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णनिेदन 
 

आधुवनक शासे्त्र, ज्ञानवर्ज्ञाने, तुंत्र आवण अवभयाुंवत्रकी इत्यादी के्षत्राुंत त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
सुंसकृती, इवतहास, कला इत्यादी वर्षयात मराठी भाषेला वर्द्यापीठाच्या सतरार्र ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थयव यार् ेहा उदे्दश लक्षात घेऊन सावहत्य-सुंसकृवत मुंडळाने र्ाङ मय वनर्ममतीचा वर्वर्ध कायवक्रम हाती 
घेतला आहे. मराठी वर्श्वकोश, मराठी भाषेचा महाकोश, मराठी र्ाङ मयकोश, वर्ज्ञानमाला भाषाुंतरमाला, 
आुंतरभारती-वर्श्वभारती, महाराष्ट्रवेतहास इत्यादी योजना या कायवक्रमात अुंतभूवत केल्या आहेत. 
 

मराठी भाषेला वर्द्यापीठीय भाषेचे प्रगत सर्रूप र् दजा देण्याकवरता मराठीत वर्ज्ञान, तत्त्र्ज्ञान, 
सामावजक शासे्त्र आवण तुंत्रवर्ज्ञान या वर्षयाुंर्रील सुंशोधनात्मक र् अद्यार्त मावहतीने युक्त अशा ग्रुंथाुंची 
रचना मोठ्या प्रमाणार्र होण्याची आर्श्यकता आहे. वशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा वर्कास होईल, ही 
गोष्ट तर वनर्मर्र्ादच आहे. पण मराठी भाषेचा वर्कास होण्यास आणखीही एक साधन आहे आवण ते साधन 
म्हणजे मराठी भाषेत वनमाण होणारे उत्कृष्ट र्ाङ मय हे होय. जीर्नाच्या भाषेतच ज्ञान र् सुंसकृवत याुंचे 
अवधष्ठान तयार व्हार् ेलागते. जोपयंत माणसे परकीय भाषेच्याच आश्रयाने वशक्षण घेतात, कामे करतात र् 
वर्चार व्यक्त करतात, तोपयंत वशक्षण सकस बनत नाही. सुंशोधनाला परार्लुं वबत्र् राहते र् वर्चाराला 
अससलपणा येत नाही, एर्ढेच नव्हे तर र्गेाने र्ाढणाऱ्या ज्ञानवर्ज्ञानापासून सर्वसामान्य माणसे र्ुंवचत 
राहतात. 

 
सुंसकृत र् अन्य भारतीय भाषाुंतील आवण त्याच प्रमाणे इुंग्रजी, फ्रें च, जमवन, इटावलयन, रवशयन, 

ग्रीक, लॅटीन इत्यादी पविमी भाषाुंतील अवभजात ग्रुंथाुंचे र् उच्च सावहत्यामधील वर्शषे वनर्डक पुसतकाुंचे 
भाषाुंतर ककर्ा साराुंश अनुर्ाद अथर्ा वर्वशष्ट वर्सतृत ग्रुंथाुंचा आर्श्यक तेर्ढा पवरचय करून देणे हा 
भाषाुंतरमालेचा उदे्दश आहे. 

 
भाषाुंतर योजनेतील पवहला कायवक्रम मुंडळाने आखून, ज्याुंना अग्रक्रम वदला पावहजे अशी पािात्य 

र् भारतीय भाषाुंतील सुमारे ३०० पुसतके वनर्डली आहेत. होमर, व्हर्मजल, एस्सकलस्, ॲरेसतोफेवनझ, 
युवरवपवडस्, प्लेटो, ॲवरसटॉटल, थॉमस् ॲक्वाइनस्, न्यटून, डार्मर्न, रूसो, काँट, हेगल, जॉन सटुअटव 
वमल, गटे, शके्सवपअर, टॉलसटॉय, दोसतएर्सकी, कॅवसरेर, गाडवन व्ही. चाइल्ड, इत्यावदकाुंचा 
भाषाुंतरमालेत समार्शे केला आहे. सुंसकृतमधील र्दे, उपवनषदे, महाभारत, रामायण, भरताचे 
नाट्यशास्त्र, सुंगीत रत्नाकर, ध्र्न्यालोक, प्राकृतातील गाथासप्तशती, वत्रपीटकातील वनर्डक भाग 
इत्यावदकाुंचाही भाषाुंतरमालेत समार्शे केला आहे. 

 
भाषाुंतर योजनेखाली मुंडळाने आतापयवन्त काही उत्कृष्ट अवभजात ग्रुंथाुंची भाषाुंतरे प्रकावशत केली 

आहेत. जॉन सटुअटव वमलचे ‘On Liberty’, रूसोचे ‘Social Contract’, एम्. एन्. रॉयचे ‘Reason, 
Romanticism & Revolution’ र् ‘Letters from Jail’ सतावनसलॉर्सकीचे ‘An Actor Prepares’, 
तुगेनेर्चे ‘Fathers & Sons’, राय शनेबाखचे ‘Rise of Scientific Philosophy’, गन्नर वमर  दालचे 
‘Economic Theory and Underdeveloped Regions’, कै. पाुं. र्ा. काणे याुंचे ‘History of 
Dharmashastra’, कोपलँडचे ‘Music & Imagination’, बन्रान्ड रसेलचे ‘Religion & Science’, 
तेरझागीचे ‘Theoretical Soil Mechanics’, वर्शाखादत्तचे ‘मुद्राराक्षसम्’, भरतमुनीचे ‘भरतनाट्यशास्त्र’ 
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(अध्याय ६ र् ७ आवण अध्याय १८ र् १९), वनकोलाय मनुचीचे ‘Storia Do Mogor’, ए. सी. वपग ूवलवखत 
‘Socialism Vs. Capitalism’, इत्यादी पुसतकाुंची भाषाुंतरे र् सारानुर्ाद प्रकावशत झाले आहेत. 

 
सावहत्यामध्ये सौंदयव–कला समीके्षत र्ापरण्यात येणाऱ्या “सौंदयवशास्त्र” या सुंकल्पनेची तावत्त्र्क 

चचा र् सैद्धास्न्तक वर्श्लेषण याुंर्रील ग्रुंथाुंचे प्रकाशन र् सौंदयवशास्त्रार्रील महत्त्र्ाच्या पािात्य भाषातील 
ग्रुंथाुंचे मराठीत भाषाुंतर र् प्रकाशन करण्याची योजना एसथेवटक्स सोसायटी, मुुंबई, या सुंसथेने आखली 
आहे. सदर योजना मुंडळाने आपल्या भाषाुंतर योजनेचाच एक भाग म्हणून तत्त्र्तः सर्ीकारली आहे. या 
योजनेखाली सुंसथेने प्रा. अशोक दा. रानडे वलवखत “सुंगीताचे सौंदयवशास्त्र”, डॉ. रा. भा. पाटणकर 
वलवखत “सौंदयवमीमाुंसा” र् “क्रोचेचे सौंदयवशास्त्र” ही पुसतके मुंडळाच्या अनुदानाने प्रकावशत केली आहेत. 
या योजनेखाली प्रा. रा. वभ. जोशी अनुर्ावदत आय. ए. वरचडवस्  चे “ Poetries & Sciences”, प्रा. प्र. ना. 
पराुंजपे अनुर्ावदत वसग्मण्ड फ्रॉय ड चे “Leonardo da Vinci”, प्रा. कमल देसाई अनुर्ावदत “Three 
Lectures on Aesthetics”, डॉ. र. ना. पाटकर अनुर्ावदत कुमारसर्ामीचे “The Dance of Shiva” या 
पुसतकाुंची भाषाुंतरे तयार झाली असून ती लर्करच मुंडळाच्या भाषाुंतर योजनेखाली प्रकावशत व्हार्याची 
आहेत. 

 
प्रसतुत “सरॅवर्न्सकीचे साुंगीवतक सौंदयवशास्त्र” हे एसथेवटक्स सोसायटीच्या योजनेतील पुसतक 

इगॉर सरॅवर्न्सकीवलवखत ‘Poetics of Music’ या र् अन्य ग्रुंथातील सरॅवर्न्सकीच्या साुंगीवतक 
सौंदयवशास्त्रवर्षयक एकूण वलखाणाच्या र्चे्याुंच्या सर्रूपाचे आहे. र्चे्याुंची वनर्ड, सपष्टीकरणात्मक टीपा, 
वर्र्चेक प्रसतार्ना, सुंपादन र् भाषाुंतर प्रा. अशोक दा. रानडे, मुुंबई याुंनी केले आहे. प्रसतुत पुसतक 
मुंडळाच्या भाषाुंतर योजनेखाली प्रकावशत करण्यात मुंडळास आनुंद होत आहे. 

 
प्रसतुत पसुतक प्रकावशत करण्यास इसटेट ऑफ इगॉर सरॅवर्न्सकीच्या र्तीने र्सेबनवर ॲन्ड हॅवरस, 

न्यूयॉकव  या सुंसथेने महाराष्ट्र सावहत्य–सुंसकृवत मुंडळास परर्ानगी वदल्याबद्दल त्याुंचे मी मनःपूर्वक आभार 
मानतो. पुसतकात अुंतभूवत झालेले सरवॅर्न्सकीचे छायावचत्र वमळवर्ण्यात यु. एस्. आय. एस्. मधील श्री. 
मुंगेश पाडगाुंर्कर याुंची मदत झाली. 
 
 

र्ाई :  लक्ष्मिशास्त्री जोशी, 
वदनाुंक २० माचव १९७५  अध्यक्ष, 
फाल्गुन २९ (१८९६).  महाराष्ट्र राज्य सावहत्य-सुंसकृवत मुंडळ. 
  



 अनुक्रमणिका 

 अनुक्रमणिका 

निवदेि ............................................................................................................................... 5 

प्रस्ताविा ............................................................................................................................. 8 

सगंीताच्या काव्यशास्त्रावलीस स ा व्याययाि े................................................................................ 27 

१ .काव्यशास्त्र. ................................................................................................................. 27 

२ .सगंीतवस्त ू.................................................................................................................. 32 

३. सगंीताची लचिा ............................................................................................................ 40 

४. सगंीत कसा ................................................................................................................ 49 

५. सौंदयय आनि अनिजातवाद ............................................................................................... 54 

६. सगंीताचा प्रयोग ........................................................................................................... 57 

इगॉल स्रॅनवन्सस्कीबलोबलची सिंाषिे ........................................................................................... 63 

स्पष्टीकलिे आनि नवस्ताल ...................................................................................................... 83 

पनलनशष्टे ........................................................................................................................... 89 

टीपा ................................................................................................................................ 90 

सदंियग्रंथ सचूी .................................................................................................................... 95 

पानलिानषक शब्द सचूी ........................................................................................................... 97 

नवषय सचूी ........................................................................................................................101 

 
 

  



 अनुक्रमणिका 

प्रस्तािना 
 
इगॉर सरॅवर्न्सकी. सुंपूणव नार् इगॉर प्येदोरोवर्च सरवॅर्न्सकी. प्येदोरोवर्च म्हणजे ल्येदोरचा मुलगा. नार् 
साुंगण्याची ही रवशयन पद्धत. सेंट पीटसवबगव या रवशयाच्या राजधानीतुल्य शहराशजेारच्या एका उपनगरात 
(ओरावनएन बॉम) येथे १८८२ मध्ये याचा जन्म झाला. सथलाुंतरे, देशाुंतरे करीत १९७१ मध्ये वनर्तवला तेव्हा 
पािात्य सुंगीताच्या इवतहासात एक श्रेष्ठ रचनाकार म्हणनू सरॅवर्न्सकीने आपले नार् पके्कपणे नोंदवर्ले होते. 
त्याच्या रचनाुंइतकेच त्याचे वर्चारही खळबळजनक ठरार्ते इतके टोकदार आवण वततकेच महत्त्र्ाचे. 
सर्तः सुंगीतरचनाकार–म्हणजे सजवनशील कलार्ुंत–असलेला सरॅवर्न्सकी सुंगीतावर्षयी बोलतो, 
वलवहतो तेव्हा त्याला र्गेळेच र्जन येते. प्रचीतीचे बोलणे. त्याच्या उक्तींचे सुंकलन, भाषाुंतर 
करण्यामागची एक पे्ररणा म्हणजे कलार्ुंत आपल्या कलेवर्षयी बोलणे ही घटना आमच्याकडेही अपूर्ाईची 
राहु नये ही इच्छा. “बोलणे आमचे काम नाही आम्ही फक्त गातो ककर्ा र्ाजर्तो”, असा वदमाख वमरवर्णारे 
आमचे कलार्ुंत आपल्या कलेवर्षयी आपण वर्चार करत नाही, करू शकत नाही याचाच जणू शरकमदा 
कबुलीजबाब देत असतात. मग होते काय? तर सुंगीताचा अनुभर् दुरून घेणारेच सुंगीतावर्षयी बोलू 
लागतात, वलहू लागतात. वर्शषेणबाजी, तकलूपी अलुंकावरकता, गूढर्ाद इत्यादींनी आमचा सुंगीत वर्चार 
खूपच छळला आहे. याुंची आर्श्यकता नाही. कमी, मोडक्या तोडक्या शब्दात बोलणे-वलवहणे झाले तरी 
चालेल पण कलार्ुंताुंनी बोलार्-ेवलहार्.े यामुळे झाला तर फायदाच होतो. वर्चार सपष्ट होतात. एकदा का 
वर्चार सपष्ट होऊ लागला की तो सर्सथ कधीच बसत नाही. बसू देत नाही. वर्चाराचे पयवर्सान कृतीतही 
होते. वर्चार सर्च्छ झाला तर कृतीही सर्च्छ. कलेवर्षयीची धारणा तार्नू-सुलाखून वनघाली तर त्या 
कलेचा आवर्ष्ट्कारही सर्च्छ होईल. वर्चार वक्रयेला वनधडेपणे सामोरे गेलेल्या कलार्ुंताुंचे शब्द कसे 
असतात याचा प्रत्यय घ्यायचा असेल तर सरवॅर्न्सकीकडे जार्.े सुरुर्ातच करार्ी त्याच्यापासून. कारण हा 
आमच्या युगातला होता. अगदी परर्ापरर्ापयंत वक्रयाशील होता. हबवटव रीड हा प्रख्यात इुंग्रजी कर्ी आवण 
कलासमीक्षक एकदा त्याच्यावर्षयी म्हणाला होता : 
 

“The most representative artist of our own twentieth century has been, not a poet or a 
painter, but a musician–Igor Stravinsky”. 

 
सरॅवर्न्सकीवर्षयी असे म्हणता येईल हे त्याच्या वर्चाराुंच्या कसदारपणार्रून आपल्यालाही 

पटण्यासारखे आहे. गवणत, मानसशास्त्र, वचत्रकला, तत्त्र्ज्ञान, र्ाङ मय, नृत्य, सुंगीत इत्यादी अनेक 
कायवके्षत्रातल्या प्रवतभार्ुंताुंशी या रचनाकाराने कोणत्या ना कोणत्या सर्रूपाचे नाते जोडलेले आढळून येते. 
कधी त्याुंच्याबरोबर प्रत्यक्षतः काम करून तर कधी त्याुंच्या कृतींचे मनन-कचतन-ग्रहण करून. त्याच्या 
साऱ्या व्यस्क्तमत्र्ाला अनेक अभ्यासके्षत्राुंचा, अनेक कायवके्षत्राुंचा सुगुंध येतो. कदावचत त्याच्या वर्चाराुंना 
यामुळे सर्वसाधारण र्ाचकाुंच्या दृष्टीने आकषवकपणाही येतो. आवण त्याुंचे सर्रूप गुुंतागुुंतीचे पण होते. 
साुंगीवतक समसयाुंचे रूपही कसे बहुअुंगी असते याचा प्रत्यय येण्यास अथात ही गुुंतागुुंत उपकारकच 
म्हणायची. सुंगीताकडे अनेक बाजूुंनी बघार्याचे तर जीर्नाच्या तऱ्हेतऱ्हेच्या आवर्ष्ट्काराुंकडे नेहमी 
कुतूहलाने आवण दक्षतेनेही पाहणे आर्श्यक. सरवॅर्न्सकीची नजर अशी होती. आवण त्याच्या सुंगीत 
वर्चारातही याचे प्रवतकबब सपष्टपणे वदसून येते. सुंगीतावर्षयी ज्या ज्या शास्त्राला काही तरी म्हणार्सेे र्ाटते 
त्या प्रत्येक शास्त्राकडे सरॅवर्न्सकी र्ळलेला वदसतो. ‘त्या शास्त्राचे तज्ञ व्हायचे मला कारण नाही आवण तसा 
माझा अवभवनर्शेही नाही. पण मला जेर्ढे उपयोगाचे र्ाटेल तेर्ढे मी घेणार. आवण असे काही तरी मला 
सापडणारच’, अशा श्रद्धायुक्त वर्श्वासाने वर्साव्या शतकातील प्रचुंड ज्ञानवर्सताराला सामोरे गेलेल्या 
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मनाचे सपुंद जाणर्तील अशा खात्रीने त्याच्या साुंगीवतक सौंदयवशास्त्रवर्षयक वर्चाराुंचे हे सुंकलन समोर 
ठेर्ले आहे. सजवनशील कलार्ुंत आवण परखड, मूलग्राही वर्चारर्ुंत या दोन्ही भवूमका सारख्याच श्रेष्ठतेने 
आवण क्षमतेने बजार्णाऱ्या सरॅवर्न्सकीचे उदाहरण कोणत्याही सुंसकृतीतील सुंगीताच्या अभ्यासकाला 
वनदानपक्षी र्धेक र्ाटल्यावशर्ाय राहणार नाही. 

 
सरॅवर्न्सकीचा वपता सर्तः चाुंगल्यापकैी ढाल्या आर्ाजाचा गायक होता. सेंट पीटसबगव येथील 

इुंपीरीयल वथएटरमध्ये होणाऱ्या सुंगीवतकाुंतील मेवफसटोफेलीस, फॉलसटाफ आवण राजपुत्र इगॉर या 
त्याच्या भवूमका गाजल्या होत्या. परुंतु तो काही केर्ळ गायक-नट नव्हता. घरुंदाज जमीनदाराच्या 
कुळातील या कलार्ुंताच्या घरी प्रचुंड ग्रुंथसुंग्रह होता. सुमारे २०,००० ग्रुंथाुंपैकी इगॉर क्राुंतीनुंतर फक्त 
हाताच्या बोटार्र मोजता येतील एर्ढेच ग्रुंथ र्ाचू शकला. (दुसऱ्या एका वठकाणी ही ग्रुंथसुंख्या ७,०००–
८,००० होती असे इगॉर साुंगतो. आवण सोवर्एत सरकारने या ग्रुंथसुंग्रहाचे र्ाचनालयात रूपाुंतर करून तो 
र्ाचवर्ल्याबद्दल तो लेवननला धन्यर्ादही देतो). इगॉरला लहानपणाच्या आपल्या आयुष्ट्यावर्षयी फारशा 
सोनेरी आठर्णी नव्हत्या. आईवर्षयी फक्त कतवव्यभार्ना होती आवण वपता रागीट असे. फक्त इगॉर 
आजारी असताना बापाचे पे्रम त्याला वमळे. आयुष्ट्यभर प्रकृतीवर्षयी हळर् ेराहण्याच्या र्ासतव्याचे मूळ इगॉर 
सर्तःच लहानपणच्या या घटनेत शोधतो. आपल्या भाषाुंपकैी फक्त एकावर्षयी–गौरीवर्षयी–इगॉर 
हळूर्ारपणे बोले. आपल्या आत्मचवरत्राच्या सुरुर्ातीसच (‘क्रॉवनकल ऑफ माय लाईफ,’ १९३६) इगॉरने 
वदलेली एक आठर्ण मोठी मजेची आहे. र्सुंतऋतूत शहर सोडून खेड्यात राहण्याच्या त्या र्ळेच्या 
पद्धतीनुसार, सरॅवर्न्सकी मुंडळी खेड्यात जाऊन रावहली असता ताुंबड्या केसाुंनी शरीर भरलेला एक 
उघडाबुंब म्हातारा, मुका असा शतेकरी वतथे आला. आपल्या तोंडाने आर्ाज करीत, एक हात काखेत र् 
दुसरा माुंडीर्र आपटून गुुंतागुुंतीच्या लयकारीने भरलेल्या सुंगीताने (!) तो सर्ांची करमणूक करीत होता. 
या सर्ांची लहान इगॉरने इतकी हुबेहुब नक्कल केली की त्याचे सर्ांना कौतुक र्ाटले. र्याच्या दुसऱ्याच 
र्षी कोणा शतेकरणीच्या तोंडून ऐकलेल्या लोकधुनेचे ‘शीळर्ादन’ यशसर्ीपणे करून दाखवर्ल्याने मोठी 
माणसे आियवचवकत झाल्याची आठर्णही इगॉरने नोंदली आहे. गुुंतागुुंतीचे लयीचे बध लोकधुना आवण 
प्रकृतीच्या असर्ासथामुळे सर्तःच्याच सर्युंपूणव कोषात बसून बाहेरील र्ासतर्ाला ‘घेत’ राहण्याचे वर्शषे 
त्याच्या पूर्ायुष्ट्यात कसे रूजले होते ते या आठर्णीद्वारा इगॉर आपल्याला दाखवर्तो. 

 
इतर वशक्षण चालू असता खाजगीरीत्या वशकर्णी ठेर्नू पीआनोचे धडे घेण्याची परर्ानगी इगॉरला 

मोठ्या वमनतर्ारीने वमळाली. नर्व्या र्षी वपआनोर्ादनाचे धडे घेण्यास सुरुर्ात झाली. र्डीलधाऱ्याुंना 
याचे फारसे कौतुक नव्हते. हा हौसेमौजेचा कारभार आहे आवण एका मयादेपयंतच याला उते्तजन द्यार् ेअशी 
त्याुंची धारणा होती. हे वशक्षणही काहीसे बुंडखोरीनेच चालले होते. कारण सुंगीतालेख सहजपणे पवहल्या 
दृष्टीके्षपात र्ाचणे, हात हलका असणे इत्यादी चाुंगल्या गुणाुंबरोबर वपआनोर्ादनाचे नेहमीचे पलटे न 
घोटता मनःपूत र्ाजर्ीत रहाण्याकडेही इगॉरची प्ररृ्त्ती होती. पवरणामी इगॉर केर्ळ र्ळे फुकट घालर्तो 
असेच आईबापाुंना र्ाटे. आपल्या रचना करताुंना पढेु इगॉरने आयुष्ट्यभर असे ‘सर्तुंत्र’ वपआनोर्ादन केले र् 
त्यामुळे त्याच्या रचनाुंना एक प्रकारचे अमूतवत्र् केर्ळ ध्र्वनगुणाुंना सजवनशील मनाच्या मुशीतून 
घडवर्ल्यासारखे सर्रूप प्राप्त झाले, हे लक्षात घेता लहानपणाच्या वपआनो वशक्षणातला इगॉरचा झगडा 
सहज समजू शकेल. यानुंतर काही र्षांनी इगॉरच्या आईने त्याला स्ग्लुंका या रवशयन रचनाकाराची 
सुंगीवतका पाहण्यास नेले आवण याचा इगॉरर्र खोल पवरणाम झाला. सुंगीत सर्तुंत्रपणे आवण 
नाट्यासारख्या सुंयुक्त आवर्ष्ट्कारप्रकारासह प्रभार्ीपणे अर्तरताना इगॉरने पावहले आवण याचाही इगॉर 
ओथुंबून उल्लखे करीत असे. सुंगीताची वजर्ुंत अनुभूवत येते ती अशा र्ळेी. सुंगीत अर्तीभोर्ती नुसते 
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अवर्रत सफोट पार्त असणे म्हणजे त्याचे सुंसकार होणे नव्हे. सुंसकार असले तर अनुभूवत आवण अनुभवूत 
असेल तरच सजवन अशी त्याची वर्चारधारा होती. 

 
न्यायाधीश होण्यासाठी वर्द्यापीठात आर्श्यक ते वशक्षण घेण्याच्या अटीर्र इगॉरचे वपआनोवशक्षण 

चालू रावहले. चार र्षांत जेमतेम पन्नासएक व्याख्याने इगॉरने वर्द्यापीठात ऐकली असतील. खरा फायदा 
असा की वरम्सी-कोसाकोफ् या प्रख्यात रवशयन सुंगीत रचनाकाराच्या पुतण्याशी इगॉरची ओळख झाली. 
अथात् पढुची पायरी वरम्सी-कोसाकोफ् शी पवरचय. पवहल्या काहीशा अर्घड भेटीतच रचनाकार म्हणनू मी 
कवरअर बनर् ूशकेन काय असे इगोरने वर्चारले. या प्रश्नास वरम्सी-कोसाकोफ् ने बरेच सपष्ट उत्तर वदले. 
कोणत्याही सुंगीत शाळेत न वशकता (सर्तः कोसाकोफ् एका सुंगीत शाळेचा सुंचालक होता!) खाजगी 
वशकर्णी घेऊन मधून मधून आपल्याकडे येण्याचा त्याने इगॉरला सल्ला वदला! पुढे १९०३ मध्ये 
वपआनोसाठी सर्तुंत्र (सोनाटा प्रकारच्या) रचना करताना आलेल्या अडचणीतून सोडर्णूक करून 
घेण्यासाठी इगोर आपल्या गुरूगृही जाऊन रावहला. र्ाद्यरृ्ुंदासाठी सुंगीतरचना कशी करार्ी यासुंबुंधीची 
वशकर्ण या र्ासतव्यात इगोरला वमळाली. यानुंतर सुमारे तीन र्ष े इगोरला कोसाकोफ् ने आपल्या 
पुंखाखाली घेतले. आपल्या पसुंती-नापसुंतीची वशष्ट्याुंना तहान असते आवण त्यामुळे ते र्ाढतात ककर्ा 
खुुंटतात हे लक्षाुंत घेऊन कोसाकोफ् र्ागत असे. आपल्याला न आर्डणारे सुंगीत वशष्ट्यानेही ऐकू नये असा 
अवभप्राय व्यक्त करण्यास त्याने मागेपुढे पावहले नाही. पण त्याचबरोबर तसा त्याने आग्रहही धरला नाही. 
कारण कुणाच्या मनात कोणते सुंगीत फुलेल आवण त्यासाठी कोणत्या सुंसकाराचे खतपाणी उपयोगी पडेल 
याचे अपवरहायव वनयम नसतात याची त्याला जाणीर् होती. तत्कालीन रवशयातील सुंगीतरवसकाुंत 
देबुसीसारख्या फ्रें च सुंगीतकाराुंची बरीच चाहा होती. पण ते सुंगीत काही कोसाकोफ् च्या आर्डीचे नव्हते. 
याबाबतीत तो इगोरला म्हणे “देबुसीला न ऐकणेच बरे. कारण ऐकून त्याची सर्य होऊन तो आर्डार्याला 
लागण्याचा त्यात फार धोका आहे”. 

 
प्रत्यक्ष वशक्षण देण्यातही कोसाकोफ् ची वर्चक्षणता चाुंगली वदसते. तो प्रथमतः आपल्याच 

सुंगीवतकेच्या र्ाद्यरृ्ुंदरचनेचे वपआनो सुंगीतात रूपाुंतर करी. मग त्या वपआनोसाठी केलेल्या रचनेर्रून तो 
इगोरला र्ाद्यरृ्ुंदरचना करार्यास लार्ी. यानुंतर दोन्हीची तुलना र् चचा होई. वशष्ट्याला वर्चार करार्यास 
लार्णे, प्रत्यक्ष कृती घडवर्णे आवण पुन्हा आपल्या वनर्ममतीपासून दूर सरकून वतचे परीक्षणही करार्यास 
लार्णे, या सर्व पायऱ्या लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. एकाच पायाभतू, मूलभतू आकृवतबुंधापासून वनघूनही 
दोन सगीतरचनाकार कोणत्या बाबतीत र् वकती र्गेळे पडू शकतात आवण या र्गेळेपणाचे कलात्मक 
समथवन होऊ शकते ककर्ा नाही हे पाहण्यासारखे असते. याचाही उलगडा कोसाकोफ् च्या पद्धतीने होत 
असे. वशकवर्णे म्हणजे गुरूने वशष्ट्याला भरवर्णे नव्हे, वशकणे म्हणजे वशष्ट्याने गुरूची नक्कल करणे नव्हे. 
वशकवर्णे म्हणजे आपल्या (च) ‘फॉम्युवल्याुं’ना एकमेर् आदशव म्हणून गुरूने पढेु सरकवर्णे नव्हे आवण 
वशकणे म्हणजे अगदीच ‘मनःपूत’ रचना करणे नव्हे. या साऱ्या वनकोप वशक्षणवनयमाुंचे कोसाकोफ् च्या 
पद्धतीत पालन होत होते येर्ढेच लक्षात आणून द्यार्याचे आहे. गुरू-वशष्ट्याुंचे सुंबुंध पुढे-पुढे इतके 
वजव्हाळ्याचे झाले की, इगॉरच्या गुरूने वशष्ट्याच्या लग्नात पुढाकार घेतलेला जगाला वदसला. लग्नानुंतर 
शहर सोडून जाताना आपली पवहली सर्तुंत्र रचना गुरूकडे इगोरने परीक्षणाथव पाठवर्ली पण 
“पत्रग्राहकाच्या वनधनामुळे बटर्डा होऊ शकला नाही” असा वशक्का बसून ती परत आली. इगॉरच्या 
वर्द्याथीदशचेा हा अवधकृत शरे्ट म्हटला पावहजे. साधारण १९०८ च्या आसपास हा कालखुंड येतो. 
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या गुरू-वशष्ट्य सुंबुंधात आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. तत्कालीन रवशयातील सुंगीत 
जगतात दोन गट पडलेले होते. एकाचे अध्र्यूवपण चायकोफ् सकी या रचनाकाराकडे आवण दुसऱ्याचे 
मुसोगवसकी याच्या हाती होते. कोसाकोफ् हा मुसोगवसकीच्या गटातला होता. इगोर या गटबाजीपासून बराच 
अवलप्त होता. आपल्या गुरूचे दोष त्याला वदसत आवण तसे त्याने अनेक र्ळेा उल्लेखही केले आहेत. फ्रान्स 
आवण जमवनी इथून पसरलेले कोणतेही साुंगीवतक ‘प्रभार्’ तत्त्र् म्हणून, आग्रहानी र्ाईटच म्हणार्याचे, 
चायकोफ् सकीचा वर्चार नेहमी प्रवतसपधी म्हणूनच करार्याचा इत्यादी दोष आपल्या गुरूत आहेत याची 
इगॉरला सपष्ट जाणीर् होती. ककबहुना चायकोफसकी वर्रुद्ध मुसोगवसकी, टॉलसटॉय वर्रुद्ध डोसटोयेर्सकी 
आवण वदआवगलेर्र्ाद या सर्व प्रवसद्ध रवशयन सुंघषव घटनाुंत इगोरने कधीच बाजू घेतली असे वदसत नाही. 
सर्व पक्षाुंतून आपल्याला काय हर् े तेर्ढे ग्रहण करार् े अशीच त्याची भवूमका होती. नाही म्हणार्याला 
टॉलसटॉयपेक्षा आपण डोसटोयेर्सकीकडे झुकतो असे वर्धान त्याने केले आहे. 

 
पीटसवबगव वर्द्यापीठात असता रवशयन सावहत्य, सोवर्यत सावहत्यात गॉकी आर्डीने र् आुंदे्रयेर् 

अत्युंत नार्डीने, स्सरुंडबगव आवण इब्सेन, सुदेरमान आवण हॉष्टमन; आवण वडकन्स आवण माकव  ट र्ने 
र्ाचल्याचे इगोर साुंगतो. सुंगीवतका, नृत्यनाट्य याुंसारख्या सुंयुक्त कलाप्रकारात आपल्या प्रवतभेचे 
आवर्ष्ट्कार करू पहाणाऱ्याची साधना चतुरस्त्र पावहजे हे या यादीर्रून पटायला हरकत नाही. सुंसकार सर्व 
सुंर्देनाुंचे आवण अवर्ष्ट्कार वर्वशष्ट शक्तींचा हे इगोर सरॅवर्न्सकीच्या आयुष्ट्याचे सूत्र वदसते. पढेुही आयुष्ट्यात 
बहुसुंख्य प्रवतभार्ुंत लेखक, कर्ी, वचत्रकार नतवक याुंचा आवण इगॉरचा दाट पवरचय झाला. काहींशी सनेह 
तर काहींच्या बरोबर सहवनर्ममतीचा थरारक अनुभर्. इगोरच्या पवत्रकेत असाधारणाुंशी असाधारण जर्ळीक 
साधण्याचा योग जबरदसत होता. या सर्ांची मुळे त्याच्या चतुरस्त्र सुंर्देनशीलतेत वदसतात. सबुंध सुंपूणव 
मानर्, अनुकुं पा आवण कठोर र्ासतर्र्ाद याुंच्या अभतूपूर्व वमश्रणाने समोर ठेर्लेले रवशयन सावहत्य, वचत्त 
ढर्ळणाऱ्या प्रक्षोभाला थुंडपणे आपल्या लोखुंडी पकडीच्या तुंत्रात बसर्णारे इब्सेनी नाट्य, आवण मुक्त र् 
वदपर्नू टाकणारे वनभवरतार्ादी जमवन र्ाङ मय या सर्ांचे पवरशीलन करणारे मन, नेहमी एरीअल 
थरथरवर्णारेच असणार. इगोरचे सुंगीत हे वर्साव्या शतकाच्या सर्व प्रवतभार्ुंताुंच्या असामान्यत्र्ाचे 
प्रवतवनवधत्र् करू शकले कारण मानर्ी मनाच्या उच्चतम शक्तींचे प्रवतवनवधत्र् करणाऱ्या जर्ळजर्ळ सर्व 
कलावर्ष्ट्काराची धग तो उत्कटतेने अनुभर् ू शकत होता. ‘जर्ळजर्ळ सर्व कलावर्ष्ट्कार’ म्हटले तर 
अवतशयोक्ती होईलही कदावचत. पण ध्र्नी आवण गती याुंच्याशी अुंगभतू आवण प्रत्यक्ष नाते साुंगणाऱ्या 
शब्दाच्या सर्व आवर्ष्ट्काराुंचे तरी वनदान त्याला ममवसपशी आकलन होते हे वनवित. नाट्य-काव्य-नृत्यनाट्य 
या सर्व आवर्ष्ट्काराुंना त्याने आपल्या सर्व शक्तीनीशी आकळले होते याची खूण त्याच्या सर्तःच्या कृतींत 
पदोपदी वदसते. आपल्याला धारणात्मक समरणशक्ती नाही म्हणून कुरकुरणाऱ्या इगॉरला आकलनात्मक 
समरण चाुंगलेच होते. ठसे घेऊ शकला म्हणून इगॉर आपला ठसा उमटर् ूशकला. 

 
इथून पुढे काही र्षांचा कालखुंड हा इगोरच्या आयुष्ट्यातील वदआवगले र् कालखुंड म्हणनू 

ओळखला जातो. आवण तसे पावहले तर जागवतक नृत्य-नाट्याच्या इवतहासातच १९०९ ते १९२९ पयंतचा 
कालखुंड वदआवगलेर्चा म्हणून समोर येतो. एका कलासक्त जमीनदाराचा र्ुंशज असलेला सजी 
वदआवगलेर् पीटसवबगवमध्ये कायद्याचा अभ्यास करार्ा म्हणून आला. अलेक्झाुंद्र बेनॉ ककर्ा वलऑ बाक्सट 
याुंसारख्या कलापे्रमी तरुणाुंना गार्ुंढळ र्ाटणारा सजी पुढे त्याुंचा म्होरक्या बनला. समग्र रवशयन 
कलाके्षत्रातच नर्ा प्राण ओतण्याच्या समान उदे्दशाने हे सर्वजण एकत्र आलेले होते. ‘द र्ल्डव ऑफ आटव’ 
नार्ाचे एक मावसक १८९८ मध्ये वदआवगलेर्च्या सुंपादकत्र्ाखाली त्याुंनी प्रथम सुरू केले. सहा र्षांच्या 
आपल्या आयुष्ट्यात या मावसकाने तत्कालीन रवशयन कलाुंर्रील शुष्ट्क पाुंवडत्याची बुरशी झाडण्याचे आवण 
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युरोपीय आवण रवशयाई कला-चळर्ळीमध्ये साुंधा जुळवर्ण्याचे कायव केले. याच र्ळेी वदआवगलेर्ने रवशयन 
वचत्रकलेचे एक प्रदशवनही भरवर्ले होते. यासाठी रवशयाभर खेड्यापाड्यात, जुन्या सरदार-जमीनदाराुंच्या 
घरी जाऊन त्याने वचते्र गोळा केली होती. (इगॉर सरवॅर्न्सकीने या बाबतीतली एक मजेशीर आठर्ण 
नोंदली आहे. अशीच वचते्र गोळा करायला वदआवगलेर् टॉलसटॉयकडे गेला होता. टॉलसटॉयने सर्तः 
वदआवगलेर्चे सर्ागत करून, हातात कुं दील घेऊन आपल्याकडील वतते्र त्याला दाखवर्ली. हेतू असा की, 
नुंतर आपल्याबरोबर ड्राफ्ट नार्ाचा सोंगट्यासारखा खेळा खेळार्यास एक वभडू वमळर्ार्ा! वचते्र पाहून 
झाल्यार्र टॉलसटॉयने वदआवगलेर्ला “तुला ड्राफ्ट खेळता येतो का?” असे वर्चारले. टॉलसटॉयचा 
दबदबा एर्ढा की वदआवगलेर्ने पटवदशी हो म्हटले! खेळायला बसल्यार्र काही क्षणातच सत्य बाहेर 
आले! टॉलसटॉयने सोंगट्या बाजूला ठेर्नू गुंभीर सर्राने वदआवगलेर्ला साुंवगतले “तरूण माणसा, तू 
पवहल्याुंदाच खरे साुंगार्यास हर् ेहोतेस. जा! आता माडीर्र जा आवण चहा पी!”) गोळा केलेल्या वचत्राुंचे 
प्रदशवन वदआवगलेर्ने पॅवरसला नेले. नुकत्याच फ्रान्स-रवशया करारार्र सह्या झाल्या होत्या आवण सर्वच 
तऱ्हेचे र्ातार्रण रवशयन कलाुंचे सर्ागत होण्यास अनुकूल होते. रवशयन ऑपेरा करणारा सुंच पॅवरसला 
नेऊन एक यशसर्ी दौरा केल्यार्र मग १९०९ साली रवशयन ऑपेरा आवण बॅले दोन्हीसाठी पॅवरसचा दौरा 
वदआवगलेर्ने वनवित केला. खरे म्हणजे रवशयामधील ‘बड्या प्रसथाुंच्या ’ मदतीने हे सर्व व्हायचे होते. पण 
ऐन र्ळेी बऱ्याच लोकाुंनी पाय गाळले. आवण ऑपेरा सुंच कमी करून केर्ळ सर्तःच्या वहमतीर्र र् पवॅरस-
रवशयातील आपल्या वमत्राुंच्या मदतीने ‘वदआवगलेर् बलेॅ’ पॅवरसला पोचला. पवहला खेळ १९ मे १९०९. 

 
‘प्रवतभार्ुंत शोधून काढण्याची प्रवतभा त्याच्याजर्ळ होती’, असे इझरा पाऊुं डवर्षयी म्हणत असत. 

त्याच गोरर्ोद गाराुंचा र्ापर वदआवगलेर्च्या सुंदभात मोकळेपणे करता येईल. १९०९ ते १९२९ या र्ीस 
र्षांत ७ सुंगीवतका आवण ७१ नृत्यनाटे्य त्याने सादर केली आवण त्याुंच्याद्वारे अनेक सुंगीत रचनाकार, 
अनेक गायक, अनेक नतवक र् नृत्यरचनाकार, अनेक वचत्रकार र् नेपर्थयकार त्याने प्रकाशात आणले, असे 
कोणीतरी त्याचे र्णवन केले आहे. एका शब्दात वर्शषेज्ञ-वर्रोधी, अँन्टी-सपेशवलसट म्हणून. एका माणसाने 
एकाच कलेचा पाठपुरार्ा करणे म्हणजे खरे पाहता इतर अनेक कलाके्षत्राचा मनःपूर्वक सपशव करणे होय 
अशी त्याची खात्री होती. त्याच्या सहर्ासात येणारा वचत्रकार सर्राुंवर्षयी, सुंगीतकार रुंगाुंवर्षयी, 
नृत्यकार नाट्यावर्षयी उत्सुक होई. असे झाल्याने प्रत्येकाच्या कलावर्ष्ट्काराचा सुंदभव व्यापक होई. अनेक 
कलाुंना सामोरे गेल्याने केर्ळ आवर्ष्ट्काराचा आर्ाका र्ाढतो असे नव्हे तर कलाकृतीचे बीजरूपात 
आकलन होतानाच त्याचे तऱ्हेतऱ्हेचे धुमारे जाणर्लेले असतात. नृत्य-नाट्य आवण सुंगीवतका याुंसारख्या 
कलासुंगमभवूम असणाऱ्या आवर्ष्ट्काराुंनाच वदआवगलेर् मुख्यतः पेश करत होता हे लक्षात घेतले की, या 
त्याच्या सर्वसपशी व्यस्क्तमत्त्र्ाची कलासुंबद्ध अपवरहायवताही अगदी सहज लक्षात येते. पुन्हा ध्यानात 
घेण्यासारखी बाब अशी की अनेक कलाुंना पालाण घालणे म्हणजे वदआवगलेर्च्या बाबतीत तरी केर्ळ 
हौशीपणा नव्हता. त्याला केर्ळ आर्डी-वनर्डी नव्हत्या तर अवभरुची होती. यामुळे सर्व कलाके्षत्रातील 
पाईकाुंकडून तो आपापले सर्ोत्तम आवर्ष्ट्कार वमळर् ू शकला. एका वठकाणी सरवॅर्न्सकी त्याच्यावर्षयी 
म्हणतो “वदआवगलेर्ला अवभरुची नसली तर ती कोणाला असू शकले!” सरॅवर्न्सकीसारख्याने असे 
ज्याच्यावर्षयी म्हणार् ेतो तसा असणारच अशी खात्री पटवर्ण्याइतकी खुद्द सरवॅर्न्सकीची अवभरुची चतुरस्त्र 
होती. 

 
वदआवगलेर्च्या सुंगीतवर्षयक अवभरुचीसुंबुंधी एक प्रसुंग नोंदण्यासारखा आहे. जरा पुढची, १९१९ 

सालातली गोष्ट. एका र्ासुंवतक दुपारी वफरता वफरता वदआवगलेर् सरवॅर्न्सकीला म्हणाला, “मी जे काय 
साुंगणार आहे त्यावर्रुद्ध काहीही बोलू नकोस.... १८ व्या शतकातील सुंगीताचे (पगोलेसीचे) तू 



 अनुक्रमणिका 

नृत्यनाट्यासाठी र्ाद्यरृ्ुंदरचनेत रूपाुंतर करार्से अशी माझी इच्छा आहे.” पगोलेसी हा रचनाकार जुनाट 
समजला जात असे. त्यामुळे वदआवगलेर्च्या सूचनेने सरवॅर्न्सकी चवकत झाला. पण जेव्हा सरवॅर्न्सकीने ते 
सुंगीत पावहले तेव्हा तो अक्षरशः त्याच्या पे्रमात पडला. या सुंगीताची र्ाद्यरृ्ुंदासाठी पुनरवचना करून जे 
नृत्यनाट्य सादर केले ते ‘पल्सीनेला’ हे होय. जे चाुंगले म्हणून प्रवसद्ध आहे त्यातला चाुंगलेपणा समजणे 
सोपे असते. पण ज्याला मागासलेले म्हणून मागे टाकलेले असते त्यात काय चाुंगलेपण आहे हे समजण्यास 
अवभरुची हर्ी. वदआवगलेर्जर्ळ ही वर्पलु प्रमाणात होती. कोणत्या सुंगीतात सुंगीतकारालाही आनुंद 
देणारे रूप कसे वमळेल हे सुंगीतकारालाही सुचर् ूशकणाऱ्या वदआवगलेर्ला सुंगीतात ‘नजर’ होती हे उघड 
आहे. पण ही कालानुक्रमाने पाहता बरीच पुढची गोष्ट झाली. वदआवगलेर्ला सरॅवर्न्सकी सापडणे ही घटना 
अटळ र्ाटण्याइतपत दोघाुंची कलात्मकता एकमेकास पूरक होती इतके सपष्ट होण्याइतकी हकीकत 
साुंगून झाली आहे. पवहल्या महायुद्धाला तोंड फुटेपयंत सरॅवर्न्सकीने वदआवगलेर्साठी ‘द फायरबडव’, 
‘पेदु्रसका’, ‘द राइट ऑफ स्सप्रुंग’ या नृत्यनाट्याुंसाठी (मनात नसताना) प्रक्षोभक ठरलेले सुंगीत वदले होते. 

 
वदआवगलेर्ची आवण सरॅवर्न्सकीची गाठ १९०८ मध्ये वरम्सी-कोसाकोफ् गेल्यार्र पडली. ही 

घटनासुद्धा मोठी अथवपूणवच म्हटली पावहजे. ‘ले वसस्ल्फड’ या नृत्यनाट्यासाठी शोपेंच्या दोन वपआनो 
रचनाुंचे र्ाद्यरृ्ुंद सुंगीतासाठी रूपाुंतर करण्याचे काम प्रथम वदआवगलेर्ने सरवॅर्न्सकीकडे सोपवर्ले. 
वदआवगलेर्च्या पवहल्या फ्रान्स दौऱ्यात या नृत्यनाट्याचा प्रयोग झाला. यानुंतरच्या र्षी ‘फायरबडव’ या 
नृत्यनाट्यासाठी सुंगीतरचना करण्यासाठी पुन्हा जेव्हा वदआवगलेर्ने सरवॅर्न्सकीला पाचारण केले तेव्हा 
सरॅवर्न्सकी त्याबाबत फारसा उत्सुक नव्हता. कारण कथन, वनर्देन करण्याकडे प्ररृ्त्ती असलेल्या कृतीला 
आपल्या गुुंतागुुंतीच्या लयकारीच्या रचना बेतशीर होतीलच अशी त्याची खात्री नव्हती. आवण दुसरे कारण 
म्हणजे सर्तःच्या सामर्थयाची अजून सरॅवर्न्सकीला खात्री नव्हती. पुंचवर्शी नुकतीच ओलाुंडलेला 
सरॅवर्न्सकी, फ्रॉईडच्या मताुंना अनुसरून बोलर्याचे तर, वपतृ-वर्रोधी अर्सथेत होता. म्हणजे असे की, 
आपला साुंगीवतक गुरू कोसाकोफ् हा श्रेष्ठ नव्हे, त्याचे माझ्यार्र काही फारसे सुंसकार झालेले नाहीत 
इत्यादी वर्रोधरृ्त्तीमुळे र् आपल्या रचनाुंत कोसाकोफ् डोकार्त राहाणार नाही ना या भीतीने तो ग्रसत 
झाला होता. अशा डळमळीत अर्सथेत असता वदआवगलेर् त्याच्याकडे फोकीन (प्रख्यात नृत्यरचनाकार), 
वनवजन्सकी (प्रख्यात नतवक), बाक्सट (प्रख्यात नेपर्थयकार) आवण बनेॉ (प्रख्यात वचत्रकार) या सर्ांसह 
गेला. सरवॅर्न्सकीच्या योग्यचेवर्षयी या सर्ांनी वर्श्वास प्रगट केल्यार्र सरवॅर्न्सकीने होकार वदला. 
‘पॅवरसमध्ये फायरबडव’ च्या पवहल्या प्रयोगाला प्राऊसट, वगरौदू, क्लॉडेल, सरॅा बनवहाइड, देबुसी याुंसारखी 
बडी धेंडे हजर होती. ‘मुद्दाम रचलेले लोकसुंगीत त्या र्ळेेला जसे असे त्यापेक्षा अवधक जोमदार पण फारसे 
मौवलक नव्हे’, असा खुद्द सरॅवर्न्सकीचा फायरबडवच्या सुंगीतावर्षयीचा अवभप्राय आहे. नृत्यरचनाकार 
फोकीन आवण सरॅवर्न्सकी याुंनी या नृत्यनाट्याच्या रचनेतील प्रत्येक ‘पाऊल’ (अक्षरशः) दोघाुंनी वमळून 
नेमकेपणे कस्ल्पले होते अशीही मावहती सरवॅर्न्सकी देतो. खऱ्या अथाने हा सुंयुक्त कलावर्ष्ट्कार होता अशी 
ग्र्ाही नृत्यनाट्याचे इवतहासकार देतात. भशुाच्या बाहुलीच्या कथेर्र आधारलेल्या ‘पेदु्रश्का’ या पुढच्या 
नृत्यनाट्याचेही सर्ागत चाुंगले झाले. 

 
यानुंतरच्या ‘द राइट ऑफ स्सप्रुंग’ या नृत्यनाट्याची सुंगीतरचना अत्युंत प्रक्षोभक ठरली. रवशयाई 

खुल्या मदैानी प्रदेशातील आवदम जमातीचे र्ासुंवतक धमववर्धीचे र्ातार्रण वनमाण करण्याच्या हेतूने 
रचलेल्या या नृत्यनाट्याचे अवभजात शलैीतील नृत्यनाट्याशी काहीच साम्य नव्हते. या वर्धीत अखेर एक 
तरुणी मतृ्यू येईपयंत नाचते असा कथाभाग होता. वनसगाला र्सुंताची जाग येते आवण पडदा र्र गेल्यार्र 
तारुण्याच्या उुंबरठ्यार्र पाऊल टाकणाऱ्या काही मुली लयबद्ध हालचाली करताना वदसतात हे पवहले 
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दृष्ट्य दाखवर्ल्याबरोबरच पे्रक्षागृहातून वनषेधात्मक हालचाली सुरू झाल्या. सरॅवर्न्सकी काहीच कळेना 
म्हणून जर्वनकेत जाऊन उभा रावहला. वनवजन्सकी खुचीर्र उभे राहून, जर्वनकेतून नतवकाुंना मोठ्याने 
आकडे मोजून लय दाखर् ू लागला तर वदआवगलेर् आपल्या खास कक्षातून पे्रक्षकाुंना शाुंत राहण्याचे 
आर्ाहन करू लागला. पे्रक्षकात आरडा-ओरडा, गुद्दागुद्दी इत्यादी प्रकार चालच होते. सरवॅर्न्सकी एके 
वठकाणी म्हणतो, “याचे सुंगीत मला अगदी पवरवचत होते आवण ते सुुंदर होते. मी असे आियव करीत राहलो 
की, ज्याुंनी हे सुंगीत सुंपूणवपणे ऐकलेही नाही त्याुंना वनषेध व्यक्त करार्याची एर्ढी उतार्ीळ का!” प्रत्यक्ष 
प्रयोगानुंतर अथात दोष कुणाचा याबद्दल आरोप प्रत्यारोप झाले. पण लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की 
सुमारे र्षानुंतर याच नृत्यनाट्याचे पवॅरसमध्ये प्रचुंड सर्ागत झाले. माँतेउ या सुंगीत वनदेशकाने त्या खेपेस 
र्ाद्यरृ्ुंदसुंचालन केले होते. पडदा पडल्यार्र टाळ्याुंचा प्रचुंड कडकडाट झाला आवण घामाने वनथळणाऱ्या 
मॉतेंडला सरॅवर्न्सकीने सनेहाकलगन वदले. (त्याचे र्णवन सरॅवर्न्सकी ‘सर्ात खारट वमठी’ असे करतो!). 
लोकाुंनी सरवॅर्न्सकीची आपल्या खाुंद्यार्रून वमरर्णूक काढली र् आरक्षकाुंना सरॅवर्न्सकीची सुटका करार्ी 
लागली. पॅवरसच्या पे्रक्षकाुंचे मनसव एका र्षाच्या अर्धीने सुधारले येर्ढेच कारण काही या कोलाुंटीउडीस 
नाही अशी यार्र सरॅवर्न्सकीची वटप्पणी आहे! ‘द राइट ऑफ स्सप्रुंग’ नुंतर सरवॅर्न्सकी हा त्याच्या मते मारून 
मुटकून क्राुंवतकारक सुंगीतरचनाकार म्हणून ओळखला जाऊ लागला. 

