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णनिेदन 
 

 
स्ट्िातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतातीि प्रादेवशक भाषानंा राज्यभाषेचे स्ट्थान प्राप्त झािे आहे; विद्यापीठीय 

वशक्षणाचे माध्यम म्हणूनही त्यानंा मान्यता प्राप्त झािी आहे. प्रादेवशक भाषा ि त्यातीि िाङ्मय याचं्यातीि 
मोठी उणीि भरून टाकणे त्यामुळे आिश्यक झािे आहे. त्याकररता नििाङ्मयवनर्ममतीची खास 
आिश्यकता उत्पन्न झािी आहे. नििाङ्मयवनर्ममतीचा खास उदे्दश दृष्टीसमोर ठेिनू महाराष्ट्र राज्य 
सावहत्य-संस्ट्कृवत मंडळाने मराठी भाषेिा आधुवनक ज्ञान-विज्ञानाच्या ि आधुवनक सासं्ट्कृवतक मूल्याचं्या 
आविष्ट्काराचे सामर्थय् प्राप्त व्हाि,े विविध विद्या ि किाबंाबत सकस गं्रथवनर्ममती िगेाने करािी ि मराठी 
भाषेिा गंभीर, उदात्त ि सिांगसंुदर स्ट्िरूप देऊन जागवतक उच् च स्ट्थान वमळिनू द्याि,े या उदे्दशाने बहुविध 
िाङ्मयीन काय्क्रम हाती घेतिा आहे. तृतीय पंचिषीय योजनेच्या कािािधीत मंडळाने सुरू केिेिा 
सप्तविध िाङ्मयीन काय्क्रम कमीअवधक प्रमाणात, िैचावरक ि शकै्षवणक विषयापंरुताच मयावदत होता. 
म्हणून मंडळाच्या िाङ्मयीन काय्क्रमास अवधक संस्ट्कृवतप्रिण करण्यासाठी मंडळास उपिब्ध असिेल्या 
आर्मथक तरतुदीचा काही भाग िवितकिाविषयक संशोधनप्रकाशनासाठी आवण त्यातीि महत्िाचे संप्रदाय 
ि आदश्, उत्कृष्ट परंपरा ि अप्रवतम किाकृती याचें सरंक्षण ि संिध्न यासंाठी खच् करण्याचे मंडळाने 
ठरवििे. या संिर्मधत काय्क्रमात किा ि किासंबद्ध विषयािंर मूिभतू संशोधन करून विवहिेिे गं्रथ, 
संगीत ि संगीतशास्त्र, नाटक ि नाट्यशास्त्र इत्यादीिरीि प्रमाणभतू जुन्या गं्रथाचंी भाषातंरे, विविध 
िवितकिाचंा इवतहास, किाकाराचंी चवरते्र इत्यादी िाङ्मयाच्या प्रकाशनाबरोबरच संस्ट्कृत ि मराठीतर 
अन्य भारतीय भाषातंीि तसेच पवश् चमी ि अन्य परदेशी भाषातंीि िवितकिाविषयक अवभजात िाङ्मय 
मराठीत भाषातंवरत करून प्रकावशत करण्याचा काय्क्रमही तृतीय पंचिार्मषक योजनेच्या अखेरीपासून 
मंडळाच्या िाङ्मयीन काय्क्रमात अंतभू्त केिा आहे 

 
२. १९५१-५२ या शकै्षवणक िषात हाि्ड् विद्यापीठात चाि्स् ईवियट नाँट्न व्याख्यानमािेत वदिेल्या 
आपल्या सहा भाषणातं अमेवरकेतीि सुप्रवसद्ध विद्वान, किी ि आधुवनक संगीतरचनाकार आरन कोपिँड 
यानंी संगीताच्या किेत कल्पकतेचे काय्, संगीताच्या विशषे भागािर कल्पकतेचे संस्ट्कार, 
संगीतकिेमधीि विविध बाजंूचा कल्पक मनाशी येणारा संबधं या सि्साधारण विषयािर व्यक्त केिेिे 
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विचार त्यानंी आपल्या “Music & Imagination” या पसु्ट्तकात संगीतिेखनातीि स्ट्ितःचा अनुभि ि इतर 
रचनाकाराचं्या संगीताचे मनन याचं्या आधारे ग्रवथत केिे आहेत.  
 
