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शके्सहपअरच्या शोकिाट्याचे हिहिि स्वरूप काय िा प्रश्ि अत्यंि अवघड आिे. कारण गेल्या 
साडेिीिश े वर्ांि त्याचे हवश्लेर्ण इिक्या हवहवध िऱ्िािंी केिे गेिेिे आिे की, इसापिीिीिीि साि 
आंधळ्यािंी ित्तीचा िािाि सापडेि िो भाग चाचपूि त्या हविक्षण प्राण्याचे स्वरूप ठरहवण्याचा प्रयत्ि 
केिा, िसा कािीसा प्रकार या बाबिीि झािेिा आेळिो. खुद्द शके्सहपअरची शोका्न्िकेची कल्पिा काय 
िोिी िािी एक यक्षप्रश्िच आिे. ए. पी. रॉहझटर.[एंजि हवथ िॉन्सष अँड अदर शके्सहपअर िेक्चसष (१९६१), प.ृ २५४.] यािंी 
दाखविू हदिेिे आिे की, Tragedy, Tragic and Tragical िे शब्द शके्सहपअरच्या िाटकािं एकंदर 
चोवीस वळेा आिेिे आिेि. परंिु यापंैकी बिुिेक उल्लखे त्याच्या सुरुवािीच्या िाटकािं िरी आेळिाि, 
िािी िर केवळ वणषिात्मक रीत्या व क्वहचि उपिासात्मक रीत्यािी आिेिे हदसिाि. त्यावरूि 
शके्सहपअरच्या शोका्न्िकाहवर्यक ित्त्वज्ञािाचा मागोवा घेणे जवळजवळ अशक्य आिे. िसेच ित्कािीि 
Stationers’ Register (सरकारमान्य प्रकाशि-िोंद) मध्ये शके्सहपअरच्या िाटकाचं्या केिेल्या िोंदी व 
प्रकाशकािंी त्यािंा हदिेिी वणषिात्मक उपशीर्षके यामंध्येिी शोका्न्िका कोणत्या िाटकािंा म्िणाव े
याबद्दि बराच गोंधळ हदसिो. उदािरणाथष, Stationers’ Register मध्ये ‘हकग हियर’ या शोका्न्िकेचा 
‘इहििास’म्िणूिउल्लखेकेिेिाआिे,िर‘अटँिीअँड्क्िओपार्ट्ा’चीकेवळ‘गं्रथ’म्िणूििोंदसापडिे.
खुद्द शके्सहपअरच्या ियािीि प्रहसद्ध झािेल्या ‘िॅम्िेट’च्या Quarto (चिुष्ट्पत्री) आवृत्तीि ‘शोकात्मक
इहििास’ असे वणषि केिेिेआेळिे. Folio (हद्वपत्री) आवृत्तीि िर ‘हसबिीि’ या अखेरच्या पवािीि
अदभिुरम्यिाटकाचीशोका्न्िकेिगणिा केिी गेिीआिे.अथाियासवषिोंदीवउपशीर्षकेयाबंद्दि
शके्सहपअरिा जबाबदार धरिा येि िािी, परंिु त्यामुळे शके्सहपअरच्या शोका्न्िकेच्या हिहिि
स्वरूपाहवर्यीचा प्रश्ि अहधकचजहटि िोिो िेखरेच. या सवष चचेवरूि रॉहझटर यािंी म्िटल्याप्रमाणे

[एंजि हवथ िॉन्सष अँड अदर शके्सहपअर िेक्चसष (१९६१), पृ. २५५-६.]एकमित्त्वाचाहिष्ट्कर्षहिघिो,िोअसा:आपल्या
पहरपक्वशोका्न्िकाहिहििािाशके्सहपअरिेTragedyिा शब्द मुद्दामच टाळिेिा हदसिो, कारण आपण 
ित्कािीि शोका्न्िकेपेक्षा वगेळे कािी करीि आिोि िी त्यािा जाणीव िोिी. एकूण, खुद्द शके्सहपअरिे 
शोकिाट्याच्या स्वरूपाबद्दि कोणिेिी मित्त्वाचे भाष्ट्य केिेिे िािी व त्यामुळे िे स्वरूप या शोका्न्िकाचं्या 
हवश्लेर्णािूिच स्पष्ट िोऊ शकेि. िे हवश्लेर्ण करण्यापूवी शके्सहपअरच्या शोकिाट्याची पूवषसूररच्या 
शोकिाट्याशी िुििा करणे बोधप्रद ठरेि. ग्रीक शोकिाट्याचा उगम धार्ममक संस्कारािं असूि त्यािंीि 
कथावस्िू पुरािि दंिकथावंर आधाहरि असे. शोकात्म-प्रमादािा (Tragic error) त्यािं स्थाि असिे िरी 
मािवी जीविावर अहिबधं सत्ता गाजवणारी हियिी िा शोकिाट्याचा स्थायीभाव हदसिो. त्याि 
स्वभावरेखिापेक्षा कथािकावर जास्ि भर हदिेिा हदसिो. कथा-काि-स्थािादीच्या एकात्मिा (Unities) 
पाळणारे व िाटकािीि घटिावंर भाष्ट्य करणाऱ्या पात्रवृदंाचा (Chorus) उपयोग करणारे िाट्यिंत्र िा या 
शोकिाट्याचा आणखी एक हवशरे्. सेहिकाच्या (Seneca) रोमि शोकिाट्यािं ग्रीकाचं्या वळेची धार्ममक 
भाविा िुप्ि झािी व भया्त्मकिेिा (Melodrama) शोभिीि अशा रोमिर्षक घटिा मात्र उरल्या. सेहिका 
िा ित्त्वज्ञ असल्यामुळे त्याच्या शोका्न्िकेि उघडउघड िीहिित्त्वप्रचार आेळिो. िी िाटके 
रंगभमूीवरीि प्रयोगासाठी िसूि केवळ श्राव्य असल्यामुळे त्यािंीि शिैी कृहत्रम व आिंकाहरक आिे. 
मध्ययुगीि इंग्िंडमध्ये शोकिाट्य म्िणजे केवळ उच्चपदस्थाचंा शोककारक अधःपाि दाखविू िीहिित्त्व े
मिावर ठसहवणारी किाकृिी िी कल्पिा रूे िोिी व हसडिी, पटिम इत्यादी इहिझाबेथकािीि 
टीकाकारािंी हिचाच पाठपरुावा केिा. शके्सहपअरचा समकािीि मािो यािे गगिािा गवसणी घािू 
पािणारा झुंझार िायक व हियिी याचं्यािीि संघर्ावर आपिे शोकिाट्य उभारिे. 
 

शके्सहपअरिे या साऱ्या शोकिाट्यप्रकाराचंी योग्य दखि घेििी. अंधािुकरण मात्र कोणाचेच केिे 
िािी. ग्रीक शोकिाट्यािीि उच्चपदस्थ िायकाची त्यािे मािोच्या व्य्क्ित्वसपंन्न िायकाशी सागंड 
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घाििी. सेहिकापासूि रोमिर्षक घटिावंरीि भर व आिंकाहरक शिैी उचििी;शोकात्मप्रमादाचीग्रीक
कल्पिा हवस्िारूि हििा हियिीच्या बरोबरीचे स्थाि हदिेआहण व्य्क्ित्व व दैव याचं्यािीिसंघर्ावर
मािोप्रमाणे आपिेिी शोकिाट्य आधारिे. ग्रीकाचंी िंत्रहवर्यक बधंिे झुगारिी. ग्रीक िाट्यासारखी
धार्ममकबठैकत्याच्याशोकिाट्यािाअसणेशक्यिव्ििे,सेहिकाचाअिावृििीहिप्रचारत्यािेटळिा,पण
त्याबरोबर हचरंिि मूल्यािंाआपल्या शोकिाट्याच्या गाभाऱ्याि त्यािे स्थाि हदिे. ित्कािीि रंगभमूीचे
हवशरे्, पे्रक्षकाचंी आवड व स्विःचे जीविहवर्यक हचिि याचंा सुरेख समन्वय साधूि शके्सहपअरिे
पूवषसूररच्याशोकिाट्यािूिवगेळेअसेपृथगात्मशोकिाट्यहिमाणकेिे. 
 

या शोकिाट्याच्या हवहवध पैिंूचे परीक्षणकरण्यापूवीआणखी एक गोष्टकरणेजरूरआिे. िी
म्िणजे गेल्या साडेिीिशे वर्ांि शके्सहपअरच्या शोका्न्िकाकंडे बघण्याचे जे वगेळेवगेळे दृष्टीकोण
आेळिाि त्याचंा धाविा परामशष घेणे. शके्सहपअरच्या समकािीि टीकाकाराचं्या चष्ट्म्यािूंि, त्याच्या
शोका्न्िका यशस्वी व प्रभावी असल्या िरी कािी प्रमुख दोर्ािंी डागळिेल्या ठरल्या. ित्कािीि
टीकाशास्त्रावर ग्रीक व रोमि संप्रदायाचंा हविक्षण पगडा िोिा, आहण ग्रीक व रोमि शोकिाट्याि
कथावस्िू, स्थि व काि याचं्या एकात्मिा (Unities) काटेकारपणे पाळल्या जाि असल्यािे त्या 
एकात्मिाचें उल्लंघि करण्याबद्दि शके्सहपअरिा समकािीि टीकाकारािंी धारेवर धराव ेयाि िवि िािी. 
म्िणूि बेि जॉन्सििे शके्सहपअरच्या शोका्न्िका प्रहिभापूणष असल्या िरी त्या रचिा िंत्रकिादृष्ट्ट्या डाव्या 
आिेि असे प्रहिपादि केिे. 
 

१६६० मध्ये राजशािीचे पुिरुत्थाि झाल्यावर जे िव े युग अविरिे (Restoration age) त्याि 
शके्सहपअरच्या शोका्न्िकाचें पुिमूषल्यि झािे. इहिझाबेथच्या युगाि टीकाकारािंी िाके मुरडिी िरी या 
शोका्न्िका अहिशय िोकहप्रय ठरल्या िोत्या. या िव्या युगाि मात्र संयि व साचेबंद अशा फ्रें च 
शोकिाट्याच्या प्रभावामुळे शके्सहपअरच्या शोका्न्िका रासवट व भोंगळ वाटू िागल्या. इिक्या की 
ड्रायडि इत्यादी िाटककारािंी त्याचें संस्करण करूििी त्यािंा पूवीची िोकहप्रयिा हमळू शकिी िािी. 
टॉमस रायमर या टीकाकारािे ‘ऑथेिो’ची एक ‘भडक व बेचवफासष’ म्िणिू केिेिीसंभाविा मिशूर
आिे.रायमरच्यामिेएकाटीचभरजिािीिािरुमािाभोविीरचिेल्यायाशोका्न्िकेचीकथावस्िूअत्यिं
क्षुल्लकआिे;हिच्यािीिस्वभावरेखाअसंभाव्यआिे,कारणसैहिकीपेशािीििोकसचे्चवखुल्याहदिाचे
असिाि.िेव्िाइयागोसारखादुष्टसैहिकपृर्थवीििावरअसणेशक्यचिािीविाटकाचीशिैीिरअगदी
कृहत्रम वजडजंबाियुक्िआिे (रायमरच्या याआके्षपाचंीसमाधािकारकउत्तरेअद्यापिी हदिी गेिेिी
िािीिअसेटी.एस.एहियटयाचेंमिआिे).ड्रायडियाह्यायुगािीिसवांिमित्त्वाच्याटीकाकारािे
मात्र शके्सहपअरचेखरे स्थािओळखिे िोिे. िरीदेखीि शके्सहपअरच्या शोका्न्िकावंरीि ित्कािीि
आके्षपाशंीिोकािीप्रमाणािसिमििोिाअसेहदसिे. 
 

अठराव्या शिकाच्या सुरुवािीस अहभजाििावाद (Classicism) कळसािा पोचिा. ग्रीक व रोमि 
वाङमयाचे हिकर् म्िणजे काळ्या दगडावरीि पांे री रेघ मािणाऱ्या या युगाििी शके्सहपअरच्या 
शोका्न्िकाचें योग्य मूल्यमापि िोऊ शकिे िािी. डॉ. जॉिसि या ह्या युगािीि सवषप्रथम टीकाकाराच्या 
मिे शके्सहपअरच्या सुखा्न्िकािं त्याची खरी प्रहिभा हदसिे, िर शोकाहंिकािं केवळ किाकौशल्यच 
जाणविे. हशवाय या शोका्न्िका त्यािंीि कथावस्िू व घटिा याचं्या योगेच यशस्वी ठरिाि. भाविाचं्या 
उत्कटिेबद्दि शके्सहपअरची पाठ थोपटिािा जॉिसि त्याच्या शिैीिीि दुबोधिा व कृहत्रमिा याबंद्दि 
त्यािा एक चपराक ठेविू देिो. मात्र िास्यरस व शोका्न्िका याचंा शके्सहपअरिे केिेिा हमिाफ व स्थि-
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काि-कथावस्िूच्या एकात्मिाचंा (Three Unities) त्यािे केिेिा भगं या बाबिरि जॉिसििे त्याचा 
पाठपुरावा केिेिा आिे. याि जॉिसिचा टीकाकार या िात्यािे मोठेपणा हदसूि येिो. 
 

अठराव्या शिकाच्या उत्तराधाि अहभजाििावादाची िाट ओसरूि स्वच्छंदवाद (Romanticism) 
िळूिळू प्रभाहवि िोऊ िागिा व त्यामुळे शके्सहपअरच्या शोका्न्िकाकंडे पािण्याची दृष्टी बदििी. 
उपयुषक्ि एकात्मिाचंा भगं करण्याि दूर्ण िसूि भरू्णच आिे असे हशफारसपत्र आिा शके्सहपअरिा 
देण्याि येऊ िागिे. हवशरे् म्िणजे कोणत्यािी िेखकाच्या गुणावगुणाचंा िाळेबंद माडंण्याि कृिकृत्य 
िोणाऱ्या िव-अहभजाििावादी (Neo-classical) टीकापद्धिीपेक्षा फार वगेळी रसग्रिणात्मक टीकापद्धिी 
आिा रुजू िागिी व त्याचा पहरणाम म्िणजे शके्सहपअरच्या शोकिाट्याचे िविव ेपैिू िक्षाि येऊ िागिे. 
या िाटकािं स्वभावरेखिािा मोठेच स्थाि आिे िा हवचार टॉमस व्िेटिी (Remarks on some 
characters of Shakespeare, 1785) यािंी माडंिा. िसेच त्यािंीि प्रहिमासृष्टीिी मित्त्वाची आिे िे 
वॉल्टर व्िायटर (Specimen of a Commentary, 1794) यािंी दाखविू हदिे. गएटे, श्लेगेि इत्यादी 
जमषि टीकाकारािंी शके्सहपअरच्या जीविहवर्यक ित्त्वज्ञािाच्या अभ्यासावर हवशरे् भर हदिा. वडषस्वथष 
वकोिहरज यािंी स्वच्छंदिावादाचे हिशाण उभारूि अहभजाििावादाचे संपूणष उच्चाटि केल्यावर िर िव्या 
स्वच्छंदिावादी टीकाकारािंी शके्सहपअसच्या शोका्न्िकावंर अिेक बाजंूिी प्रकाश टाकण्यास सुरुवाि 
केिी. जमषि टीकाकारापं्रमाणेच शके्सहपअरचे जीविित्त्वज्ञाि रहसकिेिे अभ्यासूि व त्याच्या 
स्वभावरेखिकिेचे सहवस्िर व अिेक वळेा ममषग्रािी हवश्लेर्ण करूि कोिहरजिे शके्सहपअरच्या 
टीकाकारािं फार वरचे स्थाि प्राप्ि करूि घेििे आिे. ‘मकॅ्बेथ’मधीि दारावर थाप मारण्याि येिे
(Knockingatthegate)या प्रसंगावरीि ड हक्वन्सीचे भाष्ट्य म्िणजे कल्पकिापूणष व सृजिशीि टीकेचा 
एक उत्कृष्ट िमुिा आिे. त्याचबरोबर िाट्यकिा मृिप्राय झािेल्या या युगाि िँबसारख्या टीकाकारािे 
शके्सहपआरच्या शोका्न्िका रंगभमूीपेक्षा अभ्याहसकेिच जास्ि चागंल्या रीिीिे आस्वादिा येिाि, असे 
प्रहिपादि केिे. या स्वच्छंदिावादी टीकाकारािंी शके्सहपअरच्या हवभहिपूजेची िार मात्र कल्पिेबािेर 
िाणिी. उदािरणाथष, त्याच्या िाटकािं हिकृष्ट उिारे आेळिे िर िे शके्सहपअरिे हिहििे िसूि 
हमडल्टि अथवा अन्य कोणी हिहििे असाविे िा कोिहरजचा िेिमीचा सोयीचा दावा िोिा. त्यािल्या 
त्याि समिोि अशी दृष्टी फक्ि िॅझहिटमध्येच सापडिे. 
 

एकोहणसाव्या शिकाच्या उत्तराधाि एडवडष डाउडि याचंा Shakespeare : His Mind and Art 
(1875) िा गं्रथ प्रहसद्ध झािा. वर म्िटल्याप्रमाणे ‘वाङमय म्िणजे किाविंाचे आत्मचहरत्रच’ ह्या
स्वच्छंदिावादी ित्त्वाच्या बठैकीवर डाउडििी आपल्या गं्रथाची रचिा केिी. िा दृहष्टकोण आत्यंहिक
असिा िरी शके्सहपअरच्या शोका्न्िकाचें त्याच्या संपूणष िाट्यसंसारािीि स्थािकोणिे िा हवचार या
गं्रथाि प्रथमच केिेिा आेळिो, िे त्याचे ऋण हवसरूि चािणार िािी. त्याच सुमारास आर. जी.
मोल्टििी Shakespeare as a Dramatic Artist (1885) या गं्रथाि शके्सहपअरच्या शोका्न्िकािंीि 
रचिाकौशल्याचे मार्ममक हवश्लेर्ण केिे. 
 

हवसाव्या शिकाच्या सुरुवािीस ए. सी. ब्रडॅिी याचंा Shakespearean Tragedy (1904) िा 
युगप्रविषक टीकागं्रथ प्रहसद्ध झािा. शके्सहपअरच्या प्रमुख शोका्न्िकावंरीि पहििेच प्रदीघष व संपूणष भाष्ट्य 
म्िणूि या गं्रथाची मििी िर आिेच. हशवाय ब्रडॅिरचे स्वभावरेखिाचे सखोि हवश्लेर्ण, ित्त्वज्ञाि व 
किामलू्ये याचंा सुरेख संगम साधणारी त्याचंी टीकादृष्टी व हववचेिािीि मुद्द्याचें दुव ेहबििोड यु्क्िवादािे 
व चपखिपणे जुळवीि जाणारी त्याचंी अत्यिं प्रसादयुक्ि पण हििकीच िकष कठोर शिैी या वैहशष्ट्ट्यामुंळे 
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या गं्रथािे अपार कीिी हमळहविी. इिकी की, शके्सहपअरच्या शोका्न्िका म्िणजेच ब्रडँिी िे जवळजवळ 
समीकरणच िोऊि बसिे. आधुहिक टीकाकारािंी ब्रडँिरचे वाभाडे काेूि त्याचं्या टीकापद्धिीचे अिेक 
दोर् दाखहविेिे आिेि. उदािरणाथष, शके्सहपअरची पाते्र जण ूखरीखुरी माणसेच िोिी असे क्ल्पण्याचा 
त्याचंा िव्यास, शके्सहपअरच्या िाट्यिंत्रािीि अिेक बारकाव्याहंवर्यीचे त्याचें अज्ञाि, िाटक म्िणजे 
केवळ स्वभावरेखि िा त्याचंा दृष्टीकोण इत्यादी. िे दोर् मान्य करूििी शके्सहपअरच्या शोका्न्िकाचं्या 
अभ्यासािा ब्रडॅिरचे भाष्ट्य आजिी अिेक दृष्टरिी उपयुक्ि ठरिे, िे कोणत्यािी न्यायहप्रय अभ्यासकािा 
मान्य व्िाव.े 
 

आधुहिक काळाि शके्सहपअरच्या किेचा अभ्यास वगेवगेळ्या दृष्टीकोणािूंि करण्याची िाटच 
उसळल्याचे हदसिे. ब्रडँिीप्रणीि एकागंी टीकापद्धिीवरीि िा जण ूउिाराच. शोका्न्िकाकंडे पािण्याचे 
िे िविव ेदृष्टीकोण असे: एक म्िणजे या िाटकाचंा अभ्यास शके्सहपअरच्या युगािीि ित्त्वज्ञाि, साहित्य-
दृष्टी, िाट्यिंत्र व रंगभमूीचे संकेि याचं्या अिुरोधािे केिा पाहिजे, आधुहिक िाट्यिंत्राच्या दृष्टीिे करिा 
कामा िये. एि. एि. शुहकग (Character Problems in Shakespeare’s Plays, 1919), गॅ्रि्व्िि-बाकष र 
(Prefaces to Shakespeare, 1927-47), हििी बी. कँपबिे (Shakespeare’s Tragic Heroes : 
Slaves of Passion, 1930), ई. ई. स्टोि (Art and Artifice in Shakespeare, 1933), एम.सी. ब्रडॅब्रकू 
(Themes and Conventions in Elizabethan Tragedy, 1935), हथअडॉर स्पेन्सर (Shakespeare and 
the Nature of Man, 1942), एस. एि. बेथेि (Shakespeare and the Popular Dramatic Tradition, 
1944) व जॉि एफ. डॅन्बी (Shakespeare’s Doctrine of Nature, 1949) इत्यादी टीकाकारािंी या 
दृहष्टकोणाचा पाठपुरावा केिा. याउिट शके्सहपअरच्या स्वभावरेखिाचा हवचार फ्रॉइडप्रणीि आधुहिक 
मािसशास्त्राच्या दृष्टीिे करूि या िव्या हिकर्ावंर त्याच्या किेची श्रेष्ठिा कशी हिर्मववाद ठरिे िा हवचार डॉ. 
अर्मिस्ट जोन्स (The Oedipus Complex as an Explanation of Hamlet’s Mystery, 1910 व Hamlet 
and Oedipus, 1949) व जे. आय. एम. स्ट्यअटष (Character and Motive in Shakespeare, 1949) 
यािंी प्रामुख्यािे माडंिा. १९३० च्या सुमारास शके्सहपअरच्या िाटकािंीि प्रहिमा व प्रिीकसृष्टी (Imagery 
and Symbolism) याकंडे िक्ष वधेिे जाऊि त्याच्या किेकडे पािण्याचा एक अहभिव दृहष्टकोण प्रचहिि 
झािा. एि. सी. िाइर्स यािंी म्िटल्याप्रमाणे ‘शके्सहपअरचे कोणिेिी िाटक म्िणजे एक िाट्यात्मक 
काव्यच िोय’(AShakespearePlay isadramaticpoem)यादृहष्टकोणािूियािाटकाचेंपहरशीिि
िोऊित्याचं्याकाव्यशिैीचासागंोपागंअभ्यासकेिाजाऊिागिा.हवल्सििाइटयाचंाThe Wheel of 
Fire िा टीकागं्रथ, कॅरिाइि स्पजषि याचंा Leading Motives in the Imagery of Shakespeare 
Tragedies िा हिबंध व हवल्यम एम्पसि याचें Seven Types of Ambiguity िे पुस्िक िी हिन्िी १९३० 
सािी प्रहसद्ध झािी िे िक्षाि ठेवण्याजोगे आिे. शके्सहपअरची कथािके व पाते्र याऐंवजी त्याची वादळ व 
संगीि यासंारखी काव्यप्रिीके व त्यायोगे साधिे गेिेिे आकृहिबधं यावंर हवल्सि िाइट यािंी भर हदिा. 
त्याच्यापासूि स्फूिी घेऊि एि. सी. िाइर्सिी (How Many Children Had Lady Macbeth, 1933) या 
उपिासात्मक हिबंधाि शके्सहपअरच्या स्वभावरेखिािच गंुिूि गेिेल्या ब्रडॅिरच्या टीकापद्धिीची टर 
उडविी. कॅरिाइि स्पजषि यािंी आपल्या उपयुषक्ि हिबधंाि व िंिरच्या (Shakespeare’s Imagery and 
What It Tells Us, 1935) या गं्रथाि शके्सहपअरची प्रहिमासृष्टी त्याच्या व्य्क्िमत्त्वावर व प्रत्येक िाटकाचे 
हवश्व व आशय यावंर कोणिा प्रकाश टाकिे िे सोदािरण दाखविू हदिे. याच प्रहिमासृष्टीचा 
शके्सहपअरच्या िाट्यकिेच्या हवकासाच्या दृष्टीिे केिेिा एक िमुिेदार अभ्यास म्िणजे क्िेमेि या जमषि 
टीकाकाराचा (The Development of Shakespeare’s Imagery, 1936; इंग्रजी भार्ािंर, १९५१) िा गं्रथ. 
एम्पसि, ‘स्कू्रहटिी’ परंपरेिीिडी.ए.र्ट्ॅवसी(Approach to Shakespeare, 1938)व अिीकडे एम. 
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एम. मिूॅद (Shakespeare’s Wordplay, 1957) यािंी शके्सहपअरच्या काव्यशिैीचे सूशम हवश्लेर्ण, 
त्याच्या िाटकािंीि आशय संपूणषपणे समजण्याच्या कामी कसे उपयुक्ि ठरिे िे दशषहविे आिे. अिीकडे 
केवळ शके्सहपअरच्या शोका्न्िकािंा वाहििेिे बरेच िव े गं्रथ प्रहसद्ध झािेिे आिेि. त्यापंैकी एच. बी. 
चाल्टषि (Shakespearian Tragedy, 1948) व जी. बी. िॅहरसि (Shakespeare’s Tragedies, 1951) िे 
मूििः ब्रडॅिीच्या कुळािीि असिे िरी िव े शके्सहपअरीय संशोधि व हवचार याचंीिी दखि घेिािा 
हदसिाि. ब्रेंर्स स्टहिंग याचं्या (Unity in Shakespearian Tragedy, 1956) ह्या गं्रथाि या प्रत्येक 
शोका्न्िकेि एकेक प्रमुख हवर्य असूि (जसे सामाहजक पि िा ऑथेिोचा हवर्य िर हवकारवशिा िा 
िॅम्िेटचा, इत्यादी) िो घटिा व स्वभावहचते्र या दोिोंििी कसा प्रहिहबहबि िोिो याचे हववचेि केिेिे आिे. 
एच. एस. हवल्सि यािंी आपल्या On the Design of Shakespearian Tragedy, 1958 मध्ये या 
शोका्न्िकाचें हिस्िधमीय मूल्यावंर आधारिेल्या (िॅम्िेट, मकॅ्बेथ वगैरे) व हिस्िपूवष मूल्यावंर 
आधारिेल्या (हकग हियर, अँटिी अँड ्क्िओपार्ट्ा) शोका्न्िका असे वगीकरण केिेिे आिे. (Patterns 
in Shakespearian Tragedy, 1960) या अ्व्िंग हरबिर याचं्या प्रबंधाि शके्सहपअरच्या शोकिाट्याि 
त्याच्या िैहिक दृष्टीची घडण कशी िोि गेिी याचा मागोवा घेििेिा हदसिो. िर संस्कृहिपूवष काळािीि 
िरमेध-हवधीच्या चष्ट्म्यािूि िे शोकिाट्य कसे हदसिे याचे मिोरंजक हवश्लेर्ण जॉि िॉिोव ेयाचं्या (The 
Story of Night, 1961) या पुस्िकाि आेळिे. याखेरीज फािषम (Shakespeare’s Tragic Frontier, 
1950), हवल्यम रोझि (Shakespeare and the Craft of Tragedy, 1960) इत्यादी अिेक गं्रथाचंा हिदेश 
करिा येईि. गेल्या साडेिीिश े वर्ांि शके्सहपअरच्या शोकिाट्याचा हकिी वगेवगेळ्या िऱ्िािंी हवचार 
झािेिा आिे, याच्या या आेाव्यावरूि या िाट्याचे खरेखुरे स्वरूप संपूणषपणे जाणिू घेण्यासाठी यापंैकी 
अिेक मित्त्वाच्या दृष्टीकोणाचंा समन्वय केिा पाहिजे िे हसद्ध िोिे. िे सारेच दृहष्टकोण डोळ्यापंुेे ठेविू या 
शोकिाट्याची सुटसुटीि व्याख्या करणे कठीण आिे. िरीदेखीि हववचेिाच्या सोयीसाठी अशा प्रकारची 
एक कामचिाऊ वणषिात्मक व्याख्या करावयाची झािी िर िी पुेीिप्रमाणे व्िावी : ‘शके्सहपअरचे 
शोकिाट्य म्िणजे मािवी आयुष्ट्याचे काव्यात्मक व िाट्यात्मक दशषि घडहवणारी दुःखपयषवसायी 
किाकृिी. हिच्या कथावस्िूचा दुःखद अंि मािवी स्वभावािंीि न्यूिे व हियिीची कू्रर िीिा याचं्या 
संयोगािूि हसद्ध िोिो. रक्िरंहजि झािेल्या या किाकृिीिा त्याचबरोबर मािवी आयुष्ट्याचे गूे प्रभावी 
रीिीिे साकार करण्याएवेी हचििशीििा व िैहिक मूल्याचें अहधष्ठाि िी िाभिेिी हदसिाि.’ 
 

या सवषसाधारण वणषिाच्याआधारे या शोकिाट्याच्या मित्त्वाच्या अंगाचें परीक्षणकरिा येईि.
प्रथमअगदीसिजध्यािाियेणारेअंगम्िणजेकथावस्िूचे.शके्सहपअरच्याप्रत्येकशोका्न्िकेचीकथावस्िू
हचत्तथरारक असिेच. िऱ्ििऱ्िेचे संघर्ष व रोमिर्षक घटिा यािंी त्याच्या शोका्न्िका पहरप्िुिआिेि.
केवळकथावस्िूच्यादृष्टीिेपाहििेिर ‘िॅम्िेट’िीएकअत्यिंभडकिाट्यकृिीठरिे.खूि, व्यहभचार,
भिूिीिा,कारस्थािे,वडेेचार,आत्मित्या,हवर्प्रयोग,दं्वदयुद्ध,सूडइत्यादीचटकदारमािमसािािीि
ठासूि भरिेिा हदसिो. िीच गोष्टकमीअहधक प्रमाणाि शके्सहपअरच्या इिर शोका्न्िकाबंद्दििीखरी
आिे.केवळअसल्याकथावस्िूिूिचशोकिाट्यहसद्धिोििािी,कारणिीकथावस्िूभडकवअहिरंहजि
अशाभया्त्मकेििी(Melodrama)असू शकिे. हकबिुिा हिव्वळ अशा प्रकारची कथा सागंणारी किाकृिी 
शोका्न्िका िोऊच शकि िािी. मग शके्सहपअरिे असिी कथावस्िू का िािाळिी ह्या प्रश्िाचे उत्तर असे: 
त्याच्या युगािीि जीविच असल्या रोमिर्षक घटिािंी पुरेपूर भारिेिे िोिे. सािसहप्रयिेच्या या युगाि 
जीविािीि बाह्य संघर्ािा फारच मोठे स्थाि िोिे. रोमिर्षक घटिाचंी िर ित्कािीि जििेिा एवेी 
मोठी चटक िोिी की, एखादा गुन्िेगार फाशी जावयाचा असिा म्िणजे िो संपूणष समारंभ अहिहमर् िेत्रािंी 
पािण्यासाठी वधस्िंभाभोविी भाऊगदी जमि असे. असल्या समाजािीि सवषसामान्य पे्रक्षकासंाठी िाटके 
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हिहिणारा शके्सहपअर िा एक अत्यिं िोकहप्रय व यशस्वी िाटककार िोिा िी गोष्ट हवसरिा कामा िये. 
असल्या भडक कथावस्िूिे पे्रक्षकािंीि अगदी खािच्या िोकाचें मिोरंजि करूििी त्याच कथावस्िूिूि 
गिि शोकिाट्याचा संसार उभा करणाऱ्या शके्सहपअरच्या किेिच त्याचे मोठेपण सामाविे आिे. 
 

असल्या प्रकारच्या कथािकाचंा ित्कािीि वाङमयाि सुकाळच िोिा. त्यामुळे शके्सहपअरिे 
आपल्या शोका्न्िका हिहििािा िव्या कथा हिमाण करण्याचा खटाटोप ि करिा या कथािकाचंी बेशक 
उचिेहगरी केिी. दंिकथा, खरा व काल्पहिक इहििास, ित्कािीि इटाहियि व इंग्रजी अदभिुरम्य कथा 
व कादंबऱ्या आहण जुिी िाटके यामंध्ये कथावस्िूची एक हवस्िीणष खाणच शके्सहपअरिा िाभिी िोिी. 
मात्र हिच्यािूि कथािके घेिािा त्यािे आपिी हचहकत्सक बुद्धी वापरूि मूळच्या कथावस्िूि मित्त्वाचे 
फेरफार करण्यास मागेपुेे पाहििे िािी. िे फेरबदि करिािा ऐहििाहसक सत्याचािी मुिाहिजा त्यािे 
ठेविा िािी. उदािरणाथष, िॉहिन्शडेच्या इहििासाि व हियरच्या जीविावरीि जुन्या िाटकाि शवेटी 
हियरचा युद्धाि हवजय िोऊि त्यािे सोडिेिे राज्यपद त्यािा हमळिे, असा या कथेचा शवेट झािेिा 
आिे. आपल्या ‘हकगहियर’याप्रख्यािशोका्न्िकेिशके्सहपअरिेहियरिािीिेाईिरविूत्याचाशवेट
दुःखपयषवसायीकरूिटाकिा.मात्र,कधीकधीयाजुन्याकथावस्िूआपल्यािव्याशोका्न्िकाचं्यामुशीि
घािण्याच्यात्याच्याप्रथेमुळेमूळकथेिीिअसंभाव्यिासपूंणषपणेिािीशीकरण्याित्यािायशआिेिािी.
िॅम्िेटच्याअपयशाचेएककारणिेआिे,असेटी.एस.एहियटयािंीयासंदभािम्िटिेिेआिे. 
 

परंिुकेवळबाह्यसंघर्षवरोमिर्षकघटिाएवेेचयाशोका्न्िकाचं्याकथावस्िंूचेसारिािी.िा
बाह्यसंघर्ष एकाआंिहरक दं्वद्वाचे प्रिीकआिे व म्िणूिच या िरेककथावस्िूिा मािवी मि वआयुष्ट्य
याचं्यावर हवदारक प्रकाश टाकणाऱ्या हचििशीििेची बैठक आिे. शके्सहपअरची प्रत्येक शोका्न्िका
कोणत्या िरी िैहिक मूल्यावर आधारिेिी हदसिे. उदािरणाथष, हवकारवश िोऊि प्राप्ि किषव्याची
टाळाटाळ करण्याबद्दिच्या प्रायहित्ताचे दशषि ‘िॅम्िेट’ मध्ये िोिे, राक्षसी मित्त्वाकाकें्षचे दुष्ट्पहरणाम
‘मकॅ्बेथ’मध्ये हदसिाि, परवचंिा वआत्मवचंिा याचंी भयािकिीिा ‘ऑथेिो’िआेळिे, दुवासगोत्री
हपत्याचाअहववकेवकन्येचाहििकाचिीव्रअिंकारयाचं्यासंघर्ािूि ‘हकगहियर’चीशोका्न्िकाउभी
राििे,िाचहकवायािूििीकडवाअिंकार‘कॉहरओिेिस’च्यामुळाशीआिे,जीवघेणेपे्रमिे‘अँटिीअँड
्क्िओपार्ट्ा’चे,िरमािवदे्वर्िे‘टायमिऑफॲथेन्स’चेमूिित्त्वआिे–असेसवषसाधारणम्िणिायेईि. 
 

या साऱ्या िैहिक समस्याचें िाडंव ज्याचं्या जीविपटािं आेळिे िी या शोकिाट्यािंीि पाते्र
म्िणजे हिचा दुसरा मित्त्वाचा पिूै. या पात्राचंा हवचार करिािा पहििी गोष्ट जाणविे िी िी की,
शके्सहपअरच्या कल्पिारम्य सुखा्न्िकािं स्त्रीपात्रािंा प्रमुख स्थाि आिे. इिके की, र्स्कििा
‘शके्सहपअरच्यािाटकािंिायकिसूििाहयकाचआिेि.’असे म्िणावसेेवाटिे.याउिट ‘अँटिीअँड
्क्िओपार्ट्ा’चा अपवाद सोडिा िर या सवषच पहरपक्व शोका्न्िकािं स्त्रीपाते्र कथावस्िूच्या दृष्टीिे
हकरकोळमित्त्वाचीहदसिाि,िरप्रमुखपुरुर्पाते्रकथावस्िूच्यागाभाऱ्यािंस्थािापन्नझािेिीआेळिाि.
‘िॅम्िेट’मधीिगर्षरूडवऑहफहिया,‘ऑथेिो’िीिडे्स्डमोिावएहमहिया, ‘हकगहियर’मधीिहिन्िी
राजकन्यायािंात्यात्याशोका्न्िकेिीििायकाच्यािुििेिेगौणस्थािचप्राप्िझािेिेआिे.सकृद्दशषिी
िेडी मकॅ्बेथ िी या हियमािा अपवाद आिे असा भास िोिो, परंिु खरे पाहििे िर मकॅ्बेथच्या
शोका्न्िकेिा मोठा िािभारिावणारी िीस्त्री िाटकाच्या मध्यापयंि इिक्या पुरुर्ी गुणािंी युक्िअशी
वाटिेकी, हििास्त्री करण्याि हिसगाच्या िािूिकािी िरी प्रमादझाल्यासारखे वाटिे. (‘अटँिी अडँ
्क्िओपार्ट्ा’मध्येप्रीिीिाचमुख्यहवर्यअसल्यामुळे्क्िओपार्ट्ािामित्त्वप्राप्ििोणेअपहरिायषचआिे.)
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जीविािीि भीर्णिेचे वास्िव दशषि घडहवणारा शोकिाट्य िा किाप्रकार पुरुर्ी वळणाचाच असिा
पाहिजे(Tragedy ismasculine).या सवषसामान्य हसद्धािंािा शके्सहपअरच्या शोका्न्िकािंी बरीच पुष्टी 
हमळिे िे खरे. 
 

या शोका्न्िकाचें िायक कािी दृष्टरिी एकाच मुशीि ओिल्यासारखे हदसिाि. िे सारेच 
उच्चपदस्थ आिेि. कोणी राजा आिे, कोणी राजपुत्र, कोणी हकमािपक्षी सरदार व िोकमान्य पुेारी आिे. 
सवषसामान्य माणसािं एकदम उठूि हदसणारे व्य्क्िमत्त्व याचं्या हठकाणी आिे. शौयष, धैयष, संवदेिक्षमिा, 
इत्यादी गुणाचें वरदाि त्यािंा िाभिेिे आिे. अशा राजहबड्या पुरुर्ाचा शवेट दुःखपयषवसायी व्िावा याची 
िळिळ प्रत्येक शोका्न्िकेच्या शवेटी पे्रक्षकािा जाणविे. मात्र यािा िायकाचा स्वभाव बऱ्याच प्रमाणाि 
कारणीभिू आिे िे स्पष्टपणे हदसिे. या उमद्या माणसािा हवधीिे एक प्रकारचे िैहिक गािबोट िाविू 
ठेविेिे असिे. आहण दैवदुर्मविास असा की, त्याच्या स्वभावािीि या न्यिूाचाच उपयोग करूि घेऊि 
हियिी त्याचा सवषिाश घडविू आणिे. उदािरणाथष िॅम्िेट हवद्वाि, सुसंस्कृि व शूरिी आिे. फक्ि मुसंडी 
मारूि अंगीकृि कायष चटकि उरकाव ेव िे करिािा कोडगे िोऊि सूक्िासूक्िाचा हवहधहिरे्ध बाळग ूिये िे 
कसब त्याच्याि िािी. त्याच्या दुदैवािे िो अशा पहर्स्थिीि सापडिो की, हजच्याि असे वागल्याहशवाय 
त्याची समस्या सुटू शकणारच िव्ििी. असे वागणे त्यािा अशक्यप्राय िोिे व म्िणूिच त्याच्या आयुष्ट्याची 
शोका्न्िका िोिे. अहिबधं मित्त्वाकाकें्षमुळे मकॅ्बेथचा अधःपाि िोिो. या अधःपािाची सुरुवाि िो जेव्िा 
अन्नदात्या डंकि राजाचा खूि करिो िेव्िा िोिे. पण केवळ योगायोगािे डंकि राजा आपणिूि मकॅ्बेथच्या 
हिवासस्थािी आिा िसिा. िसेच, चेटहकणरिी भिुहविे िसिे व पत्िीिे हडवचिे िसिे िर मकॅ्बेथिे िा 
खि करण्याचे काम केिे असिे की िािी िा प्रश्ि हववाद्य ठरेि, असेिी शोका्न्िका-अभ्यासकािंा वाटिे. 
ऑथेिोच्या अंगी िीव्र हचहकत्सक बुद्धी व सावधहगरी िे दोन्िी गुण असिे िर इयागोसारख्या पािाळयंत्री 
खिपुरुर्ािे मोठ्या कौशल्यािे हवणिेल्या संशयाच्या जाळ्यािूि िो सुटू शकिा असिा. त्याच्या अंगी िे 
गुण िर िव्ििेच. उिट डे्स्डमोिािा त्यािे हदिेिा िािरूमाि इयागोच्या िािी योगायोगािे पाडूि 
हियिी ऑथेिोचा दुःखािं घडविू आणिे. म्िािाऱ्या हियरच्या स्वभावाि एककल्लीपणा कमी असूि 
सारासारहववकेबुद्धी जास्ि असिी व त्याबरोबर पे्रमळ व ऋजू मिाच्या कॉर्मडहियाच्या अंगी िाठा िसिा िर 
दोघाचंी शोका्न्िका झािीच िसिी. पण त्याचबरोबर भर दरबाराि कॉर्मडहियािे आपल्या हपिृपे्रमाचे 
प्रदशषि कराव ेिा खुळा िट्ट राजािे धरिा िसिा िर, शवेटी एडमंडिा उपरिी झाल्यावर कॉर्मडहियािा 
वाचहवण्यासाठी त्यािे पाठहविेिा िुकूम योग्य वळेी िुरंुगाि पोचिा असिा िर वगैरे अिेक प्रसंगी ‘असे
झािेअसिेिर’असेवाटूिहियिीच्यािीिेचीसाक्षपदोपदीपटिे. 
 

आपल्यापुे ीि उग्र समस्या प्रथमपक्षी हिमाण िोण्याबद्दि या शोकिाट्यािंीि िायक हकिपि
जबाबदारआिेिअसाप्रश्ि हवचारूिरॉहझटर [एंजि हवथ िॉन्सष अँड अदर शके्सहपअर िेक्चसष (१९६१), पृ. २६०.]या
िायकाचेंअसेवगीकरणकरिाि.बापाच्याखुिामुळेिॅम्िेटपुे ेसमस्याहिमाणकेिीजािे,उिटअँटिी,
मकॅ्बेथवहियरयािंीआपल्यास्विःच्याकृिरमुळेसमस्यािंाजन्महदिेिाहदसिो.ऑथेिोपुे ीिसमस्या
िीसवषस्वी इयागोची दुष्टकिषबगारीच. िे वगीकरणरास्िआिे. परंिु एकदासमस्याउभीठाकिीकी
हिच्याशी मुकाबिा करिािा िे िायक अयशस्वी ठरिाि, िे आपल्या स्वभावदोर्ामुळे व त्याचबरोबर
हियिीच्या खेळामुळेिी. ‘शके्सहपअरच्या शोकिाट्यािं स्वभाव िाच हियिीसारखा असिो’. (‘In
Shakespearian tragedycharacter isdestiny’)असे िेिमी म्िटिे जािे िे एका अथी एक अधषसत्य 
आिे. कारण वर दशषहवल्याप्रमाणे स्वभावदोर् व हवहधघटिा या दोिोंच्या पापग्रिात्मक युिीमुळेच शोकिाट्य 
अविरिे. 
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या िायकाचं्या स्वभावाचे परीक्षण अिेक बाजंूिी केिे गेिेिे आिे. हििी बी. कँपबोि[शके्सहपअसष 
र्ट्ॅहजक िीरोज, १९३०.] यािंी असे दाखविू हदिेिे आिे की, त्याचें स्वभाव शके्सहपअरच्या युगािीि मािवी 
स्वभावाहवर्यीच्या ज्या कल्पिा व हसद्धािं िोिे त्याचंी उत्तम उदािरणेच िोि. अग्िी, वाय,ू जि व पृर्थवी या 
चार मूिित्त्वािंीि उष्ट्ण, शीि, आद्रष व रूक्ष अशा मूिभिू चिुगुषणाचं्या हवहशष्ट हमश्रणािूि मािवी स्वभावाचे 
आिंदी, हिराशावादी, हधमा व संिापी िमुिे हसद्ध िोिाि असा ित्कािीि समज िोिा. माणसाचे शारीहरक 
व मािहसक स्वास्र्थय या गुणाचं्या समिोि हमश्रणावर अविंबूि असे. हवकारामुंळे िा समिोि ेासळिा की 
दुःख हिमाण िोई. कँपबेि याचं्या मिे िे सवष िायक हवकारदूहर्ि असल्यािे त्याचं्या आयुष्ट्याची
शोका्न्िका िोिे. याअिुसार ‘िॅम्िेट’ िी शोकहवकारािूि उत्पन्न िोणारी शोका्न्िकाआिे. हपत्याच्या
अचािकमृत्यचू्यािीव्रदुःखामुळेमूळच्याउमद्यास्वभावाच्यािॅम्िेटचामािहसकिोिजोजािोिोत्यािा
शवेटपयंि सावरिा येि िािी. मकॅ्बेथचा अधःपाि भीहिहवकारािे िोिो, मित्त्वाकाकें्षिे िािी. डंकििे
आपिामुिगामलॅ्कमयािाआपिावारसिेमल्यावरमगआपिेकसेिोणारयाभीिीिेमकॅ्बेथडंकिचा
खूिकरिोवउत्तरोत्तरभयाच्याजाळ्यािजास्िजास्िगुरफटिाजािो.असूयािाऑथेिोचास्थायीभाव
आिे.िीहिघािंाझपाटिे.इयागोिाऑथेिोवकॅहशओबद्दि, रॉडहरगोिाऑथेिोबद्दिवखुद्दऑथेिोिा
कॅहशओबद्दि.िसेचसंिापहवकारािेहियरच्याआयुष्ट्याचीमािीिोिे. 
 