 
सरॅवर्न्सकीचा रवशया यानुंतर अनेक अथांनी सुटला. १९१४ ते १९२० या कालखुंडात तो 

स्सर्त्झरलुंडमध्ये होता. या काळात त्याची साुंगीवतक र्ाढ चालूच रावहली. ‘वहसरी ऑफ द सोल्जर’ ही 
जॅझ सुंगीताने प्रभावर्त झालेली रचना याच काळातली. सैतानाला प्रथम दारू प्यायला लार्णाऱ्या आवण 
मग तशाच चलाखीने बुंदुकीची दारू खायला लार्नू त्याला मारून टाकणाऱ्या वशपायाुंची सुगम कथा 
सरॅवर्न्सकीने फक्त सात र्ाद्याुंसाठी रचली. गाुंर्ोगार् वफरून याचे प्रयोग करणे ही यामागील कल्पना. 
युद्धकाळातील ‘कुं पलसरी’ काटकसरीचा उपयोग करून घेऊन सरवॅर्न्सकीने केलेली ही रचना त्याच्या 
रवशयन कालखुंडातील लोकसुंगीत यगाकडे पाठ वफरवर्ते. आधीच्या डायोवनवझयन उन्मादार्सथेतील 
सुंगीताला मागे टाकन युद्धोत्तर काळात आपण व्यर्सथा आवण सुंयम या अपोलोवनयन तत्त्र्ाुंचा पाठपुरार्ा 
केला अशी सर्तः सरॅवर्न्सकीची कबलुी आहे. आधी ज्या ‘पल्सीनेला’ या कृतीची उल्लखे केला आहे त्याचा 
वनदेश सरॅवर्न्सकीने जरी स्सर्स कालखुंडाचे भरतर्ाक्य असा केला असला तरी त्याना उल्लेख पुढे येणाऱ्या 
नर्-अवभजातर्ादाची नाुंदी म्हणूनही करता येईल. ‘पल्सीनेला’ अर्सथेचे आणखी एक अुंग म्हणजे 
साुंगीवतक भतूकालाकडे सरॅवर्न्सकीचे र्ळणे हे होय. १९३९ पयंत सरवॅर्न्सकी फ्रान्समध्ये होता. ‘वजथे 
जगाची नाडी सपुंदन पार्ते’ त्या पॅवरसमध्ये सरवॅर्न्सकीचा नर्-अवभजातर्ाद फुलार्ा हे नर्ल नाही. 
सर्तःर्र उलटून पुन्हा नर्ीन काही करार्याचे असेल तर पॅवरसमध्ये शहर नाही. वतथल्या र्ातार्रणात असे 
काही असार् े की, ज्यामुळे सर्तःचा बौवद्धक, कलात्म कायाकल्प करणे म्हणजे आत्मवर्रोध न र्ाटता 
आत्मवर्कास हे उमजार्.े बाख्, हॅन्डेलसारख्या अवभजात सुंगीतकाराुंपासून ते रवशयन लोकधुनी, 
चालीरीती याुंपासून सफूती घेऊन आपल्या रचना करण्याकडे सरॅवर्न्सकीचा या काळात कल होता. 
त्याचप्रमाणे आपल्या गूरूच्या वर्रोधी गटात गणल्या जाणाऱ्या चायकोफ् सकी या प्रख्यात रवशयन 
सुंगीतकाराची छाप आपल्या कृतीर्र वदसल्यास तो आता हळहळतही नव्हता. आपल्या सजवनशील 
प्रवतभेच्या सामर्थयावर्षयी अवधक आत्मवर्श्वास वनमाण झाल्यामुळे दुसऱ्याच्या रचनाुंच्या अशाुंना आपल्या 
रचनाुंत सामार्नू घेऊनही आपली रचना ‘आपली’ ठेर्ण्याची त्याला धमक होती. जुन्यार्र पे्रम केल्याने 
आपण जुने-पुराणे ठरू अशी त्याला आता भीती र्ाटत नव्हती. जुन्याचा अभ्यास करणे म्हणजे वर्द्वज्जड होणे 
नव्हे. जुन्या साच्याुंचा उपयोग करार्याचा पण त्यात आशय आपलाच ठेर्ायचा हे शोध प्रत्येकाला लार्ार् े
लागतात. परुंपरेची जाणीर् ठेर्णाऱ्या प्रत्येक प्रवतभार्ुंताला ज्याुंचा शोध लागतो त्या सत्याुंचा शोध 
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सरॅवर्न्सकीलाही या कालखुंडात लागत होता. १९३९ मध्ये फ्रान्स सोडणाऱ्या शरे्टच्या बोटीत पाय ठेर्नू 
अमेवरकेत आपल्या वतसऱ्या शासकीय वपतृ भमूीत जाऊन सथाईक होईपयंतचा सरवॅर्न्सकीचा हा कालखुंड 
‘मागे बघत’ पुढे चालण्याचा होता. 

 
पवहल्या महायुद्धापूर्ी आवण नुंतरही सरवॅर्न्सकीने सुंगीवतकाुंसाठी रचना केली होती. प्रख्यात 

अमेवरकन कर्ी ऑडेन याच्या सुंवहतेसह रचलेली ‘द रेकस् प्रोगे्रस’ ही सुंगीवतका दुसऱ्या महायुद्धानुंतरची 
त्याची महत्त्र्ाची कृती होय. र्ाद्याुंसाठी अवधकावधक सुंगीतरचना करीत असताना आपल्या आजपयंतच्या 
सुंगीतरचनेमागील तत्त्र्ज्ञान म्हणता येईल, अशा आधारसर्रार्र लक्ष ठेर्नू र् सर्रसुंर्ाद पद्धतीचा अर्लुंब 
करून रचना उभी करण्याच्या पद्धतीचा त्याग करण्यासही सरॅवर्न्सकी आता मागेपुढे पहात नव्हता. शोनबगव 
या सुंगीतकाराची बारासर्री पद्धती आधारसर्र र् वनवित सर्रसुंर्ाद न मानणारी. सरवॅर्न्सकी र् शोनबगव या 
दोघाुंत पािात्य सुंगीताचे जग वर्भागलेले. अशा पवरस्सथतीत सतत नर्ीन शक्यता धुुंडाळणाऱ्या 
सरॅवर्न्सकीने सुंपूणवतः पलट खाऊन नर्ी मळर्ाट सर्ीकारणे यात त्याच्या ग्रहणक्षमतेचा लर्वचकपणा प्रतीत 
होतो. वर्रोधी पक्षाची तावत्त्र्क बैठक ही शरे्टी वनर्ममतीसाठीच अस्सतत्र्ात येत असते. तेव्हा भलता 
सोर्ळेपणा न पत्करता सरवॅर्न्सकीने आपले घराणे ज्या सहजपणे बदलले त्याचे कौतुकच र्ाटार्.े या 
बदलास रॉबटव कॅ्रफ्ट हा अमेवरकन सुंगीतकार मुख्यतः कारणीभतू झाला असे म्हणतात. १९४७ मध्ये 
सरॅवर्न्सकीने सहाय्यक म्हणनू घेतलेला हा सुंगीतकार फार महत्त्र्ाची भवूमका बजार्णारा म्हणून सुंगीत 
जगतात प्रवसद्ध राहील. 

 
सुंगीत रचनाुंचे ध्र्वनमुद्रण इत्यादीव्यवतवरक्त कॅ्रफ्टची अवतशय अथवपूणव कामवगरी म्हणजे 

सरॅवर्न्सकीच्या सुंगीतवर्षयक र् सुंगीतसुंबद्ध वर्चाराुंना इमानाने र् पूणव तपवशलासह शब्दरूप देण्याची 
होय. सुंभाषण, प्रश्नोत्तरे, छोटी रेखावचते्र, तक्ते, याद्या, र्ुंशार्ळी, अर्तरणे, दैनुंवदनीतील नोंदी ककर्ा 
सरळ वनर्देन इत्यादींचा अवतशय नेमका, पवरणामकारक र्ापर करून सरवॅर्न्सकीच्या या गणपतीने 
आपल्या व्यासाला अवलप्तपणा आवण मार्ममक आपलुकी याुंचे अपूर्व मीलन साधणाऱ्या लेखणीने र्ाचकाुंपुढे 
उभे केले आहे. सरवॅर्न्सकीला सुंगीतकार र् व्यक्ती म्हणून इतक्या सुंपूणवपणे आकळणाऱ्या कॅ्रफ्टने सात 
पुसतकाुंतून नोंदवर्लेले सरवॅर्न्सकीचे जीर्न म्हणजे पािात्य सुंगीताचा एक र्धेक आलेख आवण पािात्य 
सुंगीताच्या वर्साव्या शतकाला आकार देणाऱ्या एक महषीची जीर्नकथाही आहे. गुरू-वशष्ट्य, लाक्षवणक 
अथाने वपता-पुत्र, सहाय्यक-मागवदशवक अशा अनेक नात्याुंनी कॅ्रफ्टचे सरवॅर्न्सकीच्या आयुष्ट्याुंतले सथान 
समजून घेता येते. १९४७ पासून सरवॅर्न्सकीच्या अुंतापयंत कॅ्रफ्ट त्याच्याबरोबर होता. नुंतरही 
सरॅवर्न्सकीबरोबर त्याची आठर्ण नेहमीच गुुंतलेली राहणार. सर्तुंत्र अस्सतत्र् आवण सुजाण एकरूपता 
दोन्हींचा आढळ कॅ्रफ्टच्या व्यस्क्तमत्र्ात होता आवण हे सारेच फार लोभस र्ाटते. पािात्य सुंगीतात 
सरॅवर्न्सकी-कालखुंड जसा आगळ्या महत्त्र्ाचा ठरेल त्याचप्रमाणे सरवॅर्न्सकीच्या जीर्नात कॅ्रफ्ट-
कालखुंड अथवपूणव ठरार्ा. 

 
१९३९ मध्ये हार्वडव वर्द्यापीठाच्या आमुंत्रणानुसार चालवस् इवलअट नॉटवन अध्यासनार्रून 

सरॅवर्न्सकीने सुंगीताच्या काव्यशास्त्रार्र सहा व्याख्याने देऊन आपल्या अमेवरकन अर्ताराची नाुंदी म्हटली. 
त्याच्या साुंगीवतक वर्चाराुंना सूत्ररूपाने शब्दाुंवकत करण्याची अर्सथा तेव्हापयंत अथात आलेली होती. 
आपला अनुभर् काय आहे हे पापणी जागी ठेऊन बघणारा माणनू तो अनुभर् कसा आहे र् तसा का आहे हे 
इतराुंना साुंगण्यास प्ररृ्त्त होतो. याला कारण वर्चाराुंची अुंतगवत शक्तीच. अमेवरकेत सर्व तऱ्हेचे सरकारी र् 
वबनसरकारी मानसन्मान, भौवतक आवण मानवसक सुखसमाधान याचा धनी होण्याचे भाग्य सरवॅर्न्सकीला 
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लाभले. नर्ीन महत्त्र्ाकाुंक्षी रचना, जुन्या सुंगीताचे नर्ीन कानाुंनी केलेले अभ्यासू श्रर्ण, सुंगीतवनदेशन 
र् मानसन्मानाुंचा सर्ीकार या वनवमत्ताने केलेले वर्श्वपयवटण, अफाट र्ाचन, टीकाकाराुंबरोबरची वतखट 
र्ाग्युदे्ध, सतत पीडणाऱ्या आजारपणाुंबरोबरची ना-उसुंत लढाई, दक्ष नजरेने केलेले आर्मथक व्यर्हार 
आवण वर्वर्ध के्षत्राुंतील अव्र्ल प्रवतभार्ुंताुंचा गुणलुब्ध सहर्ास अशा असुंख्या पैलूुं नी सरॅवर्न्सकीचे 
व्यस्क्तमत्त्र् अमेवरकेत फुलत होते. या सर्ात तो हरर्नू जात होता. १९६२ मध्ये कॅ्रफ्टने त्याला वर्चारले 
“म्हातारा कसा होतो माणसू?” “मला माहीत नाही, ककर्ा असलोच तर मी म्हातारा का आहे...... (मला 
म्हातारुं व्हायच नाही आहे).... ककर्ा तोच ‘मी’ आहे का हेंही माहीत नाही. आयुष्ट्यभर सर्ात तरूण म्हणनू 
मी माझा वर्चार करीत आलो. आवण आता एकाएकी पाहतो तो बोलताना, वलवहताना माझा उल्लेख सर्ांत 
रृ्द्ध म्हणून होतो.... आठर्ण खरी असते की नाही कुणास ठाऊक. आवण तशी ती नसणार हेही मी जाणतो. 
पण माणसू जगतो ते आठर्णींनी. सत्याुंनी नव्हे. माझ्या झोपण्याच्या खोलीच्या दरर्ाजातून वझरपणाऱ्या 
प्रकाशातून काळ वर्रघळतो आवण माझ्या हरपलेल्या वर्श्वाच्या प्रवतमा मला पुन्हा वदसतात. आई वतच्या 
खोलीत गेली आहे. भाऊ दुसऱ्या अुंथरुणार्र गाढ झोपला आहे आवण घरात सगळुं शाुंत आहे. 
रसत्यार्रच्या वदव्याचा प्रकाश घरात परार्र्मतत होतो आवण माझ्यासारखा वदसणारा तो मीच आहे हे मी 
ओळखतो”. 

 
१९६२ मध्ये सरॅवर्न्सकी ऐुंशी र्षांचा होता. सर्ातुंत्र्यर्ीर सार्रकराुंनी क्राुंवतर्ीर कुमारकसहाबाबत 

र्ापरलेल्या वर्शषेणाची उसनार्ारी करून बोलर्ायाचे तर सरॅवर्न्सकी ऐुंशी र्षांचा र्द्ध-युर्ा होता. आपल्या 
जन्मभमूीहून एकोणीसश े चौदापासून परागुंदा झालेला सरॅवर्न्सकी बासष्ट साली, क्रश्शोर्च्या अुंमलात 
आपल्या मायभमूीला पुन्हा एकदा जाऊन आला— या खेपेस पाहुणा म्हणन. सौ. सरवॅर्न्सकी एका म्हणाल्या 
होत्या “इगोर अुंतयामी खरा रवशयन आहे. त्याच्यार्रचुं पािात्य सुंसकृतीचुं आर्रण त्यानुं सर्तः हट्टानुं 
आवण वदआवगलेर्च्या प्रभार्ानुं पाुंघरलुं  आहे”. कॅ्रफ्टला हे पटार्ुं अशी सरवॅर्न्सकीची दौऱ्यातली र्ागणकू 
होती. नव्या उमाळ्याने पण जुन्या पे्रमाने रवशयाकडे सरवॅर्न्सकी पहात होता. तो पुन्हा भारला जात होता. 
इतर असे भारले जात नाहीत म्हणून खुंत करीत होता. इतक्या तीव्रतेने सरवॅर्न्सकी रवशयाचा पनु्हा अनुभर् 
घेत होता की, सर्तुंत्र जगाचा हा नागवरक खरे पाहता इतकी सारी र्ष ेमनातल्या मनात एक वनर्ावसतच 
होता असे र्ाटार्.े असेलही. शरे्टी शरे्टी सरॅवर्न्सकीला रवशयन भाषेत कोणी बोलू लागले तरच 
बोलण्याची उमका होई. १९३९ मध्ये प्रथम बोसटनमध्ये पाऊल टाकले तेव्हा मोडक्या-तोडक्या इुंग्रजीत 
अडखळत अडखळत सरॅवर्न्सकीने हॉटेलमध्ये व्यर्सथावपकेस वर्चारले होते “mya I take a female 
companion With me?” अथात् व्यर्सथावपकेला सुंशय आला तसले काही पाणी यात मुरत नव्हते! इुंग्रजी 
भाषा सरवॅर्न्सकीला नर्खी होती. आपली हार्वडवची व्याख्याने त्यानें फ् रेंचमध्ये वदली होती. पण पढेु अफाट 
र्ाचन र् मार्ममक समरणशक्तीच्या जोरार्र त्याने इुंग्रजीर्र चाुंगलेच प्रभतु्र् वमळवर्ले होते. त्याची 
शब्दसुंपत्ती आियवकारक तऱ्हेने सुंपन्न होती. आवण आपल्या जन्मजात कुशाग्रतेने तो र्ाङ मयाचे आकलन 
भावषक आकलनापलीकडे जाऊन करू शकत होता. कुणी तरी म्हटले आहे त्याप्रमाणे वनर्ावसताुंना नर्ीन 
भाषा लर्कर आत्मसात् करण्याची भकू असते. कारण नर्ीन समाजाकडून आपला सर्ीकार होणे हे भाषेतून 
साधणाऱ्या जर्वळकेर्र अर्लुंबून आहे अशी त्याुंना जाणीर् असते. सरॅवर्न्सकीला ही भकू असल्याने असो 
पण त्याने इुंग्रजी भाषा र् अमेवरकन जीर्नसरणी आपलीशी केली होती. जीर्नाच्या अुंवतम अर्सथेत मात्र 
त्याने ही सर्व कमार्लेली अलुंकरणे जणू बाजूला सारली होती. रवशयन बोलार्,े रवशयावर्षयी बोलार् ेअसे 
त्याला र्ाटत होते. त्याने सर्तःच, वपतृभमूी ही माणसाच्या आयुष्ट्यातील सर्ात महत्त्र्ाची ‘शस्क्त’ असे 
प्रवतपावदले होते. त्याचे हे म्हणणे खरे असल्याची प्रवचती कॅ्रफ्टला रवशया भेटीत आली. एक नर्ीन 
सरॅवर्न्सकी-दशवन या दौऱ्यात घडले. यासुंबुंधीच्या त्याच्या दैनुंवदनीतल्या नोंदी फार बोलक्या आहेत. तो 
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थोडासा गोंधळला आहे, काहीसा व्यवथत पण झाला आहे असे र्ाटते. पण आता तरी आपल्याला 
सरॅवर्न्सकी–खरा सरवॅर्न्सकी–नीट कळला अशा समाधानाने कॅ्रफ्ट वनःश्वासही टाकतो आहेसे जाणर्ते. 
मग कॅ्रफ्टला सरॅवर्न्सकीच्या सुंगीताचीही थोडी अवधक चाुंगली सुंगती लागते. त्याला पूर्ी जाणर्ले होते 
त्यापेक्षा अवधक प्रमाणात सरॅवर्न्सकीच्या रचनाुंत रवशयन सुंगीताचे प्रवतध्र्नी वदसून येतात. सरवॅर्न्सकीचे 
यथाथव दशवन रवशयन सुंसकृतीच्या कोंदणातच हा कॅ्रफ्टचा इत्यथव आहे. 

 
वपतृभमूीचे दशवन घेऊन सरवॅर्न्सकी परत आल्यार्रही त्याचा झपाटा नेहमीसारखा चालूच होता. 

१९६६ मध्ये–त्याच्या र्याच्या ८६ व्या र्षी–त्याच्या रचना सादर करणारा एक महोत्सर् न्यूयॉकव ला साजरा 
झाला. त्यावनवमत्त कॅ्रफ्टने एक छोटेखानी लेख वलवहला. त्यात वदसणारा सरवॅर्न्सकी आियव र्ाटण्याइतका 
उद्योगी वदसतो. वदर्साुंतून चार-पाच तास सुंगीतरचना करणारा, एखाद्या र्ाङ मयसमीक्षकाइतके र्ाचन 
ठेर्णारा, एखाद्या छोट्या दर्ाखान्याइतका औषधसुंग्रह बाळगणारा (र् तो वरचर्णारा), सौभाग्यर्ती मोटर 
चालर्ीत असता मागे बसून सूचना देण्यात आनुंद मानणारा सरॅवर्न्सकी उद्योगी नाहीतर काय. पण आता 
त्याच्या खोलीत अनेक छायावचते्र असतात, की वदर्ुंगत वमत्राुंची. वजओकोमेट्टी, पोप जॉन, जॉन केनेडी, 
टी. एस्. इवलअट, कॉको, हक्सले, एर्वलन र्ॉघ आवण आर्डते माुंजर सेलेसत, भतूकाळातील ऐवतहावसक 
गोष्टींवर्षयी बोलायला सरवॅर्न्सकी आता उत्सुक असतो, धार्ममक वर्षयार्र रचना करण्याकडे त्याचा कल 
र्ाढता आहे. हा सुंगीतकार आपली मफैल आता आर्रती घेतो आहे असे जाणर्त रहाते. मृत्यूवर्षयी 
त्याच्या मनात वर्चार घोळत असार्ते असाही सुंशय येतो. आर्मथक व्यर्हारावर्षयी तो पूर्ीइतकाच दक्ष 
आहे, पॅवरसमध्ये गेल्यार्र चाुंगल्या रेसतोराँमध्ये जाऊन चाुंगली मासळी खाण्यात त्याला रस आहे, पण या 
सर्ांत सर्यीचा भाग अवधक आहे. त्याुंतली धग कमी झाली आहे. 

 
हे सारे सर्ाभावर्क होते. कारण ६ एवप्रल १९७१ रोजी सरॅवर्न्सकी वनधन पार्ला. याला आयुष्ट्य 

कृताथव झाल्याचे समाधान नक्कीच झाले असणार. पािात्य सुंगीतकाराुंसाठी याने समृद्ध साुंगीवतक र्ारसा 
मागे ठेर्ला. इतर पद्धतींच्या अभ्यासकाुंना त्याने आपले सुंगीतवर्चार मागे ठेर्ले. त्यात एक सुंपूणव 
तत्त्र्ज्ञान वमळते असे नाही. वर्खुरलेला प्रक्षोभक आवण गवतमान वर्चार, असे त्याच्या सुंगीतवर्चाराुंचे र्णवन 
करता येईल. तो वजतका श्रेष्ठ सुंगीत रचनाकार होता वततकेच श्रेष्ठत्र् त्याच्या सुंगीतवर्चाराला कदावचत 
देता येणार नाही. त्याच्या सुंगीतरचनेत सर्वव्यापी सूत्रबद्धता आहे ती सुंगीतवर्चाराुंत नाही. पण तरीही 
त्याच्या सुंगीतवर्चाराुंचे महत्त्र् सर्वमान्य व्हार्.े कारण तो वर्चार सुंगीतकाराचाही आहे आवण 
वर्चारर्ुंताचाही. 
 
भाषाांतरणिषयी 
 

सरॅवर्न्सकीच्या साुंगीवतक सौंदयवशास्त्राचे र्चेे तयार करणे आवण त्याुंचे मूल्यमापन करणे हा या 
सुंपूणव प्रयत्नाचा मुख्य हेतू होय. सरवॅर्न्सकीने सर्तःच फक्त वलवहली ती सुंगीताच्या काव्यशास्त्रार्रची 
व्याख्याने र्ाचत असता या माणसाला सार्ववत्रक महत्त्र्ाचे असे बरेच काही साुंगार्याचे आहे असे जाणर्ले. 
परुंतु या सर्व व्याख्यानाुंतील पािात्य सुंगीताच्या प्रत्यक्ष सुंदभाशी जखडलेला भाग मराठीत आणण्यात 
काही सर्ारसय आहे असे र्ाटेना. असेही लक्षात आले की या व्याख्यानानुंतरही रॉबटव कॅ्रफ्ट या तरुण 
सहाय्यकाबरोबर सुंयुक्तपणे जी पुसतके त्याने प्रवसद्ध केली त्याुंतही साुंगीवतक सौंदयवशास्त्राच्या 
अभ्यासकास महत्त्र्ाचा र्ाटणारा भाग बराच आहे. तेव्हा शरे्टी पािात्य सुंगीताचा अभ्यास नसतानाही जो 
भाग समजेल आवण जो भाग साुंगीवतक सौंदयवशास्त्रात अुंतभूवत होऊ शकेल अशा मजकुराचे र्चेे तयार 
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करण्याचा वनणवय घेतला. त्यातही पुन्हा असे लक्षात आले की, कालानुक्रमाने पाहता या पसुतकाुंच्या 
पवरवशष्टात सरॅवर्न्सकी र् सरॅवर्न्सकी-कॅ्रफ्ट याुंच्या कृतींची जी यादी वदली आहे त्यातील पवहल्या पाच 
पुसतकात जे आले आहे त्याचीच पुढल्या पसुतकाुंत पुनरारृ्त्ती आहे. तेव्हा र्चेे तयार करण्यासाठी फक्त 
पवहल्या पाच पुसतकाुंचाच उपयोग केला. पण तरीही हे र्चेे त्याच्या भवूमकेचे प्रवतवनवधत्र् करू 
शकण्याइतके पुरेसे र् योग्य आहेत असा वर्श्वास र्ाटतो. उतारे वनर्डण्याची जबाबदारी अथात सुंपूणवतया 
माझीच आहे. 
 

उतारे वनर्डताना आणखी एक सुंयम पाळार्ा लागला आहे. जो म्हणजे सरवॅर्न्सकीने साुंवगतलेल्या 
कथा इत्यादींचा समार्शे न करण्याचा. अनेक मान्यर्र, प्रवतभार्ुंत आवण वर्वक्षप्त अशा व्यक्तींसुंबुंधी त्याने 
साुंवगतलेल्या आठर्णी इतक्या र्धेक आवण मनोरुंजक आहेत की, त्या मुळातून र्ाचणेच अवधक श्रेयसकर. 
वशर्ाय कथाुंनी र्ा आठर्णींनी त्याचे सौंदयवशास्त्र आकलन होण्यास मदत होईल असेही र्ाटले नाही. एका 
अथाने या आठर्णी, कथा इत्यादी वनर्डण्यास अप्रसतुततेचा दोष पदरी आला असता. पण तो पत्करूनही 
आठर्णी इत्यादी घ्याव्या असे र्ाटण्याइतक्या त्या रुंजक आहेत. वनवजन्सकी, वदआवगलेर्, देबुसी, रार्ले, 
हक्सले, ऑडन, केनेडी, वडलन टॉमस, र्लेॅरी, रोमों रोलॉ, इर्वलन र्ॉ, विसतोफर ईशररु्ड, वपकासो, 
बार्सट, बेनॉ..... यासारख्या व्यक्तींच्या आठर्णी म्हटल्यार्र त्या बाजूला ठेर्ण्यास सुंयमच करार्ा 
लागला असणार याची खात्री पटार्ी. 

 
भाषाुंतर इमानाने करण्याचा कसोशीचा प्रयत्न केला आहे. इमानदार म्हणजे शब्दशः नव्हे, पण 

आशयाशी प्रामावणक राहन. पािात्य सुंगीताच्या ज्या सुंज्ञा तशाच समजणे अर्घड आहे असे र्ाटले ककर्ा 
ज्या वठकाणी केर्ळ उतारा र्ाचून त्यामागील भवूमकेचा बोध होणार नाही असे भासले त्यार्र टीपा 
वलवहल्या आहेत. यावशर्ाय सरॅवर्न्सकीच्या साुंगीवतक सौंदयवशास्त्रार्र एक समीक्षणात्मक वनबुंधही या 
पुसतकात समावर्ष्ट केला आहे. 

 
र्ासतवर्क पाहता भाषाुंतरावर्षयी आणखी काही सपष्ट करण्यासारखे आहे असे र्ाटू नये. पण 

सरॅवर्न्सकीच्या वलखाणाबाबत आणखी एक सनसनाटी घटना घडली. आवण त्यामुळे सरॅवर्न्सकीचे वलखाण 
सरॅवर्न्सकीचे आहे की नाही यावर्षयी र्ाद सुरू झाले. 

 
तसे पाहता, कॅ्रफ्टचे आवण सरॅवर्न्सकीचे वजव्हाळ्याचे सुंबुंध फार आधीपासून कुरबुरीला कारणीभतू 

झाले होते. खाजगी आयुष्ट्यात आपल्या आर्डत्या मुलाप्रमाणे, साुंगीवतक जीर्नात आपल्या अवधक तरूण 
प्रवतकृतीप्रमाणे इतर सर्व व्यर्हारात वमत्र-तत्त्र्ज्ञ आवण मागवदशवकाप्रमाणे कॅ्रफ्टला सरॅवर्न्सकीने र्ागवर्णे 
हीच गोष्ट आधी पुष्ट्कळाुंना खटकत होती. १९४८ नुंतरच्या सरवॅर्न्सकीच्या सुंगीतकृतीत कॅ्रफ्टचा पगडा 
जासत वदसतो आवण खरा सरॅवर्न्सकी सुंपलेला वदसतो इत्यादी आरोप केले जात होते. याच तऱ्हेचा र्ाद 
त्याच्या वलखाणाबाबतही वनमाण केला गेला. पवहल्या तीन पुसतकाुंनुंतरची पुसतके म्हणजे सरॅवर्न्सकीच्या 
नार्ाखाली कॅ्रफ्टने वलवहलेली होत अशी वर्धाने पॉल हेन्री लँगसारख्या सुंगीतशास्त्रज्ञापासून ते वलवलअन 
वलबमन या सरवॅर्न्सकीच्या खासगी सवचर्ाुंपयंत सगळ्याुंनी केली. अशा पवरस्सथतीत प्रसतुत पुसतकाच्या 
सुंदभात असा प्रश्न वनमाण होतो की, सरॅवर्न्सकीचे साुंगीवतक सौंदयवशास्त्र असे नार् घेण्यास हे वलखाण पात्र 
आहे की नाही? यास माझे उत्तर होकाराथी आहे. यास कारणे पुढीलप्रमाणे :— 

 
(१) या पुसतकातील र्चेे मख्यत्र्केरून सरॅवर्न्सकीच्या ‘र्ादातीत’ पुसतकातील आहेत. 
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(२) ही पुसतके र्ादातीत नाहीत असे म्हणताना सरॅवर्न्सकीचे इुंग्रजी चाुंगले नव्हते हा आके्षप पढेु 
केला जातो. पण या आके्षपात फारसा दम नाही. ‘थीमस् अँट एपीसोडस्’ या आपल्या पुसतकात सरवॅर्न्सकी 
सर्तः म्हणतो त्याप्रमाणे त्याचे वलखाणातील इुंग्रजी बोलण्यातील इुंग्रजीपेक्षा नेहमीच चाुंगले असे. त्याच्या 
वलखाणार्र पनु्हा हात वफरवर्ण्याचे काम कॅ्रफ्टने केले तरी तेर्ढ्यार्रून वलखाणाचे कतृवत्र् कॅ्रफ्टकडे कसे 
जाईल? अशी मदत सरवॅर्न्सकी म्हणतो त्याप्रमाणे पाऊुं डने इवलअटला र्गैरे केली होती. 

 
(३) सर्व वलखाण म्हणजे कॅ्रफ्टने वटपणे करणे, मग पुन्हा पुन्हा सरॅवर्न्सकीकडून ती त्याला हर्ी 

तशी सुधारणे, या वक्रया-प्रवक्रयाुंचे फवलत होय ही कॅ्रफ्टची ग्र्ाही आहे. आवण सौ. सरॅवर्न्सकी याला दुजोरा 
देत असतात. 

 
(४) दोघाुंच्या वर्चाराुंतले साम्य अपवरहायव होय. कारण मुळात समान वर्चार म्हणून सरॅवर्न्सकीने 

कॅ्रफ्टला जर्ळ केले. आवण मग दोघाुंच्या वर्चाराुंची देर्णघेर्ाण होत त्याुंनी पुंचर्ीस र्ष ेएकत्र काम केले. 
 
(५) आवण आपल्या, म्हणजे भारतीय सुंदभात अवतशय महत्त्र्ाचे ठरणारे कारण असे की, इथे 

एकवत्रत केलेले वर्चार लक्षात घेता ते कुणाच्या नार्ाखाली खरे पाहता प्रवसद्ध करणे योग्य हा प्रश्नच मुळी 
अप्रसतुत ठरतो. या वर्चाराुंचा कता कॅ्रफ्ट आहे असे ठरले तरी वबघडत नाही. कारण सुंगीतकाराने 
सुंगीतावर्षयी केलेला वर्चार एर्ढे तरी त्याचे कमीत कमी महत्त्र् राहणारच. तेव्हा या र्ादाचा बाऊ 
करण्याचे आपल्याला काहीच कारण नाही. 

 
यापढुील कामवगरी सुंग्रवहत केलेल्या साुंगीवतक सौंदयाशास्त्राची तपासणी र् त्याचे मल्यमापन 

करणे ही होय. 
 
स्रॅणिन्सस्कीचे साांगीणतक सौंदययशास्त्र 
 

प्रथमतः एक गोष्ट नमूद केली पावहजे ती अशी की, या वनबुंधात तपासलेले सरॅवर्न्सकीचे साुंगीवतक 
सौंदयवशास्त्र हे बहुताुंशी वर्खुरलेल्या सर्रूपात उपलब्ध आहे. ‘पोएवटक्स ऑफ म्यूवझक’ हे व्याख्यानाुंर्र 
आधावरत पुसतक सोडले तर त्याच्या इतर सुंयुक्तपणे वलवहलेल्या पुसतकाुंतून सुंगीताच्या 
सौंदयवशास्त्रावर्षयीचा वर्चार काहीसा वर्सकवळतपणे अर्तरतो. साुंगीवतक सौंदयवशास्त्रात ज्याचे वर्र्चेन 
व्हार् े अशा अनेक सुंकल्पनाुंचा त्याच्या एकुं दर वलखाणात आढळ होतो. पण पुरेशा कसोशीने त्या 
वर्र्चेनाचा, चचांचा पाठपुरार्ा होत नाही. वशर्ाय सुंभाषणातून बहुतेक र्ळेा व्हार् ेत्याप्रमाणे चचा थोडीशी 
उडत-उडत होते. मधले दुर् े जुळवर्ले जात नाहीत. चचावर्षयाच्या सर्व बाजूुंचा वर्चारही होतोच असे 
नाही. समीक्षा आवण सुंगीत, भार्ना आवण सुंगीत, र्गॅ्नरचे कलासमन्र्याचे प्रयत्न इत्यादी वर्षयीच्या 
सरॅवर्न्सकीच्या वर्र्चेनात याची जाणीर् झाल्याखेरीज राहत नाही. 

 
आवण एक त्रटुी अशी की, साुंगीवतक परुंपरेवर्षयी आवण वतच्या अवनर्ायवतेवर्षयी जर्ळजर्ळ 

पोटवतडकीने बोलणारा सरॅवर्न्सकी सुंगीतवर्चारात आवण वर्शषेतः त्याच्या सौंदयवशास्त्रीय अुंगासही एक 
पािात्य परुंपरा आहे हे सुंपूणवतः वर्सरलेला वदसतो. ही परुंपरा कोणत्या सर्रूपाची आहे याचा त्याने 
जाणीर्पूर्वक शोध घेतला आहे असे वदसत नाही. ककर्ा या परुंपरेला एखाददुसरा धागा पकडून आपण 
बोलत राहण्यापेक्षा परुंपरेचे समग्र आकलन करण्याचा प्रयत्न आपल्या वर्चाराुंना योग्य वदशा देईल, ह्या 
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शक्यतेचीही त्याला जाणीर् झाल्याचे आढळत नाही. कॅ्रफ्ट एके वठकाणी अशा वनणवयास येतो की, 
सरॅवर्न्सकीला काही बुवद्धर्ादी (इुंटलेक्चकुल) म्हणता यार्याचे नाही. बुवद्धर्ादी व्यक्तीला सर्व प्रयत्न हे 
अमूतव बौवद्धक पातळीर्र पाहता एका परुंपरेच्या यथाथवदशवनात वदसत असतात; आजच एखाद्या प्रश्नाचा 
उदय झाला ककर्ा आजच प्रथम एखादी गोष्ट घडली असे म्हणणे काहीसे ढोबळ होते अशी त्याला जाणीर् 
होत असते; प्रश्न सुटत नसतात तर र्गेळ्या पातळीर्र नेले जातात ककर्ा वनराळ्या र् अवधक योग्य तऱ्हेने 
वर्चारले जाऊ शकतात हेही त्याला नेहमी जाणर्त असते. सरवॅर्न्सकीच्या वर्र्चेनात परुंपरेची अशी 
जाणीर् वदसत नाही. त्यामुळे लयीर्र बऱ्याच र्ळेा वर्र्चेन करणारा सरॅवर्न्सकी प्लेटोपासूनचे या वर्षयीचे 
वर्चार जमेस धरून बोलताना वदसत नाही. ‘रूप’ (फॉमव) यासुंबुंधी बोलताना हँन्सलेकची भवूमका त्याला 
उल्लेखनीय र्ाटली असेही वदसत नाही. ककर्ा एकीकडे सारग्राही भवूमका घेत असतानाही पािात्य 
सुंगीतपद्धतीपेक्षा र्गेळ्या सुंगीतपद्धतीवर्षयी त्याला साधे कुतूहलही र्ाटलेले वदसत नाही. 

 
सरॅवर्न्सकीच्या रै्चावरक र्ाटचालीतल्या कच्च्या दुव्याुंचे मुख्य कारण असे की, तो 

सुंगीतवर्चाराकडे सुंगीतवर्चार करण्यासाठी र्ळला नाही. त्याला सुंगीतवनर्ममतीत जेव्हा जेव्हा अडथळे 
आले त्या त्या र्ळेेस मात्र या अडथळ्याुंचे सर्रूप त्याने शक्य त्या सर्व दृष्टींनी तपासण्याचा प्रयत्न केला. 
टी. एस. इलीयटचे समीक्षात्मक वलखाण जसे सजवनशील कर्ी म्हणून त्याला आलेल्या अडचणीतून 
जन्माला आले तसे सरवॅर्न्सकीचे झाले आहे. सुंगीतरचना करताना कशाकशापासून चेतना वमळते? प्रत्येक 
सुंगीतरचनाकाराच्या रचनाुंमध्ये सफूतीचे सथान वकती? भाषेचे आघात आवण त्या भाषेतील काव्यासाठी 
रचलेले सुंगीत याुंचे ‘चलन’ परसपराुंच्या अपेके्षने कसे असार्?े या र् यासारख्या प्रश्नाुंचा वर्चार म्हणूनच 
सरॅवर्न्सकीने केला. पवरणामतः हा वर्चार सुटा रावहला. एखाद्या वर्सतृत आवण आखीर् सुंकल्पनात्मक 
नकाशार्र या वर्चाराुंचे दशवन होऊ शकत नाही. पािात्य सुंगीतवर्चाराुंच्या परुंपरेचे ज्याप्रमाणे त्याला भान 
नाही त्याचप्रमाणे आपल्या सर्तःच्या व्यस्क्तगत रै्चावरक वर्श्वाची व्यर्स्सथत माुंडणी व्हार्ी, महत्त्र्ाच्या सर्व 
साुंगीवतक सुंकल्पनाुंना त्यात योग्य ते सथान वमळार् ेअशी त्याला ओढ लागली होती असेही वदसत नाही. 
वजथे वनर्ममवतक्षमतेचा ओघ अडला वतथे–फक्त वतथे–तो थाुंबतो आवण आपल्या सर्व शक्तींना आर्ाहन 
करून समोर उभ्या ठाकलेल्या समसयेचे सुंपूणव आकलन व्हार् ेअसा सुंकल्प सोडतो. या पुरती आर्श्यक 
तेर्ढी सुंकल्पनाुंची वनर्ड, त्याुंचे वर्श्लेषण आवण व्यर्स्सथतीकरण तो वनवितपण करतो. हा सर्व खटाटोप 
जेव्हा शब्दरूप घेतो तेव्हा आपल्याला उपलब्ध कसोटी असते ती आशयागत, तकव शुद्ध, रै्चावरक, सुसुंगत 
माुंडणीची. ही कसोटी लार् ूलागले की, त्याचे वर्र्चेन त्रोटक होते. कारण ही त्रोटकता पुरी होत असते 
त्याच्या सुंगीतकृतीत. सरॅवर्न्सकी पुरा होतो तोच मुळी त्याचे सुंगीत र् त्याचा सुंगीतवर्चार दोन्ही वमळून. 
सुंगीतवनर्ममतीतल्या वनरगाठींच्या सोडर्णुका त्याने शोधल्या आहेत सुंगीतवर्चारात. याच्या उलट वदशनेे 
मात्र प्रर्ाह नाही. त्याच्या सुंगीतवर्चारातल्या उणीर्ा म्हणजे त्याला वनर्ममतीत न अडलेल्या जागाुंचे वनदेश 
होते. म्हणूनच एका अथाने सरवॅर्न्सकीचा सुंगीतवर्चार केर्ळ सुंगीताशी सुंबुंवधत राहत नाही. तो 
सुंगीतावर्षयीचा वर्चार होतो. 

 
अशा तऱ्हेने सुटा आवण तु्रवटत असूनही सरॅवर्न्सकीचा वर्चार महत्त्र्ाचा र्ाटतो. त्याचे पवहले कारण 

असे की, रूढ असलेल्या, बहुसुंख्याुंनी सर्युंवसद्ध म्हणून मान्य केलेल्या बाबींतही तो अगदी र्गेळी वदशा 
पत्करतो. केर्ळ र्गेळी वदशा पत्करणे हाच काही गुण होत नसतो. या र्गेळेपणात जेव्हा एक ठाम भवूमका 
घेतली जाते आवण साुंगीवतक अनुभर्ाशी इमान राखण्यात त्याची सुंगती शोधली जाते त्यामुळे हा र्गेळेपणा 
नार् घेण्यासारखा ठरतो. सफूतीवर्षयीगूढर्ादी, साक्षात्कारर्ादी भवूमकेचे सतोम माजर्नू समीक्षण, 
आसर्ाद, वर्श्लेषण अशक्य करून टाकणाऱ्या युगात तो पार्लोर्च्या प्रायोवगक मानसशास्त्राच्या भाषेत 
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सफूतीवर्षयी बोल लागतो, त्यामुळे हायसे र्ाटल्यावशर्ाय राहत नाही. क्राुंतीची प्रवतष्ठा अर्ासतर् र्ाढली 
आहे हे नजरेस आणताना परुंपरेचे त्याने केलेले वर्र्चेनही याच जातीचे आहे. क्राुंती क्राुंती म्हणनू जयघोष 
करणे नेहमीच सोपे र् म्हणून आकषवक असते. मोडतोड, जुन्याला फेकून देणे या सहज समजणाऱ्या गोष्टी 
असल्याने क्राुंतीचा याच्याशी सुंबुंवधत भागच क्राुंती म्हणनू सर्ीकारला जातो. अशा पवरस्सथतीत क्राुंतीही 
नाही, उत्क्राुंती पण नाही फक्त बदल, असे साुंगण्याचा आग्रह म्हणजे रै्चावरक धाडसच होय. आवण 
सरॅवर्न्सकी ते मनापासून करत असतो. कलासुंबद्ध प्रश्नाुंना एकाच तऱ्हेची उत्तरे असतात असे मानन तीच 
फेकत राहणे ही प्रश्नाुंची कोंडीच असते. अशी कोंडी सौंदयवर्ाद्याुंनी पािात सुंगीतवर्चारात केली. ती 
फोडण्यात सरवॅर्न्सकीने लार्लेला हातभार उपेक्षणीय नाही. 

 
त्याला रै्चावरक धाडस करण्याची पे्ररणा त्याच्या चतुरस्त्रपणामुळे वमळत होती. साुंगीवतक समसया 

एकाुंगी नसतात, सौंदयवशास्त्रीय सुंकल्पनाुंचे अथव शब्दकोशाुंतल्या शब्दाथांसारखे बुंद नसतात. 
परुंपरेसारखी सुंकल्पना एकाच र्ळेेस जुन्याचे रक्षण करणारी र् नव्याचा समार्शे करून घेणारी असू शकते, 
भाषेची लय र् सुंगीताची लय याुंत नाते असते पण समता नसते, इत्यादी मते शक्य झाली कारण तो 
आपल्या र्ाचनाच्या भकेुचा अजाणता का होईना चौफेर उपयोग करत होता. सुंगीताच्या सुंबुंधात गरजाुंची 
प्रायोवगक मानसशास्त्रीय भाषा त्याच्याइतक्या सढळपणे र्ापरणारा साुंगीवतक सौंदयवशास्त्री शोधून वमळणे 
अर्घड आहे. ज्या काळात आवदम जमातीचे सुंगीत अभ्यासले की, सुंगीताचे आवदम सर्रूप कळेल र् 
सुंगीताचे आवदम सर्रूप कळले की, सुंगीत म्हणजे काय ते उमजेल, अशा समजुतीने र्ुंशसुंगीतशास्त्र 
आपली लटपटती पार्ले टाकीत होते तेव्हा या भवूमकेचा सर्ीकार करता येणार नाही असे सरॅवर्न्सकी 
बजार् ू शकत होता. कारण र्सतूचा उगम कळला की, वतचे सर्रूप समजते या चकुीच्या गृहीतामागील 
तास्त्र्क गोंधळ त्याला जाणर्त होता. तत्त्र्ज्ञानाच्या पद्धतशीर र्ाचनाचे ठसे जरी त्याच्या वर्चाराुंत 
उमटलेले आढळत नसले तरी तत्त्र्ज्ञानाचे तुरळक पण मनःपूर्वक र्ाचन केल्याच्या खणा मात्र 
वठकवठकाणी वदसतात. कलाकृतीचे समथवन केव्हा होऊ शकते? तर वतच्या कायांची सरै्र क्रीडा शक्य 
असताना. वपर्ळा रुंग पावहला नाही त्याला तो सपष्ट करून साुंगता येत नाही त्याप्रमाणे सर्राचे आहे असे 
प्रवतपादन करताना, ककर्ा वनर्ममतीशीलतेचा प्रपुंच करीत असताना सजवक कल्पनाशक्ती आवण फॅन्सी 
याुंतील फरक तो आपल्या वर्र्चेनात सफाईने गुुंफत असलेला वदसत असताना काुंट, मूर, कोलवरज 
इत्यादींची आठर्ण सहज होण्यासारखी आहे. सर्तःचा व्यस्क्तगत अनुभर् हाच ज्याचा पाया त्या 
वर्र्चेनाची validity मात्र सार्ववत्रक कशी याही सुंबुंधीच्या त्याच्या भवूमकेत काुंट-परुंपरेचे पडसाद आढळणे 
अवनर्ायव आहे. सुंकल्पनाुंचे अमूतीकरण, त्याुंचे व्यर्स्सथतीकरण र् यासाठी वचन्हाुंचा उपयोग इत्यादी 
बाबतीत गवणत र् सुंगीत याुंतले साम्य तो समोर ठेर्तो तेव्हा त्याचा र्र उल्लेवखलेला रै्चावरक 
चतुरस्त्रपणाच त्याला कारणीभत होत असतो. ध्र्वनशास्त्र, पदाथववर्ज्ञान, गवणत इत्यादी तुलनेने पाहता 
नेमकी असणारी शासे्त्र, रै्चावरक ककर्ा औपपवत्तक पातळीर्रून वनघनू नेमकेपणाकडे जाऊ पहाणारी 
प्रायोवगक मानसशास्त्रासारखी शासे्त्र आवण तत्त्र्ज्ञान, भाषाशास्त्र, मानर्र्ुंशशास्त्र याुंसारखी मानर्ाचे अमूतव 
ककर्ा समग्र पातळीर्र दशवन घेऊ पाहणारी अभ्यासके्षते्र या सर्ांचा सुंदभव सरॅवर्न्सकीच्या सुंगीतवर्चारास 
लाभलेला आहे. खेळ र् कला याुंतल्या साम्यावर्षयीच्या तावत्त्र्क उपपत्ती ककर्ा सुंर्हन आवण इन्फमेशन 
वथअरी याुंसारख्या व्यापक आवण तुलनेने नर्ीन वर्चारशाखा या सर्ांचा कमी-अवधक प्रवतध्र्नी 
सरॅवर्न्सकीच्या सुंगीत वर्चारात उमटतो. सुंकल्पन, प्रयोग, ग्रहण याुंतल्या प्रत्येक अर्सथेतल्या 
सुंगीतवर्षयक सुंकल्पनाुंची जाण त्याच्या वर्चारात वदसते आवण सुंगीत वर्चाराची व्यापकता, व्यावमश्रता 
मनात ठसते. र्ाङ मय समीक्षा आवण नेमकी म्हटली जाणारी शासे्त्र याुंच्या सुंगीत वर्चारार्रील पकडीला 
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मक्तेदारीचे सर्रूप आले असता ज्या तऱ्हेचा रै्चावरक सफोट आर्श्यक होता त्या सफोटाचा आढळ 
सरॅवर्न्सकीच्या वर्खुरलेल्या वर्चारात झाल्यावशर्ाय राहत नाही. 

 
सुंगीतसर्रूपावर्षयीच्या सरवॅर्न्सकीच्या वर्चारसत्राुंत अवतशय महत्त्र्ाचे सूत्र म्हणून सुंगीताच्या 

सर्ायत्ततेचा उल्लखे करता येईल. नृत्यनाट्यात असले तरी सुंगीताची लय ही नृत्याबरोबरची नसते फार तर 
ती नृत्याच्या लयीला समाुंतर जाते, र्गॅ्नरच्या कलासमन्र्याच्या घोटाळ्याने सुंगीताचे सुंगीतपणच 
गमार्ते, प्रोगॅ्रम म्यूवझकमधील शब्दाथवगत आशयाचा सुंगीताशी काही सुंबुंध नसतो, या तऱ्हेच्या त्याच्या 
वर्चारात सुंगीताचे महत्त्र् सर्युंभ ू आहे, बरोबरच्या वर्षयार्र, चौकटीर्र ते अर्लुंबून नाही असेच 
साुंवगतलेले वदसते. र्ाङ मय, नृत्य आवण नाट्य याुंच्याबरोबर सुंगीत अर्तरले तरीही त्याचे महत्त्र् 
परार्लुं बी नाही, त्याचे अस्सतत्र् परवनयुंवत्रत नाही आवण त्याचे तकशास्त्रही अुंगभतू असते, ह्या तऱ्हेचे 
सरवर्न्सकीचे प्रवतपादन आहे. सुंगीताची सर्ायतत्ता त्याने आणखी एका तऱ्हेने पढेु माुंडली आहे, ज्या 
काळात सर्रसुंर्ाद र् सर्रसुंगती याुंची तत्त्र् ेगवणती पद्धतीने वनवित होऊन गेली होती. इतकेच नव्हे तर 
याुंचे पालनही मोठ्या कसोशीने सुंगीतरचनेत केल जात होते त्या काळाुंत सुंगीताचे सर्रूप एका अथाने 
बाहेरून वनवित होत होते. गोडपणाची सुंगीतसमीके्षतली कल्पना याच भक्कम गवणती रचनापद्धतीचे फवलत 
होते. गवणतीपणा आवण गोडपणा या दोन्हीला झुगारून प्रथमतः लोकसुंगीत र् मग वसरीअवलझम या 
तत्त्र्ाुंचा पाठपुरार्ा करणारा सरवॅर्न्सकी, सुंगीताची सर्ायतत्ता सुंगीताच्या ऐवतहावसक यथाथवदशवनातून 
वसद्ध होणाऱ्या अुंतगवत वनयमाुंनी ठरर्ार्याची असते असे साुंगत असल्यास नर्ल नाही. इलेक्रॉवनक 
सुंगीताने सुंगीताचे वक्षवतज वर्सतारते म्हणून त्याचे सर्ागत सरवॅर्न्सकी करताुंना वदसतो हे या सुंदभात 
अथवपूणव आहे. 

 
सुंगीताच्या सर्ायत्ततेवर्षयीची ही भवूमका जरा अवधक कडव्या प्रकारे सुंगीतरचनाकाराच्या 

सर्ायत्ततेवर्षयीच्या सरॅवर्न्सकीच्या भवूमकेत पवरणत झालेली वदसते. प्रथमतः सुंगीतरचनाकाराचा अथव 
सुंगीतवनदेशकाने लार्ार्याचा नसतो फक्त समजून घ्यार्याचा असतो हे मत या सुंदभात लक्षात 
घ्यार्याला हर्.े अथव दुसऱ्याने लार्णे याचाच अथव रचनेत अथव सपष्ट झालेला नसणे असेही सरॅवर्न्सकीचे 
सपष्टीकरण आहे. सुंगीताचा प्रयोग करताना रचनाकारापेक्षा र्गेळे काही करण्याचे सर्ातुंत्र हा सर्ातुंत्र्याचा 
दुरुपयोग, असे सरवॅर्न्सकीचे सपष्ट मत आहे. असे सर्ातुंत्र्य घेता येणे याचा अथव रचना सैल सर्रूपाची 
असणे हाही वनष्ट्कष सरॅवर्न्सकीचाच. वनदवशकाुंचे नार् होण्यासाठी रचनाकाराुंचा दुरुपयोग फक्त रोमवटक 
रचनाकाराुंच्या कृतींबाबतच शक्य असतो असेही सरवर्न्सकी म्हणतो. आवण या त्याच्या शऱे्यातील 
अवधके्षपाचा सूर सहज ऐक येण्याइतका सपष्ट आहे. सुंगीताची वनर्ममती झाल्यार्र पुन्हा त्याचीच वनर्ममती 
होऊ शकत नाही. होते ती त्याची वर्कृती आवण यातून साधते ती गोष्ट म्हणजे एखाद्याची ‘करीअर’ 
बनण्यासारखी सुंगीतबाह्य बाब. रचनाकाराच्या हक्काुंची पायमल्ली करणारी सुंगीतवनदेशक ही सुंसथा 
सरॅवर्न्सकीला मान्य नाही र् हे सुंगीताच्या सर्ायत्ततेच्या त्याच्या भवूमकेशी सुसुंगत आहे. सुंगीत जसे रचले 
गेले असेल तसा त्याुंचा प्रयोग झाला पावहजे नाहीतर त्याच्या सर्ायत्ततेस धक्का पोचतो हा इत्यथव होय. 
भारतीय सुंगीताच्या सुंदभात बुंवदश मूळ सर्रूपात गार्ी-र्ाजर्ार्ी, फक्त वर्सतार र्गेळा करार्ा, नाहीतर 
आपली सर्तःची बुंवदश र्ापरार्ी, ही वर्चारधारणा इथे लक्षात घेण्यासारखी आहे. मूळ रचनेशी ईमान 
राखण्याचीच भार्ना दोन्ही सुंगीतपद्धतीत अवभपे्रत आहे. सरॅवर्न्सकी सर्व बाबतीत मयावदत सर्ातुंत्र्याचा 
पुरसकता आहे. 
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सुंगीताच्या सर्ायत्ततेच्या भवूमकेतून ज्याप्रमाणे सुंगीतरचनाकाराची र् सुंगीतरचनेची सर्ायत्तता या 
दोन्ही क्रमप्राप्त ठरतात त्याचप्रमाणे समीक्षक र् टीका याुंच्या सुंदभात सुंगीताचा प्रयोगही एकप्रकारे 
सर्ायत्ततेस पात्र असतो असा सरवॅर्न्सकीचा दार्ा आहे. सुंगीतरचना अनेक शक्तींच्या सहाय्याने दीघवकाल 
वर्चार करून उभ्या केलेल्या असतात. त्याचा प्रयोग करणाराही त्यार्र अनेक पवरश्रम घेत असतो. मग 
एकदाच ऐकून प्रयोगाचे योग्य तऱ्हेने परीक्षण ककर्ा समीक्षण करणे तत्त्र्तः अशक्य आहे अशी सरवॅर्न्सकीची 
भवूमका आहे. पुन्हा सुंगीतरचना जर नर्ीन असेल तर ज्या सुंगीताचा प्रयोग होत असतो तेच मुळी नर्ीन 
असते म्हणजे माहीत नसते. मग अशा पवरस्सथतीत या सुंगीताच्या पवहल्याच प्रयोगाबद्दल चाुंगला ककर्ा 
र्ाईट कोणताही शरेा मारणे कसे शक्य आहे, असाही सरॅवर्न्सकीच्या दृष्टीने वबनतोड प्रश्न आहे. याच 
सुंदभात सरवॅर्न्सकीची एक चाटूक्ती लक्षाुंत घेण्यासारखी आहे. आपल्या जुन्या रचनाुंच्या ध्र्वनमुवद्रका 
नर्ीनाुंपेक्षा अवधक खपतात असे नमूद करून तो म्हणतो, “They want to recognize rather than to 
cognize”. अगदी असेच नाही पण या आशयाचे. समीक्षकाुंना हेच लागू करण्यास त्याची हरकत नसार्ी 
असे र्ाटण्याइतका समीक्षकाुंच्या क्षमतेवर्षयी सरॅवर्न्सकीला आदर आहे! कलाकृतीचे ककर्ा कृतीचे 
अस्सतत्र् ही बाब शुंकासपद असू शकत नाही. ती कशा तऱ्हेने अस्सतत्र्ात आहे या सुंबुंधीचे फक्त प्रश्न 
वर्चारता येतात. “का?” हा प्रश्न समीक्षकाुंना उपस्सथत करार्याचा अवधकार नाही. “कसे?” एर्ढाच प्रश्न 
वर्चारणे त्याुंच्या अखत्यारात येते असे तो म्हणतो. या भवूमकेतील सर्ायत्ततार्ाद उघड आहे. 