३. पवश् चमी संगीतािरीि अवभजात िाङ्मयात असिेिे या पुस्ट्तकाचे महत्त्िपूण् स्ट्थान िक्षात घेऊन 
सावहत्य संस्ट्कृवत मंडळाने त्याचा मराठी अनुिाद मंडळाच्या ितीने प्रकावशत करण्याचे ठरवििे. या 
पुस्ट्तकाचा मराठी अनुिाद नावसक येथीि श्री. श्रीधर हवर देशपाडें यानंी संगीतविषयक मौविक मावहती 
मूळ गं्रथकाराप्रमाणेच देऊन मराठी भाषेच्या प्रकृतीशी मेळ बसेि अशा रीतीने केिा आहे. भारतीय संगीत ि 
संगीतशास्त्र याचं्या अभ्यासकासं यातूंन बराच निा मूिभतू विचार वमळणार असल्याने िरीि पुस्ट्तकाचा 
“संगीत आवण कल्पकता” या शीष्काने केिेिा हा मराठी अनुिाद प्रकावशत करण्यास मंडळास आनंद होत 
आहे. 
 
४. या पसु्ट्तकाचा मराठी अनुिाद प्रकावशत करण्यास सावहत्य संस्ट्कृवत मंडळास परिानगी वदल्याबद्दि 
मूळ इंग्रजी पसु्ट्तकाचे प्रकाशक, हाि्ड् युवनव्हर्मसटी पे्रस, केम्रीज, मसँचॅ्युसेट स्, संयुक्त राष्ट्रे, अमेवरका, 
याचें मंडळाच्या ितीने मी मनःपूि्क आभार मानतो. 
 
 
िाई : तक् तीथ् श्री. िक्ष्मणशास्त्री जोशी 
चैत्र शुद्ध प्रवतपदा शके १८९४. अध्यक्ष, 
‘गुढीपाडिा’  महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्ट्कृवत मंडळ,  
१६ माच्, १९७२. सवचिािय. 
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कोपलँड याचं्या णिचारसृष्टीि पणरभ्रमि 
 

 
अमेवरकेमधीि एक श्रेष्ठ संगीतकार आरन कोपिँड याचं्या Music and Imagination या गं्रथाचे हे 

भाषातंर आहे. १९५१-५२ सािी त्यानंी हाि्ड् विद्यापीठात जी व्याख्याने वदिी तीच त्यानंी यावठकाणी 
गं्रवथत केिी आहेत. प्रत्येक व्याख्यानानंतर संगीताची जी काही प्रात्यवक्षके त्यानंी करून दाखवििी 
त्याचंाही तपशीि त्यानंी या गं्रथाच्या शिेटी वदिेिा असिा तरी मराठी िाचकानंा त्याचंा तादृश उपयोग 
होणार नसल्याने, तत्संबद्ध भागाचा भाषातंरात समािशे केिेिा नाही. गं्रथामधीि एकूण सहा प्रकरणे, 
विषयपवरचय आवण ऋणवनदेशाकवरता िेखकाने विवहिेिे प्रास्ट्ताविक हेच या गं्रथाचे मुख्य स्ट्िरुप 
असल्यामुळे त्याचेंच भाषातंर या वठकाणी प्रस्ट्तुत मानिे गेिे आहे. ‘महाराष्ट्र सावहत्य संस्ट्कृवत मंडळाने 
अंवगकारिेल्या ‘उत्कृष्ट गं्रथाचंी भाषातंरे’ या योजनेनुसार हा उद्योग केिा गेिा असून, त्यामुळे 
संगीतविषयाबाबत युरोप आवण अमेवरका या देशातं आजिर झािेल्या आवण होत असिेल्या हािचािी, 
बदित गेिेिे संगीतकिेसंबधंीचे सकेंत, किासमीके्षचे काय्, किाितंापुढीि समस्ट्या आवण 
श्रोतृसमाजाच्या अपेक्षा याबाबतीत कोपिँडसारख्या कत्बगार संगीतविचारितंाने केिेल्या वििचेनाची 
मराठी रवसकतेने दखि घेतल्यास, ती आपल्याकडीि संगीतविषयक विचारानंा उपकारक व्हािी अशी 
अपेक्षा या वठकाणी बाळगिेिी आहे. 

 
आरन कोपिँड याचंा रुकविन या न्यूयॉक् च्या पवरसरात १९०० सािी जन्म झािा. ियाची सुमारे 