परंिु शके्सहपअरच्या किेचा मोठा गुण िा की, िी एका अथी ित्कािीि असूि त्याचबरोबर
सावषकािीििी आिे. त्यामुळे त्याच्या शोकिाट्याचें िायक इहिझाबेथच्या युगािीि मािसशास्त्राशी 
प्रामाहणक असिे िरी कोणत्यािी युगािीि मािवी स्वभावाच्या हसद्धािंाच्या कसोटीिा उिरू शकिीि 
इिके िे हजविं वाटिाि. कारण त्याचं्यापुेे उभ्या असिेल्या समस्या एका अथी हचरकािीि समस्या 
ठरिाि. ‘जगावे की मराव’े या िॅम्िेटच्याआकं्रदिािे प्रत्येक माणसाच्या हृदयाची िार क्षणभर छेडिी
जािे.िऱ्िेिऱ्िेच्यामोिाशंीझगडण्याचे(आहणबिुिाशंीपििाचे)प्रसंगआपणासाऱ्याचं्याआयुष्ट्याियेिाि
व म्िणूिचअसल्यासंघर्ाि पराभिू िोऊिअधःपििािािागिेिा मकॅ्बेथ वआपणयािसिभाविेचे
िारायंत्रजोडिेजािे.‘अहववकेःपरमापदांपदम्’याउक्िीचापडिाळासाऱ्यािंाचवळेोवळेीयेिअसिो.
त्यामुळेच हियरिा अहववकेाबद्दि हमळािेिे प्रायहित्त आपल्यािा चटका िाविू जािे. या प्रत्येक
शोकिाट्याचािायकयादृष्टीिेहचरंजीवआिे,कारणिोअिंिकाळचाप्रवासीआिे.जोपयंिमाणसूिा
माणूसआिेिोपयंििेिायकत्याचेप्रहिहिहधत्वकरीिराििीि. 
 

पात्रहचत्रणाच्यादृष्टीिेकेवळिायक‘हजविं’पाते्रआिेिअसेिािी.याशोका्न्िकािंीिबिुिेक
दुय्यम पात्राचें हचत्रणिी हििकेच उठावदार वाटिे. ‘िॅम्िेट’चा प्रयोग पाहिल्यावर िॅम्िेटच्या
स्वभावहचत्रणाबरोबरचकारस्थािीक्िॉहडअस,सुखिोिुपगटषरूड,दुबळीवअसिायऑहफहिया,िापट
िेअर्मटस,दरबारीशब्दावडंबरािगुरफटिेिापॉिोहिअस,हधमासमिोििॉरेहशओ,इिकेचकायथोडाच
वळेरंगभमूीवरहदसणारािटमोगराऑझहरकयाचेंस्वभावदशषििीमिावरठसिे.िीचगोष्ट‘ऑथेिो’िीि
कॅहशओ व ब्रबॅॅिहशओ, ‘हकग हियर’मधीि एडमंड, एडगर, कें ट, खुर्मस्कऱ्या (The Fool) व इिर, 
‘अँटिी अँड ्क्िओपार्ट्ा’मधीि ऑक्टे्व्िअस व एिोबाबषस अशा प्रत्येक शोका्न्िकेिीि दुय्यम
पात्राबंद्दििीखरीआिे.(फक्ि‘मकॅ्बेथ’मधीिदुय्यमपाते्रत्यामािािेफारहफकीवाटिािअसाजी.बी.
िॅहरसि[शके्सहपअसषर्ट्जेॅडीज,१९५७,प.ृ१८७.]याचंारास्िआके्षपआिे.) 
 

याशोका्न्िकाचं्यापाश्वषभमूी(Setting)संबधंी हवचार करिािा एक गोष्ट जाणविे िी अशी की, 
सिराव्या शिकािीि इंग्िंडमध्ये बसूि शके्सहपअर आपल्या शोकिाट्यासाठी त्या काळापासूि दूरची 
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आहण बऱ्याच वळेा भौगोहिक दृष्ट्ट्यािी दूरची अशी पाश्वषभमूी हिवडिो. प्रस्िुि साि शोका्न्िकापंैकी
हििरची पाश्वषभमूी हिस्िपूवष ग्रीस वा रोम आिे (‘अँटिी अँड ्क्िओपार्ट्ा’, ‘टायमिऑफ ॲथेन्स’ व
‘कॉहरओिेिस’). ‘िॅम्िेट’ मध्ये आपणासं िाटककार मध्ययुगीि डेन्माकष मध्ये घेऊि जािो िर
‘ऑथेिो’मध्ये व्िेहिसिा. फक्ि ‘मकॅ्बेथ’ व ‘हकग हियर’मधीि कथािक इंग्िंडमध्ये घडिे. पण िे
इंग्िंडिी ित्कािीि िसूि मध्ययुगीि स्कॉटिंड (मकॅ्बेथ) वा हिस्िपूवष इंग्िंड (हकग हियर) आिे.
अथाि शके्सहपअर िा स्वच्छंदिावादी (Romantic) िाटककार असल्यामुळे त्याच्या बिुिेक साऱ्याच 
िाटकाचंी पाश्वषभमूी कल्पिारम्य आिे. परंिु त्याच्या शोका्न्िकािंा या पाश्वषभमूरचा हवशरे् फायदा झािेिा 
आिे. वास्िवापासूि दूरच्या अशा हवश्वाि या शोकिाट्यािंीि करुणभीर्ण घटिा घडि असल्यामुळे 
वास्िव जगािीि घडामोडरचा हवचार करिािा आपण जी हचहकत्साबदु्धी वापरिो हिची धार बोथट िोिे;या
हवश्वापासूिआपणदूरअसल्यामुळेहिच्यािीििैहिकसंघर्षअहधकस्पष्टपणेवउठावदाररीिीिेआपल्या
डोळ्यापंुे े उभा राििो व यािूििी मित्त्वाची गोष्ट म्िणजे या दूरिेमुळे खऱ्या शोकिाट्यािािागणारी
उदात्तिागवसणेयाशोका्न्िकािंाजास्िसोपेजािे. 
 

याशोकिाट्याच्यारचिेकडेदृष्टीवळहविीकीशके्सहपअरिाकिामलू्याचं्याबाबिीिबहेफकीर
असूि केवळ प्रहिभाशक्िीच्याजोरावरकाम हिभाविू िेिो, या िेिमीच्या मिाचे वैय्यर्थयष पटिे. त्याच्या
शोका्न्िकािं रचिादोर् िािीि असे िािी. ‘िॅम्िेट’मधीि ‘गाँझॅगोचा वध’ या िाटकाच्या हिहमत्तािे 
िॅम्िेटिे अहभियकिेवरीि भाष्ट्य व ित्कािीि िाटक मंडळरच्या आपसािीि स्पधेहवर्यीचा उल्लखे िी 
दोन्िी रचिादृष्ट्ट्या बाडंगुळेच ठरिाि.[यादोिोंचािाटकाच्यामध्यविीकल्पिेशीहिकटचासबंधंआिेअशीिीएकहवचारप्रणािी

आिे, हिच्याशी प्रस्िुि िेखक सिमि िािी.] ‘मकॅ्बेथ’मध्येमकॅ्डफच्यासचे्चपणाचीपरीक्षा घेिािामलॅ्कम जेआरोप
स्विःवर करिो त्याचें वाजवीपेक्षा िाबंिचक वणषि शके्सहपअर करीि बसिो. कारण यावळेी बिुधा
िॉहिन्शडेचाइहििासपढु्यािठेविूकंटाळिकंटाळित्याचािजुषमाकरण्यािचत्याचीस्वारी गंुििेिी
िोिी, इत्यादी. परंिु एकंदरीि पाििा िाट्यरचिेचा सूशम हवचार त्याच्या शोका्न्िकािं हिहििच
आेळिो.त्यािंीिप्रत्येकिाटकरचिेच्यादृष्टीिेपृथगात्मआिे. ‘मकॅ्बेथ’चीकथाधिुष्ट्यािूिसुटिेल्या
बाणाप्रमाणे वगेािे व एका रेरे्ि धाविू स्विशयािा हभडिे; उिट  ‘िॅम्िेट’चे कथािक वळणावळणािे
वाटचाि करिे, आहण त्यािा गिी प्राप्ि िोिे िी एकदम शवेटच्या क्षणी. ऑथेिो हजिक्या हधमेहधमे
संशयाच्याजाळ्याि गुरफटूिजािो, हििक्याचवगेािेिोस्विःचासवषिाशएकदमघडविूआणिो,िर
‘हकग हियर’ व ‘अँटिी अँड ्क्िओपार्ट्ा’ याचंी रचिा कथिात्मक अशा ऐहििाहसक िाटकाशंी
हमळिीजुळिीहदसिे. 
 

शके्सहपअरच्या िंत्रकौशल्याचाआणखी एक पुरावा म्िणजेआपल्या मूळकथासूत्रािीि हवर्य,
उपकथाहकवाप्रसंगयािपनु्िाआणूिपिुरुक्िीिेिोहवर्यपे्रक्षकाचं्यामिावरठसहवण्याचेत्याचेकसब.
ित्कािीिस्दच्छंदिावादीिाट्यिंत्रासअिुसरूिएकािूिअहधककथािकेिोएकाचिाटकाि गंुफिो.
‘हकग हियर’मध्ये हपत्यािेआपल्यावर केिेिा अन्याय व शवेटी या अन्यायाचे त्यािा भोगावेिागिेिे
प्रायहित्त िा हियरच्याकथेिीि हवर्य ग्िॉस्टर व त्याची दोि मुिे याचं्या उपकथािकाि पुन्िा येिो.
िसेच,हपत्याच्यामतृ्यूचासूडिा ‘िॅम्िेट’मधीिमुख्यहवर्यपुन्िािेअर्मटसच्यासंदभाियेऊििॅम्िेटव
िेअर्मटसयाचं्यािीिभेदावरूििॅम्िेटच्यास्वभावावरमोठाचप्रकाशपडिो.‘मकॅ्बेथ’मध्येराजाच्यारक्िाि
न्िाऊि स्कॉटिंडच्या गादीवर चेिेिा पापी िायक व त्याहवरुद्ध राजाचा खरा वारस असिेल्या
मलॅ्कमिा मदिकरणारा इगं्िंडचा प्रािःस्मरणीयठरण्याइिका शुहचभूषि राजायाचं्यामधीि हवरोधामुळे
मकॅ्बेथच्या स्वभावहचत्रावरचा रंग गडद िोऊि जािो. ‘ऑथेिो’मध्ये प्रारंभी डे्स्डमोिाच्या हपत्यािे
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ऑथेिोिा हदिेिी समज–‘हजिेआपल्या बापािाफसहविेआिे िी िुिादेखीिफसवीि.’ –िक्षाि
ठेविूइयागोहिचाउपयोगऑथेिोच्यामिािसशंयाचेजिरभरहवण्याच्याकामीकौशल्यािेकरिो. 
 

कथावस्िंूच्या एकात्मिेचे बधंि शके्सहपअर पाळि िािी. त्यामुळे शोकिाट्याि भीर्णिेची िार
फारिाणिी गेिीिरत्यावरउिारा म्िणूििोकधीिास्यरसिरकधीकरुणरसयाचंापहरपोर्करूि
वैहवध्य साधिो. ‘कॉहरअिेिस’ मधीि छोट्या माकष सचे व ‘मकॅ्बेथ’मधीि मकॅ्डफच्या छोकऱ्याचे
हचमखडेबोि, ‘मकॅ्बेथ’मधीि दरवािाचे दारूबाज बरळणे, ‘िॅम्िेट’मधीि स्मशािािल्या कामगाराचंा
संवाद, ‘अटँिी अँड ्क्िओपार्ट्ा’िीिसाप घेऊि येणाऱ्या शिेकऱ्याची भोळी वटवट, इत्यादी प्रसंगािं
हिमाणिोणारा हविोदएकाबाजूिेशोकावगेाचािाणकमीकरिोिरदुसऱ्याबाजूिेव्यंजिात्मकरीिीिे
करुणरसाचीभाविादृेकरिो.करुणरसाचीठळकउदािरणेम्िणजे‘हकगहियर’मधीिसुप्रहसद्धहपिा-
पुत्रीच्या पुिमीििाचा प्रसगं, ‘ऑथेिो’मधीि डे्स्डमोिाचे शवेटचे गाणे, ‘िॅम्िेट’मधीि ऑहफहियाचे
वडेेचारइत्यादी. 
 

आपल्या शोका्न्िका रचिािा सुरुवाि व शवेट िी दोन्िी प्रभावी व्िावीि यावर शके्सहपअरचा
कटाक्ष हदसूि येिो. सुरुवािीचाप्रसंगउभाकरिािाशके्सहपअरएकदम पे्रक्षकाचें हचत्तचवधूेि घेण्याचा 
बिुधा यशस्वी प्रयत्ि करिो. ‘िॅम्िेट’मध्ये मध्यरात्री कडाक्याच्या थंडीि हकल्ल्याच्या िटावरीि
पिारेकऱ्यािंािॅम्िेटच्याबापाचेभिूहदसिे.याप्रारंहभकघटिेमुळेपे्रक्षकाचं्यामिाचीएकदमपकडघेििी
जािे. ‘हकग हियर’मध्ये सुरुवािीच्या छोट्याशा माहििीवजा गद्य संभार्णािंिर राज्याच्या वाटणीचा
समरप्रसंग एकदम सुरू िोिो, ‘मकॅ्बेथ’च्या पहिल्या प्रवशेाि िीि चेटहकणी वादळवाऱ्यािअविरूिया
शोकिाट्यािायोग्यअसेवािावरण हिमाणकरिाि. ‘ऑथेिो’िपडदावर गेल्यावररॉडहरगोवइयागो
याचं्यािीिसंभार्णािूि इयागोिा वाटणारा दे्वर् पुेीिघटिा सूहचिकरिो. िािािंकाठ्या घेििेल्या
क्षुब्ध जमावाच्या गोंगाटाि ‘कॉहरअिेिस’ चा प्रारंभ िोिो. ‘अँटिी अँड ्क्िओपार्ट्ा’ व ‘टायमिऑफ
ॲथेन्स’मध्येआरंभी दुय्यमपात्राचं्यासंभार्णािूंििायकाचं्यास्वभावदोर्ाचीचचािोिेविागिीचयाचे
दशषिघडूिकथािकािाचाििा हमळिे.आपिाशोका्न्िकाचंा शवेटसाकारकरिािाशके्सहपअरिा
ित्कािीि रंगभमूीच्या एका हवशरे्ाचीदखि घ्यावीिागिी.िो हवशरे् म्िणजेदशषिी पडद्याचाअभाव.
यामुळे िायक मरिो त्या अत्युत्कट क्षणीच िाटकाचा शवेट करणे िेखकािा शक्य िव्ििे. चौघाचं्या
खादं्यावरूि िायकाचें अतं्य हिवाण दाखहवणे प्रायोहगक दृष्ट्ट्या क्रमप्राप्ि ठरि असे. श्रेष्ठ किाविं िा
आपल्याकिािंत्रािीिअडचणरचाकौशल्यािे स्विःच्याकिेिा पोर्कअसाचउपयोगकरूि घेिोया
न्यायाचे प्रत्यंिर या हठकाणी शके्सहपअरमध्ये हदसिे. िायकाचा अंि झाल्यािंिर त्याच्या आयुष्ट्याचा
आेावा घेणारेछोटेसेभार्णएखादेमित्त्वाचे पात्रकरिे व त्यायोगेएकादृष्टीिेसबंधिाटकाचेसारच
पे्रक्षकापंुेेठेविेजािेविाटककारािाअहभपे्रिअसिेिाआशयथेटपे्रक्षकाचं्याहृदयािाजाऊिहभडिो.
हशवाय शवेटची हिरवाहिरव िोिािाआणखी एक मित्त्वाची गोष्ट साधिीजािे.खरे शोकिाट्य केवळ
वैफल्यस्वरूप व शनू्यवादी असूच शकि िािी, जीविािीि हवधायक मूल्याचंा ठसा त्यािूि मिावर
उमटिाचपाहिजे.िायकाच्यामृत्यूमुळेचािूघडीहवस्कटूिजीपोकळीहिमाणझािेिीअसिेिीकािी
अंशी िवकरच भरूि िवा हवधायक मिू सुरू िोणार आिे याची स्पष्ट सूचिा शके्सहपअरच्या प्रत्येक
शोका्न्िकेच्या शवेटीआेळिे. िॅम्िेट मरिािा िॉवेचा राजपुत्रफॉर्मटिब्रसॅ याच्या िािी राज्याची सूते्र
देऊिमगचप्राणसोडिो.मकॅ्बेथिेस्कॉटिंडचीहवस्कटूिटाकिेिीघडीराज्याचाखरावारसमलॅ्कम
पुन्िा बसहवणार असल्याची ग्वािी शवेटी पटिेच.ऑथेिोिेआत्मित्या केल्यावर त्याचे पद कॅहशओिा
हमळिेआहणहियरच्याअंिािंिरएडगरइंग्िंडचाराजािोिो.शोका्न्िकाचं्याशवेटीहवधायकमूल्याचंी
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िीहिसटिीसूचिापुे े हवस्िृिस्वरूपािमाडूंिशके्सहपअरिेआपिीअदभिुरम्यिाटके(Romances)
हिहििी िा हटियाडष याचंा मुद्दा ममषग्रािी आिे. 
 

वर पाहिल्याप्रमाणे, संवाद व शिैी या शके्सहपअरच्या शोकिाट्याच्या अंगाकंडे हवसाव्या 
शिकापयंि जवळजवळ दुिषक्षच झािे िोिे. आज या पैिंूचे खरे मित्त्व पटिेिे आिे. या िाटकाचं्या 
संवादािं शके्सहपअरच्या िेिमीच्या प्रथेप्रमाणे गद्य व पद्य या दोिोंचा उपयोग दुय्यम पात्राचंी माहििीवजा 
संभार्णे व हविोदी प्रसंग यािं िर िोिोच. हशवाय प्रमुख पात्राचंा मािहसक िोि गेल्यावर पद्याची सुबुद्ध 
रचिा त्याच्या िोंडी हवशोहभि हदसेि म्िणूि, वडेी झािेिी ऑहिहफया, वडे्याचे सोंग घेििेिा िॅम्िेट, 
झोपेि चािणारी िेडी मकॅ्बेथ व मािहसक क्षुब्धिेिे वडेाहपसा बििेिा ऑथेिो िे अिेक प्रसंगी गद्याि 
बोििाि. पद्याची योजिा प्रमुख पात्राचं्या संवादाि िोिे. हशवाय ित्कािीि रंगभमूीवरीि देखाव्याच्या 
अभावामुळे वािावरणहिर्ममिीसाठी वणषिात्मक उिाऱ्याचंीिी योजिा करावी िागि असे. या उिाऱ्यािंिी 
पद्याची कामहगरी िक्षणीय आिे. ‘मकॅ्बेथ’मधीिडंकिराजामकॅ्बेथच्याहकल्ल्यािअहिथीम्िणिूयेिोत्या
वळेचेहकल्ल्याच्यािवशेीर,सौम्यवप्रसन्नवािावरणाचे(िवकरचभयंकरव्यजंिात्मकठरणारे)वणषििा
याचाएकउत्कृष्टिमुिा. 
 

याशोकिाट्यािीिसंवाद-िंत्रािस्वगिाचंाउपयोगमित्त्वाचाठरिो.िायकाच्याहृदयािीििीव्र
आंिहरकसंघर्षसाकारकरण्याचेकायषयास्वगिािंकेिेिेआिे.काव्यविाटकयादोन्िीदृष्टरिीिॅम्िेट,
मकॅ्बेथ,आदरची स्वगिेयाशोका्न्िकािंीिसंस्मरणीयउिारे म्िणूििक्षािराििाि.या स्वगिाबंद्दि
ब्रडॅिी यािंी शके्सहपअरिाकािहपचकी हदिी,कारणशके्सहपअरकािीि रंगभमूीच्या स्वरूपाचा त्यािंा
हवसरपडिा.हिन्िीबाजंूिीपे्रक्षकािंीवेे िेल्याविटआहणपे्रक्षकयाचं्याििाममात्रअंिरठेवणाऱ्याया
रंगमंचावरूि शोकिाट्य-िायकािे हजविग हमत्राशी हििगूज करावे हििक्या सिजिेिे या पे्रक्षकाशंी
बोिावेयािअिैसर्मगकअसेकािीचिािी.या स्वगिाबंरोबरच, िेिायककािीप्रसंगीमूकराििाि, िे
मौििीहििकेचप्रभावीठरिे,िाॲिडाइसहिकि[स्टडीजइिशके्सहपअर,१९२७,पृ.१९-२१.]याचंामुद्दाहबििोड
आिे.उदािरणाथष,बापाच्याभिुाशीसंभार्णझाल्यावरिॅम्िेटअिंमुषखिोऊिएकदीघषस्वगिबोििो.
िोरॅहशयोवपिारेकरीआल्यावरत्याचीिीसमाधीभगंूििोएकदममूकिोिोविंिरउडवाउडवीचीउत्तरे
देऊिागिो.यािूिचत्याच्यामिािउसळिेिाभाविाचंाक्षोभसूहचििोिो. 
 

िाट्यािीि आशय व प्रमुख हवचारप्रवाि सूहचि करणारी अथषगभष शब्दयोजिा िा या शिैीचा
आणखी एक हवशरे्.शके्सहपअरच्याकाळाि शुद्धिेखि हियमबद्धिसल्यामुळे एकशब्द हवहवधिऱ्िािंी
हिहििािरीचाििअसे.यामुळेचशब्दावंरकोट्याकरण्याचािव्यासचित्कािीि िेखकािंा हदसिो.
हवहवधअथांच्याछटादाखहवणाऱ्याआपल्याकोट्यािंीवशब्दाचं्यापुिरुक्िीिेशके्सहपअरफारमोठाअथष
सूहचिकरिो. ‘िॅम्िेट’च्या पहिल्याअंकािभरदरबाराि क्िॉहडअस िॅम्िेटिा ‘पिुण्या व पुत्र’ म्िणिू
संबोधिोिेव्िािॅम्िेटचे‘Alittlemorethankinandlessthankind’िे उदगार पािा. ‘Kin’,‘Kind’या 
उच्चारािं थोड्याफार सारख्या असिेल्या शब्दािूि ‘िू िात्यािे जरी माझा हपिा झािा असिास िरी
िुझ्याबद्दि हपिृपे्रममिावाटणेशक्यचिािी.’ िी िॅम्िेटचीभाविाचमत्कृहिपूणष िऱ्िेिे व्यक्िझािेिी
आिे.िसेच‘रक्ि’व‘रात्र’िेशब्दमकॅ्बेथमध्येप्रत्येकीसुमारे७०िे१००वळेायेिाि,व‘काि’िाशब्दिी
अिेकवळेावापरिागेिेिाआिे.‘रक्ि’व‘रात्र’याचंीपिुरुक्िीकथािकाचेरक्िरंहजिस्वरूपदाखहविे,
िर‘काि’िाशब्ददोिअथांिीवापरिेिाआेळिो.डंकिइत्यादीसुष्टपाते्रत्याचा‘हिसगाचाहित्यक्रम’
यासा्त्वकअथीउपयोगकरिाि,िरमकॅ्बेथवत्याचीपत्िीयाचं्यािेखी ‘काि’म्िणजेकेवळसमाज
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हकवाकेवळमित्त्वपूणषघटिाएवेाचत्याचासंकुहचिअथषआिे.यावरूियाशोका्न्िकेच्यास्वरूपावर
केवेाप्रकाशपडिो! 
 

कॅरिाइि स्पजषि[िीहडगमोहटव्िइिदइमेजरीऑफशके्सहपअसषर्ट्जेॅडी(शके्सहपअरहक्रहटहसझम,१९१९-१९३५,सपंादक:
ॲि बॅडबी, १९३७), पृ. १८-६१, िसेच स्पजषि याचंा शके्सहपअसष इमेजरी (१९३५) िा गं्रथिी पािावा.] यािंी दाखहवल्याप्रमाणे 
शके्सहपअरची प्रहिमासृष्टी (Imagery) िी या दृष्टीिे फार मित्त्वाची ठरिे. प्रत्येक शोका्न्िकेिीि 
प्रहिमासृष्टी पृथगात्म आिे व िी त्या िाटकाचा आशय, स्वभाविेखि, वािावरण इत्यादी सूहचि करिे. 
ऑथेिोची कथा सागरिीरी घडि असल्यामुळे समुद्रहवर्यक प्रहिमा त्याि भरपूर येिाि. ‘ऑथेिो’व‘हकग
हियर’ या दोिोििी पशु-सृष्टीिीि प्रहिमाचंी रेिचेि आिे. परंिु त्यािं सूशम फरक असा आिे की,
‘ऑथेिो’ मध्ये एका पशूिे दुसऱ्याची हिसगषहियमासअिुसरूि पारधकरावी हकवा हिरुपद्रवी प्राण्याचंी
ित्याव्िावीयाप्रकारच्याप्रहिमा(पशयािंाजाळ्यािपकडणे,कोळीवमाशी,गाेवािावसेणघािूििेणे,
इत्यादी)प्रामुख्यािेयेिाि,िर ‘हकगहियर’मधीिप्राहणसृष्टीििाडंगा,वाघ,रािडुक्कर,इत्यादीहिस्त्र
पशूयाचंासमावशेिोिो.िाफरकयादोििाटकािंीिआशयहभन्निाउत्तमिऱ्िेिेव्यक्िकरिो.इयागोिे
केिेिीऑथेिोवडे्स्डमोिाचीपारधिे‘ऑथेिो’चेकथासूत्रआिे;िरसाऱ्याहवश्वािीिहभर्णकू्ररिेचे
दशषि‘हकगहियर’मध्येघडिे.एखाद्यामाणसािेउसिे,सैििोणारेदुसऱ्याचेकपडेघािावेह्याअथाच्या
प्रहिमा‘मकॅ्बेथ’मध्येपिुःपुन्िायेिािवमकॅ्बेथिाडंकिचेहसिासिबळकावणारा,उसिीहपसेिाविूमोर
िोऊपािणाराडोमकावळाआिे िेयािाटकाचे मुख्यकथासूत्र सुचहविाि.रोगराई,शरीरावरआिेिा
फोड हकवा पडिेिा व्रण या अथाच्या ‘िॅम्िेट’मध्ये पुिरुक्ि िोणाऱ्या प्रहिमाचं्या योगे क्िॉहडअसिे
केिेल्यामोठ्या िॅम्िेटच्याखुिामुळे डेन्माकष  देशािएकप्रकारचीरोगराईचफैिाविीआिे,िीकल्पिा
पे्रक्षकाचं्यामिावरठसहविीजािे.‘अँटिीअँड्क्िओपार्ट्ा’मध्येहवश्वाचापसारा,अिंिआकाशवअथागं
समुद्रयाचं्याप्रहिमाजणूचराचरािभरूिराहििेल्याप्रीहिित्त्वाचामहिमाचसागंिािविाचयािाटकाचा
हवर्य. 
 

शके्सहपअरीय शोकिाट्याचेआणखी एकअंग म्िणजे त्याि अिुस्यूि असिेिीजीविदृष्टी. िी
जीविदृष्टी उच्च शोकिाट्यािा अहभपे्रि असिेिी आदशष जीविसृष्टी आिे. वर म्िटल्याप्रमाणे खरेखुरे
शोकिाट्यहिराशावादीअसूशकििािी,कारणत्यािहचरंिििैहिकमूल्याचंापुरस्कारकेिेिाअसिो.
हशवायअधःपाि,आपत्तीवदुःखयाचं्याआगीिपोळूिहिघािेल्याशोका्न्िकेच्यािायकाच्यास्वभावािीि
सोिे िी आच िागिू शुद्ध िोिे याची साक्षिी शोकिाट्याच्या शवेटी पटिे. म्िणिूच मिी गंुग करूि
टाकणाऱ्या भीर्ण हवहधघटिेिे शोकिाट्याचा पे्रक्षक खचूि जाि िािी, कारण मािवी स्वभावािीि
न्यूिाएंवेेच त्यािीिधीरोदात्त गुणाचें दशषििीशोकिाट्याििोिे.शके्सहपअरच्याशोकिाट्याि िेसारे
हवशरे्प्रकर्ािेआेळिाि.वरदाखहवल्याप्रमाणेत्याच्याप्रत्येकशोका्न्िकेच्याशवेटीिव्यामिूचीस्पष्ट
सूचिाहदसिेच,याहशवायआपत्तरच्यायोगेघडिेिािायकाचाआंिहरकहवकासिीहििकाचस्पष्टिोिो.
आत्मदूर्णाच्यागिेिशवेटपयंिसापडिेिा िॅम्िेटअखेरीसएकदमकािटाकिोव हपत्याच्याआजे्ञची
पूिी हिधारािेकरणारा ‘हवहधहिहखि टळि िािी, मगिोईििेिोवो,माणसािेसाऱ्याचीियारी ठेविी
पाहिजे’असे म्िणणारावमरिािािीआपल्या देशाचीपुे ची व्यवस्थािाविूमगचमरणारािवा िॅम्िेट
कािीकाळअविरिो.मित्त्वाकाकें्षिाबळीपडूिआपणकायकायगमाविेयाचीपूणषजाणीवमकॅ्बेथिा
िोिेवपूवीकधीझािीिव्ििीिेवेीआत्मपरीक्षाऑथेिोवहियरयािंादुःखवआपत्तीयािूंििोिे. 
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जी.बी.िॅहरसि यािंी म्िटल्याप्रमाणे शके्सहपअर व त्याचे समकािीि शोका्न्िकाकार यािंीि
फरकिाकी,शके्सहपअरमध्येआेळणारीिीिीव्रिैहिकदृष्टीत्याचं्याििािी.बोमटंवफ्िेचर,वबेस्टर
इत्यादी िाटककाराचं्या शोका्न्िकािं भरपूर िाट्यआिे, पण िीिी-अिीहि-हववकेफारसा िािी. पण
याचाअथषआपल्याशोका्न्िकािूंिशके्सहपअरपे्रक्षकाचं्यामिावरिीहिित्त्वेहबबहवण्याचािरदासीप्रयत्ि
करिोअसािािी.हकबिुिाए.पी.रॉहझटरयािंीदाखविूहदल्याप्रमाणेशके्सहपअरिेशोका्न्िकाम्िणजे
िीहिित्त्वाचंाउघडउघडप्रचारकरणारीकिाकृिीिीमध्ययुगीिवपुिरुत्थािकािीिकल्पिाझुगारूि
हदिीवशोका्न्िकेच्याशवेटीउच्चपदस्थाचंादारूणअधःपाि,पापपुण्याच्याप्रमाणािसुखदुःखाचीवाटणी
व संसारवैभवाची क्षणभगुंरिा याचंा साक्षात्कार झािा पाहिजे या ित्कािीि शोकिाट्याच्या कल्पिेिूि
वगेळेअसेशोकिाट्यहिमाणकेिे.शके्सहपअरिाशोकिाट्यािआयुष्ट्याचेअसिेबाळबोधदशषिचिव्िे,
िरजीविाच्यागूेािीिहजटििािीहदसिे.ब्रडॅिीयािंीम्िटल्याप्रमाणेयािाटकािंस्खििाचेप्रायहित्त
भोगणाऱ्याबंरोबर हिष्ट्पाप जीवाचंीिी राखरागंोळी िोऊि मिािा जेवेा चटका िागिो, िेवेाच िे
प्रायहित्तभोगणाऱ्याबंरोबरहिष्ट्पापजीवाचंीिीराखरागंोळीिोऊिमिािाजेवेाचटकािागिो, िेवेाच
िे प्रायहित्त बऱ्याच वळेा अपराधापेक्षा प्रमाणाबािेर इिके भीर्णआिे याची जाणीव िोऊििी िागिो.
ऑहफहिया, पॉिोहिअस, रोझँिकॅ्रर्स, बँको, िेडी मकॅ्डफ व हिची मुिे, कॉर्मडहिया, हियरचा
खुर्मस्कऱ्या, रॉडहरगो,एहमहिया, इत्यादरचा दुःखदअंि िेचदशषहविो. म्िणूिचजीविािाभयचहकि
िोऊििमिकरावसेेवाटायिािावण्याचेसामर्थयषशके्सहपअरच्याशोकिाट्यािआिे.अशािऱ्िेिेहवश्वाचे
भीर्णगूेवयागूेाििीझािेिेमिुष्ट्यस्वभावािीिउदात्तिेचेदशषियादोिोंचाप्रत्यययािाट्यािीि
जीविसृष्टीिहमळिो. 
 

शके्सहपअरीयशोकिाट्याचािाआेावाघेिािाशवेटीत्यािीिप्रत्येकशोका्न्िकेचीकािीठळक
वैहशष्ट्टे्य िपासणे उपयुक्ि ठरेि. या सवष शोका्न्िकािं ‘िॅम्िेट’ चे स्थाि एकमेवाहद्विीय आिे. या
िाटकाइिकी चचा शके्सहपअरच्या कोणत्याच िाटकाच्या बाबिीि झािेिी िािी. “‘िॅम्िेट’ िे
वाङमयािीिमोिाहिसाआिे.”िेटी.एस.एहियटयाचेंउदगारप्रहसद्धआिेि.त्याचंाअथषअसाकी,
िॅम्िेटचे स्वभावहचत्र िे एक गूेआिे. त्याच्या स्वभावाची गुरुहकल्ली कोणिी,ह्या प्रश्िाचे उत्तर हकिी
हवहवधिऱ्िािंीहदिेगेिेिेआिे,याचीसाक्षसी.सी.एच.हवल्यमसन्याचंा Readings on the Character 
of Hamlet, 1661-1947 (1950) िा जवळजवळ आठश े पािाचंा गं्रथ पािूि पटिे. हकबिुिा ‘हजिके
टीकाकारहििकेचिॅम्िेट’असेयासंदभािम्िटिेगेिेिेआिे.िसेचशके्सहपअरच्यासवषशोका्न्िकािं
सवांिदीघषअसिेिीिीशोका्न्िका(एकूण३,७६२ओळी)हचििशीििेच्याबाबिीििीअगे्रसरआिे.िे
सारेच िायक जीविािीि समस्याबंद्दि हचिि करीि असेि िरी त्याचं्याि िॅम्िेट िा हवचारशीििेि
इिकाउठूिहदसिोकी,आधुहिककाळािीिसंशयवादीहवचारविंाचंािोप्रहिहिधीठरिो,असेकािरचे
मिआिे.हशवायपापीमकॅ्बथे,कुरूपऑथेिो,म्ििाराहियर,पे्रमवडेाअटँिी,अिंमन्यकॉहरअिेिसव
मिुष्ट्यदे्वष्टाटायमियाचं्यािुििेिेह्याउमद्यािरुणििभागीराजपुत्रािासवषसामान्यपे्रक्षकाचंीआपिुकी
वपे्रमअहधकसिजिाभिाि,िेिीयाशोका्न्िकाच्यािोकहप्रयिेचेएककारण.त्याचबरोबर‘िॅम्िेट’िे
अिेक दोर्ािंी डागळिेिे िाटक आिे असे अिेकािंी दाखविू हदिेिे आिे. एहियटिे िर त्यावर
‘किादृष्ट्ट्याअयशस्वी’असाछापमारिेिाआिे.जुन्या ‘िॅम्िेट’िाटकािीिअिेकघटिा, ‘सूडवादी’
शोका्न्िकेचािेिमीचामािमसािावशके्सहपअरिािाटकाििीटपणेसाकारिकरिाआिेिेआंिहरक
दं्वद्व, याचें चमत्काहरक हमश्रण या िाटकाि झाल्यामुळे व त्यािच हवर्यािंराची (शके्सहपअरची
अहभियकिावित्कािीििाट्यजगत्यावंरीिमहल्लिाथी इत्यादी)भरपडल्यामुळे रचिात्मकदृष्ट्ट्या
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‘िॅम्िेट’ िे एकअत्यिं हवस्कळीि िाटकझािेिेआिे. एवेे दोर् पचविूिी िॅम्िेट पे्रक्षकाचं्या मिाची
पकडघेिेयािचत्याचीश्रेष्ठिाहदसिे. 
 

याउिट,‘मकॅ्बेथ’िीशके्सहपअरचीसवांिछोटीशोका्न्िका(२,०८४ओळी).हिचीिाबंीइिकी
कमी असण्याचे कारण म्िणजे खुल्या िाट्यगृिाि सवषसामान्य पे्रक्षकासंाठी िी हिहििी गेिी िसूि
राजदरबारािीिप्रयोगासाठीहिचीयोजिाझािेिीअसावीअसािकष आिे.पहिल्याजेम्सिािाबंिचक
िाटकेपािायचामोठाकंटाळाअसल्यािेहिच्यािप्रयोगाच्यासोयीसाठीबरीचकाटछाटझािेिीअसावी.
याखेरीजहमडल्टियाशके्सहपअरच्यासमकािीिािेहिच्यािीिचेटहकणीचेप्रवशेहिहििेअसेिीएकमि
आिे.‘मकॅ्बेथ’च्यािघुिेचाएकपहरणामअसाकी,शके्सहपअरच्या शोका्न्िकािं सवाहधक गहिमाि असे 
कथािक या िाटकाि आेळिे. रचिेच्या दृष्टीिे ग्रीक शोकिाट्याि असिेिा एकसंधपणा त्याि हदसिो. 
मकॅ्बेथची उत्तुंग कल्पिाशक्िीिे उजळिेिी स्वगिे, ‘रक्ि’,‘रात्र’,‘हिद्रा’याशब्दाचं्यापुिरुक्िीिेहिमाण
िोणारीवािावरणहिर्ममिीविेडीमकॅ्बेथझोपेिचाििेिोहवकृिमिोवृत्तीचेसूशमदशषिघडहवणाराप्रसंग,
िे‘मकॅ्बथ’चेकािीअहवस्मरणीयहवशरे्.परंिुशके्सहपअरच्यािेिमीच्यावैहवध्याचाअभाव,शिैीचीभेसळ
वकािीशीहफकीदुय्यमपाते्रयादोर्ािंीिेिाटकडागळिेिेआिेिेिीिक्षािघेििेपाहिजे. 
 

रचिासौष्ठविा‘ऑथेिो’चाएकमोठाहवशरे्.हिसऱ्याअंकाच्यापहिल्याप्रवशेािीिहवदूर्काच्या
िीिासोडल्यािर िंत्रदृष्ट्ट्याइिकीिीटसशोका्न्िकाशके्सहपअरिे हिहििेिीिािी िेमान्यकरावे
िागेि. कथािकाचा कािदृष्ट्ट्या हवचार केिा िर डे्स्डमोिावर व्यहभचाराचा केिा गेिेिा आरोप
िास्यास्पदठरिो,कारणसपूंणषिाटकाििीवकॅहशओयािंाएकािंकरण्याचीसधंी हमळणेअसंभविीय
आिे. परंिु िी गोष्ट पे्रक्षकाचं्या िक्षाि येऊ िये म्िणिू शके्सहपअरिे मोठ्या कौशल्यािे कथािकािीि
घटिाचं्यामध्यंिरािबराचकाळिोटिाअसल्याचाआभासहिमाणकेिेिाआिे.इयागोच्या स्वभावाचे
गूेिीिॅम्िेटच्यागूेाच्याखािोखािचेस्थािपटकाविूबसिेिेआेळिेएवेीचचात्याबद्दिझािेिी
आिे. हवश्वािीि दुष्टिेचे हवराटदशषिचजणू इयागोच्या स्वभावहचत्राि हदसिे. हशवाय हृदयािाजाऊि
हभडणाऱ्या करुणरसाचा पहरपोर् शके्सहपअरच्या साऱ्याच शोका्न्िकािं वळेोवळेी िोि असिा िरी 
‘ऑथेिो’ित्याचीधारहवशरे्िीव्रवाटिे. 
 

‘हकगहियर’मध्येशके्सहपअरच्याप्रहिभेिेसवोत्तुंगअशीझेपघेििी,असेमािण्याियेिे.हपिाव
अपत्ये याचें ऋणािुबंध िा हवश्वव्यापी हवर्य एकाऐवजी दोि वगेवगेळ्या कथासूत्रािूंि गंुफणाऱ्या या
शोका्न्िकेचाआवाका एवेामोठाआिेकी,िी रंगभमूीवरफारशीयशस्वीठरिेिीिािी,िरीदेखीि
हिचे सामर्थयष वादािीि आिे. पापािे माडंिेिा प्रिय व स्वभावदोर्ाचें प्रायहित्त िी दोन्िी इिक्या
िकष ककष श न्यायहिष्ठुरिेिे या िाटकाि रंगहविेिी आिेि की, त्यािीि भाविाकल्लोळ कािी वेळ
जवळजवळ असह्य िोिो. शोकिाट्याची हजिकी भीर्ण भव्यािा त्याि आिे हििकीच अिुकंपेची
कोवळीकिीआिे. हियरच्या वडेाचे हचत्रणआधुहिक मािसशास्त्राच्या कसोटीिा पुरेपूर उिरण्याइिके
हजविंआिे.पदच्युिराजाच्यापाठीमागेसाविीसारख्यारािणाऱ्याखुर्मस्कऱ्याच्यास्वभावहचत्राििास्य
व कारुण्य याचें अजोड हमश्रण आेळिे. िकाच्या दृष्टीिे बराचसा असंभाव्य वाटणारा प्रारंभ, दोि
कथावस्िंूमुळेआिेिीरचिेचीहशहथििावगॉिहरिवरीगियामुिीिसूिराक्षहशणीचअसाव्यािअसे
वाटायिािावणारेत्याचेंभडकस्वभावरेखििी‘हकगहियर’मधीिकािीप्रमुखन्यिेू. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

‘अँटिी अँड ्क्िओपार्ट्ा’ ि भव्यिेचा साक्षात्कार वगेळ्या रीिीिे िोिो. पूवष व पहिम दोिोंिा 
आपल्या कविे घेऊि उभ्या ठाकिेल्या एका हवस्िीणष साम्राज्याच्या पाश्वषभमूीवर िी शोका्न्िका कथावस्िू,
स्वभावहचत्रण, रचिा व प्रहिमासृष्टी या सवष बाबिरि हवशाििेचा प्रत्यय आणूि देिे. ित्कािीि 
रंगभमूीवरीि स्थिािंराच्या स्वािंत्र्याचा पुरेपूर प्रयोग या िाटकाि करूि घेििेिा आेळिो. इिका की, 
वगेवगेळ्या स्थळी घडणारे एकूण बेचाळीस प्रवशे त्याि आिेि. रचिेच्या दृष्टीिे िेिमीच्या शोका्न्िकेच्या 
एकखाबंी िंबूऐवजी अँटिी व ्क्िओपार्ट्ा अशी दोि प्रमुख पाते्र व त्यापंैकी एकाचा चौर्थया अंकाच्या शवेटी 
(अँटिी) व दुसऱ्याचा पाचव्या अंकाच्या शवेटी (्क्िओपार्ट्ाचा) िोणारा अंि िे या िाटकाचे हवशरे्. 
शके्सहपअरच्या भारे्चा फुिोऱ्याचा थाट या शोका्न्िकेि कािी वगेळाच भासिो. अिेक बाबिरि पक्की 
इहिझाबेथकािीि वाटणारी िी शोका्न्िका िंत्रदृष्ट्ट्या बरीचशी हवस्कळीि आिे व हिच्या कथावस्िूि 
मूििः सखोि शोकिाट्याचा अिुभव संपूणषपणे जाणवण्याएवेे बळ िािी, असे आरोप हिच्यावर केिे 
गेिेिे आिेि. 
 