 
या सर्ायत्ततार्ादाबरोबरच सरॅवर्न्सकीच्या भवूमकेत अवभजातर्ादही ठळकपणे वदसतो. आपल्या 

सुंगीतात डायोवनझीयन र् नुंतर अपोलोवनअन प्ररृ्त्तींनी प्रभार्ी कामवगरी केली असे त्याचे मत असले तरी 
त्याच्या वलखाणात सर्वत्र सौंदयवर्ादवर्रोधी, कलासमन्र्यवर्रोधी, वनभळे सर्ातुंत्र्यर्ादवर्रोधी असे सूट 
उमटलेले वदसतात. सफूती, गूढर्ाद, क्राुंती, याही बाबतीत त्याची भवूमका वर्रोधकाची आहे. याउलट 
व्यर्सथा, वर्रोध (म्हणजेच नव्याने लगेच सर्ागत न करणे) याुंचा तो र्ारुंर्ार आवण मोठ्या मनःपूर्वकतेने 
पुरसकार करतो. लयीबरोबर सुरार्ट ककर्ा सर्रधून याचाही तो साुंगीवतक महत्त्र्ाचे तत्त्र् म्हणून उल्लखे 
करीत असला तरी तुलनेने पाहता वनयुंत्रणाचे, वनयमनाचे काम करणाऱ्या, मयादा वनवितपणे रेखणाऱ्या (र् 
म्हणून पयायाने रूप वनमाण करण्यात महत्त्र्ाची भवूमका बजार्णाऱ्या) लयतत्त्र्ाकडेच त्याचा ओढा असार्ा 
असे वदसते. या सुंदभात र्ाग्नरच्या अनुंत सुरार्टीबाबतची सरवॅर्न्सकीची तीव्र प्रवतवक्रया बघण्यासारखी 
आहे. इथे जाता जाता नोंदवर्ण्याची गोष्ट अशी की, आधारसर्राकषवणातून र् सर्रसुंगतीतून आता अवधक 
वनष्ट्पन्न होण्यासारखे नाही म्हणून त्याुंच्याकडे पाठ वफरर्नूही सरॅवर्न्सकी र्ळला तो इलेक्रॉवनक 
म्यूवझककडे, काँक्रीट म्युवझककडे ककर्ा काँप्यूटर म्यूवझककडे नव्हे. यात त्याला पसुंत असलेल्या 
प्रमाणापेक्षा जादा ‘सर्ातुंत्र्य’ होते. मयावदत सर्ातुंत्र्य या अवभजातर्ादातून उगम पार्णाऱ्या उद घोषणेचा 
कट्टर पुरसकता सरवॅर्न्सकी ज्या वसरीअवलझमकडे र्ळला त्यात र्गेळी पण वततकीच कडक वशसत होती. 
तुंत्राची आवण सुंकल्पाची व्यावमश्रता होती. इवलअटपूर्व काळात टी. ई. ह्यमूने काव्यात “कठोर, अवभजात 
काव्याचे युग” येणार असल्याची भवर्ष्ट्यर्ाणी केली होती. कलेत सर्ातुंत्र्य नसते, ‘फ्री व्हसव’ असे म्हणणे हा 
वर्रोधाभास आहे असे म्हणणाऱ्या इवलअटने ही भवर्ष्ट्यर्ाणी सत्य ठरवर्ली होती. सरॅवर्न्सकीचे तत्त्र्ज्ञान 
यापेक्षा र्गेळे नव्हते. भार्वनक उदे्रकाुंपेक्षा सुंयम; सर्राुंच्या लाटाुंपेक्षा लयीच्या वर्भागाुंचे बाुंधून टाकणारे 
सतुंभ; गोड लागणाऱ्या सुरार्टींपेक्षा असर्सथ करणाऱ्या, कणवकटुत्र्ाकडे झुकणाऱ्या अप्रचवलत सर्राकृती; 
शब्दाुंशी र्ा नृत्यबुंधाुंशी एकरूपता साधणाऱ्या सुंगीतरचनाुंपेक्षा समाुंतर जाणारे पण सर्तुंत्र अस्सतत्र् 
राखणारे सर्रबुंध याुंचाच सरवॅर्न्सकी वहरीरीने पुरसकार करताना वदसतो. हे दुवष्टकोन म्हणजे 
अवभजातर्ादाची औरस अपत्ये होत. 
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अवभजातर्ादाचेच एक अुंग परुंपरार्ाद होय. सरॅवर्न्सकीने याचाही पुरसकार करार्ा ही गोष्ट 
तकव सुंगत आहे. प्रत्यक्ष रचनाुंसाठी सफूती घेण्यासाठी अवभजात गणल्या जाणाऱ्या बेथोर्नेसारख्या पािात्य 
सुंगीतरचनाकाराुंकडे र्ळत असता सरवॅर्न्सकीने र्ापरलेली भाषा मोठी बोलकी आहे. “पेडँवटक न होता 
ॲकडेवमक होता येते”, “जुन्या साुंच्याुंत आपला आशय भरता येतो,” या तऱ्हेची त्याची वर्धाने परुंपरेचा 
वजर्ुंतपणा आवण सातत्याची नर्वनमाणक्षमता या दोघाुंचे अस्सतत्र् मान्य करणारीच होत. कलार्ुंत बाजूला 
पडला की, दुबोध बोलू लागतो आवण मग दुबोधाशी सलगी करणारे वशष्ट लोक त्याचे नर्ीन म्हणून सतोम 
माजवर्तात असाही दृवष्टकोन त्याने माुंडला आहे. इथेही पुन्हा इवलअटची आठर्ण होणे अपवरहायव आहे. 
परुंपरा आवण व्यस्क्तगत गुणर्त्ता या वनबुंधाच त्याने माुंडलेली भवूमका, समॅ्यूअल जॉन्सनच्या काव्यार्र 
वलवहताना “पुष्ट्कळ र्ळेा घाऊक क्राुंवत करण्यापेक्षा छोटेखानी बदल करण्यास जासत प्रवतभा लागते” असा 
इवलअटने काढलेला वनष्ट्कषव, त्याचप्रमाणे मेटॅवफजीकल काव्यापयंत मागे जाऊन त्याने शोधलेले र् 
वनर्डलेले परुंपरेचे, तात्पुरते दृवष्टआड झालेले पण सजृनक्षम साुंचे यात र् सरॅवर्न्सकीच्या परुंपरार्ादात 
वर्लक्षण साम्य आहे. 

 
र्र वर्र्चेन केलेल्या पे्ररणाुंनी सरॅवर्न्सकीचा साुंगीवतक सौंदयवशास्त्रवर्षयक वर्चार आपली 

र्ाटचाल करताना वदसतो. ज्या गोष्टींचे वर्र्चेन झाले आहे त्याुंचे अवधक वर्र्चेन केले असते तर बरे झाले 
असते असे र्ाटण्यासारखीही काही महत्त्र्ाची सथाने आहेत. उदाहरणाथव, सुंगीतात्म कालावर्षयीचे त्याचे 
वर्र्चेन पहा. सत्ताशास्त्रीय, मानसशास्त्रीय आवण सुंगीतात्म काल अशा तीन कोटींचे त्रोटक पण नेमके 
वर्र्चेन केल्यार्र सरॅवर्न्सकी पुढे वर्वशष्ट प्रकारचे सुंगीत र् कालाच्या र्रीलपैकी वर्वशष्ट कोटीस मान्यता 
वदलेली असण, याुंचा अुंगभतू सुंबुंध असतो असे सुचवर्तो. काल या तत्त्र्ाचे सुंगीतातले सथान लक्षात घेता 
कालाचे जे सर्रूप आकलन झाले असेल त्याचा पवरणाम सुंबुंवधत सुंगीतार्र वनवितपणे होणार. 
अर्काशाचे महत्त्र् दृष्ट्यकलाुंत जसे कलाकृतीच्या सुंकल्पापासून ते ग्रहणापयंत सर्व अर्सथाुंत अपवरहायव, 
त्याचप्रमाणे श्राव्यकलाुंत कालाचे. तेव्हा सरॅवर्न्सकीचा वर्चार त्याने पुढे चालवर्ला असता तर फार बरे 
झाले असते. कलाुंच्या बाबतीत प्रगती ही सुंज्ञा र्ापरणे इष्ट नव्हे, त्याचप्रमाणे ‘प्रायोवगक’ याही सुंजे्ञला 
कलावर्चारात जागा नाही. कारण दोन्ही सुंज्ञा खरे पाहता रै्ज्ञावनक घडामोडींनाच लागू होऊ शकतात. 
एखाद्या फक्टचे चुकीचे ज्ञान बरोबर झाले की प्रगती होते ककर्ा एका ‘बरोबर’ प्रयोगाने आधीचा ‘चुकीचा’ 
प्रयोग र् त्यापासूनचा वनष्ट्कषव रद्द होतो, या गोष्टी फक्त वर्ज्ञानात शक्य होतात. कलाके्षत्रात याुंना जागा 
नाही हे वर्र्चेन कलेच्या तत्त्र्ज्ञानाुंतील महत्त्र्ाच्या प्रश्नावर्षयी आहे. याचाही पाठपुरार्ा सरवॅर्न्सकीने 
अवधक कसोशीने करायला हर्ा होता असे र्ाटते. कलासबद्ध चचा करीत असताना प्रश्नाुंना एकेक उत्तर 
वमळणे, ते उत्तर बरोबर ककर्ा चूक असणे, यापेक्षा प्रश्न योग्य ककर्ा अयोग्य तऱ्हेने वर्चारला जाणे याकडे 
लक्ष र्धेले जाणे आर्श्यक आहे अशी आजही पवरस्सथती वदसते. तेव्हा याहीवर्षयी सरॅवर्न्सकीच्या 
वर्र्चेनाची त्रोटकता मनाला हळूहळू लार्ते असेच म्हणार्यास हर्.े 

 
अशी सथळे आणखीही सापडू शकतील. काहींची चचा अवधक चाुंगली होऊ शकली असती असे 

र्ाटेल तर काहींची चचा अवधक झाली असती तर चाुंगले झाले असते असे जाणर्ले. समाधानापेक्षा 
प्रर्तवनाची प्रतीती येणे असे सरॅवर्न्सकी र्ाचल्यार्र र्ाटणे साहवजक आहे. सुंगीतवर्चार र् साुंगीवतक 
सौंदयवशास्त्रीय वर्चार दोन्हींना सरॅवर्न्सकीने अनेक तऱ्हेने र् अनेक वठकाणी तोंड फोडले आहे येर्ढे मात्र 
वनवितपणे पटार्.े सुंगीताच्या सर्रूपावर्षयीच्या आवण सौंदयावर्षयीच्या अनेक महत्त्र्ाच्या सुंकल्पना 
सरॅवर्न्सकीने पुष्ट्कळ अवभनर् तऱ्हेने हाताळल्या र् म्हणनू एका सुसुंबद्ध सौंदयवशास्त्राची बाुंधणी न होताही 
त्याच्या वर्चाराच्या सुंकलनास सौंदयवशास्त्र म्हणण्यात अवतशयोक्ती होणार नाही. त्यात त्याच्या 
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आकलनाची समग्रता जाणर्ते. त्याचे शब्दरूप अपुरे असणे हा मुद्दा ताुंवत्रक र्ाटार्ा इतके त्याचे वर्चार 
वजर्ुंत र् ममवग्राही आहेत आवण त्याुंत पुढल्या शक्यताुंचे सपष्ट सूचनही आहे. 
 
 

• • • 
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िेचे 

सूचना : 

• डाव्या बाजूच्या (समासातील) 
आकड्याुंनी सुंबुंवधत पसुतकाुंचा 

पृष्ठ क्रमाुंक दशववर्ला 
आहे. 

• 
भाषाुंतरासाठी कोणती आरृ्त्ती 

इत्यादी र्ापरली त्याचा 
तपशील, पवरवशष्टात 

(पान क्रमाुंक ९५ र् ९६) 
पहार्ा. 

• 
ओळीर्रील उध्र्व आकडा सुंबुंवधत 

टीपेचा क्रमाुंक दशववर्तो. 
(टीपेचे सपष्टीकरणाथव, 
पान क्रमाुंक ९० ते ९४ 

पहार्ा.) 
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सांगीताच्या काव्यशास्त्रािरील सहा व्याख्याने 
 

१  .काव्यशास्त्र.  
 
४  काव्यशास्त्राच्या अध्यासनार्र मी आज बसलेलो आहे हे मी वर्सरणार नाही. आवण 

करार्याच्या असलेल्या कृतीचा अभ्यास म्हणजे काव्यशास्त्र हा काव्यशास्त्र या सुंजे्ञचा नेमका अथव 
तुम्हा सर्ांना काही नर्ीन नाही. ज्या poiein या धातूपासून हा शब्द तयार झाला त्या धातूचा अथव 
दुसरा-वतसरा काही नसून ‘करणे’ ‘बनवर्णे’ असा आहे. अवभजात तत्त्र्ज्ञाुंच्या काव्यशास्त्रात 
नैसर्मगक गुणर्त्ता र् सौंदयाचे सारभतू तत्त्र् याुंवर्षयी काव्यमय चचा नव्हती. त्याुंच्या मते ‘techne’ 
हा एकच शब्द लवलत कला आवण उपयुक्त कला याुंना समावर्ष्ट करी. वशर्ाय कारावगरीच्या काही 
अपवरहायव आवण वनवित वनयमाुंच्या ज्ञानास, अभ्यासास उदे्दशूनही हाच शब्द र्ापरला जाई. 
यामुळेच ॲवरसटॉटलचे काव्यशास्त्र रै्यस्क्तक कृती, द्रव्याची रचना र् सुंघटन या वर्षयीच्या 
कल्पनाुंचे सारखे सूचन करीत राहते. सुंगीताच्या याच काव्यशास्त्रावर्षयी मी आज आपल्यापढेु 
बोलणार आहे. अवधक सपष्ट साुंगार्याचे तर असे म्हणता येईल की सुंगीत के्षत्रातील घडवर्ण्याच्या, 
बनवर्ण्याच्या वक्रयेसुंबुंधी आज मी तुमच्यापढेु बोलणार आहे. 

 
५  सौंदयवशास्त्रीय बाबतीतच नव्हे तर अध्यास्त्मक बाबतीत जरी तत्त्र्ाग्रह आवण 

तत्त्र्ाग्रहावधवष्ठत या सुंज्ञा र्ापरल्या आवण वकतीही हात राखून र्ापरल्या तरी त्या काही लोकाुंना 
बोचतात, अगदी धक्का देतात याची मला जाणीर् आहे. या लोकाुंच्या मनोरृ्त्तीत प्रामावणकपणा 
भरपूर असतो, पण वनवित अथाची मजबतुी नसते. आवण याच कारणाखातर माझा असा आग्रह 
आहे की तुम्ही या सुंज्ञाुंच्या योग्य अथांचा त्याुंच्या त्याुंच्या पूणव अथवमयादेत, पण पूणव सर्ीकार 
करार्ा. मी तुम्हाला असाही सल्ला देईन की या सुंज्ञाुंचा समपवकपणा मान्य करून तुम्ही त्याुंची सर्य 
करून घ्यार्ीत. मला अशीही आशा आहे की त्या तुम्हाला हळूहळू आर्डू लागतील. 

 
६  खरे पाहता ज्या रूपातून र्सतू आवर्ष्ट्कृत होते त्या रूपाहून र्गेळी काढून काही ती पाहता 

येत नाही. प्रत्येक रूपदायी घटना ही कोणत्या तरी तत्त्र्ापासून उत्पन्न होते आवण या तत्त्र्ाच्या 
अभ्यासासाठी आपण ज्याला तत्त्र्ाग्रह म्हणतो त्याचीच गरज असते. दुसऱ्या शब्दात साुंगार्याचे 
तर असे म्हणता येईल की गोंधळातून काही तरी व्यर्सथा वनमाण करण्याची, सुंवदग्ध वर्चाराुंची 
अवनर्मणतपणा आवण शक्यताुंचा गुुंता यापासून आपल्या कायाची सरळ रेषा सोडर्नू घेण्याची जी 
गरज आपल्याला भासत असते त्यामागे कोणत्यातरी तत्त्र्ाग्रहाची आर्श्यकता पूर्वगृहीत असते. 
कला र् जाणीर् याुंच्या एकात्मतेच्या रक्षणाथव आर्श्यक असणाऱ्या सुंज्ञा, या अथानेच मी 
‘तत्त्र्ाग्रह’ आवण ‘तत्त्र्ाग्रहावधवष्ठत’ या शब्दाुंचा उपयोग करतो. आवण माझे असे मत आहे की या 
सुंदभातले त्याुंचे कायव काही ‘एकाने दुसऱ्याकडून बळकार्नू घेतलेल्या सर्रूपाचे’, अशा तऱ्हेचे 
नाही. 

 
७  सुंगीताचे एक सपष्टीकरण देणाऱ्या एका वसद्धाुंताचे पाठाुंच्या सर्रूपात वर्र्रण करणे 

इतकाच माझ्या व्याख्यानमालेचा आर्ाका राहील. मी सपष्टीकरण हा शब्द का र्ापरतो? कारण मी 
जे साुंगणार आहे त्यात सर्वसामान्य गृहीत गोष्टींचे अरै्यस्क्तक वर्र्रण नसून मला सुंगीत कसे 
र्ाटते त्याचे (च) सपष्टीकरण असेल. ते जरी माझ्या सर्तःच्या अनुभर्ाचे, व्यस्क्तगत वनरीक्षणाुंचे 
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फवलत असले, तरी तेर्ढ्याच कारणाुंसाठी हे सपष्टीकरण कमी र्सतुवनष्ठ आहे असे काही म्हणता 
येणार नाही. 

 
८  ककबहुना एखाद्या सपष्टीकरणाचे मूल्य र् त्याची कायवक्षमता माझ्या व्यस्क्तगत अनुभर्ाुंनी 

पारखली आहे या घटनेमुळेच तुमच्यापढेु मी मताुंचा एक समुच्चय ठेर्ीत नसून सुंशोवधताुंचा एक 
सुंग्रह ठेर्ीत आहे याची मला खात्री आवण तुम्हाला हमी वमळते. ही सुंशोवधते अशी आहेत की जरी 
ती माझी असली तरी ती इतराुंबाबतही वततकीच योग्य आहेत. 

 
  अशा तऱ्हेने हा प्रश्न माझ्या खासगी भार्नाुंचा र् आर्डीवनर्डींचा नाही. ककर्ा व्यस्क्तगत 

वत्रपाश्ववकाुंचेतून (वचवत) प्रके्षवपत केल्या गेलेल्या साुंगीवतक उपपत्तीचाही नाही. माझे अनुभर् आवण 
माझी सुंशोधने सुंपूणवतया र्सतुवनष्ठ आहेत. समूतव असे काहीतरी हाती लागार् े म्हणून माझ्या 
आत्मवनरीक्षणाुंनी माझे मलाच प्रश्न वर्चारण्यास उदु्यक्त केले आहे. 

 
  ज्या कल्पनाुंचा मी वर्कास करीत आहे, ज्या उवद्दष्टाुंचे मी समथवन करीत आहे आवण ज्याुंचा 

पद्धतशीररीत्या बचार् करण्यासाठी मला तुमच्यापुढे उभे करण्यात येत आहे त्या उवद्दष्टाुंचा उपयोग 
साुंगीवतक वनर्ममतीसाठी पाया म्हणून पूर्ीही चाुंगलाच झाला आहे आवण पुढेही होत राहील. या 
उवद्दष्टाुंना वर्कास प्रत्यक्ष कृतीतून झाला आहे हेच याचे नेमके कारण होय. 

 
९  सपष्ट करणे.... म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे र्णवन करणे र्ा वतच्या मुळाचा छडा लार्णे, र्सतूुंचे 

एकमेकींशी असलेले सुंबुंध वटपणे, त्याुंच्यार्र प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करणे होय. आवण 
तुमच्यापुढे सपष्टीकरण देणे म्हणजे माझे मलाच समजार्नू घेणे आवण सपष्टीकरण देणे म्हणजे जण ू
काही गूढ सुंकेताने पुष्ट्कळशा कलावर्षयक वनणवयाुंत एकत्र आढळणाऱ्या अज्ञानाने आवण 
खुनशीपणाने, वर्रूप झालेल्या, फसलेल्या गोष्टी सर्च्छ करण्यास बद्ध असणे. अगदी प्रारुंभापासून 
अज्ञान आवण खुनशीपणा याुंची हातवमळर्णी होते. अज्ञानापासून जे फायदे होतात त्यामुळे खुनशी 
पणाचे अगदी न कळत फार्ते. दोघाुंपैकी काय अवधक ओुंगळ समजार् े तेच मला कळत नाही. 
केर्ळ अज्ञान हा काही अथातच गुन्हा नव्हे. पण प्राुंजळपणास पुढे करणारे अज्ञान सुंशयासपद 
र्ाटते. कारण रेमी द गुरमाँने म्हटले आहे त्याप्रमाणे प्राुंजळपणाला फारच क्ववचत सपष्टीकरण 
म्हणता येते. आवण त्याची सबब तर कधीच साुंगता येत नाही. पण आपले दोषाहवत्र् कमी करणारा 
घटक म्हणून अज्ञानाची ढाल करण्यास खुनशीपणा कधीच मागेपुढे पहात नाही. 

 
  धमवशास्त्राची भाषा र्ापरून बोलार्याचे झाले तर असे म्हणता येईल की, “अज्ञान, 

दुबळेपणा आवण आकस” याुंच्या या सुंशयासपद सुंगनमतामुळे इमानी आवण जोरदार बचार् 
समथवनीय ठरतो... ‘र्ाग्युद्ध’ या सुंजे्ञचा अथव मी असा करतो. 

 
  तेव्हा र्ाग्युद्ध करण्यास मी बाुंधील आहे. पवहले कारण असे की, आताच उल्लखे 

केल्याप्रमाणे साुंगीवतक मलू्याुंना उलथून पाडण्यात आले आहे. आवण दुसरे कारण प्रथमदशवनी 
रै्यस्क्तक र्ाटणाऱ्या पण र्ासतवर्क तसे नसणाऱ्या उवद्दष्टाुंचा बचार् आता या दुसऱ्या कारणाचे 
थोडे सपष्टीकरण करतो. ज्याला मी चाुंगला म्हणेन अशा कोणत्यातरी योगायोगाने माझ्या 
कलाजीर्नाच्या सुरुर्ातीपासून माझा हेतू नसतानाही माझे व्यस्क्तमत्र् र् माझ्या कृती याुंर्र एक 
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व्यर्च्छेदक ठसा उमटला आहे. या ठशाने प्रवतवक्रयेने दुसऱ्याच्या अस्सतत्र्ाचा शोध लार्ण्याऱ्या 
पदाथांची–रीजुंटची भवूमका बजार्ली आहे. 

 
१०  या प्रवतवक्रयोत्पादक ठशाने माझ्या भोर्तालचे र्ासतर्, मानर्ी पवरस्सथती आवण 

कल्पनावर्श्व याुंत ज्या वर्वर्ध प्रवतवक्रया घडर्नू आणल्या त्याुंच्या तीव्रतेची बरोबरी फक्त त्याुंच्याच 
लहरीपणाशी होऊ शकेल. असे र्ाटते की प्रत्येक प्रवतवक्रयेजर्ळचा पत्ता चुकीचा होता आवण 
माझ्या कृती बाजूला ठेर्ल्या तरी या अवर्चारी प्रवतवक्रयाुंनी एकुं दर सुंगीतार्रही पवरणाम केलेला 
आहे. आत्म्याच्या सर्वश्रेष्ठ शक्तींपैकी एका शक्तीवर्षयी–सुंगीत कलेवर्षयी–माुंडल्या गेलेल्या सर्व 
कल्पनाुंना, वसद्धाुंताुंना आवण मताुंना अपात्र ठरवर्णाऱ्या, एका सुंपूणव कालखुंडातील साुंगीवतक 
जाणीर्से दूवषत करणाऱ्या वनणवय-शक्तींतील उणीर्चेे गुंभीर सर्रूपही या प्रवतवक्रयाुंमुळे नजरेस 
आले आहे. ‘पेरोचका, द राइट ऑफ स्सप्रुंग, द नाइकटगेल’, या कृती ज्या काळात सादर झाल्या 
त्याच काळात अनेक गोष्टींना ढर्ळून काढणारे आवण अनेक मनाुंना त्रसत करणारे बदल घडत होते 
हे आपण वर्सरता कामा नये. हे बदल सौंदयवशास्त्रात र्ा आवर्ष्ट्कारपद्धतीच्या पातळीर्र घडले 
अशातला भाग नाही. ह्या तऱ्हेची उलथापालथ आधीच्या कालखुंडात–माझ्या कायाच्या आरुंभीच 
झाली होती. मी ज्या बदलाुंवर्षयी बोलतो आहे त्याुंनी सुंगीतकलेची पायाभतू मूल्ये आवण अगदी 
प्रारुंभापासूनची साुंगीवतक तत्त्र्े–या दोघाुंचीही एक सर्वसामान्य फरतपासणी घडर्नू आणली... 

 
११  ‘द राइट ऑफ स्सप्रुंग’ ज्या काळात अर्तरले तेव्हा क्राुंती घडली असे समजणारा एक 

दृवष्टकोण असल्याची मला जाणीर् आहे. या क्राुंतीने जे काही कजकले ते वजरर्ण्याची वक्रया आज 
चालू आहे असेही म्हटले जाते. पण हे मत मला योग्य र्ाटत नाही. मला... क्राुंवतकारक म्हणणे 
चुकीचे होते. ‘द राइट’ ही कृती जेव्हा सादर झाली तेव्हा त्यासुंबुंधी बरीच मते व्यक्त करण्यात 
आली. परसपरवर्रुद्ध मताुंच्या गलबल्यात माझा वमत्र मॉवरस रॅर्ले² याने–जर्ळजर्ळ एकट्यानेच 
गोष्टी रुळार्र आणण्यासाठी हसतके्षप केला. त्याला असे र्ाटले की, ‘द राइट’ ची नर्ता 
‘वलवहण्यात’ र्ाद्यरृ्ुंदरचनेत ककर्ा ताुंवत्रक साधनसमूहात नसून साुंगीवतक अस्सतत्र्ात होती. 

 
१२  मी मारून मुटकून क्राुंवतकारक बनर्ला गेलो. क्राुंवतकारी उदे्रक हे कधीच सुंपूणवतः 

उत्सफूतव नसतात. आधीपासून डार् धरून क्राुंती घडर्नू आणणारे असे काही लोक असतात. 
आपल्या ध्यानीमनी नसलेला हेतू आपल्यार्र लादणाऱ्या लोकाुंकडून आपले वर्कृत दशवन घडवर्ले 
न जाईल या वर्षयी खबरदारी घेणे म्हणनूच नेहमी आर्श्यक असते. कुणालाही क्राुंतीवर्षयी 
बोलताना ऐकले की जी. के. चेसटरटनने वलवहलेल्या एका सुंभाषण रृ्त्ताुंताची आठर्ण वनदान 
मला तरी झाल्याखेरीज रहात नाही. फ्रान्समध्ये उतरताच कॅलेमधील एका खाणार्ळर्ाल्याशी 
त्याचे हे सुंभाषण झाले. सर्ातुंत्र्याचा र्ाढता सुंकोच आवण जीर्नाचा खडतरपणा यावर्षयी 
खाणार्ळर्ाल्याने कडर्टपणे तक्रार केली आवण शरे्टी तो म्हणाला “दर र्ेळेस वजथून वनघालो 
वतथेच यार्याचे असेल तर तीन क्राुंत्या होण्यात काहीच अथव नाही.” तेव्हा चेसटरटनने त्याच्या 
असे नजरेस आणनू वदले की खरे पाहता रेर्ोल्यूशन म्हणजे गवतमान पदाथाने रेखलेली बुंवदसत 
र्क्रता होय. आवण म्हणनू वजथून सुरुर्ात झाली त्याच वठकाणी रेर्ोल्यूशन नेहमीच येऊन ठेपते. 

 
१३  केर्ळ सर्य मोडणे एर्ढेच कायव जर क्राुंवतकारक या सुंजे्ञचे लेबल लार्ण्यास पुरेसे होत 

असेल तर काही तरी साुंगार्याचे असल्याने ज्याला ज्याला सुसथावपत रूढींच्या मयादाुंपलीकडे 
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जार् े लागते त्या प्रत्येक सुंगीतकारास क्राुंवतकारक म्हटले जाईल. मौवलकतेचा वनदेश 
करण्यासाठी अवधक उपयुक्त अशा दुसऱ्या सुंज्ञा असतानाही वजच्यामुळे बहुधा उलथापालथ आवण 
कहसकता याुंची सूचना वमळते अशा घरघरणाऱ्या सुंजे्ञचे ओझे लवलतकलाुंच्या कोशार्र का 
लादार्?े खरे पाहता क्राुंवतकारी म्हणता येईल अशी एखादी घटनासुद्धा कलेच्या इवतहासातून 
काढून दाखवर्णे मला अर्घडच जाईल. कला ही सर्भार्तः वर्धायक आहे. क्राुंती या सुंजे्ञत मात्र 
समतोलाचा भुंग गर्मभत असतो. क्राुंतीवर्षयी बोलणे म्हणजे तात्पुरत्या सार्ळ्या गोंधळावर्षयी 
बोलणे होय. आता कला तर या गोंधळाच्या अगदी वर्रुद्ध असते. अशा गोंधळाच्या आहारी जाताच 
आपल्या चैतन्यमय कृती–ककबहुना आपले सारे अस्सतत्र्च धोक्यात आल्याचे कलेला 
आढळल्यावशर्ाय रहात नाही. 

 
  क्राुंवतकारकत्र्ाचा गुण आज सतुती करण्याच्या उदे्दशाने सर्वसामान्यतः कलार्ुंताुंना 

वचकटवर्ला जातो याचे कारण वनःसुंशयपणे इतकेच की कालच्या वनर्डक लोकाुंत, आज आपण 
जगतो त्या कालखुंडात क्राुंतीला महत्त्र् प्राप्त झाले आहे... आपण जरा एकमेकाुंना समजून घेऊ 
या : मी सर्ांच्या आधी मान्य करतो की धाडस ही सर्ोत्तम आवण सर्वश्रेष्ठ घटनाुंमागील एक पे्ररक 
शक्ती असते. पण म्हणनूच मी असे म्हणतो की काही तरी सनसनाटी घडर्नू आणण्याच्या इच्छेने 
र्ाटेल ती ककमत देऊन अव्यर्सथा आवण इतर नीच श्रणेीचे हव्यास याुंच्या सेर्से धाडसाला न 
जुुंपण्यास अवधक कारण आहे. मी धाडस मानतो. त्याला मी मयादा घालीत नाही. पण जुलमी 
कृतींनी होणाऱ्या घोटाळ्याुंनाही मग मयादा राहत नाही. 

 
१४  कोणताही साुंगीवतक कल्प–मग तो वकतीही कणवकटू असो— जोपयंत अससल असतो 

तोपयंत योग्य असतो. परुंतु नकली मूल्याुंच्या अवतशयातून अससूल मूल्याुंना ओळखून 
काढण्यासाठी अचूक अशा सहजपे्ररणेची देणगी वमळालेली असणे आर्श्यक आहे. वशष्ट लोक 
सर्तः या सहजपे्ररणेपासून र्ुंवचत असल्याकारणाने वतचा अवधक कडर्पेणे दे्वष करतात. 

 
१५  अनोल्ड शोनबगवच्या सुंगीतावर्षयी कोणाची काहीही मते असली तरी वपएरो ल्यूनेरच्या 

कत्यास आपण काय करतो याची पूणव जाणीर् आहे. तो कोणालाही फसवर्ण्याचा प्रयत्न करीत 
नाही याची जाणीर् अससल सुंगीताचे सुंसकार झालेल्या मनाच्या कोणत्याही माणसास न होणे 
अशक्य आहे. आपल्या गरजाुंना पुरी पडेल अशी सुंगीतपद्धती त्याने अनुसरली आवण त्या पद्धतीत 
तो सर्तःशी पूणवतः सुसुंगत आहे, पूणवतः सुसुंबद्ध आहे. आपल्याला आर्डत नसलेल्या सुंगीताची 
कलकलाट म्हणनू र्ासलात लार्ता येत नाही. 

 
  अनाकलनीयतेच्या वर्श्वाबरोबर ओशाळर्ाणी र्ाटार्ी इतकी घसट असल्याची बढाई 

मारून, आपल्याला यात चाुंगल्या चाुंगल्याुंची सुंगत वमळाल्याचे उत्साहाने कबूल करणाऱ्या 
वशष्टाुंचा दुंभही तेर्ढाच मान खाली घालायला लार्णारा असतो. हे लोक सुंगीताच्या शोधात नसून 
धक्कादायक पवरणामाुंच्या, आकलनशक्तीला गोंधळर्नू टाकणाऱ्या सनसनाटीच्या शोधात 
असतात. 

 
  तेव्हा क्राुंतीची इभ्रत माझ्या लेखी फारशी नाही हे मी मान्य करतो. क्राुंतीचा केर्ढाही घोष 

झाला तरी माझ्या बाजूस त्याचा ककवचतही प्रवतध्र्नी उमटलेला वदसणार नाही. कारण क्राुंती ही 
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गोष्ट र्गेळी आवण नर्प्रर्तवन र्गेळे. आवण जर त्यात थोडीशी अवतशयोक्ती नसेल तर नर्प्रर्तवन 
समकालीनाुंनासुद्धा जाणर्तेच असे नाही. 

 
• • • 
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२  .सांगीतिस्तू  
 
२३  मी एक अगदी साधे उदाहरण घेतो. झाडात होणारी र्ाऱ्याची कुजबुज, झऱ्याची खळखळ, 

आवण पक्ष्याचे गाणे ऐकून आपण जे सुख अनुभर्तो त्याचे. काय सुुंदर सुंगीत आहे!  असेही आपण 
त्यार्ळेी म्हणू. आपण तुलनात्मक दृष्टीने बोलत असतो हे उघड आहे. पण तुलना म्हणजे काही 
तकव  नव्हे. या नैसर्मगक नादामुळे सुंगीताचे सूचन होते पण हे नाद सर्तः काही सुंगीत नव्हेत. हे नाद 
ऐकताना आपण सुंगीतकार होतो— क्षणभर वनर्ममतीक्षम सुंगीतकार होतो अशी कल्पना करून जर 
आपण आनुंवदत होत असलो तर आपण सर्तःची फसर्णकू करीत असतो हे मान्य केले पावहजे. 

२४ हे नाद म्हणजे सुंगीताची र्चने असतात— आवण ही र्चने पुरी करायला एखादा माणूस लागतो. 
हा माणसू वनसगाच्या असुंख्य आर्ाजाुंबाबत सुंर्देनाशील हर्ा हे तर खरेच, पण वशर्ाय या 
आर्ाजाुंची व्यर्सथा लार्ण्याची त्याला गरज भासली पावहजे आवण या कायासाठी त्याच्याजर्ळ 
एक वर्वशष्ट योग्यताही असली पावहजे. ज्याला मी सुंगीत म्हटलेले नाही ते सर्व या माणसाच्या 
हाती सुंगीत बनते. या सर्ापासून मी असा वनष्ट्कषव काढतो की सर्रयुक्त तत्त्र्ाुंची रचना 
झाल्यामुळेच ती तत्त्र् ेसुंगीत बनतात आवण अशा रचनेबाबत एक जाणती मानर्ी कृती पूर्वगृहीत 
असते. 

 
  अशा तऱ्हेने मूलभतू नैसर्मगक नादाुंची मी दखल घेतो. सुंगीताचा कच्चा माल असलेले हे 

नाद सर्भार्तः सुखदायक असतात. ते कानाला कुरर्ाळतील आवण अगदी पूणवतः सुखर्तील. 
परुंतु या वनष्ट्क्रीय, अकमवणी सुंगीतापलीकडे जाऊन आपण सुंगीत शोधन काढू. असे सुंगीत की 
ज्यामुळे व्यर्सथा लार्णाऱ्या, जीर्न देणाऱ्या आवण वनर्ममती करणाऱ्या मानर्ी मनाच्या व्यापारात 
आपण वक्रयाशीलतेने सहभागी होऊ. कारण सर्व वनर्ममतीच्या मुळाशी आपल्याला आढळते ती भकू 
पृर्थर्ीने बहाल केलेल्या फळाुंबद्दलची भकू नसते. सर्व कलाुंची अथवपूणवता म्हणजे वनसगाच्या 
देणग्याुंत क्लृप्तीने घातलेली भर होय. 

 
  कारण पक्ष्याुंच्या गायनात आपल्या अुंगार्र बरसते ती कला नसते. परुंतु एखादा साधा पण 

नेमकेपणे घेतलेला सर्रभेद म्हणजे मात्र वनःसुंशयपणे कला होय. 
 
  खऱ्या अथाने पाहता कला म्हणजे उमेदर्ारी करून ककर्ा सुंशोधनक्षमतेच्या सहाय्याने 

उपलब्ध करून घेतलेल्या वनवित पद्धतींनी एखादी ‘कृती’ उभी करण्याचा एक मागव होय. आवण 
पद्धती म्हणजे आपली वक्रया बरोबर असल्याची हमी देणारे सरळ आवण पूर्ववनवित कालर् ेहोत. 
दृक सुंबद्ध यथाथवदशवनाच्या वनयमाुंखाली येणाऱ्या सर्व अर्लोकनाुंप्रमाणे अगदी जर्ळच्या 
पातळीर्रील र्सतूच सपष्ट वदसतात. याचप्रमाणे केर्ळ जर्ळच्या गोष्टी सपष्टपणे दाखवर्णारे एक 
ऐवतहावसक यथाथवदशवनही असते. या पातळ्या जसजशा दूर जातात तसतशा त्या आपल्या 
पकडीतून वनसटतात. मग वजर्ुंतपणा आवण उपयुक्त अथव नसलेल्या गोष्टींचे क्षवणक दशवनच त्या 
आपणास होऊ देतात. आपल्या र्ुंशपरुंपरागत सुंपत्तीपासून आपल्याला दूर करणारे हजारो 
अडथळे असतात आवण त्यामुळे आपल्या हाती लागतात ते फक्त मृत र्ासतर्ाचे भाग असतात. 
आवण याुंचेही आकलन आपणास जाणीर्पूर्वक होत नसून अुंतःसफूतीने होत असते. 
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२५  म्हणून सुंगीतर्सतूचे वतच्या मूलसर्रूपात आकलन करण्यासाठी आवदम मानर्ाचे 
कमवकाुंड, त्याच्या मुंत्रोच्चारणाचे प्रकार ककर्ा प्राचीन जादूची गुवपते उलगडणे इत्यादींची 
आर्श्यकता नाही.⁴ या सुंदभात इवतहास ककर्ा प्राक इवतहास याुंचा आधार घेणे म्हणजे हाती न 
लागणारे पकडू पहाणे, लक्ष्यापलीकडे सुंधान करणे नव्हे काय? ज्याला कोणीही साक्षी नव्हते 
त्याचे समुंजस असे सपष्टीकरण आपण कसे देणार आहोत? या के्षत्रात जर फक्त वर्चारशक्तीचेच 
मागवदशवन सर्ीकारले तर आपण सरळसरळ असत्याकडे पोहोचू. कारण अशा पवरस्सथतीत 
सहजपे्ररणाुंच्या बोधापासून आपण र्ुंवचत होऊ. सहजपे्ररणा ही असखलनशील असते. आपल्याला 
भलत्याच मागास नेणारी सहजपे्ररणा नव्हे. आवण शरे्टी काही झाले तरी वजर्ुंत भ्रम हा मृत 
र्ासतर्ापेक्षा केव्हाही महत्त्र्ाचा होय. 

 
२६  भतूकाल आपल्या पकडीतून वनसटतो. आपल्यासाठी फक्त काही वर्खुरलेल्या गोष्टी तो 

मागे ठेर्तो. त्याुंना गुुंफणारा बुंध आपल्याला सापडत नाही. मग ही पोकळी आगाऊ तयार केलेल्या 
उपपत्तींची आपली कल्पनाशक्ती भरून काढण्याचा प्रयत्न करते. 

 
  तेव्हा पुरातत्त्र्सुंशोधन आपल्या हाती वनवित असे काहीच न देता असपष्टशा गृहीतपक्षाुंचा 

पुरर्ठा करीत राहते. काही कलार्ुंत या गृहीतपक्षाुंच्या छायेखाली त्याुंना शास्त्रीय वसद्धाुंत नाही 
तरी सफूतीचे उगम समजून सर्प्ने पाहण्यात दुंग असतात इतर आकावरक कलाुंइतकेच 
सुंगीताबाबतही हे खरे आहे. आपल्या समकालीनाुंसह सर्वच कालखुंडाुंतील वचत्रकाराुंनी 
आपल्याला कल्पकतेला काळ आवण अर्काश याुंत भ्रमुंती करण्यास मोकाट सोडलेले आहे आवण 
एकापाठोपाठ ककर्ा एकाच र्ळेेस पुरातनर्ाद आवण चमत्कावरकपणा याुंच्या र्देीर्र बळी देण्यास 
वतला र्ार् वदला आहे. 

 
  मुळात ही प्ररृ्त्ती वधःक्कारणीय नाही ककर्ा सतुवतपात्रही नाही. आपण इतकेच ध्यानात घेऊ 

की या काल्पवनक प्रर्ासामुळे आपल्या हाती नेमके असे काहीच लागत नाही. आवण सुंगीताची 
चाुंगली ओळखली होत नाही. 

 
२७  तेव्हा प्राचीन सुंगीताबाबत आपण काय म्हणून शकतो? आवण केर्ळ आपल्या 

वर्चारशक्तीच्या साधनाने आपण त्याची पारख कशी करू शकू? कारण अशा र्ळेी आपल्या 
सहजपे्ररणेची आपल्याला साथ नसते. सुंशोधनातील एक अत्यार्श्यक तत्त्र्–खुद्द 
सुंगीतसुंर्देनाच–आपल्याजर्ळ नसते. 

 
  माझ्या सर्तःच्या अनुभर्ार्रून माझी दीघवकालपासून अशी खात्री झाली आहे की, जर्ळचे 

र्ा दूरचे कोणतेही ऐवतहावसक सत्य असो, त्याचा उपयोग सृजनशील शक्तीसाठी चेतक म्हणनू 
फार तर करता येईलही. पण अडचणींतून सुटका म्हणून कधीच नाही. 

 
२८  जे प्रत्यक्ष असते त्याच्या पायार्रच एखादे मजबूत बाुंधकाम उभारता येते कारण ज्याचा 

र्ापर थाुंबला आहे त्याचा प्रत्यक्ष उपयोगही होत नसतो. तेव्हा एखाद्या वर्वशष्ट टप्प्यानुंतर खुद्द 
सुंगीताचेच कचतन न करू देणाऱ्या पुराव्याकडे र्ळणे हे वनरूपयोगी होय. 
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  माझ्यापुरते बोलार्याचे तर सुंपूणव मानर्ापासून उद भर्लेली र्सतू म्हणूनच मी 
सुंगीतावर्षयी आसथा बाळगू शकतो. आपल्या साधनाुंनी–इुंवद्रयाुंनी, मानवसक शक्तींनी आवण 
बौवद्धक सामग्रीने युक्त असलेला मानर् सुंपूणव मानर् होय. 

 
  ज्या उच्चतर अनुमानवक्रयेकडे आपल्याला आता र्ळार्याचे आहे ते फक्त सुंपूणव मानर्च 

करू शकतो. 
 
  कारण सुंगीत म्हणजे दुसरे-वतसरे काही नसून अनुमान होय. या शब्दप्रयोगात तुम्ही 

घाबरून जाण्यासारखे काहीच नाही. यात इतकेच गृहीत धरले जाते की, साुंगीवतक सजवनाचा 
पाया म्हणजे एक प्राथवमक बवहर्मदश भार्ना असते— कोणत्यातरी मूतास आकार देण्यासाठी 
पवहल्याने अमूतास जाणारी ती एक इच्छा असते. नाद आवण काल ही तत्त्र् ेम्हणजे या अनुमानाची 
अत्यार्श्यक लक्ष्य होत. या दोन तत्त्र्ाुंवशर्ाय सुंगीताचे अस्सतत्र् कस्ल्पताच येत नाही. 

 
२९  सपष्टीकरणाच्या सोयीसाठी आपण प्रथम कालावर्षयी बोलू. 
 
  आकावरक कला आपल्यापढेु अर्काशात सादर होतात : आपल्या तब्येतीने हळूहळू 

तपशील ग्रहण करण्याआधी आपण या कलाुंत एक एकुं दर सुंसकार ग्रहण करीत असतो. पण 
सुंगीत कावलक अनुक्रमार्र आधारलेले असून त्यात समरणशक्तीची दक्षता लागते. पवरणामतः 
वचत्रकला जशी अर्काशसुंबद्ध कला असते त्याचप्रमाणे सुंगीत ही कालानुक्रमी कला ठरते. बाकी 
कशाच्याही पूर्ी कालाची एक वनवित रचना सुंगीतात गृहीत असते. नर्ीन शब्द बनवर्ण्यास 
परर्ानगी देत असाल तर सुंगीताची एक क्रीनोटमी–त्याचे एक कालवर्भाजनशास्त्र असते असे मी 
म्हणेन. 

 
२९  नादाची गती ज्या वनयमाुंमुळे वनयुंवत्रत होते त्या वनयमाुंना मापण्यासारखे आवण कायम 

राहणारे मूल्य हाती असणे जरुरीचे भासते; आवण ज्यातून लय हे वनव्र्ळ रूपसुंबद्ध तत्त्र् हाती 
लागते त्या वनव्र्ळ उत्पादनकारक तत्त्र्ाचा–समर्ायी कारणाचा–छुंदाचा जन्म होतो. दुसऱ्या 
शब्दाुंत साुंगार्याचे तर ज्याला आपण मेझर म्हणतो त्या सुंगीतवर्भागाचे सारखे असे वकती भाग 
होतात या प्रश्नाचे उत्तर छुंद देतो आवण त्या वर्वशष्ट मेझरमधील समान सुंगीतवर्भाग कसे सुंघवटत 
केले जातील त्या प्रश्नाचे उत्तर लयतत्त्र् देते. उदाहरणाथव चार मात्राुंच्या एखाद्या तुकड्याची 
रचना दोन-दोन मात्राुंच्या दोन समूहाुंनी होईल ककर्ा एक, दोन आवण एक अशा तीन समूहाुंची 
असेल; इत्यादी. 

 
  आपल्या असे लक्षात येते की छुंद सर्तः फक्त समप्रमाणतेची तत्त्र् ेआपल्याला उपलब्ध 

करून देतो आवण त्याची घडण अपवरहायवतेने सम मात्राुंनी झालेली असते. तुकड्याुंमधील (मेझर) 
मात्राुंची वर्भागणी करून एकुं दर गतीस सुव्यर्स्सथत करणे हे ज्याचे कायव असते ते लयतत्त्र् 
छुंदाचा अपवरहायवतेने उपयोग करते. 

 
  जॅझ सुंगीत ऐकत असताना एखादा गायक र्ा नृत्यकार अवनयवमत आघातार्रच 

एकसारखा जोर देत असूनही तालर्ाद्याुंनी चालू ठेर्लेल्या वनयवमत सपुंदनाुंपासून आपल्या 



 अनुक्रमणिका 

 कानाुंना दूर नेण्यास तो असमथव ठरतो. यामुळे जर्ळजर्ळ डोक गरगरू लागल्याचा 
मजेदार अनुभर् कोणाला आलेला नाही? 

 
३०  या प्रकारच्या अनुभर्ास तुमची प्रवतवक्रया काय होते? लय आवण छुंद या सुंघषात आपले 

लक्ष आधी कशाने र्धेले जातो? आपण वनयवमततेने पछाडलेलो असतो इकडे आपले लक्ष र्धेले 
जाते. वनयवमत आघाताुंच्या साधनाचा उपयोग इथे सर्तुंत्र र्ादन करणाऱ्याची लयकरीतील 
नर्वनर्ममती उठार्दारपणे वदसण्यासाठीच केला जातो. आवण आियव र् अनपेवक्षतता याुंचा उद भर् 
होतो. वर्चार केल्यार्र असे आढळले की प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रीतीने जर आघात नसतील तर या 
नर्वनर्ममतीचा आपण काहीच अथव लार् ूशकलो नसतो. आपण आनुंद घेतो तो सुंबुंधाचा. 

 
३१  अवधक गुुंतागुुंतीचा आवण खरोखर मूलभतू असा प्रश्न म्हणजे सुंगीतात्म कालाचा होय. 

पीएर सौतचेन्सकी या माझ्या रवशयाई तत्त्र्ज्ञ वमत्राने या प्रश्नार्र नुकताच एक मोठा मनोर्धेक 
प्रबुंध वलवहला आहे. त्याचे वर्चार माझ्या वर्चाराुंशी इतके जुळते आहेत की त्याच्या प्रबुंधाचा 
साराुंश देण्यापवलकडे अवधक चाुंगले मी काहीच करू शकणार नाही. 

 
  त्याच्या मते सुंगीतवनर्ममती म्हणजे कालाच्या केर्ळ साुंवगवतक अनुभतूीर्र आधारलेला, 

शक्यता आवण अुंतःपे्ररणा याुंचा नैसर्मगक कल्प होय. सुंगीतकृती म्हणजे दुसरे वतसरे काही नसून 
या अनुभतूीची कायास्न्र्त वसद्धी होय. 

 
३२  जो अनुभतूी घेणारा सुंबुंवधत असेल त्याच्या आुंतवरक प्ररृ्त्ती र् त्याच्या जाणीर्रे्र पवरणाम 

करणारे प्रसुंग याुंनुसार कालक्रमणाची गती (वनवित) होते हे सर्ांनाच माहीत आहे. अशारीतीने 
अपेक्षा, कुं टाळा, र्देना, सुख-असुख, कचतन या सर्व कोटी असून त्याुंत आपले आयुष्ट्य उलगडते. 
याुंतील प्रत्येक कोटीमुळे एक वर्वशष्ट मानवसक प्रवक्रया–एक वर्वशष्ट गती वनवित होते. या 
मानवसक कालातील चलनभेद लक्षात येतात ते खऱ्या कालाच्या (Ontological time) प्राथवमक 
सुंर्देनाशी असलेल्या त्याुंच्या सुंबुंधामुळेच होय. 

 
  साुंगीवतक कालाच्या सुंकल्पनेला आपला सर्तःचा असा खास छाप प्राप्त होण्याचे कारण 

असे की मानवसक कालाच्या कोटींपलीकडे आवण त्याुंच्या बरोबर असा वतचा दुहेरी उगम आवण 
वर्कास असतो. कालाच्या सर्वसामान्य ओघाबरोबर, त्याच्याशी नमते घेऊन असो ककर्ा 
त्याच्याबरोबरचा सुंबुंध तोडून असो, कोणतीही सुंगीत कालाची गती, सुंगीताला सर्तःला 
लागणारा कालार्धी आवण सुंगीत ज्यातून गम्य होते ती सामग्री र् ते तुंत्र याुंच्याशी एक वर्वशष्ट 
तऱ्हेचा सुंबुंध राखीत असते— एक तऱ्हेच्या काउुंटरपॉईुंटसारखा⁵ हा सुंबुंध असतो. 

 
  श्री. सौतचेन्सकी अशा तऱ्हेने आपल्यापुढे दोन तऱ्हेचे सुंगीत ठेर्तात. 