२० िष ेहोईपयंत त्याचें राहाणे अशा वठकाणी झािे की त्या बाजूिा संगीत अगर तत्सम किाचंी दुरूनही 
चाहूि िागणे शक्य नव्हते. तथावप त्यासुमारािा पीआनोसंगीताचे काही पाठ त्यानंा वमळाल्याचा पवरणाम 
म्हणूनच की काय, आपण एक संगीतरचनाकार व्हाि ेअशी उमेद त्यानंी त्याचिळेी उराशी बाळगिी. २१ 
व्या िषी ते पॅरीसिा गेिे आवण त्यावठकाणी पॉि व्व्हडाि या पॅरीस कॉन्झिात्िारमधीि प्राध्यापकापाशी 
आवण नावदया बोिान्झ या थोर अशा संवगतवशक्षीकेजिळ रचनाशास्त्राचा त्यानंी अभ्यास केिा. १९२४ सािी 
अमेवरकेत परत आल्यानंतर वपआनोिादक म्हणून त्यानंी एका हॉटेिात नोकरी केिी आवण नावदया 
बोिान्झ याचं्या अमेवरकेतीि दौऱ्याकवरता ऑग्नसंगीताची रचना विवहिी. त्यानंी त्यापुढे रवचिेल्या 
पीआनो संगीतकृतींना रचनाकाराचं्या संघटनेकडून मान्यता वमळाल्याने त्यानंा संगीताच्या समाजात एक 
विवशष्ट स्ट्थान आवण िौवकक िाभिा. त्यानंतर ििकरच गुगेनवहम मेमोवरयि फाऊंडेशनकडून त्यानंा 
वशष्ट्यिृत्ती वमळािी. यापुढे त्यानंी वसम्फनी, वपआनो व्हेवरएशन्स, संवक्षप्त वसम्फनी, िाद्यिृदंाकवरता 
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संगीतकृती आवण सुबोध शिैीमधीि नृत्यनाटे्य अशा विविध प्रकारच्या रचना केल्या. Appalachian 
Spring या त्याचं्या नृत्यनाट्यािा १९३५ सािी पुवित्झर पावरतोवषक वमळािे. विख्यात कंडक्टर 
कोसेव्व्हव्स्ट्क यानंी आविष्ट्कृत केिेिी Third Symphony ही कोपिँडची रचना म्हणजे एका अमेवरकन 
रचनाकाराने वनमाण केिेिी एक भव्य किाकृती आहे असे त्यानीच िण्न केिे असून त्यािा 
अमेवरकेमधीि किासमीक्षकानंी मान्यता वदिी आहे. भाषातंर केिेल्या प्रस्ट्तुत गं्रथावशिाय ‘What to 
Listen for in Music’ ‘Our New Music, इतरत्र प्रवसद्ध झािेल्या संगीतविषयािरीि त्याचं्या िेखाचें 
संकिन (Copland On Music) असे कोपिँन्ड याचें विस्ट्तृत िेखन असून त्यामंधीि त्याचें अनुभिवसद्ध 
ज्ञान, दृवष्टकोन आवण विचार अवधकृत आवण महत्त्िाचे मानिे जातात. 
 

संगीत ऐकिे जात असताना श्रोत्याची, त्याचा आविष्ट्कार करीत असताना किाकाराची आवण ते 
वनर्ममतीच्या अिस्ट्थेत असताना रचनाकाराची कल्पकताच प्रामुख्याने काम करीत असते, असे या गं्रथामधीि 
वििचेनाचे प्रमुख सूत्र आहे. रकबहुना संगीत हा कल्पकतेचाच वििास आहे अशी कोपिँड यांची धारणा 
आहे. संगीताचा काय्क्रम चािू असताना त्याची नादमयता श्रोत्यािा प्रथम आकषू्न घेते, आवण त्यािा तो 
अनुभि सुखािह िाटू िागतो. तो अनुभि तसाच पुढे चािू राहािा हे त्याचे िाटणे त्याच्या ह्या 
सुखसंिदेनाच्या मुळाशी असते. त्याचा हा अनुभि संकीण् स्ट्िरूपाचा असून त्यािळेी त्याच्या काही स्ट्मृती 
जागतृ होतात, त्यािा काही पे्ररणा वमळतात रकिा त्याच्या खाजगी अनुभिविश्वाच्या संदभात त्याच्या 
नजरेपुढे काही प्रवतमावचते्र उभी राहतात. संगीतानुभिािा सामोरे जात असताना असा श्रोता त्यात आपिी 
स्ट्िप्ने पाहत असतो, आपिे प्रवतरबब हुडकण्याचा प्रयास करीत असतो. संगीत श्रिणाच्या एकूण प्रवक्रयेचे 
आपल्या विचाराचं्या सोयीकवरता काही विभाग पाडिे तर, असे िण्न केिेिी अिस्ट्था ही सुरिातीची 
पातळी आहे असे म्हणता येईि. बरेच श्रोते कोणत्याही िळेी आवण सि्चजण वनदान एखाद्या प्रसंगी याच 
पातळीिरून संगीत ऐकत असतात असे आढळून येते.  