‘कॉहरअिेिस’व‘टायमिऑफॲथेन्स’याअखेरच्याशोका्न्िकािंशके्सहपअरच्याशोकिाट्याचे
वैभव उिरणीिािागल्याचे स्पष्ट हदसिे. ‘कॉहरअिेिस’ची रचिा िीटसआिे व हिच्यािीि िाट्यिंत्र
कौशल्यपूणष आिे. पण पे्रक्षकािंा आपल्याबद्दि आदर वाटायिा िावण्याबरोबरच त्याचंी आपिुकीिी
संपादिकरण्याचीकिाअिंमन्यवआत्मकें हद्रिकॉहरअिेिसमध्येिािीिीएकमोठीचअडचणजाणविे.
त्यामुळेदेशासाठीआपल्यामुिाचाबळीउघड्याडोळ्यािंीदेणारीत्याचीआईव्िॉि्म्ियाहजिकीमिािा
चटका िाविू जािे, त्याच्या अंशमात्रदेखीि जवळीक कॉहरअिेिस हमळवू शकि िािी. हशवाय
शके्सहपअरच्या इिर शोका्न्िकावंर आिेिे गूेरम्यिेचे आवरणिी येथे िािी. िे िाटक फारसे कधी
िोकहप्रयिोऊशकिेचिािीयाचीकारणेिीच. 
 

‘टायमि ऑफ ॲथेन्स’िा खरेखुरे शोकिाट्य म्िणावे की िािी, िे िाटक खुद्द शके्सहपअरिे
हिहििेकीत्यािदुसऱ्याकोणाचािािआिेविेशके्सहपअरिेचहिहििेअसिेिरत्याच्यावरशवेटचा
िाि त्यािेका हफरविािािी, िेसवष प्रश्िवादग्रस्िआिेि.दाि-प्रदािािआपिे वैभवउधळूिवाईट
हदवसआल्यावरिथाकहथिहमत्रािंीहझडकारिेिाटायमिमिुष्ट्यदे्वष्टािोऊिमरिो.याकथावस्िूिउच्च
शोका्न्िकेऐवजी कोरड्या वैफल्यवादाचीच बीजे अहधक हदसिाि. िाटकाची शिैी ओबडधोबड आिे
आहणशवेटचाअंकिरअिेकप्रसंगाचंीगोधडीच.याशोका्न्िकेिीिअिेकउिारेिरजणूशके्सहपअर
स्विःचीच हकवा इिराचंी िक्कि करीि असावा असे वाटायिा िाविाि. ‘टायमि’ हिहििािाच
शके्सहपअरच्यामिाचािोिआंिहरकसंघर्ामुळेसंपूणषपणेेासळिाविो जेव्िासावरिा िेव्िा त्याच्या
जीविदृष्टीिआमिूाग्रबदिझािावत्यामुळेचिेिाटकत्यािेअपुरे ठेविे,असेई.के.चेंबसषयाचेंमि
आत्यंहिकस्वरूपाचेअसिेिरीएकगोष्टखरी:शके्सहपअरच्या शोकिाट्याची मशाि हवझिू ‘उभेराहििे
काजळीकोपरे’याचीसाक्ष‘टायमि’मध्येस्पष्टपणेपटिे.शोकिाट्याच्यापिीकडेजाऊिजीविाचािवा
अथष िावण्याची धडपड शके्सहपअरच्या मिाि सुरू झािेिी िोिी. िविवे प्रयोग करण्यासाठी सदैव
उत्सुकअसिेिीत्याचीप्रहिभाआणखीएकझेपघेण्यासाठीउत्सुकिीिोिी.पे्रक्षकाचंीबदििीअहभरुची
वरंगभमूीच्यास्वरूपाििोणारेफेरफारइत्यादीगोष्टरचीदखित्याच्यामिाचेव्यविारदक्षअंगघेििोिे.
शोकिाट्याचे पवष सपंिे. आपल्या िाट्यसंसाराच्या संध्याछायेि अखेरच्या अदभिुरम्य िाट्यकृिरकडे
(Romances)शके्सहपअरची अंहिम वाटचाि सुरू झािी. 
 

**  



 
 अनुक्रमणिका 

शेक्सणिअरच्या कलेची प्रगिी – उत्तरकालीन नाटके 
 

प्राचायम अ. के. िागिि 
 

‘पेहरक्िीज’ (१६०७),‘हसबिीि’(१६०९),‘दहवटसषटेि’(१६१०),‘दटेंपेस्ट’(१६११),‘दटू
िोबि हकन्समेि’ (१६१२), ‘िेन्री द एटथ’ (१६१३) िी शके्सहपअरची उत्तरकािीि िाटके. त्यािीि
शवेटच्यादोििाटकाचंाकिाशके्सहपअरआिेिेहिर्मववादपणेठरहवणेकठीणआिे.त्यामुळेयेथेपहिल्या
चारिाटकाचंाचहवचारकेिेिाआिे.वरीििाटकाचं्यािक्कीिारखािकािेठरहविेल्याअसल्यािरीिी
सवषिाटके१६०७िे१६१३ह्याकािखंडािपडिािह्यािशकंािािी. 
 

एकाकािखंडािहिहििेगेिीवरंगभमूीवरिीम्िणूिचकेवळह्यािाटकाचंाएकत्रहवचारकेिा
जािो असे िव्िे, िर त्याचं्या रचिापद्धिीि, काव्यरचिेि ज्या अिुभिूी हकवा जाहणवा िाटककार
िाट्यमाध्यमाच्याद्वाराव्यक्िकरिोत्यामंध्येकािीसाम्येआिेि.ह्याचारिाटकाचेंवगीकरण‘रोमनॅ्स’ह्या
संजे्ञिे िोऊ शकेि. िी िाटके हििूि शके्सहपअरिे रंगभमूीचे हिरोप घेििा. हकबिुिाह्यािंीि बिुिेक
िाटके स्टॅर्ट्फडष-ऑि-एव्िि ह्या आपल्या जन्मगावी स्विःच्या घराि, कुटंुहबयाचं्या–दोि कन्याचं्या–
सिवासािहिहििीअसावी,असेिीमाििेजािे. 
 

िाट्यिंत्रावरवकाव्यमाध्यमावरअसामान्यप्रभतु्व हमळविूिीशके्सहपअरिे िंत्रदृष्ट्ट्यासंपूणषपणे
वगेळाप्रयोगअखेरपयंि केिािािी.उत्तरकाळी रोमनॅ्सपद्धिीचीिाटके रंगभमूीचेचििेिाणेआिे िे
पाहिल्यावर त्या धाटाि त्यािे आपिी प्रहिभा सामाविी. सवषस्वी काल्पहिक अशी कथािके ि रचिा
पूवीप्रमाणेच प्रचहिि उपिब्ध िाटकािंा उजाळा हदिा. (उदािरणाथष, ‘पेहरक्िीज’) हकवा उपिब्ध
कथािकेघेऊित्यािंकमीअहधकफेरफारकेिे. 
 

एकादृष्टीिेकथािकसंपूणषपणेकाल्पहिकआिेकीिािी,हकवाएकाउपिब्धिाटकाचीडागडुजी
करूििाटकउभे केिे.ह्यागोष्टीफारमित्त्वाच्याआिेिअसेिािी. दुसऱ्याचीिाटके हकवाकथािके
घेऊि त्यावंर संस्करण केल्यावर िी शके्सहपअरचीच झािी असे म्िटिे पाहिजे. त्याचंा स्वीकार
गुणदोर्ासंहििशके्सहपअरिे केिा. त्यािंीि फेरबदिआपल्यािा इष्टअशा पद्धिीिे त्यािे केिे व त्या
िाटकावंरआपल्यावैहशष्ट्ट्यपूणषप्रहिभेचाहशक्कामोिषबअहवस्मरणीयपद्धिीिेकेिािीचगोष्टमित्त्वाची. 
 

आपणािा रंगभमूीवरिाटकयशस्वीकरावयाचेआिे, हभन्नरुचीच्या पे्रक्षकाचेंसमाधािकरणे िे
िाटककारयािात्यािेआपिेआद्यकिषव्यआिे,ह्यागोष्टीचाशके्सहपअरिाकधीहवसरपडिेिाहदसि
िािी. हकबिुिा िी िाटके हििीिअसिा पूवीच्या ‘ग्िोब’ह्या उघड्यािाट्यगृिािूि ‘ब्िॅकफ्रायझष’ह्या
बंहदस्ििाट्यगृिाििीिाटकेिोणारआिेििेशके्सहपअरिेसििमिाशीबाळगिे.ह्याबंहदस्िजागेि,
मेणबत्त्याचं्याप्रकाशाि,उघड्याग्िोब हथएटरपेक्षाभव्य,ियिरम्य, रंगीबेरंगीअशीदृश्येपहरणामकारक
हदसिीि,संगीि,िृत्य,िाट्यउठावदारिोऊिअहधकप्रत्ययकारीवाटिीि,िेशके्सहपअरच्याचाणाक्ष
व्यवसायी दृष्टीिे िेरिे. ह्या सवष िाटकािूंि मास्क, डम शो, बिेॅ ह्या पद्धिीचे प्रकार त्यािे वापरिे िे
ह्यामुळेच. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

‘िॅम्िेट’, ‘मकॅ्बेथ’, ‘ऑथेिो’, ‘हकग हियर’यासंारख्याशोकिाट्यािंआपिीसवषकल्पिाशक्िी
पणािा िाविू मािवी जीविािीि अत्युत्कट, सखोि अशा समस्याचें धाडसी दशषि घडहवल्यावर
‘रोमनॅ्स’कडे िाटककार वळिो, हविाशाऐवजी सिकायष, मतै्री, पुिमीिि याचं्या सािाय्यािे एक प्रशािं
वािावरणह्याअखेरच्यासवषिाटकािंदाखविो.ह्याचाअथषत्यािेजीविािीिसमस्याचं्यादशषिाकडेपाठ
हफरविी, एक िऱ्िेचा शीण, थकवा त्यािा आिा म्िणूि िो रोमनॅ्सच्या ििक्याफुिक्या, सुखवादी
जगाकडेपिायिवादीवृत्तीिेवळिा,असेमििीकािीवळेाव्यक्िकेिेजािे.िीअखेरचीिाटकेत्यामुळे
शके्सहपअरच्यािाटकाचंीप्रगिीिरदशषवीििािीिचउिटत्याच्याकिेचाऱ्िासचदाखहविािअसेमि
अिेकवर्ेप्रचहिििोिे. 
 

थोड्या बारकाईिे ह्या िाटकाचें पहरशीिि केिे िर िी िाटके सिकाऱ्यावर, मतै्रीवर भर देि
असिी व त्याचंा शवेट सुखकारकअसिािरी त्याि पिायिवादी वृत्तीअहजबाििािी िेिक्षाि येिे.
जीविािीिकटूसत्याचेदशषित्यांिपूवीइिक्याचहवदारकिेिेिोिे; हकबिुिा‘हसबिीि’अथवा‘दहवटसष
टेि’िीिाटकेएकामध्यहबदूवरआल्यावरिीशोकपयषवसायीिोणेअशक्यवाटििािी.रोमनॅ्सपद्धिीच्या
िंत्रामध्येहवहवधप्रयोगत्याचं्यामयादावसंकेिपाळूििीशके्सहपअरिेकेिेिेहदसिाि.‘दटेंपेस्ट’सारखे
बाधेंसूद,स्थि,काि,कृिीयाचेंऐक्यसाधूिपरंपरावादीसिाििीिाट्यसमीक्षकािंासुद्धामान्यिोईि
असेिाट्यहशल्पशके्सहपअरउभेकरूशकिा.रूेसकेंि,अहभव्यक्िीचीचािूपद्धिीस्वीकारूित्याचं्या
मयादावंरमािकरावयाचीिेशके्सहपअरच्याप्रहिभेचेवैहशष्ट्ट्यह्याअखेरच्यािाटकािंिीप्रकर्ािेहदसिे. 
 

ज्याकाव्य-माध्यमािेह्याहशल्पािाआकारचेिोिेिरअहभिवपद्धिीिेवमोठ्यासमथषिेिेह्या
िाटकािूिवापरिेिेहदसिे.त्यािआरंभीच्याकाळािीिििक्याफुिक्यारोमनॅ्सेसमध्येहदसणाराउपमा-
अिंकाराचंा अहिहरक्ि सोस िािी पण हवरोधाभासावर आधारिेल्या प्रहिमाचं्या सािाय्यािे हविक्षण
अथषवािीअशीरचिाहदसिे.िेकाव्यप्रसंगीहजिकेअथषवािीवसुगमहििकेचिेहकत्येकवळेासंहक्षप्ि,
हवस्मयकारी व म्िणूि मोठेआशयघि व प्रत्ययकारी हदसिे. त्याि प्रहिभेची क्षीणिा, ग्िािी िी हदसि
िािीच,उिटएकिऱ्िेचािवाजोशवजोमहदसिो. 
 

िीकाव्यात्मपद्धिी‘रोमनॅ्स’च्याप्रकृिीिामािवणारीविाटककारािाजोपहरणामसाधावयाचा
िोसाधण्याससाह्यभिूठरिेिेत्यािाटकाचं्यावहवशरे्िःत्यािंीिकाव्याच्यापहरशीििािेहसद्धिोिे.ह्या
पद्धिीिूिजीसंगिीिाटककारािासाधावयाचीआिेिीकेवळिार्मककसंगिीिािी.िीिीिआहद-मध्य-
अंिबौहद्धकपद्धिीिे हवशदकरिा येिािचअसेिािी. हकबिुिािसेकेल्यािे त्याचंायथाथषिेिेआस्वाद
घेिायेििािी.िाटकािंीिभावािुभावाचंीसगंिीएकासरळरेरे्प्रमाणेिािीिरिागमोडीहकवाएखाद्या
आविाप्रमाणेआिे.संगीिाच्याआरोिावरोिाशीत्याचंीिुििाकरणेअहधकयोग्यआिे.अत्यंिवास्िववादी
असे दृश्य अथवा प्रसंग व त्याच्यापाठोपाठ अत्यंि काव्यमय प्रिीकवादी असे हवरोधात्मक, ध्वन्यथािा
प्राधान्यदेणारेदृश्यएकापाठोपाठदाखविूमोठीआकर्षकगहिमािरचिाह्यािाटकािूंिकेिेिीहदसिे.
शके्सहपअरची रंगभमूीह्यावािावरणािापोर्कआिे.िीवास्िववादीिािी. हिचाभर सूचकिेवरअसूि
प्रत्यक्षिेपर्थयरचिेच्यासािाय्यािेिुबेिुबवास्िवाचीिक्किकरण्यापेक्षािीकल्पिेिाआवाििकरिेम्िणूि
काव्यािा,प्रिीकािंामित्त्वअहधकयेिे.एकदृश्य(अथवाअंक)संपूिदुसरेदृश्य(हकवाअंक)येिोिे
पडदाटाकूििोडिेिजािाएकािूिदुसरेहिमाणिोिे.एकदृश्यदुसऱ्यािहविळिे.ह्यामुळेत्यािाअिी
जिदगिी व वगे येऊशकिाि. िेसेंहद्रय, हजविं भासिे.ह्या पद्धिीचाआस्वाद घेण्यास वास्िववादी
िाटकाचंावरंगभमूीचासाचावत्यािंीिसंकेिसंपूणषपणेसोडावेिागिाि. 
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अशावगेळ्याध्वन्यथािा,प्रिीक-पद्धिीिापोर्कअशाकाव्यमयवािावरणाचीजोडहमळाल्यामुळे
एकावगेळ्याकल्पिारम्यजगाि गेल्याचाआभाससिजहिमाणिोिो. िेजगवास्िवाचेिािी. त्यािीि
भाविोदे्रक िेिमीच्याभाविापेंक्षाआत्यहंिकविीव्र स्वरूपाचे, देखावेिािारंगी,सगंीि-िृत्यादीदृश्यव
श्राव्यकिाप्रकारािंी वािावरणसौंदयषमयवभारूिटाकल्यासारखे धंुद.ह्याजगािजाऊिपोचल्यावर
त्यािीिवगेळ्याथरावरीिवास्िवाचा स्पशष पहरहचिवास्िवािा दूरान्वयािे पणमोठ्या पहरणामकारक
पद्धिीिे िोिो.ह्यािजशी भव्यिाआिे िशीचअहिसूशमिासुद्धा.कोणत्यािीकिाकृिीिा स्विःचे असे
स्वहियंहत्रि स्विंत्र जग हिमाण करणे, दैिंहदि व्यविारी वास्िवापासूि अिंर राखणे–Psychic 
Distance–अवश्यअसिेिेरोमनॅ्सपद्धिीच्यािाटकािंसुिभिोिे.ह्यादृष्टीिेिीिाटकेशके्सहपअरच्या
किेिेघेििेिेिवेवळणदशषहविाि.‘िव’ेह्याअथािेकीिीपद्धिीशके्सहपअरिेपूवीिािाळिीअसावी
िरीज्यासमथषिेिेह्यािाटकािूंििीवापरिी त्यामुळेह्यापद्धिीचीकिात्मकसभंाव्यिािव्यािे हदसूि
आिी.कोठिेिीिंत्रशके्सहपअरिेहवहििमाििेिािी,िेिीह्यावरूिहसद्धिोिे. 
 

शके्सहपअरच्याकिेच्या प्रगिीचा हवचार केिा िर ज्या अिुभिूरिाह्या साधिाचं्या द्वारे साकार
केिेत्याचेंपहरशीििमित्त्वाचेठरिे.ह्याअिुभिूरच्याअिुर्ंगािेजेहचििअथवाभाष्ट्यह्यािाटकािूंियेिे
िेहवधायकपद्धिीचे,जीविािापोर्कआिे,असाहवचारसमीक्षकािंीमाडंिेिाहदसिो.त्याचेंप्रहिपादि
असेकी, मोठ्या शोकान्ि िाटकािंजीविािुभवाचें मथंिकरूिअखेर जे ममष िािी येिे िे हविाशाचे-
वाइटाबरोबर चागंिेिी िािीसे िोिे, हियिीपुेे व्यक्िीिा िमावे िागिे, ह्या प्रकारचे. परंिु ‘हकग
हियर’सारख्या िाटकाि हविाशाबरोबरच िवसृजिाची मािहसक शािंी व समाधािाची चािूि हदसिे; 
हविाशअसिािरीत्यािूिमािवीमिाचीहजद्द,उदात्तिा,अ्स्मिाप्रत्ययािायेिे.ह्यािवसजृिाचाआहण
खऱ्या सुखीसमाधािी जीविाचा धागा िी अखेरची िाटके पुे े चािहविाि. त्यािंिी शोकिाट्याप्रमाणे
मािवीस्खििशीििा,त्यापासूियेणारीसंकटपरंपरा,स्विःच्याप्रमादाचंीजाणीव,त्यामुळेपिािापदग्ध
मिोवृत्तीह्यासवषअवस्थाहदसिाि.परंिुप्रमादाचंीजाणीविोऊिपिािापपिुीिअवस्थेपयंिपोचल्यावर
जीअहभज्ञािाचीअवस्थाअसिेिीशोकिाट्याप्रमाणेअगदीअखेरच्याक्षणीियेिाबरीचिवकरयेिे–
ज्यामुळेशवेटचेदारुण दुखःदप्रसंगटाळण्याससवड हमळिे. ‘द टेंपेस्ट’िाटकाि िर िी अहभज्ञािाची 
अवस्था सवष िाटकभर पसरिी आिे असे हदसिे. शोकमय िाटकािंीि हविाश व दुःख िेच मािवी 
जीहविाचे अंहिमोत्तर िािी िर िे अंहिमोत्तर अखेरच्या िाटकािूंि हदसिे, िी िाटककाराची आध्या्त्मक 
प्रगिी. रंगभमूीची जड साधिे, त्याचंी िाटककारावर पडिेिी मयादा, स्थिकािपहर्स्थिीिे हियहंत्रि 
झािेल्या कल्पिा, ह्या सवष संकेिािंा उल्लंघूि अिंिाचा शोध घेणारी भव्य प्रहिभा शके्सहपअरच्या ठायी आिे 
िे केवळ सवषमान्य झािेिी शोकिाटे्यच दाखविाि असे िािी, िर िी अखेरची िाटकेच अहधक 
समपषकिेिे दाखहविाि. म्िणूि िी िाटके म्िणजे शके्सहपअरच्या िाट्यमहंदराचा कळस, ह्याची पूिषसूचिा 
‘हकग हियर’मध्ये हदसिे. ‘अँटिी व ्क्िओपार्ट्ा’मध्ये मरणावर माि करणारी प्रीिी िी त्याची एक चािूि. 
परंिु आध्या्त्मक–कािरच्या मिे धार्ममक–पहरविषिाचािी आिेख ‘पेहरक्िीज’मध्ये चेू िागिो, िो 
‘हसबिीि’, ‘द हवटसष टेि’ ह्या िाटकािूंि चेि चेि ‘द टेंपेस्ट’मध्ये उच्च हबदूपयंि जाऊि पोचिो. 
म्िणूि िी िाटके म्िणजे शके्सहपअरच्या किेची पहरणिावस्था. िाटककाराचे याि हदसणारे धार्ममक 
स्वरूपाचे, ईश्वरकल्पिेिा अिन्य भावािे शरण जाऊि ईश्वरी प्रसादाची अपेक्षा करणारे िे मि आत्यहंिक 
ह्या दृष्टीिे की ह्याि हिहखि कहवकल्पिेकडेच िक्ष हदिे जािे व िी कल्पिा ज्या प्रसंगािे व्यक्ि झािी 
त्याच्याकडे दुिषक्ष केिे जािे. वास्िहवक ज्या िैहिक व धार्ममक मूल्यकल्पिा, जे ित्त्वहवचार िाटकाि 
येिाि त्यािंा असे स्विंत्र अ्स्ित्त्व मािणे व त्याचंा संबंध िाटककाराच्या व्य्क्िगि जीविाशी िावणे 
धोक्याचे आिे. ह्या कल्पिा व हवचार त्या त्या व्यक्िीशी, प्रसंगाशी वा पात्राच्या पहर्स्थिीशी व 



 
 अनुक्रमणिका 

स्वभावधमाशी हिगहडि आिेि िे िक्षाि घेििे पाहिजे. िसेच प्रिीकाचंा वगेळा हवचार करिािासुद्धा त्यािंा 
िाट्याची मयादा आिे, इिर सवष घटकाबंरोबरच त्याचंा हवचार झािा पाहिजे, िािी िर त्या अहधक 
िाणल्या जािाि अथवा त्यािं वाजवीपेक्षा अहधक अथष पाहििा जािो ह्याचीिी जाणीव राखिी पाहिजे. 
 

ह्या सवष िाटकािंीि अिुभिूी व रचिा ह्याचं्या साम्यस्थिाचंा हवचार केिा िर त्यािं सुसंगिीवर 
भर हदिेिा हदसिो िे आधी आिेच आिे. कठोर, दुष्ट, पापमय प्रवृत्तरचा हिरास िोऊि अखेर सौजन्य, 
मादषव, चागुंिपणा, शुद्धिा, हिरागसिा याचंा हवजय िोिो. िव ेसृजि, िवहिर्ममिी ह्याचंी प्रस्थापिा िोिे. 
सुरुवािीस वैभवहशखरावर असिेिी प्रमुख व्यक्िी स्विःच्या स्वभावदोर्ामुंळे अथवा पापामुंळे हकवा पापाशी 
संबंध आल्यािे संकटपरंपरा स्विःवर ओेविू घेिे, क्िेश भोगणे हििा प्राप्ि िोिे. त्या क्िेशाचा अंशिः 
पहरणाम म्िणूि व प्रामुख्यािे िव्या हपेीिे हदिेल्या हवधायक दृष्टीिे िी आपिा दोर् ओळखिे. कृिकमांचा 
सवष हचत्रपट स्विःच्या प्रमादासंि हिच्यासमोर उभा राििो. पिािापािे पुिीि िोऊि िी िव्या सुखमय, 
समाधािी अवस्थेपयंि जाण्यास योग्य ठरिे. िा दोर् हकवा िे पाप ‘पेहरक्िीज’ मध्ये ओळख झािेल्या 
हपिा-पुत्रीसंबधंासारखे भयकंर पािक असेि अथवा, हसबिीििे केिेल्या अन्यायाच्या स्वरूपाचे असेि, 
‘द हवटसष टेि’मधीि हिऑण्टीझप्रमाणे सवष मिोव्यापार आत्यंहिक स्वरूपाचा संशयािे ग्रासूि गेिे 
असिीि हकवा ‘द टेंपेस्ट’प्रमाणे भावाभावािंीि वैराचा िो पहरणाम असेि. ह्या दोर्ाचंा संबंध स्त्री-पुरुर् 
िात्याशी पोचिो व अखेर िवसृजि जसे आध्या्त्मक िसेच िे शारीहरकसुद्धा असिे, हकबिुिा िव्या 
हपेीकडूिच िे घडूि येि असल्यािे त्याि शारीहरक संबंधािा मित्त्व आिे. िैं हगकसंबधं,स्त्रीचेकौमायष,
शीि,पाहवत्र्य,पाहिव्रत्यह्याचंीयािंप्रसंगोपात्तचचाहदसिे.हिच्यासृजिक्षमिेचागौरवहदसिो.हपिा-
पुत्रीच्याअिैहिकसंबधंापासूििोत्याचं्यािीिहिव्याजवात्सल्यपूणषपे्रमापयंि,शीिभगंाच्याप्रयत्िापासूि
िोदेिहवक्रयवकौमायषरक्षणाच्याकरारीपणापयंिसवषछटायािंहदसिाि. 
 

एकाशूर, िव्याजगाचीचािूििागिािा त्याजगाच्या उंबरठ्यावरउभ्याअसिेल्या व्यक्िीची
घडण कशी असावी, कोणत्या मिूकल्पिावंर िी उभी असावी ह्याचा ऊिापोि क्रमप्राप्िच ठरिो.
आिुवाहंशकखािदािीिूिआिेिावारसामित्त्वाचाकी व्यक्िीवरिोणारेसंस्कार? िेसंस्कारघडहवणे
िागरी,दरबारीजीविअहधकयशस्वीरीिीिेकरिेकीहिसगषसाहंिध्याििेसाधे,अकृहत्रमग्रामीणजीवि? 
अकृहत्रमजीविग्राह्यमाििेिर िेमयाहदिआिे, त्यािकिृषत्वािापौरुर्ािाफारसावाविािी. िेव्िा
त्याचीशुद्धिावहिरागसिाकायमठेविूव्यापकिागरीदरबारीजीविहवशुद्धिोऊशकणारिािीकाय? 
अगदी मागास, आहदवासी, रािटी माणसावर ससं्कृिीचा आहण संस्कृिीच्या कोणत्या भागाचा कसा
पहरणामिोिो? 
 

िे व अशा िऱ्िेचे अिेक प्रश्ि कमीअहधक िीव्रिेिे, कमीअहधक किात्मकिेिे ह्या िाटकािूंि
सजीव िोिाि. त्यािंीि कािी व्य्क्िरेखाचंा, त्याचं्या पहर्स्थिीचा अभेद्य भाग बििाि, म्िणूि
किात्मकदृष्ट्ट्यावधेकवाटिाि; िरअिेकवळेा रंगभूमीच्यासंकेिािंाशरणगेल्यामुळे त्यािंरसिीििा
डोकाविे.ह्या प्रश्िािंी भावावस्थेचेरूपधारण केिेिेअसल्यािे, त्यामंध्ये मिूकल्पिा मित्त्वाच्याठरि
असल्यािे प्रिीकवादी पद्धिीिे त्यािंा उठाव हमळिो. संगीि, िृत्य, हशल्प इत्यादी सुसंगिी व सुसंवाद
ह्याचं्याआदशषव्यवस्थेवरआधारिेल्याकिािंाह्यािंमित्त्वप्राप्ििोिे.त्याचं्यामुळेदृक्वश्राव्यसंवदेिा
सुखाविाि; एवेचिव्िेिरएकसौंदयषमय,किात्मक,मिोज्ञजादूिेभारिेिेवािावरणिीउभेराििे. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

‘पेहरक्िीज’ िाटक िायकाचे पहरभ्रमण, त्याि त्यावर ओेविेिी संकटपरंपरा, पत्िी-कन्या
याचं्याशीिाटािूट,पत्िीच्यामृत्यूचाआभासवदीघषकािािंिरत्याचेंकन्येच्याद्वारेपुिमीििदाखविे.िी
सवष कथावस्िू  प्रहिकात्मक पद्धिीिा व रूपकािा अिुकूि आिे. कथािक प्रसंगहिष्ठ असूि प्रत्येक 
अंकाच्या सुरुवािीिा गॉवर (ज्याच्या ‘कन्फेहशओ अमहॅटस’ ह्या काव्यावरूि िाट्यकथा घेििी आिे िो) 
कथािकाचे मुख्य सूत्र पद्याि हवशद करिो व िगेच िे मूकिाट्यािे उभे केिे जािे. िे संकेि परंपरेिूि 
आिेिे परंिु अकिात्मक भासिाि. पात्राचंा सबंंध दूरान्वयािे ओेूििाणूि आणल्यासारखा भासिो. 
पहििे दोि अंक अत्यंि ओबडधोबड असूि िे शके्सहपअरचे िसाव ेअसे मािण्यास जागा आिे. 
 

पेहरक्िीजवरीि संकटे बायबिमधीि जोबवर आिेल्या संकटापं्रमाणे त्याची परीक्षा पािणारी 
आिेि. त्याचा पहरचय अँहटऑकस राजाच्या स्विःच्या कन्येशी असिेल्या अिैहिक संबधंासारख्या घोर 
पापाशी िोिो. मृत्य ूव अमरत्व, जन्म व सृजि ह्याचंा वारंवार उल्लेख प्रिीक-प्रहिमाचं्या सािाय्यािे येिो. 
समुद्र िे पेहरक्िीजप्रमाणेच इिर िाटकािं पुिःपनु्िा येणारे हियिीचे, दैवाचे प्रिीक. समुद्र िा संिारक 
िसाच रक्षणकिासुद्धा. पेहरक्िीजिा त्याच्या पोटािूि हचिखिाची प्राप्िी िोिे, पण त्याची पत्िी थेसा 
हिच्या मृत्यूचा आभास िोिो िोिी समुद्रावरच आहण समुद्रािच हििा सोडण्याि येिे. ित्पूवी हििे 
जिाजािच कन्येिा जन्म हदिेिा असिो. िी सागरकन्या, म्िणूि मरीिा. हिच्या जन्माचे वणषि 
शके्सहपअरच्या पहरणि, संहक्षप्ि हवस्मयकारी काव्याचा िमुिा आिे (अंक ३, दृश्य १, ५६–६४) िर संज्ञा 
िाभिेल्या थेसाचे वणषि प्रसादपूणष अिंकाहरक काव्याचा (अंक ३, दृश्य २, ९८–१०४). सेहरमॉि या 
अँहटऑकच्या राजाच्या वैद्यकी हवदे्यिे हििा संज्ञा िाभिे व िी डायिा देवीच्या देवळाि संन्याहसिी म्िणूि 
जािे. कन्या मरीिा संकटाि सापडूि कंुटणखान्याि अडकिे. हिचािी मृत्य ूघडूि आिा आिे अशी समजूि 
िोिे. िी किाहिपणु, गुणविी, सौंदयषशाहििी कुमाहरका आपल्या कौमायाचे रक्षण िेजस्वीपणे (पण 
मध्यमवगीय हशहक्षकेच्या पद्धिीिे) करिे. हिच्या कौमायािा िडा देण्याची भार्ा बोिणारेसुद्धा हिच्या पुेे 
ििमस्िक िोिाि; आहण देिहवक्रयाऐवजी संगीि, अध्यापि व हशवण-किािंी िी उपजीहवका करिे. 
बेिोर् ्स्थिीि हिचा हपिा हििा भेटिो. आपल्या संगीिािे िी त्याच्या मिाचा हबघडिेिा िोि सावरिे व 
हपिा-पुत्ररिा एकमेकाचंी ओळख पटिे. मािेच्या भेटीआधी स्वगीय संगीि, अवकाशािीि िक्षत्राचें संगीि 
एकट्या पेहरक्िीजिा ऐकू येिे. म्िणजे त्याची खऱ्याखुऱ्या सुखासमाधािािे भरिेल्या जगाि जाण्याची 
ियारी झािेिी आिे. डायिा स्विः त्याच्या स्वप्िाि येऊि पत्िीच्या पुिमीििाची सूचिा देिे. िे पुिमीिि 
मोठे काव्यमय, प्रशािं, हिअर-कॉहडहियाची आठवण करूि देणारे असे आिे. जी सुसंगिी शके्सहपअरच्या 
िाटकािूंि हदसिे िी कािीशा ओबडधोबड साधिािंी येथे दाखहविेिी हदसिे. प्रिीकाचंी संगिी हृद्य 
वाटिी िरी िी मूळच्या अकिात्मक घटिािंा सावरू शकि िािी. 
 

‘हसबिीि’ िाटक त्या मािािे अहधक यशस्वी वाटिे. त्याि वगेवगेळ्या कथािकाचंा हत्रवणेी-संगम 
हदसिो. पहििा धागा शोकिाट्याचा–हसबिीिच्या प्रमादािे, त्यािे केिेल्या अन्यायािे, त्याची व त्याच्या 
मुिाचंी झािेिी िाटािूट व त्याचे पिािापािंिर झािेिे पुिमीिि ह्या घटिाचंा; दुसरा रोमनॅ्स परंपरेिीि 
पॉस्ट्युमस व इमोजेि ह्याचं्या प्रणयाचा, पॉस्ट्युमसिे हिच्या पाहिव्रत्याबद्दि घेििेल्या संशयाचा; आहण 
हिसरा ऐहििाहसक िाट्यािीि इटिी-इंग्िंडच्या युद्धाचा. िे हिन्िी धागे हसबिीिपासूि सुरू िोिाि. 
इमोजेि िी त्याचीच कन्या–आहण म्िणूि त्याि एकसधंिा अहधक हदसिे. 
 

पॉस्ट्युमसिा इमोजेिच्या पाहिव्रत्याची परीक्षा घ्यावीशी वाटणे िी बॉकॅहचओच्या ‘डेकॅमेरि’वरूि 
घेििेिी कथा रोमनॅ्स वाङमयाि आवडिी परंिु आज िीि अहभरुचीची वाटणारी. हिचा शीिभगं आपण 
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िक्की करू अशी पैज पॉस्टु्यमसशी मारूि आयहॅकमो–एक इटॅहियि–हिच्याकडे येिो. पॉस्ट्युमसिे 
हिच्याशी केिेल्या प्रिारणेच्या बिावट गोष्टीिे िी बघि िािी असे पािूि िो हिच्या शयिागाराि गुप्िपणे 
प्रवशे हमळहविो. ह्या प्रसंगाचा काव्यािे आहण प्रिीकवादी पद्धिीिे मेळ घािण्याि िाटककार यशस्वी 
झािेिा हदसिो. पॉस्ट्युमसिे घेििेल्या संशयािे वाटिेिा हवर्ाद, िो येणार असे कळल्यावर इमोजेििा 
वाटिेिी उत्कंठा व आिुरिा, मिोज्ञ वाटिाि; परंिु त्याच्या हशके्षपासूि सुटण्यासाठी पुन्िा 
पुरुर्वरे्ासारख्या, त्या वळेच्या पे्रक्षकािंा फार हप्रय क्िृप्िीचा आश्रय केिेिा हदसिो. दुष्ट राणीचा मुिगा 
क्िोटि हिच्याशी अहिप्रसंग करू पाििो िेव्िा ‘हसबिीिच्या कपड्याचीसुद्धा िुिा सर िािी.’ असे िी 
त्यािा बजाविे िेव्िा त्याचे कपडे घािूि आपण हिच्यावर बिात्कार करावा अशी ईष्ट्या क्िोटिच्या दुष्ट 
मिाि जागृि िोिे व िो हिचा पाठिाग करीि वले्समध्ये हगहरकपारीिल्या एका गुिेि येऊि पोचिो. 
क्िोटिच्या हिहमत्तािे, आपण त्यािा सोडूि पॉस्ट्युमसचा स्वीकार का केिा िे सागंिािा, मूल्य-कल्पिा 
सािहजकच येिाि. क्िोटिच्या िकिी दरबारी ‘सभ्यिे’पेक्षा पॉस्ट्युमसचे खरे खािदाि, गुण व ऐश्वयष 
हििा अहधक पसंि पडिे. त्याचं्या िुििेि हिरा आहण काच, गरुड पक्षी आहण दुसरा एखादा क्षुद्र पक्षी 
याचं्या िुििा अपहरिायषिेिे येिाि. 
 

दरबारी कृहत्रमिा आहण हिसगषसाहंिध्याििे हिरागस पण खरे सकस जीवि याचंी िुििा वले्सच्या 
गुिेि अहधक सिज िोऊ शकिे; कारण हसबिीिचे मुिगे–्ग्वडेहरअस व ॲ्व्िंरॅगस–िेथे २१ वर् े
आपल्यावर हसबिीििे केिेल्या अन्यायाचा सूड म्िणूि पळविू िेऊि वाेहविे आिेि. िे अकृहत्रम जीवि 
त्यािंा हवशुद्ध वाटिे, पण पराक्रमािा वाव हमळण्यासाठी व्यापक जीवििी त्यािंा िव ेआिे. आपल्याशी 
भाडंणाऱ्या क्िोटिचा ्ग्वडेहरअसकडूि वध िोिो. पुरुर्वरे्धारी इमोजेि गुिेपयंि येऊि पोचिी आिे. 
हििा ह्या िरुणाबंद्दि िैसर्मगक वत्सििा वाटिे व त्यािंािी आकर्षण वाटिे. स्िोव्िाइटच्या परीकथेवरूि 
सुचिेिा िा कथाभाग परीकथेइिकाच मोिक व मिोज्ञ आिे. हििा क्िोटिचे हशरहवरहिि धड हदसिे. 
त्याची देियष्टी पॉस्ट्युमससारखी–हिच्या पहरचयाचा पायाचा आकार; आहण िी माडंी, िक्युषिीजचे 
स्िाय–ूम्िणूि िो पॉस्ट्युमसच अशी हिची समजूि िोिे आहण मृिप्राय अवस्थेि िी त्या किेवरावर पडिे. 
त्याआधी संज्ञा िाभल्यावर ज्या हठकाणी संज्ञा गेिी त्या संदभापासूि िी भार्ण सुरू करूि हमिफडष 
िेव्ििचा रस्िा हवचारिे. िे मािसशास्त्रीय दृष्ट्ट्या मोठे वधेक वाटिे. ह्या वस्िु्स्थिीिंिर क्िोटिचे 
हशरावगेळ धड पॉस्ट्युमसचेआिे असे वाटूि हििा शोकावगे अिावर िोिो. िे हवरोध जिद, िीव्र व
पहरणामकारकआिेि.क्िोटिवपॉस्ट्युमसयाचं्याशारीहरकसाम्यावरीिभरखरीगुणवत्ताकोणिीह्या
मूल्यहवचाराकंडेिेण्याससािाय्यभिूठरिे. 

 
इमोजेिच्या मृत्यूच्या आभासािंिर हिच्या सावत्र भावािंी केिेिा शोक साकेंहिक परंिु मोठा

िळुवारअसाशोकगीिािंी व्यक्िझािेिाआिे.आिाकथािकाचा हिसराधागा : इंग्िंडवरीिसकंट.
मायभमूीच्या रक्षणासाठी शौऱ्याची शथष करूि सामान्य सैहिकाच्या वरे्ाि बेिॅहरअस व दोघे राजपुत्र व
पॉस्ट्यमुस यािंी हदिेिी हिकराचीिेाई व त्यामुळे हमळािेिे यशह्या घटिा शीघ्रिेिे घडूि येिाि.
हसबिीिवर कोसळणाऱ्या संकटपरंपरेिे त्याचे मि पिािापदग्ध िोऊि पुिमीििास ियार िोिे.
िवसृजिाची बीजे वले्सच्या हवजिवासाि रुजिेिीआिेि. शवेटच्या प्रवशेाि मृिसजीव िोिािआहण
सवांिाएकमेकाचंीओळखपटिे.इमोजेिवपॉस्ट्युमस िेह्याकथािकाचेकचे्चदुवे;कारणइमोजेििा
स्विःचेअसे व्य्क्ित्वफारकमीआहणपुिमीििासव सुखासपात्रिोण्यासाठीजीपिात्तापदग्धिािी
पॉस्ट्युमसच्याबाबिीिफारशीघडूिआिेिीिािी. 
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‘द हवटसष टेि’ िी िावाप्रमाणे दुःखमयचमत्कारािंी भरिेिीकथा. िीिसोळा वर्े िरविेिी
कन्यासापडल्यािंिरपुिमीिि,िेिीदोिहपढ्यािंीिवैरसाधंणाऱ्यािव्याहपेीच्यापहडटावफ्िोहरझेि
याचं्याहववािािेघडूिआिेिे.प्रमाद,दुःख,क्िेश,पिािाप,िवसृजिवपुिमीििह्यासवषअवस्थाह्या
िाटकािअहधकस्पष्टआिेि. हिऑण्टीझ, हसहसहिआचा राजा, ियािाआपिाबोिीहमयाच्या राजाशी
बािपणी जडिेिा स्िेि त्याच हवशुद्धिेिे हटकहवण्याची उत्सुकिा आिे, पण प्रौेत्वी हिज शशैव
हटकहवण्याचीत्यािेकाळजीमात्रघेििेिीिािी.पत्िीिमायिीबद्दिच्यासंशयािेत्याचेमिझपाटिे.िा
संशय एकआत्यहंिक स्वरूपाचा, मािसशास्त्रीय हवश्लेर्णाच्या पिीकडिा. अत्यंि दारुण, सवष िऱ्िेची
हवचारशक्िी िष्ट करणारा. त्यािे झपाटिेिा हिऑण्टीझ मािवी न्यायाचा बहडवार रचूि पत्िीवर
व्यहभचाराचाआरोपघाििो.हििादेिािंाची हशक्षादेिो.स्विःच्याकन्येहवर्यीिीअिैहिकसंबधंापासूि
झािेिीअिौरससंििीआिेअसेसागंूि हिचािी त्यागकरिो. िो स्विः दैवी न्यायाची अपेक्षाकरिो.
आकाशवाणी सागंिे की, जे िरविे आिे िे सापडेपयंि राजािा वारस िोणार िािी. भहवष्ट्यवाणीच्या
दुसऱ्याभागाचेप्रत्यिंरिाबडिोबयेिे.महॅमहिअसराजपुत्रमरणपाविो. 
 

िमायिीिीिेजस्वीव्य्क्िरेखा.िीत्याचीहिभषत्सषिाकरीििािी,आपल्यावरीिसशंयिाहििा
आपल्याव्य्क्ित्वावरीिघािाअसेवाटिे.हििात्याचीकीवयेिे,आत्मसमपषणिेसुद्धाकमीपणाचेअसे
िीत्यािाबजाविे.िीहवजिवासािजािे. 
 

मुिीिा(पर्मडटािा)एकाबटेावरसोडण्याियेिे.िेथेिीधिगराचीमुिगीम्िणिूवाेिे.आपिे
जन्मरिस्यहििािीअज्ञािआिे.ह्याबटेावरहििासोडल्यावरहििािेथेसोडणाराअँहटगोिसअस्विािे
पाठिाग केल्यािे िािीसा िोिो. िको असिेिे पात्र सोयीस्करपणे घािविू देण्याची िी युक्िी, की
िव्यािेच ग्िोब हथएटरशजेारी आिेिे खरेखुरे अस्वि आपल्या पे्रक्षकािंा दाखहवण्याची व्यावसाहयक
कुशििा,की स्वाभाहवक-अस्वाभाहवक,वास्िव–अवास्िवह्यापरस्परहवरोधीमािल्याजाणाऱ्यापािळी
केवळ वरवर पाहिल्यावरच हभन्न वाटिाि, वास्िहवक त्या कोठल्या िरी एका वगेळ्या ह्यापिीकडच्या
सत्याच्याचकिाआिेि,जडव्यविारीवास्िवािािेवगेळेपहरमाणआिे,िेदाखहवण्याचािाकिात्मक
प्रयत्िआिे? 
 

पर्मडटािीवास्िववप्रिीकात्मकिव्याहिर्ममिीच्याआिंदाचीचाििीबोििीप्रहिकृिी.कथािक
मध्यहबदूवर पोचल्यावर िे शोकपयषवसायी िोऊ शकेि असे भासिे. पण पहडटािे केिेिे हिसगािीि
िवसृजिाचेसिर्षस्वागिअखेरच्यामंगिमयक्षणाचीहिहििसूचिा देणारे.िव्या वृत्तरिीजेिवेआदशष
िंदिविफुिणार िेइंग्िंडमधीिफळाफुिािंी.पर्मडटासमारंभाच्यावळेीपािुण्यािंा फुिेअपषणकरूि
प्रत्येकफुिाचेवैहशष्ट्ट्यसागंिेिाकाव्यमय,ियिमिोिरप्रसंग.गोपकाव्याचेसाकेंहिककल्पिारम्यजग
इंग्िंडच्यापहरहचिवास्िवजगाकडेआणण्याचािावास्िवप्रयत्ि.फुल्लकुसहमिमािृभमूीचािाकाव्यमय
गौरव. 
 