सत्त्सर्रूपवर्चाराुंतगवत, सत्ताशास्त्रीय (ऑन्टॉलॉवजकल) कालास समाुंतर उत्क्राुंत होणारे, त्याला 
भेदणारे, त्याला आकलगनू टाकणारे आवण श्रोत्याुंच्या मनाुंत एक सर्ासथ वनमाण करणारे–एक 
गवतशील सतब्धता वनमाण करणारे ते पवहल्या प्रकारचे सुंगीत होय. दुसऱ्या प्रकारचे सुंगीत या 
प्रवक्रयेच्या पढेु तरी जाते ककर्ा वर्रुद्ध तरी. क्षणजीर्ी असलेल्या प्रत्येक सर्रगत एकबीजात ते 
सर्युंपूणव झालेले नसते. आकषवणकें दे्र आवण गुरुत्र्कें दे्र याुंना आपापल्या सथानार्रून हलर्नू हे 
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सुंगीत अस्सथर अर्सथेत उभे राहते आवण या गुणामुळे रचनाकाराच्या भार्वनक पे्ररणाुंचे भाषाुंतर 
करण्याच्या दृष्टीने ते जुळणी करण्यास जासत योग्यही बनते. आवर्ष्ट्काराची पे्ररणा ज्यात प्रभार्ी 
असते ते सर्व सुंगीत दुसऱ्या प्रकारात मोडते. 

 
३३  सत्ताशास्त्रीय कालार्र आधावरत असलेले सुंगीत हे सामान्यतः मुख्यत्र्केरून साम्यतत्त्र्ाने 

प्रभावर्त असते मानवसक कालार्र आधारलेल्या सुंगीताची प्ररृ्त्ती वर्रोधतत्त्र्ानुसार पढेु 
चालण्याची राहते. सजवक प्रवक्रयेर्र र्रचष्ट्मा गाजवर्णारी ही दोन तत्त्र् ेवर्वर्धता आवण एकता या 
दोन मूलभतू सुंकल्पनाुंशी सुंर्ाद साधतात. 

 
३४  वर्रोधाने लगेच पवरणाम साधतो. साम्याने समाधान वमळते पण ते बराच काळ 

लोटल्यार्र. वर्रोध हे एकतेचेच एक अुंग आहे. पण त्याने मन वद्वधा होते. एकतेसाठी केलेल्या 
धडपडीतून साम्याचा जन्म होतो. वर्वर्धतेचा शोध घेण्याची गरज भासणे हे अगदी न्याय्य आहे, 
पण अनेका आधी एक येतो हे वर्सरता कामा नये. वशर्ाय या दोहोंचे सहजीर्न हे नेहमीच 
आर्श्यक असते. ज्ञान म्हणजे काय? सृष्टीचे परमतत्त्र् कोणते. या आवण इतर सर्व शक्य 
प्रश्नाुंप्रमाणे कलेचे प्रश्नही एकता–वर्वर्धता या समसयेभोर्ती घोटाळत राहतात. यात एका 
बाजूला पारमेवनडीज् अनेकत्र्ाची आवण दुसऱ्या बाजला हेरास्क्लटस एकत्र्ाची शक्यता नाकारत 
असतो. साधे व्यर्हारज्ञान, एर्ढेच काय अगदी ब्रम्हज्ञानही आपल्याला दोन्हींचे अस्सतत्र् ठामपणे 
मानण्यास आर्ाहन करेल. परुंतु तरीही सुंगीतरचनाकाराच्या बाजूने पाहता मात्र त्याचा दृवष्टकोण 
या बाबतींत मूल्यपरुंपरेची जाणीर् असलेल्या आवण ज्याला वनर्ड करणे भाग आहे अशा माणसाचा 
असार्ा हे बरे. साम्यापयंत पोचण्याचे साधन म्हणून वर्वर्धता योग्य आहे. वर्वर्धतेने मी चौफेर 
र्ढेला गेलेलो आहे. वर्वर्धतेबाबत मी उणा पडेन अशी धासती बाळगण्याची जरुरी नाही कारण 
माझ्यापढेु ती नेहमीच उभी ठाकली आहे. वर्रोध सर्वत्र असतो. आपल्याला फक्त त्याची नोंद 
घ्यार्ी लागते. साम्य लपलेले असते. ते धुुंडाळून काढार् े लागते आवण अगदी कसोशीच्या 
प्रयत्नानुंतर ते हाती लागते. वर्वर्धता मला मोह पाडू लागली की वतने देऊ केलेल्या सोप्या 
उत्तरामुळे मी जरा असर्सथच होतो. उलटपक्षी ‘साम्य’ अवधक अर्घड प्रश्न समोर उभे करते पण 
त्याची उत्तरेही अवधक भरीर् आवण म्हणून माझ्यासाठी अवधक मोलाची असतात. 

 
३५  वमळत्या-जुळत्या अशा एका एकबीजात अनेक सर्राुंचा मेळ म्हणज सर्रसुंर्ाद असे 

शब्दकोष साुंगतो. हे सारे काहीसे असपष्ट आहे असे कोणीही कबलू केले पावहजे. आपल्या 
शब्दकोषात प्रर्शे झाल्यापासून सर्रवर्रोध या शब्दाबरोबर एक प्रकारचा दुष्टपणाचा दुगंध रावहला 
आहे. 

 
  आपण आपला कुं दील लार्नू पहार्.े पाठ्यपुसतकी भाषेत सर्रवर्रोध म्हणजे एक 

सुंक्रमणार्सथा, एक सर्युंपूणव नसलेला सर्रबुंध ककर्ा सर्राुंतर असून कणवसुभग होण्यासाठी त्याची 
पवरणती सुंपूणव सर्रमेळात व्हार्ी लागते. 

 
  परुंतु ज्याप्रमाणे वचत्रकाराने जाणूनबुजून अपुऱ्या ठेर्लेल्या वचत्ररेषा डोळा पऱु्या करतो 

त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष रचनेत अपुऱ्या रावहलेल्या एखाद्या वत्रसर्रार्लीची⁶ पूती करण्यासाठी ककर्ा 
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वतच्या ‘सोडर्णुकी’ साठी कानाला पाचारण केले जाईल. इथे सर्रवर्रोध सुंदभवसूचनाचे काम 
करतो. 

 
  ही दोन्ही उदाहरणे ज्या शलैींमध्ये सर्रवर्रोधाचा उपयोग त्याच्या लयाची आर्श्यकता 

वनमाण करतो अशाच शलैींच्या बाबतीत लागू पडतात. परुंतु सर्ासर्थयात असलेल्या समाधानाच्याच 
शोधात सतत राहण्याची आपल्यार्र सक्ती नसते. आवण जर्ळ जर्ळ एक शतकभर सुंगीताने अशी 
उदाहरणे दाखवर्ली आहेत की ज्याुंत सर्रवर्रोधाने सर्तःची मुक्ती करून घेतली आहे. सर्रवर्रोध 
आता आपल्या पूर्ीच्या कायाशी जखडलेला नाही. सर्तुंत्र र्सतू झाल्यामुळे आता बरेचदा असे होते 
की सर्र वर्रोध कशाचीही पूर्वतयारी करत नाही ककर्ा कशाचीही अपेक्षा वनमाण करत नाही. अशा 
रीतीने सर्रमेळ म्हणजे जशी सुरवक्षततेची हमी नव्हे त्याचप्रमाणे सर्रवर्रोध हाही अव्यर्सथेचा कता 
नव्हे. 

 
३७  इथपयंत आल्यार्र, नर्ीन पूजामतूीचे हुकून पाळणे नव्हे, पण आपल्या सुंगीताचा अक्ष 

ठामपणे साुंगण्याच्या वचरकालीन आर्श्यकतेचा उच्चार करणे आवण आकषवण करणाऱ्या काही 
धु्रर्ाुंचे अस्सतत्र् मान्य करणे फार जरुरीचे ठरते. द्वी-अधवसर्री सप्तकातील आधारसर्राकषवण हा 
सुंगीताला या धु्रर्ाुंकडे नेण्याचा फक्त एक मागव आहे. नादमयतेच्या धु्रर्ाच्या आकषवणाच्या 
प्रभार्ामुळे आधारसर्राकषवणाचे कायव दुय्यम होऊन जाते. सर्व सुंगीत म्हणजे दुसरे-वतसरे काही 
नसून एका वनवित वर्श्रामकबदूकडे जाणाऱ्या सपुंदाुंचे एकामागून एक येणे होय. 

 
३८  तेव्हा आपला मुख्य वर्षय आधारसर्राकषवण नसून आपण ज्याला नादाचे, सर्राुंतराचे र्ा 

सर्रसमूहाचे धु्रर्ाकषवण म्हणू तो आहे. र्ाजत असलेला सर्र अजूनही एका अथी सुंगीताचा 
अत्यार्श्यक अक्ष होय. प्रत्येक साुंगीवतक कल्पाच्या घडणीला कारणीभतू होणाऱ्या आवण त्याच्या 
मानसशास्त्राशी वनगवडत असणाऱ्या आकषवणतत्त्र्ाच्या अभार्ी साुंगीवतक रूप अकल्पनीय होऊन 
बसेल. सुंगीतव्यर्हाराुंच्या उच्चारामुळे सर्राुंची आपापसातील क्रीडा आवण गती याुंच्यातील छुपे 
सहसुंबुंध उघड होतात. 

 
३९  सर्व सुंगीत म्हणजे सपुंद आवण वर्श्राुंती याचे एकामागनू एक येणे असल्यामुळे 

आकषवणधु्रर्ाचे एकत्र येणे आवण अलग होणे हाच एका अथी सुंगीताचा श्वासोच्छ  र्ास होतो हे सहज 
लक्षात येण्याजोगे आहे. 

 
  आपले आकषवणधु्रर् आता वद्वअधवसर्री (डायटोवनक) पद्धतीसारख्या बुंद पद्धतीत अडकले 

नसल्यामुळे आपण या पद्धतीच्या गरजाुंच्या (मागण्याुंच्या) वर्चारात न पडता आकषवणधु्रर्ाुंना 
एकत्र आणू शकतो. 

 
  कोणत्याही र्ाद्याचे सर्र वमळर्नू घ्यार्याचे असतील— उदा. वपआनो घ्या— तर त्या 

र्ाद्यास उपलब्ध असलेल्या सुंपूणव सर्रके्षत्राचे क्रोमवॅटक पद्धतीतील (द्वादशअधव-सर्राुंतर-युक्त) 
सर्र-पायऱ्याुंप्रमाणे व्यर्स्सथतीकरण होणे जरूर असते. अशा तऱ्हेने सर्राुंची जुळर्णी करताना 
आपल्या लक्षात येते की सर्व नादाुंचा रोख मध्य “सी” र्रच्या “ए” या सर्राकडे आहे. काही वर्वशष्ट 
सर्राुंतर सुंबुंधानुसार र्रीलपैकी अमुक इतक्या नादाुंचे व्यर्स्सथतीकरण म्हणजे माझ्या मते सुंगीत 
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रचना होय. हाती घेतलेल्या कामवगरीतल्या या नादमावलका ज्या कें द्राच्या रोखाने जाव्यात अशा 
कें द्राचा शोध म्हणजे सुंगीतरचना होय. तेव्हा जर कें द्र आधी वदले असेल तर त्याच्या रोखाने 
जाणाऱ्या समूहाुंचा शोध करणे जरूर ठरेल. उलटपक्षी अजनपयंत कुठेही न झुकलेला सर्रसमूह 
जर हाती आला असेल तर हा समूह ज्याकडे झकेल असे कें द्रही मलाच शोधाने लागेल. या 
कें द्राचा शोध म्हणजे माझ्या समसयेचे उत्तर होय. 

 
४०  अ-सर्राकषवण... ही सुंज्ञा सध्या फॅशनमध्ये आहे. पण म्हणजे काही ती सपष्ट झाली आहे 

असे नव्हे. या सुंजे्ञचा उपयोग करणाऱ्याुंच्या मते वतचा काय अथव होतो हे समजून घेणे मला वनवित 
आर्डार्.े या सुंजे्ञतील “अ” मुळे सर्राकषवणाकडे दुलवक्ष करण्याचा–म्हणजे त्याचा अवजबात त्याग 
न करता केर्ळ त्याकडे फारसे लक्ष न देण्याचा अवभप्राय व्यक्त होतो. 

४१ या सुंजे्ञचा अशा तऱ्हेने अथव लार्ला तर वतचा उपयोग करणाऱ्याुंच्या मनातल्या अथाशी तो काही 
फारसा जुळत नाही. माझ्या सुंगीतात अ-सर्राकषवण आहे असे म्हणणे मी सर्राकषवणापुरता बवहरा 
आहे असे म्हणण्यासारखे आहे. आता असेही असू शकेल की नर्ीन “व्यर्सथा” सथापन 
करण्यासाठी मी सर्राकषवणाची व्यर्सथा मोडत असलो तरीही याच व्यर्सथेचे काटेकोर पालनही 
मी बराच काळ करीत असेन. तसे असल्यास मी अ-सर्राकषवणर्ादी नसून सर्राकषवणवर्रोधी आहे 
असे म्हणायला हर्.े मी काही शब्दाुंचा कार्थयाकूट करून र्ाद घालीत नाही. आपण काय नाकारतो 
आवण काय आग्रहाने प्रवतपादन करतो हे माहीत असणे अत्यार्श्यक आहे. 

 
  मोडॅवलटी, आधारसर्राकषवण आवण सर्रसमूहाचे धु्रर्ाकषवण ही सर्व तात्पुरती साधने आहेत 

आवण ती प्रचारातून जातीलही. पद्धतीतील प्रत्येक बदलानुंतर वशल्लक राहील ती सर्रधून. 
 
४२  ग्रीकमध्ये ज्याला ‘मेलोडीआ’ म्हणतात त्या मेलडी या सुंजे्ञचा अथव “मेलॉस” चे उच्चारण 

असा आहे. मेलॉस म्हणजे र्ाक्याचा अुंश, तुकडा होय. र्ाक्याच्या या भागाुंचा, तुकड्याुंचा 
कानार्र असा असर होतो की त्याुंतले काही भाग महत्त्र्ाचे म्हणनू ठळकपणे लक्षात येतात. 
म्हणूनच चढ-उतार (केडन्स) असलेल्या तुकड्याचे नादमधुर उच्चारण असा मेलडी या सुंजे्ञचा 
अथव होय. इथे चढउतार या सुंजे्ञचा खास सुंगीतशास्त्रीय अथव मला अवभपे्रत नाही. मी ही सुंज्ञा 
सर्वसामान्य अथाने र्ापरीत आहे. सर्रधुनीबाबतची क्षमता ही एक देणगी आहे. अथव असा की 
अभ्यास करून ती र्ाढवर्णे आपल्या हातात नसते. परुंतु ममवग्राही आत्मपरीक्षण करून आपण 
वतच्या उत्क्राुंतीचे वनदान वनयमन करू शकतो. सर्व साुंगीवतक तत्त्र्ाुंत कानाच्या आर्ाक्यात 
सहजासहजी येणारे पण वमळवर्ण्याच्या दृष्टीने अगदी हाताबाहेरचे असे हे तत्त्र् होय. ही गोष्ट 
लक्षात येणास एक बेथोर्नेचे उदाहरण घेतले तरी परेुसे आहे. आपल्याजर्ळ नसलेल्या या 
देणगीचा आयुष्ट्यभर अनुनय करीत रावहलेल्या एका अवतशय मोठ्या सुंगीतकाराचे उदाहरण 
म्हणजे बेथोर्ने होय. एखाद्या आुंधळ्या माणसाने आपल्या भोर्तालच्या अखुंड रात्रीत 
श्रर्णशक्तीची तीव्रता र्ाढर्ीत रहार् े त्याप्रमाणे या अद भतु बवहऱ्याने आपल्याजर्ळ नसलेल्या 
शक्तीच्या वर्रोधाच्या प्रमाणात जणु आपल्याजर्ळ असलेल्या असामान्य शक्तींची जोपासना केली. 

 
४३  सर्रधुनीची देणगी अडून बसल्यामुळेच अुंशतः शक्य झालेल्या सुंगीतसुंपदेचा र्ारसा 

बेथोर्ने जेव्हा जगासाठी मागे ठेर्ीत होता त्याच र्ळेी बॉनच्या या महापुरुषाची बरोबरी कधीही 
करू न शकणारा दुसरा एक सुंगीतरचनाकार अदम्य वर्पुलतेने अगदी क्ववचत आढळणाऱ्या गुणाुंनी 
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युक्त अशा सर्रधुनी अगदी र्ाऱ्यार्र वर्खरून टाकत होता. त्याुंच्या सृजनाचे श्रेय आपले आहे 
याची जाणीर्ही न होता, ज्या सहजतेने सर्रधुनींचा लाभ होता होता वततक्याच सहजतेने हा 
सुंगीत रचनाकार त्याुंचे र्ाटप करीत होता. बखेोर्नेने जमा केलेला आवण भार्ी वपढ्याुंसाठी 
ठेर्लेला साुंगीवतक र्ारसा हे वचकाटीने केलेल्या प्रयत्नाचे फळ होय. बलेीनीला मात्र अगदी न 
मागता सर्रधुनीचा र्ारसा वमळाला. जणू काय ईश्वर त्याला म्हणाला, “बेथोर्ने जर्ळ जी एक 
गोष्ट नाही ती मी तुला देतो.” 

 
  गुंभीर प्रकृतीच्या सुंगीतपे्रवमकाुंर्र ज्या वर्द्वत्ताप्रचुर बुवद्धप्रधानतेचे र्चवसर् होते वतच्या 

प्रभार्ामुळे काही काळ सर्रधुनीकडे जरासे तुच्छतेने बघण्याची फॅशनच पडून गेली होती. पण ज्या 
तत्त्र्ामुळे सुंगीताची घडण होते त्या तत्त्र्ाच्या सोपानपरुंपरेत अगदी वशखरार्र सर्रधुनीची जागा 
राखली पावहजे असे सामान्य लोकाुंप्रमाणेच मलाही र्ाटू लागले आहे. सर्व सुंगीतप्रकाराुंत सर्रधून 
ही जासतीत जासत गरजेची गोष्ट आहे. पण याचे कारण ती अवधक प्रत्यक्षपणे लक्षात येते हे नव्हे. 
कसफनीतला प्रभार्ी आर्ाज वतचा असतो— केर्ळ ताुंवत्रक अथाने नव्हे तर अगदी आलुंकावरक 
अथाने सुद्धा–हे त्याचे खरे कारण होय. 

 
  परुंतु सर्रधुनीमुळे आुंधळे होऊन तोल सुटण्याचे आवण कला एकाच र्ळेी आपल्याशी 

अनेक आर्ाजात बोलते हे वर्सरून जाण्याचे कारण नाही. बुंडखोर सर्रधुनीबरोबरची वचर्ट लढत 
हेच ज्याच्या महते्तचे कारण आहे त्या बेथोर्नेकडे मी तुमचे लक्ष पनु्हा र्धूे इस्च्छतो. सर्रधून हेच 
जर सुंगीताचे सर्वसर् असते तर बेथोर्नेच्या असुंख्य कृतींची घडण करणाऱ्या इतर तत्त्र्ाुंचे 
आपणास वकती महत्त्र् र्ाटले असते? कारण सर्रधून बथेोर्नेमध्ये वनवितच अगदी कमी आहे! 

 
४४  सर्रधुनीची व्याख्या करणे कदावचत सोपे असेल पण सर्रधुनीला सुुंदर करणाऱ्या 

लक्षणाुंना र्गेळे करणे काही वततकेसे सोपे नाही. एखाद्या मूल्याचे मापन करण्याची वक्रयासुद्धा 
मापनाचाच वर्षय असते. या बाबतीत आपल्या हाती असलेले एकुलते एक मापन-प्रमाण 
सुंसकृतीच्या सूक्ष्मतेर्र अर्लुंबून असते आवण सुंसकृतीची सूक्ष्मता अवभरुचीची वनदोषता गृहीत 
धरते. इथे सापेक्षतेइतके “केर्ळ” काहीच नसते. 

 
  एक प्रकारची व्यर्सथा असार्ी हा हेतू सर्रगत र्ा धु्रर्ात्मक कें द्राची पद्धती आपल्याकडे 

रुळण्याचे कारण होय. अवधक नेमकेपणे बोलार्याचे तर एक प्रकारचे “रूप”–सजवक प्रयत्नाुंची 
ज्यात पूणवता होते ते रूप–हाती लागार् ेम्हणूनच ही पद्धती अर्लुं वबली जाते. 

 
४५  र्ाद्यसुंगीतप्रकाराुंना गायनप्रकाराुंपासून र्गेळे काढण्याची प्रथा आहे. गायनप्रकार शब्दाुंनी 

बाुंधले गेले असल्यामुळे र्ाद्यसुंगीतास असणारी सर्ायत्तता त्याुंना लाभ ूशकली नाही. ज्या ज्या 
सुंगीतप्रकाराुंना या दोन्ही माध्यामाुंनी जन्म वदला त्या प्रत्येकार्र या माध्यामाुंनी आपापला ठसा 
उमटवर्ला असे इवतहासात आढळते. तत्त्र्तः या भेदाुंनी फक्त कृवत्रम कोटी वनमाण होतात. 
सुंगीतप्रकार हा सर्रसुंबद्ध माध्यमाुंतून वनमाण होतो पण प्रत्येक माध्यम इतक्या सहजपणे दुसऱ्या 
माध्यमाने वर्कवसत केलेल्या सुंगीतप्रकाराुंची उसनर्ारी करते की शलैींची सरवमसळ एकसारखी 
होत असते आवण मग त्याुंत भेद करणे अशक्य होते. 

• • •  
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३. सांगीताची रचना 
 
४९  एखादी कृती ऐकून श्रोता सुख अनुभर्ीत असताना र्ाद कधीच होत नाही, हे लक्षात घेतले 

पावहजे. अगदी अजाण श्रोताही कोणत्याही कृतीच्या पवरघाला अगदीं सहजपणे जाऊन वभडतो. 
सुंबुंवधत कृतींत सारभतू नसलेल्या कारणाुंमुळेच पुष्ट्कळदा त्या कृतीने सुख वमळत असते. हे सुख 
त्याला पुरेसे असते आवण याच्या समथवनाची गरजही भासत नाही. पण सुंगीताचे सुख होत नाही 
असे झाले तर मात्र आपला सुंगीतपे्रमी त्याच्या या अपेक्षाभुंगाबद्दल आपल्याकडे सपष्टीकरण 
मागतो. जे मुळातच अवनर्वचनीय आहे त्याचेच आपण सपष्टीकरण द्यार् ेअशी त्याची मागणी असते. 

 
झाडाची परीक्षा आपण त्याच्या फळार्रून करतो. तेव्हा फळाचीच परीक्षा करून थाुंबार्,े 

मुळाशी ढर्ळाढर्ळ करू नये. प्रत्येक इुंवद्रयाचे कायव हेच त्या इुंवद्रयाचे समथवन असते. मग त्याचे 
कायव बघण्याची ज्याुंना सर्य नाही त्याुंना हे वकतीही वर्वचत्र भासले तरी हरकत नाही. माँटेसकच्या 
एक वशष्ट पात्राप्रमाणे उच्चभ्र ू र्गात एखादा माणसू पर्मशयन कसा असू शकते याचेच आियव 
र्ाटणाऱ्या लोकाुंची गदी असते. या लोकाुंमुळे मला एका शतेकऱ्याच्या गोष्टीची हटकून आठर्ण 
होते. प्रावणसुंग्रहालयात गेला असता या शतेकऱ्याने आयुष्ट्यात पवहल्याुंदा र्कशडाचा उुंट पावहला. 
त्याचे वनरीक्षण करून आवण डोके हलर्नू तो म्हणाला “हे काही खरे नाही!” अथात भोर्तालच्या 
लोकाुंना खूपच आनुंद झाला. 

 
५०  अशा तऱ्हेने एखाद्या कृतीचे दशवन आवण समथवन हे वतच्या कायांच्या अबावधत क्रीडेमधून 

होत असते. आपण या क्रीडेचा सर्ीकार र्ा अस्सर्कार करण्यास मोकळे आहोत पण या क्रीडेचे 
अस्सतत्र्च नाकारण्याचा कोणासही अवधकार नाही. सर्व वनर्ममतीच्या मुळाशी असलेल्या 
वर्चारकत्या इच्छेच्या तत्त्र्ार्र आपला वनणवय येणे, त्याच्यावर्षयी शुंका घेणे र्ा त्यार्र टीका करणे 
या साऱ्या गोष्टी अगदी उघडउघड वनरुपयोगी आहेत. आपल्या शुद्ध स्सथतीत सुंगीत म्हणजे 
अबावधत वर्चारवक्रया असते. सर्व कालखुंडाुंतील कलार्ुंताुंनी या सुंकल्पनेच्या बाजूने मत वदले 
आहे. माझ्यापुरते पावहले तर त्याुंच्या पार्लार्र पाऊल न टाकण्यास मला काहीच कारण वदसत 
नाही. मी सर्तः वनर्ममतीचे फल असल्याने मला वनमाण करण्याची इच्छा होणे अगदी अपवरहायव 
आहे. या इच्छेस कायास्न्र्त कोण करते? आवण वतला जननक्षम करण्यासाठी मी काय करू 
शकतो? वनर्ममवतप्रवक्रयेचा अभ्यास एक नाजूक अभ्यास आहे. खरे पाहता या प्रवक्रयेतील आतल्या 
घडामोडी बाहेरून वनरखणे अशक्यच आहे. या प्रवक्रयेच्या एकापाठोपाठ येणाऱ्या अर्सथाुंचा 
मागोर्ा दुसऱ्याच्या कृतींतून घेण्याचा प्रयत्नही वनरथवकच होय. त्याचप्रमाणे आपल्या ‘सर्तः’ला 
वनरखणे हेही अर्घड आहे. परुंतु असे असूनही सर्भार्तः दोलायमान असणाऱ्या या गोष्टीबाबत 
तुम्हाला काही मागवदशवन करणे हे मला अतःपरीक्षणाची मदत घेऊनच कदावचत जमू शकेल. 

 
५१  पुष्ट्कळशा सुंगीत पे्रवमकाुंचा असा वर्श्वास असतो की, सुंगीत रचनाकाराच्या सजवक 

कल्पनाशक्तीला गती देण्याचे काम ज्याला सामान्यतः सफर्मत म्हणतात ती एक प्रकारची भार्वनक 
असर्सथता करीत असते. 

 
  आपण ज्या वनर्ममवत-प्रवक्रयेचा अभ्यास करीत आहोत त्यात सफूर्मतच्या र्ाट्यास आलेली 

महत्त्र्ाची भवूमका नाकारण्याचा माझा मुळीच वर्चार नाही. मला इतकेच म्हणार्याचे आहे की 
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वनर्ममतीच्या घटनेसाठी सफूर्मत कोणत्याही तऱ्हेने नेमसत केलेली नसते. र्ासतवर्क कालक्रमानुसार 
पाहता तो एक दुय्यम आवर्ष्ट्कार असतो. 

 
५१  सफूर्मत, कलार्ुंत आवण कला–इतके शब्द–वनदान-पक्षी अुंधुक असणारे. वर्चारप्ररृ्त्त 

चैतन्य वजथे समतोल आवण गवणत याुंमधूनच सुंचारते आवण ज्या के्षत्रात समतोल आवण गवणत या 
गोष्टींचे सर्वसर् असते वतथे डोळसपणे पहाण्यास प्रवतबुंध करणारे हे शब्द होत. सफूर्मतच्या मुळाशी 
जी भार्वनक असर्सथता असते ती उद भर्णे नुंतरफक्त नुंतर–शक्य असते. या भार्वनक 
असर्सथतेवर्षयी धसमुसळेपणे बोलून लोक वतला असा अथव बहाल करतात की त्यामुळे 
आपल्याला धक्का बसतो. खुद्द या सुंजे्ञसही उणेपणा येतो. वनमात्याच्या सजवनशीलतेचे कमव 
(object) असून पुढे जी कलाकृती होणार असते अशा अज्ञात र्सतूबरोबर वनमात्याचा झगडा चालू 
असतो. अशा या वनमात्याची सफूर्मत ही भार्ना म्हणजे केर्ळ प्रवतवक्रया असते हे अजून सपष्ट झाले 
नाही काय? पायरी पायरीने, दुर्ा जुळर्ीत जुळर्ीत कलाकृतीचा शोध लागार्ा हेच वनमात्याचे 
वर्वधवलवखत असते. ही शोधमावलका, आवण सुटेपणे प्रत्येक शोध, सफूर्मत या भार्नेला जन्म देतो. 
वनर्ममवतप्रवक्रयाुंना अपवरहायवपणे लागूनच येणारी ही भार्ना जर्ळजर्ळ शारीवरक प्रवतवक्रयेसारखी 
असते— भकू लागल्यामुळे लाळ सुटार्ी त्याप्रमाणे. 

 
५२  पुढे लागणाऱ्या शोधाुंची पूर्ववचन्हे म्हणून येणारी एक प्रकारची भकू सर्व वनर्ममतीत पूर्वगहृीत 

असते. आधीपासून हाती असलेल्या पण नीट आकळल्या न गेलेल्या र्सतूच्या अुंतःसफूती 
आकलनाबरोबरच या पूर्ववचन्हाुंचा अर्तार होतो. सदा सार्ध असलेल्या तुंत्राच्या वक्रयेवशर्ाय ही 
र्सतू वनवित आकार धारण करीत नाही. 

 
  माझे लक्ष र्धूेन घेणाऱ्या साुंगीवतक तत्त्र्ाुंची व्यर्सथा लार्ण्याचा वनव्र्ळ वर्चार मनात 

येताच जी भकू माझ्यात प्रज्र्वलत होते ती अपघाताने येणारी सफूर्मतसारखी गोष्ट नसून नेहमी 
नसली तरी वततकीच वनयवमत येणारी आवण सर्यीची अशी एक नैसर्मगक गरज असते. 

 
  कतवव्याची, बुंधनाची ही पूर्वजाणीर्, सुखाची ही र्ानगी–आधुवनक शरीर शास्त्रज्ञाच्या 

भाषेत बोलार्याचे तर ही वनयुंवत्रत प्रवतवक्रया सपष्टपणे असे दशववर्ते की शोध आवण कष्ट याचे मला 
आकषवण र्ाटत असते. 

 
  माझी कृती कागदार्र उतरवर्णे ही वक्रया–ज्याला कणीक कतबणे म्हणता येईल— तीच 

मुळी वनर्ममतीच्या आनुंदापासून अवभन्न असते. माझ्यापुरते बोलार्याचे तर शारीवरक आवण मानवसक 
प्रयत्नाुंपासून आस्त्मक प्रयत्न मी र्गेळे करू शकत नाही. माझ्यासमोर ते एकाच पातळीर्र 
येतात— अवधकारश्रेणी ककर्ा उच्चताश्रणेीच्या रूपाने नव्हे. 

 
५३  कलार्ुंत या शब्दाच्या आज प्रचवलत असलेल्या अथामुळे या सुंजे्ञचा वर्षय असलेल्या 

व्यक्तीला उच्चतम बौवद्धक दजा, आवण शुद्ध मनाचे म्हणून सर्ीकारले जाण्याचा वर्शषेावधकार 
बहाल होतो... 

 



 अनुक्रमणिका 

  याच र्ळेी हेही लक्षात ठेर्ले पावहजे की कोणतेही कायवके्षत्र आपल्या र्ाट्यास आलेले 
असले तरी आपण बवुद्धर्ादी आहोत हे खरे असल्यास आपल्याकडून वर्चाराची अपेक्षा नसून 
कृतीची असते. 

 
  जॅक मवॅरटेन हा तत्त्र्ज्ञ आपल्याला अशी आठर्ण करून देतो की मध्ययुगीन सुंसकृतीच्या 

अर्ाढव्य इमल्यामध्ये कलार्ुंताला फक्त कारागीराचे सथान होते. “नैसर्मगक, सामावजक वशसतीने 
बाहेरून काही वनयुंत्रणे लादल्यामुळे त्याच्या व्यस्क्तर्ादास कोणतेही अराजकी पवरर्तवन 
घडवर्ण्याची बुंदी होती.” वर्दे्यच्या पनुरूज्जीर्नाच्या कालाने कलार्ुंताचा शोध लार्ला, त्याला 
कारागीरापासून र्गेळे काढले आवण कारागीराला खाली ओढून कलार्ुंताचे महत्त्र् र्ाढवर्ण्यास 
सुरर्ात केली. 

 
  सुरर्ातीला तत्त्र्ज्ञ, वकमयागार, जादूगार याुंनाच कलार्ुंत म्हटले जाई. वचत्रकार, 

वशल्पकार, सुंगीतकार, कर्ी याुंना फक्त कारागीर म्हणर्न घेण्याचाच अवधकार होता. कर्ी दु 
बेली म्हणतो त्याप्रमाणे : 

 
“आपली वर्वर्ध हत्यारे परजीत 
कुशल कारागीर प्रवतष्ठापना करतो प्राणाची 
सुंगमरर्राुंत , ताुंब्यात, ब्राँझमध्ये.” 

 
५४ मॉन्टेनही त्याच्या वनबुंधात “वचत्रकार, कर्ी आवण इतर कारागीर” अशी मोजणी करताना वदसतो. 

आवण सतराव्या शतकातही वचत्रकार हा कारागीर असल्याचा उद घोष केल्यामुळे ला फाँटेन 
कोणत्यातरी तामसी टीकाकाराचा कनदावर्षय बनतो. हा टीकाकार आजच्या बऱ्याच टीकाकाराुंचा 
पूर्वज असार्ा. 

 
  माझ्या बाबतीत एखादे काम करण्याची कल्पना ही द्रव्याुंची रचना आवण प्रत्यक्ष काम 

करण्यापासून वमळणारे सुख याच्याशी इतकी वनगवडत आहे की अशक्य ते घडून जर एखादी कृती 
वतच्या पूणव रूपात माझ्या हाती वदली गेली तर मी ओशाळून गोंधळून जाईन— जबरदसत 
फसर्णूक झाल्याने व्हार् ेतसा. 

 
  सुंगीताबाबत आपले एक कतवव्य असते— त्याला शोधून काढण्याचे. युद्धकालात फ्रें च 

सीमा ओलाुंडून जात असता एका वशपाईगड्याने माझा व्यर्साय कोणता असे मला वर्चारल्याचे 
आठर्ते. मी त्याला साहवजकपणे उत्तर वदले की मी सुंगीताचा शोधक आहे. प्रर्ास परर्ान्याबरोबर 
माझी मावहती पडताळून पाहताना मग परर्ान्यात नोंद सुंगीतरचनाकार म्हणनू का केली आहे? 
असे त्याने मला वर्चारले. मी त्याला उत्तर वदले की, सीमा ओलाुंडण्याचा अवधकार देणाऱ्या 
कागदपत्रात उपयोजलेल्या सुंजे्ञपेक्षा सुंगीतशोधक ही सुंज्ञा माझ्या व्यर्सायास अवधक नेमकेपणे 
लागू पडते. 

 
५५  शोध लागण्यासाठी कल्पनाशक्ती पूर्ार्श्यक आहे पण कल्पनाशक्ती म्हणजे काही शोध 

नव्हे. कारण शोधवक्रयेत सुदैर्ाने लागलेला शोध आवण त्याची पूणव वसद्धी गर्मभत आहे. आपण 
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ज्याची कल्पना करतो त्याला मूतव सर्रूप वमळतेच असे नाही. ते virtuality च्या–भासमयतेच्या 
अर्सथेतही राहू शकते. उलटपक्षी साकार करण्याव्यवतवरक्त अशी शोधाची कल्पनाही करता 
येणार नाही. 

 
  तेव्हा आपल्याला वर्चार करार्याचा आहे तो कल्पनाशक्तीबद्दल नव्हे तर सजवक 

कल्पनाशक्तीबद्दल होय. आकलनाच्या पातळीपासून वसद्धीच्या पातळीपयंत जाण्यास आपणास 
मदत करते ती हीच शक्ती. 

 
  माझ्या सर्व धडपडीत एकाएकी माझ्या हाती काहीतरी अकस्ल्पत लागते. त्याने माझे लक्ष 

र्धेले जाते. मी त्याची नोंद करून ठेर्तो. योग्य र्ळेी मी त्याचा फायदेशीर उपयोग करून घेतो. 
योगायोगाच्या या देणगीला Fancy म्हणून कल्पनाशक्तीच्या ज्या लहरीपणाचे र्णवन केले जाते 
त्यासारखे मानण्याचा गोंधळ करता कामा नये. Fancy म्हणजे सर्तःला लहरीपणाच्या हर्ाली 
करण्याची पूर्ववनवित इच्छा होय. पण आधी उल्लखे केलेली अकस्ल्पताची मदत म्हणजे अगदी 
र्गेळी घटना असते. सजवनशक्तीच्या स्सथवतवप्रयतेबरोबर आतूनच बाुंधले गेलेले सहकायव म्हणजे 
ही मदत होय. न मावगतलेल्या शक्यताुंनी जड झालेले आवण उघड्याबागड्या इच्छाशक्तीच्या 
जादा कडर्पेणाला उतारा देण्यासाठी अगदी योग्य र्ेळी वमळणारे हे सहकायव असते. आवण हे असे 
आहे हेही बरेच आहे. 

 
५६  जी. के. चेसटरटन कुठेतरी म्हणतो, “जे जे डौलाने नमते घेते त्यात थोडा तरी प्रवतकार 

असलाच पावहजे. ताठ राहण्याच्या प्रयत्नामुळे जेव्हा धनुष्ट्ये र्ाकतात तेव्हा ती सुुंदर वदसतात. 
दयेमुळे हेलार्णाऱ्या न्यायाप्रमाणे जी कठोरता मृदू होते त्यात सर्व पृर्थर्ीर्रचे सौंदयव असते. सर्व 
र्सतू सरळ र्ाढू पहातात आवण सुदैर्ाने अशा तऱ्हेने र्ाढण्यात कोणीच यशसर्ी होत नाही. सरळ 
र्ाढण्याचा प्रयत्न करून पहा!  जीर्न तुम्हाला र्ाकर्ले.” 

 
  सृजनशक्ती आपल्याला सुटी कधीच वमळत नसते. वनरीक्षणशक्तीच्या हातात हात 

घालूनच ती नेहमी र्ार्रते. आवण म्हणून खरा वनमाणकता भोर्तालच्या अगदी सर्वसामान्य आवण 
क्षुद्र गोष्टीतूनच लक्षात घेण्यासारख्या गोष्टी वटपण्याच्या त्याच्या शक्तीर्रून ओळखता 
येण्यासारखा आहे. अगदी सुुंदर वनसगव सभोर्ार असलाच पावहजे असा कटाक्ष ठेर्ण्याचे त्याला 
कारण नसते; दुर्ममळ, मौल्यर्ान र्सतूुंचा आपल्याभोर्ती गराडा घालून बसण्याचीही त्याला गरज 
नसते. त्याला “शोधाुंचा” शोध घेण्यासाठी बाहेर पडार् े लागत नाही. ते नेहमीच त्याच्या 
आर्ाक्यात असतात. पवरचयाच्या गोष्टी, सर्वत्र आढळणाऱ्या र्सतू यामुळेच त्याचे लक्ष र्धेले जाते. 
अगदी छोटीशी घटनाही त्याच्या आसथेचे लक्ष्य बनू शकते आवण त्याच्या वक्रयेचे मागवदशवनही 
त्यामुळे होते. त्याचे बोट घसरले तर तो त्याची नोंद घेतो. कधी कधी तर हातून झालेल्या चुकीमुळे 
तो पूर्ी लक्षात न आलेल्या एखाद्या गोष्टीचा फायदा उठर्ील. 

 
५७  अपघात काही कोणी घडर्नू आणीत नाही. अपघातापासून सफूर्मत घेता यार्ी म्हणून त्याचे 

आपण वनरीक्षण करीत असतो. ककबहुना आपल्याला सफूर्मत देणारी एकुलती एक गोष्ट म्हणजेच 
अपघात होय. एखाद्या गुराने वनरुदे्दशपणे आजूबाजूला तोंड चालर्ार् े त्याप्रमाणे सुंगीतरचनाकार 
तत्कालसफूतव रचना करीत असतो. दोघेही आजूबाजूला धुुंडाळतात कारण दोघेही गोष्टीचा शोध 
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घेण्याच्या पे्ररणेस मान तुकर्ीत असतात. रचनाकारातल्या कोणत्या पे्ररणेचे या तऱ्हेच्या शोधामुळे 
समाधान होत असते? ज्या यमवनयमाुंचे ओझे तो एखाद्या उपासकासारखे र्ागर्ीत असतो त्याुंचे 
पालन केल्याच्या पे्ररणेचे? नाही. तो सुखाच्या शोधात असतो. प्रथमतः कष्ट केल्यावशर्ाय जे 
वमळणार नाही असे त्याला पूणवपणे माहीत असते अशा एका समाधानाच्या शोधात तो असतो. पे्रम 
करण्यासाठी काही कोण सर्तःर्र सक्ती करू शकत नाही. पण पे्रमात समजूत गृहीत असते आवण 
समजण्यासाठी सर्तः तोशीस घेणे भागच असते. 

 
  शुद्ध पे्रमाचे धमवशास्त्र साुंगणाऱ्याुंनी मध्ययुगात हीच समसया उभी केली होती. पे्रम करता 

यार् े म्हणून समजून घेणे; समजण्यासाठी पे्रम करणे; असे करण्यात आपण काही दुष्ट र्तुवळ 
वगरर्ीत नाही. आपण चक्राकार रीतीने र्र जात असतो आवण जर सुरर्ातीचा प्रयत्न केला असेल 
तर ककर्ा कदावचत नेहमीच्या सरार्ातूनच आपण र्र जातो. 

 
  पासकल जेव्हा वलवहतो की, “रूढी सर्युंचवलत युंत्राचे वनयुंत्रण करते आवण मग युंत्र 

वर्चार न करता मनाचे वनयुंत्रण करते”, तेव्हा त्याला हेच म्हणार्याचे असते. तो पुढे म्हणतो 
“आपण वजतक्या प्रमाणात मन असतो वततक्याच प्रमाणात सर्युंचवलत युंते्र असतो, हे आपण 
वर्सरता कामा नये”. 

 
  अशा तऱ्हेने आपल्याला सुखाचा जसा माग लागला असेल त्याप्रमाणे आपण सुखाच्या 

आजूबाजूला धुुंडाळत राहतो आवण अचानकपणे अपवरवचत अशा अडथळ्यामुळे ठेचाळतो. 
आपल्याला एक धक्का, एक तडाखा वमळतो आवण तो आपल्या सृजनशक्तीस सुफळ करतो. 

 
५८  आपल्याला प्रयत्नके्षत्रात ज्याच्या मागे वनदानपक्षी एक साध्य केलेली सुसुंसकृतता आवण 

एक अुंगभतू अवभरुची असते त्याुंनाच फक्त वनरीक्षण करण्याची र् वनरीक्षण केलेल्यातून काही तरी 
वनमाण करण्याची शक्ती लाभते. जो वचत्रवर्के्रता, कलावर्के्रता पुंचर्ीस र्षानुंतर सेझान या नार्ाने 
प्रवसद्धीस येणाऱ्या अप्रवसद्ध वचत्रकाराच्या कृती प्रथम खरेदी करतो तो अुंगभतू अवभरुचीचे 
उदाहरण नव्हे काय? आपल्या वनर्डीत त्याला दुसऱ्या कशाचे सहाय्य होते? एक सहजपे्ररणा, 
एक अुंतःपे्ररणा यापासून ही अवभरुची वनमाण होते आवण पूणवतः उत्सफूतव अशी ही शक्ती वर्चारपूर्व 
असते. 

 
  सुंसकृवतवर्षयी बोलार्याचे तर ते एक सुंगोपन असते असे म्हणता येईल. यामुळे 

सामावजक जीर्नाच्या अुंगात वशक्षणार्र सफाई होते, पुसतकी वशक्षणाचे कानेकोपरे गुळगुळीत 
केले जातात. अवभरुचीच्या के्षत्रातही या सुंगोपनाचे महत्त्र् वततकेच असते आवण सजवक 
कलार्ुंतासही हे आर्श्यक ठरते. त्याने आपली अवभरुची अवर्रतपणे तरल (Refined) 
ठेर्ण्यासाठी झटले पावहजे ककर्ा आपली ‘नजर’ गमार्ण्याचा धोका पत्करला पावहजे. आपल्या 
शरीराप्रमाणेच आपल्या मनालाही अखुंड व्यायाम घेण्याची गरज असते. त्याची मशागत न केल्यास 
ते क्षीण होत जाते. 
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  अवभरुचीचे पूणव मूल्य सुंसकृवतमुळेच वसद्ध होते आवण केर्ळ प्रत्यक्ष उपयोगामुळे आपले 
महत्त्र् पटवर्ण्याची सुंधी अवभरुचीला सुंसकृवतमुळेच उपलब्ध होते. कलार्ुंत सर्तःर्र सुंसकृवत 
लादून घेतो आवण शरे्टी ती दुसऱ्यार्र लादून मोकळा होतो. अशा तऱ्हेने परुंपरा सथावपत होते. 

 
५९  परुंपरा ही सर्यीपेक्षा–अगदी चाुंगल्या सर्यीपेक्षाही र्गेळी असते. कारण सर्यीची 

व्याख्याच मुळी “अजाणता वमळवर्लेली गोष्ट” अशी असून सर्यीची प्ररृ्त्ती याुंवत्रक बनण्याकडे 
असते तर परुंपरा हे सुजाण आवण प्रयत्नपूणव सर्ीकारण्याचे फवलत असते. खरी परुंपरा म्हणजे 
अगदी हाताबाहेर गेलेल्या भतूकालाचे अर्शषे नसून र्तवमानाला भारून टाकणारी आवण वजर्ुंत 
करणारी ती एक शक्ती असते. या अथाने पाहता जे परुंपरेत बसत नाहीत ती सर्व उसनर्ारी, चोरी 
होय असे प्रवतपावदणारा बोचरा वर्रोधाभास खराच म्हटला पावहजे.... 

 
  जे आधी होते त्याची पुनरारृ्त्ती हा परुंपरेचा अथव नाही. परुंपरा जे वटकते त्या र्ासतव्याचे 

पूर्व-अस्सतत्र् गृहीत धरत असते. परुंपरा आपल्या पुढे येते ती वपढीजाद र्ारशाच्या सर्रूपात. 
पुढल्याुंच्या, र्ुंशजाुंच्या हाती, सोपवर्ण्याआधी सुफवलत करण्याच्या अटीर्र हा र्ारसा आपल्याला 
वमळत असतो. 

 
  ब्राह्मस् चा जन्म बेथोर्नेुंतर ६० र्षांनी झाला. या दोघाुंतले अुंतर प्रत्येक बाबतीत मोठे 

आहे. दोघाुंचा पोषाखही र्गेळा आहे. पण तरीही–पेहरार्ात वतळमात्र उसनर्ारी न करताही–
ब्राह्मस् बेथोर्नेची परुंपरा पढेु चालवर्तो कारण परुंपरा राखण्याचा पद्धत उचलण्याशी काहीच 
सुंबुंध नाही. “एका पद्धतीच्या जागी दुसरी येते. काही तरी नर्ीन उत्पन्न करण्यासाठी परुंपरा पढेु 
चालवर्ली जाते.” अशा रीतीने परुंपरेत नर्वनर्ममतीच्या सातत्याची खात्री असते. मी मघाशी वदलेले 
उदाहरण काही अपर्ादात्मक नाही. एका सार्वकावलक वनयमाच्या शकेडो उदाहरणाुंपैकी ते एक 
होय. एक नैसर्मगक गरज असलेल्या परुंपरेचा हा अथव आवण अनेक शतकाुंपूर्ीच्या एखाद्या 
सुंगीतश्रेष्ठाबरोबर नाते जोडण्याची एखाद्या सुंगीतकाराची इच्छा याुंत मात्र गोंधळ होऊ देऊ नये. 

 
६१  कुप्रवसद्ध “कलासमन्र्या” बरोबर भाुंडण उकरून काढण्यात माझा काही हेतू आहे. 

कलासमन्र्याची परुंपराहीनता आवण त्यातील नर्-श्रीमुंत अढीबाजपणा याबद्दलच फक्त मी त्याला 
नार् े ठेर्तो असे नाही. त्याची केस अवधक खराब होण्याचे कारण असे की त्यातील उपपत्तीच्या 
अनुसरणाने खुद्द सुंगीतार्रचे जबरदसत तडाखा बसला आहे. आुंतरराष्ट्रीय आणीबाणीच्या र्ळेी 
ज्याप्रमाणे अुंतज्ञानी, सूक्ष्मदशी माणसे, ज्योवतषी, फकीर याुंच्या पलटणी र्तवमानपत्री प्रवसद्धीचा 
मक्ता वमळवर्तात. मानर्ाची सत्ताशास्त्रार्रील श्रद्धा नाहीशी झाली असता, त्यात गतीच नाही असे 
झाले असता मानवसक अराजक माजते र् अशा प्रत्येक कालखुंडात मानर् सर्तःला आवण सर्तःच्या 
वनयतीला घाबरतो. आवण मग कोणत्या तरी जे्ञयर्ादाचा अर्तार होऊन त्याचा उपयोग धमव 
नसलेल्या लोकाुंना धमासारखा होतो. 

 
६२  अशा तऱ्हेची नाट्यात्म पद्धती सुंगीतासाठी दत्तक घेण्याची गरज मला कधीच भासली 

नाही असे मी म्हटले आहे. थोडे पुढे जाऊन मी असे म्हणेन की या पद्धतीमुळे साुंगीवतक सुंसकृवत 
र्र नेली नाही इतकेच नव्हे तर ती सातत्याने खाली आणली आहे— नव्हे त्यात मोठ्या 
चमत्कावरक पद्धतीने हीण वमसळले आहे. सोप्या सुंगीतकृतींनी मनाला वर्रुंगुळा वमळार्ा म्हणनू 
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पूर्ी लोक सुंगीवतका बघण्यास जात असत. नुंतर लोक सुंगीवतका बघण्यास जात ते ज्या नाटकाुंत 
आपल्या प्रकृतीस परकी भासणाऱ्या लहरी बुंधनाुंचे सुंगीतार्रून र्ारे गेले असले ती नाटके पाहून 
जाुंभया देण्यासाठी! अशा नाटकात र्गॅ्नरने मोठी गुणर्त्ता दाखवर्ली असूनही अगदी सार्धान 
श्रोतृरृ्ुंदाचाही दम उखडला. 

 
  अशा तऱ्हेने वनलाजरेपणे सुंगीताला केर्ळ ऐुंद्रीय सुखोपभोग मानले गेले आवण त्यानुंतर 

कोणत्याही सुंक्रमणार्सथेवशर्ाय आपण “कला हाच धमव” या तत्त्र्ाुंच्या अुंधाऱ्या पोकळीत जाऊन 
पडलो. या पोकळीत शौयव इत्यादीची शसे्त्र, या शस्त्रागारात र्ीर-गूढर्ादीपणा आवण भेसळ केलेल्या 
धार्ममकतेचा मसाला घातलेली शब्दकळा याुंचा खच होता. या कारणाने सुंगीताकडे तुच्छतेने बघणे 
सुंपले नाही तोच र्ाङ मयीन फुलोऱ्यात त्याची गुदमरणकू होऊ लागली. सुसुंसकृत लोकाुंचे काम 
सुंगीताकडे र्ळले खरे पण नाटकाचे रूपाुंतर प्रतीकाुंच्या पुंतभेळेत करणाऱ्या आवण सुंगीताला 
ताुंवत्रक तकव टाुंचा वर्षय बनवर्णाऱ्या गैरसमजाच्या मेहेरबानीमुळेच! 

 
६४  भाषणमालेच्या सुरुर्ातीसच मी तुम्हाला सूचना वदली होती की व्यर्सथा आवण वशसत 

याुंच्या आर्श्यकतेच्या कल्पनेकडे मी र्ारुंर्ार र्ळेन–आता पुन्हा वतकडे र्ळून तुम्हाला अगदी र्ीट 
आणणार आहे. 

 
  नेमक्या साुंगीवतक अथाने पाहता र्गॅ्नरचे सुंगीत रचलेले नसून उत्फूतव आहे. आवरआ, 

आसाुंब्ल आवण त्याुंचे परसपरसुंबुंध एकुं दर कृतीलाच एक सुंलग्नपणा आणतात. एका आुंतवरक 
आवण सखोल व्यर्सथेचा हा केर्ळ बाह्य आवण दृश्य असा आवर्ष्ट्कार असतो. 

 
  या वर्षयीर्रील माझ्या वर्चाराुंचे रेखीर् उदाहरण म्हणजे र्गॅ्नर-र्रे्मद याुंमधील वर्रोध 

होय.... 
 
६५  खरे पाहता र्गॅ्नरच्या कृती म्हणजे अव्यर्सथेकडे प्ररृ्त्ती नसून व्यर्सथेच्या अभार्ाची 

भरपाई करू पाहणारी प्ररृ्त्ती होय. अनुंत सर्रधुनीचे तत्त्र् या प्ररृ्त्तीचे उत्तम वदग्दशवन करते. 
ज्याला सुरू होण्यास आवण सुंपण्यासही कारण नाही अशा सुंगीताचे वचरसथायी होणे म्हणजे अनुंत 
सर्रधून होय. आपण आधी पावहल्याप्रमाणे कालबद्ध सर्रसुंहतीचा सुंगीतपूणव उच्चार म्हणजे 
सुरार्ट असल्याकारणाने सुरार्ट अनुंत असणे म्हणजे वतच्या कायाचा, दजाचा अपमान होय. 
गीताचे प्राण रक्षण करणाऱ्या वनयमाुंचा र्गॅ्नरच्या प्रभार्ाखाली भुंग झाला आवण सुंगीताच्या 
(चेहऱ्यार्रचे) सर्रधनीचे हासय मार्ळले. त्याच्या कायव करण्याच्या पद्धतीमुळे एखादी गरज 
भासलीही असेल; पण सुंगीतकलेच्या शक्यताुंबरोबर ही गरज काही वमळतीजुळती नव्हती, कारण 
सुंगीतकलेचा आवर्ष्ट्कारही वतचे ग्रहण करणाऱ्या इुंवद्रयाुंच्या मयादाुंच्या प्रमाणातच मयावदत होतो. 
रचनेचा जो मागव आपल्यार्र मयादा घालून घेत नाही तो केर्ळ कल्पनाभ्रमणातच जमा होत 
असतो. यामुळे होणारे पवरणाम अपघाताने रुंजकही होतील पण त्याुंची पुनरार्ृत्ती शक्य नसते. 
पुनरार्ृत्त होऊ शकणाऱ्या कल्पनाभ्रमणाची मी कल्पनाच करू शकत नाही. 

६६ कारण पुनरारृ्त्तीच कल्पनाभ्रमणाला मारक आहे. 
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  कल्पनाभ्रमण या शब्दाबाबत आपण खरा एकमेकाुंना समजून घेऊ या. एका वर्वशष्ट 
सुंगीतप्रकाराशी ज्या अथाने ही सुंज्ञा सुंबद्ध आहे त्या अथाने आपण वतचा र्ापर करीत नाही. 
कल्पनेच्या लहरी, सर्च्छुंद र्ार्राचा सर्ीकार हे पूर्वगृहीत असणाऱ्या अथाचा आपण उपयोग करीत 
आहोत. आवण याचाच अथव असा की कल्पनाभ्रमणात रचनाकाराची शक्ती आपणहून लुळी 
पडलेली असते. कारण कल्पनाशक्ती ही केर्ळ लहरीपणाची माता असते इतकेच नव्हे तर सजवक 
इच्छाशक्तीचीही मोलकरीण असते. 

 
  वतच्यापासून हाती येणाऱ्या तत्त्र्ाुंमधून वनर्ड करणे हे वनमात्याचे काम असते. कारण 

मानर्ी कायवशक्तीचे सर्तःर्र बुंधने घातली पावहजेत. कला वजतकी बुंधनाुंत असते, सुंसकावरत, 
वनयुंवत्रत असते वततके वतला अवधक सर्ातुंत्र्य वमळते. 

 
  माझ्यापुरते बोलार्याचे तर कामाला सुरुर्ात करतेर्ळेी समोर असणाऱ्या असुंख्य 

शक्यताुंची जेव्हा जाणीर् होते, आवण आपल्याला सर्व काही शक्य आहे अशी भार्ना होते, तेव्हा मी 
एक प्रकारची भीती अनुभर्तो. उत्कृष्ट-वनकृष्ट–सर्व काही शक्य असेल; जर मला कशाचाच वर्रोध 
नसेल तर माझा प्रयत्नच मुळी अकलनीय होतो. कशाचाच मी पाया म्हणून उपयोग करू शकत 
नाही आवण पवरणामतः प्रत्येक काम वनष्ट्फळ ठरते. 

 
६७  मी सर्ातुंत्र्याच्या गतेत मला सर्तःला हरर्नू टाकलेच पावहजे काय? अपवरवमताच्या 

सत्यतेमुळे येणाऱ्या या घेरीपासून सुटका करून घेण्यासाठी मी कशाची काुंस धरू शकतो? 
काहीही झाले तरी मी हार पत्करणार नाही. माझ्या भीतीर्र मी वर्जय वमळर्ीन. सात सर्र आवण 
बारा अधव-सर्र हाती असल्याचा, त्याुंना कमीअवधक महत्त्र् देणे माझ्या आर्ाक्याुंत असल्याचा 
आवण या सर्ांत मला भेडसार्णाऱ्या, असर्सथ करणाऱ्या अपवरवमत शक्यताुंच्या वर्श्वाइतकेच 
प्रचुंड असे अनुभर्के्षत्र मूतव, धन झाल्याचा मला वदलासा वमळेल. प्रत्येक सप्तकातील बारा सर्र 
आवण शक्य असणाऱ्या लयकारीच्या वर्वर्ध जागा ज्या जुळणीच्या आधीन असतात त्या जुळणीत 
मानर्ी प्रवतभेच्या सर्व खटपटींना उपसा करता येणार नाही एर्ढी सुंपत्ती असते अशी खात्री 
देणाऱ्या या के्षत्रातच मी माझी पाळेमुळे खोल रोर्तो. 

 
६८  येथे उल्लखे केलेल्या मतूव गोष्टींकडे मला नेहमी तत्काळ र्ळता येते. यामुळेच अबावधत 

सर्ातुंत्र्याने मला ज्या यातनाुंत ढकललेले असते त्याुंतून माझी सुटका होते. सैद्धाुंवतक सर्ातुंत्र्याचा 
मला काहीच उपयोग नाही. मला काहीतरी मयावदत, नेमके द्या— माझ्यातील शक्यताुंना पेलेल 
इतपत राहून माझ्या वक्रयाशक्तीचा वर्षय होईल अशी एखादी र्सतू. अशी र्सतू माझ्यासमोर येईल 
तीच मुळी आपल्या मयादाुंसकट. उलटपक्षी मीही माझ्या मयादा वतच्यार्र लादत असतो. 
आपल्याला आर्डो र्ा नार्डो आपण इथे गरजाुंच्या राज्यात येऊन पडतो. आवण तरीही 
सर्ातुंत्र्याच्या राज्यावशर्ाय दुसरी भाषा कलेसुंबुंधात र्ापरलेली आपल्यापकैी वकती जणाुंनी ऐकली 
आहे? या तऱ्हेचे पाखुंडमत सगळीकडे फैलार्ते आहे. कारण सर्वसामान्य व्यर्हाराच्या सीमाुंच्या 
पलीकडे कला आहे असे समजले जाते. खरे पाहता कलेतही इतर गोष्टींप्रमाणेच, प्रवतबुंध 
करणाऱ्या पायार्रच उभारणी शक्य होते. दबार्ाखाली एकसारख्या दबत जाणाऱ्या र्सतूमुळे सर्व 
हालचाल नेहमीच अशक्य होते. 
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  अशा रीतीने हाती घेतलेल्या प्रत्येक कृतीच्या सुंदभात मी सर्तःच आखून घेतलेल्या अरुुं द 
चौकटीत हालचाल करणे म्हणजे मला अवभपे्रत असलेले सर्ातुंत्र्य होय. 

 
  मी आणखी पुढे जाऊन असेही म्हणेन : माझ्याभोर्ती मी वजतके अडथळे उभारीन, माझ्या 

हालचालींचे के्षत्र मी वजतके अरुुं द करीन वततके माझे सर्ातुंत्र्य अवधक अथवपूणव आवण व्यापक 
असेल. ज्यामुळे वनबधं कमी होतात त्यामुळे सर्ातुंत्र्यही उणार्ते. वजतके वनबधं अवधक घालार् े
वततके आपण आपल्या आत्म्याला बुंधनातून मुक्त करीत असतो. 

 
  ज्या आर्ाजाने मला वनर्ममतीचा आदेश वदलेला असतो त्याला मी प्रथम भीतीने ‘ओ’ देतो. 

वनर्ममतीत भाग घेणाऱ्या पण सध्या त्याबाहेर असणाऱ्या गोष्टींचा नुंतर मी शस्त्र म्हणून उपयोग करून 
घेऊन माझा मलाच वदलासा देतो. इथे वनबधंाचा आगुंतुकपणा अुंमलबजार्णीत काटेकोरपणा 
आणण्यात कारणीभतू होतो. 

 
६९  ...बॉदलेर वलवहतो, “अलुंकारशास्त्र आवण छुंदःशास्त्र म्हणजे मन मानेल तसे हुडकलेले 

हुकूमनामे नसून आत्म्याच्या व्यर्सथेनेच ज्याुंची मागणी केलेली असते असे वनयमाुंचे सुंकलन होय. 
मौवलकतेच्या पूणव आवर्ष्ट्कारात अलुंकारशास्त्र आवण छुंदःशास्त्र याुंनी कधीच अडथळा आणलेला 
नाही. उलटपक्षी मौवलकतेच्या फुलण्यात त्याुंची मदतच झाली आहे हे वकतीतरी अवधक खरे 
ठरेल”. 

• • • 
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४. सांगीत कला 
 
७०  कलेत सर्वत्र वनर्ड पूर्वगृहीत असते. सर्वसाधारणतः मी जेव्हा कामास सुरुर्ात करतो 

तेव्हा माझे उवद्दष्ट वनवित नसते. वनर्ममवतप्रवक्रयेच्या या अर्सथेत जर मला काय हर् ेअसे वर्चारले 
तर माझी अर्घड पवरस्सथती होईल. पण मला काय नको याचे नेमके उत्तर मात्र मला नेहमीच देता 
यायला हर्.े 

 
  बाजूला कसे टाकार्याचे–जुगारी म्हणतात त्याप्रमाणे कसे गाळार्याचे, हे वनर्ड 

करण्याचे खास तुंत्र होय. ज्या अनेकाुंतून एक शोधण्याचा उल्लखे दुसऱ्या पाठात केला वतकडे 
आपण पनु्हा येतो. 

 
७१  या तत्त्र्ाला माझ्या सुंगीतात कसे मूतव सर्रूप लाभले आहे हे दाखवर्णे मला फार मुस्ष्ट्कल 

जाईल. वर्वशष्ट गोष्टींचा उदाहरणादाखल वनदेश करण्यापेक्षा याबाबतीत माझ्या साधारण प्ररृ्त्ती 
कोणत्या ते साुंगनू या मूतव सर्रूपाचा तुम्हाला प्रत्यय आणून देतो : एकमेकाुंना जबरदसत वर्रोधी 
असणाऱ्या दोन सर्राुंच्या एकत्रवर्न्यासाच्या आधारे कायव केल्यास मी एक प्रत्यक्ष आवण जबरदसत 
सुंर्देन वनमाण करू शकतो. उलटपक्षी जर्ळजर्ळचे रुंग एकत्र आणल्यास माझे उवद्दष्ट जरा 
अप्रत्यक्षपणे पण अवधक वनवितपणे साधू शकतो. या पद्धतीतील तत्त्र् अधवजागृत मनातील 
एकात्मतेकडे झुकणाऱ्या हालचालीचा आपणास प्रत्यय आणनू देतो. कारण वर्खरणाऱ्या अशाुंत 
शक्तीपेक्षा आपण उपजतच सुसुंबद्धता आवण वतचे शाुंत सामर्थयव पसुंत करतो. याचाच अथव असा की 
आपण रै्धम्याच्या राज्यापेक्षा सुव्यर्सथेचे राज्य पसुंत करतो. 

 
  बाजूला टाकून वनर्ड करणे आवण भेद करून एकत्र आणणे याुंची आर्श्यकता मला 

माझ्या अनुभर्ाने दाखवर्ली जात असल्याने या तत्त्र्ाची व्याप्ती काहीशी र्ाढर्नू हे तत्त्र् सर्व 
सुंगीताला लार्ता येईल असे मला र्ाटते. यामुळे एक यथाथवदशवन–माझ्या कलेच्या इवतहासाचे 
एक घनतापूणव असे दशवन–शक्य होईल. त्याचप्रमाणे सुंगीतकाराची ककर्ा एखाद्या घराण्याची 
ठेर्ण म्हणजे वनवित काय याचाही बोध होईल. 

 
  सुंगीतातील र्गांच्या अभ्यासात, र्गवशास्त्रात आवण शलैीच्या समसयेच्या तपासणीत ही 

आपण घातलेली भर होय. 
 
७२  सुंगीतकार आपल्या कल्पनाुंची ज्या तऱ्हेने सुंघटना करतो आवण आपल्या कलेची भाषा 

ज्या तऱ्हेने बोलतो ती वर्वशष्ट तऱ्हा म्हणजे शलैी होय. वर्वशष्ट कालखुंडातील र्ा घराण्यातील 
रचनाकाराुंत सर्वसामान्यपणे आढळणारे तत्त्र् म्हणजे ही साुंगीवतक भाषा होय. मोझाटव आवण हेडन 
याुंच्या साुंगीवतक ठेर्णी तुमच्या नक्कीच लक्षात असतील आवण त्या कालखुंडातील भाषेशी जे 
पवरवचत आहेत त्याुंना जरी दोघाुंतला फरक सपष्ट होत असला तरी या रचनाकाराुंचे एकमेकाुंशी 
असलेले नाते उघड आहे हेही तुमच्या लक्षात आल्यावशर्ाय रावहले नसेल. 

 
  एकाच वपढीच्या लोकाुंना ‘फॅशन’ म्हणून जे कपडे र्ापरार् े लागतात त्या कपड्याुंच्या 

आकारानुसार वर्वशष्ट हातर्ारे, वर्वशष्ट प्रकारची चालण्याची ढब, इत्यादी गोष्टींचाही त्याुंच्यात 
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आढळ होतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या कालखुंडातील साुंगीवतक र्षेभषूा, सुंगीताची भाषा, त्या 
काळातील सुंगीताचे हातर्ारे, आवण सुंगीतरचनाकाराच्या सर्रद्रव्याबाबतचा दृवष्टकोण, या सर्ांर्र 
आपला ठसा उमटवर्ते. ही तत्त्र् े म्हणजे बारीकसारीक असुंख्य तपशीलाुंपैकी साुंगीवतक भाषा 
आवण शलैी याुंची घडण वनवित करण्यासाठी मदतगार होणारे प्रत्यक्ष घटक होत. 

 
  एखाद्या कालखुंडाची शलैी म्हणजे अनेक व्यस्क्तगत शलैींच्या एकीकरणाचे फळ होय हे 

काही तुम्हाला साुंगार्यास नको. आपापल्या काळी प्रभार्ी असणाऱ्या सुंगीतकाराच्या पद्धतींचे या 
एकीकरणार्र र्चवसर् असते. 

 
७३  मोझाटव आवण हेडन याुंच्याकडे परत र्ळल्यास असे लक्षात येऊ शकेल की त्याुंना एकाच 

सुंसकृवतचा फायदा वमळाला, त्याुंनी एकाच मूलस्त्रोतापासून सफूर्मत घेतली आवण परसपराुंच्या 
शोधाुंची उसनर्ारी केली. आवण याुंतल्या प्रत्येकाने सर्तःचा असा चमत्कार केला. 

 
  असे म्हणता येईल की आपल्या महात्म्यतेमुळे आपल्या समकालीनाुंतील सामान्यत्र्ाला 

मागे टाकणारे प्रवतभार्ुंत सर्तःच्या प्रवतभेचे वकरण आपल्या काळाच्या बऱ्याच पवलकडे फेकीत 
असतात. ते याप्रमाणे खुणेच्या अस्ग्नशलाका, ककर्ा बादलेरच्या शब्दात दीपसतुंभ होतात. याुंच्या 
प्रकाशात आवण उबेत प्ररृ्त्तींचा असा एक समुच्चय वर्कास पार्तो की ज्यात नुंतर येणारे भागीदार 
होतात आवण वशर्ाय ज्यामुळे सुंसकृती तयार होते त्या परुंपरासमुच्चयातही भर पडते. 

 
  कलेच्या इवतहासके्षत्रात लाुंब लाुंब अुंतराने प्रकाशणारे दीपसतुंभ सातत्या राखतात आवण 

उत्क्राुंती या अवतशय दुरुपयोग झालेल्या शब्दाचा खरा आवण एकुलता एक न्याय्य असा अथवही 
साुंगतात. उत्क्राुंती ही देर्ता म्हणून आदवरली गेली आहे पण ही देर्ता म्हणजे एक उठबळ स्त्री 
आहे असेच आढळले आहे. आवण जाता जाता हेही साुंवगतले पावहजे की या गार्भर्ानीने आपल्याच 
सारख्या वदसणाऱ्या एका अक्करमाशा दैर्तकथेला जन्म वदला आहे. वतचे नार् प्रगती असे ठेर्ले 
गेले आहे— याुंतला ‘प्र’ जाड ठशातला! 

 
  प्रगवतधमाच्या र्ारकऱ्याुंना अथातच ‘आज’ हा नेहमीच ‘काल’ पेक्षा महत्त्र्ाचा असणे 

अपवरहायव आहे. याचा पवरणाम असा की आजचे प्रचुंड र्ाद्यरृ्ुंद हे अथातच कालच्या माफक 
र्ाद्यरृ्ुंदापेक्षा प्रगत ठरतात— म्हणजे र्गॅ्नरी र्ाद्यरृ्ुंद बेथोर्नेच्या र्ाद्यरृ्ुंदापेक्षा प्रगत होय. या 
असल्या पसुंतीची ककमत वकती मानार्याची हे मी तुमच्यार्रच सोपवर्तो.... 

 
७५  आधी ज्याुंचा उल्लखे केला ते दीपसतुंभ साऱ्या सुंगीत जगतात जबरदसत खळबळ 

माजवर्ल्यावशर्ाय कधीच प्रकाशमान होत नाहीत. यानुंतर पुन्हा सथयैव येते. दीपसतुंभाचा प्रकाश 
इतका मुंदमुंद होत जातो की त्यामुळे फक्त मासतर लोकाुंच्या हृदयासच ऊब वमळते असा एक क्षण 
येतो. या क्षणी सुंगीतातील शाळकरीपणाचा जन्म होतो. पण मग एखादा नर्ीन दीपसतुंभ अर्तरतो 
आवण ही कथा अशीच चालू राहते. अथात याचा अथव असा नव्हे की अपघात, धक्कादायक प्रसुंग 
याुंवशर्ाय सारे घडते. झाले आहे असे की आपल्या युगाने अशी एक साुंगीवतक सुंसकृवत आपल्यापढेु 
ठेर्ली आहे की ज्यात सातत्याची भार्ना आवण एका सर्वसामान्य भाषेची अवभरुची वदर्सेंवदर्स 
कमी होत चालली आहे. 
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७६  आपण ज्या जगात राहतो त्या जगाचे वनयुंत्रण करू पाहण्याची रै्यस्क्तक लहरीपणा आवण 
बौवद्धक अराजक याुंची प्ररृ्त्ती आहे. यामुळे कलार्ुंत आपल्या सहकारी कलार्ुंताुंपासून अलग 
केला जातो आवण मग जनतेला तो एखादा राक्षस भासू लागतो.— सर्तःची भाषा, सर्तःची 
शब्दसुंपत्ती आवण सर्तःच्या कलेची साधनसामग्री शोधून काढणारा असा मौवलकतेचा राक्षस. 
सामान्यतः आधी उपयोग झाला असेल त्या सावहत्याचा आवण चाुंगले पाय रोर्ले असतील त्या 
प्रकाराुंचा त्याने उपयोग करणे हे र्ज्यव समजले जाते. तेव्हा तो अशा एका टप्प्यार्र येतो की वजथे 
तो बोलत असलेल्या भाषासरणीचे आवण त्याच्या श्रोतृर्गाचे काहीच नाते नसते. त्याची कला 
शब्दशः अनन्यसाधारण म्हणजे सुंक्राुंत न करण्यासारखी आवण सर्व बाजूुंनी बुंद झालेली अशी 
होती. 

 
  इवतहासात होणारा अराजकी, वर्जोड आवण परसपरवर्रोधी प्ररृ्त्तींच्या मावलकाुंचा आढळ 

म्हणजे परुंपरेतला हा सुंपूणव खुंवडतपणा होय. बाख, हाुंडेल आवण वर्र्ाल्दी एक समान भाषा बोलत 
होतो हे उघड आहे. त्याुंचे वशष्ट्यही पुन्हा तीच भाषा र्ापरत होते. अजाणता प्रत्येकजण आपापल्या 
प्रकृतीनुसार या भाषेचे रूपाुंतर करीत होता. तो काळ आता बदलला आहे. 

 
  ...आता असे नर् े युग आले आहे की जे अराजकी व्यस्क्तर्ादाला मान तुकर्नू 

चैतन्यसाम्राज्यातली एकता नष्ट करून आशयाच्या बाबतीत मात्र सुंपूणव एकसाचीपणा आणण्याकडे 
झुकले आहे. सार्ववत्रक असणारी सुंसकृवतची कें दे्र बाजूला पडली आहेत ती अशी. हळूहळू ती 
राष्ट्रीय, प्राुंवतक चौकटीत जाऊन बसतात. मग त्याुंचे पनु्हा तुकडे होतात आवण शरे्टी ती नाहीशी 
होतात. 

 
७७  त्याची इच्छा असो र्ा नसो आजचा कलार्ुंत या नरकयुंत्रात सापडतो. या पवरस्सथतीत 

आनुंद मानणारे काही भोळे-भाबडे आत्मे आहेत. आवण वतला मान्यता देणारे काही गुन्हेगारही 
आहेत. भोर्तालचे सर्व वर्श्व सामावजक आयुष्ट्यात सहभागी होण्याचे आर्ाहन करीत असता ज्या 
एकलेपणामुळे सर्तःकडेच र्ळार् े लागते, त्या एकलेपणाची भयानकता जाणणारे फार थोडे 
आहेत. 

 
  आपल्याला ज्या सार्ववत्रकतेचे फायदे हळूहळू वमळेनासे होत आहेत ती सार्ववत्रकता आपण 

ज्याच्या पकडीत जात आहोत त्या वर्श्वबुंधुत्र्ापेक्षा अगदी वनराळी आहे. सर्वत्र पसरलेल्या आवण 
पोहोचलेल्या सुंसकृवतची सजवनशीलता सार्ववत्रकतेत गहृीत असते तर वर्श्वबुंधुत्र्ात वक्रया ककर्ा 
तत्त्र् कशाचाच पत्ता नसतो. त्यात फक्त र्ाुंझ सारग्रावहत्र्ाची आसथाहीन अकरणशीलता असते. 

 
  प्रसथावपत व्यर्सथेशी जुळर्नू घेणे ही सार्ववत्रकतेची एक पूर्वशतव असते. आवण अशी पूर्वशतव 

असण्याची कारणेही पटण्यासारखीच आहेत. आपण या व्यर्सथेशी सहानुभतूी ककर्ा वर्र्केापोटी 
जुळते घेतो. कसेही असले तरी जुळते घेण्याचे फायदेच वदसायला लागण्यास काही फार र्ळे 
लागत नाही. 

 
७८  अध्यास्त्मकाची महती आवण मानर्ाची (मानर्ाची म्हणजे व्यक्तीची असे समजण्याचा 

गोंधळ करता कामा नये) प्रवतष्ठा, याुंना मान्यता देणाऱ्या आवण त्याुंचे रक्षण करणाऱ्या मध्ययुगीन 
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समाजात एक मूल्यपरुंपरा आवण नैवतक तत्त्र्ाुंचा एक समूह यास सर्ांची मान्यता असे. त्यामुळे 
अशी एक व्यर्सथा वनमाण होई की ज्यात वशर्-अवशर्, बरोबर-चूक इत्यादी वर्वशष्ट मलूभतू 
सुंकल्पनाुंबाबत सर्ांचे एकमत राही. सुुंदर-असुुंदर याुंचा वनदेश मी करीत नाही कारण इतक्या 
आत्मलक्षी के्षत्राबद्दल तत्त्र्ाग्रह धरणे उवचत नाही. 

 
  अशा गोष्टींचे वनयुंत्रण प्रत्यक्षतः समाजव्यर्सथेने कधीच केलेले नाही याचे आपणास आियव 

र्ाटार्यास नको. कारण खरे पाहता कलाकृती आवण वर्चार भ्रमणवक्रयेच्या वनर्ममती याुंच्यापयंत 
सुंसकृवत आपल्या एकुं दर व्यर्स्सथतपणाचे र्ाण पोहोचर् ूशकते तेच मुळी मानर्ाची प्रवतष्ठा सुधारून 
आवण कलार्ुंतातल्या कायवक्रम कारागीराला र्रचा दजा देऊन, सौंदयवशास्त्राचा एखादा सरकारी 
फतर्ा काढून नव्हे! अशा या सुर्णवयुगात चाुंगला कारागीर सर्तःच फक्त उपयुक्ताच्या कोटीमधून 
सुांदरतेपयंत पोचण्याची सर्प्ने पाहतो. खऱ्या व्यर्सथेस अनुसरून जी वक्रया चाुंगल्या रीतीने पार 
पाडार्याची वतच्या योग्यपणावर्षयी त्याला प्रथमतः काळजी असते. या योग्यतेमधून जी 
सौंदयानुभतूी वमळेल ती ज्या प्रमाणात वतची अटकळ बाुंधली गेली नसेल वततक्याच प्रमाणात 
न्याय्य ठरले. पोसीन म्हणाला “कलेचे ध्येय आनुंद होय”. आवण हे खरेच होय. जी कृती 
करार्याची असेल वतच्या मागण्याुंना ज्याला सुंपूणवतः शरण जार् ेलागते त्या कलार्ुंताच्या कलेचे 
ध्येयही हाच आनुंद होय असे काही तो म्हणाला नाही. 

 
७९  फक्त वदसण्यात वर्रोधाभास असणारे अनुभर्ातले एक सत्य असे की एखाद्या र्सतूला 

सुंपूणव शरण जाण्यातच आपल्याला सर्ातुंत्र्याचा लाभ होतो. “नमत नाही ते मखूवपण, शहाणपण 
नव्हे” असे... ॲस्न्टगनीमध्ये सोफोक्लीज म्हणतो. “झाडाुंकडे पहा. र्ादळाच्या हालचालींना 
कर्टाळून ती आपल्या कोर्ळ्या फाुंद्याुंचे रक्षण करतात; पण जर ती र्ाऱ्यावर्रुद्ध गेली तर 
मुळाुंपासून उखडली जातात.” 

 
८०  आज्ञाभुंगात अगदी याच्या नेमकी वर्रुद्ध बढाई असते. बुंधनाला झुगारून देऊन 

सर्ातुंत्र्यामध्ये शक्तीचे, ताकदीचे तत्त्र् वमळवर्ण्याची कधीच पुरी न होणारी आशा त्यात 
बाळगलेली असते. आज्ञाभुंगाला.... सर्ातुंत्र्यात लहरीचा अवनयुंवत्रतपणा र् कल्पनाभ्रमणाची 
अव्यर्सथा सापडते. अशी रीतीने वनयुंत्रणाचा मागमूसही न राहता, गोंधळून जाऊन शरे्टी 
सुंगीताकडून त्याच्या आर्ाक्याच्या आवण क्षमतेच्या बाहेर असलेल्या गोष्टींची मागणी आज्ञाभुंग करू 
लागतो. सुंगीताने भार्ना व्यक्त कराव्यात, नाट्यात्म घटनाुंचे भाषाुंतर करार्,े वनसगाचे अनुकरण 
करार् ेअसे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा खरे पाहता आपण अशक्याचीच मागणी करीत नसतो काय? 
आवण उदाहरणादाखल वचते्र काढणाऱ्याची कामवगरी सुंगीतार्र लादणे जणू पुरेसे नव्हते म्हणून 
की काय, ज्याला आपण प्रबोधनातून प्रगतीकडे नेणारे शतक म्हणतो त्यात आणखी एका 
वचरसमरणीय आचरटपणाचा शोध लागला. काव्यात्म नाटकाुंतील प्रत्येक भार्नेला, प्रत्येक 
पात्राला–सर्व सहाय्यक गोष्टींनाही ‘लाइट मोवटफ’⁸ नार्ाचा एकएक नोंदवबल्ला देण्यात येई. या 
पद्धतीमुळे ‘करग’ म्हणजे एक प्रचुंड अशी एखाद्या शहराची साुंगीवतक वडरेक्टरी र्ाटली असे देबुसी 
म्हणाला. 
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  र्गॅ्नरमध्ये लाइट मोवटफ दोन प्रकारचे आहेत : काही अमूतव कल्पनाुंचे प्रतीक बनतात 
(वनयती, सूड इत्यादी); तर काही र्सतू ककर्ा मूतव व्यक्ती याुंचे प्रवतवनवधत्र् करण्याचा बहाणा 
करतात. उदाहरणाथव— तरर्ार, ककर्ा वनबलुेुं ग हे चमत्कावरक कुटुुंब. 

 
  प्रत्येक बाबतीत नर्ीन पुरार् े मागणारा, प्रसथावपत झालेल्या प्रकारातील केर्ळ रूढीबुंद 

असलेल्याुंचे वपतळ उघडे करण्यात एक कार्बेाज आनुंद घेणारा सुंशयर्ादीसुद्धा सुंगीतातील 
कोणताही तुकडा कल्पना, र्सतू ककर्ा पात्र याुंच्याबरोबर आपले एकात्म साधण्याचा दार्ा करू 
लागला असता या खटाटोपाच्या आर्श्यकतेचा र्ा केर्ळ अपयुक्ततेचाही पुरार्ा मागत नाही हे 
वर्वचत्र आहे. 

 
८१  मूलतः र्गॅ्नर ज्याचे एक सुंपूणव उदाहरण आहे त्या कलासुंबद्ध बुंडखोराुंतील सर्ात चीड 

आणणारी गोष्ट जर कोणती असेल तर व्यर्स्सथतीकरणाची त्याुंची इच्छा. रूढींना दूर करण्याच्या 
वमषाने नर्ीन रूढींचा सुंच सथावपला जातो आवण तो पवहल्या इतकाच मनःपूत आवण त्याहून अवधक 
बोजड असतो. म्हणजे होते काय की आपल्या सहनशक्तीचा अुंत पावहला जातो तो या 
मनःपूतपणामुळे नसून–कारण सारासार वर्चार करता हा मनःपूतपणा वनरुपद्रर्ी असतो— याला 
तत्त्र् म्हणून समोर ठेर्णाऱ्या पद्धतीमुळे होय. याचे एक उदाहरण माझ्या लक्षात आहे, सुंगीताचे 
ध्येय अनुकरण असत नाही, असू शकत नाही असे आपण म्हटले आहे. पण जर कदावचत 
अपघाताने सुंगीतात याला अपर्ाद वनमाण झाला तर हा अपर्ादच मुळी एखाद्या रूढीचा जनक बनू 
शकतो, या अपर्ादालाच अगदी सर्वसामान्य म्हणून र्ापरण्याची शक्यता सुंगीतकाराुंना मग 
उपलब्ध होते. ‘वरगोलेटो’ मधील प्रवसद्ध र्ादळाच्या प्रसुंगाुंत पूर्ी अनेक सुंगीतरचनाकाराुंनी 
र्ापरलेला सुंकेत उपयोगात आणण्यात र्देीने मागेपढेु पावहले नाही. र्देीने त्यात सर्तःच्या 
शोधकतेची भर घातली आवण सर्वसामान्य सुंकेताुंतून सर्तःच्या ढळढळीत ठसा उमटलेले एक पान 
वलवहले. 

 
८२  तेव्हा धोका आहे तो रूढ ठशाुंच्या उसनर्ारीत नाही. त्या ठशाुंची रचना करून त्याुंना 

एखाद्या कायद्याची शक्ती देण्याच धोका आहे. याुंची जुलूमजबरदसती म्हणजे म्हातारपणाने 
र्ाकलेला सौंदयवर्ाद होय. 

• • • 
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५. सौंदयय आणि अणभजातिाद 
 
८३  सौंदयवर्ाद आवण अवभजातर्ाद या सुंज्ञा इतक्या र्गेर्गेळ्या अथांनी जडार्ल्या आहेत की 

आता जो र्ाद–प्रवतर्ाद वनवितपणे केर्ळ शब्दच्छल होत आहे अशा–न सुंपणाऱ्या र्ादात–मी 
काही बाजू माुंडार्ी अशी तुम्ही अपेक्षा करू नये. असे असले तरी सर्वसाधारणपणे आधी ज्या मान न 
तुकवर्ण्याच्या आवण ताठ ठेर्ण्याच्या तत्त्र्ाुंचा उल्लेख केला त्याुंचाच आढळ बहुताुंशी अवभजातर्ादी 
आवण सौंदयवर्ादी याुंच्या कलाकृतीबाबतच्या मनोरृ्त्तीत वदसतो. ही वर्भागणीसुद्धा तसे पाहता 
औपपवत्तकच म्हणायला हर्ी. कारण प्रत्येक शोधाच्या मुळाशी अ-बौवद्धक असे एक तत्त्र् असते 
आवण मान तुकवर्ण्याच्या रृ्त्तीचा यार्र मुळीच ताबा नसतो. हे तत्त्र् सर्वच बुंधनाुंतून सुटका करून 
घेते. आुंद्र जीदने हेच फार चाुंगल्या शब्दाुंत साुंवगतले आहे. तो म्हणतो अवभजात कलाकृती सुुंदर 
असतात याचे कारण त्याुंच्यातील ताब्यात आणलेला सौंदयवर्ाद होय. या सूत्रात लक्षात 
येण्याजोगा भाग म्हणजे ताबा वमळवर्ण्याची आर्श्यकता हा होय. उदाहरण म्हणून 
चेय कोर्सकीच्या रचना पहा. त्या कशाने बनल्या आहेत? त्याला आपल्या कलाकृतींचा उगम रूढ, 
सौंदयवर्ाद्याुंनी उपयोगात आणलेल्या शस्त्रागारातच साुंपडला नाही काय? त्याच्या सुंगीतातील 
थीम् स् बहुतेक र्ळेा सौंदयवर्ादी असतात— त्याच्या कायवकारी पे्ररणाही तशाच असतात, अवजबात 
सौंदयवर्ादी नाही तो या पे्ररणाुंना सुंगीतरचनेत समावर्ष्ट कसे करार्याचे या प्रश्नाबाबतचा त्याचा 
दृवष्टकोन. त्याच्या रचनेतील तुकड्याुंचे नीटस र्ळण आवण त्याुंची सुुंदर रचना यापेक्षा आपल्या 
अवभरुचीचे समाधान करणारे आणखी काय असू शकेल? 

 
  साराांश : रचनेची सुबोध व्यर्सथा लार्ार्याची–वतचे सफवटकीभर्न होऊ न द्यार्याचे— 

यासाठी कलार्ुंताच्या कल्पनाशक्तीस जागतृ करणाऱ्या आवण त्याच्या जीर्नतत्त्र्ास उसळी 
आणणाऱ्या सर्व डायोवनवजअस तत्त्र्ाुंना–त्याुंनी आपल्याला धुुंद करण्याआधी–प्रथमतः ताब्यात 
आणणे फार महत्त्र्ाचे असते, त्याुंना शरे्टी एका कायद्यापुढे र्ाकले पावहजे. अपोलोची तशी आज्ञा 
आहे. 

 
८४  अवभजातर्ाद आवण सौंदयवर्ाद यातील न सुंपणारा र्ाद अवधक लाुंबवर्णे माझ्या रुचीला 

मानर्त नाही आवण माझ्या उदे्दशाुंनाही.... पण तुमचे लक्ष जर मी याुंच्याशी वनगवडत असलेल्या 
दुसऱ्या प्रश्नाकडे–आधुवनकता आवण पाुंवडत्य याुंतील वर्रोधाकडे–र्धेले नाही तर माझे काम 
अपुरे रावहल्यासारखे होईल. 

 
८४  आधुवनक म्हणजे आपल्या काळाचे प्रवतवनवधत्र् करणारे आवण त्या काळाच्या बरोबर 

चालणारे आवण त्या काळाच्या आर्ाक्यात राहणारे. काही काही र्ळेा कलार्ुंताुंना पुरेसे आधुवनक 
नसल्याबद्दल ककर्ा फार आधुवनक असल्याबद्दल ठपका देण्यात येतो. हे म्हणजे खुद्द कालाचाच 
पुरेसे आधुवनक नसल्याबद्दल ककर्ा फार आधुवनक असल्याबद्दल नार् ेठेर्ण्यासारखे झाले..... 

 
८५  आधुवनकता या सुंजे्ञत सतुती-कनदा काहीच सूवचत होत नाही आवण त्या सुंजे्ञमुळे काहीतरी 

वर्वशष्ट करणे प्राप्त असते असेही नाही. नेमका हाच त्या सुंजे्ञचा दोष आहे. ही सुंज्ञा आपल्याला 
चकवर्ते. आपण करू त्या उपयोगाखाली दडून राहते. प्रत्येकाने आपापल्या काळात जगले पावहजे 
असे साुंवगतले जाते हे खरे, पण हा उपदेश अनार्श्यक आहे. कारण आपण दुसरे काय करू शकू? 



 अनुक्रमणिका 

भतूकाल पुन्हा जगार्याचाच असे जरी मी ठरवर्ले तरीही चुकीच्या मागाने र्ळवर्लेल्या माझ्या 
इच्छाशक्तीची सर्व उत्साहावनशी केलेली धडपडसुद्धा वनष्ट्फळ ठरेल. 

 
८५  अथवदृष्ट्ट्या वरत्या असलेल्या या सुंजे्ञच्या नरमपणाचा फायदा प्रत्येकाने घेऊन वतला 

रुंगरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे ही गोष्ट उघड आहे. पण आधुवनकतार्ाद या सुंजे्ञने आपल्याला 
वनवित काय बोध होतो? पूर्ी ही सुंज्ञा र्ापरली गेली नाही. ती अज्ञातच होती. आवण तरीही आपले 
पूर्वज काही आपल्यापेक्षा अवधक मूखव होते असे नाही. ही सुंज्ञा म्हणजे खरोखर एक शोध होता 
काय? असा काहीच प्रकार नव्हता हे आम्ही दाखवर्लेच आहे. नीवतमत्ता आवण अवभरुची याुंच्या 
अधःपाताचेच हे वचन्ह नसेल काय? या प्रश्नाला होकाराथी उत्तर द्यार् ेलागेल असे मला ठामपणे 
र्ाटते. 

 
  सरतेशरे्टी माझी अगदी भोळी आशा अशी आहे की तुम्हीसुद्धा या सुंजे्ञमुळे माझ्याप्रमाणे 

ओशाळून जाल. थापा मारण्याचे सोडून देऊन आपण आपल्या वशष्टपणाला (या शब्दाच्या अगदी 
खऱ्या अथाने) पोषक ठरेल असे काहीही आधुवनक म्हणून ओळखतो हे कबलू करणे वकतीतरी 
अवधक सोपे आहे. पण अशा तऱ्हेने वशष्टपणाला पोसण्यात खरोखर काही अथव आहे काय? 

 
  आधुवनकतार्ाद ही सुंज्ञा जासतच त्रासदायक होण्याचे कारण असे की वजचा अथव सपष्ट 

आहे अशा दुसऱ्या सुंजे्ञची वतची बहुधा साुंगड घातली जाते. मी पाुंवडत्यर्ादावर्षयी बोलत आहे. 
 
८६  एखादी कृती जेव्हा अगदी सुंगीतशाळेतील वनयमाुंप्रमाणेच रचली जाते तेव्हा वतला पुंवडती 

म्हणतात. अनुकरणार्र आधारलेला अभ्यासातील गृहपाठ या अथी पाुंवडत्यर्ाद घेतल्यास आदशव 
नमुन्याुंच्या अभ्यासाने आपली तयारी करणाऱ्या प्रारुंभीच्या वर्द्यार्थयांना तो अवतशय उपयुक्त 
ककबहुना अपवरहायव असतो हे ओघानेच आले. त्याचप्रमाणे पाुंवडत्यर्ादास सुंगीतशाळेबाहेर जागा 
वमळू नये आवण आपला वशक्षणक्रम सुंपला असतानाही पाुंवडत्यर्ादाचा आदशव डोळ्यापुढे ठेर्तात ते 
ताठपणे बरोबर असलेल्या रक्तहीन आवण शुष्ट्क कृती वनर्ममतात हेही ओघानेच आले. 

 
८७  ...अथात् पुंवडती बनण्याची बला ओढर्नू न घेताही आपण पुंवडती प्रकाराुंचा उपयोग 

करून घेऊ शकतो. त्याुंची गरज भासत असतानाही त्याुंची उसनर्ारी करण्यात काुंकूुं  करणारा 
उघडपणे आपली कमजोरी जाहीर करत असतो. 

 
९०  ...शब्दकोश असे साुंगतो की टीका म्हणजे कलाकृती आवण सावहत्यकृती याुंचे मूल्यमापन 

करण्याची कला होय. आपण ही व्याख्या आनुंदाने मान्य करू आवण म्हणनू टीका हीच एक कला 
असल्याने आपल्या टीकेतून ती सुटू शकत नाही. आपली वतच्यापासून काय अपेक्षा आहे? वतच्या 
राज्यास आपण कोणत्या मयादा घालून देऊ? खरे साुंगार्याचे म्हणजे अस्सतत्र्ातील कृतींचे 
मूल्यमापन करण्याच्या वतच्या खऱ्या कायात वतला सुंपूणव सर्ातुंत्र्य वमळार् ेअशीच आपली इच्छा 
आहे. फक्त वतने आपला प्राुंत सोडून कृतींच्या उगमाुंच्या र्ा हेतूुंच्या न्याय्यतेवर्षयी बहकू नये 
इतकेच. आपल्या कृतीचे मूल्यमापन करण्याची जी सुंधी रचनाकार उपलब्ध करून देत असतो 
त्याच्या दशवनी ककमतीएर्ढी मान्यता तरी वनदान टीकेने कृतीला द्यार्ी अशी अपेक्षा करण्याचा 
रचनाकाराला हक्क असतो. प्रत्यक्ष वक्रयेच्याच तत्त्र्ावर्षयी कायम शुंका घेत बसण्यात काय अधव 
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आहे? रचनाकाराने वर्वशष्ट वर्षय का वनर्डला आहे? एका वर्वशष्ट आग्युवमेंट, वर्वशष्ट आर्ाज, 
वर्वशष्ट र्ाद्यसुंगीतातील प्रकार का वनर्डला, असले अनार्श्यक प्रश्न वर्चारून त्याला 
दमवर्ण्याचा काय उपयोग आहे? एका शब्दाच साुंगार्याचे म्हणजे सर्तःसाठीच, ‘कसे’ हा प्रश्न 
वर्चारून रचनाकाराच्या यशापयशाची कारणे प्रसथावपत करण्याऐर्जी ‘का’ असा प्रश्न वर्चारून 
त्याला छळण्यात काय अथव आहे? 

 
  उत्तरे देण्यापेक्षा प्रश्न वर्चारणे हे अवधक सोपे आहे हे उघडच आहे. सपष्टीकरणे देण्यापेक्षा 

प्रश्न वर्चारणे अवधक सोपे आहे. 
 
९१  आपल्याला कलाकृतींचे अवधकृत मूल्यमापन ठरवर्णाऱ्यापेक्षा जनता आपल्या 

उत्सफूतवपणात अवधक प्रामावणक असते अशी माझी पक्की खात्री आहे. आपल्या आयुष्ट्यक्रमात 
तऱ्हेतऱ्हेच्या जनतेशी सुंबुंध येण्याचे प्रसुंग ज्याच्याबाबतीत शक्य झाले त्याच्यार्र तुम्ही वर्श्वास 
ठेर्ण्यास हरकत नाही. सुंगीतरचनाकार आवण त्याचा प्रयोग करणारा अशा दुहेरी भवूमकेत 
र्ार्रताना माझ्या सर्तःच्या असे लक्षात आले आहे की एखाद्या सुंगीतकृतीवर्षयी जनतेचे अनुकूल 
ककर्ा प्रवतकूल पूर्वमत वजतके कमी असेल वततकी जनतेची त्या सुंगीतकृतीवर्षयीची प्रवतवक्रया 
अवधक वनकोप आवण सुंगीतकलेच्या वर्कासास अवधक पोषक असते. 

 
 

• • • 
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६. सांगीताचा प्रयोग 
 
१२५  सुंगीताचे दोन क्षण ककर्ा त्याच्या दोन अर्सथा र्गेर्गेळ्या काढणे आर्श्यक आहे : शक्य 

सुंगीत आवण प्रत्यक्ष सुंगीत कागदार्र ‘पके्क’ वलवहल्यामुळे ककर्ा आठर्णीत ठेर्ल्यामुळे सुंगीताच्या 
प्रत्यक्ष प्रयोगाआधीच ते अस्सतत्र्ात असते. या बाबतीत इतर कलाुंत र् सुंगीतात फरक आहे. 
आपण पूर्ी पावहल्याप्रमाणे सुंगीताचे बोधन ज्या कोटींमुळे वनवित होते त्या बाबतींत जसा इतर 
कलाुंत र् सुंगीतात फरक आहे तसाच प्रकार इथे आहे. 

 
१२६  दोन अर्सथा एकत्र आणणे, एकमेकाुंपासून शाुंततेच्या दरीने र्गेळ्या झालेल्या आवण 

एकमेकामागनू येणाऱ्या दोन प्रकाराुंनी अस्सतत्र्ात असणे, अशा वर्लक्षणास सुंगीत ही र्सतू पुढे 
ठेर्ते. सुंगीताच्या या वर्वशष्ट सर्रूपामुळे सुंगीताची सर्तःची जीर्नसरणी आवण सामावजक 
जगतात त्याचे आनुषुंवगक पवरणाम वनवित होतात. कारण या सर्रूपामुळे दोन तऱ्हेचे सुंगीतकार 
पूरे्गृहीत ठरतात : वनमाता आवण प्रयोगकता. 

 
  जाता जाता सुंवहतेची रचना आवण दृश्य आवण मौवखक रूपात वतचे भाषाुंतर होणे याुंची 

आर्श्यकता असणाऱ्या नाट्यकलेमुळे, अगदी तोच नसला तरी बराचसा तसाच प्रश्न उभा राहतो, 
हेही लक्षात घेतले पावहजे. पण एक फरक असा आहे की ज्याच्याकडे दुलवक्ष करून चालणार 
नाही. आपल्या दृष्टीस आवण श्रर्णास एकाच र्ळेी सामोरे येऊन आपल्या समजशक्तीला रुंगभमूी 
आर्ाहन करते. आता आपल्या सर्व इुंवद्रयाुंत दृष्टी ही बुद्धीशी अवधक वनगवडत आहे. उच्चावरत 
होणाऱ्या भाषेच्या करर्ी इथे श्रर्णशक्तीला आर्ाहन होते आवण भाषा म्हणजे प्रवतभा आवण 
सुंकल्पना याुंचे र्ाहन होय. त्यामुळे सुंगीतलेखाचा र्ाचक प्रत्यक्षतः र्ाद्याुंच्या सहाय्याने त्या 
सुंगीतलेखाचा प्रयोग कसा ऐकू जाईल याची अटकळ वजतकी बाुंधू शकतो त्यापेक्षाुं नाट्यकृतीचा 
र्ाचक नाटकाचा प्रत्यक्ष प्रयोग कसा होईल याची कल्पना अवधक सुलभतेने करू शकतो. 
सुंगीतवर्षयक पुसतके र्ाचणाऱ्याुंची सुंख्या र्ाद्यरृ्ुंद सुंगीताचे आलेख र्ाचणाऱ्याुंपेक्षा जासत का, हे 
सहज समजू शकेल. 

 
  त्यात पुन्हा सुंगीताची भाषा त्याच्या लेखनामुळे मयावदत होते. पयायाने गती आवण सर्र 

याुंनी बाुंधल्या गेलेल्या गायकापेक्षा काल आवण आर्ाजातील चढ-उतार याबाबतीत आपल्याला 
अवधक सर्ातुंत्र्य आहे असे नटाच्या लक्षात येते. 

 
१२७  ‘सर्तुंत्र’ कलार्ुंताुंच्या प्रदशवनर्ादाच्या आड येणारी ही ताबेदारी आपण आता जो प्रश्न 

हाती घेणार आहोत त्याच्या कें द्रसथानी आहे : ‘अुंमलबजार्णी करणारा आवण अथव लार्णारा’ याुंचा 
प्रश्न हा आपला प्रश्न होय. 

 
  अथव लार्ण्याच्या कल्पनेत सुंगीताचा प्रयोग करणाऱ्यार्र लादण्यात येणारी बुंधने ककर्ा 

श्रोत्यापयंत सुंगीताचे र्हन करण्याच्या आपल्या योग्य कायात प्रयोगकता सर्तःर्र जी बुंधने 
सर्तःहून लादून घेतो ती–गर्मभत असतात. 
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  अुंमलबजार्णीच्या कल्पनेत अगदी उघड करून साुंवगतलेल्या इच्छेला मूतव सर्रूप देणे हे 
गर्मभत असते. या इच्छेत जे नेमकेपणे आज्ञा म्हणनू ग्रवथत झाले नसेल त्याच्यापलीकडे काहीच 
नसते. 

 
  सुंगीतकृती आवण श्रोता याुंच्यामध्ये येऊन सुंगीतकृतीचा सुंदेश इनामीपणे न पोचवर्ण्यात 

कारणीभतू होणाऱ्या सर्व चकुाुंच्या, पापाुंच्या आवण गैरसमजुतींच्या मुळाशी अुंमलबजार्णी करणे र् 
अथव लार्णे या दोन तत्त्र्ाुंमधील सुंघषव असतो. 

 
  प्रत्येक अथव लार्णारा हा अर्श्यमेर् अुंमलबजार्णी करणाराही असतो. पण याचा उलट 

पक्ष मात्र खरा नाही. आधी कोण येते यापेक्षा मागनू कोण येते हे लक्षात घेऊन आपण 
अुंमलबजार्णी करणाऱ्याचा प्रथम वर्चार करू. 

 
१२८  जे वलवखत सुंगीत मी प्रयोगकत्यापुढे ठेर्तो त्यात सुंगीतरचनाकाराची इच्छा सपष्ट झाली 

आहे आवण ती वबनचकुपणे वसद्ध झालेल्या सुंवहतेतून लक्षात येण्यासारखी आहे, असे गृहीत धरले 
जाते. परुंतु जरी वकतीही काळजीपूर्वक सुंगीताचे ‘लेखन’ केले आवण गती, भार्छटा देणे, 
सुंगीताचे र्ाक्याुंश बनवर्णे, त्यार्र जोर देणे इ. चे वदग्दशवन करून कोणत्याही प्रकारची सुंवदग्धता 
त्यात राहू नये, याची खबरदारी घेतली तरीही त्यात नेमके बोट न ठेर्ता येईल अशी अनेक गुप्त 
तत्त्र् े राहतातच. कारण साुंगीवतक वर्रोध-वर्कासाला सामग्ऱ्याने आकलण्यात शब्दगत वर्रोध-
वर्कास वनष्ट्प्रभ ठरतो. या गुप्त तत्त्र्ाुंचे वसद्ध होणे म्हणजे वर्वशष्ट सुंगीत सादर करण्यासाठी 
ज्याला पातावरले असेल त्या व्यक्तीच्या अनुभर्ाची आवण अुंतःसफूतीची–ककर्ा एका शब्दात 
साुंगार्याचे म्हणजे त्याच्या गुणर्ते्तची बाब असते. 

 
  याप्रमाणे ज्याची सुंपूणव कृती लोकाुंच्या समोर अगदी नेहमी तशीच्या तशीच येते अशा 

आकावरत कलाुंतील कारागीराच्या नेमकी वर्रुद्ध पवरस्सथती सुंगीतरचनाकाराची असते. 
तुंतोतुंतपणा, सहानुभतूी हे गुण वसद्ध करणाऱ्या अभवर्ष्ट्यनीय आवण तरल घटकाुंर्र 
सुंगीतरचनाकाराच्या रचनाुंचे योग्य पेश होणे दर र्ळेेस अर्लुंबून असल्याने त्याचे सुंगीत र्ाजवर्ले 
जाईल त्या प्रत्येक र्ळेेस तो मोठ्याच धोक्यात असतो. तुंतोतुंतपणावशर्ाय कलाकृती न ओळखता 
येण्याजोगी होईल तर सहानुभतूीवशर्ाय ती वनजीर् र्ाटेल आवण दोन्ही खेपेस वतचा घात तर 
होतोच. 

 
१२९  वनव्र्ळ अुंमलबजार्णी करणारा, आवण ‘अथवकार’ या शब्दाच्या खऱ्या अथाने अथव 

लार्णारा, याुंच्या घडणींतच एक फरक असतो आवण फरक सौंदयवशास्त्रीय म्हणण्यापेक्षा नैवतक 
कोटीतला असतो— सदसद वर्र्केबुद्धी आवण वर्षयीचा एक मुद्दा या फरकात पुढे येत असतो. 
औपपवत्तक दृष्ट्ट्या अुंमलबजार्णी करणाऱ्याने आपल्यासाठी वलवहलेल्या सुंगीतरचनेच्या भागाचे 
ध्र्नीमध्ये ‘भाषाुंतर’ करार् ेएर्ढेच हर् ेअसते— मग तो हे काम मनोभार् ेकरेल ककर्ा कुरकुरत. 
पण ध्र्वनत होणाऱ्या या भाषाुंतराच्या उत्कृष्टपणाखेरीज अथवकाराकडून आणखी एका गोष्टीची 
अपेक्षा करण्याचा हक्क असतो— तो म्हणजे एक ससनेह काळजीपूर्वकतेची अपेक्षा करण्याचा. ही 
ससनेह काळजीपूर्वकता म्हणजे अगदी उघडपणे केलेली र्ा चोरटेपणाने पार पाडलेली 
सुंगीतरचनेची पुनरवचना मात्र नव्हे. 
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  एखाद्या कृतीच्या आत्म्याशी होणारी बेईमानदारी नेहमीच वतच्या तपशीलाबाबतच्या 
बेईमानदारीतून सुरू होते आवण न सुंपणाऱ्या र्डेाचाराुंना कारणीभतू होते. या र्डेाचाराुंना मुंजुरी 
देते ते हीनतम अवभरुचीचे सदा भरभराटणारे र्ाङ मय. या अवभरुचीमुळे आपल्याला माहीत आहे 
की के्रसेंडो बरोबर सुंगीताची गती नेहमीच र्ाढवर्ली जाते, वडवमन्युएुंडो म्हणजे ती हमखास कमी 
केली जाते, अनार्श्यक तपशीलाला सूक्ष्म केले जाते. वपआनो, वपआनो वपआवनस्ससमो सारख्या 
सूचनाुंना नाजुकपणे धुुंडाळून काढले जाते; वनरुपयोगी सूक्ष्माथवभेदाुंना नीट आकार देण्याबद्दल 
अवभमान बाळगला जातो— या सर्व कळकळीबरोबर चकुीची लयही असते. 