प्रसंगोपात्त अिैहिक सबंंधामुळे घडिेिा जन्म, किेिे व संस्कारािंी अशा व्यक्िरमध्ये िोऊ
शकणारे संभाव्य बदि, ह्याबद्दि चचा वळेोवळेी हदसिाि. किा केवळ जीविाची प्रहिकृिी िािी िर
जीविावरसौंदयाचा,सुसंगिीचासंस्कारकरूित्यावरमािकरणारी.ह्याकिाम्िणजेहचत्रकिाअथवा
हशल्पकिा यासंारखी स्थिमयाहदि किा असिीि. परंिु अहधक प्रामुख्यािे गायिासारखी
स्थिकािहिरपेक्ष,केवळकािाहधहष्ठिपरंिुकािावरिीमािकरणारीकिाअसूशकेि.िीपायाभरणी



 
 अनुक्रमणिका 

झाल्यावरअखेरचेअहभज्ञाि; हजविंिमायिीपिुळाआिेअसेभासणेवह्यापुिळ्यािासजीविािाभणे
ह्यासारखेचमत्कारह्याजगािबसूशकिाि.ह्यासुखा्त्मकेमधीिऑटॉहिक्सिेठकसेिाचेपारंपाहरक
पात्र व त्यािा बळी पडणारा हवदूर्क िेिी ह्या हभन्न पािळरिा एकत्र आणिाि. दैवी न्यायािे मािवी
अन्यायाचाउपशमिोिो.‘पेहरक्िीज’ व‘हसबिीि’ ह्यािाटकापेंक्षाअहधकसमथषिेिेिेिाटकउभेराििे. 
 

‘दटेंपेस्ट’ िेशके्सहपअरचेअखेरचेिाटक.प्रथमपासूिपे्रक्षकािंा,िाट्यसमीक्षकािंात्यािेगंुगविू
सोडिेिे. उत्तर काळािीि िाटकामंध्ये आिेिी सुसंगिी अहधक जाणीवपूवषक, साधिाचंी वारेमाप
उधळपट्टीिकरिामोठ्याकिात्मकसंयमािेसजीवकेिेिी.प्रॉस्परो,हमिॅिचाड्यूक,भावाच्यावैरामुळे
िान्ह्या हमरडँािा घेऊि देशोधडीिािागिो. एका हिजषि बेटावर हििा हिसगषसाहंिध्याि वाेविो. िी
िहकगि वैिायस पद्धिीिे िो सागंिो. रंगभमूीवरीि काि िा जीविािीि कािाशी हमळिाजुळिा
ठेवण्याचा शके्सहपअरच्या िाटकािीि िा प्रयत्ि. त्यामुळे स्थि-काि-पहरणाम ह्याचें ऐक्य साधूि
भावािुभवाचंा सखोि प्रत्यय येिो. प्रॉस्परो िाचह्या सवष घटिाचंा सूत्रधार. पूवीच्या िाटकािंीि ग्रीक
देविाचं्यासावषभौमशक्िीच्याजागीत्याचीजादू-हवदे्यचीशक्िी.िोचह्यादुहियेचाहियंिा.त्यामुळेसुखमय
शवेटघडविूआणणेत्याच्यािािाििे,त्यािेचयोजिेिे.म्िणूिअहभज्ञािाचीअवस्थाह्यािाटकािेसवषत्र
पसरिेिी. िेअहभज्ञािघडविूआणावयाचेिरकािी दुष्टशक्िरिाकाबिूआणणे, त्याचंाउपशमकरणे
अवश्य.स्विःचीिरिकहवकल्पिाव दुष्टप्रवृत्तीह्या हभन्न वृत्तरचीमिूषप्रिीकेएहरयिआहणकॅहिबि–
अहिमािवीवअधषमािवी.दोघािंािीस्वािंत्र्यिवेपणत्यािापात्रिोण्याआधीदोघािंीिीधन्याच्याआज्ञा
मािल्यापाहिजेि,त्याउल्लंहघल्यावरप्रायहििभोगिेपाहिजे. 
 

कॅहिबि–कॅहिबि–संस्कृहििीिआहदवासरचीप्रहिकृिी.शके्सहपअरकािीिजगािप्रवाशंाकडूि
अशा िव्यािे सापडिेल्या देशाचंी वणषिे ऐकू येि िोिी. अमेहरकेिीि वसाििरचा शोध िागि िोिा.
कॅहिबिच्या प्रबि िैसर्मगक पे्ररणा, त्याचे िे उन्मि वासिाचेंजग, हिसषगाच्या दशषिािेसिज स्फुरणारे
त्याचे काव्यमय भार्ण. त्याचा सबंंध प्रगिीच्या हिराळ्या पायरीवर असिेल्या संस्कृिीशी येिो–प्रथम
प्रॉस्पेरोशी; पण प्रॉस्पेरो िा आक्रमक व स्वाहमत्व गाजवणारा िेपल्सचा राजा व त्याचा पुत्र फर्मडिंड
प्रॉस्परोच्याबेटावरआल्यावरत्याचं्यापहरवारािीिहर्ट्क्युिोवस्टेफािोह्यादोिखिाशाशंीकॅहिबिचा
संबंध येिो. त्यािंी हदिेिे स्वगीय पेय–दारू–त्यािा मोहिि करिे. हझगिेल्या हर्ट्क्युिोिा िो देव 
माििो. त्याच्या सािाय्यािे िो प्रॅास्परोहवरुध्द कट करिो. ह्या अपराधाची हशक्षा भोगल्यावर िो  मुक्ि िोिो. 
शके्सहपअरकाळी िव्यािे प्रस्थाहपि िोणारा वसाििवाद, जुन्या-िव्या संस्कृिरचा एकमेकावंर िोणारा 
आघाि, त्याचे भीर्ण पहरणाम व वसाििवादाचे संभाव्य भहविव्य ह्याचे द्रष्ट्ट्या किाविंािा हदसिेिे िे 
सत्य-स्वप्ि िा ह्या िाटकाचा एक अत्यंि मिोज्ञ भाग. 
 

हमरडँा-फर्मडिंड ह्याचंी प्रणयाची दृश्ये, त्यािंा एकत्र गंुफणारी, सवष शत्रूंिा व हमत्रािंा गोवणारी 
संगीिाची जादू, मास्क, िृत्य, िाट्य याचंी दुहिया ह्या सवष गोष्टरिी  ‘द टेंपेस्ट’िा कमािीची िोकहप्रयिा 
िाभिी याि आियष िािी. 
 

‘द टेंपेस्ट’ मध्ये शके्सहपअरिे प्रॉस्परोच्या िोंडी घाििेिे स्विःच्या किेबद्दिचे उल्लेख, बटे
सोडिािा त्यािे स्विःच्या मायभमूीचा व िेथीि प्रशािं वािावरणाचा केिेिा गौरव िे िाटककाराच्या
स्विःच्या जीविाशी जोडण्याचा मोि टाळणे कठीण आिे. बाराचौदा वर्े िंडिच्या रंगभमूीशी,
िाट्यव्यवसायाशी एकरूप झािेिा िा िाट्यसृष्टीचा जादूगार; िाट्याच्या आभासमय दुहियेिा त्यािे



 
 अनुक्रमणिका 

प्रत्यक्षजीविाभासाचेमिोिररूपहदिेिे.िेहजिकेहवदारक,भीर्णआहणभव्यहििकेचममषभेदी,मिोज्ञ
आहणसूशम.पणआिात्याचेिेत्रपैििीरािािागिे.साऱ्यामािवीवैभवाकडेहिसुखाकडे,साऱ्याआशा,
हिराशा,बुहद्धभाविाकंडे,कधीमोठ्याआिंदोत्सािािेिरकधी हिहरच्छिेिेिरकधी हवरक्िीिेिरकधी
‘त्यक्िेिभुजंीथा:’ ह्यावृत्तीिेपािूि,शवेटीत्यािास्विःचेिेििािसेघर,त्याच्याभोविािचीबागआहण
कन्याचंासिवासह्याचाध्यासिागिो. 
 

परंिु अशा पद्धिीच्या ह्या चार िाटकाचंा आहण हवशरे्िः ‘द टेंपेस्ट’चा सबंंध िाटककाराच्या
व्य्क्िगिजीविाशी,त्याच्यावास्िवजीविािीिआशा-अपेक्षा-आकाकं्षाशंी,िावणेयोग्यआिेकाय? की
किा िी एक स्विंत्र-स्वयंहसद्ध वस्िुहिष्ठ हिर्ममिी आिे असे मािूि हिच्या आिंहरक संगिीचाच केवळ
हवचारकरावयाचा? कीशके्सहपअरचीप्रहिभािीइिकीिाट्यमयववस्िुहिष्ठिोिीकीहिच्यासामर्थयािे
त्यािे आपिे व्य्क्िमत्त्व हिरहिराळ्या व्यक्िरमध्ये, त्याचं्या भाविाहवचारामंध्ये इिके बेमािूमपणे
हवरघळहविे की अमुक हठकाणी अमुक व्यक्िीि वा भाविेि िो हदसिो िे मािणेच चूक ठरावे? ह्या
बिुरूपामध्येत्याचेएकरूपपािणेिाकिासमीक्षणाचाप्रकारअप्रस्िुिचमािायचाकाय? 
 

ह्यावअशासमस्याचंीउत्तरेशोधणे िेशके्सहपअरसमीके्षचेआहणिीशोधावीशीवाटणे िे त्याच्या
किेचेवैभव! 
 
 

** 
  



 
 अनुक्रमणिका 

शेक्सणिअरच्या नाटकाचंा मूळिाि 
 

डॉ. णि. ना. ढिळे 
 

शके्सहपअरच्या िाटकाचंा मूळपाठ (Text) सवष बाबिीि सवष हवद्वािािंा मान्य झािेिा िसूि
त्याबद्दिचीचचावसंशोधिअजूििीइंग्िंड, अमेहरकाइत्यादीदेशािंफारआस्थेिेचािूआिे.सोळाव्या
शिकाि मुद्रणकिेचा बराच हवकासझािेिािोिा वशके्सहपअरचेसवष गं्रथछापीिचउपिब्धआिेि, 
िरीिीमूळपाठ(हकवासहंििा)ठरहवण्याचीपाळीकायावीवपाठभेदाबंद्दिचीचचाहवद्वािािंकाचािावी
अशी शकंा स्वाभाहवकपणे येिे. पण या शकेंचे हिरसि थोडक्याि करिा येणार िािी. त्यासाठी त्या
काळािीिरंगभमूीचीवैहशष्ट्टे्य, िाटकाचेंिेखिवप्रकाशियासंबंंधीिपशीि, िाटकाचंीिोंदकरण्याची
सरकारीयंत्रणाइत्यादीअिेकमुद्दयाचंाहवचारकेिापाहिजे. 
 

पहिल्याप्रथमसवांिमित्त्वाचीगोष्टअशीकी, शके्सहपअरचेस्विःचेिस्िहिहखिउपिब्धिािी.
त्याच्या प्रहसद्ध असिेल्या एकािी िाटकाचे िस्िहिहखि कोणाजवळिी िािी. फक्ि एका वादग्रस्ि
िाटकाित्यािे हिहििेिीकािीपािेआिेिअसेकािीसंशोधकमाििािविीपािेशके्सहपअरिेस्विः
हिहििीअसे मािल्यास हिदाि त्याचे िस्िाक्षरकसे िोिे िेआपणासंसमजिे. (या िाटकाचे िावSir 
Thomas More असेआिे).त्याचेिस्िाक्षरअथाित्याच्याकािीसह्याअसिेल्याकागदावंरूििीसमजिे.
पणयाकागदावंरफक्ि.सिीशके्सहपअरचीवइिरमजकूरइिराचं्याअक्षरािंआिे. त्यामुळेिाटकाचें
मूळपाठ म्िणजे कवीच्या ियािीि व िंिर प्रहसद्ध झािेल्या िाटकाचं्या छापीि आवृत्तरच्या चचेिंिर
हवद्वािािंामान्यझािेिेपाठअसेमाििेपाहिजे.शके्सहपअरिेदुरुस्िकेिेिे ‘प्रूफ’सुद्धाउपिब्धिािी.
हिदािअजूििरीिस्िहिहखिेहमळििािीि, पुेेहमळाल्याससवषचचचेिाहिराळेवळणिागेि. 
 

यामुख्यअडचणीहशवायदुसरीहििकीचमित्त्वाचीअडचणम्िणजेिाटकाचं्याप्रकाशिाचेिंत्र.
इहिझाबेथच्याकाळाि सवष छापीि गं्रथ सरकारी जंत्रीि िोंदावेिागिअसि. पण िे बिुधा प्रकाशक
िोंदवीि.प्रकाशकािािाटकप्रहसद्धीिाकोणीहदिेवप्रकाशकािे(हकवामुद्रकािे)कोणाचेिस्िहिहखि
वापरिेिेयावरूिठरहविायेििािी.ित्कािीिप्रकाशिाचाइहििासअहिशयगंुिागंुिीचावकािीवळेा
फारचहवस्मयकारकआिे.अिेकिाटककारिाटकमडंळ्यािंीिचुरशीमुळेघाईघाईिेकोणिेिीिाटक
थोडाफार बदिकरूिआपल्या कंपिीिा हमळविू देि. पुेे िे िाटकछापूि प्रहसद्धझाल्यास (कारण
अिेकिाटकाचेंप्रयोगिाटकछापूििोण्यापूवीिीिोिअसि)प्रकाशिासाठीवापरिेिीप्रिमूळकवीची, 
कीदुसऱ्याकवीिेस्विःचेसंस्कारकरूिवापरिेिी, कीएखाद्या ‘प्रॉम्प्टर’िेियारकेिेिी, कीएखाद्या
िटािे पे्रक्षकािे स्विःच्या स्मरणशक्िीिे (अथवा हटपणियारकरूि) ियार केिेिी, िे ठरवणेफारच
कठीण आिे शके्सहपअरच्या युगाि िाटकाच्या प्रकाशिािा मित्त्व फारच कमी िोिे व शके्सहपअरिे
स्विःच्याियािीियाबाबिीिसंपूणषदुिषक्षकेिे.एकिरत्यािाअिेकव्यापामुंळे(शके्सहपअरिाकेवळ
िाटककार िसूि िट, िाटक कंपिीिीि प्रमुख भागीदार िोिा) वळे हमळािा िसावा, हकवा त्यािा
प्रहसद्धीचीिाविसल्यािेसवषिक्षरंगभूमीकडेदेऊित्यािेइिरव्यक्िरिास्विःच्यािाटकाचंािवािसा
उपयोग करू हदिा असावा. कारणे कािीिी असोि, त्याच्या िाटकाचं्या प्रहसद्धीकरणाकडे त्यािे फार
दुिषक्षकेिेिेखरे.त्यामुळेत्याच्याअिेकिाटकाचं्याबाबिीिउपिब्धअसिेिीमळूप्रिम्िणजेत्याच्या
मृत्यूिंिरसािवर्ांिी(इ.स.१६२३मध्ये)सवषिाटकेएकत्रकरूित्याच्याहमत्रािंीप्रहसद्धकेिेिागं्रथ.
यागं्रथािाFirst Folio असेसंबोधण्याियेिे. 
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या गं्रथाहवर्यीजास्िमाहििी देण्यापूवीशके्सहपअरच्या ‘संहििे’ची(Text) चचाकरिािा िेिमी
वापरािअसिेिेदोिशब्द(म्िणजे‘क्वॉटोवफोहिओ’) कावापरिाििेसाहंगििेपाहिजे.इहिझाबेथच्या
काळीमुद्रणकिेचाबराचप्रसारझािािोिाविंडिमध्येमित्त्वाचेप्रकाशकिोिेवत्याधंद्यािीिकािी
पहरभार्ािीठरिीिोिी.कागदकोणत्याआकाराचाघ्यायचावत्याचीघडीकशीघािायचीयाबद्दिकािी
रूेीअथािचहिमाणझाल्यावत्यामुळेपुस्िकाचाआकारदशषहवणारेशब्दप्रकाशकवापरूिागिे.मोठ्या
कागदावरछापूिएकदाचघडीघाििीम्िणजे‘फोहिओ’ ियारिोिोवजास्िवळेाघडीघाििीम्िणजे
‘क्वॉटो’,‘ड्यओुडेहसमो’, इत्यादीआकारियारिोिाि.अथािफोहिओचाआकारक्वॉटोपेक्षामोठाअसिो. 
 

इ.स. १६२३ मध्ये शके्सहपअरच्या कंपिीिीिचदोि िट–िेंहमग वकाँडेि–यािंीकवीचे ‘गं्रथ’ 
प्रकाहशि केिे. त्यािं संपादकािंी एकदोि फार मित्त्वाच्या गोष्टी केल्या. एक िर सवष गं्रथ (Works) 
मुळाप्रमाणेआिेि अशी ग्वािी हदिी. दुसरे म्िणजे िाटकाचें वगीकरण केिे (Comedies, Histories, 
Tragedies). याहशवायस्विःच्याउपोदघािाियासंकििापूवीशके्सहपअरचेगं्रथ, इिरािंीचोरूि, गुप्ि
रीिीिे हमळविूववाटेििसेबदिकरूिप्रहसद्धकेिेिोिेअसेिीवाचकाचं्या हिदशषिासआणिे.जरी
पहिल्या ‘फोहिओ’चा पाठ िा सवषस्वी शके्सहपअरचाअसेआिाकोणीिी मािीि िसिे िरीिीकवीच्या
हमत्रािंीत्याच्यामूळपाठाच्याचचेिात्याच्यामृत्यूिंिरिगेचसरुवािकेिीिेउघडआिे.त्यािंीइिराचं्या
आवृत्त्याबंद्दिजेउदगारकाेिेत्यामुळेपुेीिसंशोधकािंाबरीचमदिझािी.अिेकिाटकाचं्यास्विंत्र
प्रिी(Editions) संशोधकािंासापडल्या.याक्वॉटोआवृत्त्यासवषिाटकाचं्यािािीि.कािीिाटकाचंीएक, 
िरकािीिाटकाचं्याजास्ििीआिेि.जसजसेकािीक्वॉटोहमळिगेिेिसिसेसपंादकाचेंश्रमिीवाेि
गेिे. कारण पुष्ट्कळ संशोधकािंी क्वॉटो िा कवीच्या ियािीि प्रहसद्ध झािेिा असल्यािे व िाटकाच्या
प्रयोगाबरोबरचकदाहचििो प्रहसद्धीिाअसण्याची शक्यिाअसल्यािे त्याचे मित्त्वफोहिओपेक्षाजास्ि
ठरहविे. पण या गोष्टीबद्दि कोणिेिी सवषसामान्य हवधाि करिा येि िािी. हवसाव्या शिकािीि
संशोधकािंीमूळपाठकसाठरवावायासबंंधीअिेकिपहशिावंरचचाकरूिजवळजवळएकिवीिचशास्त्र
(Bibliography) ियार केिे आिे. त्यािीि सकेंि समजणे अत्यंि अवघड आिे. (व इहिझाबेथच्या
काळािीिपुस्िकाबंद्दिचचाकरिािािरित्कािीिअसंख्यगोष्टरचीमाहििीअसल्याहशवायआधुहिक
हवद्वािाचं्यामिाचंाअथषिाविायेििािी).म्िणिूहवशरे्खोिाििहशरिाएवेेचसागंिायेईिकीसवष
क्वॉटोप्रिरिासारखेचमित्त्विािी.त्यािंीिकािरिा ‘Bad Quartos’ वकािरिा‘Good Quartos’ असे
म्िणिािवएकाचिाटकाचे२, ३वगरेैक्वॉटोहमळाल्यासत्यािंाकािािुक्रमेक्यू₁, क्यू₂ वगैरेसंबोधिाि.
त्याचप्रमाणेफोहिओच्याआवृत्तीिी(१६२३, १६३२, १६६४, व१६८५)F₁, F₂ अशारीिीिेदशषहविाि. 
 

पहिल्या फोहिओमध्ये एकूण छत्तीस िाटके आिेि. त्यापंकैी हिम्म्या िाटकाचं्या ‘क्वॉटो’ प्रिी
उपिब्धझािेल्यािािीिवइिरिाटकाचं्याक्वॉटोआवृत्तीकमीअहधकप्रमाणािअहधकृिमाििाि.जेथे
फक्िफोहिओचआधारािाआिे िेथेमूळपाठठरविािाफारत्रासिािी; कारणफक्िकािी हकरकोळ
दुरुस्िीहशवाय संपादकािा कािीच करिा येणार िािी. पण छापीि गं्रथाििी अिेक चुका (हवशरे्िः
स्पेहिग,ं हवरामहचन्िे, िस्िहिहखिािीिमूळशब्दिकळल्यािे त्याऐवजीित्सदृश दुसराशब्द, क्वहचि
प्रसंगीकंपॉहझटरहकवापू्रफवाचणारायािंीस्विःच्याजबाबदारीवरकेिेल्यादुरुस्त्या, इत्यादीमुळेहिमाण
िोणाऱ्या)असूशकिाि. िेव्िाउत्तमसंपादकाचेकाम म्िणजे स्विःच्याएकंदरज्ञािावर, अिुभवावरव
सारासार हवचारावरआधाहरिअशाकािी दुरुस्त्या सुचहवणे. हवशरे्िः जेथे िीटअथषिागि िािी िेथे
कािीदुरुस्त्याफोहिओच्यापाठाििीपुे ीिसंपादकािंीकेल्या.पणजेथेफोहिओहशवायएकदोिक्वॉटो
आिेि(‘Good Quarto’ हकवा‘Bad Quarto’) िेथेपाठठरहविािाबरेचप्रयासपडिाि.कारणएखादा
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पाठकाचागंिावइिरपाठकादुष्टयाचेसमग्रहववचेिकरावेिागिेविेकरिािासपंादकािाकेवळ
इहिझाबेथकािीि मुद्रणवप्रकाशिकिाचं्याबारीकसारीकज्ञािावरअविंबूि राििा येििािी. त्यािा
संपादकिास्विःउत्तमटीकाकार, रसज्ञ, कवीशीिादात्म्यपावणारावाचकअसिापाहिजे.िरचकवीचे
मिोगि काय असावे याहवर्यी त्यािे हदिेल्या हिवाळ्यािा मित्त्व येईि. अशा िऱ्िेच्या संपादकािे
सुचहविेल्याकािीदुरुस्त्याएकदमसवषमान्यिोिाि.पणपुष्ट्कळदासंपादकस्विःच्यादुराग्रिामुळेहकवा
कवीकडे पािण्याच्यादृहष्टकोणामुळेयोग्यवाटणारा पाठसुद्धा त्याज्यठरहविाि. त्यामुळेशके्सहपअरच्या
संहििेबद्दिसवषस्वीएकमििािी.प्रत्येक हवद्वािसंपादकआपल्यामिाप्रमाणेकािीशब्द, कािीओळी, 
कािीप्रवशेसुद्धात्याज्यठरहविो.अथाििेकरिािाहिरहिराळीकारणेअसूशकिाि. 
 

वरसाहंगिल्याप्रमाणेशके्सहपअरच्यािाटकाचंीएकहत्रिअशीसंहििा (Text) म्िणजे१६२३चा
पहििाफोहिओ.दुसरापहिल्याचेकेवळपिमुषद्रणिोिा(१६३२), हिसऱ्याि(१६६३–६४)कािीअहधक
िाटके–हवशरे्िः ‘पेहरक्िीज’ व इिर सिा िाटके–छापण्याि आिी, व चौर्थया फोहिओ (१६८५)
हिसऱ्यावरूिियारकेिागेिा.सोळाव्यावसिराव्याशिकािंीिक्वॉटोवफोहिओ(वपुेेमागेउपिब्ध
झाल्यास इिर साहित्य–हवशरे्िः िस्िहिहखिे) िेच शके्सहपअरच्या गं्रथाचें मळूपाठ ठरहवण्यासाठी
आधार. अठराव्या शिकाि कािी फार हवद्वाि व कष्टाळू संपादक िोऊि गेिे. त्यांिी अिेक िऱ्िेिे
शके्सहपअरचा पाठठरहवण्याचा प्रयत्ि केिा. या दृष्टीिेसवांिमित्त्वाचेकाम हटबल्ड (Theobald) या
संपादकािे केिे. त्यािे केिेल्या कािी दुरुस्त्या अजूििी सवषमान्यआिेि. त्याचीआवृत्ती १७३३ मध्ये
प्रहसद्ध झािी. त्याच्यापूवी रो (Rowe) यािे शके्सहपअरचे संपादि केिे. पाठ चचेच्या दृष्टीिे अत्यंि
मित्त्वाचे सपंादक म्िणजे कॅपेि (Edward Capell), स्टीव्िन्स (George Steevens) व मिॅोि
(Edmund Malone) यािंीि पहिल्या दोघािंी क्वॉटो आवृत्तीचे मित्त्व जाणिू त्याचंा उपयोग केिा व
मिॅोििेिरपुष्ट्कळकागदपते्रिपासूि, िवीिमाहििीजमविू,िाटकाचं्याप्रहसद्धीचाकाळठरहवण्याचा
प्रयत्िकेिाव१७९०मध्येत्याशिकािीिफारमित्त्वाचीआवृत्तीप्रहसद्धकेिी. 
 

एकोहणसाव्याशिकािसंशोधिाचबरीचप्रगिीझािीव१८६३–६६यादरम्यािप्रहसद्धझािेिी
शके्सहपअरच्यागं्रथाचंीआवृत्ती(Edited by Clark and Wright) िीअिेकहदवसकवीचेसवषमान्य‘Text’ 
ठरिी. यास ‘कें हब्रजशके्सहपअर’ असे िावआिे व त्यावरूिचकाेिेिी ‘ग्िोब’ आवृत्तीजगन्मान्यिा
पाविी. 
 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे हवसाव्या शिकाि पाठभेदचचा फारच प्रगि (व कािी अशंी हििकीच
्क्िष्ट) झािी. कारण इहिझाबेथकािीि अिेक गं्रथाचें मूळपाठ ठरहवण्याच्या िेिूिे हिरहिराळी
िस्िहिहखिे, जंत्र्या, सरकारी व खाजगी कागदपते्र, मृत्युपते्र वगैरे असंख्य कागदाचं्या सूशम
अभ्यासावरूिकािी हवद्वािसंपादकािंीसवषसामान्यित्त्वे(हकवासकेंि)रूेकेिी. शके्सहपअरपुरिाच
हवचार केल्याआधुहिक ‘पाठभेदचचाशास्त्र’ (Textual Criticism) िीि सुप्रहसद्धहवद्वािांयासशंोधिावर
अहधहष्ठिआिे.िेिीििेखकम्िणजेपॉिडष(A. W. Pollard), मकेॅरो(R. B. Mckerrow) वगे्रग(W. 
W. Greg). याचं्या हिखाणामुंळे एक िवीिच सपंादकांची हपेी हिमाण झािी वआिा शके्सहपअरचा
मूळपाठ ठरहवण्याचे कामअिेकसंपादक (हवशरे्िः J. Dover Wilson) मोठ्या हचकाटीिे व शास्त्रशुद्ध
रीिीिेकरीिआिेि.त्यामुळेकािीिाटकाचं्यािरजुिेस्पेहिग, जुिीहवरामहचन्िेइत्यादीठेविूआवृत्त्या
काेण्याि आल्या आिेि. पण सवषसामान्य वाचकािा अगदी मूळ क्वॉटो हकवा फोहिओ याचं्यावरूि
कोणिािी फरक ि करिा ियार केिेल्या (Facsimile) प्रिरचा उपयोग िािी. त्यािा शसे्कहपअरच्या
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काव्याचा व िाट्याचा आस्वाद घ्यावयाचा असल्यास ‘ग्िोब’ हकवा िशासारखी आधुहिक आवृत्ती
[उदािरणाथष, पीटरॲिेक्झँडर(Peter Alexander) यािंीियारकेिेिी]जास्िउपयुक्िसठरेि. 
 
 

* * 
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कथानकाचें मूळ आधार (Sources) 
 

डॉ. णि. ना. ढिळे 
 

शसे्कहपअरचीिाटकेजरी त्याच्याअसामान्यप्रहिभेमुळेचजगन्मान्यिा पाविीअसिीिरी त्या
बिुिेकसवष िाटकाचंीकथािके (गोष्ट, Plot) कवीिेअिेक हठकाणािूंि उसिी घेििी िोिी िेिक्षाि
ठेविे पाहिजे.फारिर २-३िाटकािंचशके्सहपअरिे दुसऱ्याचंीफारशीमदिि घेिा स्विंत्रकथािक
हिमाण केिे. इिर सवष िाटकाचं्या िेखिाि त्यािे, ित्कािीि इिर िेखकापं्रमाणे, अिेक भार्ािंीि
वाङमयािंीिमदिघेििी.शके्सहपअरच्या युगाि ‘स्विंत्र’ हिर्ममिीिाफारसेमित्त्विव्ििे.कारणइिर
वाङमयािंीिगं्रथािूंिउसिवारीकरूि हकवा त्याचेंअिुकरणकरूिइं् ग्िशवाङमयािभरटाकण्याि
कोणिािी िेखककमीपणा मािीि िव्ििा. त्याचप्रमाणे ित्कािीिसमाजाि िाटकेअहिशयिोकहप्रय
असल्यािे िवीि िाटकाचंी हिर्ममिी अखंड चािू रािणे भाग िोिे; व त्यामुळे हकत्येक िेखक उपिब्ध
असिेल्या जुन्या िाटकािं थोडा फरक करूि हकवा िसल्याच हवर्यावर िवीि िाटक हििूि शक्य
हििक्या िवकर िटािंा देण्याचा प्रयत्ि करीि. त्यािच हिरहिराळ्या िाटक कंपन्याचंी एकमेकाशंी
असिेिीचेाओेवदोि, िीिहकवाअिेकिेखकएकत्रयेऊिचटकििवीििाटकियारकरण्याची
सवषसंमिप्रथा, यामुळेकोणत्यािेखकािेकोणाकडूिवहकिीमदिघेििीिेठरवणेअत्यंिकठीणआिे. 
 

शके्सहपअरच्या िाटकाचंा ‘मूळ’ आधार कोणिा या हवर्यावर इं्ग्िश व इिर भार्ािूंि बरेच
संशोधिझािेआिे.त्यािेमुख्यिःकोणत्यािेखकाकंडूि(हकवागं्रथािूंि)कथािकेघेििीयाबद्दिजरी
बरीचशी एकवाक्यिा असिी िरी प्रत्येक िाटकाचा स्विंत्र हवचार केल्यास त्याच्याआधाराबद्दि बरेच
मिभेदहदसूियेिाि.कारणकोणत्यािेखकाचाहकिपिउपयोगकेिािे हिहििठरवणेअशक्यआिे.
त्याचप्रमाणे ित्कािीि समाज्स्थिीचा हवचार केल्यास हकत्येक गोष्टी शके्सहपअरिा इिर सामान्य
िोकापं्रमाणेमािीिअसल्यापाहिजेिवत्याकोणाकडूििीघेण्याचीजरूरिव्ििीिेउघडआिे.पणकािी
टीकाकारािंा सवषत्र उसिवारीच हदसिे िेिी खरेआिे. त्यामुळे िे टीकाकार (संशोधक)कथािकाचं्या
चचेच्यापुष्ट्कळचपुे ेजाऊिकािीहवहशष्टवाक्ये, शब्द, इत्यादीबारीकिपशीिशके्सहपअरिेदुसरीकडूि
घेििाअसिापाहिजेअसेहसद्धकरण्याचाप्रयत्िकरिाि. 
 

इहिझाबेथच्या काळािीि हकत्येक पसु्िके–हवशरे्िः िाटके–आिा उपिब्ध िािीि. त्याचंा
उल्लेखफक्िाित्कािीििेखकािंआेळिो.शके्सहपअरच्याशािेय हशक्षणाबद्दिएकवाक्यिािसल्यािे
त्यािाइिरिेखकाचंाआधारघेणेहकिपिशक्यिोिेयाहवर्यीपणमिभेदआिेि.त्यािापरकीयभार्ा
कोणत्यावहकिपियेििोत्यािेिक्कीसागंिायेििािी.िरीिीस्थूिमािािेत्यािेकोणत्यापुस्िकािूि
कायघेििेअसावेयाचीचचाफारचमिोरंजकवप्रहिभेच्याएकंदरव्यापारावरिवीिप्रकाशटाकणारी
ठरिे.शके्सहपअरिेआपल्या‘आधारा’चाउपयोगकशारीिीिेकेिािेअथािचप्रत्येकिाटकाच्याबाबिीि
स्विंत्रपणे पाहििे पाहिजे. पण कोठूििी घेििेिी गोष्ट (हकवा हवचार) त्यािे अत्यंि प्रभावीपणे योग्य
फेरफारकरूिवापरिीवआपल्यारचिाकौशल्यािेवकाव्यात्मशिैीिे मुळापेक्षापुष्ट्कळचसरसरीिीिे
साहंगििीिेहिहिि.त्यािेवापरिेल्याकथािकाचेंमूळआधारमुख्यिःपुे ीिप्रमाणे: 
 

(१)उपिब्धअसिेिीिाटके. 
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(२)इं्ग्िश, इटॅहिअिवइिरभार्ािंीिकथा, कादंबऱ्यावगैरे. 
 
(३)जुिेइहििासहवर्यकगं्रथ, ऐहििाहसकचहरते्रवगैरे. 
 
(४)इिरकवरच्याकहविा. 

 
‘हकगहियर’, ‘हकगजॉि’ वइिरकािीिाटकेत्याचहवर्यावरीिजुन्यािाटकावंरूिमुख्यिः

हिहििी गेिी. ‘दमचंटऑफ व्िेहिस’, ‘मचअडूअबाउटिहथग’, ‘ऑथेिो’ इत्यादीिाटकेइटॅहिअि
िेखकाकंडूि (मूळ गं्रथ हकवा भार्ािंर) घेििी. अिेक िाटकािंीि कथावस्िू (उदािरणाथष इं्ग्िश
इहििासावरीि िाटके–‘िेन्री द हसक्स्थ’, ‘िेन्री द फोथष’, ‘मकॅ्बेथ’ वगैरे) िॉहिन्शडेच्या व इिर
‘क्रॉहिकल्स’वरूिवबिुिेकरोमििाटके(‘अँटिी’,‘ज्यूहियससीझर’ इत्यादी)प्िूटाकष यािेखकाच्या
गं्रथाच्या इंग्रजी भार्ािंरावरूि (िॉथषचे भार्ािंर) घेििी. ‘र्ट्ॉइिस अँड के्रहसडा’ िे िाटक चॉसरच्या
सुप्रहसद्धकाव्यावरआधाहरिआिे.पण मुख्यआधाराव्यहिहरक्ि हकत्येकग्रीक, िॅहटि, इटॅहिअि, फ्रें च
इत्यादी भार्ािंीि अिेक िेखकाचंा िाटकािंीि कथािकावंर, भारे्वर, हवचारावंर पहरणाम झािेिा
हदसिो. ित्कािीि सुप्रहसद्ध भार्ािंराचंा उपयोग शके्सहपअरिे केिा असिा पाहिजे. त्यािल्या त्याि
िॉहिन्शडेवप्िूटाकष याचंाउपयोगअिेकिाटकेहिहििािाझािािेहिर्मववाद.पणप्रत्येकओळहकवा
हवचारघेऊित्याचेमूळशोधण्याचाजोप्रयत्िकािीसशंोधककरिाित्याचासामान्यवाचकािाउपयोग
िािी. प्रत्येकशब्द, वाक्य हकवा प्रसंग याचें मित्त्व एकंदर गं्रथाचं्यासंदभािच ठरिे व त्या दृष्टीिे मळू
कािीिी असिे िरी शके्सहपअरिे वापरिेल्या प्रत्येक शब्दाचे हकवा प्रसंगाचे श्रये त्यािाच देणे योग्य.
कारणउसिवारीकरणेजरीसोपेअसिेिरीत्यािूिअत्यंिश्रेष्ठदजाचेकाव्यहकवािाट्यहिमाणकरणे
खाससोपेिािी.म्िणूिचशके्सहपअरच्यािाटकाचं्यामळूआधाराचंीचचात्याच्यासाहित्यािीिश्रेष्ठत्वािा
मारकिसूिउिटिीत्याचेमोठेपणाहसद्धकरिे. 
 

येथेउदािरणादाखिदोिप्रहसद्धिाटकाचंा हवचारकरू. ‘दमचंटऑफव्िेहिस’ यािाटकाची
गोष्टआबािवृद्धािंापहरहचिआिे.पणयािीिअथाििाचीगंुिागंुिकवीिेअिेकिेखकाकंडूिघेििेल्या
बारीकसारीकिपहशिावरअविंबूिआिे.याकहरिाकवीिेइटॅहिअि, इं्ग्िशवगरेैिेखकाचंाउपयोग
िर केिाच, त्याहशवाय िर केिाच, त्याहशवाय मािो या प्रहसद्ध समकािीि िेखकाच्या ‘द ज्यूऑफ
माल्टा’ यािाटकाचािीउपयोगकेिा.इिकेचकाय, त्यावळेच्याराजकीयपहर्स्थिीचािीफायदाघेऊि
रॉडेहरगोिोपेझया१५९४मध्येफाशीगेिेल्याज्यूवरीिखटल्याचािीउपयोगकेिा.पणशके्सहपअरच्या
िाटकाचीिोकहप्रयिािीकेवळकथािकावरकेव्िाचअविंबूििसिे.आहणहिव्वळकथािकाचा(Plot) 
हवचारकेिािरीिीहिरहिराळ्याप्रसंगाचंीकेिेिीगंुफण, अिेककथािकामुंळेिोणारीरिस्यमयगंुिागंुि, 
उपकथािकाचें मित्त्व इत्यादी गोष्टरचे श्रेय शके्सहपअरकडेच जािे. त्याहशवाय िवीि पात्रहिर्ममिी, 
दुसरीकडूिघेििेल्यापात्राचेंस्विंत्रस्वभावरेखि, अिेकप्रकारचाहविोद, काव्यमयभार्ाविाटकािीि
वारंवारबदिणारेवािावरणयासवषगोष्टीशके्सहपअरच्यािाट्यिेखिािीिकौशल्याचीवस्विंत्रप्रहिभेची
साक्ष देिाि.यादृष्टीिे ‘दमचंटऑफ व्िेहिस’ यािाटकािीिशायिॉकवपोर्मशयायाचें स्वभावहचत्रण
बारकाईिे पाहिल्यासकवीचे मािवी स्वभावाचे (मािसशास्त्राचे)ज्ञाि हकिीउच्चिदजाचे िोिे व त्यािे
इिर गं्रथकाराकंडूि घेििेिा िपशीि हकिीउथळिोिा िेसिजिक्षाि येईि. त्याचप्रमाणे पोर्मशया, 
जेहसका, बॅसहॅिओविॉरेंझो यािंी हिमाण केिेिे प्रणयधंुद, कल्पिारम्य वािावरणआहणशायिॉकची
माििािी (संपूणष पराभव, साहत्त्वकसंिाप, मुदे्दसूद भार्णे, गंभीरपणे घेििेिी माघार इत्यादी िपशीि
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पािावा) व त्यामुळे हिमाण िोणारे गंभीर वािावरण याचें हमश्रण करूिकवीिे िेिमीप्रमाणे जीविाच्या
अिेकबाजंूचेदशषिघडविेआिे. 
 

दुसरेउदािरणएकासुप्रहसद्धशोकपयषवसायीिाटकाचे(Tragedy)घेऊ. ‘िॅम्िेट’ यािाटकाचे
िाविीसवषपहरहचिआिे.अिेकप्रहसद्धटीकाकाराचं्यामिेिेजगािीिसवोत्कृष्टिाटकआिे.पणआपण
त्यािाटकाच्यामूळआधाराचंाहवचारकरूिागल्यासएकगोष्टपनु्िाहसद्धिोिेिीिीकी, शके्सहपअरिे
अगदीिवीिगोष्टहकवाकथािकहिमाणकरण्याचाप्रयत्ििकरिाप्रचहििअसिेल्याएकािाटकाचा
बिुधा उपयोग केिा. िे िाटक िक्की कोणी हिहििे िोिे िे मािीि िािी, पणकदाहचि हकड (Kyd) 
िावाच्या िाटककारािे हिहििेल्या याच हवर्यावरीििाटकावरूिशके्सहपअरिेआपिेिाटक हिहििे
असावेअसेपुष्ट्कळपंहडिमाििाि.‘िॅम्िेट’च्यापूवीचेिाटकउपिब्धिसल्यािेकवीिेहकिीगोष्टीजुन्या
िाटकावरूिघेिल्यािेठरविायेििािी.पणअिेकिऱ्िेच्यापुराव्यांवरूि‘िॅम्िेट’चीगोष्टस्विंत्रिािीिे
हिहिि.शके्सहपअरपूवष ‘िॅम्िेट’ची (Ur Hamlet) गोष्टसुद्धा एका डेहिश हकवाफ्रें च इहििासकाराकडूि
हमळविेिीअसावीवगोष्टीचामुख्यसागंाडा(म्िणजेिॅम्िेटच्याबापाचाखूिवत्याच्याआईचाव्यहभचार
आहणिॅम्िेटचीसूडघेण्याचीइच्छा)िरप्राचीििोककथािंआेळिोिेहसद्धझािेिेआिे.त्याचप्रमाणे
या िाटकािीि िायकाचे ित्त्वज्ञाि, त्याचे जरासे चमत्काहरक वाटणारे सवषकर् औदासीन्य
(Melancholy), त्याचेबरेचसेहवचार िेसवषकािीित्कािीि(हकवाजुन्या)िेखकाकंडूिशके्सहपअरिे
उचििेअसावेअसेिी म्िणिा येिे. ‘Melancholy’ या हवर्यावरइहिझाबेथच्याकाळािबरेचमित्त्वाचे
गं्रथ हिहििेगेिे.त्याचंावमाँटेियाप्रहसद्धफ्रें च हिबधंकाराच्याहवचाराचंापगडा ‘िॅम्िेट’वरआिेअसे
दाखविू देणे कठीण िािी. अशी रीिीिे पुष्ट्कळच िपशीिकवीिा दुसरीकडूि हमळािा िे जरी मान्य
करावे िागिे िरीिी ‘िॅम्िेट’ िाटक िी स्विंत्रकिाकृिीआिे असेच माििे पाहिजे व मुख्य पात्राचें
हचत्रण िेिी स्विंत्र प्रहिभेची साक्ष देिे. कारण कोणत्यािी किाकृिीचा हवचार करिािा हिचा एकंदर
पहरणामरहसकावंरकायिोिोयािामित्त्वआिे.शके्सहपअरिाहमळािेिािपशीिसवांिाचहमळूशकिा
असिा.पणफारसेहशक्षणसुद्धाझािेिसिािा–हवद्वत्तािरदूरचराहििी–कवीिेअहिशयथोड्यावळेाि
िॅम्िेट िेजगािीिसवांिवादहवर्यझािेिेपात्र हिमाण केिे िेआियषिव्िेकाय? ‘िॅम्िेट’ याएका
िाटकावरजगाि हजिकीटीका हिहििी गेिी हििकी दुसऱ्याकोणत्यािीिाटकावरिािी; वअजूििी
िॅम्िेटिेसूडघेण्याचीसधंीअसूििीहविंबकािाविा, त्याचेत्याच्यामािेशीवऑहफहियाशीसबंंधकशा
प्रकारचे िोिे, त्याच्या हिरहिराळ्या स्वगि भार्णाचंा अथष कसा िावावयाचा, इत्यादी प्रश्िाबंाबि
एकवाक्यिा मुळीचिासूिउिटप्रचहिििवीिमािसशास्त्राच्याआधारे (हवशरे्िःफॉइड, युंग इत्यादी
शास्त्रज्ञाचं्यासंशोधिािीिहसद्धािंाचं्याआधारे)त्यािाटकािाफारचमित्त्वआिेआिेवएकवगेळाचअथष
प्राप्िझािाआिे. म्िणूिच एका प्रहसद्धटीकाकारािे ‘िॅम्िेट’ िे वाङमयािीि ‘मोिािीसा’ आिेअसे
म्िटिेआिे.यावरूिशके्सहपअरिाहमळािेिािपशीिवत्यावरत्यािेस्विःिािहफरविूहिमाणकेिेिे
िाटकयािफारचअंिरआिेिेउघडआिे. 
 