 
१३०  सौंदयवर्ादी रचनाकाराुंचा अथव लार्ण्याबाबतीत वर्शषेतः जी तत्त्र् े प्रसृत झाली आहेत 

त्यामुळे हे रचनाकार म्हणजे आपण ज्या वर्षयी बोलत आहोत त्या गुन्हेगारी हल्ल्याुंसाठी वनयतीने 
नेमकेपणे बाजूला काढलेले बळी ठरतात. या रचनाकाराुंच्या कृतीचा अथव लार्णे हे बळीची 
पे्रमप्रकरणे आवण त्याच्या आयुष्ट्यातील दुदैर्ी घटना या सुंगीतेतर बाबींनी वनयुंवत्रत होते. 
सुंगीतरचनेचे नार् म्हणजे आगुंतुक पिात् बुद्धीला एक वनवमत्त होते. सुंगीतरचनेला जर नार् नसेल 
तर बेताल चमत्कावरक कारणाुंसाठी ते वतच्यार्र लादले जाते. माझ्या डोळ्यासमोर ज्याला 
कोणत्याही कारणावशर्ाय “द मूनलाईट सोनाटा” या खेरीज दुसरे कोणतेही नार् वदले जात नाही 
असा बेथोर्नेचा सोनाटा आहे. फे्रडेवरक शोपचँा ‘फेअरर्ल’ हा र्ॉल्ट झ आहे. 

 
  सौंदयवर्ाद्याुंनाच र्ाईटात र्ाईट अथवकार वमळाले याला काहीतरी कारण असले पावहजे हे 

उघडच आहे. साुंगीवतक दृष्ट्ट्या बाह्य असलेली तत्त्र् े त्याुंच्या रचनाुंत वजकडेवतकडे वर्खुरलेली 
असतात आवण यातच या रचनाकाराचा घात होतो. उलटपक्षी आपल्या पलीकडे काहीही 
आवर्ष्ट्कृत करू न पाहणाऱ्या सुंगीताचे पान र्ाङ मयीन वर्कृतीशी अवधक चाुंगला मुकाबला करते. 

 
१३१  ‘कापेलमाइसटर’ च्या व्यस्क्तमत्र्ाला अर्ासतर् फुगर्टा आणण्यास–काळजी घेण्यासाठी 

त्याच्या हर्ाली केलेल्या सुंगीताबाबत आपली सर्तःची सारासार ठरवर्णारी शक्ती र्ापरण्याचा 
हक्क देऊ करण्यास–वनभवरतार्ादी सुंगीतच कारणीभतू झाले. व्यासपीठार्र आज त्याला असणारे 
महत्त्र्ही आपले लक्ष्य त्याच्यार्र कें वद्रत करते. एखाद्या भवर्ष्ट्यर्ते्तीसारखा वतपाई सर्तःला 
अवभपे्रत असलेले गवतभेद, सर्तःच्या वर्वशष्ट लकबी लादतो. इतकेच नव्हे तर एखाद्या 
बल्लर्ाचायाने सर्तःच्या खास पदाथांबद्दल जशी बढाई मारार्ी त्याप्रमाणे ‘आपला पाचर्ा सर्र, 
सातर्ा सर्र’ इ. खास रै्वशष्ट्ट्याुंबद्दल बावलश उद्धटपणे बोलण्यापयंत त्याची मजल जाते. 

 
१३२  ...अथवकाराबद्दल बोलणे म्हणजे भाषाुंतरकाराबद्दल बोलणे होय. एका प्रवसद्ध श्लेषात्मक 

इटावलअन र्ाक्प्रचारात भाषाुंतर आवण वर्श्वासघात याुंचे समीकरण माुंडले आहे ते काही उगीच 
नाही. 

 
  वनदेशक, गायन, वपआनोर्ादक, सर्व तज्ञ याुंनी असे जाणार् े ककर्ा पनु्हा आठर्ार् े की 

अथवकार या महान पदर्ीस पात्र ठरू इस्च्छणाऱ्या प्रत्येकाने पुरी केलीच पावहजे अशी पवहली अट 
म्हणजे त्याला सेर्तःला वनदोष अुंमलबजार्णी करता आली पावहजे. त्याच्या पारुंगततेचे रहसय 
सर्ात अवधक कशात असेल तर तो जी कृती गातर्ाजर्ीत असेल त्या कृतीनेच घातलेल्या 
वनबवधाुंच्या त्याला असलेल्या जाणीर्ते होय. आवण इथे आपण आपल्या पाठात र्ारुंर्ार ज्याचा 
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उच्चार केला त्या नमते घेण्याच्या महान तत्त्र्ाकडे पुन्हा र्ळत आहोत. नमते घेण्यासाठी 
लर्वचकपणा लागतो आवण या लर्वचकपणासाठी ताुंवत्रक प्रर्ीणतेबरोबर परुंपरेची जाणीर् आवण 
या सर्ांर्र हुकुमत असणारी एक खानदानी सुंसकृती लागते. आवण ही सुंसकृती म्हणजे काही 
केर्ळ सुंपादन केलेली वर्द्वत्ता नव्हे. 

 
१३३  सजवनशील कलार्ुंताच्या बाबतीत जो नमतेपणा आवण सुसुंसकृतपणा याुंची अपेक्षा व्यक्त 

केली त्याुंचीच आर्श्यकता अथवकाराच्याही बाबतीत करणे न्याय्य आवण सर्ाभावर्क आहे. त्यातच 
त्याुंना कडक वशसतीतले सर्ातुंत्र्य सापडेल आवण अगदी पवहल्या प्रयत्नात नसले तरी शरे्टी यश–
खरे यश वमळेल. आपल्या चमकदार कौशल्याचा अवर्ष्ट्कार करतानाही अससल कलार्ुंताच्या 
कृतीची खूण असलेला सुंगीताच्या गतीतील सुंयम आवण एकुं दर पेश करण्यातील शुद्धता 
राखणाऱ्या अथवकाराुंचे न्याय्य बक्षीस म्हणजे हे खरे यश होय. 

 
१३४  मी कुठे तरी म्हटले आहे की सुंगीत केर्ळ ऐकणे पुरेसे नाही; ते पाहायलाही हर्.े मग 

आपल्या कृवत्रम हार्भार्ाुंनी सुंगीताचा ‘आुंतला अथव’ साुंगण्याच्या वमषाने सुंगीताला वर्रूप 
करणाऱ्या काही र्ळण नसलेल्या लोकाुंबद्दल काय बोलार्े? कारण, मी पुन्हा साुंगतो, आपल्याला 
सुंगीत वदसते. गाणाऱ्या र्ाजर्णाऱ्याुंच्या अगदी सूक्ष्म हालचालीर्रूनही काही काही र्ळेा 
अनर्धानाने, अनुभर्ी दृष्टी सुंगीताचा मागोर्ा घेते आवण त्याच्या गुणार्गुणाुंचा वनणवय करते. या 
दृष्टीने पाहता सुंगीताच्या प्रयोगाची प्रवक्रया म्हणजे नृत्यरचनेच्या प्राुंतात उद भर्णाऱ्या 
समसयाुंसारख्या समसयाची सोडर्णूक आर्श्यक ठरवर्णारी नव्या मूल्याुंची वनर्ममती होय. दोन्ही 
बाबतीत आपण हार्भार्ाुंच्या वनयुंत्रणाकडे वर्शषे लक्ष देतो. नृत्यकार म्हणजे मूळ भाषा बोलणारा 
र्क्ता होय. र्ाद्यर्ादक हा असपष्टोच्चावरत भाषा बोलणारा र्क्ता होय. एका प्रमाणेच दुसऱ्यार्रही 
सुंगीत आपला चेहरा-मोहरा कडकपणे लादते. कारण सुंगीताची हालचाल अमूतात होत नाही. 
आकावरक सुंज्ञाुंत त्याचे भाषाुंतर करार्याचे म्हणजे काटेकोरपणा आवण सौंदयव लागते. प्रदशवन 
करणाऱ्याुंना हे अगदी पूणवपणे माहीत असते. 

 
  जे वदसते त्यातील सुसुंर्ाद आवण नादाुंची क्रीडा यातील एकतुल्यत्र् प्रत्ययास आणणारे 

कायवक्रमाचे सुुंदर ‘पेश करणे’ सुंगीतकाराकडून केर्ळ चाुंगल्या सुंगीत वशक्षणाचीच मागणी करते 
असे नव्हे. गायक, र्ादक, वनदेशक कोणीही असो आपल्या सर्ाधीन केलेल्या कलाकृतीच्या 
शलैीशी त्याचा पूणव पवरचय हर्ा. त्या शलैीतील आवर्ष्ट्कारी मूल्ये आवण त्याुंच्या मयादा याुंवर्षयी 
एक नेमकी अवभरुची, काय गृहीत धरले असता चालेल याची वबनधोक जाणीर्–थोडक्यात 
साुंगार्याचे म्हणजे–केर्ळ कानाचे नव्हे तर मनाचे वशक्षण इथे आर्श्यक आहे. 

 
  असे वशक्षण सुंगीताचे र्गव ककर्ा सुंगीत शाळा याुंत वमळत नाही कारण चाुंगल्या 

रीतीवरर्ाजाुंचे वशक्षण देणे हे त्याुंचे उवद्दष्ट नसते. र्ॉयोलीन र्ाजर्ताना आपले पाय जादा दूर ठेर्णे 
र्ाईट वदसते हे आपल्या वर्द्यार्थयांच्या लक्षात वशक्षकाने आणून वदले आहे असे क्ववचतच घडते. 

 
१३५  ...कारण ध्र्नी केर्ळ श्रोत्याुंच्या कानापयंत पोचणे पुरेसे नाही. कोणत्या अर्सथेत, 

कोणत्या दशते तो ग्रहण केला जातो याचाही वर्चार करार्याला हर्ा. जेव्हा मुळात सुंगीत, 



 अनुक्रमणिका 

सुंगीतप्रयोग करणाऱ्याुंच्या प्रचुंड जर्थयासाठी कस्ल्पलेले नसते, जेव्हा भरघोस गवतमान पवरणाम 
साधणे सुंगीतरचनाकाराला नको असते 

१३६ तेव्हा कलाकृतीच्या पवरमाणाशी चौकटाचे काहीच प्रमाण न रावहल्यास, भाग घेणाऱ्या 
कलाकाराुंच्या सुंख्येत होणाऱ्या र्ाढीचे पवरणाम भयुंकर होतात. 

 
  प्रकाशाप्रमाणे ध्र्नीसुद्धा उत्सगवकबदू आवण ग्रहणकबदू याुंना र्गेळे करणाऱ्या अुंतरानुसार 

र्गेर्गेळ्या तऱ्हेने कायव करतो. व्यासपीठार्र बसणारा सुंगीतकाराुंचा समह जसजसा र्ाढतो 
तसतसा व्यासपीठाचा अवधकावधक पृष्ठभाग तो व्यापतो. उत्सगवकबदूुंची सुंख्या र्ाढर्नू या कबदूुंना 
एकमेकाुंपासून आवण श्रोत्यापासून र्गेळी करणारी अुंतरेही र्ाढत जातात. त्यामुळे वजतके 
उत्सगवकबदू अवधक वततके ग्रहण अवधक असपष्ट होईल. 

 
१३७  एका मयादेपलीकडे र्ाढ गेल्यास तीव्रतेची सुंर्देना र्ाढण्याऐर्जी कमी होते आवण 

सुंज्ञाशक्तीला केर्ळ बोथट करण्यातच र्ाढ यशसर्ी होते हे एक वनखालस सत्य आहे. 
 
  जावहरातीच्या कलेत जे खरे आहे तेच आपल्या कलेबाबतही खरे आहे हे सुंगीतकाराुंनी 

लक्षात घ्यायला हर्.े नादाचा सफोट काही कानाुंचे अर्धान धरून ठेर्ीत नाही. जावहराततज्ञाुंना 
माहीत असते की फार मोठी असणारी अक्षरे नजर र्धेत नाहीत. कलाकृतीला आपले आपल्याला 
आर्रता येत नाही. एकदा का वनमात्याने आपली कृती पुरी केली की मग आपल्या आनुंदात 
कोणाला तरी सहभागी करून घेण्याची त्याला आर्श्यकता भासू लागते. साहवजकच आपल्या 
मानर्बुंधूबरोबर तो सुंपकव  साधू पाहतो. आता इथे मानर्बुंधू म्हणजे श्रोता असतो. श्रोता त्याला 
साद देतो आवण वनमात्याने सुरू केलेल्या खेळात तो जोडीदार होतो. यापेक्षा जासत काही नाही 
आवण कमीही नाही. खेळात जोडीदार होण्याचे मान्य करण्याचे ककर्ा नाकारण्याचे सर्ातुंत्र्य 
श्रोत्याला असते पण त्यामुळे त्याला एखाद्या न्यायावधशाचा अवधकार आपोआपच वमळतो असे मात्र 
नाही. 

 
१३८  न्यायवनणवय करण्यामागे अवधकाराुंचे एक पाठबळ असते. ते केर्ळ मताुंच्या हाती असत 

नाही. आवण माझ्या मते जनतेला पुंचमुंडळ नेमून वतच्याकडे कलाकृतीच्या मूल्यमापनाचे काम 
सोपवर्णे अवतशय गैर होय. कलाकृतीचे अुंवतम भवर्ष्ट्य जनतेच्या हाती असते एर्ढे बस झाले. 

 
  एका अवतशय महत्त्र्ाच्या मुद्याकडे मी तुमचे लक्ष र्धूे इस्च्छतो. अत्युंत जाणीर्पूर्वक आवण 

वचकाटीने केलेल्या सुंगीतरचनेच्या कामात आर्श्यक असणारे प्रयत्न एका बाजूस लक्षात घ्या 
आवण दुसऱ्या बाजूस वतच्यार्रील–ती सादर झाल्यार्र होणारी वनणवयवक्रया पहा. वनणवयवक्रया ही 
पवरस्सथतीमुळेच वनदानपक्षी घाईची आवण तत्काळ वसद्ध झालेली असते. जी कृती जनतेपुढे ठेर्ली 
जाते— मग वतचे मूल्य वकतीही असो— ती नेहमीच अभ्यास, वर्चार, गवणत याुंचे फवलत असते. 
आवण याुंचे आवण तत्काल–वसद्धीचे अगदी वर्रुद्ध नाते आहे. अशा पवरस्सथतीत रचना करणाऱ्याची 
कतवव्ये आवण कृतीचा वनणवय करणाऱ्याचे हक्क याुंच्यातील प्रमाणाचा अभार् ढळढळीत आहे. 

 
१४०  आपण पूर्ी म्हटले आहे की, श्रोत्याला एका दृष्टीने जोडीदार होण्यास साुंवगतले जाते. 

श्रोत्याची सुंगीताची मावहती आवण त्याचे वशक्षण पुरेसे व्यापक असार् े हे त्याच्या जोडीदार 
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होण्यातले पूर्वगृहीत होय. यामुळे कलाकृतीचे मुख्य वर्शषे जसजसे समोर येतील तसतसे त्याला 
समजतील एर्ढेच नव्हे तर वतच्या उमलण्यातल्या बदलत्या अुंगाचाही काही अुंशी त्याला मागोर्ा 
घेता येईल. 

 
  या असाधारण भागीदारीत त्याला इतके चैतन्यपूणव सुख वमळते की, एका वर्वशष्ट प्रमाणात 

जी कृती तो एकत असतो वतचा सुंकल्प आवण वसद्धी घडवर्णाऱ्या मनाशी त्याची एकरूपता होते. 
वनमात्याबरोबर आपली एकरूपता झाल्याचा त्याला भास होतो. “समजणे म्हणजे बरोबरीचे होणे” 
या राफायलच्या प्रवसद्ध उक्तीचा हा अथव होय. 

 
१४१  शक्य त्या सर्व मागांनी सुंगीताचा प्रचार करणे ही गोष्ट चाुंगली आहे. परुंतु काहीही आगाऊ 

तजर्ीज न करता त्याचा परदेशी प्रचार करणे, ते ऐकण्याची तयारी नसलेल्या सर्वसामान्य 
जनतेला ते अळेबळे देऊ करणे, यामुळे अवतशय भयुंकर अशा सुंपृक्तीकरणाच्या तोंडी जनतेला 
वदल्यासारखे होते. 

 
१४२  बुखतेह्यदूला ऐकण्यासाठी बाख शतयोजनेपायी गेला तो काळ आता सुंपला आहे. वदर्स-

रात्रीच्या कोणत्याही तासाला आज रेवडओ सुंगीत घरी पोचवर्तो. डायल वफरवर्ण्यापलीकडे आता 
श्रोत्याला काहीही करार् ेलागत नाही. आता सुंगीतसुंर्देनशक्ती काही अभ्यासावशर्ाय वमळवर्ता 
ककर्ा र्ाढवर्ता येत नाही. इतर सर्व वठकाणाुंप्रमाणेच सुंगीतातही वनष्ट्क्रीयतेमुळे मनःशक्तींना 
पुंगूपण येते ककर्ा त्याुंचा क्षय होतो. या पाश्ववभमूीर्र सुंगीत म्हणजे मनाला चेतना देण्याऐर्जी 
त्याला पुंगू, पवरणामशून्य करणारी औषधी ठरते. यामुळे सुंगीताचा अवधकावधक प्रसार करून 
सुंगीत लोकाुंना आर्डार् े म्हणून हाती घेतलेल्या योजनाुंमुळे अनेकदा ज्याुंच्यात सुंगीताबद्दलची 
आसथा वनमाण करार्ी, अवभरुची र्ाढर्ार्ी त्याच लोकाुंची सुंगीताची भकू घालर्ार्ी असे घडते. 

 
 

• • • 
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इगॉर स्रॅणिन्सस्कीबरोबरची सांभाषिे 
 

“वपत्याच्या राज्यात नाटक नाही, फक्त सुंर्ाद 
आहे आवण सुंर्ाद म्हणजे छुपे भाषण.” 

 
—रॉडॉल्फ कॅ्रसनेर 

 
२९ सुंगीत रचना करणे आवण सुंगीत रचना याुंवर्षयी 
 

रॉ. कॅ्र.— साुंगीवतक कल्पना; ती कल्पना आहे हे तुम्हाला केव्हा समजते? 
 

इ. स्रॅ.— माझ्या सर्भार्ातील काही तरी श्रुवतसुंबद्ध आकाराच्या एखाद्या अुंगाने समाधान 
पार्ले की. परुंतु या कल्पनाुंचा जन्म व्हार्याच्या वकतीतरी आधी सर्राुंतराुंना लयबद्ध करून मी 
कामाला सुरुर्ात करतो. शक्यताुंचे सुंशोधन नेहमी वपआनोर्र चालते. माझ्या सर्सुंहती ककर्ा 
सर्रसुंगीत याुंची सथापना झाल्यानुंतर मी सुंगीतरचनेकडे र्ळतो. सुंगीतरचना म्हणजे नुंतरचे 
प्रसरण आवण द्रव्याची बाुंधणी होय. 

 
रॉ. कॅ्र.— कल्पनेच्या अगदी सुरर्ातीपासूनच सुंगीतरचनेचा कोणता प्रकार वसद्ध होणार 

आहे याची तुम्हाला सपष्ट कल्पना असते का? आवण ती कल्पना कोणत्या र्ाद्याचा र्ापर वतला 
साकार करील हे सपष्ट असते का? 

 
इ. स्रॅ.— एकदा का मनात साुंगीवतक कल्पना आली की, आपल्या सुंगीतरचनेतून 

कोणता प्रकार वसद्ध होईल ते आपल्याला जर्ळजर्ळ समजते असे मानू नका. नादाचे 
गुणरै्वशष्ट्ट्यही नेहमी समोर हाजीर असतेच असे नाही. परुंतु ही साुंगीवतक कल्पना जर केर्ळ 
सर्रसमूह असेल, एकाएकी मनात येणार सर्रबुंध असेल तर पुष्ट्कळर्ळेा नादाचे गुणरै्वशष्ट्ट्यही 
बरोबरच येते. 

 
रॉ. कॅ्र.— तुम्ही म्हणता की, तुम्ही करते आहात वर्चारर्ुंत, नाही; सुंगीतरचना हे काही 

सुंकल्पनात्मक वर्चाराचे खाते नाही; तुमचा सर्भार् सुंगीतरचना करण्याचा आहे आवण तुम्ही 
सुंगीतरचना सर्ाभावर्कपणे करता— इच्छाशक्ती ककर्ा वर्चार याुंच्या वक्रयाुंमुळे नाही. गेल्या 
पन्नास र्षातील एक तृतीयाुंश वदर्सातील प्रत्येक वदर्शी काही तास काम करून वसद्ध केलेल्या 
ज्या सुंगीतरचनाुंची यादी समोर येते ती पाहता सुंगीतरचना तुमच्या बाबतीत सर्ाभावर्क, नैसर्मगक 
आहे ह्याला पुरार्ा वमळतो. पण या नैसर्मगकतेकडे र्ळार्याचे कसे? 

 
३०  इ. स्रॅ.— माझा साुंवगवतक वर्षय पक्का झाला की, त्याला कोणते साुंगीवतक द्रव्य लागेल 

याचा मला सर्वसाधारण बोध होतो. मी या द्रव्याच्या शोधाला लागतो. सर्तःला गती वमळार्ी म्हणनू 
कधी कधी जुने कलार्ुंत र्ाजर्ायला घेतो तर कधी सरळ समोरच्या तात्पुरत्या सर्रार्लीर्र 



 अनुक्रमणिका 

लयीचे तत्कालसफूतव खुंड बसवर्ण्यास सुरुर्ात करतो— ही तात्पुरती सर्रार्लीच शरे्टी कायमही 
होऊ शकते. बाुंधणीचे द्रव्य मी अशा तऱ्हेने आकाराला आणतो. 

 
रॉ. कॅ्र.— तुम्ही ज्या सुंगीताची वनर्ममती करण्यासाठी काम करीत असता ते वसद्ध झाले की 

तुम्हाला त्याची नेहमी खात्री र्ाटते का? ते पूणव झाले की, तुम्हाला तत्काल समजते का? की जरा 
अवधक काळ त्याची कसोटी घ्यार्ी लागते? 

 
इ. स्रॅ.— मला सापडलेल्या सुंगीताची मला बहुधा ओळख पटते. परुंतु जेव्हा मला त्याची 

खात्री नसते तेव्हा उत्तर वमळवर्णे पुढे ढकलण्यात आवण भवर्ष्ट्यकालार्र त्यासाठी अर्लुंबनू 
राहण्यात मला असर्सथपणा र्ाटतो. र्तवमानापासून सत्यस्सथतीवर्षयी वमळणारी हमी मला 
भवर्ष्ट्यकाळ कधीच देत नाही. 

 
रॉ. कॅ्र.— सुंगीतरचनेत शास्त्र वकतपत आहे? 

 
इ. स्रॅ.— पिातदृष्टी. ते अस्सतत्र्ात नाही. हे शास्त्र ज्यापासून काढले अशा सुंगीतरचना 

आहेत. ककर्ा हे जर खरे नसेल तर ह्या शास्त्राला फक्त बाय-प्रॉडक्ट अस्सतत्र् आहे आवण वनर्ममती 
करणे ककर्ा त्याचे समथवन करणे या दोन्ही बाबतीत ते वनष्ट्प्रभ आहे. तरीही सुंगीतरचनेत शास्त्राचे 
सखोल प्रवतभाज्ञान अनुसयतू असते... 

 
३२  रॉ. कॅ्र.— सुंगीतरचना करीत असता तुम्ही कधी कोणत्या तरी श्रोतृरृ्ुंदाचा वर्चार करता 

का? सुंर्हनाची समसया अशी एखादी गोष्ट आहे काय? 
 

इ. स्रॅ.— मी जेव्हा सुंगीतरचना करतो तेव्हा ती कृती काय आहे हे ओळखले जाऊ नये. 
ती समजू नये अशी मी कल्पनाच करू शकत नाही. मी सुंगीताची भाषा र्ापरतो, आवण मी आवण 
माझ्या समकालीनाुंनी सुंगीत वजथपयंत आणनू ठेर्ले आहे वतथपयंत त्याचा ज्याुंनी मागोर्ा घेतला 
आहे त्याुंना माझ्या साुंगीवतक व्याकरणातील माझे साुंगीवतक वर्धान सपष्ट होईल. 

 
रॉ. कॅ्र.— ऑडन म्हणतो त्याप्रमाणे “सुंगीत म्हणजे कालसुंबद्ध म्हणनू जगण्याच्या 

आपल्या अनुभर्ाची भासमय प्रवतमा— ‘होत असणे’ आवण पुनरुद भर् या वतच्या दुहेरी अुंगासह” 
असा तुम्ही सुंगीताचा वर्चार केला आहे काय? 

 
३३  इ. स्रॅ.— जर माझ्यासाठी “सुंगीत म्हणजे आपल्या कालसुंबद्ध जीर्नाच्या अनुभर्ाची 

प्रवतमा” असेल आवण ती प्रवतमा वकतीही ताळा न पाहण्यासारखी असली तरी हे माझे म्हणणे 
माझ्या वर्चाराचा वनष्ट्कषव असते आवण म्हणून सुंगीतार्र आधारलेले नसते. पण याप्रमाणे 
सुंगीतावर्षयी वर्चार करणे हा माझ्या दृष्टीने अगदी र्गेळा व्यर्साय होय : खरे साुंगायचे तर मला 
त्याच्याशी काहीच कतवव्य नाही, माझे मन एक कृवतशील मन आहे. ऑडेनला ‘पाविमात्य सुंगीत’ 
ककर्ा तो म्हणतो त्याप्रमाणे ‘इवतहास म्हणनू सुंगीत’ अवभपे्रत आहे. आता जॅझ सुंगीतातील 
उत्सफूतावर्ष्ट्कार म्हणजे कालप्रवतमेचे नाहीसे होणे होय. आवण मला जर सुंगीताचे ‘होत असणे’ 



 अनुक्रमणिका 

आवण ‘पुनरुद भर्’ याुंचा अथव समजला असेल तर हे अुंग वसरीअल पद्धतीच्या सुंगीतात फारच लोप 
पार्ते. “कालसुंबद्ध म्हणून जगण्याच्या अनुभर्ाची प्रवतमा” हे ऑडेनचे म्हणणे सुद्धा एक प्रवतमाच 
होय आवण ही सुंगीता‘र्र’ आहे. पण कदावचत शुद्ध साुंगीवतक अनुभर्ाला वतने अडथळा होत 
नसेल र्ा छेद जात नसेल. मला सगळ्यात धक्का बसतो तो बरेचसे लोक सुंगीताच्या ‘खाली’ वर्चार 
करतात. त्याुंच्यासाठी दुसऱ्या कशाची तरी, उदा. वनसगववचत्राुंची, आठर्ण करून देणारे काहीतरी 
म्हणजे सुंगीत असते. उदाहरणाथव माझ्या ‘अपोलो’ या कृतीमुळे काहींना नेहमी ग्रीसची आठर्ण 
होते. परुंतु आर्ाहकतेसाठी केलेल्या अगदी नेमक्या प्रयत्नातही अमक्यासारखे असणे र्ा 
अमक्याशी तुल्यशस्क्तपूणव असणे म्हणजे काय असते? वलझ्सटची काटेकोर आवण उत्कृष्ट, 
छोटेखानी Nuges Gris ही कृती ऐकताना करडे ढग साुंगीवतक कारण आवण कायव असल्याची 
बतार्णी कोण करू शकेल? 

 
रॉ. कॅ्र.— सुंगीतरूपाची वर्रोध–वर्कासात्मक कल्पना मनात ठेर्नू तुम्ही काम करता 

का? या शब्दाला सुंगीतात अथव आहे का? 
 

इ. स्रॅ.— वजथपयंत वर्रोध-वर्कासाची कला म्हणजे शब्दकोशात वदलेल्या अथाप्रमाणे 
तकव पूत चचा करण्याची कला असेल त्या मयादेपयंत दोन्ही प्रश्नाुंना माझे होकाराथी उत्तर आहे. 
सुंगीतरूप हा साुंगीवतक द्रव्याच्या तकव शुद्ध चचेचा वनष्ट्कषव होय. 

 
रॉ. कॅ्र.— “कलार्ुंताने समाुंतरत्र्ाने रचना हर्ी तर करार्ी पण त्याने समप्रमाणता 

टाळली पावहजे”, असे म्हणताना मी तुम्हाला बरेच र्ळेा ऐकलेले आहे. याचा अथव काय? 
 

इ. स्रॅ.— टोसेलो येथील ‘लासट जजमेंट’ ची वभवत्तवचते्र चाुंगली आहेत उदाहरण म्हणून. 
त्याचा वर्षय आहे वर्भाजन–वर्भाजन आवण तेही दोन सारख्या अधांची सूचना देत करणे. पण खरे 
पाहता प्रत्येक अधव दुसऱ्याला पूरक असतो, दुसऱ्याच्या बरोबरीचा नव्हे र्ा त्याच्या आरशासारखाही 
नव्हे आवण वर्भाजनरेषाही मुळी अगदी सरळ नाही. एका बाजूला भोकाुंत र्ीजेच्या आकाराचे साप 
असलेल्या कर्ट्या आवण दुसऱ्या बाजूस इटनवल लाइफ (–त्या पाुंढऱ्या आकृत्या–...)– याुंचा 
तोल साधला जातो पण अगदी समतोल नव्हे. वशर्ाय आकार आवण प्रमाणे, गती आवण स्सथरता, 
छाया–प्रकाश याुंचे दोन्ही बाजूस खूप बदल आहेत. 

 
मोंरीअनचे ‘ब्ल्यू फसाड’ (कॉपोवझशन ९,१९१४) हे मला जे म्हणायचे आहे त्याला अवधक 

जर्ळचे उदाहरण होय. ज्याची समप्रमाणतेकडे प्ररृ्त्ती असते पण सूक्ष्म समाुंतरतेत पवरणत होऊन 
जी समप्रमाणता टाळतात अशा तत्त्र्ाुंनी त्याची रचना रचली आहे. र्ासतुवशल्पाुंत समप्रमाणतेची 
सूचना टाळता येईल की नाही; की, वतथे ती नैसर्मगक असते हे मला माहीत नाही. पण 
र्ासतुवशल्पाशी सुंबुंवधत वर्षय घेणारे आवण र्ासतुवशल्पाुंतील नमुने उसने घेणारे अनेक वचत्रकार 
याबाबतीत दोषी असतात. आवण ज्या कालखुंडातील र्ासतुवशल्पाने त्या कालखुंडातील 
सौंदयवसुंबद्ध आदशवर्ाद साकार केला आहे— म्हणजे जेव्हा र्ासतुवशल्प म्हणजे समप्रमाणता असून 
समप्रमाणता म्हणजेच रूप असा गैरसमज होता— तेव्हाुं फक्त पट्टीच्या सुंगीतकाराुंनाच हा धोका 
टाळता आला. 
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३४  रॉ. कॅ्र.— साुंगीवतक रूप हे काही प्रमाणात गवणती असते असे तुम्हाला र्ाटते काय? 
 

इ. स्रॅ.— ते काही झाले तरी सावहत्यापेक्षा गवणताला अवधक जर्ळचे आहे. अगदी 
गवणताला नसेल कदावचत पण गवणती वर्चारपद्धती ककर्ा गवणती सुंबुंध या सारख्याुंना वनवितपणे 
अवधक जर्ळचे आहे. (साुंगीवतक रूपाची सावहस्त्यक र्णवने वकती र्ाटचुकर्ी आहेत). रचनाकार 
समीकरणाुंत ककर्ा आुंकड्याुंच्या तक्त्याुंत वर्चार करतात असे मला म्हणायचे नाही ककर्ा या गोष्टी 
सुंगीताचे प्रतीकीकरण अवधक क्षमतेने करतात असेही नाही. परुंतु रचनाकार ज्या तऱ्हेने वर्चार 
करतात— ज्या तऱ्हेने मी वर्चार करतो ती तऱ्हा गवणती वर्चारपद्धतीपेक्षा फारशी र्गेळी नसते 
असे मला र्ाटते. या दोन पद्धतींतील साम्य मला माझ्या वर्द्याथीदशतेच जाणर्ले होते; आवण 
सहज म्हणून साुंगायला हरकत नाही— शाळेत मला सगळ्यात अवधक गोडी र्ाटलेला वर्षय 
गवणत हा होता. साुंगीवतक रूप हे गवणती असते कारण ते आदशवरूप असते आवण ओतेगा उ गासेट 
म्हणतो त्याप्रमाणे रूप हे “समृतीची प्रवतमा ककर्ा आपली सर्तःची रचना” असले तरी ते नेहमीच 
आदशव असते. परुंतु ते जरी गवणती असले तरी रचनाकाराने मात्र गवणती सूते्र शोधता कामा नये. 

 
रॉ. कॅ्र.— तुम्ही बरेच र्ळेा म्हणता की, रचना करणे म्हणजे एखादी समसया सोडवर्णे 

होय. यापेक्षा अवधक काही त्यात नसते काय? 
 

इ. स्रॅ.— सौरा म्हणाला, “मी जे करतो त्यात काव्य पाहून काही टीकाकाराुंनी माझा 
सन्मान केला आहे. परुंतु दुसरा कोणताही वर्चार मनात नसता मी फक्त माझ्या पद्धतीने वचत्र 
काढतो.” 

 
रॉ. कॅ्र.— ...सर्राच्या आकाराचा (कालार्धीच्या) एकुं दर सुंगीताच्या सर्रूपाशी सुंबुंध 

आहे असे तुम्हाला र्ाटते काय? 
३६ 

इ. स्रॅ.— ...लहान ककर्ा मोठ्या कालार्धीच्या सर्रमूल्यानुसार सार्काश ककर्ा 
दु्रतगतीचे सुंगीत आम्ही रचतो. येर्ढेच माझे सपष्टीकरण आहे. 

 
एका सुंगीताचा रचनाकार म्हणून वर्वशष्ट प्रकारचे सुंगीत, सुंगीताची एक वर्वशष्ट गती 

याुंचा मी वर्वशष्ट प्रकारच्या सर्राच्या एकबीजाबरोबर साहचयवसुंबुंध मानतो. हे एकबीज आवण 
त्याची गती माझ्या कल्पनेत सर्राुंतराबरोबरच अर्तरत असल्याने वनर्ड करण्याचा ककर्ा 
‘भाषाुंतर’ करण्याचा प्रश्नत उद भर्त नाही. 

 
माझी कृती लहान ककर्ा मोठ्या कालार्धीच्या सर्र-एकबीजात भाषाुंतवरत करून 

घेतल्यास त्यामुळे ऐकण्यात मला फरक जाणर्ले की नाही हे साुंगणे कठीण आहे. तरीही असे 
भाषाुंतवरत सुंगीत मी पाहू शकणार नाही हे मला माहीत आहे कारण मुळात सर्र ज्या आकाराचे 
वलवहले तो आकार मुळातील कल्पनेचा असतो. (अथात आपल्या वभन्न दृवष्टकोणामुळे सुंगीताचा 
प्रयोग करणारा सुंगीतलेखनाचा सुंपूणव प्रश्नच मुळी वनर्ड करण्याचा प्रश्न मानील. पण हे चूक 
आहे.). 
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माझ्या सुंगीताचे सर्रूप आवण सर्रगटाच्या सपुंदनाची तऱ्हा याुंच्यामधील नात्यार्र माझा 

वर्श्वास आहे, आवण याचे प्रात्यवक्षत करून दाखवर्ता येत नसले तरी मला त्याची वफकीर नाही. 
सुंगीतरचनाकाराच्या बाजूने त्याचे प्रात्यवक्षक देता येते कारण मी त्या तऱ्हेने वर्चार करतो. 

 
३८  रॉ. कॅ्र.— रृ्ते्त. रृ्ते्त बदलल्यामुळे जो पवरणाम साधता येतो तोच आघात बदलल्याने 

साधता येईल काय? सतुंभ-रेषा म्हणजे काय? 
 

इ. स्रॅ.— पवहल्या प्रश्नास माझे उत्तर असे की होय. एका वर्वशष्ट मयादेपयंत ते शक्य 
आहे आवण ही मयादा म्हणजे सुंगीतातील ठोस वनयवमततेचा अुंश. सतुंभरेषा म्हणजे वनव्र्ळ 
आघातापेक्षा बरेच काही तरी अवधक होय आवण केर्ळ आघाताच्या सहाय्याने वतचा आभास वनमाण 
करता येणार नाही— वनदान माझ्या सुंगीतात. 

 
रॉ. कॅ्र.— तुमच्या सुंगीतात सुंगीताचे सर्त्र् सुरार्टीच्या, लयदारीच्या आवण इतर मागांनी 

प्रसथावपत होते. आवण वर्शषेतः आधारसर्राकषवणाने. सर्रार्र आधारलेले हे ओळख पटवर्णे तुम्ही 
कधी सोडाल असे तुम्हाला र्ाटते काय? 

 
तुंत्र 
 

इ. स्रॅ.— शक्य आहे. आधारसर्राकडे न येताही आपण सुरुर्ात केली त्याच जागेकडे 
आल्याची भार्ना वनमाण करू शकतो : साुंगीवतक यमक हे सुद्धा काव्यगत यमकाने जे साधते तेच 
साधू शकते. परुंतु कोणत्यातरी प्रकाराने सर्त्र् वसद्ध केल्यावशर्ाय रूपाचे अस्सतत्र् शक्य नाही. 

 
रॉ. कॅ्र.— ...पठणाला साथ म्हणून सुंगीताचा उपयोग करण्याबद्दल आता तुमचे काय मत 

आहे? (पसेफोनप्रमाणे). 
 

इ. स्रॅ.— वर्चारू नका. पापे पुसून टाकता येत नाहीत. त्याबद्दल फक्त क्षमा करता येते. 
 
४०  रॉ. कॅ्र.— तुंत्र म्हणजे काय? 
 
४१  इ. स्रॅ.— सुंपूणव माणसू. त्याचा उपयोग कसा करार्ा हे आपण वशकतो पण आपण ते 

वमळर् ूशकत नाही— ककर्ा आपण ते वमळवर्ण्याची क्षमता घेऊनच जन्माला आलेलो असतो असे 
म्हणेन. हृदयाच्या वर्रुद्ध तुंत्र असा अथव सध्या त्याला प्राप्त झाला आहे. पण ‘हृदय’ हे सुद्धा 
अथातच तुंत्रातच जमा होते. माझा वमत्र युजीन बेरमन याने कागदार्र टाकलेला एक वठपका मी 
बेरमन वठपका म्हणून लगेच ओळखतो. मी काय ओळखतो— शलैी की तुंत्र? सुंपूणव मानर्ाची तीच 
सही असे त्याुंचे सर्रूप असते काय? ‘रोमन प्रोमेनेडस्’ मध्ये सटेंधाल म्हणतो, “शलैी म्हणजे तीच 
गोष्ट साुंगण्याची प्रत्येकाची तऱ्हा”. परुंतु कोणताही माणूस तीच गोष्ट साुंगत नाही हे उघड आहे 
कारण कसे साुंगते हेही काय साुंगतो तेच असते. काही तरी मौवलक साुंगण्याची शलैी र्ा तुंत्र काही 
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अनुभर्ाच्या आधी अस्सतत्र्ात नसते— त्याची वनर्ममती त्या मौवलक साुंगण्यामुळेच होत असते. 
काही काही र्ळेा आम्ही रचनाकारावर्षयी असे म्हणतो की, त्याच्याजर्ळ तुंत्र नाही. उदाहरणाथव 
शूमानजर्ळ पुरेसे रृ्ुंदरचनेचे तुंत्र नव्हते असे आपण म्हणतो. परुंतु अवधक तुंत्र जर्ळ असल्याने 
रचनाकार बदलेल असे आपण म्हणत नाही. वर्चार म्हणजे एक गोष्ट र् तुंत्र-म्हणजे वर्चार 
सुंक्रवमत करण्याची र्ा आवर्ष्ट्कृत करण्याची, वर्कवसत करण्याची क्षमता-म्हणजे दुसरी गोष्ट असे 
नसते. बाखचे तुंत्र असे आपण म्हणू शकत नाही (वनदान मी तसे म्हणत नाही) आवण तरीही 
इतराुंपेक्षा ते बाखजर्ळ अवधक होते. बाखचा साुंगीवतक आशय आवण त्याचे घडवर्णे हे र्गेळे 
समजण्याची कल्पना करण्याचा प्रयत्न केला की, आपण बाहेरून देऊ केलेले अथव हासयासपद 
होतात. तुंत्र हे वशकवर्ता येण्यासारखे शास्त्र नाही, ती वर्द्वता नव्हे, पाुंवडत्य नव्हे, ककर्ा एखादी 
गोष्ट कशी करार्याची याचे ज्ञानही नव्हे. तुंत्र म्हणजे सजृन होय आवण म्हणनू ते दर र्ळेेस नर्ीन 
असते. अथातच या शब्दाचे दुसरे न्याय्य उपयोग आहेत. उदाहरणाथव वचत्रकाराुंची जलरुंग आवण 
गुआश-रुंग याुंची तुंते्र असतात, आवण तुंत्ररै्ज्ञावनक अथवही असतात; आपल्याजर्ळ पूल बाुंधण्याची 
तुंते्र असतात आवण सुंसकृतीसाठी म्हणनूही तुंते्र असतात. या अथाने एखादा रचनेच्या तुंत्रावर्षयी 
बोलू शकेल— अभ्यास म्हणनू फुग वलवहण्यावर्षयी. पण माझ्या अथाने मौवलक रचना करणाराचे 
एकच आवण खास त्याचेच असे तुंत्र असते. नव्या रचनाकाराच्या ‘ताुंवत्रक प्रभतु्र्ा’ वर्षयी ऐकले 
की, मला नेहमीच त्याच्या वर्षयी आसथा र्ाटते (जरी टीकाकार या सुंज्ञाचा उपयोग “पण 
त्याच्याजर्ळ अवधक महत्त्र्ाची गोष्ट नाही” अशा अथाने करतात.) ताुंवत्रक प्रभतु्र् कशाचे तरी 
असते आवण ते काही तरी असते. आवण ज्याअधी दुसरे काहीवह मान्य केले नसते तेव्हाही आपण 
तुंत्र मान्य करतो— गुणर्ते्तचा हाच असा एक आवर्ष्ट्कार मला माहीत आहे— त्याअथी एका वर्वशष्ट 
मयादेपयंत गुणर्त्ता आवण तुंत्र ह्या गोष्टी सारख्याच असल्या पावहजेत. आजकाल सर्व कला–
आवण वर्शषेतः सुंगीत–तुंत्राचे परीक्षण करण्यात गढल्या आहेत. माझ्या मते अशी परीक्षा कलेच्या 
सर्रूपासुंबुंधीच असली पावहजे–कधी न सुंपणारी आवण दर र्ळेेस नर्ीन असणारी परीक्षा. नाही 
तर तीत काही अथवच नाही. 

 
४२  रॉ. कॅ्र.— तुमच्या सुंगीतात पुनरार्ृत्तीचे–ओसटीनॅटोचे–तत्त्र् आढळते. ओसटीनॅटोचे 

कायव काय? 
 

इ. स्रॅ.— ते स्सथवतशील म्हणजे वर्कास-वर्रोधी असते आवण आपल्याला कधी कधी 
वर्कासाचा वर्रोधही लागतो. 

 
र्ाद्यरृ्ुंदरचना 

 
रॉ. कॅ्र.— चाुंगली र्ाद्यरृ्ुंदरचना म्हणजे काय? 

 
इ. स्रॅ.— ज्या र्ाद्यरृ्ुंदरचनेची तुम्हाला जाणीर् होत नाही ती. हा शब्द म्हणजे एक वझलई 

आहे. एखादा सुंगीतरचना करतो आवण मग त्याची र्ाद्यरृ्ुंदरचना करतो असे या शब्दाचे ढोंग 
असते. एका अथाने ते खरे असते. वपआनोसाठी सुंगीत वलहून मग त्याचे र्ाद्यरृ्ुंदासाठी ‘भाषाुंतर’ 
करणारे सुंगीत रचनाकाराच एका अथाने र्ाद्यरृ्ुंदरचनाकार असतात. आवण रचनाकाराुंनी 
वपआनोर्र र्ाजर्लेल्या भागाुंसाठी कोणती र्ादे्य चाुंगली हा प्रश्न मला वकती र्ळेा वर्चारला गेला 
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हे लक्षात घेता कदावचत बरेच रचनाकार ह्या पद्धतीचे अर्लुंबन करीत असतील. हे रचनाकार–
आपल्याला माहीत आहे— खरे वपआनो-सुंगीतच वपआनोर्र र्ाजवर्तात, आवण र्ाद्यरृ्ुंदरचना 
करण्यास हेच फार मुस्ष्ट्कल असते. 

 
४५  रॉ. कॅ्र.— तुम्ही नर्ीन र्ाद्याुंनी आकर्मषले जाता काय? इलेस्क्रक, पौर्ात्य, चमत्कारपूणव, 

जॅझ इ.? 
 
४६  इ. स्रॅ.— ...नर्ीन (मला नर्ीन असणाऱ्या) र्ाद्याुंत मला नेहमीच आसथा र्ाटते, 

त्याुंच्यावर्षयी आकषवण र्ाटते. परुंतु अगदी आजपयंत कल्पक रचनाकाराुंना जुन्या र्ाद्याुंत ज्या 
नर्ीन शक्यता शोधणे शक्य झाले आहे त्यामुळेच मला अवधक र्ळेा कौतुक र्ाटत आले आहे..... 

 
...याप्रमाणे एक जुने र्ाद्य, वपआनो मला ओन्द मर्मतनोत (Ondes Martinot) पेक्षा अवधक 

आसथाजनक र्ाटते. अथात या वर्धानामुळे मी र्ाद्यरृ्ुंदरचना म्हणजे साुंगीवतक वर्चारापेक्षा र्गेळा 
भाग मानतो असा भास होण्याचा धोका आहे. 

 
४८ भाषाांतर 
 

रॉ. कॅ्र.— कोणत्याही सुंगीतरचनाकाराचा, सुंगीतसुंवहता भाषाुंतवरत सर्रूपात गाईल्या 
जाण्याच्या प्रश्नाशी अवधक सुंबुंध आलेला नाही. यावर्षयी तुम्ही थोडेसे साुंगाल काय? 

 
इ. स्रॅ.— सुंवहता आवण सुंगीतालेख भाषाुंतवरत व्हार्ते, कथानक रचनेचा साराुंश इ. 

आगाऊ र्ाटले जार्ते, कल्पनाशक्तीला आर्ाहन होऊ द्या, परुंतु वर्वशष्ट वठकाणी, वर्वशष्ट 
सुंगीतासाठी ज्याुंची रचना केली गेली आहे त्या शब्दाुंचे ध्र्नी र् आघात बदलू नका. ... भाषाुंतराने 
रृ्त्तीचे सर्रूप बदलते आवण त्याची साुंसकृवतक एकसुंधता नष्ट होते. मूळची कृती जर पद्यात्मक 
असेल— वर्शषेतः आुंतवरक यमकाुंनी समदृ्ध असलेल्या भाषेतील पद्यात असेल तर वतचे फार 
ढोबळ मानाने फक्त रूपाुंतर करता येते— भाषाुंतर नव्हे... रूपाुंतरात साुंसकृवतक 
घटनासथळाुंचेही भाषाुंतर होते आवण याचा पवरणाम ज्याला मी साुंसकृवतक एकसुंघतेचा नाश 
म्हणतो तो होतो.... 

 
भाषाुंतरामुळे सुंवहता आवण सुंगीत याुंचा कसा नाश होतो याचे उदाहरण ‘रेनाडव’ या माझ्या 

कृतीतील शरे्टच्या भागात आढळते. मी ज्याचा उल्लेख करत आहे तो भाग–मी, त्याला 
‘प्रीबोटसकी’ म्हणतो (अथवहीन अक्षराुंचे गाणे, काही काही र्ळेा यातला काही भाग बोलला 
जातो)— त्या भागाचे रुसी भाषेला वनसगवतः असणारी गती आवण आघातयुक्तता याुंना राबवर्ले 
आहे. प्रत्येक भाषेला एक खास अशी सर्तःची गती असते आवण त्यामुळे काही अुंशी सुंगीताची गती 
आवण सर्रूप वनवित होते. या भागाचे कोणतेही भाषाुंतर मी साुंगीवतक दृष्ट्ट्या रुसी भाषेला जसे 
राबवर्ले आहे त्याची बरोबरी करू शकणार नाही. 
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५०  सुंगीतकृतींना त्याुंच्या मूळच्या भाषाुंत सादर करणे हे सुंपन्न सुंसकृतीचे वचन्ह होय आवण 
सुंगीतदृष्ट्ट्या बोलार्याचे तर बाबले हे एक र्रदान आहे. 

 
आजच्या सांगीतासांबांधी 

 
१२०  रॉ. कॅ्र.— समीक्षक, नालायक, अक्षम असतात असे तुम्ही म्हणता तेव्हा तुमचा अथव काय 

असतो? 
 

इ. स्रॅ.— मला असे म्हणार्याचे आहे की, एखाद्याचे व्याकरण समजून घेण्याची सामग्रीही 
त्याुंच्याजर्ळ नसते. सुंगीतातील र्ाक्याुंश कसा घडवर्ला जातो हे त्याुंना वदसत नाही, सुंगीत कसे 
वलवहले जाते हे त्याुंना जाणता येत नाही, समकालीन साुंगीवतक भाषेच्या तुंत्रातही ते असमथवच 
असतात. जनतेची वदशाभलू करून समीक्षक आकलनात वदरुंगाई वनमाण करतात. समीक्षकाुंमुळे 
काही मौवलक गोष्टी फार उवशरा आल्या. आवण नर्ीन सुंगीताच्या पवहल्या प्रयोगाच्या वकतीतरी 
समीक्षणात आपण समीक्षकाने केलेली प्रयोगाची टीका ककर्ा सतुवत (बहुधा सतुतीच) र्ाचतो. आता 
प्रयोग हा कशाचा तरी असतो, ते काही अधाुंतरी अस्सतत्र्ात नसतात— त्याुंना ज्या सुंगीताचा 
प्रयोग करार्याचा आहे त्या व्यवतवरक्त अस्सतत्र् नसते. ज्या सुंगीतकृतींचे समीक्षकाला ज्ञान नाही 
त्या सुंगीताचा प्रयोग चाुंगला ककर्ा र्ाईट झाला हे समीक्षकाला समजणे शक्य कसे आहे? 

 
रॉ. क्र.— “प्रवतभा”. तुम्हाला याने काय बोध होतो? 

 
इ. स्रॅ.— काटेकोरपणे बोलार्याचे तर ती एक करुणाजनक सुंज्ञा आहे; ककर्ा बुवद्धवनष्ठ 

वर्रोध करार्ा अशी ज्याुंची पात्रता नसते त्याुंनी र्ाङ मयात र्ापरलेली एक प्रचारकी सुंज्ञा आहे. 
मला या सुंजे्ञची अक्षरशः घृणा येते आवण र्णवनपर कृतीत ती आली की मला र्देना होतात. 

 
रॉ. कॅ्र.— “प्रामावणकता” म्हणजे तुमच्या मते काय? 

 
इ. स्रॅ.— ती एक अपवरहायव गोष्ट आहे. पण त्याचप्रमाणे वतने कशाचीच हमी वमळत नाही. 

तसे पावहले तर बहुतेक कलार्ुंत प्रामावणक असतात आवण बहुतेक कला र्ाईट असते. अथात 
काही अप्रामावणक कृती (प्रामावणकपणे अप्रामावणक) चाुंगल्या असतात. आपण बरोबर आहोत ही 
खात्री वजतकी धोक्याची आहे तेर्ढे आपण प्रामावणक असल्याचा वर्श्वास काही धोक्याचा नाही. 
आपण बरोबर आहोत असे सगळ्याुंनाच र्ाटते; पण आपल्याला र्ीस र्षांपूर्ीही असेच र्ाटत होते 
आवण आज आपल्याला कळत आहे की, आपण तेव्हा काही नेहमीच बरोबर नव्हतो. 

 
१२१ स्िरसांगती, स्िरसांहती, लय 
 

रॉ. कॅ्र.— सर्रसुंगतीद्वारा शोध लागण्याचा कालखुंड आता सुंपला आहे, सुंशोधन आवण 
राबवर्णे या दोन्हीबाबतीत आता सर्रसुंगतीचा मागव बुंद आहे असे तुम्ही अनेक र्ळेा म्हटले आहे. 
तुम्ही ह्याचे सपष्टीकरण द्याल का? 
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१२२  इ. स्रॅ.— सर्रार्ली आवण त्याुंचे परसपरसुंबुंध याुंवर्षयीचे तत्त्र् म्हणून सर्रसुंगतीला 
छोटा पण चमकदार इवतहास आहे.... सर्रसुंगतीचे नार्ीन्य आता सुंपले आहे.... सुंगीताबद्दलचा 
अगदी र्गेळा दृवष्टकोण आजच्या कानाला आर्श्यक आहे. आपल्या अलीकडच्या वपढीपेक्षा 
आपल्याला अवधक दूरची वपढी जर्ळची र्ाटते हे एक वनसगाचे रै्वशष्ट्ट्य आहे. आवण म्हणनू 
सर्रसुंगती युगाच्या आधीच्या सुंगीताकडे आजच्या वपढीची आसथा र्ळली आहे. लय, लयीचा 
अनेक पदरीपणा, सर्रसुंहती ककर्ा सर्राुंमधील अुंतरार्र आधारलेली रचना ह्या 
सुंगीतरचनातत्त्र्ाुंचे आज सुंशोधन व्हायला हर्.े मी जेव्हा “मी सर्रसुंगवतपद्धतीने रचना करतो” 
असे म्हणतो तेव्हा मी ही सुंज्ञा एका वर्शषे अथाने र्ापरीत असतो आवण याचे सर्रार्लींच्या 
सुंबुंधाशी काही नाते नसते. 

 
रॉ. कॅ्र.— १९२२ मध्ये बुसोनीने सर्रसुंहतीची व्याख्या करण्याचा प्रवसद्ध प्रयत्न केला. हा 

प्रयत्न म्हणजे सर्रधुनीर्र (सर्रसुंहतीर्र) आधारलेल्या रचना करणाऱ्या आजच्या सुंगीत 
रचनाकाराुंबद्दलची बरीचशी नेमकी भवर्ष्ट्यर्ाणी नव्हे काय? तो म्हणाला, “सर्रसुंहती म्हणजे 
र्ारुंर्ार उतरणारी र् चढणारी आवण लयीने गती वमळणारी आवण पोटवर्भाग होणारी सर्राुंतरे; या 
सर्रसुंहतीतच एक सुप्त सर्रसुंर्ाद आवण भार्ार्सथेचे दशवन असते; आवर्ष्ट्कार या दृष्टीने पाहता 
वतचे अस्सतत्र् शब्दवनरपेक्ष असू शकते आवण ते तसे असते. तसेच ‘रूप या दृष्टीने पाहता सहार्तारी 
भागाुंच्या वशर्ायही वतचे अस्सतत्र् असू शकते र् असते. वतच्या प्रयोगात उच्चनीचतेची पातळी आवण 
र्ाद्य याुंच्या वनर्डीमुळे वतच्या गाभ्यात काहीही फरक नाही.” 

 
इ. स्रॅ.— शरे्टचे दोन मुदे्द हे बुसोनीच्या मुद्द्यातले सर्ात लक्षणीय मुदे्द होत. माझ्या मते, 

सर्राची प्रत्यक्ष उच्चनीचता ही केर्ळ अथाने महत्त्र्ाची नाही ही कल्पना आता, सर्राुंमधील 
अुंतरामुळे सर्राच्या उच्चनीचतेला महत्त्र् येते, या कल्पनेने बाजूला सारली गेली आहे. आज 
सुंगीतरचनाकार सर्राुंचा वर्चार सुटेपणे करीत नसून एका मावलकेतील टप्प्याुंमधील अुंतराच्या 
सुंदभात, त्याुंच्या गवतशीलतेसह, सप्तकासह आवण वर्वशष्ट ध्र्वनगुणाुंसह करीत असतात. 
आपापल्या मावलकाुंवशर्ाय सर्र म्हणजे काहीच नसतात, पण त्याुंच्या मावलकेत त्याुंचा पुनरुद भर्, 
त्याुंची उच्चनीचता, त्याुंचे ध्र्वनगुणरै्वशष्ट्ट्य आवण लयसुंबद्ध बुंध यामुळे त्याुंचे रूप वनवित होते. हे 
सर्व रूपच मावलकावनष्ठ असते— रचनेतली काही र्ा सर्व तत्त्र् ेनव्हेत. व्यस्क्तभत सर्र हा आपल्या 
समूहाचा र्ा व्यर्सथेचा एक भाग म्हणूनच रूपवनविती करतो. 

 
इलेक्रॉणनक सांगीत¹² 
 

रॉ. कॅ्र.— इलेक्रॉवनक सुंगीतावर्षयी तुम्हाला काही म्हणार्याचे आहे काय? 
 

इ. स्रॅ.— मला असे र्ाटते की, ‘मटॅर’ (matiere) फार मयावदत आहे. अवधक नेमकेपणे 
बोलार्याचे तर, इलेक्रॉवनक सुंगीताची जी उदाहरणे मी ऐकली आहेत त्यात सुंगीत रचनाकाराुंनी 
फार मयावदत ‘मटॅर’ (matiere) च नजरेस आणला आहे. हे फार आियाचे आहे. कारण 
आपल्याला माहीत असल्याप्रमाणे त्याच्या शक्यता असुंख्य आहेत. आणखी एक टीका मला 
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करार्याची ती अशी की, या सुंगीताच्या अगदी लहानात लहान तुकड्याुंना सुद्धा शरे्ट नाहीच 
आवण त्या तुकड्यातही पुन्हा कालार्र वनयुंत्रण नाही असे र्ाटते. 

 
१२५  त्यामुळे प्रत्यक्ष असणाऱ्या ककर्ा भास होणाऱ्या पनुरार्त्तीचे प्रमाण फार आहे. म्युवझक 

क्राँक्रीटच्या¹³ कत्यांप्रमाणे अथवपूणव आर्ाजाुंचा उपयोग चालू ठेर्ण्यात माझ्या मते इलेक्रॉवनक 
म्युवझकचे रचनाकार चूक करीत आहेत....... अथात ‘आर्ाज’ ही सुंगीत असू शकतात, पण ते 
अथवपूणव असता कामा नयेत. सर्तः सुंगीत कोणताच अथव सूवचत करत नाही. 

 
इ. स्रॅ.— माझ्यापुरते बोलार्याचे तर सुंगीताचा प्रयोग करणाऱ्याुंना मी फार थोडा र्ार् 

देण्याच्या बाजूने आहे. माझ्या कृतीचे अधे ककर्ा काही भाग र्ाजवर्ण्याचे सर्ातुंत्र्य मी त्याुंना देणार 
नाही. 

 
जॅझ 

 
१२८  रॉ. कॅ्र.— जॅझवर्षयी तुम्हाला काय र्ाटते? 
 
१२९  इ. स्रॅ.— जॅझ म्हणजे एक र्गेळेच कुल आहे. एक अगदी र्गेळे सुंगीत बाुंधणे आहे. 

रचना केलेल्या सुंगीताशी त्याचे काहीच नाते नसते आवण जेव्हा समकालीन सुंगीताचा ते 
आपल्यार्र प्रभार् पडू देऊ पहाते तेव्हा ते चाुंगले जॅझ सुंगीत नसते. तत्कालसफूतव रचनेचे असे 
खास कावलक जग असते. आवण जरा ढगळपणे मयावदत केलेल्या कालातच तत्कालसफूतव सुंगीत 
शक्य असल्याने हे कावलक जग आर्श्यकतेने सैल आवण मोठे असते. आधी त्याची भवूमका तयार 
करार्ी लागते आवण त्यात गरमागरमपणाही लागतो. आघातर्ादे्य आवण खालच्या सुराची.... र्ादे्य 
ही उष्ट्णता पुरवर्णारी मध्यर्ती कें दे्र होते. त्याुंनी उष्ट्णतामान ‘शीतल’ ठेर्ार्याचे असते, शीतल 
नव्हे. हे म्हणजे (अथातच) काहीच न साधणाऱ्या हसतमथुैनासारखे असते, पण त्यामुळे कलेला 
आर्श्यक त्या कृवत्रम ‘सुंभर्ा’ चा लाभ होतो. इथे आसथा र्ाटण्याचे कें द्र हे र्ाद्यार्रची तयारी 
आवण र्ाद्यसुंबद्ध व्यस्क्तमत्र् याुंत असते; सर्रधून ककर्ा सर्रसुंगती याुंत नसते. आवण लयीत तर 
मुळीच नसते. लयसुंबद्ध प्रमाण ककर्ा त्यापासूनचे सर्ातुंत्र्य नसल्यामुळे त्यात लय नसते. 
लयीऐर्जी वतथे माते्रचा आघात असतो. र्ाद्यर्ादक सुंगीत चालू ठेर्ण्यासाठी आवण माते्रच्या 
कोणत्या बाजूस आपण आहोत हे माहीत व्हार् ेम्हणनू सारा र्ळे आघात करीत असतात. कल्पना 
र्ाद्यगत असतात ककर्ा त्यानुंतर, र्ाद्याुंपासून येत असल्याने कल्पनाच नसतात. 

 
सांगीताचा प्रयोग 

 
रॉ. कॅ्र.— चाुंगली सुंगीतरचना एकाच गतीत र्ाजवर्ता येते या शोनबगवच्या गृहीत 

वर्धानाशी तुम्ही सहमत आहात का? 
 

इ. स्रॅ.— प्रत्येक सुंगीतरचनेची सर्तःची अशी एक अनन्यसाधारण गती (सपुंद) असणे हे 
आर्श्यक आहे. ज्या सुंगीतरचनेचा अथव लार्ण्यात सुंगीताचा प्रयोग करणाऱ्याुंना व्यस्क्तगत 
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आसथा असते. ककर्ा ज्याचा ज्या सुंगीतरचनेशी नीटसा पवरचय नसतो अशाुंकडन गतीतील 
वर्वर्धता येत.... 

 
रॉ. कॅ्र.— चुकीचा प्रयोग केल्यामुळे अवभजात सुंगीताचा खून करणे सौंदयवर्ादी 

(रोमवँटक) सुंगीताचा खून करण्यापेक्षा अर्घड आहे असे तुम्हाला र्ाटते काय? 
 

इ. स्रॅ.— या र्गीकरणाने तुम्हाला काय अवभपे्रत आहे आवण प्रयोग वकतपत चुकीचा 
झाला यार्रच अथात हे अर्लुंबून आहे.... माझी ‘ॲगॉन’ ही कृती आवण बगवची ‘कामेरकोंझेटव’ ह्या 
दोन कृती मला र्ाटते अवभजात आवण सौंदयवर्ादी या र्गीकरणासाठी ज्या रै्वशष्ट्ट्याुंचा उपयोग 
करतो त्याच रै्वशष्ट्ट्याने र्गेळ्या पडतात. 

 
‘कोमेरकोंझेटव’ हे भार्स्सथतीर्र ककर्ा अथव लार्ण्यार्र पुष्ट्कळच अर्लुंबनू आहे. सर्व 

कृतीर्र जर भार्स्सथतीचा पगडा नसेल तर वर्भागाुंचे सुंबुंध जुळत नाहीत, रूप वसद्ध होत नाही, 
तपशील भरला जात नाही आवण जे साुंगायचे असते ते साुंगण्यास सुंगीत असमथव ठरते— कारण 
सर्राुंतून जो साुंगीवतक सुंदेश द्यार्याचा असतो त्यापलीकडे काहीतरी सुंगीताला साुंगार्याचे 
असते असे सौंदयवर्ादी कृती गृहीत धरतात. सौंदयवर्ादी कृतींना नेहमी पवरपूणव प्रयोगाची गरज 
असते. कसोशीचा ककर्ा नेमका असा पवरपूणवचा अथव नसून सफूर्मतपूणव असा असतो. सौंदयवर्ादी 
कृतीत गतीचा कमीजासतपणा बऱ्याच प्रमाणात शक्य असतो (बगवच्या कृतीत मेरोनमचे ठोकेही 
‘सका’ (ठोकळमानाने) असे र्णवन केले जातात आवण प्रयोगाची र्ळे पुष्ट्कळ र्ळेा दहा 
वमनीटाुंपयंत बदलते). इतरही काही सर्ातुंत्र्ये घेतली जातात. आवण “सर्ातुंत्र्य” हेच मुळी 
सौंदयवर्ादी कृतीच्या प्रयोगकत्याने सुंक्राुंत करार्याचे असते. 

 
सुंगीत-सुंचालकाुंच्या करीअसव बहुताुंशी सौंदयवर्ादी सुंगीतामुळे बनल्या आहेत हे लक्षात 

घेणे मोठे मनोर्धेक आहे. अवभजात सुंगीत सुंगीत-सुंचालकाला गाळून टाकते; त्यात आपल्याला 
सुंगीत-सुंचालक आठर्त नाही; त्याचा व्यर्साय म्हणनूच त्याचा आपण वतथे वर्चार करतो— 
भाष्ट्य करण्याच्या, अथव लार्ण्याच्या त्याच्या शक्तीमुळे नाही— मी माझ्या सुंगीतावर्षयी बोलतो 
आहे. 

 
परुंतु ह्याच्या उलट केलेले सगळे दुसऱ्या र्गातल्या सुंगीताला लागू पडते काय? 

कदावचत अुंशाचा फरक महत्र्ाचा असला तरी प्रत्येक र्गाची काही रै्वशष्ट्टे्य काही वठकाणी दोन्ही 
र्गांना लागू पडतात. उदाहरणाथव सर्ातुंत्र्य आवण भार्स्सथती सुंक्राुंत न करता आल्याने एखाद्या 
सुंचालकाने माझ्या सुंगीताचा प्रयोग वबघडवर्ला तर या गोष्टी सर्ांशाने दुसऱ्या तऱ्हेच्या सुंगीतास 
लागू होतात असे त्याने मला साुंगू नये. 

 
१३२  रॉ. कॅ्र.— तुमच्या सुंगीताचा प्रयोग करण्यातल्या मुख्य समसया कोणत्या असे तुम्हाला 

र्ाटते? 
 

इ. स्रॅ.— गती ही पवहली समसया होय. चकुीची ककर्ा सुंवदग्ध गती सोडून बाकी सर्ास 
माझी कृती परुून उरते. (तुमच्या प्रश्नाची आधीच अपेक्षा करून साुंगार्याचे तर ‘होय’, 
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मेरोनमप्रमाणे चूक असूनही योग्य धमाची गती असू शकते. अथातच मेरोनमपासून ती काही फार 
लाुंबची असू शकत नाही.) आवण हे काही फक्त माझ्या सुंगीताबाबत नव्हे. बाखच्या काँचेटोच्या 
प्रयोगामधील र्ादे्य, त्यातले अलुंकरण ककर्ा वरल्स् बरोबर असूनही जर त्याची गती हासयासपद 
असेल तर काय उपयोग आहे? मी अनेकदा म्हटले आहे की माझे सुंगीत र्ाचनासाठी, 
अुंमलबजार्णीसाठी असते, अथव लार्ण्यासाठी नसते. मी अजूनही तसेच म्हणेन कारण अजूनही 
ज्याचा अथव लार्ार्ा लागेल असे काही त्यात मला वदसत नाही (मी वर्नयाने नव्हे तर उद्धटपणे 
असे म्हणू इस्च्छतो). परुंतु तुम्ही हरकत घ्याल की माझ्या सुंगीतातील शलैीवर्षयक प्रश्नाुंना काही 
सुंगीतलेखनात वनयाणक उत्तरे दाखवर्लेली नाहीत आवण म्हणून शलैीबाबत अथव लार्ायला हर्ा. 
हे खरे आहे आवण म्हणनू माझ्या ध्र्वनमुवद्रका ह्या माझ्या छापील सुंगीताला अवनर्ायव पूरक होत, 
असे मी मानतो. परुंतु माझे टीकाकार या तऱ्हेचा अथव लार्ण्याचा वनदेश करीत नसतात. ‘कसफनी 
इन र्थ री मुव्हमेंटस्’ या माझ्या कृतीच्या पवहल्या मुव्हमेंटच्या शरे्टी ढाल्या क्लॅवरनेटच्या सर्राुंच्या 
पुनरार्ृत्तीस हासय म्हणता येईल काय हे त्याुंना हर् ेआहे. त्याचा ‘हासय’ असाच अथव माझ्या मनात 
आहे असे गृहीत धरू. पण यामुळे या कृतीचा प्रयोग करणाऱ्यास काय फरक पडतो? सर्र तरीही 
अनाकलनीयच राहतात. ते प्रतीके नसतात, वचन्हे असतात. 

 
माझ्या सुंगीतातील शलैीसुंबुंद्ध प्रयोगसमसया म्हणजे सपष्टोच्चार र् लयबद्ध भाषेच्या होत. 

सूक्ष्माथवभेद यार्र अर्लुंबून असतो. सपष्टोच्चार म्हणजे मुख्यतः र्गेळे करणे होय. डब्ल्यू. बी. 
येटस् ने आपल्या कवर्तेच्या ज्या तीन ध्र्वनमुवद्रका वदल्या आहेत त्याुंच्याखेरीज दुसरे उदाहरण 
मला याबाबतीत र्ाचकाुंना देता येत नाही. यटस् प्रत्येक ओळीच्या शरे्टी थाुंबतो, प्रत्येक शब्दार्र 
आवण शब्दाुंच्या मध्येही तो नेमका र्ळे थाुंबतो— काव्यगत छुंदाबाबत जशी त्याची तपासणी करार्ी 
त्याच सहजतेने त्याच्या कवर्ताुंचे सुंगीताला लयीच्या दृष्टीने सुंगीतलेखन करता येईल. 

 
१३४  शलैीची पूणव र्ा वटकाऊ अशी कल्पना केर्ळ सुंगीतलेखनाने देता येईल असे मला र्ाटत 

नाही. प्रयोगकत्यालाच त्यातली काही तत्त्र् ेसुंक्राुंत करार्ी लागतात..... ईश्वर त्याच्यार्र कृपा 
करो. 

 
तरुि णपढी 

 
१३८  इ. स्रॅ.— ...“वदशा बदलली याचा अथव असा नव्हे की, ज्याचा आता प्रभार् पडत नाही ते 

टाकाऊ असते. शास्त्रात, वजथे प्रत्येक नर्ीन शास्त्रीय शोध म्हणजे आधीच्या कोणत्या तरी सत्याला 
सुधारणे असते, वतथे असे कधी कधी होते. परुंतु सुंगीतात प्रगती म्हणजे केर्ळ भाषेच्या हत्याराचा 
वर्कास करणे.... लय, नाद, बाुंधणी यात आपण नर्ीन करू शकतो. आपण वर्वशष्ट मागांनी 
अवधक कें द्रीकरण केल्याचा दार्ा करतो आवण असा युस्क्तर्ाद करतो की आपण या एका अथाने 
प्रगतीच्या वदशनेे उत्क्राुंती केली आहे. 

१३९ परुंतु या उत्क्राुंतीतील एक पाऊल म्हणजे आधीच्या पार्लास रद्द करणे नव्हे. माँवरअनच्या 
रृ्क्षमावलकाुंकडे र्ासतर्ापासून अमूताकडे होणारी प्रगती म्हणून बघता येईल पण म्हणून एखादा 
रृ्क्ष कमी र्ा अवधक अमूतव आहे म्हणून तो दुसऱ्या एखाद्या रृ्क्षापेक्षा कमी र्ा अवधक सुन्दर आहे 
असे म्हणण्याचा मूखवपणा कोणी करणार नाही. ‘अपोलो’ आवण ‘ओडीपस’ पासून ते ‘रेक्स प्रोगे्रस’ 
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पयंतचे माझे सुंगीत जरी आजच्या तरुण वपढीला र्धेक र्ाटणाऱ्या र्ाटा शोधीत नसले तरीही ह्या 
कृती नक्कीच अस्सतत्र्ात राहतील. 

 
प्रत्येक युग म्हणजे एक ऐवतहावसक एकात्मता असते. पक्षपाती समकालीनाुंना हे युग 

म्हणजे असे ककर्ा तसे आहे असे अथातच र्ाटते पण त्यातला सारखेपणा हळूहळू दृग्गोचर होतो 
आवण कालाुंतराने असे ककर्ा तसे या दोन्हीही एकाचेच भाग होतात. उदा. वनओ-क्लावसक ही 
सुंज्ञा आता युद्धाुंमधल्या सर्वच सुंगीतरचनाकाराुंना लार्ण्यात येते. 

 
तरुि सांगीतरचनाकाराांना सल्ला 
 

रॉ. कॅ्र.— तरुण सुंगीतरचनाकाराुंना तुमच्या काही सूचना आहेत काय? 
 

इ. स्रॅ.— सुंगीतरचना असतो तरी ककर्ा नसतो तरी. त्याला सुंगीतरचनाकार बनर्ले 
अशी एखादी देणगी वमळवर्ण्याचे तो वशकू शकत नाही आवण ही देणगी त्याच्याजर्ळ असेल तेव्हा 
ककर्ा नसेल तेव्हा–दोन्ही र्ळेा त्याला मला जे साुंगार्याचे आहे त्याची गरज भासणार नाही. 
रचनेने जर त्याच्यात नेमक्या भकुा वनमाण केल्या आवण त्या पुरवर्ताना त्याुंच्या मयादाुंचे नीट 
आकलन झाले तर आपण सुंगीतरचनाकार आहोत हे तो जाणेल. त्याचप्रमाणे त्याला जर फक्त 
“सुंगीतरचना करण्याची इच्छा” ककर्ा “सुंगीतात आत्मावर्ष्ट्कार करण्याची कामना” असेल तर 
आपण सुंगीतरचनाकार नाही हे त्याला समजेल. या भकुाुंमुळे र्जन आवण आकार वनवित होतो. 
या भकुा काही केर्ळ व्यस्क्तमत्र्ाचे आवर्ष्ट्कार नव्हेत— त्या खरे पाहता आर्श्यक अशी मानर्ी 
मोजमापे आहेत. बऱ्याच नर्ीन सुंगीतात ही मोजमापे जाणर्त नाहीत त्यामुळे ते ‘पळते सुंगीत’ 
र्ाटते— सुंगीताला सपशव करून पनु्हा त्यापासून पळ काढणारे–रवशयन शतेकऱ्याुंसारखे या 
शतेकऱ्याला वर्चारले “झार झालास तर काय करशील?” तो म्हणाला, “मी शुंभर रूबल्स चोरीन 
आवण जीर् घेऊन पळेन”! 

 
तरुण सुंगीतरचनाकाराुंना–वर्शषेतः अमेवरकन–मी वर्द्यापीठातल्या वशक्षणासुंबुंधीही 

धोक्याची सूचना देईन.... मुद्दा असा आहे की, वशक्षण हे ॲकॅडेवमक असते. (र्बेसटर : ताुंवत्रक र् 
व्यार्सावयकापेक्षा अवधक ग्राुंवथक, वनयमाुंना धरून, परुंपरागत, शास्त्रीय आवण प्रत्यक्ष काही हाती 
येण्याची ज्यापासून अपेक्षा नसते असे) याचा अथव असा की, रचनाकार रचना करीत नसलेल्या 
काळापुरते तरी या वशक्षणात हर्ा असलेला कॉन्रासट नसणार. खरा सुंगीतरचनाकार आपल्या 
कृतीवर्षयी सारखा वर्चार करीत असतो. याची त्याला नेहमीच जाणीर् नसते पण नुंतर जेव्हा 
त्याला आपण काय करार् े याची एकाएकी जाणीर् होते तेव्हा आपण सारखा आपल्या कृतीचा 
वर्चार करतो हे त्याला कळते. 

 
१४६  रॉ. कॅ्र.— नर्ीनाुंपैकी काही प्रायोवगक सुंगीतरचनाकार जरा “फार करत आहेत” हे 

तुम्हाला मान्य आहे काय? 
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१४७  इ. स्रॅ.— ‘प्रयोग’ याला वर्ज्ञानात काही अथव आहे : सुंगीतरचनेत त्याला काहीच अथव 
नाही. कोणतीही चाुंगली सुंगीतरचना कधीही केर्ळ प्रायोवगक नसते : ती सुंगीत असते ककर्ा 
नसते. आवण ती कोणत्याही दुसऱ्या सुंगीतरचनेसारखीच ऐकली पावहजे. जर प्रयोगापेक्षा त्यात 
काहीच अवधक नसेल तर सुंगीतरचनेतील यशसर्ी प्रयोग हा एखाद्या अयशसर्ी प्रयोगाइतकाच 
अपयशी ठरेल. परुंतु तुमच्या प्रश्नातील माझे लक्ष र्धेणारा भाग म्हणजे सीमारेषा आखाव्यात असे 
सुचवर्णारा होय. “इथपयंतच, याच्या पलीकडे नाही. या सीमेपलीकडे सुंगीत जाऊ शकत नाही”. 
मला र्ाटते र्गेर्गेळ्या समूहाुंर्र र्गेर्गेळ्या प्रकारच्या आव्हानाुंचा काय पवरणाम होतो याचा 
मानसशास्त्राने अभ्यास केला असार्ा. सर्वसाधारण पवरणाम काय आवण ते केव्हा होतात— प्रसतुत 
सुंदभात नर्ीन कल्पनाुंपासून सुंरक्षण केव्हा शोधले जाते आवण या सुंरक्षणाचे समथवन कसे केले 
जाते— याचाही अभ्यास झाला असार्ा. मला यावर्षयी काही मावहती नाही. पण माझ्याभोर्ती 
देखार्ा आहे तो अशा सुंगीतरचनाकाराुंचा की ज्याुंनी आपल्या वपढीच्या प्रभार्ाचे दशक झाल्यार्र 
पुढचा वर्कास आवण पुढली वपढी यापासून आपल्याला बुंद करून ठेर्ले आहे.... अथात आपल्या 
‘ज्युवनअसव’ पासून वशकण्यास अवधक प्रयत्न करार् े लागतात आवण त्याच्या रीतीभाती काही 
नेहमीच चाुंगल्या नसतात. पण तुम्ही जेव्हा पुंचाहत्तरीत असाल आवण तुमच्या वपढीने चार तरुण 
वपढ्या पावहल्या असतील तेव्हा आधीच “सुंगीत रचनाकार कोठपयंत जाऊ शकतात” हे ठरवर्णे 
शोभनू वदसत नाही. या ऐर्जी नव्या वपढीला कोणती नर्ी गोष्ट नर्ी बनवर्ते याचा शोध घेणेच बरे 
वदसते. 

 
ज्याुंनी कोष फोडला ते लोक पुष्ट्कळदा आपल्या कामवगरीर्र खपली धरू देतात. कोणत्या 

भीतीमुळे ते थाुंबा थाुंबा असे ओरडतात? कोणत्या सुरवक्षततेच्या शोधात ते असतात आवण वतला 
जर मयादा असतील तर ती सुरवक्षतता कशी? ते आज जे झाले आहेत त्यावर्रुद्ध त्याुंनीच पूर्ी 
झगडा वदला आहे ते कसे वर्सरतात? 

 
 

• • • 
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आत्मचणरत्रात्मक : स्मृती आणि णिप्पिी 
वनवजन्सकी–वनवजन्सका 

 
१७१  “त्याला असे र्ाटे की नृत्यरचनेने नेहमी सुंगीतातील आघात आवण आकृती याुंच्याशी 

एकर्ाक्यता साधून त्याुंना उठार् द्यार्ा. पण यामुळे पवरणामतः नृत्य लयबद्ध पुनरारृ्त्ती आवण 
अनुकरण यापुरते मयावदत झाले. माझ्या मते नृत्यरचनेने सर्तःचे रूप शोधले पावहजे— सुंगीताच्या 
‘युवनट’ शी मोजमाप साधणारे पण सर्तुंत्र. नृत्यरचनाकाराला हर्ी वतथे नृत्यरचनेची सुंगीताशी 
एकर्ाक्यता असार्ी पण सुंगीताची रेषा आवण मात्रा याुंचीच पनुरारृ्त्ती त्यात नसार्ी. सुंगीतकार 
असल्यावशर्ाय नृत्यरचनाकार कसे होता येईल हे मला कळत नाही.” 

 
२०५  ...“सुंगीत आवण शब्द दोन्ही एकच होत”. शब्दाची सुंगीताबरोबर साुंगड घातली की शब्द 

म्हणून त्याुंच्या अुंगी असलेल्या लयबद्ध र् नादमय सुंबुंधातील काही सुंबुंध गळतात ककर्ा त्या 
बदली काही नर्ीन सुंबुंधाुंचा लाभ करून घेतात— खरे पाहता एका नर्ीन सुंगीताचा लाभ करून 
घेतात. त्याुंचा अथव तोच राहतो हे वनःसुंशय. पण ते जसे अथवपूणव असतात असेच जादूने भरलेले 
असतात आवण सुंगीताबरोबर साुंगड धातली की या जादूचे रूपाुंतर होते. 

२०६ मला असे म्हणार्याचे नाही की सुंगीतरचनाकाराने केर्ळ शब्दाुंच्या सुंबुंधाुंचे पवरणाम सुंगीतात 
अनुकरणाने आणण्याचा र्ा ते तसेच अबावधत ठेर्ण्याचा प्रयत्न करू नये. वजथे काव्याचा बुंध 
लर्वचक नसेल वतथे ककर्ा काव्याच्या छुंदाने मला रुंगीतरचनेची सूचना केली असेल तेव्हा मी 
सर्तः हेच केले आहे..... परुंतु या दृवष्टकोनात “सुंगीतानुरूप शब्द बसवर्णे” यात गर्मभत असलेला 
आशय गृहीत वदसतो.... एक कनदाव्युंजक, मयावदत र्णवन आहे हे.... बेथोर्नेच्या आवण माझ्या 
आशयापासून वनवितपणे दूर असणारे. 

 
२०६  वजदला यापैकी थोडेसे ककर्ा काहीच समजले नाही. ककर्ा समजले तरी त्याचा मतभेद 

होता. ‘पेरेसफोन’ च्या पठणात जसे आघात येत तसेच आघात र्ापरून त्याचे गायन व्हार् ेअशी 
त्याची अपेक्षा होती. शब्दाकृतींना अधोरेवखत करणे ककर्ा त्याुंचे अनकरण करणे हाच माझा 
साुंगीवतक हेतू असार्ा असे त्याला र्ाटे. त्याने लयीची रचना आधीच केली आहे तेव्हा ती अक्षराुंना 
उच्चनीच सर्र शोधण्याचे काम केले की झाले असे त्याचे म्हणणे. Poesia per musica पोएरी ऑफ 
म्युवझकच्या परुंपरेचे त्याला काहीच सोयरसुतक नव्हते आवण कर्ी आवण रचनाकाराुंनी वमळून एक 
सर्तुंत्र सुंगीत करार्याचे असते हे माहीत नसल्याने त्याच्या आवण माझ्या सुंगीतातली तफार्त 
पाहून त्याला धसका बसे. 

 
२०७  पेरेसफोनच्या पवहल्या खेळाआधी सुंवहता आवण सुंगीत याुंचे नाते काय असार् े आवण 

सुंवहतेचे सुंगीतदृष्ट्ट्या ‘अर्यर्’ कसे पाडार्ते यासुंबुंधीची माझी मते असणारे एक वनर्देन प्रवसद्ध 
केले.... या जावहरनाम्याच्या शरे्टचे र्ाक्य असे... “नाक तयार होत नसते : ते फक्त असते. 
माझ्या कलेचे तसेच असते.” 

• • • 
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काही साांगीणतक प्रश्न 
 

“लोक ज्या गाण्याची तारीफ करतात ते नेहमी नर्ीनात नर्ीन असते”. 
—टेलेमरॅक्स 

(भाषाुंतर–राऊस.) 
 

रॉ. कॅ्र.— तुम्ही कोणासाठी सुंगीतरचना करता? 
 
  इ. स्रॅ.— माझ्यासाठी आवण त्या अनुमावनत दुसऱ्याुंसाठी. ककर्ा हा आदशव फार थोड्या 

सुंगीतरचनाकाराुंना गाठता येतो. आमच्यापैकी बहुतेक जण एखाद्या श्रोतृरृ्ुंदासाठी रचना करतात. 
उदाहरणाथव, हेडन पहा : “तुम्ही मला ऑपेरा बफुा (वर्नोदी सुंगीवतका) वलहायला साुंगता.... 
पण तुम्ही जर ती प्रागच्या रुंगभमूीर्र आणणार असाल तर मला तुमच्या इच्छेस मान देता येणार 
नाही कारण माझ्या सर्व सुंगीवतका आमच्या व्यस्क्तगत वमत्रमुंडळींशी.... फार वनगवडत आहेत... 
आवण त्याुंच्या सथानानुसार होणारे त्याचे मी अुंदाज केलेले पवरणाम मला नीटपणे शक्य होणार 
नाहीत”. आवण एका पत्रात “कसफनीतील बऱ्याच गोष्टी मला इुंग्रजी श्रोतृरृ्ुंदासाठी बदलायला 
हव्यात”. परुंतु याचा अथव असा नव्हे की, श्रोतृरृ्ुंद आवण त्याची अवभरुची याुंचा वर्चार कलार्ुंताने 
करणे म्हणजे तडजोड करणे. ‘हॅम्लेट’ आवण ‘डॉन वजओर्ानी’ या कृती अगदी खऱ्या 
श्रोतृरृ्ुंदासाठी वलवहल्या गेल्या पण त्याच र्ळेी त्या श्रेष्ठ कृतींच्या कत्यांनी त्या प्रथमतः सर्तःसाठी 
आवण त्या ‘अनुमावनत’ दुसऱ्याुंसाठीही वलवहल्या. 

 
आश्रय 

 
  रॉ. कॅ्र.— तुमच्या बऱ्याचशा सुंगीतरचना या कुणीतरी साुंवगतल्यार्र रचल्या गेल्या 

आहेत. तुमच्या कलेच्या र्ाटचालीर्र या पवरस्सथतीचा काही पवरणाम झाला आहे काय? ज्याुंनी 
साुंवगतले त्याुंच्या मागणीची र्ा अटींची तुमच्या सुंगीताची वदशा ठरवर्ण्यास काही मदत झाली आहे 
काय? कदावचत सुंगीताच्या आशयार्र त्यामुळे मयादाही पडल्या असतील? मागणीर्रून सुंगीत 
वलवहण्याच्या पद्धतींर्र आजच्या सुंगीताच्या सुंदभात भाष्ट्य कराल काय? 

 
२२०  इ. स्रॅ.— अथात त्याची युक्ती अशी की आपल्याला येणाऱ्या मागणीची वनर्ड करार्याची. 

आपल्याला हर्ी ती रचना करार्याची आवण मग त्याचसाठी मागणी वमळर्ार्याची. हे साधण्याचे 
बऱ्याचे र्ळेा माझ्या सर्तःच्या नशीबात होते. पण तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यार्याचे तर.... या 
मागण्याुंचा माझ्या कलेच्या वदशरे्र ककर्ा आशयार्र फारच कमी प्रभार् पडला आहे.... 

 
२२१  ‘मागणी’च्या (‘कवमशन’च्या) आजच्या आवण पूर्ीच्या भवूमकातील भेद म्हणजे 

उपयुक्ततेचा प्रश्न होय. ते कसेही असो. मला असे र्ाटते की, पूर्ी एखादी ‘प्रत्यक्ष’ गरज पुरी 
करण्यासाठी सुंगीताची मागणी केली जाई.... अथात उच्च दजाच्या म्हणजे अ-व्यापारी सुंगीताचे 
प्रत्यक्ष म्हणजे व्यापारी उपयोग आज सुद्धा अस्सतत्र्ात आहेत.... पण सुंगीतासाठी म्हणून हे सुंगीत 
हर् े असते, प्रवसद्धीसारख्या एखाद्या सहकारी मूल्यासाठी नव्हे याची वनविती करणे बरेच र्ळेा 
अर्घड जाते.... 
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  श्रेष्ठ म्हणजे अमर सुंगीत सर्तःची गरज वनमाण करते; ते सुंगीत मागणीर्रून तयार केले 
ककर्ा कसे ही फक्त रचनाकाराला आसथा र्ाटणारी अशी एक खाजगी आर्मथक बाब होती. 

 
२२३  रॉ. कॅ्र.— एखादी हालचाल, रेषा ककर्ा आकृती याुंच्या केर्ळ दृश्य अनुभतूीमुळे ककर्ा 

वतच्यापासून साुंगीवतक कल्पना तुम्हाला कधी सुचली आहे काय? 
 
  इ. स्रॅ.— असे असुंख्य र्ळेा झाले असार्.े मला मात्र ही जाणीर् झाल्याची एकच आठर्ण 

आहे. १९१४ मध्ये लुंडनमध्ये पावहलेल्या ‘वलटल वटच’ने मला अगदी भारून टाकले होते आवण त्या 
वहसकेदार, झटकेदार हालचाली, र्र-खाली उड्या, लय आवण ज्याला मी नुंतर ‘एक्सेंवरक’ 
म्हटले त्या सुंगीतातील भार् र्ा वर्नोदसुद्धा मला या थोर वर्दुषकाच्या कलेने सुचवर्ला होता.... 

 
वचत्रपट आवण वचत्रपटसुंगीत 

 
२३७  अथात वचत्रपटसुंगीत अनेकदृष्ट्ट्या अथवपूणव असते.... पण सुंगीत म्हणून नव्हे अवधक 

चाुंगले सुंगीतरचनाकार अवधक चाुंगले वचत्रपटसुंगीत वनमाण करू शकतील हे वर्धान म्हणूनच 
अवनर्ायवपणे खरे ठरत नाही. या प्रकाराचे दजे उच्चतर दजाचा पराभर् करतात. 

 
२४१  रॉ. कॅ्र.— सुंगीतातील पास्ण्डत्यर्ाद म्हणजे काय? 
 
  इ. स्रॅ.— वनयमामागची कारणे बदलली तरी जेव्हा वनयम बदलत नाहीत तेव्हा 

पास्ण्डत्यर्ाद वनमाण होतो. म्हणनच ‘पस्ण्डत’ रचनाकार नव्या र्ासतर्ापेक्षा जुन्या वनयमावर्षयी 
जासत आसथा बाळगून असतो. मला इथे वनयम म्हणजे तत्त्र्ाच्या जर्ळपास असणारा असे 
सुचर्ायचे आहे. वनयमाचा साधा अथव म्हणजे अनुकरणात्मक अभ्यासाबरहुकूम 
(एक्सरसाईझप्रमाणे) असण्याचे एक साधन. 

 
  पास्ण्डत्यर्ादाचे खरे ध्येय जर ज्ञानच असेल— आवण ते तसे असते असे मला र्ाटते— तर 

पास्ण्डत्यर्ादी तऱ्हेने पहाता मला फार कमी ज्ञान आहे. जरी आयुष्ट्यभर मी ध्र्नीबरोबरच काम 
केले असले तरीही पास्ण्डत्यर्ादाच्या दृष्टीने पाहता ध्र्नी म्हणजे काय हे मला माहीत नाही. 
(एकदा मी रॅलेचे ‘वथअरी ऑफ साऊुं ड’ र्ाचण्याचा प्रयत्न केला परुंतु गवणती पद्धतीने त्याुंतील 
साध्यात साधी सपष्टीकरणेही मी समजू शकलो नाही.) वक्रयाशीलता हेच माझे ज्ञान. मी काम करीत 
असता मला ते सापडते आवण ते मला सापडत असता मला ते ज्ञात होते. फक्त सापडायच्या आधी 
र् नुंतर ते खूप र्गेर्गेळे असते. 

 
  रॉ. कॅ्र.— सुंगीतात इन्फमेशन वथअरीचा होणारा वर्कास तुमच्या सुंगीतार्र कसा पवरणाम 

करणार आहे असे तुम्हाला र्ाटते? 
 
२४२  इ. स्रॅ.— खेळाुंच्या तावत्त्र्क उपपत्तींमध्ये मला नेहमीच आसथा र्ाटत आली आहे. परुंतु 

सुंगीतरचनाकार म्हणून त्याचे मला काहीच महत्त्र् र्ाटलेले नाही.... वनर्ड ही एक नेमकी गवणती 
प्रवक्रया आहे आवण वर्वशष्ट उदाहरणास जन्म देणाऱ्या या प्रवक्रयेस समजून घेण्यासाठी या 
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उदाहरणापलीकडे पहायला हर्.े (जरी माझ्या दृष्टीने फक्त ते वर्वशष्ट उदाहरणच महत्त्र्ाचे 
असते) हे मला समजते आहे. खऱ्या अथाने व्यापक अशी इन्फमेशन वथअरी सफूतीचे आवण तसे 
पाहता सुंगीतसुंर्हन प्रवक्रयेतील इतर सर्व घटकाुंचे सपष्टीकरण–वनदान वतच्या घटकाुंचे 
समीकरण–देऊ शकते हे मला माहीत आहे. ही सपष्टीकरणे मला बोधक ठरतील असा जरी मला 
वर्श्वास असला तरी मला रचना करण्यास त्याुंचा उपयोग होणार नाही याचा मला त्याहून अवधक 
वर्श्वास आहे. माझा हा दृवष्टकोण येर्ढेच वसद्ध करतो की मी बुवद्धर्ादी नसून सपष्टीकरणाच्या 
प्रश्नात मला फारशी आसथा नाही. “ज्याला वपर्ळा म्हणजे काय हे आधीच माहीत नाही त्याला 
तुम्ही तो कसा सपष्ट करून साुंगणार आहात ते मला कळत नाही” या मूरच्या उदाहरणाची 
उसनर्ारी करून.... “मी एखाद्या सर्राची वनर्ड का केली हे तो सर्र ऐकून ज्याला कळले नाही 
त्याला ती वनर्ड सपष्ट करून कशी साुंगता येईल हे मला कळत नाही.” 

 
  रॉ. कॅ्र.— “सृजन” म्हणजे काय असे तुम्हाला र्ाटते? 
 
  इ. स्रॅ.— काहीच नाही. केर्ळ पद्धतीच्या बदलापेक्षा जे अवधक काहीही नाही अशा 

गोष्टीचा प्रचार करण्यासाठी सुंज्ञा म्हणून मानर्शास्त्रज्ञाुंनी उपयोग केल्यापासून वतच्यार्र फार 
बोजा पडला आहे. 

 
  लहान मुलाचे खरडणे म्हणजे काही सृजनवक्रया नव्हे, ककर्ा फ्रॉनईडला र्ाटले तशी ती 

काही आुंतड्याुंशी सुंबुंवधत वक्रया नव्हे कारण सर्व प्राणी हे सारे करतात पण काही सृजन करीत 
नाहीत. कल्पनाशक्तीची एक उदात्त वक्रया असा ज्याचा कोलवरजप्रणीत अथव आहे, त्या शब्दाचा 
आता कमालीचा अधःपात झाला आहे. सृजन फक्त ईश्वर करू शकतो. 

 
  रॉ. कॅ्र.— आवण आधुवनक? 
 
  इ. स्रॅ.— आधुवनक ही सुंज्ञा ज्या एकाच अथाने माझ्या मते र्ापरता येईल तो अथव मला 

र्ाटते, टॉमस ए केम्पीस च्या “वडर्ोवशओ मॉडना” सारख्या अथाचा वनघेल त्यात एक नर्ीन 
उमाळा, नर्ीन भार्ना गर्मभत आहे. त्यात आधुवनक रोमवँटक हेही भार् आहेत आवण (अशा 
व्यक्तीला).... जग कसे आहे तसे सर्ीकारता न आल्यामुळे दुःख भोगार् े लागते. या अथाने 
“आधुवनक” ही सुंज्ञा “नर्ी शलैी” असणे यार्र जोर देत नाही ककर्ा तसा त्याचा अथवही होत नाही 
(जरी नर्ी शलैी अथातच त्याचा एक भाग असते). ककर्ा नर्ीन शोध हाही त्याचा भाग असला तरी 
नर्ीन शोधाुंनीही आधुवनकता आणता येत नाही. 

 
२४३  वशष्ट अनैवतकतेच्या जगातील नव्यात नव्याबरोबर, सर्ात जासत धक्कादायक 

असलेल्याबरोबर या शब्दाची साुंगड घालणाऱ्या लोकवप्रय अथापेक्षा हे सारे फार र्गेळेच आहे. 
एका मेजर्ानीच्या प्रसुंगी माझी तरफदारी म्हणनू अशी ओळख करून देण्यात आली “....भयुंकर 
आधुवनक”. अथात त्याुंना भयुंकर चाुंगले असेच म्हणार्याचे होते. या शब्दाच्या लोकवप्रय 
अथवसाहचयार्रच शोनबगवची चाटूक्तीही अर्लुंबून आहे. “माझे सुंगीत काही आधुवनक नाही ते 
फक्त र्ाईट तऱ्हेने र्ाजवर्ले जाते”. परुंतु खरे पाहता माझ्या अथाप्रमाणे शोनबगव हा खरा आद्य 
आधुवनक होय. 
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२४८  रॉ. कॅ्र.— अजूनही आमलूाग्र वर्कास करता येईल र्ा राबवर्ता येईल असे कोणते 
साुंगीवतक तत्त्र् आहे काय? 

 
  इ. स्रॅ.— होय आहे. उच्चनीचता. आपले सुंगीत आवण भवर्ष्ट्यकालातले सुंगीत 

याुंच्यातील मुख्य फरक उच्चनीचतेबाबत असेल अशी भवर्ष्ट्यर्ाणी करण्याचा धोका पत्करण्यासही 
मी तयार आहे आवण म्हणून इलेक्रॉवनक सुंगीत हे उच्चनीचता तयार करू शकते हा त्याचा 
महत्त्र्ाचा वर्शषे होय असे मला र्ाटते. 

 
स्स्िरीओफनी (ध्िनीचे बहुकोनत्ि) 

 
२५१  रॉ. कॅ्र.— सुंगीतरचनाकार आवण त्याचा प्रयोग करणारे म्हणून तुम्हाला 

स्सटरीओफनीवर्षयी काय र्ाटते? आजच्या ध्र्वनमुद्रणतुंत्रात त्याचा उपयोग कोणता यावर्षयी 
तुमचे काय म्हणणे आहे? 

 
२५२  इ. स्रॅ.— आपले दोन कान सुमारे सहा इुंच अुंतरार्र असतात तर आपल्यासाठी प्रत्यक्ष 

र्ाद्यरृ्ुंद ऐकणारे स्सटरीओ ध्र्वनग्राहक हे काही काही र्ळेा आठ फूट अुंतराने असतात. आपण 
प्रत्यक्ष कायवक्रम काही स्सटरीओफोवनक पद्धतीने ऐकत नाही आवण म्हणनू पे्रक्षागृहातली उत्तमोत्तम 
खुची देण्याऐर्जी स्सटरीओ (पद्धती) आपल्याला खरे पाहता एक अस्सतत्र्ात नसलेली पण सर्व 
वठकाणी असलेली एक खुची देऊ शकते. (ही खुची काही र्ाद्यरृ्ुंदातली नसते कारण र्ाद्यरृ्ुंद 
सर्तःला काही स्सटरीओ पद्धतीने ऐकू येत नाही.) स्सटरीओ पद्धतीर्र टीका करण्यासाठी नव्हे तर 
उच्च दजाच्या तुंतोतुंतपणा (हाय वफडीवलटी) च्या अथाबद्दल प्रश्न उभे करण्यासाठी हे म्हणत 
आहे. तुंतोतुंतपणा कशाचा? परुंतु माझ्या अथाने जरी स्सटरीओ पद्धती असत्य असली तरी एका 
अथाने ती आदशव आहे आवण म्हणून वतचे पवरणाम महत्त्र्ाचे आहेत. एक तर सध्याच्या 
कायवक्रमगृहाुंना हे एक आव्हान आहे. आदशव स्सटरीओपेक्षा कवनष्ठ सत्यता (म्हणजे आताची 
कायवक्रमगृहे) आपण पसुंत करत राहणे कसे शक्य आहे? 

 
२५३  स्सटरीओ पद्धतीने रवचत सुंगीतार्र आधीच प्रभार् पाडला आहे. एका पातळीर्र याचा अथव 

र्ाद्यरृ्ुंदाच्या बसण्याच्या जागाुंची पुनरवचना करून त्यात अुंतर आवण र्गेर्ेगळेपण वनमाण करून 
स्सटरीओ पद्धतीच्या एका वर्शषेास (खरे म्हणजे वतच्या एका दोषास) राबवर्णे असा होतो. (मी 
जेव्हा असे सुंगीत ऐकतो तेव्हा मी ध्र्नीच्या वदशनेे पाहू लागतो तेव्हा अुंतराइतकेच वदशचे्या 
वर्शषेानेही स्सटरीओ पद्धतीचे र्णवन होते. वसनेरमात असेच होत असते.) ....दुसऱ्या पातळीर्र 
अथव असा की, रचनाकाराुंना लर्करच आपल्या सुंगीतात एक “मध्य पवरणाम” आणण्यास 
स्सटरीओ पद्धती भाग पाडेल. 

 
२५३  सध्याच्या स्सटरीओ पद्धतीच्या ध्र्वनमुद्रणाच्या तुंत्राबद्दल मी फारसे बोलू शकत नाही पण 

ध्र्वनमुद्रणाच्या र्ळेी स्सटरीओ ध्र्वनग्राहकाुंच्या मागण्या मान्य करताना सुंगीतसुंयोजकाुंना येणाऱ्या 
अडचणींची मला मावहती आहे. स्सटरीओ पद्धतीने अुंतर वनमाण करण्यासाठी गायकर्ृुंद आवण 
र्ाद्यरृ्ुंद याुंना र्गेळे करार् ेलागे आवण मग र्गेळ्या काढलेल्या र्ाद्यर्ादकाुंना आवण गायकाुंना 
एकमेकाुंना ऐकताना फार त्रास होई. त्याचप्रमाणे सर्तुंत्र गायकाुंना ककर्ा गायकरृ्ुंदाुंना आवण 
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कदावचत् घुमणाऱ्या ड्रमस् ना पॅनेलस् लार्नू बाजूला बसर्ार् ेलागे. यामुळे आँसाब्ल र्ादन जर्ळ 
जर्ळ अशक्य होई. 

 
२५४  स्सटरीओ पद्धतीबद्दल माझ्या अनेक शुंका असूनही, मला वतच्या गाण्याची आवण गवतशील 

पल्लेदारपणाची, र्ाद्यरृ्ुंदाुंनी एकमेकाचे भाग पुन्हा र्ाजवर्ले असता ते अवतशय सपष्ट करून 
दाखवर्ण्याच्या वतच्या लक्षणीय क्षमतेची (खरे म्हणजे हे वद्वत्त अुंधारातच ठेर्लेले बरे), जर्ळच्या 
आवण लाुंबच्या र्ाद्यात अुंतर उत्पन्न करण्याच्या वतच्या शक्तीची सर्य झाली की मी दुसरे काहीही 
ऐकू शकणार नाही हे मला माहीत आहे. 

 
परांपरा 

 
“मूळ तुला जन्म देते, तू मुळाला नव्हे” 

 
—सेंट पॉल 

 
२५४  रॉ. कॅ्र.— परुंपरेचा तुमचा असा खास अथव र्ा तुमची अशी उपपत्ती आहे काय? 
 
  इ. स्रॅ.— नाही. फक्त मी या शब्दावर्षयी जरा सार्ध आहे. कारण आता त्याचा अथव 

“भतूकालाशी साम्य असलेले” असा केला जातो असे वदसते. कोणताही चाुंगला कलार्ुंत आपल्या 
कलाकृतीचे पारुंपावरक असे र्णवन केले असता फारसा आनुंवदत होत नाही याचे हेच कारण आहे. 
खरे पाहता खरोखरी परुंपरा वनमाण करणारे कायव भतकालासारखे मुळीच नसू शकते. वर्शषेतः 
नजीकच्या भतूकाळाशी त्याचे साम्य नसते आवण हाच भतूकाळ बहुतेक लोक ऐकू शकतात. 
परुंपरा... काही नुसतीच बापाकडून मुलाकडे सोपवर्ली जात नाही. वतच्यार्र एक जीर्न प्रवक्रया 
होत असते. ती जन्मते, र्ाढते, प्रौढ होते, क्षय पाळते आवण कदावचत पुन्हा जन्मते. दुसऱ्या एखाद्या 
सुंकल्पनेच्या र्ा अथव लार्ण्याच्या वर्रोधी अशा या र्ाढीच्या र्ा पुन्हा र्ाढण्याच्या अर्सथा असतात. 
वर्रोधातच खरी परुंपरा जगते. 

 
  “आपला र्ारसा काही सुखासुखी (सर्चे्छया) आपल्यासाठी ठेर्लेला नाही” 

—रेने चार. 
 
  मला र्ाटते हे खरे आहे. परुंतु त्याच र्ळेेस कलार्ुंताला हा र्ारसा म्हणजे एक मजबतू 

वचमट्याची पकड र्ाटत असते. 
 

• • • 
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स्पष्टीकरिे आणि णिस्तार 
 

१. सपष्टीकरण 
 
२८  इ. स्रॅ.— सेंट पीटसवबगवमधील आर्ाज माझ्या आठर्णीच्या अगदी पृष्ठभागार्र आहेत. 

दृक -प्रवतमाुंची पनु्हा आठर्ण होत असते— माझ्या बाबतीत अनपेवक्षत तऱ्हेने (मानवसक इ.) च्या 
दबार्ाुंच्या जुळणीने आवण बदलाने ही आठर्ण होते. पण आर्ाज मात्र एका नोंदवर्ले गेले की 
प्रत्यक्षपणाच्या अर्सथेत राहतात असे र्ाटते. मी पावहलेल्या गोष्टींवर्षयीचे माझे रृ्त्ताुंत अवतशयोक्त 
असतील, त्याुंचे वनरीक्षण चकुले असेल आवण या गोष्टी समृतींच्या कृती वर्कृतींचे वर्षय झाल्या 
असतील (कारण समतृी सर्तःच गुुंतलेल्या वहतसुंबुंधाुंचा एक पुुंजका आहे). पण माझ्या 
आर्ाजावर्षयीच्या आठर्णी मात्र इमानी असतात. वनदान मी ज्या ज्या र्ळेी सुंगीतरचना करतो 
त्या प्रत्येक र्ळेी मी हे वसद्ध करत आहे. 

 
४७  इ. स्रॅ.— मी वपआनोर्ादक असो ककर्ा नसो हे र्ाद्य मात्र माझ्या जीर्नाचे कें द्र आवण 

माझ्या साुंगीवतक शोधाुंचा टेकू आहे. मी वलवहलेला प्रत्येक सर्र त्यार्र पारखला जातो आवण 
सर्राुंचा प्रत्येक सुंबुंध सुटा करून त्यार्र पुन्हा पुन्हा ऐकला जातो. ही प्रवक्रया सुंथ गवतपटाप्रमाणे 
ककर्ा पक्ष्याुंच्या आर्ाजाुंचे ध्र्वनमुद्रण त्याची गती कमी करून ऐकण्यासारखी आहे. 