शके्सहपअरिाहमळािेल्याकथाभागाचा(मगिोऐहििाहसकअसो, िोककथावंरआधाहरिअसो
हकवा इिरािंी हिहििेल्या िाटक, कादंबरी, कथा इत्यादी वाङमयाि आिेिा असो) उपयोग त्यािे
अहिशय चािुयािे व योग्य फेरफार करूि केिा. कािी िाटकािं त्यािा मूळ िेखकाचंी फारच मदि
झािी. उदािरणाथष, त्याच्या रोमि व इं्ग्िश इहििासावरीििाटकािं त्यािा हकत्येक वळेा मुळािीि
अिेकप्रसंग, अिेकव्यक्िी, इिकेचकायकािीवळेाअिेकहवचारवभार्णे, मुळािूिहमळािी.हवशरे्िः
प्िूटाकष च्या िॉथषिे केिेल्या भार्ािंरािीि उिारेच शके्सहपअरिे कािी वळेा फारच थोडा फरककरूि
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वापरिे. िरीिी इहििास व िाटक यािंीिफरकिक्षाि घेऊि त्यािे बिुिेक ऐहििाहसक प्रसंग अशा
रीिीिेसादरकेिेकीत्यासवांचेश्रेयत्यािाचहदिेपाहिजे.मुख्यपात्राचं्याबाबिीिजरीपुष्ट्कळसूचिा
त्यािा इहििासकाराकंडूि हमळाल्या िरी त्यािे स्विः िवीि पाते्र हिमाणकरूि, ऐहििाहसक पात्राचं्या
वणषिािंमित्त्वाचाबदिकरूि, स्थळकाळयाचंीहवशरे्पवािकरिािाट्यमयघटिाहिमाणकरूि, व
मुख्य म्िणजे प्रत्येक हठकाणी आपल्या असामान्य भार्ाप्रभतु्वाचे दशषि घडविू, िाटकािं िावीन्य व
हजविंपणाहिमाणकेिा.येथेफक्िएकदोिउदािरणेचपुरेि.रोमिइहििासािीिज्यहूियससीझरव
अँटिी आहण राणी ्क्िेओपार्ट्ा याचं्याबद्दि सवषसामान्य माहििी शाळािंीि मुिािंासुद्धा असिे. पण
शके्सहपअरिे रेखाटिेिेसीझरचे (हकवाब्रटूसचे) हचत्र केवळइहििासावरआधाहरििािी. त्याि त्यािे
आपल्याकल्पिाशक्िीिेपात्राच्यामिोव्यापाराचें सूशम हवश्लेर्णकरूिवमािवीस्वभावाचाएकउत्कृष्ट
िमुिाियारकरूिइहििासािूिकाव्यकसेहिमाणकरावेयाचाएकआदशषजगापुेेठेविा.त्याचप्रमाणे
हकत्येकदा ऐहििाहसक पात्रापेंक्षा काल्पहिक हकवा इहििासाि अगदीच ओझरिा उल्लखे असिेल्या
व्यक्िरिाशके्सहपअरिेआपल्यािाटकािंप्रमुखस्थािहदिे.‘िेन्रीदफोथष’ (भाग१व२)यािाटकािीि
फॉल्स्टाफ िे पात्र वाङमयािीि एक अहद्विीय हविोदी पात्र (Comic Character) असे माििाि. या
व्यक्िीिा इहििासाि मित्त्व िािी. पण िाटकाि मात्र त्याच्यामुळेच खरा रस हिमाण िोिो. हकबिुिा
िाटकािीि इहििासअगदीच दुय्यम ठरूिजवळजवळ हविोद िाच िाटकाचाआत्मा ठरिो. यावरूि
कोठूििी कथावस्िू हमळविी िरी िी िािाळिािा कवीिे आपिे मुख्य िेिू–मिोरंजि आहण उत्कृष्ट
िाट्यिंत्र–कधीचदृष्टीआडकेिेिािीिवत्यादृष्टीिेआवश्यकिेसवषबदिआत्महवश्वासािेकेिे. 
 

सामान्यपणे वाङमयािीिकोणिेिीकथािकअगदी ‘स्विंत्र’ (Original) असेठरवणेकठीणच
आिे. कारण िशाच िऱ्िेचे, थोड्याफार फरकािे त्याच्याशी जुळणारे, कथािक दुसऱ्या अिेक भार्ािं, 
अिेकगं्रथािंहमळूशकिेवहकत्येकसामान्यप्रसंगावंरआधाहरिकथािरइिक्यािोकहप्रयअसिािकी
त्या एका देशािूि दुसऱ्या देशािकळि िकळिजािािच व त्यावंरआधाहरि अिेककाव्ये, कादंबऱ्या
इत्यादीसाहित्यहिमाणिोिे.िेव्िा‘स्विंत्र’ िाटकहकवाकादंबरीयाचाअथषिेिमीचमयादीिरािणार.
या दृष्टीिे हवचारकरिाजो िेखक ‘साध्यािी हवर्याि’ ‘मोठाआशय’ हिमाणकरूशकिो िोच स्विंत्र
प्रजे्ञचा िेखक म्िटिा पाहिजे. िा हिकर्िावल्यास शके्सहपअरच्या मूळआधाराचंी त्याच्या िाटकांशी
िुििाकरूित्याच्याव्य्क्िमत्त्वाचीछापत्याच्यासवषिाटकावंरकशीआिेिेहसद्धकरणेसोपेआिे. 
 

येथे अथािच शके्सहपअरच्या सवष िाटकाचें मूळ आधार कोणिे िे सागंणे शक्य िािी. अिेक
संशोधकािंीत्याबद्दिवारंवारचचाकरूिप्रत्येकिाटकाहवर्यीआधाराचंीयादीकेिीआिेवपुष्ट्कळमूळ
गं्रथािंीि उिारेिी (मूळ भार्ािं हकवा भार्ािंहरि) उपिब्ध आिेि. या सवष साधिाचंा उपयोग मूळ
कथावस्िूिीटसमजण्याकहरिावशके्सहपअरच्यािाट्यिंत्रािीिबारीकसारीकिपशीिसमजण्याकहरिा
िोिो.पणज्यािंािौिहिकअभ्यासकरावयाचािािीत्यािंाशके्सहपअरच्याआधाराचंा(Sources) उल्लखे
फारसाउपयुक्ि िािी. रंगभमूीवरीित्याच्यािाटकाचें हकत्येकशिकेझािेिेस्वागिववाचकावंरीि
त्याच्याभोरे्चीमोहििीयागोष्टीिक्षािठेवल्यासत्याचेमूळआधारअगदीहफकेपडिािवत्याचं्याचचेिा
अवास्िवमित्त्वदेिाकामाियेिेिीउघडिोिे. 
 
 

* * 
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शेक्सणिअर - िाषा, शैली आणि छंद 
 

प्रा. णदनेश माहूलकर 
 

एकिोिी म्िािारी. हिच्याजवळिोिा एक सुंदर, ऐटदारकोंबडा. त्यािािोत्यासािबायका.
त्यािंिीसगळ्याििाडकीिोिीअगदीपांे री शुभ्र. हिचंिावपटष. एक हदवशीकायझािंिोकोंबडा
आहण त्याची िाडकी पटष सकाळची उन्िं खाि बसिी िोिी. इिक्याि कोंबडा जरासा कण्ििा पटष
म्िणािी,  ‘कायझाि?’ कोंबडाम्िणािा, ‘रात्रीमिास्वप्िपडिंत्याचीआठवणझािी.’ वडेाआिेस
अगदी,’ पटषम्िणािी, ‘स्वप्िावंरकसिामेिाहवश्वास!पोटबरंिसिंकीस्वप्िंचपडिाि.मीदाखवीि
त्यामुळ्याखाम्िणजेपोटसाफिोईि.मगस्वप्िंहबप्िंकािीपडणारिािीि.पुरुर्ासारखंपुरुर्व्िाव.ं’ 
मग िो कोंबडा अगदी हसिाचाआवशेआणूि इकडंहिकडं मोठ्या ऐटीि हफरिा. बागेच्या कंुपणापाशी
गेिा. हिथं त्यािाकोण हदसिं? एकिािभडकडोळ्याचंा कोल्िा. हकिीिबाड, दबा धरूि बसिा
िोिा.कोंबड्यािेकॉक्कॉक्केिं.िशीकोल्िात्यािाम्िणािा, ‘हभऊिकोस, हमत्रा, िुझ्यावहडिािंामी
चागंिंओळखििोिो.कायसुंदरगािअसििे!िुिायेिंकािसंगािा?’ ‘िो’, असंम्िणूिकोंबड्यािे
गाण्यासाठीमाििाबं केिीि केिीिोचकोल्ह्यािे त्याच्यावरउडीमारूि त्याचीमािपकडिीआहण
त्यािािोंडािधरूििोपळािा.त्याप्रसंगाचंवणषिकायकराव?ं बागॉफे्रड, वणषिकरण्याचीिुझीशिैी
माझ्याजवळिािी.ज्याशुक्रवारीहरचडषराजाचाखूिझािात्याचंवणषििूकायबिारीचंकेिंआिेस.या
कोंबड्यािादेखीिकोल्ह्यािेशुक्रवारीचपकडिं.पणयाशुक्रवारचंवणषिमीकसंकराव?ं 
 

कोंबडाआहणकोल्िायाचंीिीसाधीगोष्ट.चॉसरयाइं् ग्िशकवीिेगॉफे्रड(जेफ्रीदव्िँसोफ)या
अिंकारशास्ज्ञज्ञािाकोपरखळीमारण्यासाठीिीगोष्टहिहििी.भार्ाशिैीकशीरचावीयावरगॉफे्रडया
पंहडिाचामोठाअहधकार.गॉफे्रडच्यासाऱ्याहियमाचेंहवडंबिकरूिचॉसरिेकोंबडाआहणकोल्िायाचंीिी
सुंदरकथाहिहििी.इं् ग्िशवाङमयािएकिवीप्रभािउगविी.चॉसरिा‘इं्ग्िशवाङमयाचाजिक’ 
िामािहमळािा. 
 

चॉसरिंिरसुमारेदीडशेवर्ांिीशके्सहपअरचाजन्मझािािरीसाहित्यहिमाणकरण्याच्याज्या
क्रमािूि चॉसरिा जावे िागिे त्याच क्रमािूि शके्सहपअरिािी जावे िागिे. दोघािंािी मुक्ि कंठािे
गायचेिोिे.पणिािभडकडोळ्याचंाकोल्िाटपूिबसिािोिा–गॉफे्रड.साहित्यािभार्ाकशीहििावी
हिकशीहििूियेयावरत्यािेहियमरचिेिोिे.याहियमाहंवरुद्धकोणीगेिािरत्याचागळादाबिागेिा
म्िणूिसमजा.अिंकारशास्त्राच्यापहंडिावंरमािकरूिचॉसरआहणशके्सहपअरयादोघािंािीसवषसामान्य
िोकाचं्या भारे्ि साहित्य रचायचे िोिे. रूपकात्मक कथा सोडूि चॉसरिे सामान्य िागहरकाचं्या
जीविािल्या कथा साध्या बिारदार शहैिि रंगहवल्या. शके्सहपअरदेखीि अिंकारप्रचुर काव्य सोडूि
सामान्यजििेिाहरझहवणाऱ्यािाटकाकंडेवळिा. 
 

साहित्याच्यारहसकािंदोिवगषअसिाि.एकचोखंदळआहणएकसाधा.चोखंदळिोक ‘अमुक
असंअसावंहिअमुकिसंिसाव’ं यामिाचेअसिाि.साधेिोक, हृदयािाजेस्पशषकरिंत्यासंबंधीचचा
िकरिा िेजििकरिाि. चोखंदळािंा कुठल्या िरी शास्त्राचा मािदंडिागिो, कुठिेिी हसद्धािं िवे
असिाि.असल्यािोकािंीचसामान्यभार्ाआहणसाहि्त्यकभार्ाअसा भेदकरूिसाहि्त्यकभारे्िा
किात्मक, भाविात्मक, हिरकस भार्ा अशी िावे हदिी. हवहशष्ट साहि्त्यक गुणािंी मेहविेिी भार्ा



 
 अनुक्रमणिका 

हिहिणेम्िणजेचभार्ाशिैीहिमाणकरणे, िीत्याचंीसमजूिअसिे.शके्सहपअरज्यावळेीिव्यािेिेखि
करूिागिा त्या वळेी त्यािाआपल्याकाळािल्या या चोखंदळ वगाि मान्यिा हमळहवण्यासाठी प्रथम
अिंकारप्रचुरभार्ाहििावीिागिी.१५९०सािीत्यािेिाट्यिेखिािासुरुवािकेिीिेथपासूिचारपाच
वर्पेयंित्यािेजीिाटकेहिहििीत्याचंीभार्ािीअशीआिे: 

 
Teach me, dear creature, how to think and speak; 
Lay open to my earthy gross conceit, 
Smother’d in errors, feeble, shallow, weak, 
The folded meaning of your words’ deceit.  

 
खटकेबाज, शब्दप्रचुर, पुिरुक्िीिे भारिेिीआहणमेंदूिाकसरिकरायिािावणारी िी भार्ाखहचि
हजविंिव्ििी.शके्सहपअरिास्विःिाचआपल्याभारे्चािाकृहत्रमपणाजाणविा.अिंकाराचं्यामोिािूि
सुटूिजििेच्याभारे्च्या हदिखुिास, मोकळ्यावािावरणाि येण्याचा त्यािे हििय केिा.याचेप्रत्यंिर
म्िणजे१५९५िंिरहिहििेल्यािाटकािंत्यािेवापरिेिेगद्य. 
 

शके्सहपअरच्या गद्याचा अद्याप फारसा अभ्यास झािेिा िािी. त्याच्या उदात्त काव्यमय भारे्िे
भारिेगेिेिेटीकाकारशके्सहपअरचेगद्यप्रवशेम्िणजेत्याच्यािाटकािंीिहवसाव्याचीमध्यंिरेमाििाि.
पण शके्सहपअरच्या शिैीचा हवचार केिा िर त्याच्या िाटकािंीि गद्याचा वापर िा कृहत्रम
अिंकारशास्त्राच्या बेडीिूि सुटण्याचा मागष िोिा. या मागावरच िोआपल्या िाटकािंीि पाते्र, प्रसंग व
भाविायाचंापहरपोर्साधण्याकहरिािागणारेसगळेभाहर्कहशक्षणघेणारिोिा.सारेगद्यत्यािेसामान्य
िोकाचं्या भारे्िूि वचेिे. सामान्य जििेची भार्ा म्िणजे अप्रहिबधंपणे वािणाऱ्या िदीचा प्रवाि. या
प्रवािािा हवरोध ि करिा, त्याच्याशी प्रिारणा ि करिा, त्याचे कािवे काेूि शके्सहपअरिाआपल्या
भारे्ि हजविंपणाआणायचािोिा.काव्याच्याभारे्िाअिंकाराचंा कृहत्रमपणाफारसाखुपििसिािरी
िाटकाि, हजथेपात्रािंा हजविंबिायचेअसिे हिथे, स्वाभाहवकभारे्चेिास्यिवे िे त्यािापटिेिोिे.
ित्कािीि जििेच्या हजभेवर घडिे जाणारे गद्य प्रथम आत्मसाि करूि त्यािूिच त्यािा आपल्या
िाटकाचंीहजविंभार्ाहिमाणकरायचीिोिी.यासंबधंािडॉ.जॉन्सििेएकहठकाणीअसेउदगारकाेिे
आिेिकी, ‘प्रत्येकराष्ट्र्ट्ािअशीएकभार्ाशिैीअसेिकीजीकधीिीबुरसििािी, अशीएकशिैीअसेि
कीजीत्यात्याभारे्च्याप्रयोगाशंीआहणित्त्वाशंीअगदीएकजीवबिूिसाकारपाविे.अशीशिैीबिुधात्या
राष्ट्र्ट्ाच्यासवषसामान्यजीविाि, कुठिािीडामडौििकरिाजे केवळआपिेम्िणणे दुसऱ्यािंाकळावे
एवढ्यासाठीचबोििािात्याचं्याभारे्ि, आेळेिअशीमाझीश्रद्धाआिे.’ शके्सहपअरिाझािेिीप्रचीिी
डॉ.जॉन्सििेयथाथषशब्दािंव्यक्िीकेिीआिे. 
 

इं्ग्िश कहविेचा इहििास जरी वगेवगेळ्या वळणािंी वािाि गेिेिा असिा िरी गद्याि एक
संिििा िोिी. िी सिंििा हटकण्यािा त्या गद्याच्या अंगचे गुणच कारणीभिू िोिे. जीविविेीवर
उगविेल्या हि िववेरआपिा सुगधंझोकूि देणाऱ्या सुंदर, सुकुमार पुष्ट्पाचंा िाजेपणा या गद्यािेजसा
अिुभविा िोिा िसा त्याच विेीच्या मािीिाकवटाळूि बसिेल्या मुळाचं्याआसक्िीचीओेिी  त्यािे
अिुभविीिोिी.याचगद्यािाशके्सहपअरथोरिाट्यकाव्याच्याहशखरािापोचहवणारिोिा.याचगद्याि
बायबिचेभार्ािंरकारजििेिा हिचीस्विःचीकिाकृिीभ्क्िरसाि रंगविूबिािकरणारिोिे.याच
गद्याच्यागूेिादावरWordsworth आपिेहचििपरकाव्यरचूििव्यायुगाचीिादंीम्िणणारिोिा. 
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शके्सहपअरच्या भारे्चा अभ्यास अद्यापपयंि मुख्यत्वे िीि अंगािंी झािा आिे िो असा : (१)
शके्सहपअरच्या िेखिाची प्रि हिहिि करण्यासाठी केिेिा भार्ाभ्यास, (२) शके्सहपअरच्या भारे्मागे
दडिेिे ित्कािीिसंदभष व प्रयोग याचंा अभ्यास, व (३) शके्सहपअरच्या भारे्िीिकल्पिा, अथषसंशय
इत्यादी साहित्यगुणाचंा अभ्यास. या हिरहिराळ्या अभ्यासामुंळे शके्सहपअरच्या भारे्च्या हवहवध अंगावंर
प्रकाश पडि असिा िरी त्यािे शके्सहपअरच्या भार्ाशिैीचे िीटसे आकिि िोि िािी. यामुळेच
Professor Gordon यािंीअसेउदगारकाेिेआिेिकी, ‘शके्सहपअरच्याभारे्वर, सवषअंगािंी त्याची
भार्ा हवचाराि घेणाऱ्या एखाद्या गं्रथाची अत्यंि हिकडीची जरूर आिे.’ १९५४ सािी हिहििेल्या
‘शके्सहपअरच्या भार्ाशिैीसबंंधीची गेल्या पन्नास वर्ांिीि समीक्षा’ या िेखाि M.C. Bradbrook िी
हवदुर्ीदेखीिजवळजवळिेचम्िणिे.‘िेखकयािात्यािेशके्सहपअरसंबधंीचाअसाएकिीप्रश्ि िािीकी, 
ज्याि त्याच्या भार्ाशिैीचा अंिभाव िोि िािी... िरीिी या मध्यविी प्रश्िावरअद्यापपयंिफारचथोडे
िेखिझािेआिे.याहवर्याचीव्याप्िीफारमोठीआिेम्िणूित्यािास्पशषकरण्याचेकोणीधाडसकरीि
िािी.’ 
 

King Henry IV या िाटकाचा पहििा भाग शके्सहपअरिे १५९७ ि हििूि पुरा केिा.
शके्सहपअरच्याभार्ाशिैीचाअभ्यासकरणारािाइथूिसुरुवािकरावीिागेि.यािाटकािशके्सहपअरिे
पद्यापेक्षागद्याचाउपयोगअहधककेिाआिेआहणगद्यद्वाराFalstaff याअमरपात्रािासाकारकेिेआिे.
िाटकाचा पहििा सवषसामान्य प्रवशे संपल्यािंिर िरुण राजपतु्र Henry व त्यािा िठ्ठ म्िािारा दोस्ि
सरदारFalstaff याचंाप्रवशेआिे.िॉटेिािीिएकाबाकावरदारूहपऊिअस्िाव्यस्िपिुडिेिाFalstaff 
Henry िाहवचारिो, ‘Now, Hal, What time of day is it, lad?’ काळ्स्थराविािोिापणदोिशिके
झोपीगेिेिेसारेइं्ग्िशगद्यजणूFalstaff च्याप्रश्िािेजाभंयादेिजागेझाल्याचाभासिोिोआपल्यािा.
सवषसामान्यबोिभारे्िल्याअसल्यासाध्यासुध्यावाटणाऱ्यावाक्यािशके्सहपअरिाआपल्याभारे्िखोि
दडिेल्या एका हिराळ्याचियाचेआहण शिैीचे दशषि िोऊिागिे. एकीकडे व्याकरणाच्या हियमािंी
बाधंिेिी शाळकरी भार्ाआहण दुसरीकडे अिंकारशास्त्राििी िटवी भार्ा. या दोि भार्ापेंक्षा सामान्य
व्यविाराििीअहशहक्षि, अडाणीिोकाचंी भार्ा हकिीवगेळीिोिी.िीजशी व्याकरणाचीदासीिव्ििी
िशी अिंकारािंी मेहविेिी बािुिी पण िव्ििी. िी एक हजविंकिाकृिी िोिी–कणाकणािे घडिी
जाणारी, क्षणाक्षणािाबदिणारी.याबोिभारे्िेशके्सहपअरिामाळघाििी.त्यािेहिच्यावरहिस्सीमपे्रम
केिे.हििािोशवेटपयंिहवसरिािािी. 
 

शके्सहपअरचाकाळिाभारे्च्यादृष्टीिेमोठ्याधामधुमीचाकाळिोिा.भारे्िीिउच्चारझपाट्यािे
बदिि िोिे. इिर भार्ािूंि िे शब्द भराभर िुटूिआणिेजाि िोिे, देशािल्या दूरदूरच्या खेड्यािंिे
िोक िंडि शिराकडे धाव घेऊि बोिरची गदी उडविू देि िोिे, काव्य, िाट्य, कथा, हिबधं याचं्या
सजषिािंजबरदस्िआवगेआिािोिा, शिैीच्यािव्यािव्यािऱ्िािािाळल्याजाििोत्या, आहणयासवष
गडबडीि ‘खरं काय हि खोटं काय’, ‘चागंि कोणिं हि वाईट कोणिं’ याची शिाहिशा करणारे
व्याकरणकारआहणहववचेकयाचंािीसूरिोिा.इं् ग्िशभारे्िअशीजरीअपारखळबळमाजिीिोिीिरी
हिचाकणामजबूििोिा.िव्याशब्दािंीिीपुष्टिोििोिी, िव्याअथांिी हिच्याििवीचमकयेििोिी, 
साहित्याच्यािव्यािेण्यािंीिीिटििोिी.पणहिच्यागद्याचीमूिभिूरचिािीचिोिी.बोिणे, बोिि
रािणे िा त्याकाळचाआवडीचा व्यवसाय िोिा. या बोिण्यािच हिचीखरी रचिाघडिीजाि िोिी.
स्वभावािे शािं असणारा शके्सहपअर िंडि शिराच्या त्या वळेच्या धकाधकीि िोकाचं्या ओठावंर
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िाचणाऱ्या या भारे्चा मि िाविू अभ्यास करू िागिा. त्यािा हिच्या अिंि रूपाचें दशषि झािे.
भार्ाशिैीचीिवीिोिीिीजादूचीकाडंीत्यािागवसिी. 
 

भार्ाआत्मसािकरायिा व्याकरणाचीआहण हशक्षकाचीजरूरिसिे.कािउघडे ठेविेकीिी
येिे.कािदेऊिऐकण्यािेशके्सहपअरिेआपल्याभारे्चाअभ्याससुरूकेिा.कािउघडेठेविूचत्याचा
श्रोिृवगष त्याची िाटकेसमजणार िोिा. शके्सहपअरच्या भार्ाशिैीचे ममष ज्यािासमजूि घ्यायचेअसेि
त्यािेकािाचं्यायाप्रयोगशाळेचाचागंिाअभ्यासकरायिािवा, कारणशके्सहपअरआपणािंाएकप्रश्ि
सििहवचारीिरािणार:‘माझेम्िणणेिुम्िीऐकिआिाििा?’ डोळ्यासंाठीहिहििेल्याभारे्पेक्षाकािािंी
ऐकण्यासाठी हिहििेिी भार्ा वगेळी असिे. हवचारापेंक्षा सूचकिेवर हिचा भर असिो आहण
व्याकरणािल्याकिा-कमष-हक्रयापदअसल्यािीटसरचिेऐवजी हिचीरचिाशब्दसमूिाच्याियित्त्वावर
िोिअसिे.बायबिच्यासाध्या, सोप्याभारे्चेममषसमजहविािाQuiller Couch िे एकउदािरण हदिे
आिे.‘Consider the growth of the tree.’ असेहिहिण्याऐवजीबायबिमध्ये‘Consider the tree, how 
it grows.’ असेवाक्यआेळिे.वास्िहवक, पहििेवाक्यभार्ाआहणव्याकरणयाचं्यादृष्टीिेचुकीचेिािी.
पण त्याि शिैी िािी, कारणआपिेकाि िे स्वीकारूशकििािीि.Growth या पहिल्या भाववाचक
शब्दािेचकािबुजूिजािाि.पुेचेसारेबािेरराििे.दुसरेवाक्यज्याियावरभार्ाकािािंप्रवशेकरू
शकिेत्यािाअिुसरूिहिहििेिेआिे. 
 

शिैी म्िणजे कािाचं्या ियित्त्वािुसार हिहििेिी भार्ा अशी खूणगाठ शके्सहपअरिे मिाशी
बाधंिी. िंिर त्यािे बोिण्याचा घटकआहण ऐकण्याचा घटक याचंा िाळा बसहविा. Creeping like 
snail/unwillingly/to school िे वाक्य िीि श्रवणघटकािं हवभागूि बोििे िरच िे स्वाभाहवक सुंदर
वाटिे.या वाक्याि snail यािामापूवीa िेउपपद(व्याकरणदृष्ट्ट्याआवश्यकपण)ऐकिािाखटकेि
म्िणूििको.इिके त्याचेकािभारे्च्याियासाठीियारझािे.शके्सहपअरिाआपल्यािाटकांच्याप्रिी
िटाकंहरिाियारकरायच्यािोत्या, कोणत्यािी गं्रथप्रकाशकासाठीिव्िे.आपण हिहििेल्याओळीकशी
बोिायच्या िे दाखवायिा भारे्ि पुष्ट्कळशी हवरामहचन्िेदेखीि िसिाि िे त्यािा ठाऊक िोिे. अशा
पहर्स्थिीिकािाचंीियगिी िेचएकमेवसाधिशके्सहपअरिाउपयोगीपडिे.शके्सहपअरच्याभारे्च्या
रचिेचा अभ्यास करणारािे त्याच्या भारे्च्या व्याकरणापेक्षा िी भार्ा कशी बोिायची, िी कशी ऐकिी
जाईिआहणकोणत्या अहभियािे िी व्यक्िकरूि दाखवायची याचंा अभ्यासकरायिा िवा.Hamlet 
िाटकािल्या ‘Take this from this if this be otherwise’ याओळीिशके्सहपअरिेPolonius च्याज्या
कृिीिािुबेिूबसाकारकेिीआिेहिचाअहभियठाऊकिसिािरिीओळअथषशून्यठरेि.Macbeth 
िाटकािीिपुेीिओळीरंगभमूीवरिटाकंडूिआहणइं् ग्िशच्याप्राध्यापकाचं्यािोंडूिबोिल्यागेिेल्या
मीअिेकदाऐकल्याआिेि: 
 

No; this my hand will rather 
The multitudinous seas incarnadine,  
Making the green one red.  

 
यािंीिशवेटचीओळसामान्यिःMaking/the green one/red असेचुकीचेघटकबिविूबोििीजािे.
िीखरी Making/the green/one/red अशीबोििीजायिािवी.या वाक्यािone िे ‘संपूणषपणे’ या
अथाचेहक्रयाहवशरे्णआिे.िसेिेित्कािीिइं् ग्िशभारे्ििोिा.आिािािी, म्िणूिवाचणाराचंाघोटाळा
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िोिअसावा.वरीिओळ Making green, one, red याचारशब्दावंरउत्तरोत्तरवाेिेआघाि देऊि
बोििी गेिीिरचिीअथषवािीबिेि. ‘िामाझािाि हवशािसागरािािाििािकरीि, हिरव्याचा
सपूंणषिािबिवीि.’ 
 

कािाचेंियित्त्वज्यािासमजिेत्यािाभारे्द्वाराकािकािित्त्वािाकसेपकडूशकिाियाचे
आकिििोईि.चौर्थयाHenry चीकारकीदषबरीचिाबंिीिोिी.त्याच्याआजारीपणािराजपुत्रािेएक
हदवशीवहडिाचंामुकुटआपल्याडोक्यावरघािूिपाहििा.राजािाजाणीवझािी, आपणफारजगिो
याची.िोराजपुत्रािाम्िणिो, ‘I stay too long by thee, I weary thee.’ Henry च्यासवषभार्णािंकाळ
पुेेसरकिचिािीयाचीआपणािंाजाणीविोिे.काळाचीजीजडिाFalstaff च्यास्थूिरूपािेयादोि
िाटकािंशके्सहपअरिेउभीकेिीआिे.पणभारे्द्वारादेखीििोयाचजाहणविेासििस्पशषकरिो.राजा
Henry झोपयेििािीम्िणिूअस्वस्थिोऊिझोपेचीयाचिाकरिो: 
 

Canst thou, O partial sleep, give thy repose 
To the wet sea-boy in an hour so rude: 
And in the calmest and most stillest night, 
With all appliances and means to boot,  
Deny it to a king? 

 
यािीिदुसऱ्याओळीिसवषएकावयवीशब्दजुळविू त्याचं्याद्वाराशके्सहपअरिेकाळ हकिीिळूिळूपुेे
सरकि आिे त्याची जाणीव उभी केिी आिे. िीच जाणीव हिसऱ्या ओळीिल्या–िमभावदशषक दोि
हवशरे्णाचं्या–est चेवजिअपुरेवाटूि, इं्ग्िशभारे्च्याव्याकरणाच्याहियमािाधाब्यावरबसविू, most 
िेिमभावदशषकआणखीएकहक्रयाहवशरे्णवापरूिशके्सहपअरिेयाओळीिकेवेीजडिाओििीआिे! 
 

चौथाHenry वारिाविरुणHenry गादीवरबसिा.पाचवाHenry मोठाबिाददूरराजाठरिा.
फ्रान्सशीिेण्यािइंग्िंडिेगमाहविेिीसारीअब्रू त्यािेपरि हमळहविी.काळझपाट्यािेपुे ेधावणारे
िोिा. स्थळ हवशािबिणारिोिे.King Henry V यािाटकाच्या सुरुवािीिाचशके्सहपअरिेआपणया
िाटकाि काय अिुभवणार आिोि याची िोंडओळख हदिी आिे. फ्रान्सच्या हवशाि रणमदैािािंा
रंगभमूीच्या या छोट्या ‘ओ’काराि कसे सामाविा येईि? सारी रंगभमूीच उचिूि त्यािा फ्रान्सिा
पाठवावयाचीिोिी.स्थळकाळावरआिेिीजडिादूरकेल्याहशवायिेिोणारिव्ििे.िाटकाच्यादुसऱ्या
अंकाििंडिमधीिईस्टचीपरस्त्यावरीििॉटेिचेदृश्यआिे.राजपद हमळिाचHenry िेFalstaff ची
संगि सोडिी. या धसक्यािे Falstaff आजारी पडिाआहण ‘बारा आहण एकच्या दरम्याि’ मेिा असे
िॉटेिचीमािकीणसागंिे. ‘मिा म्िणािा, पायावंरआणखीपाघंरुणंटाक.मी त्याच्यापाघंरुणाखंािी
िािघािूिपायािंािाििाविा.दगडासारखेथंडपडिेिोिेिे.मीआणखीवरिाििाविा.त्याचंसारं
शरीर दगडासारखं थंड पडिं िोिं.’ स्थळकाळावरचं जड दडपण गेिं. फ्रान्सच्या राजदूिािंाHenry 
संदेशदेिो: 
 

Tell you the Dauphin, I am coming on,  
To venge me as I may. 
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युद्धाची रणभेरी वाजिी.शके्सहपअरचीकहविाआपल्या पंखािं वगेआहणआवशेधारणकरूि
धाविसुटिी. 
 

King Henry V यािाटकािंिरशके्सहपअरच्याजीविािअशीकािीिरीघटिाघडिीअसावी
की, हजच्यामुळेत्याच्याभारे्िाहिराळेवळणिागिे.याघटिेहवर्यीहिहििपणेकािीचसागंिायेििािी.
शके्सहपअरच्या भारे्वरूि त्याच्यापुे ीि समस्या काय स्वरूपाची िोिी हिचा अदंाज करिा येईि.
आिापयंिभारे्द्वारात्यािेपषु्ट्कळअहभव्यक्िीससाधिी.Love’s Labour’s Lost यािाटकािटेहिसच्या
चेंडूशी खेळावे िसे त्यािेआपल्या पात्रािंा शब्दाशंी खेळायिािाविे. सुखा्न्िकामंध्ये िास्यहविोदाची
कारंजी उडविू हदिी. ऐहििाहसक िाटकािं जििेपुेे त्यािे आपल्या राष्ट्र्ट्ाचा भिूकाळ मूर्मिमंि उभा
केिा. पण वयाच्या प्स्िशीि िो एकदम अंिमुषख बििा. जीविािल्या हवसगंिरिी त्याच्याभोविी
कोिािि माडंिा. मािवी प्रिारणािंी जीविािल्या मागंल्यावरची त्याची श्रद्धा ेासळूि पडिी आहण
भार्ा–ज्याभारे्िमािवएकहिष्ठिेची, पे्रमाची, उदात्तध्येयाची, मागंल्याचीगीिेगािो–िीभार्ाचत्यािा
ेोंग करायिा िाविे, आपल्या गुिगुिीि शब्दामंागे िपायिा हशकविू प्रिारणेचा खेळ माडंिे, त्या
भारे्वरत्यािेआपिारागकाेिा, हिचीहचरफाडकरायचेठरहविे. 
 

प्रथमिािाशीधरिे िेTroilus आहणCressida याचेंकथािक.शब्दाशंी खेळण्याचा जुिा खेळ
सोडूिशके्सहपअरआिापात्रािंाएकमेकािंाशब्दािंकसेपकडायचेिे हशकवूिागिा.Troilus आपल्या
पे्रमाच्याआणाभाकाघेिो.Cressida देखीित्यािाआपल्याएकहिष्ठिेचीसाक्षदेिे.शवेटच्याअंकाििीच
Cressida Diomedes च्यापे्रमािपडिेिीपािण्याचेदूभाग्यTroilus च्याकपाळीयेिे.सत्य,ं हशव,ं सुंदरं
याशब्दाशंीखेळिप्रिारणेचाबाजारमाडंणाऱ्याजीविाचंहवदारकदृश्यत्यािाहदसिं.‘If beauty have a 
soul, this is not she,’ असेिोपिुःपुन्िाम्िणिो.‘This is not she’. िकाराच्याहवशािशनू्यावकाशाि
फेकिागेिेिाTroilus हवमिस्किोिोआहणिरीदेखीित्यािाजाणीवअसिे.‘My negation hath no 
taste of madness’ यािूिचHamlet चीभहूमकाघडिीगेिी.त्याच्याभारे्िािकारािल्यासामर्थयाचा
शोधिागिा.आपल्यावहडिाचं्याआत्म्यासंबधंीHamlet आईिाहवचारिो. 
 

Hamlet: Do you see nothing there?  
Queen: Nothing at all; yet all that is I see. 
Hamlet: Nor did you nothing hear? 
Queen: No, nothing but ourselves.  

 
यािकारात्मकभारे्चाउच्चाकंशके्सहपअरिेKing Lear िाटकािगाठिा.Lear राजाआपल्याराज्याचे
िीिहवभागकरूििीिमुिरिाज्याप्रमाणाििीपे्रमकरीिअसेित्याप्रमाणेवाटूिदेण्याचेठरहविो.दोि
मुिरिीपे्रमबोिूिदाखहवल्यािंिरLear सवांिधाकटीमुिगीCordelia हििाम्िणिो, ‘आिािूसागं.’ 
यावर Cordelia म्िणिे, ‘Nothing, my lord.’ Lear संिापूि म्िणिो, ‘Nothing!’ कोमि आवाजाि
Cordelia म्िणिे,  ‘Nothing’ Lear गरजिो, ‘Nothing will come of nothing: speak again.’ 
िाटकाच्याशवेटीCordelia चंआपल्यावरखरंपे्रमिोिंयाचीखात्रीपटिेिाLear हिचामृिदेििािावर
घेऊिप्रवशेकरिो.हिच्यािाकाशीपीसधरूििीहजविंआिेकीिािीिेपाििो.Cordelia हजविंिािी
याचीत्यािाखात्रीपटिे.हिच्याकोमिआवाजाचीआठवणिोऊिअश्रूेाळििोम्िणिो: 
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Thou’lt come no more,  
Never, never, never, never, never! 

 
दगडािािीपाझरफोडणारीकेवेीशक्िीएकािकारात्मकशब्दािएकवटिीआिेइथे! 
 

गद्याच्या गाभ्याि िपिेिे काव्याचे स्फुहिग प्रज्वहिि करण्याची अपूवष हकमया आिा
शके्िहपअरिा साधिी िोिी. Macbeth िाटकाि Ross िा Macduff िा Macbeth िे त्याच्या
बायकोमुिाचं्याकेिेल्याकत्तिीचीबािमीसागंिो.दुःखावगेािेMacduff हवचारिो, ‘My children too?’ 
Ross म्िणिो, ‘Wife, children, servants, all that could be found.’ Macduff पुन्िा हवचारिो, ‘My 
wife kill’d too?’ Ross म्िणिो ‘I have said.’ दुःखअिावर िोऊिMacduff म्िणिो, ‘He has no 
children.’ साधीवाक्येकेवेीभाविेिेभाराविूटाकिीआिेि.शके्सहपअरिे.‘To be or not to be–that 
is the question.’ असेकाव्यमयभारे्िहचिाकरणाराHamlet Ophelia िागद्यािखडसूिसागंिो, ‘Go 
thy ways to a nunnery… To a nunnery, go.’ मािवािाकृिघ्िबिहवणाऱ्यासाऱ्याबीजाचेंकोर्फोडूि
टाकण्यासाठीहिसगाच्याप्रचंडझंझावािािाआवाििकरणाऱ्याLear िात्याचाएकहिष्ठहवदूर्कगद्याि
सागंिो, ‘Good, nuncle, in; ask thy daughters’ blessings; here’s a night pities neither wise men 
nor fools.’ 
 

गद्य आहण पद्य याचंा सुरेि संगम साधूि शके्सहपअरिे मािवाच्या भाविेिा कोमिपणे
कुरवाळण्याचे कसब जसे व्यक्ि केिे िसे त्यािे त्या भाविेची पाळेमुळे गदगदा ििविू जीविाच्या
रसािळाचे दशषििी घडविू आणिे. उद्ध्वस्ि जीविाि कुठे िरी आशचेे िवे अकुंर फुटि असिाि.
शके्सहपअरिे आिापयंि हिमाण केिेल्या प्रहिहवश्वाि हिघृषणिा, स्वाथष, गवष, मत्सर यािंी उदध्वस्ि
केिेल्याजीविाचंदशषिघडिं.पणत्यािूििपनु्िािवजीविाचीघडणिोिे.Romeo आहणJuliet याचं्या
मृिदेिावंरत्याचं्यावैरीहपत्याचेंिािमतै्रीिबाधंिेजािाि.याचजीविाचंिवंहचत्रशके्सहपअरिेरंगवायचं
ठरविं.िवीिरुणहपेीकुठल्यािरीदूरच्यासृष्टीिजीविआहधकसंदरपणेघडवीिअशीत्यािाशवेट
शवेटआशावाटिी.‘याचसाठीकेिािोिाअट्टिास, शवेटचादीसगोडव्िावा’ अशाभाविेिेत्यािेआपिी
शवेटचीिीििाटके हिहििी.आपल्यािािाभिेल्याजादूच्याकाडंीिे त्यािेआपल्याआवडीच्यािरुण
हपेीचेशवेटचेदृश्यउभारिे– Miranda च्यािग्िाचे!मगिीजादूचीकाडंीमोडूित्यािेिीपृर्थवीच्या
पोटािखोिखोििपहविीआहण हवश्वाचा हिरोप घेण्यापूवी जीविाच्या या गुिेकडे शवेटचा दृहष्टके्षप
केिा.सुंदरMiranda आहणहिचाहप्रयकरFerdinand बुहद्धबळखेळिािाचंिेशवेटचंगोडदृश्य!िीरव
शािंिा, केवळबुहद्धबळािल्यासोंगटीचाकर्असािाजुकआवाज...शके्सहपअरचीभार्ा त्यािीरविेि
हविीिपाविी. 
 

शके्सहपअरिेआपल्याभारे्ििादओििा, प्रकाशओििा, सगंधओििा, मािवािाअिुभवायिा
येणारेसारेकािी, हकबिुिात्यापेक्षािीअहधककािीिरीत्यािे हिच्यािओििे.कायिेकेवळत्यािाच
ठाऊकआहणम्िणूिचत्याचीिाटकेवाचिािा, त्याचेइं्ग्िशवाचिािा, आपणदुहियेििीकोणिीिीइिर
भार्ा बोिणारे असिो िरी वाटिे, आपणआपिीच, आपल्या हृदयािा हिसगािे हशकहविेिी अत्यिं
हिकटचीभार्ावाचिआिोि. 
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शके्सहपअरच्याभारे्च्यासवांगािंीअभ्यासकरणारागं्रथअद्यापप्रहसद्धझािेिािािी, िीगोष्टखरी
असिीिरीिेखकािंीवसमीक्षकािंीत्याच्याभारे्संबधंीजेिेखिकेिेआिेत्याचाआेावाघेणेअगत्याचे
आिे. शके्सहपअरच्या भारे्सबंंधी प्रथम प्रथम जे गं्रथ व िेख प्रहसद्ध झािे त्याचंा रोख त्याच्या भारे्चे
व्याकरण व हिच्यािीि शब्दसंपत्ती याचंा अभ्यास करण्याकडे िोिा. Abbott चे Shakespearian 
Grammar १८६९िप्रहसद्धझािेव१९११सािीDr. Onions यािेशके्सहपअरच्यासाहित्यािीिअवघड
शब्दाचंा पहििा शब्दकोश ियार केिा. या सवषमान्य गं्रथावंरआधाहरि असा शके्सहपअरच्या इं् ग्िशचा
शब्दशास्त्राहधहष्ठिअभ्यासप्रथमOtto Jespersen वत्यािंिरHenry Bradley वGeorge Gordon यािंी
आपल्याShakespere’s English (१९१६व१९२६)याहिबंधािंकेिा.शके्सहपअरिेइं्ग्िशभारे्िअिेक
िवीि शब्दाचंी भर घाििी. जुन्या शब्दािं िवे अथषओििे. अिेक िव्या शब्दरचिा, कोहटक्रम, म्िणी
घडहवल्या व िे सवषकरीिअसिािाआपल्याकाळािीि त्यापूवीचे केवेे िरी साहित्य त्यािे िािाळिे
असेियाचेहदग्दशषियािेखकांिीकरूिहदिे. 
 

या प्रकारचा अभ्यास शब्दशास्त्रदृष्ट्ट्या हकिीिी मित्त्वाचा असिा िरी साहित्याच्या रसात्मक
अभ्यासािा त्याची फारशी मदि िोण्यासारखी िव्ििी. शके्सहपअरची भाहर्क सजषकिा िवे शब्द, िवे
वाक्यप्रयोग बिहवण्याि हदसूि आिी िरी त्याची खरी थोरवी वगेळीच िोिी. W. Whiter िावाच्या
समीक्षकािे१७९४सािीहिहििेल्याआपल्या ‘A specimen of a Commentary on Shakespeare’ या
हिबधंाियागोष्टीिास्पशषकेिाआिे.Locke याइं् ग्िशित्त्वज्ञाच्या‘कल्पिाचेंसािचयष’ (Association 
of Ideas) या हसद्धािंािुसारशके्सहपअरच्यावाङमयािीिहिरहिराळ्याकल्पिाचं्यासािचयाचाअभ्यास
त्याच्यासाहि्त्यकसजृिशक्िीचेखरेममषसमजण्यासाठीहकिीमोिाचाआिेिेसमजूिWhiter म्िणिो, 
‘या कवीच्या भारे्ि िो ज्या युगाि जन्मिा त्या युगाचा, िो ज्या व्यवसायाि राबिा त्याचा, ज्या ज्या
गोष्टरकडेत्याचेअवधाििागिेत्याचंा, ज्याज्याघटिािंीत्याच्याभाविाउसळूिआल्यायासवषगोष्टरचा
ठसाउमटसाआिे.’ Whiter िंिरColeridge ह्याकवीिेआपल्याBiographia Literaria मध्येयाहवर्यािा
स्पशष केिा. पण या हवर्याचा खरा अभ्यास झािा िो अिीकडच्या काळािच. १९२८ सािीGeorge 
Rylands िेआपल्याWords and Poetry यागं्रथाििीसुरुवािकेिीवदोिवर्ांच्याअवधीिचWilson 
Knight याचंापहििाश्रेष्ठगं्रथThe Wheel of Fire िाप्रकटझािा.यागं्रथािाहिहििेल्याप्रस्िाविेिT.
S.Eliot यािेशके्सहपअरच्याभारे्च्याअभ्यासािाएकिवीहदशागवसल्याचाआिंदव्यक्िाकेिाआिे. 
 

Wilson Knight व त्याचं्याबरोबर Caroline Spurgeon, Clemen, Ellis-Fermor इत्यादरिी
केिेल्या शके्सहपअरच्या भारे्च्या अभ्यासािा Shakespeare’s Imagery असे िाव प्राप्ि झािे आिे.
शके्सहपअरच्यािेखिािशब्दाच्याअथापेक्षाअहधकमित्त्वाचेित्त्वत्याशब्दाच्याभोविीजमिेिेकल्पिाचें
जाळे िोय. शके्सहपअरची प्रहिभा या कल्पाचें झरझर हवणकाम करूिआपल्यापुे े एक अपूवष कल्पपट
हिमाण करिे. उदािरणाथष, राजा Duncanच्या खुिासाठी आपल्या मिाची ियारी करणारी Lady 
Macbeth रात्रीिाआवाििकरूिम्िणिे: 
 

Come, thick, night,  
And all thee in the dunnest smoke of hell, 
That my keen knife see not the wound it makes,  
Nor heaven peep through the blanket of the dark 
To cry, ‘Hold, hold!’ 
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िीहिचीभार्ाऐकिािा‘रात्रीच्यादाटपणा’बरोबर‘िरकवासािीिधुराच्यादाटपणा’चाकल्पपटआपल्या
मिािियारिोिोििोिोिोच‘दाटधुराचीचादर’ आहण‘अंधकाराचीकाबंळी’ याचंाकल्पपटत्याच्याशी
जोडिाजािो.कल्पपटाचं्याअशीहकिीिरीरचिाशके्सहपअरिेआपल्याश्रेष्ठिाटकािंरचूिकाव्याच्या
भारे्िएकिवाहवक्रमसाधिा. 
 

शके्सहपअरच्याकल्पकिेचािाअभ्यासइिकासवषमान्यझािाकी, १९३० िे१९४८याकाळाि
त्याच्या भारे्संबधंी इिर कािी सागंणे उरिेच िािी. केवळ कल्पपटाचं्या याद्या करूि फारसे
साधण्यासारखे िव्ििे. याकल्पपटाचं्या द्वारे त्या त्या िाटकाचंी मूिभिू वस्िूकशी खुिहविीजािे िे
सागंणे मित्त्वाचे िोिे. िे सागंण्यासाठी शके्सहपअरच्या भारे्चा रोख व त्याचे मािवसृष्टीिीि घटिाचें
मूल्यमापि याचंी समीक्षाआवश्यक िोिी. एखाद्या िाटकािीि भारे्ि अमंगि शब्द अहधक सापडिाि
यावरूि शके्सहपअरिा साहित्याि अश्लीििा मान्य िोिी असे हवधाि करणे चकुीचे ठरेि. यासाठी
शके्सहपअरच्याकाळािीििोकाचंीसामान्यभार्ावहिच्यािीिशब्दसंकेियाचंाअभ्यासकरणेमित्त्वाचे
िोिे.याप्रकारच्याअभ्यासाचीसुरुवािGladys Wilcock याहवदुर्ीच्या‘Shakespeare and Elizabethan 
English’ या हिबधंािे (१९३४) केिी.यािंिरA Harbage याचाShakespeare’s Audience वF. P. 
Wilson याचंा ‘Shakespeare and the Diction of Common Life’ (१९४१) िे हिबधं प्रहसद्ध झािे.
Muriel St. Clare Byrne चा ‘The Foundation of Elizabethan Language’ (१९६४) िा हिबधं व
Explorations in Shakespeare’s Language िे Hilda Hulme चे पुस्िक िे या हवर्यारीि अगदी
अिीकडचे अहधकृि साहित्यआिे. या साहित्यामुळे शके्सहपअरच्या कल्पकिेच्या अभ्यासाि माजिेिा
अवास्िव फुिोरा िािीसा िोऊि शके्सहपअरिे आपल्या भारे्ि जाणीवपूवषक योहजिेिी ित्त्वे, त्यािा
आपल्याकाळच्यासमाजाकडूिवारसा हमळािेल्याभारे्पासूि हवभक्िकरिायेणेशक्यझािे.Unlucky 
याशब्दाचाशके्सहपअरकािीिभारे्ििाअथष ‘दुहिन्ियुक्ि’ असािोिािेमािीििसणाऱ्यासमीक्षकाचं्या
िािूि‘दुभागी’ असािंिरचाअथषवत्याभोविािचेकल्पपटजोडण्यािअिेकप्रमादझािेिोिे.‘If a man 
were porter of hell-gate, he should have old turning the key.’ या Macbeth िाटकािीि
वाक्याििाold चाअथषपुष्ट्कळटीकाकारािंी ‘वृद्ध’ असाकेिािोिावशके्सहपअरच्याकल्पपटाचंीयादी
ियारकरणारािंीयावाक्याचा(अंक५, ३मध्ये)Macbeth च्यािोंडीअसिेल्या, 

 
 My way of life 

Is fallen into the sere, the yellow leaf  
 
यावाक्याशीजोडूिMacbeth िाटकािीि वृद्धावस्थाद्योिककल्पपटबिहविे. परंिु िव्यासमीक्षकािंी
वरीिवाक्यािीिशके्सहपअरकािीिबोिभारे्िल्याold चाअथष‘वृद्ध’ असािसूि‘पुष्ट्कळ’ असािोिािे
दाखहविे.यावरूिवरीिवाक्याचाअथष‘िरकाच्यादरवाजावररखवािदारम्िणूिमाणसािाकामकरावे
िागिे िर त्या दरवाजाची हकल्ली हफरविू िो म्िािारा िोईि.’ असा िसूि ‘िरकाच्या दरवाजावर
रखवािदारम्िणूिमाणसािाकामकरावेिागिेिरत्यादरवाजाची हकल्लीत्यािापुष्ट्कळदा हफरवावी
िागेि.’ असा िोईि. शके्सहपअरच्याकल्पकिेच्याअभ्यासािा ित्कािीि भारे्च्या शास्त्रीयअभ्यासाचा
पायािसेििरकेवेागोंधळमाजेि! 
 

शके्सहपअरच्या काळािीि भारे्चा िीट अभ्यास केल्याहशवाय शके्सहपअरच्या भारे्संबंधी हवधाि
करणेजसे धोक्याचेआिे िे टीकाकारािंा पटिे िसेशके्सहपअरच्याकाळािीिशब्दाचंा उच्चारंािेज्ञाि
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िसेि िर त्याच्या काव्यािीि छंदःपद्धिीिे िीट आकिि िोणार िािी िेिी पटिे. शके्सहपअरच्या
उच्चारासंबधंी पहििा गं्रथ  Franz Vietor यािे १९०६ सािी हिहििा. त्यासंबधंी हवरोधी दृहष्टकोण
Zachrisson यािेThe English Pronunciation at Shakespeare’s Time (१९२७)मध्येमाडंिा.बरीच
वर्े या हवर्यावर कोणी फारसे मित्त्वाचे काम केिे िािी. १९५३ सािी H.Kokeritz िे हिहििेिे
Shakespeare’s Pronunciation िाचकायिोअहिकडच्याकाळाििा मित्त्वाचा गं्रथ.शके्सहपअरच्या
उच्चाराचंाअभ्यासकरणारािा१५००िे१६००च्यादरम्यािइं्ग्िशभारे्चेउच्चारज्याझपाट्यािेबदिि
िोिे त्या वस्िु्स्थिीची चागंिी जाणीव असायिा िवी; ित्कािीि बोिी व त्याचें उच्चारभेद िविव्या
शब्दाचंा वापर यािी गोष्टरचे चागंिे ज्ञाि िव.े हशवाय उच्चाराचं्या ऐहििाहसक ्स्थत्यंिराचें भार्ाशास्त्रीय
हसद्धािंिी अवगि असायिा िव.े आजपयंि ज्यािंी या हवर्यािा स्पशष केिा िे बिुिाशंी शब्दपंहडि
(philologists) िोिे.भार्ाशास्त्रज्ञ(linguists) िव्ििे.यामुळेयाअभ्यासाििसत्यागोष्टरिामित्त्वआिे
आिेविव्यात्यागोष्टरचािाव-उल्लेखसुद्धाआेळििािी.प्रत्येकािेशके्सहपअरिेकोणिेिवेशब्दबिहविे
(उदािरणाथष, incarnadine), कोणिे इिर भार्ािूंि हकवा बोिरिूि उसिे घेििे [उदािरणथष, peak 
(v.)] इत्यादी गोष्टरची जंत्री केिी आिे. परंिु शके्सहपअरच्या उच्चारपद्धिीि स्वररचिा कशी िोिी, 
स्वरभाराचेित्त्वकायिोिेिेकोठेिीसाहंगििेिािी.यामित्त्वाच्यागोष्टरचेज्ञाििसिाशब्दाचं्यािुसत्या
याद्याकरणारािंाशके्सहपअरचेभार्ाभ्यासू म्िणायचेअसेििर जंगिािकाड्याकुड्यागोळाकरणाऱ्या
एखाद्याखेडवळम्िािारीिाविस्पहिशास्त्रज्ञकाम्िणूिये? 
 

सुदैवािेकािीभार्ाशास्त्रज्ञअिीकडेया हवर्याकडेवळिेआिेि.शके्सहपअरच्या गं्रथाचं्या ज्या
प्रिीआजिागायिउपिब्धआिेित्याचं्यािेखिाचात्यािंीअभ्यासकेिाअसूििेखिपद्धिीवरूित्यािंी
शके्सहपअरच्या उच्चाराचें हिकर् शोधिे आिेि. आजच्या Macbeth िाटकाच्या प्रिीि चेटहकणीसंबधंी
Weird sisters िे शब्दआेळिाि.Weird चाआजचा उच्चारDaniel Jones िे वC. T. Onions िे
(Oxford Dictionary of English Etymology, 1966) wied असाहदिाआिे.िाचउच्चारशके्सहपअरच्या
काळाििोिाअशीआजपयंिमान्यिािोिी.परंिुMacbeth िाटकाच्याFolio प्रिीििाशब्दWeyard 
असाहिहििेिाआेळिोविाशब्दजसाहिहििेिाआिेिसात्याचाउच्चारिोिाअसेभार्ाशास्त्रज्ञाचें
मिआिे, कारणमूळजुन्याइंग्रजीिीिwyrd (fate) याशब्दावरूिवरीिशब्दआिाआिेवy याजुन्या
इंग्रजीिीिस्वराचेशके्सहपअरकािीिपहरविषि ey िेचिोिे.याचप्रमाणे िॅहटिशब्दािंीिस्वराघािाचे
ित्त्वमािीिअसेििरचauthorize याशब्दाचशके्सहपअरच्याकाळीदुसऱ्याअवयवावर, म्िणजेtho वर, 
स्वराघाििोिा, िल्लीच्याप्रमाणे पहिल्यावरिव्ििा िेकळेि, िेज्ञािअसेििरचAuthorized by her 
grandam  …  याओळीिीिपहििेपदautho असेदशषहविा येईि.उच्चाराचंीवस्वराघािाचंी हिहििी
झाल्यािंिरचशके्सहपअरच्याकाव्याचेछंदःशास्त्रठरहविायेईि. 
 

इं्ग्िश काव्याचे छंदःशास्त्र कसे ठरवावे यासबंंधी हवद्वािामंध्ये अद्याप वाद आिे. इं्ग्िश
हवद्यापीठािूंििॅहटिभारे्चावछंदःशास्त्राचाअभ्याससक्िरचाअसल्यामुळेज्याकाळािइं् ग्िशसमीक्षक
शके्सहपअरच्या छंदःशास्त्राचा हवचार करूिागिे त्या वळेी त्यािंी िॅहटिचा िमुिाआपल्यापुे े धरिा.
Coleridge कवीिेआपल्याChristabel याकहविेच्याप्रस्िाविेिआपल्याकहविेचेछंदःशास्त्रएका ‘िव्या
ित्त्वावर’ आधारिेआिेअसेम्िटिेआिेआहणिेित्त्वम्िणजे ‘प्रत्येकओळीिस्वराघािाचंी हियहमििा
िक्षाि घेििी आिे. अवयवाचंी िािी.’ िॅहटि भारे्िीि अवयवाचंी हियहमििा सोडूि स्वराघािाचंी
हियहमििा स्वीकारण्यािColeridge िे िवे ित्त्व शोधिे िसूि इंग्रजीि जे सुप्िळ िोिे िे प्रकट केिे
इिकेच. िवकरच असेआेळूिआिे की Coleridge चे ित्त्व हििकेच बरोबर िािी. Christabel या
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कहविेिआहण एकंदर इं्ग्िशकाव्यरचिेिअवयवाचंी िर िािीच पण स्वराघािाचंीदेखीि हियहमििा
िािीआिेिीहियहमििाकेवळपदाचंीआिे.Saintsbury, Robert Bridge वगैरेंिीयापदासंाठी iamb, 
trochee िी िॅहटििावे प्रचारािआणिी.Whorf सारखे भार्ाशास्त्रज्ञ ‘छंदोरचिेच्या वैहचत्र्याचा हवचार
करूजािा इं् ग्िशभारे्चा स्विःचा स्विंत्र वगष मािावािागेि’ (Language, Thought and Reality, 
p.82) असेसागंिाअसिािािीज्यािॅहटिभारे्च्याबडे्यािोडूिइं् ग्िशकहविाएकेकाळीमुक्िछंदाच्या
के्षत्रािहशरिी, त्याचहवदग्थवाङमयाच्याबडे्यािंीहिच्याविषिाचेहियमपनु्िाआखण्यािआिे.अिीकडे
Dr. Abercrombie, Dr. Halliday Roger Kingdon यासंारखेइं् ग्िशभार्ाशास्त्रज्ञयाप्रश्िािचािव्यािे
हवचारकरीिआिेिव intonation याित्त्वावरआधारिेिेत्याचेंछंदःशास्त्रिवकरचप्रहसद्धिोईिअशी
आशाआिे. 
 

छंदःशास्त्राच्यायाअहिहिििेमुळेज्याटीकाकारािंीशके्सहपअरच्यािाट्यात्मककाव्याचेछंदःशास्त्र
ठरहवण्याचे कायष केिे आिे त्याि त्यािंा कोठल्याच हिहिि मूल्याचा हवचार सुचिेिा आेळि िािी.
उदािरणाथष, Hamer या हवदुर्ीिेआपल्या The Metres of English Poetry या गं्रथाि शके्सहपअरच्या
िाट्यात्मककाव्यासबंंधीहिहििािाएकाओळीचेछंदोहवश्लेपर्णपुे ीिप्रमाणे(पाि७४)केिेआिे: 
 

Age is/unnec/essar/y: on/my/kness/I beg  
 
शके्सहपअरच्यािेिमीच्या मुक्िछंदािंल्यापाचपदाऐंवजीइथेसिापदेघेििीआिेि.y: on यापदाि
कोठििीियिसिािाउगीचचएकपदमाििेआिे, on वरआघािआिेकीिािीिेठरहविािाबाईची
मिः्स्थिी हद्वधाझािीआिेआहणओळीच्या मध्यािआिेल्या हवरामाहवर्यी बाईिे अवाक्षरिी म्िटिेिे
िािी.िॅहटिच्यागुिामहगरीमुळेइं्ग्िशवरकेवेाअन्यायघडिाआिे. 
 

भार्ा–हिच्यािीिउच्चार, शब्द, व्याकरण, छंद–िेकेवळअहभव्यक्िीचेसाधिआिे.भारे्च्याया
साऱ्या अंगाचंा पुरेपूर उपयोगकरूि शके्सहपअरिे अहभव्यक्िी साधिी. सवषसामान्य माणूसिी भारे्द्वारा
अहभव्यक्िी साधिो. मग शके्सहपअर आहण सामान्य माणूस यािं फरक कोणिा? सामान्य माणसाची
शब्दसंपत्तीथोडी, शके्सहपअरचीशब्दसंपत्तीहवशाििोिीअसेकारणहकत्येकजणदेिाि.पणिाचुकीचा
हिकर्आिे.अहभव्यक्िीिीअिेकप्रकारेसाधिायेिे.मिाहदसणाऱ्यािािगुिाबािाउदे्दशूिमीa red 
rose असेम्िणणेवकवीिेa red red rose म्िणणेिेवगेळे.भार्ाहवश्लेर्कजरयाहठकाणीअसेम्िणेि
की, दुसऱ्या प्रयोगाि केवळ red ची पुिरावृत्तीआिे एवेाच या दोि अहभव्यक्िरिफरकआिे, िर िे
चुकीचेठरेि.िेखिाकडेपािूिडोळ्यािंाजो हदसेििोफरककेवळमान्यकरायचाअसेठरहविेिर
साहित्याच्याभारे्चाहवचारिीगोष्टफारसवगंिोईि.भार्ािीकेवळटिाट, रीिारीजोडूिबिणारी
घटिािािी, असेकवीआवजूषिसागंिअसिाििेयासाठीच.याचाहिष्ट्कर्षइिकाचकी, अहभव्यक्िीच्या
वगेवगेळ्या पािळ्या साधण्याचे कसब कािी माणसािंा हिसगषिः प्राप्ि िोिे. मािवी मि आहण
भार्ाहभव्यक्िीअशामिोभाहर्क(psycholinguistic) अभ्यासाची एकिवी हदशा हवचारविंािंाअिीकडे
आेळिीआिे.याहदशिेेपुे ेगेल्यासभार्ाहभव्यक्िीसंबधंीअद्यापपयंिगूे राहििेल्याकािीित्त्वाचंाशोध
िागेिवत्यािंिरचकवरच्याभारे्चेयथाथषआिोचिशक्यिोईिअशीआशावाटिे. 
 
 

**  
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शेक्सणिअरची सुनीिे 
 

प्रा. के. ज. िुरोहीि 
 

इंग्रजीकवरच्यामाहिकेिशके्सहपअरचेिावअग्रक्रमािेघेण्याबाबिमिभेदिािीि.परंिुगमिीची
आहणअियाचीगोष्टअशीकीिा माि त्यािा हमळिोिोकाव्यािल्यासवांि रमणीयप्रकारच्या म्िणजे
त्याच्यािाटकाचं्याआधारावर.केवळकवीम्िणूित्याचाहवचारकरायचािरत्याच्यािावावरकायउरिे
िा प्रश्ि हवचारण्यासारखा आिे. िाटकािूंि आिेिी गाणी, ‘ल्युक्रीस’, ‘व्िीिस आहण ॲडोहिस’ िी
खंडकाव्येआहणसुिीिेएवेीचत्याचीकेवळकाव्यसपंदा.िाटकािंीिगाणीमित्त्वाचीअसिीिरीत्याचें
मित्त्व मुख्यिःिाटकािंीिप्रसंगाचं्यासंदभािउठूि हदसिे. ‘ल्युक्रीस’, ‘व्िीिसआहणॲडोहिस’ यािंा
खंडकाव्ये म्िणणेथोडेसे उदारपणाचेच िोईि. मुख्यिः िीिाट्यकाव्येआिेिआहणअपुरी िाट्यकाव्ये
आिेि; एवेेच िव्िे िर िी अपक्वआिेि. शके्सहपअरच्या िावावर िी दोिकाव्ये टाकिी िर त्याच्या
किृषत्वािकािीहवशरे्भरपडििािी.िीत्याच्यािावावरूिकाेूिटाकिीिरत्याच्याकीिीिउणेपणा
येणार िािी. िी काव्येखरोखरच शके्सहपअरिे हिहििीकीआणखी कुणी असा प्रश्ि पडिो. िा प्रश्ि
शके्सहपअरच्यासवषचिेखिकृिरहवर्यीउप्स्थििोिअसिािरीयाकाव्याचं्याबाबिीििाहवशरे्असा
कीिीकाव्येशके्सहपअरिेचहिहििीआिेिअसाआग्रित्याचेचाििेआहणअहभमािीदेखीिधरििािीि.
स्पष्टबोिायचेिरयाकाव्यािमधूिमधूिकाव्यगुणसापडिअसिेिरीएकूणहवचारकरिािािीकाव्ये
सुमारचसमजिीपाहिजेि.त्याचेंमित्त्वआिेिेकेवळऐहििाहसक.ऐहििाहसकदृष्टीचाउल्लखेकशासाठी
याहठकाणीकरायचा? शके्सहपअरच्यासुिीिाचेंमित्त्विीकेवळऐहििाहसकआिेकीअंगभिूआिेिेबघणे
सुिीिाचं्याबाबिीिअत्यंिआवश्यकठरिेम्िणिू. 
 

सुिीििाकाव्यप्रकारइटिीिूिइंग्िंडमध्येआिा.अथाियाप्रवासाित्याच्यारूपािथोडोफार
फरक घडूिआिेच. परंिु सामान्यिः िा काव्यप्रकार साकेंहिकआिे. १२३०–४० च्या सुमारास एका
हसहसिीच्यावहकिािेयापे्रमकाव्याचीसुरुवािकेिीअसेमाििेजािे.पुेच्याशिकािकॅव्ििकँटी, डँटे
आहण पेर्ट्ाकष या सुप्रहसद्धकवरिीसॉिेट (सुिीि)िाकाव्यप्रकारपुष्ट केिा.परंिु सुिीिाचाइटॅहियि
प्रकारओळखिाजािोिोपेर्ट्ोकष च्यािावािे.चौदाओळरचीएकििािशीपे्रमकहविाअसेसुिीिाचेस्थूि
वणषि करिा येईि. अिेक पे्रमकहविा हमळूि ियार झािेिी सुिीिशृखंिा िोकहप्रय करण्याचे श्रये
पेर्ट्ाकष चेच. या सुिीिािूंि असफि पे्रमाची किाणी बाधंण्याि आिेिी असे. पे्रमािुभवाचे वैफल्य, 
पे्रमभाविेचेअमरत्व, पे्रमकहविाचं्यासािाय्यािेत्यापे्रमािाआहणपे्रमपात्रािाहचरंजीहवत्वहमळविूदेण्याचा
कवीचाहिियिेठरिेिेहवर्य.कहविेचेरूपिीठरिेिे.आठओळरचापहििाभागवत्यािंिरचासिा
ओळरचादुसराभागआहणयादोिभागामंधिेभाविेचेवअहभव्यक्िीचेहकहचिहिराळेवळणअसेयाचौदा
ओळरच्याकहविेचेरूपिोिे.त्यािल्यायमकाचंीरचिािीठरिेिीिोिी.पहिल्याभागािीियमकेअब, 
बअ, अब, बअअशा िऱ्िेची िर दुसऱ्या भागािीिकडई, कडईया िऱ्िेचीअसायची.अशा िऱ्िेचा िा
काव्यप्रकारिािाळण्याचाप्रयत्िकरण्याचीजणूकायचेाओेचयुरोपािीिकवरमध्येिागावीइिकािा
प्रकार िोकहप्रय झािा. त्या काळी काव्याचे जे आश्रयदािे िोिे त्या उमरावाचं्या अहभरुचीमुळेिी या
काव्यप्रकाराचीिोकहप्रयिावाेिीअसण्याचासंभवआिे. 
 

सुिीिइगं्रजीकाव्यप्रािंािआिेिेसोळाव्याशिकाच्यासुरुवािीिा.िाप्रकारइंग्रजीिआणिा
िो वायटआहण सरी या दोि उमराव कवरिी. त्यािंी सुरुवाि केिी िी अथािच पेर्ट्ाकष च्या सुिीिाचंी
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भार्ािंरेकरूि.अिुवाहदिसुिीिेआहणस्विंत्रसुिीिेयादोघाचंािीहवचारकेिािरएकदोिगोष्टीस्पष्ट
हदसिाि.याकवरचेस्फूर्मिस्थािपेर्ट्ाकष असिािरीसुिीिाचं्यारूपािथोडाफारफरकझािेिाआिे.िा
फरकफारमोठािसिािरीजोकायआिेिोअंिबाह्यआिे.कारणअसेकी सुिीिािंी केिेिाप्रवास
इटिी िे थेट इंग्िंड असा िािी. फ्रान्समध्ये मधिा मुक्काम करूि सुिीि इंग्िंडमध्ये अविरिे. या
प्रवासािंिरइंग्िंडमध्येअविरिेल्यासुिीिािंदोिबारीकफरकझािेिेआेळिाि.सुरुवािीचीसुिीिे
पेर्ट्ाकष च्यासुिीिाचंीभार्ािंरेअसूििीत्याचंाध्विीथोडासावगेळाआिे.पेर्ट्ाकष च्यामूळसुिीिािंत्याची
पे्रयसीिॉराहिच्याहवर्यीच्यापे्रमािहदव्यत्वाचेआभासहवपुिआिेि.फ्रान्सचाप्रवासकरूिआल्यावरिे
हदव्यत्वाचेआभासथोडेकमीझािे. पे्रमाचीजाणीवअहधकमािवी, अहधकपहरहचि स्वभावाची बििी.
पेर्ट्ाकष चेसुिीिआहणत्याचेवायटवासरीयािेकेिेिेभार्ािंरएकमेकाशंीिाडूिपाहििेिरिाफरक
िक्षािआल्याहशवायरािाििािी.त्यािल्यात्यािसरीच्यासुिीिािंिरिोप्रकर्ािेहदसिो.दुसरेअसेकी
सुिीिाचेंबाह्यरूपभारे्च्याघडणीप्रमाणेिळूिळूबदििगेिे.अगदीपुेेिेबदिएवेेझािेकीकेवळ
बाह्यरूपावरूिदेखीि इंग्रजी सुिीिाचंा एक वगेळाच प्रकार मािणेआवश्यक ठरिे. परंिु िी अवस्था
येण्यापूवीिीबदििोििोिे.आठआहणसिािीओळरचीहवभागणीहेिीपडिगेिी.परंिुमुख्यभेदआिे
िो वृत्ताच्या रचिेििा. सामान्यिः असे म्िणिा येईि की इंग्रजीच्या मािािे इटॅहियि व फ्रें च भार्ािं
उच्चाराचेंआघाििािीि; हकवाअसिेिरीत्याभार्ािंीिआघािििकेआिेि; सम-आघािाचं्यात्याभार्ा
आिेि. त्यामुळेआपल्याकडीिजािी प्रकाराशी जुळणारे वृत्त त्या भार्ािंसिजशक्य िोिे. इंग्रजीििे
आघािअहधकस्पष्टअसल्यामुळेत्यािीिवृते्तवगेळी, यमकेवगेळी, स्वरसंगिीवगेळ्या.िीसगळीवगेळी
वैहशष्ट्टे्य िळूिळू इंग्रजी सुिीिािं स्पष्ट िोि गेिी. कधीकधी चौदाऐवजी ओळरची संख्या कमी-जास्ि
झािी.आठआहणसिािीओळरचीहवभागणीजाचकवाटल्यामुळेत्यािीबंधािफरकपडिाआहणिीि
हकवाचारओळरचीकडवीहदसूिागिी; शवेटच्यादोिओळरिास्विंत्रहद्वपदीचेमित्त्वयेऊिागिे.या
सगळ्याचंाएकपहरणामअसाझािाकीसुिीियािावाऐवजीहकवात्याच्याबरोबर‘ििािपे्रमकहविा’ असे
िाविीकधीकधीवापराि येऊिागिे.शके्सहपअरच्या सुिीिाचें जे एक हवहशष्टरूपआिे त्याच्या खुणा
अशािळूिळूप्रकटिोऊिागल्या.ओळरचीसंख्याचौदाच राहििीपणहिचीहवभागणीबदििी.आठ
अहधकसिायादोिभागािंल्या हवभागणीऐवजीचारओळरचीिीिकडवीआहणशवेटचीदोिओळरची
हद्वपदीअसािवीिआकृहिबधंरूेझािा.शवेटच्याहद्वपदीपूवीचेवळणअहधकस्पष्टझािेआहणहद्वपदीचे
रूपिीहिहििझािे.पहिल्याबाराओळरिआिेल्याहवचाराचावाभाविेचागोळीबंदसंके्षपकरणे, हकवा
त्यािा किाटणी देणे, हकवा सबंध सुिीिाचे चाटूक्िीि सार सागंणे िी या हद्वपदीची वैहशष्ट्टे्य ठरिी.
यमकाचंी रचिा अबअब, कडकड, इफइफ आहण गग अशा िऱ्िेिे िोऊ िागिी. शके्सहपअरिे या
प्रकारािाइिकीसफाईआहणप्रहिष्ठाहमळविूहदिीकीइंग्रजीसुिीियािावापेक्षाशके्सहपअरीसुिीििेच
त्याचेिावअहधकसवषमान्यझािे. पेर्ट्ाकष चे सुिीि सूशमभाविादशषि, सूशम हवचारप्रकटिासाठीअहधक
उपयुक्िअसल्यामुळेडि, हमल्टि, वडषस्वथषइत्यादीइगं्रजीकवरिीत्याचावापरचािूठेविेिाआपल्यािा
हदसिअसिािरी िेिीखरेचकीशके्सहपअरचे सुिीि िेचइंग्रजीभारे्िाअहधकमािवणारेआिे.िीि
चरणामुंळेभाविादशषिािखंडयेण्याचीअडचणयाप्रकारािआिेच.िाखंडिपवण्याचेवसबधंसुिीिािा
एकसधं रूप देण्याचे काम शवेटच्या हद्वपदीवर येऊि पडल्यामुळे सुिीिाचा िो भाग िांहत्रक दृष्टीिे
मित्त्वाचाठरिा.एककाव्यप्रकारम्िणिूकहवप्राहिभेिाआव्िािदेणाराअसािाप्रकारआिे.िेआव्िाि
शके्सहपअरच्या प्रहिभेिे समथषपणे स्वीकारिे आहण या साकेंहिक काव्यप्रकारािा असाकेंहिक व
सवषकािीि मित्त्व हमळविू हदिे; आहण िेिी हवर्याच्या बाबिीि संकेि पाळूिच. इंग्रजी काव्याच्या
इहििासाििेम्िणूिचिेएकहकमयेचेउदािरणठरिे. 
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शके्सहपअरिा इंग्रजीििासवषश्रेष्ठ सुिीिकारठरिाआहण िेिीसाकेंहिक हवर्यवापरूिच. िे
जरी खरे असिे िरी िेवढ्यासाठीच िे साकेंहिक हवर्य कोणिे व शके्सहपअरच्या काव्यस्पशािे त्यािंा
कोणिीिविाई हदिी िेपािणेआवश्यकआिे. हवर्यजुिेचिोिे; अगदी पेर्ट्ाकष पासूिचाििआिेिे; 
हकबिुिाहवर्यएकचिोिा:स्त्री-पुरुर्ाचेपे्रम.पेर्ट्ाकष िेज्यापद्धिीिेिाहवर्यअिुभविाआहणकाव्याि
आणिा हििा पेर्ट्ोकी वृत्ती म्िणिाि.िॉरािावाच्याएकागृहिणीवर त्यािे जेसििवीसवर्े पे्रम केिे
त्यािाअमरकरण्याचाप्रयत्िम्िणजे पेर्ट्ाकष चीसुिीिमािा.िीिॉरा हप्रयािोिी पेर्ट्ाकष ची, पणगृहिणी
िोिी दुसऱ्याची.कदाहचिया पे्रमािाधार येण्याचे िेचप्रमुखकारणअसाव.ेअशाप्रकारचे पे्रम युरोपाि
फारिोकहप्रयिोिेकीकायिकळेपरंिुसुिीिाचंामुख्यहवर्यम्िणजेिेचपे्रम, असफिपे्रम.हसडिी, 
डॅहियि, डे्रटिआहणस्पेिरयापूवषसूरीकवरिीहिहििेल्यासुिीिाचंािीहवर्यथोड्याफारफरकािेिोच
आिे.याचारिीकवरच्यासुिीिािंाऐहििाहसकमित्त्वअसिेआहणस्पेन्सरचीकािीसुिीिेसुरेखअसिी
िरीखरेमित्त्वआिेिेहसडिीच्यासुिीिाचेंच.१५९१मध्येप्रहसद्धझािेल्याहसडिीच्या‘ॲस्र्ट्ोफेिआहण
स्टेिा’ या सुिीिसंग्रिािे काव्यप्रािंाि हविक्षणखळबळ उडविू हदिी िोिी. या सुिीिापंासूि इिक्या
कवरिीस्फूिी घेऊिसुिीिरचिाकेिीकी त्यािंिरआठदिावर्ेइंग्रजीकाव्यािसुिीिाहशवाय दुसऱ्या
काव्यप्रकारािंाजवळजवळस्थािचउरिेिािी.िीसगळीसुिीिेकाव्यदृष्ट्ट्याचागंिीिोिीअसेमुळीच
म्िणिायेणारिािी.परंिुसंख्येच्याआहणप्रभावाच्यादृष्टीिेिोसुिीिाचंाकाळिोिायािशकंाचिािी.
हजथे हसडिीचे ‘ॲस्र्ट्ोफेिआहणस्टेिा’ िेकाव्यचसवषस्वीसाकेंहिकिोिे हिथे त्यापासूिस्फूिी घेऊि
प्रकटझािेिीकाव्येिीसामान्यिःसाकेंहिकचअसणार.त्याचंीिोंदकेवळइहििासम्िणूिचकरावयाची.
‘ॲस्र्ट्ोफेिआहणस्टेिा’चेमात्रकािीस्विंत्रमित्त्वआिे.आशयआहणअहभव्यक्िीच्याबाबिीिहसडिीवर
पेर्ट्ोकष ची छाया पडिेिी असिी िरी िी त्याच्या स्विंत्र प्रहिभेिा संपूणषपणे झाकोळू शकिी िािी.
हसडिीच्यासुिीिसगं्रिािहकिीिरीकाव्यदृष्ट्ट्याचोखअशीसुिीिेआिेिकीत्यावळेच्यासुिीिकारािं
शके्सहपअरच्याखािोखािजरकुणाचेिावघ्यायचेअसिेिरत्याचेच.केवळसाकेंहिकया हवशरे्णािे
त्याचीबोळवणकरिायेणारिािी.जशीपेर्ट्ाकष चीिॉरािशीहसडिीचीपेििपी, िीघटिािशीसाकेंहिक
आिे.परंिुयाघटिेिकेवळकाव्यात्मसाकेंहिकिाआिेअसेसमजण्याचेकारणिािी.स्त्री-पुरुर्संबधंाि
िािी म्िटिेिरीएकप्रकारचीसाकेंहिकिाआिेच. पे्रमाचे वैफल्यकवरच्याचवाट्यािा येिेअसेिािी.
ज्यासमाजािपे्रमकरण्याचीसोयआिेत्यासमाजािपे्रमकाव्यसाकेंहिकअसिेिरीिेमयाहदिअथािेच.
हसडिीच्या काळाि पे्रमहववाि प्रचहिि असिे िरी उमरावाचं्या आयुष्ट्यािं जुळविू आणिेिे हववाििी
िेवेेचरूेिोिे.त्यामुळेअशाप्रकारचीघटिापुष्ट्कळाचं्यापहरचयाचीअसणेशक्यआिे.प्रश्िएवेाचकी
त्याघटिेभोविीगंुहफिेल्याभाविािंवैय्क्िकसचे्चपणाहकिीिोिाआहणसाकेंहिकिकबहकिीिोिी? 
िाप्रश्िआजचआपल्यामिाियेिोअसेिव्िे.सुिीिाचं्यासमकािीिवाचकाचं्यामिाििोप्रश्ियेणारच
िेकवरिाठाऊकिोिे.म्िणिूचआपिीभाविाअगदीप्रामाहणकआिेअशीग्वािीप्रत्येकसुिीिकारािा–
शके्सहपअरिासुद्धा–द्यावीिागिी. 
 

शके्सहपअरच्यासुिीिािंस्त्री-पुरुर्पे्रमाचाचहवर्यअसिािरीत्याचीगंुफणथोडीहिराळ्यािऱ्िेिे
करण्यािआिी.याहवर्याबरोबरचदोिपुरुर्ािंीिपे्रमिीहचहत्रिकरण्यािआिेआिे.१५४सुिीिाचंीिी
मािा सुरू िोिे िी दुसऱ्या हवर्यािे. कवी आपल्या हमत्राच्या स्िुिीिे सुरुवाि करिो; त्यािा िग्ि
करण्याचाउपदेशआहणआग्रिकरिो.आपल्यािािळूिळूकळूिागिेकीकवीआहणत्याचाहमत्रदोघेिी
एका ‘कृष्ट्णवणी’ सुंदरीच्या पे्रमाि पडिे िोिे. त्यामुळेदोघाचं्या मतै्रीि हक्ल्मर्उत्पन्नझािे िोिे. त्या
‘कृष्ट्णेिे’ कवीिा पे्रमवैफल्याचाआहणकहवहमत्रािा पे्रमसाफल्याचाअिुभव हदल्यामुळे पे्रमआहणमतै्रीया
दोन्िीअिुभवाचं्याधाग्यािंीकवीआपिेकाव्यगंुफीिजािो.दोिपुरुर्ािंीिमतै्रीिािीहवर्यिसािवीि
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िव्ििा; कृष्ट्णसुंदरीिी सुिीिाचं्या हकवा भावकहविाचं्या वाचकाचं्या दृष्टीिे िवी िव्ििी. परंिु या दोि
हवर्याचेंहमश्रणशके्सहपअरिेकेिे.संगृिीिरूपाि१६०९मध्येप्रहसद्धझाल्यापासूििोआजिागायिया
सुिीिािंीरहसकािंाजेवेेआपल्याकाव्यगुणािंीमोहििकेिेआिेिेवेेचयासुिीिािंी हिमाणकेिेल्या
वाङमयीिप्रश्िािंीटीकाकारािंाआकृष्टकेिेआिेिेयाहवर्यसंकरामुळेच. 
 

१६०९मध्येप्रहसद्धझािेिीिीसुिीिेकेव्िाहिहििीगेिी? यासुिीिाचंािायक, ज्यािाउदे्दशूि
िी हिहिण्यािआिी िो डब्ल्यू. एच.कोण? या सुिीिाचंा क्रमकोणिा? या सुिीिाचें शके्सहपअरच्या
काव्यकिृषत्वािास्थािकोणिे? इत्यादीप्रश्िरहसकाचं्याआहणटीकाकाराचं्यामिािंइिकीवर्ेसिियेि
आिेिकीत्याप्रश्िािंाहदल्यागेिेल्याउत्तराचंीओळखम्िणजेचसुिीिाचंीओळखअसेसमीकरणइगं्रजी
साहित्याच्याअभ्यासािरूेझािेआिे. 
 

१६०९मध्येथॉपषिेशके्सहपअरचीसुिीिेप्रहसद्धकेिी िेखरे.परंिु १५९४पासूिम्िणजेस्पेन्सर
आहण डे्रटिची सुिीिे प्रहसद्ध झािी िेव्िापासूिच शके्सहपअरची सुिीिे हमत्रमंडळीि आहण पहरहचिािं
खाजगीरीत्याप्रसृिझािीिोिी.िीिारीखकदाहचिहववाद्यमाििीिरी१५९७िंिरिीकाव्येपुष्ट्कळािंा
ठाऊकझािेिीिोिीअसेमािण्यासपुरावाआिे.आपल्याकहविाचंाप्रसारखाजगीिऱ्िेिेकरण्याचीप्रथा
त्यावळेीिवीििव्ििी.खाजगीिऱ्िेिेिोकािंापहरहचिझािेल्यायाभावकहविाहंवर्यीदोिगोष्टीिक्षाि
येिाि.जवळपासएकाचवळेीहिरहिराळ्याकवरिीहिहििेल्याकहविािंभारे्ची, अिंकरणाची, शिैीची
साम्यस्थळे सवषत्र सापडिाि आहण िी कुणा एकािे दुसऱ्याकडूि घेििी िे शोधूि काेण्याचा प्रयत्ि
बौहद्धकखेळम्िणूिमिोरंजकअसिािरीत्यािूि हिहििअसे हिष्ट्कर्षिािीिागणेकठीण. त्यावळेचे
कवी एका साहि्त्यकक्रीडेि भाग घेऊिआपिे िैपुण्य हसद्धकरीि असल्यामुळे त्या खेळाििीकािी
सामान्य वैहशष्ट्टे्यसवांच्याचकिृषत्वािसापडिािअसेमािणेवस्िु्स्थिीिाअहधकधरूििोईि. दुसरी
गोष्ट िक्षाि घ्यायची िी या काव्याि येणाऱ्या वैय्क्िक खाजगी उल्लखेासंबधंीची. िी सुिीिे प्रहसद्ध
करण्याच्या िेिूिे हिहिण्याि आिी िसल्यामुळे, त्याचें स्वरूप प्रथमिः वैय्क्िक आिे. त्यािं बरेच
खासगिउल्लेख, संदभष, व्यक्िीआिेल्याआिेि.त्यामुळेचडब्ल्यू.एच.कोण? कृष्ट्णसुंदरीकोण? इत्यादी
प्रश्ि उप्स्थि झािे. पण त्या प्रश्िािंी या सुिीिाचंा अथष पूणषपणे झाकूि टाकिेिा िािी. वैय्क्िक
संदभामुळे या सुिीिािंा कािी प्रमाणाि गूे, कोड्याचे रूप आिेिे असिे िरी वैय्क्िक संदभाच्या
मयादाचंी कवीिा जाणीव िोिी असे हदसिे. जे काव्य उघडउघड प्रहसद्धीसाठी हिहििेिे असिे त्या
आधुहिककाव्याििीमयादासुटिेिीआपल्यािाहदसिे.अमयादवैय्क्िकसंदभषआहणवैय्क्िकअथष
असाप्रकारशके्सहपअरिाकवीयािात्यािेमान्यिसावाअसेअिुमािकाेल्यासअस्थािीठरणारिािी.
त्यामुळेचडब्ल्यू.एच.िाशके्सहपअरचासखािक्कीकोण, याप्रश्िाचेउत्तर हमळािेिािीिरी सुिीिाचंा
अथषवरसग्रिणकरण्यािअडचणयेििािी. 
 

या डब्ल्यू.एच.बद्दिअिेक िकष  करण्यािआिेआिेि. शके्सहपअरचा भाचा हवल्यम िटष हकवा
चॅपमियाकवीचाअंिेवासीहवल्यमह्मजूम्िणजेडब्ल्यू.एच.असेसुरुवािीिाकािरिीकाेिेिेअिुमाि
फारचजुजबीआिे.परंिुसाउथम्पटिआहणपेम्बु्रकयादोििावाचंाहवचारगंभीरपणेकेिापाहिजेआहण
िसािोकरण्यािआिेिािीआिे. 
 

िेन्री रायथस्िीचे म्िणजे साउथमॅ्पटिचे इहिझाबेथ व्िॅर्िॉि या बाईशी असिेिे रिस्य, त्या
बाईशी िग्ि करण्याि असिेल्या अडचणी, एहसक्सच्या उमरावाशी असिेिी त्याची चेाओे इत्यादी
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घटिाचंाआधारघेऊिसाउथमॅ्पटिम्िणजेचसुिीिािंिाडब्ल्यू.एच.असेमािणाराटीकाकाराचंामोठा
वगषआिे.डाउडििायाटीकाकारािंिाअग्रणी.परंिुयामिाचास्वीकारकरण्यािअडचणीआिेि.एक
िर शके्सहपअरचीआहण साउथमॅ्पटिचीओळख त्याच्या बािपणापासूि म्िणजे १५९४ च्या हकिी िरी
पूवीचीअसेगृिीिधरावेिागिेआहणिसेकरण्यािाआधारिािी.सुिीिक्रमाकं५३मधिाॲडोहिसचा
संबंधशके्सहपअरच्याव्िीिसआहणॲडोहिसमधल्यािायकाशीजोडणे, सुिीिक्रमाकं२६मधिासुिीि-
अपषणाचा उल्लखेआहण शके्सहपअरच्या इिरकहविािंिे उल्लखे एकाच व्यक्िीच्या स्िुहिपरआिेि असे
मािणे, अपषणपहत्रकेिव्यक्ििोणारी‘भाविा’ अिेकदाकृहत्रमअसिेिेहवसरणेइत्यादीगोष्टीकेल्यािरच
साउथमॅ्पटि िाच डब्ल्यू.एच. असे मािण्याची सोय िोिे. पण या सोयीमुळे साधिे काय? त्यामुळे
रसग्रिणािामदििोिेकाय? याप्रश्िाचेंउत्तरिकाराथीचद्यावेिागेि.िोचप्रकारपेम्बु्रकयादुसऱ्या
िावाचा.सुिीिािंआिेल्याकृष्ट्णासुंदरीचाशोधथोडाफारपेम्बु्रकयािावामुळेिागिो.यापेम्बु्रकचीमेरी
हफटििावाचीकुणीसावळीहप्रयािोिीम्िणे.िसेच८५आहण८६यासुिीिािंसूहचिझािेिाचॅपमििा
कवीपेम्बु्रकच्यास्िेिासाठीशके्सहपअरशीचेाओेकरीििोिाम्िणे.िेिीअंदाजिकष शक्िीप्रमाणाबािेर
िाणल्याहशवायपटििािीि. 
 