 
५६  इ. स्रॅ.— सुंगीतवनदेशकात मला सर्ात प्रभार्ी र्ाटलेला म्हणजे गुसतार् माल्हेर होय हे 

मी पूर्ीच नोंदवर्ले आहे. काही अुंशी याला कारण असे की तो सर्तः सुंगीत रचनाकार होता. सर्ात 
अवधक मनोर्धेक (म्हणजे अथात सुुंदर ककर्ा मन चालवर्णारे नव्हते) सुंगीत वनदेशक हे सुंगीत 
रचनाकार असतात. 

५७ कारण सुंगीतातच ज्याुंना नर्ीन अुंतदृव ष्टी लाभलेली आहे असे फक्त तेच असतात..... ते वबचारे–
धुंद्याने सुंगीत वनदेशक असलेले— याुंच्या पार्लार्र पाऊल टाकू शकत नाहीत याला साधे कारण 
असे की ते फक्त वनदेशक असतात. याचा अथव असा की ते नेहमीच एका वर्वशष्ट टप्प्यार्र 
थाुंबतात, भतूकालाच्या कोणत्यातरी एखाद्या कोनाड्यातच ते थाुंबतात. 

 
६६  इ. स्रॅ.— परुंतु सुंगीतरचना पुरी झाल्यापासून काही मवहन्यातच नर्ीन सुंगीताच्या 

ध्र्वनमुवद्रका बाहेर पडत आहेत आवण सुंगीत भाुंडार एका हाताच्या अुंतरार्र आहे असे आजटे 
साुंगीवतक जग आवण माझ्या तरुणपणीचे साुंगीवतक जग याुंची तुलना केली की मला माझ्या 
भतूकाळाची खुंत र्ाटत नाही. सेंट पीटसवबगवमधला माझा अवधक मयावदत अनुभर् हा नाही म्हटले 
तरी अवधक प्रत्यक्षपणे घेतलेला होता. यामुळेच तो अवधक दुलवभ आवण मोलाचा झाला असार्ा. 
मावरयनसकी वथएटरच्या अुंधारात बसून मी सर्व काही प्रत्यक्षपणे पावहले, ऐकले आवण पारखले 
आवण म्हणून माझ्यार्र पडलेली त्याची छापही अवधक प्रत्यक्ष आवण न पुसण्याजोगी आहे. 

 
२. णिस्तार 

 
९९  रॉ. कॅ्र.— सुंगीत आवण गवणत हे सारखे नाहीत असा दार्ा करताना मी तुम्हाला काही 

र्ळेा ऐकले आहे. जरा अवधक सपष्ट कराल काय? 
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  इ. स्रॅ.— अथातच असला काही दार्ा करण्याचे मला काहीच कारण नाही. कारण 
गवणताने माझा बाजा र्ाजतो आवण ‘सारखे’ म्हणजे काय याची मला व्याख्या करता येत नाही. मी 
जे काही म्हणतो तो एक तकव च आहे. नाही म्हणायला मला एर्ढे माहीत आहे की, गवणती आवण 
सुंगीतकार हे दोघेही अटकली, अुंदाज आवण उदाहरणाुंनीच काम करीत असतात; दोघाुंचेही शोध 
शुद्धपणे तार्मकक कधीच नसतात (आवण शोधाुंच्याच सुंदभात तर ते मुळीच तार्मकक नसतात) आवण 
हे शोध एका समान अथाने अमूतव असतात. मला हेही माहीत आहे की, सुंगीत आवण गवणत या 
दोघाुंनाही ‘सारखेपणेच’ आपली सुंगती वसद्ध करता येत नाही, सर्वसामान्य आवण वर्वशष्ट यात भेद 
करता येत नाही आवण दोन्हीही उपयुक्ततेच्या नव्हे तर सौंदयाच्या वनकषार्र अर्लुंबून असतात. 
सरतेशरे्टी, दोन्हीही सत्ये नसून गृहीते आहेत याचीही मला जाणीर् आहे. याच मुद्याला 
गैरसमजाने अवनयवमतता, लहरीपणा म्हटले जाते. 

 
१००  इतर साम्ये अवधक मूतव सुंज्ञामध्ये बुंवदसतपणे माुंडता येतील. उदाहरणाथव ‘ऑडवडव सेट’ 

च्या साुंगीवतक आवण गवणती, सुंकल्पनाुंची तुलना ककर्ा अवनर्ायवपणे सर्-रूप ठेर्णाऱ्या तत्त्र्ाची 
कल्पना घ्या (हे असे रूपतत्त्र् असते की जे इतर तत्त्र्ाुंबरोबर एकत्र आले असता त्याुंच्यात बदल 
घडर्ीत नाही ककर्ा सर्तःही बदलत नाही.) मी पडताळा पाहू शकत नाही पण रृ्त्त म्हणून साुंग ू
शकतो की वडसीजन थीअरी, गु्रप वथअरी आवण बीजगवणतातली ‘शपे’ ची कल्पना याुंचा उपयोग 
केला असल्याचा रचनाकाराुंचा दार्ा आहे. गवणतज्ञाुंना हे सर्व बावलशपणाचे र्ाटेल आवण ते 
बरोबरही आहे. पण मला असे र्ाटते की कोणतावह शोध मग तो बावलश असो र्ा नसो–तो जर 
अवधक मोठ्या प्रश्नाुंकडे नेत असेल तरच मोलाचा आहे. अखेरीस खरे पाहता यामुळे 
सुंगीतशास्त्राच्या गवणती घडर्णुकीस आवण नुंतर साुंगीवतक सत्याुंच्या अनुभर्वसद्ध अभ्यासाकडे 
पोचायला हर् े आवण यात एकत्रीकरणाच्या कलेतील–म्हणजे सुंगीतरचनेतील–सत्याुंचा 
अनुभर्वसद्ध अभ्यास अवभपे्रत आहे. 

 
  सुंगीतकाराला या तऱ्हेच्या घटनाुंवर्षयी काहीही र्ाटो, गवणतामुळे आकृवतमयता आवण 

बाुंधणीची नर्ीन साधने त्याला उपलब्ध होतात ह्याकडे त्याला दुलवक्ष करता येणार नाही. अथात् 
सुंगीतकाराने वर्ज्ञानावर्षयी जरा हुषारीनेच रहायला हर् ेकारण वर्ज्ञान नेहमी तटसथ असते. इ. 
एच्. गोस्म्ब्रख् म्हणतो त्याप्रमाणे “(सुंगीतकाराने) वर्ज्ञानाच्या शोधाुंना आर्ाहन केले तर ते धोका 
पत्करूनच.” पण गवणतामध्ये सुंगीतकाराला एक अभ्यासातला जोडीदार, अनुषुंवगक वर्षय 
सापडार्ा, कर्ीला दुसरी एखादी भाषा जशी उपयोगी असते वततका उपयोगी ठरणारा. 

 
१०१  सुंगीत आवण गवणत यातील सारखेपणा माझ्यापेक्षा फार चाुंगल्या तऱ्हेने व्यक्त करणारी 

मासटनव मोसव या गवणतज्ञाची दोन र्ाक्ये माझ्या र्ाचनात नुकतीच आली. श्री. मोसव अथातच 
गवणतवर्षयीच वलहीत आहेत. पण सुंगीतकाराने केलेल्या आवण मी पावहलेल्या कोणत्याही 
वर्धानापेक्षा पढुील र्ाक्ये सुंगीतरचनेच्या कलेस अवधक नेमकेपणे लागू पडतात. “कोणालाही न 
समजणाऱ्या आवण ज्यात सौंदयाची अजाणता पटणारी ओळख महत्त्र्ाची भवूमका बजार्त असते, 
अशा गूढ शक्तींचा वनष्ट्कषव म्हणजे गवणत होय. सौंदयासाठी म्हणून असुंख्य आकृतींमधून गवणतज्ञ 
एखादी आकृती वनर्डतो आवण वतला भतूलार्र खेचनू आणतो.” 
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  रॉ. कॅ्र.— सुंगीत म्हणजे अमूतीकरण असे तुम्ही म्हणता काय? “सुंगीत काहीही व्यक्त 
करण्यास असमथव असते”! या अनेक र्ळेा उधृत केलेल्या शऱे्याचा अथव काय? सुंगीत ही 
कॅसीरच्या ‘प्रतीकभतूरूपाुंच्या अथानुसार एक सुंर्हनशील कला आहे आवण म्हणून शुद्धपणे 
आवर्ष्ट्कारशील आहे या मताशी तुम्ही सहमत नाही काय? 

 
  इ. स्र.— आवर्ष्ट्कार (ककर्ा आवर्ष्ट्कार न होणे) याबद्दलचा हा जादा प्रवसद्धीस आलेला 

शरेा म्हणजे सुंगीत हे व्यस्क्तगतातीत आवण र्ासतर्ातीत असल्याने शब्दगत अथव आवण र्णवने 
याुंच्याही पलीकडचे असते हे साुंगण्याचा साधा मागव होय. सुंगीत म्हणजे खरे पाहता सुंगीताच्या 
भाषेत व्यक्त केलेली अगम्य कल्पना होय. या समजाला व्यक्त करणे हे माझ्या शऱे्याचे लक्ष होते. 
र्रील समजामुळे वनघणारा गर्मभत अयुक्त वसद्धाुंत असा की सुंगीतरचनाकाराचे सर्रलेखन आवण 
त्याच्या भार्ना यात नेमक्या जोड्या लागतात. माझा शरेा चीड आणण्याइतका अपुरा आवण जाता 
जाता मारलेला होता पण अगदी मूखव समीक्षकाुंच्याही असे लक्षात येऊ शकले असते की त्यामुळे 
सुंगीताला आवर्ष्ट्कारक्षमता नाकारली जात नसून त्यावर्षयीच्या वर्वशष्ट प्रकारच्या भावषक 
वर्धानाची पात्रता नाकारली जाते. मी त्या शऱे्याचा अजूनही पाठपुरार्ा करीन. फक्त आता मी 
त्याची रचना उलटी करेन. सुंगीत सर्तःचाच आवर्ष्ट्कार करते. 

 
१०२  रचनाकाराची कृती त्याच्या भार्नाुंना लाभलेले शरीर असते आवण हे शरीर त्या भार्नाुंना 

आवर्ष्ट्कार करते ककर्ा त्याचे प्रतीक बनते असे अथातच म्हणता येईल.— (जरी या पायरीची 
जाणीर् रचनाकाराला असणे आर्श्यक नसते). सर्ात महत्त्र्ाची गोष्ट अशी की सुंगीतरचना ही 
ज्याुंना रचनाकाराच्या भार्ना म्हणता येतील अशाुंच्या पलीकडील काहीतरी सुंपूणवतः नर्ीन असते 
आवण ज्या कॅवसरीरचा तुम्ही उल्लखे करता तोच कुठेतरी कला हे सत्यतेचे अनुकरण नसून त्याचा 
शोध आहे असे म्हणत नाही काय? असो. सुंगीतसमीके्षर्रील माझा आके्षप असा की नर्ीन सत्यतेचे 
वशक्षण देण्याऐर्जी, त्यार्र पे्रम करण्यास वशकवर्ण्याऐर्जी बहुधा सर्तःचा रोख समीके्षच्या मते जे 
अनुकरणाचे सर्रूप असते त्याकडे र्ळवर्ते. सुंगीताचा नर्ीन तुकडा म्हणजे नर्ीन सत्यता होय. 

 
  अथातच दुसऱ्या पातळीर्र सुंगीताचा तुकडा ‘सुुंदर’ ‘धार्ममक’ ‘काव्यात्म’ ‘गोड’ ककर्ा 

ऐकणाऱ्याुंच्या सुंख्येनुसार दुसऱ्या अनेक उद गारर्ाचकाुंनी र्र्मणता येईल असा असेल. असू दे. 
परुंतु जेव्हा एखादी व्यक्ती ठामपणे साुंगू लागते की रचनाकार भार्ना आवर्ष्ट्कृत करण्याच्या मागे 
असतो आवण पुढे ती व्यक्ती या भार्नेचे शब्दगत र्णवन देऊ करते तेव्हा शब्द आवण सुंगीत–
वहणकस होतात. 

 
१०२  अलीकडे आवर्ष्ट्काराची समसया एका नर्ीन आवण र्धेक रीतीने हाताळली गेली आहे. 

उदाहरणाथव, ओसगुडचे The Measurement of Meaning (अबाना, १९५७) पहा. कल्पना अशी. 
वयन आवण यगँ ही तत्त्र् े ज्याुंची उदाहरणे म्हणता येतील अशा घु्रर्ात्मकतेत र्ा साध्या मूलभतू 
पवरणामात बद्ध असलेल्या बाुंधील गभवकोषात (structured matrix) आपल्या सर्व वर्शषेणी 
उद गाराुंची रचना करण्याकडे आपली प्ररृ्त्ती असते. सुंख्याधावरत वर्श्लेषणार्रून असे वदसते की, 
एखाद्या सुंगीतकृतीतील आवर्ष्ट्कारगुणाबद्दल उदाहरणाथव, लोकाुंचे एकमत होते ते मूळ 
कल्पनेतील मूलभतू सुंकल्पनाुंच्या भाषेत आवण शब्दगत सुंकल्पनाुंचे आवण परसपर वर्रोधी 
वर्शषेणाुंच्या परुंपरेचे तुल्यशस्क्तत्र् शोधण्यात कोणतीही सुंकल्पना उघडपणे प्रतीत होत नसताना 
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एकमेकाशी जमणाऱ्या सुंकल्पनाुंची वनर्ड करणे आपल्याला भाग पडते. पण मुद्दा असा की, 
सुंख्याधावरत वर्श्लेषणानुसार पाहता काही चवकत करणाऱ्या गुणधमावर्षयी एकमत होण्याकडे 
आपली प्ररृ्त्ती असते. ओसगुडच्या पद्धतीनुसार ‘पर्मसफल’ मधील वप्रल्यड वहरर्ा नसून वनळा 
असतो असा वनष्ट्कषव काढणे शक्य आहे. 

 
  रॉ. कॅ्र.— प्रकार आवण अथांवर्षयी एक प्रश्न.... 
 
१०३  इ. स्रॅ.— मध्येच बोलतो याबद्दल माफ करा. पण मला तुम्हाला अशी पुन्हा आठर्ण 

करून द्यायची आहे की, सुंगीतरचनाकार आवण वचत्रकार हे काही सुंकल्पना वनष्ठ वर्चारर्ुंत 
नसतात. वपकासो ककर्ा एखादी सरवॅर्न्सकी याुंनी वचत्रकला ककर्ा सुंगीत यावर्षयी जे साुंगार्याचे 
असते याला ‘त्या’ बाजूने काहीच ककमत नसते. (अथात तरीही आम्हाला सुंकल्पनावनष्ठ गप्पा 
मारायला आर्डते). रचनाकार बोधनावनष्ठ प्रवक्रयेतून काम करतो सुंकल्पनावनष्ठ नव्हे. तो पाहतो, 
वनर्ड करतो, जोडतो आवण कोणत्या क्षणी र्गेळ्या जातीचे अथव आवण आशय त्याच्या कृतीत 
उगर्तात याची त्याला मुळीसुद्धा जाणीर् नसते. रूपाच्या बाह्यरेषाुंचे आकलन हेच त्याला माहीत 
असलेले ककर्ा ज्यावर्षयी त्याला आसथा र्ाटते असे सर्वसर् होय. कारण रूप म्हणजेच सर्व काही. 
तो अथावर्षयी काहीच साुंगू शकत नाही. ‘ऑल्स् र्ले दॅट ऐडस् र्ले’ मधला फ्रें कच उमरार् काय 
म्हणतो? “त्याला तो कोण आहे हे त्याला माहीत असायलाच हर् ेअसे शक्य आहे काय?” 

 
  रॉ. कॅ्र.— गुणर्ते्तवर्षयक वर्धानाुंवर्षयी एक प्रश्न आहे..... 
 
१०३  इ. स्र.— माफ करा... पण हे सुद्धा सौंदयवशासत्र्याुंचे काम आहे, रचनाकाराुंचे नव्हे. मी हे 

मान्य करतो की, व्यार्सावयक सौंदयवशास्त्र कधीही यशसर्ी झालेले नाही आवण खरा वनयम नेहमीच 
फॅशनचा र् अवभरुचीचा वनयम असतो. [अथात खरी अवभरुची नव्हे. ही वदआवगलेव्ह जर्ळ होती 
आवण वहलाच एडर्डव वफटझेराल्ड प्रवतभा (वजवनअस) चे स्त्रीरूप म्हणत असे]. अगदीच लहरी 
नसलेल्या या फॅशनस् मुळेच कलेचा इवतहास खात्रीने अवधक र्धेक झाला आहे आवण काहीही 
झाले तरी व्यस्क्तगत “मला आर्डते” र्र काही सौंदयवशास्त्राला वर्जय वमळवर्ता येणार नाही. एक 
सुंगीतकृती दुसरीपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे वर्धान अनेक कारणाुंनी करता येईल. ती अवधक आश्यसुंपन्न 
असेल, अवधक सखोलतेने हेलार्नू टाकणारी, वतच्या साुंगीवतक भाषेबाबत अवधक सूक्ष्मता असेल 
इत्यादी. पण खरे पाहता ही सर्व वर्धाने सुंख्यावर्वशष्टच झाली. म्हणजे असे की, ती खरी ककर्ा 
सारभतू नाहीत. एक कृती दुसरीपेक्षा सारभतूत्र्ाने श्रेष्ठ असते ती फक्त वतच्या भार्नेच्या गुणामुळे 
आवण श्रोत्याुंच्या अवधक शक्ती (पुन्हा सुंख्या आली) र्धे पाहणारी असल्याने सर्वगुणसुंपन्न रचना 
या सर्तः काही महत्त्र्ाच्या नसतात.... 

 
१०८  रॉ. कॅ्र.— सध्याच्या सुंगीत जगतावर्षयी काही साुंगार्याला तुम्हाला आर्डेल काय? 

उदाहरणाथव, तुम्ही ऐकलेल्या नर्ीनतम सुंगीताच्या रै्वशष्ट्ट्याुंवर्षयी, पावहलेल्या नर्ीन 
सुंगीतलेखाुंवर्षयी, तरुण सुंगीतरचनाकाराुंपुढील समसयाुंवर्षयी, सुंगीतसमीके्षच्या प्रश्नावर्षयी, 
आजच्या सुंगीतातील ध्र्वनमुद्रणाच्या भवूमकेवर्षयी? 
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१०९  इ. स्रॅ.— ...तरुण रचनाकारापढुील समसयाुंवर्षयी बोलार्याचे तर.... इतर कोणत्याही 
कालखुंडापेक्षा आज त्या जासत आढळतात का? वर्र्ाद्य असलेल्याचा खरेपणा गहृीत धरून या 
प्रश्नाचे रचनाकार हे घाऊक सुंख्येने एकदम उत्पन्न करता येतात असे सुचवर्ले आहे काय? एका 
पावरतोवषकासाठी सपधेत सादर केलेल्या अनेक वर्द्याथांचे सुंगीतालेख मी नुकतेच पावहले.... 
दुसऱ्या सुंगीतावर्षयी या रचनाकाराुंना काय र्ाटते एर्ढे मी पावहलेल्या सुंगीतालेखाुंर्रून लक्षात 
आले. अवधकात अवधक ही एक बऱ्यापैकी सुंगीतसमीक्षा होऊ शकली असती. 

 
१०९ (ऑडेनप्रमाणेच माझेही मत असे आहे की, समीक्षात्मक असा कोणताही महत्त्र्ाचा प्रयत्न 

कलावर्ष्ट्कारात आवण कलेच्या सहाय्यानेच झाला पावहजे. उदा. सुंगीत भारूडात ककर्ा 
वर्डुंबनात....) यापकैी कोणतेही सुंगीत खरी समीक्षा बनण्याइतके प्रभार् आवण शलैी याुंच्या 
पलीकडे गेले नाही. 

 
११० काहीसा आियवकारक आणखी एक शोध म्हणजे दशकाुंपूर्ीच्या फॅशनस् चे अनेक सुंगीतालेखात 

आढळलेले अनुकरण होय!.... 
 
  ध्र्वनमुद्रण? ......तबकडीर्रचे ककर्ा फीतीर्रचे नर्ीन सुंगीताचे ध्र्वनमुद्रण हे प्रत्यक्ष 

प्रयोगापेक्षा हजारो पटीने प्रभार्ी ठरते हे लक्षात घेतल्यार्र तबकडी ककर्ा फीत ही र्सतू मोठी 
दरारा वनमाण करणारी ठरते. सध्या माझ्या अलीकडच्या सुंगीतरचनाुंच्या जेमतेम ३,००० ते 
५,००० ध्र्वनमुवद्रका अमेवरकेत खपतात. उलटपक्षी ‘फायरबडव’ सारख्या जुन्या सुंगीतरचनेच्या 
३०,००० ते ५०,००० खपतात. यार्रून वनदान एर्ढे वसद्ध होते की, सुंगीताकडे कल असलेल्या 
लोकसुंख्येपैकी एक अगदी अल्पसा अुंश नर्ीन कृतींची ओळख करून घेण्यासाठी उत्सुक 
असतो... हा काही फारसा धक्कादायक शोध नाही पण श्रोत्याुंना ज्ञान करून घेण्यापेक्षा पनुज्ञान 
करून घेणे आर्डते. 

 
११०  परुंतु सुंगीतरचनाकार–सुंगीत वनदेशक याुंना ध्र्वनमुद्रणाच्या अल्पजीवर्त्र्ामळे एक 

धसका बसला आहे कारण ताुंवत्रक शोधाुंच्या प्रगतीमुळे अगदी उत्तमात उत्तम प्रयोगही मार खाईल 
हे ते ओळखतात. गेल्या र्षीचे ध्र्वनमुद्रण गेल्या र्षीच्या मोटारगाडीइतके मागास ठरते.... 

 
१११  ...आता माझे समीक्षक बुंधू! ....त्याुंच्यावर्षयी इथे बोलून माझा मूड आवण माझे पसुतक 

वबघडवर्ण्याची माझी इच्छा नाही. 
 
  (पदिीप : गेल्या काही र्षांत इग्लुंडमध्ये नर्ीन सुंगीताला मुक्तद्वार ठेर्ण्याचे धोरण 

रृ्त्तपत्रीय सुंगीतसमीक्षकात हुषार तरुण समीक्षकाुंची भरती झाल्यामुळे शक्य झाले आहे. 
पवरणामतः लुंडन समकालीन सुंगीताची राजधानी झाली आहे. 

 
१३५  तळिीपेतून.— ...“समरणशक्ती आवण बोधना याुंचा सुंबुंध जोडण्यात सर्प्नाुंचा काहीही 

सुंबुंध असो... माझ्या रचनातील अनेक समसयाुंची सोडर्णूक करण्याचा पाया सर्प्नात असा माझा 
वर्श्वास आहे. सर्प्नातला माझा एक वर्शषे म्हणजे मी एकसारखा र्ळे साुंगू पहात असतो, 
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त्यासाठी मनगटी घड्याळाकडे मी पहात असतो आवण शरे्टी ते वतथे आढळत नाही. माझी सर्प्ने 
म्हणजे माझी मानवसक पचनशक्ती होय.) 

 
 

• • • 
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िीपा 
 

१. सरवॅर्न्सकीच्या रचनाुंची सुंपूणव यादी पुष्ट्कळच लाुंब होईल. त्याच्या रचना मुख्यत्र्केरून तीन 
वर्भागात र्गीकृत होऊ शकतात.— (अ) नृत्य-नाट्यासाठी रचेलेले सुंगीत, (ब) सुंगीवतका, (क) 
र्ाद्यरृ्ुंदरचना. त्याच्या प्रमुख रचनाुंचा तपशील पुढीलप्रमाणे :— 
 
१. फायरर्क्सव .. .. र्ाद्यरृ्ुंदरचना .. .. १९०९ 
२. फायरबडव .. .. नृत्यनाट्य .. .. १९१० 
३. पेदु्रश्का .. .. ,, .. .. १९११ 
४. द राइट ऑफ स्सप्रुंग .. ,, .. .. १९१३ 
५. द नाइकटगेल .. र्ाद्यरृ्ुंदरचना .. .. १९१७ 
६. द वलटल र्केडग .. समूहगान रचना .. .. १९१७ 
७. अ सोलजसव टेल .. नृत्यनाट्य .. .. १९१८ 
८. पल्सीनेला .. .. ,, .. .. १९१९ 
९. मार्रा .. .. वर्नोदी सुंगीवतका .. १९२२ 
१०. ईडीपस रेक्स .. सुंगीवतका .. .. १९२७ 
११. अपोलो .. .. नृत्यनाट्य .. .. १९२८ 
१२. कसफनी ऑफ सामस् .. समूहगान र् र्ाद्यरृ्ुंद .. १९३० 
१३. पेरेसफोन .. .. सुंगीवतका .. .. १९३४ 
१४. मसॅ .. .. धार्ममक समूहगान र् र्ाद्यरृ्ुंद १९४८ 
१५. ऑर्मफअस .. .. नृत्यनाट्य .. .. १९४८ 
१६. द रेक्स प्रोगे्रस .. सुंगीवतका .. .. १९५० 
१७. ॲगोन .. .. नृत्यनाट्य .. .. १९५७ 
१८. द फ्लड .. .. सुंगीवतका .. .. १९६२ 

 
२. मॉणरस रॅिेल (१८७५–१९३७) : फ् रेंच सुंगीतरचनाकार. देबुसी या दुसऱ्या फ् रेंच रचनाकारापेक्षा 

अवधक नेमका पण तरीही ‘इुंपे्रशवनसट’ शलैीतील रचनाकार. सरॅवर्न्सकीचे सुंगीत प्रकृत्या या शलैीला 
वर्रोधी हे लक्षात ठेर्ण्यासारखे. 
 

३. ॲनोल्ड शोनबगय (१८७४–१९५१) : ऑस्सरयात जन्मलेला हा रचनाकारही 
सरॅवर्न्सकीसारखाच अमेवरकेचा नागवरक झाला होता. शोनबगव आवण सरॅवर्न्सकी या दोघाुंच पािात्य 
सुंगीतवर्श्व वर्भागले गेले होते असे म्हणतात. आधारसर्राला महत्त्र् देऊन र् सर्रसुंगतीचेही तत्त्र् 
थोडेफार पाळून सरवॅर्न्सकी सुंगीतरचना करी. या उलट या सर्व पद्धतीत जी सर्राुंतरे आवण सर्राुंतराुंचे जे 
सुंबुंध मान्य केले जातात त्याुंच्या शक्यता सुंपल्या आहेत, त्यातून नर्वनर्ममती साधणे शक्य नाही र् म्हणनू 
सुंगीतकाराुंनी नर्ीन सर्राुंतरे, त्याुंचे परसपरसुंबुंध र् त्याुंच्या रचना उपयोगात आणल्या पावहजेत अशी 
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शोनबगवची भवूमका होती. तो म्हणे, “Every tone-relationship that has been used too often must 
finally be regarded as exhausted. It ceases to have power to convey a thought worthy of it. 
Therefore every composer is obliged to invent anew, to present new relations”. शोनबगवचे बारा 
अधव सर्र हे मूलभतू धरून त्याुंच्या मावलकाुंची रचना करण्यास प्रारुंभ केला. एरर्ी वर्सुंर्ादी र्ाटणाऱ्या 
सतराुंतराुंचाही सरास उपयोग केला. उदाहरणाथव ‘वपएरो ल्यूनेस’ या कृतीत कमी अवधक लाुंबीचे तुकडे, 
लयीबाबतीतही अुंदाज न बाुंधता येण्याजोगे र्ारुंर्ार होणारे बदल, सर्राुंच्या उच्चनीचतेचे सपष्ट गायन न 
करता त्याुंचे केर्ळ सूचन करण्याची गायनपद्धती–आवण यातच खालच्या ककर्ा र्रच्या पुढल्या सर्राकडे 
घसरण्याचाही त्यात समार्शे होणे या सर्व रै्वशष्ट्ट्याुंचा आढळ होतो. बारा र्ष े सर्राुंच्या आधारे रचना 
करण्याच्या शोनबगवच्या पद्धतीसच क्रोमवॅटवसझम म्हणतात. याचेच प्रगत सर्रूप वसरीॲवलझम या नार्ाने 
ओळखले जाते. ही पद्धती सरॅवर्न्सकीने, १९४८ नुंतर कॅ्रफ्टच्या प्रभार्ाने सर्ीकारली असे एक मत आहे. 
 

४. र्ुंशसुंगीतशास्त्र या अभ्यासके्षत्राचा उदय १९ व्या शतकातला आहे. सुंगीतशास्त्र आवण 
मानर्र्ुंशशास्त्र याुंच्या सुंयुक्त अस्सतत्र्ाचा पवरणाम असे या अभ्यासके्षत्राचे र्णवन करता येईल. जेम्स फ् रेझर 
र्गैरेंनी र्ुंशशास्त्राला रूप देण्यास सुरुर्ात केली. त्याच सुमारास एवलस (१८१४–१८९०), सटुंफ् (१८४८–
१९३६), सकॅ्स (१८८१–१९५९) याुंनी र्ुंशसुंगीतशास्त्राच्या उभारणीस आरुंभ केला होता. सुंगीताचा उगम 
शोधण्यासाठी पािात्याुंच्या दृवष्टकोनातून ज्या सुंसकृती आवदम, प्राथवमक अर्सथेतल्या म्हणता येतील 
अशाुंचे सुंगीत तपासणे हा या शास्त्राच्या अभ्यासकाुंचा एक हेतू होता. अथात बाकीच्या फॅक्च्युअल आपेक्षाुंना 
बाजूला ठेर्नूही सुंगीताचे मूळ सर्रूप समजण्यासाठी मूळ रूपात असलेल्या मानर्ाुंना अभ्यास करणे यात 
तावत्त्र्क गल्लत आहे. र्सतूुंचा जन्म कसा झाला हे समजले म्हणजे त्याचे सर्रूप कसे ते समजत नाही या 
तत्त्र्ज्ञानगत वसद्धाुंताला जेनेवटक फॅलसी म्हणतात. सरॅवर्न्सकीच्या आके्षपाचा आशय याच्याशी वमळता-
जुळता आहे. 

 
५. काऊां िर पॉईांि.— पािात्य सुंगीतशास्त्रातील एक महत्त्र्ाची सुंज्ञा. पािात्य सुंगीतात एका 

र्ळेेस अनेक सर्राुंचा अर्तार होत असतो र् या आवर्ष्ट्कार पद्धतीस सर्रसुंगती असे म्हणतात. आता एका 
र्ळेेस अनेक सर्र गाते-र्ाजते असण्यासाठी त्याुंची जी बाुंधणी व्हायची त्याच्या अनेक तऱ्हा असू शकतात. 
त्यापैकी एकाचा वनदेश काऊुं टर पाईुंट या सुंजे्ञने होतो. 

 
‘पॉईुंट अगेन्सट पॉईुंट’ ककर्ा ‘नोट अगेन्सट नोट’ असा या सुंजे्ञचा शब्दशः अथव आहे. दोन सर्तुंत्र 

सुरार्री (कुं ठ सुंगीतातील ककर्ा र्ाद्यसुंगीतातील) सर्तुंत्रपणे पाहता पऱु्या असूनही जेव्हा एकत्र येऊन एक 
नर्ीन पूणव (whole) तयार होतो तेव्हा काऊुं टर पाँईुंट वसद्ध होतो. स्सरक्ट काऊुं टर पॉईुंट, कुं बाईन्ड 
काऊुं टर पॉईुंट र् इमीटेशन हे काऊुं टर पॉईुंटचे प्रकार होत. काऊुं टर पॉईुंट या सुंघटन तत्त्र्ाने सर्राुंची जी 
बाुंधणी होते ती आडव्या वर्णीची असते असे म्हणता येईल. 

 
६. कॉडय–णत्रस्िरािली.— शब्दशः कॉडव म्हणजे एकदम अर्तरणारा सर्रसमूह. पण बहुतेक 

सर्रसुंर्ादाच्या वनयमाुंनी ठरर्लेल्या वनकषाुंना उतरणाऱ्या तीन ककर्ा अवधक सर्राुंच्या एकदम 
अर्तरणाऱ्या समूहास अनुलक्षून ही सुंज्ञा र्ापरली जाते. उदाहरणाथव, सा-ग-प, इत्यादी. काऊुं टर पॉईुंट 
हे सर्र बाुंधणीचे तत्त्र् आडव्या वर्णीची बाुंधणी करते तर कॉडवचे तत्त्र् उभ्या वर्णीची बाुंधणी करते असे 
म्हणता येईल. 
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७. कलासमन्सिय आणि िाग्नर.— वर्ल्हेम र्ाग्नर (१८१३–८३) जमवन रचनाकार आवण सुंगीतार्र 
वलवहणारा. पािात्य सुंगीताला र् वर्शषेतः पािात्य सुंगीवतकेला युगप्रर्तवक र्ळण लार्णाऱ्या र्ाग्नरचे 
औपपवत्तक वलखाणही खळबळजनक ठरले होते. वर्शषेतः सुंगीवतकेत सर्व कलाुंचा समन्र्य व्हार्ा हे त्याचे 
आर्डते तत्त्र् होते. र्ाग्नरपूर्व कालातील सुंगीतात नाट्य थोडे र् सुंगीत जासत आवण सुंगीताला झुकते माप 
होते. र्ाग्नरने सुंगीत नुसते सुंगीत म्हणून सुंगीवतकेत र्ार्रू नये नाट्यधमी होऊनच अर्तरार् े असा 
वसद्धाुंत माुंडून त्याप्रमाणे रचना केल्या. सर्व कलाुंचे एकजीर् होणे, मीलन होणे हे तत्त्र् अुंमलबजार्णी 
करताुंना अथात् सुंगीताला काहीसे जाचक ठरले. पूर्ीच्या सुंगीतात सुंगीत र् नाट्य असे गुंगा-यमुनाुंचे 
प्रर्ाह सपष्टपणे र्गेळे वदसत. प्रर्ाह खुंवडत होई तो आवर्ष्ट्काराुंचा आवर्ष्ट्कार खुंवडत होऊ नये म्हणनू 
सुंगीतात्म लय र् बोलण्याची लय याुंना जर्ळजर्ळ आणल्याने र्ाग्नेरची सुरार्ट अखुंड र्ाटे. सरवॅर्न्सकीने 
यार्र झोड उठवर्ली आहे. सुंगीताला रूप नाकारणाऱ्या कलासमन्र्य तत्त्र्ार्र तो तुटून पडला आहे. 
लयीमुळे सुंगीताला रूप येते आवण सुंगीताचा सुंवमश्र कलारूपातही सर्तासुभा असतो या श्रद्धाुंतूनच 
सरॅवर्न्सकीला र्ाग्नरी र्ळण र्ज्यव र्ाटणे सर्ाभावर्क होते. 

 
सरॅवर्न्सकीच्या र्ाग्नरवर्रोधास आवण एक मनोरै्ज्ञावनक कारण असू शकेल काय? युद्धकाळामुळे 

सरॅवर्न्सकीला फ् रान्स सोडार्ा लागला र् अनेक र्ळेा वनर्ावसत व्हार् े लागले. युद्धकाळाला मुख्यतः 
जबाबदार असलेल्या जमवन राष्ट्राने र्ाग्नरला आयव सुंगीतरचनाकार म्हणून डोक्यार्र घेतले होते. यामुळेही 
सरॅवर्न्सकीच्या मनात अढी वनमाण झाली असेल काय? र्ाग्नरइतका तो कोणार्र तुटून पडलेला वदसत 
नाही. 

 
८. लाइि मोणिफ.— आपल्या खास सुंगीवतकाुंच्या उभारणीत र्ाग्नरने अनेक सुंगीवतक युक्त्याुंचा 

र्ापर केला होता. त्यातली प्रमुख युक्ती लाइट मोवटफ ही होय. नाटकातील प्रत्येक व्यक्तीरेखेस कपडे 
जसे रै्वशष्ट्ट्यपूणव असतात त्याप्रमाणे प्रत्येकाशी सुंबद्ध सुंगीतही हर्.े पोषाख व्यस्क्तरेखेचा ‘र्ाचक’ ठरतो. 
अमका पोशाख, अमकी व्यस्क्तरेखा असे समीकरण होत असते. सुंगीवतका म्हणजे सुंगीत वजथे नाट्यधमी 
होते अशी रचना. म्हणनू, प्रत्येक व्यस्क्तरेखेची र्ाचक अशी सुंगीतरचना असार्ी. त्या त्या व्यस्क्तरेखेचे 
प्रतीक म्हणनू ती र्ापरार्ी, र्ार्रार्ी असे र्ाग्नरचे म्हणणे. ‘सुंगीत दुसऱ्या कशाचा आवर्ष्ट्कार करत नाही, 
सर्तःचाच आवर्ष्ट्कार करते’ अशी सर्ायत्ततार्ादी घोषणा करणाऱ्या सरॅवर्न्सकीला सुंगीत अशा तऱ्हेने 
जखडले जाणे कसे पटार्?े लाईट मोवटफ, र्ाग्नरने शोधलेली युक्ती नव्हे. पण त्याने या युक्तीला प्रवतष्ठा 
आणनू वदली. म्हणनू सरवॅर्न्सकी त्याची जर्ळजर्ळ टर उडवर्तो. 

 
९. सुंगीतरचना आवण वतची सर्ायत्तता यावर्षयीचे प्रसतार्नेतले वर्र्चेन सरवॅर्न्सकीच्या एका 

मानवबन्दूकडे लक्ष खेचते. सुंगीतरचना–सुंगीताचा प्रयोग करणारा याुंच्यामध्ये सुंगीतसुंचालक हा दुर्ा 
पािात्य सुंगीत परुंपरेत दृढ झाला आहे. सर्रसुंगती, त्यामुळे अनेक घटकाुंनी गार्याचे र् र्ाजर्ार्याचे 
र्गेर्गेळे सुंगीताुंश, याुंमुळे पािात्य सुंगीताचे लेखन करणे भाग पडते. आवण मग त्याचे एकसूत्र असे 
आवर्ष्ट्कार पार पाडण्यासाठी नाट्य वदग्दशवकाप्रमाणे सुंगीत सुंचालकाची सुंसथाही अपवरहायव ठरते. आता 
सरॅवर्न्सकीचा मुद्दा असा की, या सुंगीत सुंचालकाने फक्त समोर ‘वलवखत’ असलेल्या सुंगीतालेखाुंतील 
आज्ञा पार पाडणाऱ्याची, त्यात सपष्ट झालेल्या रचनाकाराच्या हुकुमाुंची अमुंलबजार्णी करणाऱ्याचीच 
भवूमका पत्करार्ी. वलवखताचा अथव लार्नू प्रयोग करवर्णे, त्यार्र भाष्ट्य करीत त्याचा आवर्ष्ट्कार वसद्ध 
करणे हा बेईमानीपणा होय. ‘माझ्या सर्तःच्या मनातले रचनेचे सर्रूप लोकाुंना कळार्े— 
सुंगीतसुंचालकाच्या वर्कृत आरृ्त्त्याच त्याुंच्यापुढे नसाव्यात म्हणनू–आपल्या सुंगीताचे आपणच सुंचालक 
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केलेल्या ध्र्वनमुवद्रका देतो,’ असेही या सुंदभात सरॅवर्न्सकी म्हणतो. ‘सटोकौर्सकीचा बारर् असे कसे 
म्हणता. बारर्चा सटोकौर्सकी म्हणा’ असे तो बजार्ीस असे. या त्याच्या भवूमकेमागील पाश्ववभमूी प्रसतार्नेत 
सपष्ट केलीच आहे. 

 
१०. ओन्सद मार्ततनोत.— मॉवरस मार्मतनोत या फ् रेंच सुंशोधकाने तयार केलेले र्ाद्य. १९२८ मध्ये 

प्रथमतः जगापढेु आलेल्या या पवहल्या इलेक्रॉवनक र्ाद्यात एका र्ळेेस एकच सूर वनघतो. 
 
११. सर्रसुंगतीच्या तत्त्र्ाने सुंगीताला अनेक गोष्टी वमळर्नू वदल्या. उदाहरणाथव रचनेची 

व्यावमश्रता, सर्ररुंगाुंची वर्वर्धता र् वर्पुलता, इत्यादी. पण या तत्त्र्ाच्याही मयादा आहेत. अनेकाुंकडून 
एकाच र्ळेी अनेक गोष्टी र्ठर्नू घेण्याच्या आर्श्यकतेमुळे सुंगीत वलवहणे— सुंगीतालेखाुंच्या आधाराने 
आवर्ष्ट्कार साधणे अपवरहायव झाले. सुंगीत र् त्याचा आवर्ष्ट्कार बाुंधला गेला. म्हणून, या बुंधनातून मुक्त 
होण्याच्या आशनेे र् इच्छेने पािात्य सुंगीतकार र् सुंगीतपद्धतीकडे, शलैीकडे र्ळले. सर्रसुंगतीपेक्षा आता 
नर्ीन शक्यता सर्रसुंहतीत आहेत हे सरवॅर्न्सकीचे म्हणणे या सुंदभात समजून घ्यायला हर्.े 
सर्रसुंगतीऐर्जी सर्रसुंहती सर्ीकारली की बाुंधलेपणा कमी होतो. उत्सफूतावर्ष्ट्कार शक्य होतो. बहुपदरी 
गुुंतागुुंतीऐर्जी एकाच धाग्याची अनुंत र्ळणे साधता येतात. पािात्याुंना आमचे सुंगीत हर्सेे र्ाटेल ते 
एकतेतून अनेकतेकडे जाण्याच्या त्याच्या प्रर्त्तीमुळे, आम्हाला पािात्य सुंगीत आकषवक र्ाटते ते 
अनेकतेतून एकता साधण्याच्या त्याच्या क्षमतेमुळे. श्रषे्ठ-कवनष्ठतेपेक्षा र्गेर्गेळ्या उवद्दष्टाुंकडे जाणारे 
र्गेर्गेळे मागव असे या भदाुंचे सर्रूप आहे. 

 
१२. इलेक्रॉणनक म्युणझक.— सर्ररुंगाची वर्वर्धता पािात्य सुंगीतपद्धतीने बहुताुंशी र्ाद्याुंच्या 

वर्वर्धतेतून साधली. तेव्हा याही पलीकडे जाण्याचा मागव शोधण्याची एक तऱ्हा र्ादे्य अवधक र् वनराळ्या 
तऱ्हेच्या बनार्टीची तयार करणे ही होय. र्ॉल्र्, फोटो सेल, इत्यादींनी युक्त अशी इलेक्रॉवनक बनार्टीची 
र्ादे्य र्ापरणे हा एक पवरणाम होय. त्याचप्रमाणे रूढ र्ाद्याुंचेच आर्ाज देण्यासाठी पण त्यात सुलभता, 
इत्यादी गुण र्ाढर्नू र्ादे्य तयार करणे हा दुसरा पवरणाम होय. पण याही पलीकडे जाऊन रूढ र्ाद्यातून 
शक्य न होणारे ध्र्वन इलेक्रॉवनक युंत्राद्वारे प्रयोगशाळेत उपलब्ध करून घेणे र् याुंचे ध्र्वनमुद्रण करून त्या 
आधारे सुंगीतरचना करणे ही पुढची पायरी होय. फवलत इलेक्रॉवनक म्युवझक उपलब्ध ध्र्नींचा म्हणजेच 
सुंगीताच्या कच्च्या मालाचा साठा यामुळे समृद्ध होतो. र्ाद्याुंच्या मयादा या सुंगीताच्या मयादा ठरत नाहीत. 
सुंगीताच्या वर्श्वाचे वक्षवतज वर्सतारते. १९५० च्या आसपास जमवनीत या तऱ्हेचे प्रयोग जोराने केले गेले. 
आज हे सुंगीत पािात्य सुंगीतजगतात स्सथरपद झाले आहे. 

 
१३. म्युणझक काँणक्रि.— हाही प्रयत्न र्रील प्रकारचाच. फरक असा की, म्युवझक काँक्रीट हे 

कोणताच ध्र्नी सुंगीतात र्ज्यव मानीत नाही. सुंगीताशी सुंबुंवधत नसलेल्या वर्श्वाुंगातूनही हर् े ते नाद 
ध्र्वनमुवद्रत करून त्याुंच्यार्र हव्या त्या प्रवक्रया करून पुन्हा ध्र्वनमुद्रणाद्वारे त्याुंची रचना करणे हे म्युवझक 
काँवक्रट होय. फ् रान्समध्ये १९५० च्या थोडे आधी हे प्रयत्न सुरू झाले. मयावदत सर्ातुंत्र्याचा भोक्ता आवण 
पुरसकता असलेल्या सरवॅर्न्सकीला याचे फारसे अगत्य न र्ाटणे साहवजक आहे. 

 
१४. णनणजन्सस्की : िास्लाि णनणजन्सस्की.— प्रख्यात रवशयन नृत्यनाट्य नतवक र् नृत्यरचनाकार. 

‘वदआवगलेर् बॅले’चा हा सुरुर्ातीच्या काळातील प्रमुख नतवक. नृत्यनाट्याला एक नर्ीन पवरणाम वमळर्नू 
देण्यास याची कला कारणीभतू झाली. सरॅवर्न्सकीच्या क्राुंवतकारक ठरलेल्या कृतीत सुंगीताइतकाच 
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नृत्यरचनेचाही र्ाटा होता. त्यातही पुन्हा नृत्यावर्ष्ट्कारात वनवजन्सकीची कामवगरी वर्शषे महत्त्र्ाची होती. 
वदआवगलेर्च्या लैं वगक वर्कृतीचा बळी असलेला वनवजन्सकी वदआवगलेर् पासून सर्तःच्या लग्नानुंतर 
वनसगवतः दूर झाला. सर्तुंत्रपणे नृत्यनाट्याुंचे प्रयोग करू लागला. वशझोफ् रेवनआ या मानवसक वर्कृतीने त्या 
मानाने तरुण असताना पछाडला गेलेला वनवजन्सकी रुग्णालयाुंत अनेक र्ष े नुसता ‘उरला’ होता. 
सरॅवर्न्सकीने त्याच्यावर्षयी हळुर्ारपणे अनेक आठर्णी साुंवगतल्या आहेत. सदासर्वदा नृत्यात गढलेल्या 
वनवजन्सकीमध्ये भोळेपणा, वनरागस प्राुंजळपणा आवण सनेहाळपणाचे र्रदान होते. 
 

 
• • • 
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• • •  
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पाणरभाणषक शब्द सूची 
 

अ 

अुंतःसफूती intuition. 
अथवकार interpreter. 
अवधकार श्रणेी hierarchy. 
अनुमान Speculation. 
अमूर्मतकरण abstraction. 
असर्राकषवण atonality. 

आ 

आकवरक spatial. 
आदशवर्ाद idealism. 
आधारसर्राकषवण tonality. 
आधुवनकता modernity. 

उ 

उच्चार articulation. 
उत्पादनकारी तत्त्र् material element. 
उच्चता श्रेणी hierarchy. 

ए 

एकतुल्यत्र् correspondence. 
एकत्रीकरण combination. 
एकबीज unit. 

क 

कल्प (नाम) complex. 
कल्पना भ्रमण fantasy. 
कलासमन्र्य synthesis of arts. 
कायास्न्र्त functional. 
कालवर्भाजनशास्त्र chronotomy. 
काव्यशास्त्र poetics. 
केर्ल absolute. 
कोटी category. 

ग 

गाज volume. 
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गुणर्त्ता talent. 
गुणरै्वशष्ट्ट्य timbre. 

घ 

घराणे School. 

च 

चढउतार cadence. 

ि 

टीका criticism. 

त 

तुंतोतुंतपणा fidelity. 
तत्कालसफूतव improvised. 
तत्त्र्ाग्रह dogma. 
तत्त्र्ाग्रहावधवष्ठत dogmatic. 
वत्रपाश्ववकाच prism. 
वत्रसर्रार्ली chord. 
तुकडा (सुंगीतातील) measure. 
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ध्र्नीचे बहुकोनत्र् stereophony. 

न 
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पठण recitation. 
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प्रयोगकता performer. 
पाुंवडत्य academism. 
प्रतीकीकरण symbolization. 
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भ 

भासमयता virtuality. 

य 

यथाथवदशवन perspective. 

र 

रूप form. 
रूपयाची formal. 
रूपसुंबद्ध formal. 
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र्गवशास्त्र typology. 
र्सतू phemomenon. 
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र्ाद्यरृ्न्दरचना Orchestration. 
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स 

सुंगीत रचना composition. 
सुंगीत रचनाकार composer. 
सुंगीत सुंचालक music conductor. 
सुंघटन organization. 
सुंपु्रक्तीकरण saturation. 
सुंर्हन communication. 
सुंशोवधत (नाम) discovery. 
सुंशोधनक्षमता inventiveness. 
सहजपे्ररणा instinct. 
सत्सर्रूपवर्चार } ontology. सत्ताशास्त्र 
सर्त्र् identity. 
सतुंभरेषा bar-line. 
सर्राुंतर interval. 
सर्रसुंगती harmony. 
सर्रवर्रोध dissonance. 
सर्रसुंर्ाद consonance. 
सर्रयुक्त तत्त्र् tonal element. 
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सर्रभेद modulation. 
सर्रधून melody. 
सारभतू essential. 
साुंगीवतक musical. 
सारग्रावहत्र् eclecticism. 
सार्ववत्रकता Universality. 
वसद्धी realization. 
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णिषय सूची 
 
अवभजातर्ाद चढ-उतार (केडन्स) 
अवभरुची चायकोफसकी 
ॲवरसटॉटल वचत्रपटसुंगीत 
अलुंकारशास्त्र चेसटरटन, जी. के. 
अ-सर्राकषवण जॅझ सुंगीत 
आकावरक कला जमवन र्ाङ मय 
ऑडन टॉलसटॉय 
आुंद्र जीद टीका 
आुंदे्रयेर् डायटोवनक (वद्वअधवसर्री) पद्धती 
आधारसर्राकषवण  वडकन्स 
आधुवनकता डोसटोयेर्सकी 
आवर्ष्ट्कार तुंत्र 
इन्फमेशन वथअरी वदआवगलेर् 
इब्सेन वदआवगलेर् कालखुंड 
इवलयट, टी. एस्. दुबेली 
इलेक्रॉवनक सुंगीत देबुसी 
उच्चनीचता  वद्वअधवसर्री पद्धती  
कलासमन्र्यर्ाद धु्रर्ाकषवण 
कलेचा इवतहास ध्र्वनमुद्रण 
कल्पनाशक्ती वनवजन्सकी 
काऊुं टरपॉईुंट वनर्ममवतप्रवक्रया  
कापेलमाईसटर नृत्यनाट्य 
काँक्रीट म्युवझक परुंपरा 
काँप्यटूर म्युवझक परुंपरार्ाद 
केडन्स पाऊुं ड, इझरा  
कोसा कोफ पास्ण्डत्यर्ाद 
कॅ्रफ्ट, रॉबटव पासकल 
क्राुंती वपकासो 
गती प्रवतभा 
गॉकी प्रयोग 
गुसतार् माल्हेर प्रामावणकपणा  
गूढर्ाद सी 
बाख शोनबगव 
बॉदलेर शोप,ँ फे्रडेवरक 
बेथोर्ने सुंगीतात्म काल 
ब्राह्मस् सुंगीवतका  
मवॅरटेन, जॅक  सुंसकृती 
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मॉन्टेन  साुंगीवतक परुंपरा 
मॉवरस रार्ले सीरीअवलझम  
माकव  व्टेन  सुदेरमान  
मुसोगवसकी  सृजन  
मेलडी सृजनशक्ती  
मोझाटव सोफोक्लीज  
मोडॅवलटी  सौतचेन्सकी, पीअेर 
रवशयन सुंगीत  सौंदयवर्ाद 
रवशयन सावहत्य  स्सरुंडबगव  
रूप (फॉमव) सटीरीओफनी  
रेमी द गुरमाँ  सफूती 
लय सर्रधून (सुरार्ट) 
ला फाँटेन  सर्रवर्रोध 
लाइट मोवटफ सर्रसुंगती 
र्गॅ्नर सर्रसुंर्ाद 
र्ुंशसुंगीतशास्त्र  सर्रसुंहती 
र्ाग्युद्ध  सर्ायत्ततार्ाद 
र्ाद्यरृ्ुंदरचना हँडेल 
वर्र्ाल्दी हेडन 
र्देी ह्यमू, टी. ई. 
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स्रॅणिन्सस्कीचे साांगीणतक  सौंदययशास्त्र 
 
 

 
 
 
अशोक दामोदर रानडे 
 

पुस्तकाणिषयी : 
 
इगोर सरवॅर्न्सकी हा अमेवरकन सुंगीतरचनाकार. वर्साव्या शतकात याने पािात्य सुंगीतास र्गेळे र्ळण 
वदले. सुंगीतार्र त्याने वर्पलु वलखाणही केले. ममवग्राही, भेदक आवण चमकदार भाषेत नोंदलेले त्याचे 
वर्चार कोणत्याही सुंगीतपद्धतीच्या अभ्यासकास महत्त्र्ाचे र्ाटार्ते इतके मूलभतू. तसे पाहता सुंगीतात 
बुडून गेलेल्या कलार्ुंताने कलेवर्षयीचे आपले वर्चार सर्तःच माुंडार्ते ही घटनाच मुळी भारतीय 
सुंगीतकाराुंच्या सुंदभात मुद्दाम लक्षात घेण्यासारखी, कारण आपल्या कलेवर्षयी आपण सर्तः वर्चार 
करणे, बोलणे वलवहणे या वक्रया वबनमहत्त्र्ाच्या मानल्याचीच उदाहरणे आमच्याकडे जासत. या 
पाश्ववभवूमर्र सरॅवर्न्सकीच्या रै्चावरक कामवगरीचे दशवन पे्ररणादायक ठरार्.े 
 

महाराष्ट्र राज्य 
साणहत्य सांस्कृणत मांडळ 

मुांबई 
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