याबाबिीििीदोन्िीमिेअशािऱ्िेिेअस्वीकारणीयठरल्यावरकायकरायचे? िेिमीचाएकमागष
आिेच. िी सुिीिे शके्सहपअरिे मुळी हिहििेिी िािीिच, बेकि हकवा रॅिीिे हिहििी असावीि, असे
समजिे की या प्रश्िाचंा साफ हिकाि िागिा. पण शके्सहपअरच्या िावावर असिेिी साहित्यसंपदा
त्यािेचहिमाणकेिीआिेिेआिासवषमान्यझाल्यावरयाअचाटशोधािंाहकमिउिरिािी.शके्सहपअर
िा एक िाडामासाचा माणसू िोऊि गेिा. िोकवी िोिा, िाटककार िोिा असे माििे िािी िर एका
गूेिेच्याआहण अहिबंध अिुमािशक्िीच्या अशा हबकटजाळ्यािआपण सापडिो हि डोके हठकाणावर
ठेविूत्यािूिसुटकाकरूिघेणेअशक्यिोिे.डब्ल्यू.एच.कोणयावादािल्यादोिप्रमुखपक्षाचंीकासि
धरिाएवेेिक्षािघ्यायिािवेकीहमत्रपे्रमाचाहवर्यअसिेिीएकचव्यक्िीिोिीअसेसमजणेआवश्यक
िािी.प्रत्यक्षािल्याकुणाव्यक्िीवरकाव्याििािायकपूणषपणेबेिण्याचाअकिात्मकप्रयासशके्सहपअरिे
केिा असेिअसे संभवि िािी. िे हमत्रपे्रमिी असाधारण हकवा हवकृि िोिे असेिी समजण्याचे कारण
िािी.यासुिीिािूंिहमत्राचीकथाअस्पष्टपणेआकारघेिेिेखरे; परंिुत्याअस्पष्टिेिचहिचेसौंदयषआिे.
याकथेचाउपयोगमात्रआिे.हिच्यामुळेया१५४सुिीिािंाएकसंधपणायेिो.त्यािंल्याकािीकाव्यदृष्ट्ट्या
कच्च्याअसिेल्यासुिीिािंासबंधकथेिस्थािहमळिे.त्यािंिेप्रत्येकसुिीिश्रेष्ठदजाचेआिेअसाआग्रि
धरण्याचीजबाबदारीिीवाचकावंर येििािी.यासुिीिािंीअस्पष्टपणेकािोईिापणएककथा गंुहफिी
आिेअसेमाििेिरत्यािआशयाचीपहरपूणषिारसघििाअिुभवािायेिे.म्िणूिचसुिीिाचंाएखादाक्रम
मािणे अपहरिायष ठरिे. िा क्रम सुिीिाचें उपहवर्य िक्षाि घेऊिच ठरवावा िागिो. सुिीिाचंा क्रम
ठरहवण्याचे जे हिरहिराळे प्रयत्िझािे त्याचंी िोंडओळखउपयुक्िठरिे.अथािया बाबिीिझािेल्या
आत्यंहिकप्रयत्िािंाफारसेमित्त्वदेण्याचेकारणिािी.त्याििाएकप्रकारअसा.हमत्रआहणकृष्ट्णसुंदरी
यािंाउदे्दशिूहिहििेल्यासुिीिािंएकसूत्रिासिजआेळििािीम्िणिूयादोिहवर्याचंीभािगडठेवाच
कशािा? हमत्रािाउदे्दशूिहिहििेल्यासुिीिािंथोडाफेरफारकरूिपहुल्लगीउल्लखेाचेंसरसकटस्त्रीहिगी
उल्लेखािंरूपािंर केिे हकवा िाच प्रकारउिटा केिाकीझािे. मगदोि प्रकारच्या सुिीिाचंीसंगिी
िावायचाप्रश्िचरािाििािी; क्रमिावण्याचेकामबरेचसरळिोिे.आत्यहंिकदृहष्टकोणाचें िे ‘िमुिे’ 
केवळगमिीखािरचिक्षाि ठेवायिािविे.सामान्यिःसवािुमिेअसेसमजण्याि येिेकी सुिीिािंिी
पहििी१२६सुिीिेहमत्रासंबधंीअसूिउरिेिी२९कृष्ट्णसुंदरीिाउदे्दशूिहिहििेिीआिेि. 
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पहिल्या१२६सुिीिाचेंस्थािअशािऱ्िेिे हिहििझािेिरीत्याचंािीएकमेकाशंीसंबंधकुठल्या
क्रमािेिावायचा? याबाबिीिकािी सुिीिाहंवर्यीचएकवाक्यिािोऊशकिे.बाकीच्याचंाक्रमठरवणे
म्िणजेकुठल्यािरीएकामिाचाआग्रिधरणे.मुख्यिःदोिप्रकारचेक्रमसवषमान्यआिेि; पहििा१६०९
च्या प्रकाशिािे (क्वॉटो प्रिीििा)आहण दुसरा १६४० च्या बेिसिच्या आवृत्तीििा. थॉपषच्या (१६०९)
संग्रिाची सुरुवाि ‘From fairest creatures we desire increase’ या सुिीिािे िोिे िर १६४० च्या
प्रिीििेपहििेसुिीिआिे ‘Ah, wherefore with infection should he live.’ बेिसििेठरविेिाक्रम
मान्य असणाऱ्यािंािी िे सुिीि प्रथम यावे िे मान्य िािी. बेिसिचा क्रम थोडाफार मान्य िोिो िो या
सुिीिशृखंिेिल्या मधल्या कडव्यासंबधंी. िा मधिा क्रम मुख्यिः हवर्यावंरूि ठरवण्यािआिाआिे.
मुख्य हवर्यिीि; हमत्रािाकवीिे केिेिािग्िकरण्याचाउपदेश, हमत्रपे्रमकाव्याच्या माध्यमािेअमर
करण्याचीकवीची ईष्ट्याआहण हमत्राच्या सौंदयाची स्िुिी. या हिन्िी साकेंहिक हवर्याचंा स्पष्ट व एकत्र
उल्लेख १७ व्या सुिीिाि आिे (या िेखाि वापरिेिे सुिीिाचें क्रम क्वॉटो प्रिीििे आिेि). या िीि
हवर्याचं्यापोटािअिेकउपहवर्यआिेिआहणएकेकाहवर्यावरचीसुिीिेएकत्रबाधंण्याचेशके्सहपअरच्या
मिाि िोिे असे गृिीि धरण्याि येिे. िे पटण्यासारखेआिे. हमत्राहवर्यी भ्क्िभाव, असूया, अिुिाप, 
संशयअशाअिेकभाविाचेंपुंजम्िणजेचसािहजकपणेएकत्रयेणारीसुिीिे; िीजणूआपल्याजागाआहण
क्रमआपोआपचपके्ककरिाि.जुिाक्रममान्यकरणाऱ्याचंाअग्रणीडाउडि, िरिवाक्रमसुचवणाऱ्यािं
िाइट सवांि अहधक मित्त्वाचा. सुिीिाचंा क्रम ठरहवण्याचा बौहद्धक खेळ गेल्या शिकाि टीकाकारािं
खूपचरंगिा.सामान्यपणेअसेम्िणायिािरकििािीकीयावादािजुन्याच्यापक्षािाअहधकमिेपडिी.
आत्मरिी िा सुिीिाचंा मुख्य हवर्यआिे असे माडंणारा हफहिप मार्मटिसारखा कािचा म्िणजे १९७२
मधिा सशंोधकदेखीि जुिा क्रमच माििो. क्रम ठरहवण्याच्या या प्रयत्िामुंळे, त्यािंल्या कुठल्यािी
हसद्धािंामुळेहकवाशोधामुळेसुिीिाचं्यारसास्वादािकसिीिीभरपडिीिािीकीयाप्रश्िािल्याअडचणी
कमी झाल्या िािीि असे आडषि आवृत्तीच्या संपादकाचे मि आिे. मग या प्रयत्िाचें प्रयोजि काय? 
रसास्वाद िािी एका मयादेिंिर बौहद्धक खेळच बिि असिो. या खेळाििाआत्यंहिक प्रकार म्िणिू
सुिीिाचंाक्रमठरहवण्याच्याआणखीएकापद्धिीचाउल्लेखकरिायेईि.ज्यासुिीिािंिीअंिगषियमके
सारखी असिीि िी एकत्र करायची आहण अशा िऱ्िेिे सुिीिाचंा क्रम िावायचा. या पद्धिीि
बुहद्धचािुयाचाचभागअहधक.व्यंजिाचं्याजोड्यािेरूिसुिीिाचंाएकमेकाशीसबंंधजोडण्याच्याप्रयत्िाचे
दोिप्रकारेसमथषिकेिेजािे.व्यंजिसाम्येअसिेिीसुिीिेपरस्पराशंीजोडण्याचीप्रथाशके्सहपअरच्या
काळीसुिीिकारामंध्येरूेिोिीअसेसागंण्याियेिे.िीप्रथायाहंत्रकिऱ्िेिेपाळल्यामुळेचशके्सहपअरच्या
समकािीिसुिीिकाराचंीसुिीिेकृहत्रमआहणहिजीवझािीिेहवसरूिचािणारिािी.याप्रकारिेियार
झािेल्याशके्सहपअरच्यासुिीिाचंीशृखंिा‘A woman’s face, with Nature’s own hand painted’ या
सुिीिािेिोिेआहणिेिमीच्यापहरहचि‘The little Love-god,lying once asleep’ यासुिीिाऐवजीहिची
अखेरीिोिेिी‘Poor soul, the centre of my sinful earth’ यासुिीिािे.िािीक्रमस्वीकारायिािरकि
िव्ििीपणयाक्रमामुळेसुिीिेसमजूिघ्यायिाअथवात्याचंारसास्वादघ्यायिाकुठिीिीहवशरे्मदि
िोििािी. 
 

प्रश्िोपप्रश्िाचं्यागदीिूिवाटकाेीिआपणयासुिीिाकंडेगेिोिरिािीकाययेिे? अिेकहवध
सौंदयािेिटिेल्यासुिीिाचेंसौंदयष.िेसौंदयषभारे्चेआिे,भाविेचेआिे, प्रहिमाचेंआिे, आशयाचेआिे.
याबिुहवधसौंदयामुळेिाटककारशके्सहपअरच्याकीिीिकवी म्िणूिमोिाचीभरपडिे.इंग्रजीभारे्चे
िागर सौंदयष वाेवणाऱ्या अिेक ओळी, हवपुि शब्दसंपदा या सुिीिािं जागोजागी हवखुरिी आिे.
एखाददुसरेकचे्चसुिीिसोडिेिरकुठल्यािीसुिीिािूियासौंदयाचीउदािरणेदेिायेिीि.सुिीिाचा
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प्रकारसाकेंहिकआिेयागोष्टीचीआठवणदेखीिप्रत्यक्षसुिीिेवाचिािािोििािी.सुिीिाििाहवचार
कसा भाविेच्या पािळीवरजाऊि भाविामय िोिो याची हृद्यसाक्ष हमळिे. िी भाविा ्स्थर स्वरूपाची
िसूिसुिीिािंअध्याहृिअसिेल्याबारीकबारीकप्रसंगामुंळेिीवाििीआहणिाट्यमयझािेिीआिे.िी
िाट्यत्मकिाएकडिसोडिािरइिरकवरच्यासुिीिािंसिसाआेळणारिािी.िीिाट्यमयभाविा
ज्या प्रहिमािूंि उमटूि येिे त्या सगळ्या प्रहिमा हिसगाच्या भव्य खुणािूंि–चंद्र, िारे, पृर्थवी, आकाश
इत्यादरिूि–आिेल्याअसल्यामुळेिीसुिीिेकेवळवैय्क्िकपािळीवरिरेंगाळिाकाि, जीवि, मृत्यू
इत्यादी मोठ्या हवर्यािंा सिज स्पशषकरूिजािाि. म्िणूिि सुिीिाचं्या इहििासािच िव्िे िर एकूण
काव्याच्याइहििासािशके्सहपअरच्या सुिीिािंाअिन्यसाधारणमित्त्वप्राप्ििोिे.आपल्या हप्रयिमेसाठी
काव्याचेप्रासादबाधंण्याचीपेर्ट्ाकष चीमित्त्वाकाकं्षापूणषझािीिािी; िीकरामिशके्सहपअरिेसिजकरूि
दाखहविी. िी हप्रया अिाहमक राहििी, िो हमत्र अिाहमक राहििा पण या सुिीिािंी मात्र अमर िाव
कमाविेिेआिे. 
 
 

** 
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शेक्सणिअरिरील टीका 
 

डॉ. णि. ना. ढिळे 
 

अिेकरहसकवहवद्वाियाचं्यामिेशके्सहपअरिाजगािीिसवषश्रेष्ठिेखकअसल्यािेत्याच्याबद्दि
हजिकेहिहििेगेिेआिेहििकेइिरकोणत्यािीिेखकाबद्दििािी.इं्ग्िशभारे्ििरअसंख्यिेखव
पुस्िके आिेिच व दर वर्ी त्याि हकिी िरी भर पडि आिे. याहशवाय जगािीि जवळजवळ सवष
मित्त्वाच्याभार्ािूंि–हवशरे्िःयुरोपािीिफ्रें च, जमषि, इटॅहियिइत्यादी–दररोजिवीिहिखाणप्रहसद्ध
िोि आिे. िेव्िा शके्सहपअरवरीि टीकेचा इहििास थोडक्याि देणे शक्य िािी. पण कािी प्रहसद्ध
टीकाकार व टीकेचे हिरहिराळे प्रकारे हकवा संप्रदाय याचंा येथे थोडक्याि आेावा घेिा येईि.
शके्सहपअरवरीिटीकेचा हवस्िृिइहििासइं्ग्िश(वइिरिी)भारे्िअथािचउपिब्धअसूि हकत्येक
‘गं्रथसूची’ (Bibliofraphies) वारंवार प्रहसद्ध िोिाि. याहशवाय दर वर्ी िोणाऱ्या िवीि िेखाचंी यादी
करूित्यािेखावंरीिसमिोचिप्रहसद्धकरणारीअिेकहियिकाहिकेपणआिेि. 
 

शके्सहपअरच्या हिखाणावरीि टीकेिा त्याच्या ियािीिचखरोखर सुरुवािझािी. रॉबटष ग्रीि
(Robert Greene) हकवाइिरसमकािीििेखकाचंीमिेफारचत्रोटकअसल्यािेसामान्यवाचकािािी
मािीििसिाि.पणअशा िेखकाचं्यामिावंरूिइहिझाबेथच्याकाळािशके्सहपअरकवीविाटककार
म्िणूि प्रहसद्धआहण िोकहप्रय िोिा िे हसद्ध िोिे. त्याच्या गं्रथावंरीि टीकेचा इहििास हिहििािा या
समकािीि उल्लखेािंा फारच मित्त्व येिे. त्याच्या मृत्यूिंिर त्याचे ‘गं्रथ’ १६२३ मध्ये त्याच्याच
िाटकमंडळीिीििटिेहमगवकाँडेियािंीप्रहसद्धकेिे(पहििा‘फोहिओ’). यागं्रथाच्याप्रस्िाविेिीि
उदगार त्याच्यामोठेपणाचीसाक्ष देिाि.जरीदोघेिीसंपादक िेखक म्िणिू प्रहसद्धिसिेिरी त्यािंी
केिेल्याश्रमामुंळेशके्सहपअरच्यावाचकाचंीवटीकाकाराचंीअहिशयसोयझािीवहमत्रपे्रमािे(हकवाइिर
कािी कारणािंी) त्यािंी जो उपोदघाि हिहििा त्यािीि जवळजवळ प्रत्येक वाक्य फार ऐहििाहसक
मित्त्वाचे आिे व त्याच्या िाटकाचें रसग्रिण करणाऱ्या सवष िेखकािंी िक्षाि ठेवण्याजोगा मित्त्वाचा
उपदेश त्यािंी अगदीसिज केिाआिे. त्यावरूि त्याचंी मार्ममकिा हसद्ध िोिे. त्याचं्या उपदेशाचेसार
एकाचवाक्यािआिेआिे. 
 

‘Read him, therefore; and again, and again: and if then you do not like him, surely you 
are in some manifest danger, not to understand him’. (स्पेहिग आधुहिक). याच काळािीि
सुप्रहसद्धहवद्वाििेखकबेिजॉन्सि(Ben Jonson) िाअिेकदृष्टरिीपहििामित्त्वाचाटीकाकरठरिो.
कारणिोस्विःिाटककारिरिोिाचपणहशवायअहभजाि(Classical) वाङमयाचा–हवशरे्कःग्रीकव
िॅहटि–कट्टापुरस्किाआहणअभ्यासूिोिा.शके्सहपअरच्यािाटकािंीिहकत्येकवैहशष्ट्टे्यअथाित्यािा
मान्य िव्ििी. कारण िी िाटके जुन्या जमान्यािीि ‘क्िॅहसकि’ साच्याि बसणारी िव्ििी. उिट िी
अिेक दृष्टरिी ‘रोमहँटक’ िोिी. िरीिी जॉन्सििे शके्सहपअरची सामान्यिः स्िुिीच केिी पण त्याच्या
िाटकािंीि कािी दोर्ाचंािी उल्लखे बेि जॉन्सििे स्पष्टपणे केिा. त्याच्या शके्सहपअरवरीि सुप्रहसद्ध
कहविेिीि हकत्येकओळीफारचमित्त्वाच्याअसूिपुेीिटीकाकारािंामागषदशषकठरल्या.(उदा. ‘He 
was not of an age, but for all time!’) 
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सिराव्याशिकािशके्सहपअरचेगं्रथबऱ्याचवळेाप्रकाहशिझािेवत्यावरूिकवीचीिोकहप्रयिा
व वाङमयािीि मित्त्व समजूि येिाि. या शिकािीि सवांि मित्त्वाचा टीकाकार ड्रायडि (John 
Dryden). इं्ग्िशटीकेच्याइहििासािड्रायडिचेस्थािफारमोठेआिे.त्यािाआधुहिकइं् ग्िशटीकेचा
जिकअसेचमाििाि.िोस्विःिाटककारिीिोिा. त्याच्यामिेशके्सहपअरिाइं् ग्िशमधीिसवषश्रेष्ठ
िाटककारिोिा.त्यािेशके्सहपअरचीिुििाइिरदेशािंीििेखकाबंरोबरकरूित्याचेमोठेपणकशाि
िोिे िे दाखवण्याचा प्रयत्ि केिा. त्याच्या टीकािेखािंीि अिेक उिारे अजरामर झािे असूि
शके्सहपअरचािौिहिकअभ्यासत्यािेफारहिभीडपणेकेिा.त्याच्याटीकेचापुे ीििमुिापािा: 
 

‘Shakespeare was the Homer, or father of our dramatic poets;Jonsonwas the Virgil, 
the pattern of elaborate writing; I admire him, but I love Shakespeare.’ 
 

ड्रायडििेशके्सहपअरचीिुििाअिेकिाटककाराशंीअत्यंिमुदे्दसूदरीिीिेकेिीवआपिीमिे
मोजक्याशब्दािंवआकर्षकशिैीिेमाडंिी.त्यामुळेत्याच्यामिािंािेिमीचमित्त्वरािणारिेउघडआिे. 
 

ड्रायडििंिर आपण अठराव्या शिकािीि टीकेचा हवचार केिा पाहिजे. या शिकािीि (व
पुेीि)टीकेिएक-दोिमित्त्वाचेफरकजाणविाि.जॉन्सि(Ben Jonson) वड्रायडििेिाटककार
िोिेवत्यािंीमुख्यिःशके्सहपअरच्यािाटकाचंीरंगभमूीवरीिपकडपािूित्याच्यािोकहप्रयिेचीमार्ममक
चचाकेिी.त्यािंाशके्सहपअरफारजवळचावाटििोिा.सािहजकचकािािंरािे हिमाणिोणारेअिेक
प्रश्ि–उदािरणाथष, शके्सहपअरच्यािाटकाचंामूळपाठ. त्याचेंमूळआधार, त्याच्याचहरत्राबद्दिसंशोधि
इत्यादी–त्याचं्यापुेे िव्ििे. त्यािंी शके्सहपअरच्या काव्याचे मित्त्व व त्याच्या िाट्यिंत्राचे सौंदयष
थोडक्यािसागंण्याचाप्रयत्ि केिा.पणअठराव्याशिकािीि(व पुेीि)िेखकसंशोधिावरभर देऊ
िागिेवत्यामुळेिािािऱ्िेचेप्रश्ि हिमाणिोऊिशके्सहपअरवहरिटीकाकेवळ ‘वैय्क्िकमिप्रदशषि’ 
हकवा ‘रसग्रिण’ या स्वरूपाची राहििी िािी. िी अिेकहवध झािी व स्वाभाहवकपणेच हिरहिराळ्या
िेखकािंीहिरहिराळ्यामुद्द्यावंरभरहदिा.त्याचप्रमाणेयाटीकाकारािंािळूिळूआधीच्याटीकाकाराचंी
मिेिीिक्षािघेणेभागपडूिागिे.त्यामुळेकेवळशके्सहपअरचीिाटकेसमोरठेविूमिप्रदशषिकरणारे
टीकाकारमागेपडिेवइिराचं्यामिाचेंखंडिमंडिकरणाऱ्यावादहववादात्मकटीकेिाप्रारंभझािा.या
प्रवृत्तीचापूणषआहवष्ट्कारहवसाव्याशिकािीिटीकेिहदसिो. 
 

अठराव्या शिकािीि हवद्वाि मुख्यिः शके्सहपअरच्या िाटकाचें संपादि शास्त्रशुद्ध रीिीिे कसे
करावे िे पािणारे िोिे. त्यामुळे या शिकािीि प्रहसद्ध झािेल्या संपाहदत्त आवृत्ती (Editions) फार
मित्त्वाच्याआिेिवकािीसंपादकािंीहिहििेल्याप्रस्िाविात्यािंीिसशंोधिपरदृहष्टकोणामुळेअजूििी
आधारभिू आिेि. रो (Rowe), पोप (Pope), हटबल्ड (Theobald), मिोि (Malone) इत्यादी
संपादकाचंीकामहगरीशके्सहपअरच्या प्रत्येकअभ्यासूिा माहििी पाहिजे. ‘वाङमयीि’ टीकेच्यासंदभाि
सवांि मित्त्वाची कामहगरी डॉ. जॉन्सि (Dr. Samuel Johnson) यािे केिी. पोप व डॉ. जॉन्सि िे
इं्ग्िशवाङमयाििेखकम्िणूििीप्रहसद्धअसल्यािे–हवशरे्िःदोघेिीकवीअसल्यािे–त्याचं्याआवृत्तरिा
हवशरे्मित्त्वआिे.पणपोपिेहवशरे्कािीकेिेिािी.उिटकािीहठकाणीहिष्ट्कारणदुरुस्त्यासुचविूव
कािी भाग गाळूि त्यािे शके्सहपअरवर अन्याय केिा. डॉ.जॉन्सिची आवृत्ती मात्र त्यािीि हवख्याि
प्रस्िाविेमुळेफारमित्त्वाचीआिे.शके्सहपअरकडेपािण्याचाअठराव्याशिकाच्याउत्तराधािीिदृहष्टकोण
या प्रस्िाविेि बरोबर उमटिाआिे. हशवाय जॉन्सिचे व्य्क्िमत्त्व फारच प्रभावी असल्यािे व त्याच्या



 
 अनुक्रमणिका 

बोिण्याच्या व हिहिण्याच्या शिैीि हविक्षण सामर्थयष असल्यािे त्याच्या मिाचंा हवचार अजूििी सवष
टीकाकारािंाकरावािागिो.जॉन्सििाबुहद्धवादी(Rationalist) िोिावकोणत्यािीचचेिसवषसामान्य
अिुभववज्ञाि(Common sense) यावंरचहभस्िठेविूआपिेमिठासूिसागंण्याच्यात्याच्याअसामान्य
कौशल्यामुळे त्याची मिे म्िणजे स्विंत्र प्रहिभेच्या हवद्वािाची मिे िोि. त्यािीि कािी मिे थोडीशी
हवहक्षप्िपणाचीसुद्धावाटिाि.पणत्यािंीिखोचव हविोदयाचंा हवचारकेल्यासजॉन्सििाएकअत्यिं
मित्त्वाचाटीकाकारमाििापाहिजे. त्यािेशके्सहपअरच्यािाटकािंीिकािीदोर्ाचंीिीछाििीकेिीव
टीकाकारहकिीस्पष्टवक्िािवायाचाआदशषघािूिहदिा.अथाित्याच्यासवषगुणाचंापूणषसमुच्चयत्याच्या
Lives of the Poets याटीकागं्रथािहदसिो.शके्सहपअरिेिैहिकमूल्यांकडेथोडेदुिषक्षकेिे, ववाचक–
हकवा पे्रक्षक–यािंाउपदेशकेिािािी, िीिाटककाराचीचूकिोिीअसेइिरित्कािीििेखकापं्रमाणे
जॉन्सिचेिीमििोिे.उदािरणादाखियेथेदोिवाक्येदेिायेिीि.िीदोन्िीजॉन्सिच्याप्रस्िाविेिीि
आिेि: 
 

‘He (Shakespeare) sacrifices virtue to convenience, and is so much more careful to 
please than to instruct, that he seems to write without any moral purpose.’ 
 

‘……..He (Shakespeare) carries his persons indifferently through right and 
wrong………..’ 
 

शके्सहपअरच्याहिखाणािकािीदोर्हकवावैगुण्येआिेििेअथािकािीपूवीच्याटीकाकारािंािी
मािीििोिेवत्याचंाउल्लेखमधूिमधूििोििीअसे.पणशके्सहपअर, हमल्टिवगैरेप्रहथियशिेखकाचं्या
दोर्ाचंी(अथाििे‘दोर्’ मािावेहकवािािीिेटीकाकाराच्यादृहष्टकोणावरअविंबिूरािीि)िपशीिवार
हिभीडपणे चचा करण्यािा सुरुवाि डॉ. जॉन्सििेच केिी. िेव्िा वाङमयीि टीकाकाराचं्या माहिकेि
जॉन्सििाफारचमािाचेस्थािआिे.अठराव्याशिकािचदुसऱ्याएकाटीकासंप्रदायाचािीउगमझािा.
िोसंप्रदायम्िणजेकाव्यात्महकवा‘सजषि’शीिटीका(Creative Criticism). शके्सहपअरच्यािाटकािंीि
पात्राचंीस्विंत्रचचाकशीकरावीिेमॉगषििे(Maurice Morgann) ‘फॉल्स्टाफ’ (Falstaff–Henry IV,1 2 
etc.) याहविोदीपात्रावरीिहिबधंािदाखविूहदिे.एकोहणसाव्याशिकािीिकोिहरज, िॅझहिटवगैरे
टीकाकाराचं्यािेखिािीिकािीगुणदोर्मॉगषिच्याहिबधंाििीआेळिाि. 
 

एकोहणसाव्याशिकाच्यासुरुवािीिाइंग्िंडमध्ये‘रोमहँटहसझम्’ याप्रवृत्तीचेवचषस्विोिे.काव्य, 
हिबधं, कादंबरी इत्यादी सवषच वाङमयप्रकारािं ‘रोमहँटक’ (व्य्क्िहिष्ठ, गूेरम्य वािावरण हिमाण
करणारे, सौंदयषवादी इत्यादी) प्रवृत्तीचा पगडा असल्यािे त्या काळािीि टीकासुद्धा ‘रोमहँटक’चआिे.
एकोहणसाव्याशिकािीिसवांिमित्त्वाचाशके्सहपअरवरीिटीकाकारकोिहरज (S. T. Coleridge). 
कोिहरजची शके्सहपअरवरीि व्याख्यािे, हिबधं, हिरहिराळ्या प्रसंगी काेिेिे उदगार वगैरे एकत्र
अभ्याहसल्यासयाकाळािीिशके्सहपअरकडेपािण्याचादृहष्टकोणसमजणेफारसोपेआिे.सामान्यिःया
कािखंडािीिटीकाकारशके्सहपअरिासवषश्रेष्ठिेखकमािूित्याच्याप्रत्येकिाटकािीिव्यक्िी, प्रसंग, 
हविोद, शोकरसइत्यादरचेरसग्रिणकरिािाआेळिाि.कोिहरजचेसवषिक्षशके्सहपअरचेकाव्यवव
स्वभावपहरपोर्यावंरकें हद्रिझाल्यामुळेत्याच्यािेखिािवभार्णािशके्सहपअरचेप्रत्येकबारीकसारीक
गोष्टीिसुद्धा समथषिच केिेिे हदसिे. दोर्दशषिाचा प्रयत्ि त्यािे फारच क्वहचि केिा. त्यामुळे एक
प्रकारच्या हवभहूिपूजेिाच प्रारंभ झािा िे खरे. पण कोिहरज अत्यंि मार्ममक कवी व मािसशास्त्रज्ञ
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असल्यामुळेत्यािेकेिेिेशके्सहपअरच्यािाटकािंीिपात्राचेंमिोहवश्लेर्णअजूििीपुष्ट्कळटीकाकारािंा
मान्यआिे.हवशरे्िःत्याची‘िॅम्िेट’, ‘हकगहियर’ वगैरेिाटकावंरीिमिेवहिरहिराळ्यापात्रािंीिुििा
करण्याचे कौशल्य, यावंरूि िेखकाबद्दिसंपूणषआदर व श्रद्धा बाळगूि हिहिणारा टीकाकार–सहृदय
टीकाकार–हकिीउच्चदजाचीटीकाहििूशकेििेहदसूियेिे.मॉगषििेफक्िफॉल्स्टाफयाएकापात्राचे
हवशरे्सूशमहवश्लेर्णकेिे.कोिहरजिेसवषमित्त्वाच्यापात्राचेंस्वभावहवशरे्दाखविूहदिेवशके्सहपअर
िाअसामान्यप्रहिभेचािेखक(Genius) िोिािेवारंवारहसद्धकरण्याचाप्रयत्िकेिा.ित्कािीिइिर
टीकाकारसुद्धा पुष्ट्कळ अंशी कोिहरजच्याच मिाचे िोिे. हवशरे्िः िॅझहिट (William Hazlitt) व िॅम
(Charles Lamb) यादोघािंी हकत्येकिाटकावंररसग्रिणात्मकिेख हिहििे. िॅझहिटची िेखिशिैी
फाररेखीववमुदे्दसूदअसल्यािेत्याच्याटीकेिकोिहरजपेक्षाजास्िपद्धिशीरपणावमिोरंजकचचाआिे. 
 

‘रोमहँटक’ टीकाकारािंी (म्िणजे ‘रोमहँटक’ कािखंडािीि टीकाकारािंी) शके्सहपअरचा सूशम
अभ्यास केिा. त्यामुळेअगदीििािसिािप्रसंगाचंीसुद्धादखि घेििी गेिी.उदािरणाथष, डी हक्वन्सी
(Thomas De Quincey) या िेखकािे ‘मकॅ्बेथ’ यािाटकािीिएकाचप्रसंगावरफारमित्त्वाचा हिबधं
हिहििा. (On the Knocking at the Gate in Macbeth). अशा रीिीिे शके्सहपअरच्या िाटकाचंा
सवांगीण अभ्यास सुरू करूि त्याच्याबद्दि हििािं आदर हिमाण करण्याचे कायष या हपेीिे केिे. या
टीकाकाराचं्या मिाचंा प्रभाव अजूििी जगाि सवषत्र हदसूि येिो. एकोहणसाव्या शिकाच्या उत्तराधाि
इंग्िंडवअमेहरकायादोन्िी देशािं व्य्क्िपूजेिामित्त्वआिेवशके्सहपअरिाजवळजवळअहिमािव
कोटीिबसहवण्यािआिे. त्याप्रवृत्तीची सुरुवािकोिहरजच्या िेखिाि हदसूि येिे.याप्रवृत्तीचेसवांि
सुप्रहसद्ध उदािरण म्िणजे कािाइि (Thomas Carlyle) या िेखकाचे सुपहरहचि असिेिे पुेीि
उदगार: 
 

‘Indian Empire, or no Indian Enpire; we cannot do without Shakespeare! Indian 
Empire will go, at any rate, some day; but this Shakespeare does not go, he lasts for ever 
with us; we cannot give up our Shakespeare!’ 
 

हवसाव्या शिकािीि शके्सहपअरवरीि टीका पूवीइिकी साधी िािी व हकत्येक वळेा िी
समजण्यासिीअत्यंिअवघडआिे.याचेमुख्यकारणम्िणजेयाशिकािीिशास्त्रीय(Scientific) ज्ञािाचा
वदृहष्टकोणाचाप्रसार.त्याचप्रमाणेयाशिकािजवळजवळप्रत्येकज्ञािशाखेिक्राहंिकारकबदिझािे
आिेि.ित्त्वज्ञाि, िीहिशास्त्र, मािसशास्त्रइत्यादीहवर्यािंहकिीिरीिवीिहवचारगेल्याअधषशिकािपुेे
आिे. त्या हवचाराचं्या अिुरोधािे शके्सहपअरच्या िाटकांचा फेरहवचार अिेक टीकाकार करीिआिेि.
याचबरोबरिवीिसंशोधिात्मकमाहििी, िवीिसपंादििंत्र, इहिझाबेथच्याकाळाचाजास्िसूशमअभ्यास, 
त्या काळािीि इिर कवी व िाटककार याचं्या गं्रथाचं्या िवीि शास्त्रशुद्ध आवृत्त्या इत्यादी गोष्टरचा
टीकाकाराचं्यामिावरपहरणामिोणेअपहरिायषआिे.त्यामुळेआधुहिकटीकाम्िणजेकोणत्यािरी‘िवीि’ 
दृहष्टकोणािूिशके्सहपअरच्यािाटकाचेंहवश्लेर्णहकवारसग्रिणिोय.एकदाएकदृहष्टकोणहिवडिाकी
त्यावरचसवषभरदेऊिएकागंीआत्यंहिकहिष्ट्कर्षकाेणेफारसेकठीणिािी.पणज्ञािाचाबोजाइिका
जडिोिआिेकीकोणािीएकािेखकािासवषदृहष्टकोणसारख्याचकौशल्यािेिािाळणेकेवळअशक्य
आिे. पुष्ट्कळदा िे दृहष्टकोण परस्परहवरोधीिी असिाि. हकबिुिा कािी आधुहिक हवचारप्रवािाचंा
एकमेकाशंीसबंंधिीअसििािी.उदािरणाथष, शके्सहपअरच्यािाटकाचें ‘िोकशािी’, ‘माक्सषवादी’ हकवा
‘फ्रॉइडप्रणीिमिोहवश्लेर्ण’ अशाएखाद्याहवचारप्रवािावरभरदेऊिरसग्रिणकरावयाचेअसेििरत्या
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वळेीइिरमिेबाजूसठेवावीिागिाि.थोडक्यािम्िणजेिवीिटीकाकेवळ ‘वाङमयीि’ िसूिहिच्याि
पुष्ट्कळदावाङमयेिरहवचाराचंीिीहमसळझािेिीअेळेि. 
 

हवसाव्याशिकािीिपहििामोठाटीकाकारम्िणजेसुप्रहसद्धिेखकब्रडॅिी(A.C.Bradley). या
िेखकाच्याशके्सहपअरच्याशोकपयषवसायीिाटकावंरीि(Tragedies) हववचेिािेसवषरहसकअगदीथक्क
झािे. ब्रडॅिीच्या मिाबंद्दि जरी आिा पुष्ट्कळ िेखकािंा जवळजवळ हिटकारा वाटिो िरीिी त्यािे
आपिीमिेमाडंण्यािदाखहविेिेकौशल्य, शके्सहपअरच्यापात्राशंीएकरूपिोण्याचेत्याचेकसब, त्यािे
काेिेिे कािी सामान्य हसद्धािं व शके्सहपअरच्या र्ट्जेॅडीची केिेिी मार्ममक मीमासंा इत्यादी गोष्टीचे
हवस्मरण िोिा कामा िये. ब्रडॅिी िा कोिहरजच्या पथंािीि या शिकािीि सवांि प्रभावी टीकाकार.
त्याच्याटीकेिािीित्कािीिित्त्वज्ञाि, मािसशास्त्रइत्यादीहवचाराचंीबठैकआिे.पणमुख्यभर‘काव्य’, 
‘िाट्य’ व ‘स्वभावपहरपोर्’ यावंर देऊिशके्सहपअरच्या प्रहिभेचा वाचकािा स्विःच्याभारे्िसाक्षात्कार
करूि देणारा ब्रडॅिीसारखा टीकाकार कोणत्यािी देशाि हवरळाच. सध्यािी कािी िेखक स्विःिा
ब्रडॅिीचे हशष्ट्य म्िणविाि व टीका हिहििाि (उदािरणाथष, चािषटि–H.B.Charlton). पण एकंदरीि
कोिहरज–िॅइहिट–ब्रडॅिीयापंथािीिटीकाआिामागेपडिआिे. 
 

िवीि टीकेिीिफक्िकािी पंथाचंाच येथे उल्लखेकरिा येईि. सवांि मित्त्वाचा पंथ म्िणजे
शके्सहपअरिा  ‘असामान्य’ िेखक ि माििा त्याच्या िाटकाचें गुणदोर्–हवशरे्िः दोर्च–सामान्य
व्यविारी दृहष्टकोणािूि (Realism) चर्मचणारा पंथ. या टीकाकाराचं्या मिे, शके्सहपअर मुख्यत्वकेरूि
‘िाटककार’ िोिा. िेव्िा त्याच्या काव्याबद्दि भारे्ि स्िुिी ि करिा त्याच्या िाट्यिंत्राची छाििी
इहिझाबेथकािीि िाट्यिंत्राच्या अिुर्ंगािे केिी पाहिजे. असे केल्यास त्या िाटकािं पुष्ट्कळच
बारीकसारीकदोर्सापडिाि.शके्सहपअरिामोठाकिाकार(Artist) िसूिसामान्यकारागीरिोिाव
त्याच्याप्रत्येकउक्िीि हकवा कृिीिमोठाआशयपािणे िेअिावश्यकिािीिरचूकठरिे!अथािया
टीकाकाराचं्या हिष्ट्कर्ाबद्दिआपुिकीिबाळगिािी त्यािंी केिेल्याचचेिपुष्ट्कळचअथषआिे िेकबिू
केिे पाहिजे. अशा िऱ्िेच्या टीकेिा धार आणणारा सवांि मोठा िेखक स्टोि (E. E. Stoll). या
टीकाकाराचा जास्ि प्रभाव अमेहरकेि पडिा. पण इंग्िंड, जमषिी इत्यादी देशािंिी शके्सहपअरच्या
अभ्यासावरस्टोिच्यामिाचंापहरणामझािा.शुहकग(L.L.Schucking) याजमषिटीकाकारािेअशाच
पद्धिीिे शके्सहपअरच्या पात्राचंा पुिर्मवचार केिा व इंग्िंडमध्येिी गॅ्रि्व्िि-बाकष र (H. Granville-
Barker) इत्यादीटीकाकारािंीइहिझाबेथकािीिरंगभमूीचाजास्िसूशमअभ्यासकरूिटीकाहिहिण्यास
प्रारंभ केिा. या पंथािीि िेखकामुंळे व्य्क्िपूजेिा चागंिाच धक्का बसिा व शके्सहपअरचा अभ्यास
करिािािोएकाहवहशष्टकािखंडािीि, हवहशष्टसमाजािीििेखकिोिावत्याच्यािाटकाचेंमूल्यमापि
करिािाइहििासाचाहवसरपडिाकामाियेयात्याचं्यामिाचाआग्रिसवांिाचथोड्याफारफरकािेमान्य
करावािागिा. 
 

हवसाव्याशिकाििवीि गं्रथसंपादि–शास्त्रहिमाणझािेव त्यामुळेशके्सहपअरच्यामूळपाठाची
(Text) चचा पुष्ट्कळ हवद्वािािंी केिा. पण या संपादकाचें हिखाण ‘वाङमयीि’ टीका या सदराि
मोडण्यासारखे िािी. िरीिी त्याचं्या संशोधिाचा पहरणाम अप्रत्यक्ष रीिीिे टीकाकारावंर झािा, व
कोणिेिीमि देण्यापूवीकवीच्याशब्दाचंी, भारे्ची, मूळपाठाचीचचाकरणेफारआवश्यकआिे िेमि
सवषमान्य झािे. भारे्ची सूशम छाििी करिा करिा कािी टीकाकारािंा शके्सहपअरच्या िाटकािं कािी
शब्द, कािी रूपके, कािी ‘प्रहिमा’ (Images) पुिःपुन्िा येिाि िे आेळूि आिे. अथाि िी एक
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संशोधिाची िवी हदशा सापडिी. पुष्ट्कळ आधुहिक टीकाकार शके्सहपअरच्या ‘प्रहिमा’ंचा (Imagery) 
अभ्यासकरूिकाव्याबद्दिवकवीबद्दििीिवीिहसद्धािंमाडूंिागिेआिेि.यापद्धिीच्याटीकेिपुन्िा
‘कल्पिे’िा(Imagination) मित्त्वाचेस्थािआिे.कारणएखादीप्रहिमा(हकवाशब्द)एखाद्यािाटकाि
हकवा िाटकसमूिािआेळिी िर िी िशी काआेळावी याचे हववचेि करिािा टीकाकार पुष्ट्कळदा
कल्पिासृष्टीिच वावरिाि व कवीच्या चहरत्राशी अिेक शब्द, घटिा, प्रहिमा इत्यादरचा संबधं जोडूि
बुद्धीिािपटणारे हिष्ट्कर्षिीकाेिाि.यापंथािीिसवांिप्रहसद्धपुस्िककॅरिाइिस्पजषि(Caroline 
Spurgeon) याचें Shakespear’s Imagery and what it tells us िे िोय. ‘मिोहवश्लेर्णात्मक’ 
(Psychoanalytical) टीकाहिहिण्यासअशािऱ्िेच्याअभ्यासाचापुष्ट्कळचउपयोगिोईििेउघडआिे.
हमसस्पजषियाचं्याप्रमाणेचइिरिीपुष्ट्कळ हवद्वािशके्सहपअरचेशब्दािंकारवअथािंकारयाचंीछाििी
करूििवीिप्रकारचेरसग्रिणकरण्यािमग्िआिेि.जी.हवल्सििाइट(G.W.Knight) याटीकाकारािे
िरएकामागोमागअिेकपुस्िकेहििूिशके्सहपअरच्यािाटकािंीिकाव्याचापरामशषघेििाआिे.िाइट
यािंीसुद्धा (Imagery) चाअभ्यासकरूिकवीच्या िेखिाि व दृहष्टकोणािकशी प्रगिी हकवा परागिी
झािीिेदाखहवण्याचाप्रयत्िकेिाआिे. 
 

मािसशास्त्राचाउपयोगवाङमयीिटीकेिािेिमीचिोणार.पणआधुहिकटीकाकारयाशास्त्राचा
उपयोग केवळस्वभावचचेसाठीिकरिाशके्सहपअरच्यामिाचा, त्याच्याचहरत्राचाअंदाज घेण्याकहरिा
करिाि. दुदैवािे शके्सहपअरच्या चहरत्राबद्दि फारच थोडी माहििी वादािीि आिे. त्यामुळे
‘मिोहवश्लेर्णात्मक’ (Psychoanalytical) टीका हिहिणाऱ्या प्रत्येक िेखकािाफारच स्वािंत्र्य हमळिे.
त्यािच ‘मिोहवश्लेर्णा’च्या हिरहिराळ्याउपपत्तरआिेि. िेव्िाकािीजणफ्रॉइड (Freud) याअहद्विीय
मािसशास्त्रज्ञाच्या हिष्ट्कर्ावर भर देिाि व त्याची मिे वापरूि शके्सहपअर व त्याची िाटके याचें
‘मिोहवश्लेर्ण’ करिाि. कािी टीकाकार युंग (Jung) सारख्या िेखकाचा उपयोग करिाि. पण
कोणत्यािीशास्त्रज्ञाचाआधारघेििािरीअशापद्धिीिेकेिेल्याचचेचाखरोखरउपयोगहकिीवयाचचेि
कवीवरअन्याय िोिो हकवा िािी िे वादग्रस्ि मुदे्दआिेि. स्विःफ्रॉइडयािंीिीआपल्या मिप्रणािीचा
उपयोग वाङमयचचेकहरिा केिा. स्वाभाहवकपणेच त्याचें इगं्िंडमधीि व अमेहरकेिीि अिुयायी या
बाबिीिआपल्यागुरूच्यापुे े गेिेवअर्मिस्टजोन्स(E.Jones) याचं्यासारख्याअिुभवीमािसशास्त्रज्ञािे
हकत्येकपात्राचें‘मिोहवश्लेर्ण’ केिेआिे.मिोहवश्लेर्णात्मकटीकेिीिकािीमिेआिासवषमान्यझािी
आिेि.यािंीिसवांिमित्त्वाचेमिअसेकीशके्सहपअरचेमािवीस्वभावाचेज्ञािइिकेखोिवअचकू
िोिे की त्यािे वर्मणिेल्या पात्रािूंि मिोहवश्लेर्णात्मक हसद्धािं हसद्ध करणारे अिेक िमुिे सापडिाि.
उदािरणाथष, ‘िॅम्िेट’, ‘हकगहियर’ इत्यादी.अशािऱ्िेच्याटीकेचाउपयोगशके्सहपअरच्यािाटकाचेंममष
समजाविू देण्याकडे िोिो िे हिर्मववाद. पण कोणत्यािी पद्धिीचा अहिरेकी उपयोग केल्यास चचेिा
भििेचवळणिागण्याचीभीिीअसिे. 
 

वरफक्िकािीदृहष्टकोणाचंाउल्लखेकेिाआिे.हशवायटीकेचेइिरिीपुष्ट्कळप्रकारसंभविाि.
पणत्याचंाहवचारयेथेकरिायेििािी.एवेेमात्रखरेकी ‘शके्सहपअर’ यािावाचीमोहििीसवषजगावर
इिकी आिे की प्रत्येक भारे्ि शके्सहपअरबद्दि हिरहिराळ्या िऱ्िेची पसु्िके आेळिाि. एका प्रहसद्ध
इं्ग्िश िेखकािे म्िटिे आिे की इंग्िंडमध्ये शके्सहपअरचा अभ्यास मुख्यिः ‘कवी’ म्िणूि िोिा, 
अमेहरकेिरंगभमूीकहरिाहिहिणारािाटककारम्िणूििोिोवजमषिीि‘मािसशास्त्रज्ञ’ म्िणूििोिो.िेमि
सवषस्वी मान्य िोण्याजोगे िसिे िरी त्याि पुष्ट्कळच िर्थय आिे. शके्सहपअरवरीि टीका िी
देशकािाहधहष्ठिचरािणार.जसेजगबदिेििसाशके्सहपअरचेमूल्यमापिकरण्याचादृहष्टकोिबदिेि
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िे टी.एस.एहियट (T.S.Eliot) या प्रहसद्ध टीकाकाराचे मि मान्य केिेच पाहिजे (‘Shakespeare 
criticism will always change as the world changes.’). 
 

जािाजािापनु्िाएकगोष्टसाहंगििीपाहिजे.इं् ग्िशहशवायइिरभार्ािंिीशके्सहपअरवरबरीच
टीका उपिब्धआिे. त्यािीिकािी िर इं् ग्िश िेखकाचं्या िोडीचीखासआिे व मधूिमधूि परकीय
टीकाकाराचं्यामिाचंाप्रभावइंग्िंडमधीि(वअमेहरकेिीि)िेखकावंरिीपडिो.यादृष्टीिेकोिहरजया
टीकाकारावरजमषि ‘रोमहँटक’ टीकेचापगडाफारमोठािोिािेिक्षािठेविेपाहिजे.त्याप्रमाणेचजरी
सामान्यिःशके्सहपअरचा मोठेपणाजगन्मान्यअसिािरीकािी प्रहसद्ध िेखकािंी या िा त्याकारणािे
शके्सहपअरवर िल्ला चेहविा आिे िेिी खरे आिे. उदािरणादाखि हब्रहटश िाटककार बिाडष शॉ व
रहशयििेखकटॉल्स्टॉययाचंीमिेपािावीि.िीवाचल्यावरवाङमयीिटीकाम्िणजेज्यावरहभस्िठेवावी
असेशास्त्रिसूिकेवळव्य्क्िगिमिप्रदशषिचिोयअसेवाटूिागल्यासिवििािी. 
 
 

** 
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मरािीिील शेक्सणिअरच्या नाटकाचंा इणिहास 
 

डॉ. सौ. कुमुद मेहिा 
 

सि१८५४च्या‘कोटषऑफडायरेक्टसष’च्यासुप्रहसद्धखहित्यािेभारिसरकारिेहशक्षणके्षत्रािीि
धोरण स्पष्ट केिे. १८५७ मध्ये मंुबई हवश्वहवद्याियाची स्थापिा झािी. ए्ल्फन्स्टि कॉिेजआहण ग्रँट
मेहडकियाचेंकायष अगोदरच सुरूझािे िोिे. त्यािंिरच्याकािी दशकािं या पािात्त्य हशक्षणपद्धिीचे
पहरणामप्रत्यक्षाि हदसूिआिे. हवश्वहवद्याियीि हशहक्षिाचंाएकिवावगषअ्स्ित्वािआिा.टॉइन्बीच्या
शब्दािं सागंायचे झाल्यास या वगािे ‘शािंिापे्ररक हवद्या कौशल्यािे आत्मसाि केल्या’. या मंडळरिी
पािात्त्य वैज्ञाहिक आहण सौंदयात्मक मूल्यावंर आधारिेिे िे िवीि हशक्षण भारिीय पहर्स्थिीि
रुजवण्याचाप्रयत्िकेिा.पुेेपुेेयासुहशहक्षिाचेंकेवळपािात्त्यसाहित्यकृिरच्याअभ्यासावरचसमाधाि
िोईिा म्िणिू आपल्या मािृभारे्ि त्याचें भार्ािंर करण्याच्या धाडसी उपक्रमािा त्यािंी िाि घाििा.
त्याप्रमाणेच समािंर पािळीवर िवे िेखि करण्याचीिी धडपड केिी. आपण िोऊि िाटके सादर
करण्यासाठीिौशीमंडळ्यािीस्थापिकेल्या. 
 

िव्याहशक्षणपद्धिीमुळेमुक्िझािेल्यायािरिप्रहक्रयाचेंसूरिाट्यसृष्टीििीउमटूिागिे.मंुबईि
पारशीए्ल्फन्स्टिसोसायटीआहणकाहिदासए्ल्फन्स्टिसोसायटीयािंीशके्सहपअरचीिाटकेसादर
केिी.पारशीए्ल्फन्स्टिसोसायटीचेशके्सहपअरचीकिाकृिीसादरकरण्याचेपहििेसािसम्िणजेThe 
Taming of the Shrew. त्याचा प्रयोग १८६१ मध्ये झािा. सोसायटीच्या प्रत्येक िािचािीचे सूत्रधार
सी.एस.िाझीर (C. S.Nazir) िोिे. त्यािंी  The Taming of the Shrew व The Honeymoon वर
आधारिेिे ‘कडक कन्यािे हखसेिा परण्या’ं िे गुजरािी िाटक हिहििे. १८६७ मध्ये ‘काहिदास
ए्ल्फन्स्टिसोसायटी’िे Julius Caesar सादर केिे. हिच्याि मराठी िौशी मंडळरचा प्रामुख्यािे भरणा
िोिा. १८६४ मध्ये ए्ल्फन्स्टि कॉिेजच्या शके्सहपअर सोसायटीचा जन्म झािा आहण प्रत्येक वर्ी
शके्सहपअरचेएकेकिाटककॉिेजमध्येसादरकेिेजाऊिागिे. 
 

दर साि शके्सहपअरची एखादी किाकृिी सादर करूििी, िव्या िाटकाचंी ििाि भागेिा.
रंगभमूीच्या जाणकारािंी यािंिर टाकिेिे िकष शुद्ध पाऊि म्िणजे इगं्रजी िाटकाचंी भार्ािंरे हकवा
मािृभारे्ि त्याचंीरूपािंरकरण्याचीधडपड.यािंिरमािृभारे्िस्विंत्रिाटके हिहिण्याच्याउपक्रमािा
प्रारंभझािा. 
 

िी. ज. कीिषियाचं्या ‘थोरिेमाधवराव पेशव’े यािाटकाचा त्यादृष्टीिे हवचारकरिा येईि.िे
िाटक मिाराष्ट्र्ट्ाच्या िजीकच्या भिूकाळावर आधारिेिे िोिे. िे १८६१ मध्ये प्रहसद्ध झािे. त्यावळेी
िाटककार फक्ि वीस वर्ांचा िोिा. िो ए्ल्फन्स्टि कॉिेजाि हवद्याथी असिािाच त्यािे िाटक
हिहिण्यासआरंभकेिाअसावा. 
 

शके्सहपअरहवर्यीच्याआदराच्याजोडीिायािवसुहशहक्षिािंाभारिीयमिाकाव्याचीिीओेिोिी, 
आपल्याभिूकाळाचेआकर्षणिोिे.भार्ािंरासाठी हिवडायच्यािाटकािंिीह्या दं्वद्वाचे प्रहिहबबपडिेिे
हदसिे. या काळाि ‘बुहकश’ िाटके फार प्रचाराि िोिी असे मराठी िाटकाचें इहििासकार म्िणिाि.
पौराहणक िाटकापेक्षा अगदी वगेळ्या वैहशष्ट्ट्यािंी युक्ि अशा थोर इगं्रजी वा संस्कृि किाकृिरच्या
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भार्ािंरावरभर देण्याि येऊिागिा. पूवीचीपौराहणकिाटके हिहििेिीिसि.िी ‘िोंडीच’ बसवीि.
िवी भार्ािंरी िाटके पुस्िकरूपािे ियार करण्याि येऊ िागिी, म्िणूि त्यािंा ‘बुहकश’ म्िणि.
परशुरामपंििात्यागोडबोिेयािंीआपल्या‘वणेीसंिार’, ‘उत्तररामचहरि’, ‘शाकंुिि’ आहण‘मृच्छकहटक’ 
या िाटकाचंी भार्ािंरे करूि या कामाि पुेाकार घेििा. मूळ संस्कृि िाटकाचंी िी भार्ंिरे िोिी.
मिादेवशास्त्रीकोल्िटकरािंीशके्सहपअरच्याभार्ािंराचेंसत्रसुरूकेिे.त्याचें‘ऑथेिो’ िाटकाचेभार्ािंर
सि १८६७ मध्ये प्रहसद्ध झािे.आठ वर्ांिंिर म्िणजे सि १८७५ मध्ये िीळकंठ जिादषि कीिषिे यािंी
‘टेंपेस्ट’चे भार्ािंर प्रहसद्ध त्यािंिर आणखी आठ वर्ांिंिर ‘िॅम्िेट’ची दोि भार्ािंरे प्रहसद्ध झािी.
आगरकराचें ‘हवकारहविहसि’ वकाहिटकराचें ‘वीरसेि’ िीशके्सहपअरची मराठी भार्ािंरे त्याकाळची
वाङमयीि अहभरुची आहण मिाराष्ट्र्ट्ाच्या बौहद्धक जीविावरीि शके्सहपअरचा प्रभाव याचें कािी अंशी
हदग्दशषिकरिाि. 
 

भार्ािंराच्या समस्येवर हिबंधमािेि हवष्ट्णुशास्त्री हचपळूणकरािंी एक संपूणष हिबंध हिहििा.
काहिदासाच्या‘अहभज्ञािशाकंुििम्’मधीिएकओळत्याहिबंधावरअविरणम्िणूिहदिीिोिी. 
 

‘दुष्ट्यंिराजाएकहचत्ररेखाटीिआिेिेपािािअसणारीसािुमिीचहकििोिे.हििाअसेवाटिे
कीआपिीमतै्रीणशकंुििािीसाक्षािआपल्यापुेेउभीआिे.’ भार्ािंरकसेअसावेिेसुचहवण्यासाठीच
त्या अविरणाचा हिबधंकारािे बिुधा उपयोग केिेिा असावा. हवष्ट्णुशास्त्री हचपळूणकराचंी अशी धारणा
िोिीकी‘भार्ािंर’ यासंजे्ञचीआपल्याभारे्ििवीभरपडिेिीआिे, आहणिीसंज्ञापािात्याकंडूिआपण
उसिीघेििेिीआिे.त्यािंीअसेम्िटिेआिेकीप्राचीिािंी ‘छाया’ िाशब्दएकाभारे्िूिदुसऱ्याभारे्ि
आणिेल्याकृिरसाठीयोजिािोिा. 
 

उत्तम भार्ािंरासाठी कोणत्या गोष्टीआवश्यकआिेि िे हचपळूणकरांिी िमूद केिेआिे. ज्या
भारे्िूि भार्ािंरकरायचेआहण ज्या भारे्ि भार्ािंरकरायचे त्या दोन्िी भार्ावंर भार्ांिरकाराचे उत्तम
प्रभतु्व पाहिजे; ज्या पसु्िकाचे भार्ािंर त्यािाकरायचेआिे त्या पुस्िकाचे भार्ािंरकरणेशक्यअसिे
पाहिजे. आहण सरिेशवेटी भार्ािंरकत्यािा मूळ कृिीच्या िेखकाशी एकरूप झाल्याचा अिुभव आिा
पाहिजे.या हववचेिािंिरहचपळूणकरािंीकाव्याच्याभार्ािंरािल्याकािीहवहशष्टअडचणीहवस्िारािेपुेे
माडंिेल्याआिेि.पूवीहिहििेल्याएकाहिबधंािउदधृिकेिेि, 
 

सौििाणन सरोजाणन णनमािंु सन्न्ि णशन्ल्िनः । 
ित्र सौरिणनमािे चिुरश्चिुराननः ।। 

 
(सोन्याचीकमळेघडवायिाकारागीरअसिािाच, पणत्यािसुगधंहिमाणकरण्यासचिुरअसाब्रह्मदेवच
असावा िागिो.) िे अविरण त्यािंी पुन्िा उल्लहेखिे आिे. एकंदर हिबधंमािेिीि या िेखािंी
शके्सहपअरच्याभार्ािंराचेमिापासूिस्वागिकेिे.िीरूपांिरेहिरपवादगद्यिोिी.मात्रिाटकाििीपदे
वमास्क(Masque) चेकािीभागपद्यािअिुवाहदिेिेअसि.‘टेंपेस्ट’चेभरिवाक्यिी(Epilogue) पद्याि
अिुवाहदिेिेआिे. 
 

ित्कािीिवृत्तपत्रीयभारे्च्यागद्याप्रमाणेचभार्ािंरकत्यांिीयोजिेिेगद्यिेसरधोपटआहणरूक्ष
िोिे. मात्र भार्ािंराचे काम भार्ािंरकिे फार दक्षिेिे करण्याचा प्रयत्ि करीि. कीिषन्यािंी इंदुरास
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असिािा कॉिेजच्या वगाि ‘टेंपेस्ट’ हशकहवल्यामुळे िे त्यािंा िीट अवगि िोिे. कोल्िटकर हशक्षण
खात्याि िोकरीिा िोिे आहण भार्ािंरासाठी घेििेल्या िाटकाची त्यािंा चागंिी ओळख िोिी. िे
चव्वचेाहळसाव्या वर्ी मरण पाविेआहण त्याचं्या हिधिािंिर जेव्िा त्याचें ‘ऑथेिो’ प्रहसद्ध झािे िेव्िा
भार्ािंरकत्यािेयोजिेल्यापुष्ट्कळपयायािूंिसंपादकािंाहिवडकरावीिागिी.आगरकराचेंिीइंग्रजीचे
वाचिभरपूरिोिे.त्यािंीएहप्रि१८८२मध्ये‘िॅम्िेट’ च्याभार्ािंरािासुरुवािकेिीआहणिेडोंगरीच्या
िुरंुगाित्याचवर्ीऑगस्टमध्येपूणषकेिे. 
 

या साऱ्या भार्ािंरकत्यांिी मूळ कृिरशी प्रामाहणक रािण्याची खूप धडपड केिी.कीिषिेआहण
कोल्िटकरयािंी िर पात्राचंीआहणमथळ्याचंी मूळ िाविेीकायम ठेविी. पणिरीिी िे भार्ािंरफार
साचेबंद व िीरसआिे. या भार्ािंरकत्यांचाआपल्या वाचकािंा हशक्षण देण्याचा उदे्दश िोिा; आहण या
िेिूमुळेचत्याचं्याभार्ािंरािरूक्षपणाआिाअसावा. 
 

िाटकाच्या कोणत्यािी भागाचे जेव्िा पद्यमय रूपािंर करण्याि येई िेव्िा त्यािा यमकयुक्ि
दोिऱ्याचें स्वरूप येई. ‘टेंपेस्टमधीि’ ‘मास्क’ च्यापदाचंीअहभव्यक्िीसंस्कृिप्रचुरआिे.भरिवाक्याची
शिैीभ्क्िहिष्ठआिे. 
 

िे दोिरे गद्याच्या खडबडीि शिैीपेक्षा कािािा अहधक मधुर िागिाि. भरिवाक्यािीि दोिरे
रचणेभार्ािंरकत्यांिाअहधकसोपेिीगेिेअसाव.े 
 

‘And my ending is despair, 
Unless I be relieved by prayer, 
Which pierces so, that it assaults 
Mercy itself, and frees all faults, 
As you from crimes would pardon’d be,  
Let your indulgence set me free.’ 
मंत्र िंत्र णिद्या सिम की त्याणगली । 
णनराशा राणहली आधारची ।। 
िणर कीिमनाचा घोष िािे केल्या । 
येई देिराया दया साची ।। 
िरिाल जरी कीिमनाचा रंग । 
होई िाििंग णनश्चयेची ।। 
काय सागूं िुम्हा कीिमनमणहमा । 
अगाध िो आम्हा ििमिेना ।। 
ईश्वरकीिमनी लय जे लािीिी । 
त्याचंी सिम जािी िािे लया ।। 

 
यािपाल्िाळआिे.शके्सहपअरमध्येिसिेल्यापारंपहरकधार्ममकिेचासूरआिे. हशवाय ‘कीिषि’ िाशब्द
कीिषिेसिाओळीिचारवळेावापरिाि. 
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भार्ािंरकत्यांिा मुख्य अडचण Blank Verse ची िोिी. शके्सहपअरिे जे केवळ सूहचि केिेिे
असिे िे हवस्िारािे सागंण्याचा त्याचंा कि हदसिो. पण त्यािरूपकात्मकिेचा अभावफारजाणविो.
स्पष्टीकरणदेण्याचीचप्रवृत्तीफारआेळिे.‘ऑथेिो’च्याशवेटच्याओळीअशाआिेि: 
 

‘Soft you; a word or two before you go. 
I have done the state some service, and they know’t;— 
No more of that.—I pray you, in your letters, 
When you shall these unlucky deeds relate, 
Speak of me as I am; nothing extenuate, 
Nor set down aught in malice : Then must you speak 
Of one that lov’d not wisely, but too well ; 
Of one not easily jealous, but, being wrought, 
Perplex’d in the extreme; of one whose hand,  
Like the base Indian, threw a pearl away, 
Richer than all his tribe; of one whose subdu’d eyes, 
Albeit unused to the melting mood, 
Drops tears as fast as the Arabian trees, 
Their med’cinable gum. 

 
मिादेवशास्त्री कोल्िटकर शब्दाचें भार्ािंर काळजीपूवषक करिाि. परंिु त्या भार्ांिराि मुळािीि
काव्यमयिेचामागमसूिीआेळििािी. 
 

‘सावकाशीिे घ्या.उिावळीकरूिकाआहणआपणजाण्यापूवी मिाआपणापंाशी जेदोिशब्द
बोिायचेआिेििेकृपाकरूिऐकूिघ्या.माझेम्िणणेअसेआिेकी, मीथोडाबिुिसरकारच्याउपयोगी
पडिोआिेआहणिी गोष्टसरकारासिी हवहदिआिे. िेव्िा त्याहवर्यीकािी हवशरे्सागंणे िािी. परंिु
मुख्यत्वेसागंणेएवेेचआिेकी, यादुदैवािेघडूिआिेल्यागोष्टरचीिकीकिसरकारासकळहवण्याकहरिा
जीपते्रहििाित्यािंमजहवर्यीचाप्रकारजसावास्िहवकआिेिसाहििा.त्यािकािीन्यूिकरूिका
आहणद्रोिबदु्धीिे पदरचेिीकािीघािूिका. िुम्िी मजहवर्यीअसे हििाकीमीआपल्या हप्रयपत्िीवर
पराकाष्ठचेेपे्रमकरीिअसेपरंिुिेपे्रमवडेेिोिे.त्यािशिाणपणािव्ििा.’ 
 

१९०४मध्येबेिसरेयािंी‘दटेंपेस्ट’चेभार्ािंरकरण्याचाप्रयत्िकेिा.मुळािीिसाधेपणािािे
उगीचचशब्दबंबाळरूपदेिािाहदसिाि, उदािरणाथष: 
 

We are such stuff 
As dreams are made on; and our little life 
Is rounded with a sleep. 
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‘साराशंआम्िी प्राणी िे असे आिो! स्वप्िािल्याप्रमाणेच सारा आमचा बाजार! अगोदरआमचे
जीहविअगदीअल्प, िशाित्याचेटोकमिाहिदे्रिवळिेअसल्यामुळे िेअहधकचअल्पझािेआिे. हशव
हशव!कायआमचेदैन्य!फारवाईट!मिाउपरिीिोिे.’ 
 

आगरकरािंीिॅम्िेटच्याकेिेल्याह्यारूपािंरािकथा-सुरुवािीच्यादृश्यािीि(मासेिस)ओळीि
अंिभूषिअसणारीजीधार्ममकपाश्वषभमूीआहणहिसमसच्यावळेचीजीशािंीआिेत्यादोििीगोष्टी व्यक्ि
करणेआगरकरािंाजमिेिेिािी. 
 

‘Some say, that ever, gainst that season comes 
Wherein our Saviour’s birth is celebrated, 
This bird of dawning singeth all night long, 
.....So hallow’d and so gracious is that time 

 
यािंिरयेणाऱ्याओळरचाहवस्िारआहणस्पष्टीकरणकरण्याच्याखटपटीिआगरकरत्याओळरचे

भार्ािंरजवळजवळिओळखूयेण्याइिकेवगेळेकरिाि. 
 

‘But, look, the morn, in russet mantle clad, 
Walks o’er the dew of yon high eastward hill.’ 

 
‘पण िे पािा, अरुणोदय िोऊि हदशा फाकल्या आहण पूवेकडीि हक्षहिजापासूि भगवाि

सूयषिारायणाचेरक्िहबबवरयेऊित्याच्यारक्िकािंीिेपवषिरचीहशखरेन्िाल्यासारखीझािीआिेि.’ 
 

आगरकरािंा स्विःच्या मयादाचंी जाणीव िोिी. म्िणिूच, िाटकाच्या प्रस्िाविेि काव्य आहण
संगीिाच्यादेविेिेआपल्यावरकधीिीकृपाकेिीिसल्याचेिेमान्यकरिाि: 
 

‘हकत्येकाचें असे म्िणणे पडिे की, ज्या हठकाणी मुळाि गाण्याजोगी पदे्यआिेि त्या हठकाणी
भार्ािंराििी िसिी पदे्य करूि घािावी. िी सूचिा मिा बरी वाटिी. परंिु कहविादेवीचा कर िर
राहििाच, पणकरागुंिीसुद्धािसल्यामुळे ....आमचे हमत्ररा.शकंरमोरो रािडे, बी.ए.याचंीआराधिा
केिी.’ 
 

थेट अगदी हवसाव्या शिकाच्या आरंभापयंि आपल्या प्रस्िाविेि भार्ािंरकार शके्सहपअरची
संहवधािक-रचिा आहण त्याचे हजविं व्य्क्िहचत्रण याहवर्यीच बोिि असि. त्यािल्या कहविेहवर्यी
िािी.प्रो.एि.सी.िाइट्स(L.C.Knights) यािंी ‘How Many Children had Lady Macbeth?’ या
आपल्याहिबधंािशके्सहपअरकडेपािण्याचीिवीिपद्धिसुचहविीआिे.शके्सहपअरचीिाटकेिाट्यकाव्ये
असिािआहणत्याचाभारे्चाप्रयोगसपूंणषअसासंहशिष्टभावहिकप्रहिसादसाधण्यासाठीचअसिो.या
भहूमकेिूि त्याच्या िाटकाचंा हवचार व्िावाअसा िाइट्सयांचाअहभप्रायआिे. त्याचं्या मिेसंहवधािक, 
व्य्क्िहचत्रणहिर्ममिी, ियविाट्यरचिायापंैकीप्रत्येकगोष्ट, वाचकअगरपे्रक्षकयाचं्यामिािल्यासंपूणष
प्रहिसादाचाहिहखिअगरवाणीिउमटिेल्याशब्दाचंाअकष चआिे.‘हिहखिशब्दाकंडेदुिषक्षझाल्यामुळे
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मराठीभार्ािंरे हबघडिीआिेि.उदािरणाथष, हमराडंाच्या ‘Brave’, ‘beauteous’, ‘goodly’ याशब्दाचें
रूपािंर‘सुंदर’ याएकाचहवशरे्णावरकीिषिेभागविाि. 
 

O, Wonder! 
How many goodly creatures are there here! 
How neauteous mankind is! O brave new world, 
That has such people in’t!’ 

 
याचेरूपािंरकीिषिेपुे ीिप्रमाणेचकरिाि: 
 

‘वा काय चमत्कार! हकिी िरी सुंदर प्राणी येथे आिे आिेि िे! एकूण माणसे मोठी सुंदरच
असिाि.ज्यािवीिजगामध्येअशीसुंदरमिुष्ट्यअसिाििेजगिीअहिसुंदरचअसेि.’ 
 

भार्ािंरकारािंीमूळकृिीचागाभामराठीिआणिा.त्यासाठीत्यांिीत्यामूळकृिरिादेशीपेिराव
चेहविा.भार्ािंराच्याकामाकडेवळिािामूळकृिीचेगुणदशषहवण्यासाठीिवेशब्दहकवािवेघाटहिमाण
करूिस्वभारे्चेसामर्थयष वाेहवण्याचे त्यािंा भाििव्ििे.आधुहिकभार्ािंरकारािंीअविंहबिेल्या ‘The 
principle of equivalent effect’ या पद्धिीप्रमाणेिी त्यािंी काम केिे िािी. या पद्धिीिे आधुहिक
भार्ािंरकारमूळकृिीचाहिच्यासमकािीिावंरजोठसाउमटिोिोचठसाआपल्यावाचकाचं्यामिावर
उमटवण्याचीधडपडकरिो.वा.वा. केळकरThe Taming of the Shrew वरआधारिेल्यात्राहटकेच्या
हद्विीयावृत्तीि (सि १८९४) उघडपणे कबिू करिाि की याि पदरची पुष्ट्कळ भर घाििेिी असूि
वाचकािंी त्याच्या रचिेकडे भार्ािंर म्िणूि पािू िये. ‘त्राहटका’ रंगभमूीवरिोकहप्रयझािे. मात्र The 
Taming of the Shrew मधीि घटिाचंी पिुर्मिर्ममिी येथे केिेिी असिी िरी त्राहटकेििे िे शब्दमळू
कृिीिीिशब्दाचेंमराठीप्रहिशब्दआिेिअसेकोणत्यािीपहर्स्थिीिम्िणिायेणारिािी. 
 

कािीभार्ािंरकारािंाअसेवाटिेकीभारिीयजीविआहणभारिीयअहभरुचीयािंासाजेसेबदि
कािीप्रसंगाचं्यास्वरूपािकरूिआहणिावेबदिूिआपणशब्दशःभार्ािंराचीकसरिटाळूशकू.का.गो.
िािंूिीJulius Caesar च्यामराठीरूपािंरास ‘हवजयहसग’ िे िाव ठेविे. त्यारूपािंरािThe Ides of 
March (‘आइड्स ऑफ माचष’चे हवजयादशमी, टायबर िदीची गंगा झािी. पहिल्या अकंाच्या दुसऱ्या
दृश्यािकॅहशयसअशीबेाईमारिोकीत्याचापूवषजAeneas यािेजसेर्ट्ॉयच्याज्वाळािूंिवृद्धAnchises 
िा खादं्यावर उचिूि िेिे, त्याप्रमाणे आपण दमिेल्या सीझरिा टायबरच्या पिीकडे िेिे.
‘हवजयहसग’मध्ये कुहटिहसग आपल्या पराक्रमाची िुििा िाक्षागिृाच्या धोक्यािूि बचावण्यासाठी वृद्ध
कंुिीआहणभाऊयािंागंगेच्यापारवािूि िेणाऱ्याभीमाच्यापराक्रमाशीकरिो.परंिुसीझरच्याशब्दाचें
भार्ािंरकरिािा िािंूचे प्रयत्िअपुरे पडिाि. ‘Yond Cassius has a lean and hungry look’ याचे
भार्ािंर ‘िो कुहटिहसग पािा, रोडका जसा कािी सिा महिन्याचंा उपवासी’ अशा प्रकारे िािू करूि
टाकिाि. 
 

हश. म. पराजंपे ‘मकॅ्बेथ’च्या भार्ािंराि (मािाजीराव, सि १८९८) अत्यिं उत्कट अशा
काव्यात्मसूचकओळीगाळूिटाकिाि: 
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मकॅ्बेथच्याहकल्ल्यासमोरबकँोिेम्िटिेल्या: 
 

‘This quest of summer, 
The temple-haunting marlet, does approve, 
By his lov’d mansionry that the heaven’s breath 
Smells wooingly here; no jutty, frieze, 
Buttress, not coign of vantage, but this bird, 
Hath made her pendent bed and procreant cradle; 
Where they most breed and haunt, I have observ’d, 
The air is delicate.’ 

 
याओळीचेभार्ािंर‘मािाजीराव’ यािाटकािअयथाथषआहणअगदीकाव्यशनू्यझािेिेआिे.‘या

वसंिऋिूिचोिोकडेचगारवाराअसिो, पणिे हठकाणउंचावरअसल्यामुळे येथेवाऱ्याची हवशरे्मजा
आिेखरी.’ 
 

अशावळेीSalvador de-Madariage िे‘िॅम्िेट’च्यास्पहॅिशभारे्िझािेल्यागद्यभार्ािंराहवर्यी
जे उदगारकाेिेआिेि िेच उदगारशके्सहपअरच्या िाटकाचं्या मराठी गद्यभार्ािंराहवर्यीआपणासं
काेणेभागपडिे.िेम्िणिािकीस्पॅहिशगद्याि‘िॅम्िेट’चीिावघेण्याजोगीरूपािंरेआिेि; पणत्यािंा
खरीखुरीभार्ािंरेम्िणिायेणारिािी.कारणमुळाि‘िॅम्िेट’ एककहविाचआिे.शब्दाचंाखोिवरअथष
घेििािरकदाहचित्यािाशके्सहपअरचेअत्यंिकाव्यात्मकिाटकअसेम्िणू.येथेपद्यअपहरिायषआिे.
Madariaga िेजीसमस्यामाडंिीिीमुळीमराठीभार्ािंरकारािंाजाणविेिीचिािी.िाटकािात्याचे
स्वरूप प्राप्ि करूि देणारा, बंधिािीि आहण प्रवािी असणारा, झपाटणाऱ्या हचत्तवृत्तरिा व आ्त्मक
पहरविषिािा वाव देणारा असा एक पद्याचा घाट शोधण्याचाMadariaga िे प्रयत्ि केिा.आपल्याकडे
पािावेिरशके्सहपअरचेवाक्यप्रयोगआहणत्याचेपद्ययाचं्यासौंदयात्मकमूल्याकंडेमराठीभार्ािंरकारािंी
िक्षिीहदिेिािी.एकिीभार्ािंरकारस्विःकवीिव्ििाआहणA.W.Schlegel िेTeck िाहिहििेल्या
पत्राि ‘मीकेिेल्याशके्सहपअरच्याभार्ािंरािंीजमषि रंगभमूीिपहरविषिघडविूआणिेआिे.’ असाजो
दावा केिा िसे उदगार एकिी मराठी भार्ािंरकारकाेू शकिा िािी. Shakespeare in Germany, 
1740–1815यागं्रथािSturm and Drang याकहववगाच्याभारे्वरअसणाऱ्याशके्सहपअरच्याप्रभावासंबधंी
R. Pascal हिहििो, मागीि हपढ्याचं्या सपक िार्मकक भारे्िूि झािेिी मुक्ििा या दृष्टीिेच िे
शके्सहपअरच्या प्रहिमायुक्ि वाणीकडे बघिाि. समोर शके्सहपअरचा आदशष ठेविू, त्या आदशािुसार
हजच्यािप्रहिमासृष्टीचीहिवडआहणपरस्परसंबधंअत्यंिव्य्क्िगिआिेिआहणभावचे्याआवश्यकिेप्रमाणे
शब्दाथांिामुरडघाििेिीआिे, अशीअत्यिंआत्महिष्ठ, भाविोत्कटभार्ात्यािंीहिमाणकेिी.गडकरी
या िाटककाराचा अपवाद सोडल्यास इिर िाट्यकृिरवर शके्सहपअरच्या काव्यमय भारे्चा ससं्कार
झािेिाआेळििािी. 
 

िथाहप शके्सहपअरच्या प्रभावाच्या खुणा मराठी िाटकाि आपणासं त्याच्या हवर्याचं्या आहण
पात्राचं्या केिेल्या उसिवारीि हदसिाि. कृ. प्र. खाहडिकर, त्याचं्यावरीि शके्सहपअरचेऋण ‘सवाई
माधवराव याचंा मृत्य’ू या िाटकाच्या प्रथमावृत्तीच्या प्रस्िाविेि कबिू करिाि. िे हिहििाि की, 
मिाहवद्याियाि हशकि असिा त्यािंी ‘िॅम्िेट’ आहण ‘ऑथिो’चे मराठी रंगभमूीवरीि प्रयोग पाहििे.
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एकाच िाटकाि ‘इयागो’ आहण ‘िॅम्िेट’चे व्य्क्िहचत्रण रंगवावे या कल्पिेशी चाळा करण्यास त्याचं्या
मिािेसुरुवािकेिी.त्याचसुमारासवासुदेवशास्त्रीखरेयाचेंिािाफडणवीसांचेचहरत्रत्याचं्यावाचिाि
आिे.सवाईमाधवरावाचं्याआत्मित्येिाकारणीभिूिोणाऱ्यापहर्स्थिीचेवणषित्यािंीबारकाईिेवाचिे.
त्यावळेी‘हवचारवािपणहवकारवश’ िॅम्िेटचेपात्रआपणासंसापडिेआिेअसेत्यािंावाटिे.िेम्िणिाि
की, एकाचिाटकाि(Iago) इयागोचेपात्रआणण्याच्यािेिूिेबाजीरावािेपाठहविेल्याएकामाहंत्रकािा
आपणइआगोच्यागुणहवशरे्ािंीरंगहविे.पुेेखाहडिकरअसेहिहििािकी, िािाफडणवीसािंीअमिाि
आणिेिे धोरण आपल्या स्विःच्या काळािल्या राजकीय पहरभारे्ि आपण माडंिेिे आिे. वस्िुिः
िाटककाराचा राजकीय िेिू इिक्या प्रबळपणे िाटकाि घुसिो की िािा फडणवीसाचं्या राजकीय
डावपेचाचें समथषि करणे िीच त्याची मुख्य पे्ररणा असावी असे आपणासं वाटू िागिे. हशवाय
व्य्क्िहचत्रणापुरिाचहवचारकेिािरसवाईमाधवरावाचंाभाबडेपणािॅम्िेटपेक्षाऑथेिोच्याचवळणाचा
आिे. 
 

‘भाऊबंदकी’ या िाटकािखाहडिकरावंर ‘मकॅ्बेथ’चा प्रभाव पडिेिाआिे. वासुदेवशास्त्रीखरे
याचंा आधार म्िणूि त्यािंी पुन्िा एकदा उपयोग केिा व त्याचं्या ऐहििाहसक सामग्रीिा िाट्यात्मक
िेिूसाठी त्यािंी काल्पहिक वळण हदिे आिे. मित्त्वाकाकं्षी आहण हृदयशनू्य बायकोच्या हचथावणीमुळे
िािेवाइकाच्या खुिासाठी राबिेल्या पात्राचा हवर्य खाहडिकरािंी ‘मकॅ्बेथ’ वरूि उसिा घेििा. या
िाटकािमृिमाणसाच्याहपशाचािेमदिीसाठीआवाििकरणेयासारखेशके्सहपअरचेसंकेिखाहडिकर
वापरिाि.रक्िरंहजिकट्यारीचामुळािल्यापेक्षाफारवगेळापहरणामसाधण्यासाठीिेउपयोगकरिाि.
कट्यारिािािघेऊिराघोबाम्िणिोकी, त्याच्याकािािीिबंडाळीिािीशीझािीआिे.कट्यारीवरीि
रक्िाििोआपिेबोटबुडविोआहणआपल्यापत्िीच्याकपाळावरत्याचािािहटळािाविो.िीस्विः
अशीप्रहिज्ञाकरिेकीकपाळावरिावण्यासाठीरोजवापण्याियेणाऱ्याकंुकवािआपणिेरक्िहमसळि
ठेवणार आिोि. िे आपल्यािा त्याचं्या शाश्वि वैभवाची खात्री पटवीि रािीि. अशा रीिीिे
शके्सहपअरपासूिउसन्या घेििेल्यासंकेिािआहण व्य्क्िहचत्रासंबधंीच्या सूचिािंखाहडिकरािंीकािी
वळेा िओळखिा येण्याइिके फेरबदि केिेिेआिेि. परंिु भारे्चा पोि मात्र असाआिे की, त्यािूि
शके्सहपअरचाकािीिीप्रहिध्विीउमटििािी. 
 

संगीििाटकाचं्यािोकहप्रयिेबरोबरशके्सहपअरचीसंहवधािकेआहण त्याच्याकाव्यपंक्िीअगदी
हिराळ्याचप्रकारच्यारचिाटागंिूठेवण्याचीखंुटाळीमात्रबिल्या.अशाप्रकारे ‘रोहमओअँडजूहिएट’ िे
िाटक‘िारा-हविास’मध्येकौटंुहबकिंटाआहणशवेटीसमेटयाचीसुखा्न्िकाझािी.हिच्यािल्यागझि, 
ओव्यावपदेयािंीमूळकृिीचाकोठेमागमसूचठेविािािी.हविासचविाळिेल्याित्तीशीसामिाकरिो
िेव्िािाराहविासाच्यापे्रमािपडिे. 
 

‘खुदा करे िो क्या नणह होिा फत्तर शजदा बनिा । 
रामचरनधुणल से उिाई गौिमजी की बणनिा ।।’ 

 
असाईश्वराचामहिमागाऊिमृिािासजीवकरणाऱ्यािहकमाच्या देवसंकेिीिस्िके्षपामुळेसवषअडचणी
टळिाि. 
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संगीहिकािरसोडाच, पण‘अहिपीडचहरि’ यासारख्या‘हकगहियर’ वरआधारिेल्यािाटकाच्या
प्रस्िाविेि भार्ािंरकार हबिहदक्किपणे म्िणिो की त्यािे अहिपीड राजा (हियर) आहण मृगाकंमािा
(Cordelia) यािंाहजविंठेवण्याचासकंल्पकेिाआिेColeridge आहणSchlegel यािंािाबदिएखाद्या
वळेीअसमथषिीयवाटेििीगोष्टभार्ािंरकारकबिूकरिो.परंिुत्याचेस्विःचेमिअसेकी, िीदोिपाते्र
राहििीिरचिाटकाचाशवेटअहधकपटण्यासारखाआिे. 
 

पु्ष्ट्कििे (Pushkin) Boris Godunov ची रचिा केिी िेव्िा त्याच्यावर ज्या प्रकारचा
शके्सहपअरचाप्रभावपडिािसाप्रभावमराठीिेखिावरपडिाआिेअसेआपणासंहदसििािी.शिैीि
आहण िाट्यरचिेि, ‘ब्िँक व्िसष’ (Blank Verse) च्या उपयोगाि (गद्य प्रामुख्यािे हविोदी दृश्यासंाठी, 
‘ब्िँकव्िसष’ शोकान्िप्रसंगासंाठीवशवेटचापहरणामठाशीविोण्यासाठीकेिेिीयमक-रचिा)िाटकािे
कापिेल्यादीघषकाळािआहणबदित्याभाववृत्तीिुसारझािेल्यादृश्याचं्याबदिाि, पु्ष्ट्किशके्सहपअरचा
हकिी ऋणाहंकि िोिा िे Tatiana A. Wolff यािंी ‘Shakespeare’s Influence on Pushkin’ 
(Shakespeare Survey,5,1952) यािेखािसाहंगििेआिे.मराठीिाटकािंमात्रशके्सहपअरशीअशी
जवळीकप्रस्थाहपिझाल्याचेआेळििािी. 
 

अिीकडे मात्र भार्ािंरकारािंा िाटकाच्या भारे्कडे अहधक िक्ष देण्याची जरुरी वाटू िागिी
आिे. हशरवाडकरािंी केिेल्या ‘ऑथेिोच्या’ रूपािंरािफार मित्त्वपूणष भार्णासंाठीआहण स्वगिासाठी
पद्याची योजिा केिीआिे. मिादेवशास्त्री कोल्िटकरािंी त्याचं्या काळच्या गद्याि ज्याओळीचे शब्दशः
भार्ािंरकेिेिोिेत्याओळरचेरूपािंरहशरवाडकरआिापुेीिप्रमाणेकरिाि: 
 

थाबंा – 
 

जाण्यािूिी ऐकून घ्या माझे दोन शब्द, 
मी केली आहे सेिा या राज्याची मनोिािाने. 
िि िे सागंायची नाही आिश्यकिा. एकच णिनंिी, 
या दुदैिी घटनाचंा इणिहास कळििाना  
महेश्वराला दाखिा िो आहे िसाच, जे घडलं िे सागंा, 
उिं न करिा स्नेहानं, अणधक न दाखििा दे्वषानं ! 

 
आिखी एक सागंा – 

 
त्याच्या पे्रमाि नव्हिा णििेक, िि होिी अिार उत्कटिा  
त्याच्या स्ििािाि नव्हिा संशय िि िो हरिून बसला स्ििःला  
कारस्थानानं णििलेल्या एका ियानक कोणळष्टकाि, 
आणि अखेरी गमाऊन गेला रत्न िृथ्िीिेक्षा मूल्यिान! 

 
िेवाचल्यािंिरअसेवाटिेकीमिादेवशास्त्रीकोल्िटकराचं्याआरंभीच्याप्रयत्िािंिरजवळजवळ

शभंरवर्ांिीिीशके्सहपअरची ‘ब्िँकव्िसष’ (Black Verse) रूपािंरकाराच्याकृिीिूिहिसटूिजाि.पण
कमीप्रमाणाि!त्यािवाक्यरचिेचेव्युत्क्रमवहवरामआेळिाि.भारे्चाओघमात्रिसिो.हशवायअद्यापी
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भार्ािंरािीिउहणवाआेळिाि. ‘On one whose subdued eyes, Albeit unused to the melting 
mood’ याओळरचे‘कोणत्यािीप्रसंगीपवषिासारखाअहवचिउभारािाणारािो’ असेिेकठोरध्विीििे
प्रमादपूणषभार्ािंरएरवीकसेसंभविे? 
 

‘िॅम्िेट’चेआधुहिकभार्ािंरकरिािा हिमाण िोणाऱ्यासमस्याचंी िािाजोगयािंाअगदी पूणष
जाणीवआिे. िीिअंकािं एक रंगावृत्ती सादरकरण्याची त्यािंी प्रयत्ि केिाआिे. ‘िॅम्िेट’ची स्वगिे
िाटकाचा आत्माच आिेि असे वाटल्यामुळे त्यािंी त्या स्वगिासाठी फक्ि छंदाचा वापर केिा आिे.
परकीयिाटकािा‘देशी’ रूपदेण्याचीपरंपरात्यािंीमोडिीआहणस्मशािभमूीचे(Grave Yard) समाधीि
रूपािंरकरण्याचेत्यािंीिाकारिे.मूळकृिीिीिकाव्यात्मकगुणत्यािंािीव्रपणेजाणवििोिे.िाटक
पािाि असिािा पे्रक्षक िा श्रोिासुद्धा असिो याची जाणीव त्याचं्या मिाि हबबिी िोिी. िी त्यािंी
स्वीकारिेिीहदशाबरोबरचिोिी. 
 

‘िॅम्िेट’च्याचौर्थयास्वगिाच्याआरंभाचेरूपांिरत्यािंीसमथषपणािेकेिेआिे: 
 

एकचप्रश्ि:जगावंकीमराव?ं 
दुदैिाचे शस्त्रप्रहार सहन करिं आिल्या आि 
शकिा णनःिाि संकटाचा करीि प्रणिकार सदैि 
यािलं कोििं जगिं उदात्त णन कोििं उिं? 
—आणि मृत्य?ू 
मृत्य ूम्हिजे णनद्रा! शेिटची! 

 
िरीपणमूळकृिीशीप्रामाहणकरािण्याचीहकिीिीउत्कटइच्छाअसिीिरीएखाद्याओळीिजी

समृद्धहवचारसंगिीअसिेिीभार्ािंरकारआपल्याभारे्िक्वहचिचसुचवूशकिो. 
 

खािीिओळरिासमािाथषकओळीिािीिच: 
 

‘So excellent a King that was to this  
Hyperion to a Satyr.’ 

 
हकवा 
 

‘With which she followed my poor father’s body, 
Like Niobe, all tears.’ 

 
आहण 
 

‘My father’s brother; but no more like my father  
Than I to Hercules.’ 
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याचेरूपािंरपाहिजेिर‘िॅम्िेट’चेस्विःचेअवमूल्यिकरण्याचीवृत्तीहदसििािी. 
 

हं:! कुिे िो गजेंद्र न् कुिं हा उंदीर!’ 
 

यासवांवरूिएवेेचहसद्धिोिेकीप्रामाहणकभार्ािंरकारापंुेेसुद्धाशके्सहपअरच्याकृिीअिुल्लघं्य
अडचणी हिमाणकरिाि. व्य्क्िहचत्रणािीिशके्सहपअरचेकौशल्य हकवा त्याच्यासंहवधािकाचंी रचिा
याचंाचपगडाज्याभार्ािंरकाराचं्यामिावरबसिािेशके्सहपअरच्यािाटकािंान्यायदेऊशकिेिािीि.
मिाराष्ट्र्ट्ीयपे्रक्षकािंािाटकसमजावेहकवापसंिपडावेम्िणूिस्थाहिकरंगचेविूिाटकाचेदेशीकरण
करण्यािे शके्सहपअरिे िाटके वाचकाचं्या समीप आिी िािीि. मराठी भारे्वर भार्ािंराििा संस्कार
म्िणूि उमटिेिाच िािी. िािा जोगािंी अशा िऱ्िेचे परंपरागि दृहष्टकोण झुगारूि हदिे, आहण
िाटकािल्याभारे्च्याओघावरविाटकािूिव्यक्िझािेल्याहचत्तवृत्तरवरत्यािंीआपिेिक्षकें हद्रिकेिे, 
त्यामुळे िेमूळिाटककाराच्या िेिंूशीअहधकजवळआिे.यावरूिअसेउघडहदसिेकी, शके्सहपअरचे
भार्ािंरकरिािायेणाऱ्याअडचणीखूपमोठ्याअसल्यािरीअिुल्लंघ्यिािीि. 
 
 

* * 
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