 
ऐकिे जात असिेल्या संगीतािा काही अथ् असून तो आपल्यािा समजतो अशी खात्री झािेिी 

असणे ही श्रिणामधीि दुसरी पातळी आहे. तथावप तो अथ् कोणता हे मात्र कोणािा सागंता येत नाही. 
आजिर ऐकिेल्या संगीताच्या आधारािर ऐकत असिेल्या संगीताचा श्रोता अथ् िािीत असतों आवण 
त्याच्यापुरता तो समाधानकारकही ठरतो. अथ् कोणता अशी चौकशी केिी जाते ती विशषेतः सावहव्त्यक 
मनाकडून. संगीत आपल्यािा आिडते पण त्यातिे काही कळत मात्र नाही असा स्ट्ितःकडे कमीपणा घेऊन 
बोिणारा माणसू आपल्यािा नाटक रकिा कादंबरी आिडते पण वतच्यामध्ये काही समजत नाही, असे 
म्हणताना मात्र आढळत नाही. िास्ट्तविक असा कमीपणा स्ट्िीकारण्याचे दोन्हीकडे काही कारण नाही. 
वििवक्षत स्ट्िरािरीि आघात, स्ट्िराचंी ियीनुसार झािेिी िाक्ये, त्यामधून जुळिे गेिेिे इशारेिजा 
आिाप, यामुळे भािनानंा वभडणारा संदेश संगीताच्या भाषेत वदिा जातो, एखादी विवशष्ट आवण साि्वत्रक 
मनोऽिस्ट्था वनमाण होते, आवण चतैन्यपूण् असे िातािरण उत्पन्न होते हा संगीताचा िास्ट्ति अनुभि 
कोणािा नाकारता येणार नाही. यावठकाणी संगीतासारखी अमूत् तथावप सचेतन झािेिी िस्ट्तू श्रोत्यािा 
आपल्या रहस्ट्यमय हािचािीत सामािनू घेत असतानाही पुन्हा वतचे एकूण स्ट्िरूप वनरखून बघण्याची संधी 
देण्याइतपत श्रोत्यापासून काही अंतरािर ती अिग राहते. संगीताचा हा प्रकृवतधम्च आहे. ज्यािा 
संगीताचे ज्ञान प्राप्त झािे आहे, असा गायक िा िादनकार मात्र श्रोत्याच्या भवूमकेत असताना काहीसा 
अडचणीत पडल्यासारखा वदसतो. याचे कारण त्यािा वमळािेिे ज्ञान हे त्याचा वशक्षक, शिैी, घराणे आवण 
त्यानुसार उत्पन्न झािेिे आग्रह आवण पूि्ग्रह याचं्या मयादेतच बाधंिेिे रावहल्याने, समोर आविष्ट्कृत 
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होणाऱ्या संगीताचे तो यथातर्थय आकिन करू शकत नाही. संगीत येते म्हणून जाणीिपूि्क त्याचे श्रिण 
करता येईिच असे नाही, असा याचा अथ् आहे.  
 

संगीत हे संगीत म्हणूनच श्रिण करण्याची आवण त्यािा अथ् असल्यास तो संगीतामध्येच 
शोधण्याची आणखी एक पातळी असून, कोपिँड यानंा वतच्यासबंंधीचा विचार विशषे अवभपे्रत आहे. या 
वठकाणी संगीताच्या एकूण अनुभिािा सामोरे जाण्याची श्रोत्याची उत्सुकता आवण तरीही त्या अनुभिाची 
वचवकत्सा करण्याची त्याची कुित आवण दक्षता जमेस धरिी जाते. आदश् अविष्ट्कार कसा होऊ शकतो 
याबद्दि त्या श्रोत्याने काही कयास केिेिे असतात. आविष्ट्कृत केल्या जाणाऱ्या संगीताच्या आिेखाची 
त्यािा काहीशी कल्पना आिेिी असते. त्या आिेखापाठीमागे विविध शिैींचे संस्ट्कार होऊन गेिेिे 
असतात एिढीतरी मावहती त्या श्रोत्याच्या कानािर आिेिी असते. वशिाय त्या सगंीतामधीि एकामागून 
एक ऐकिे जाणारे स्ट्िराचें िा स्ट्िरसमुदायाचें कािसापेक्ष विभाग मनामध्ये एकत्र आणिनू त्याचंी एकसधं 
आकृती त्यािा त्याचिेळी बनिाियाची असते. संगीताचा सबंध आविष्ट्कार, आिापीच्या कोणत्या प्रमुख 
सूत्राभोिती गंुफिा जात आहे हे त्या श्रोत्यािा ओळखाि े िागते. कोणत्याही क्षणापयंत ऐकून झािेल्या 
संगीताची ताजी स्ट्मृती आवण त्यापुढे वमळणाऱ्या अनुभिाबद्दिची उत्कंठा या दोन मनोऽिस्ट्थेमध्ये तो आपिा 
श्रिणकाि व्यतीत करीत असतो आवण तो काि िा िळे वकती गेिा ही वििचंना पडण्याऐिजी तो कसा 
झटकन वनघनू गेिा याचाच त्यािा सानद विस्ट्मय िाटतो. श्रोत्याने आपिी वचवकत्सािृत्ती जागृत ठेिनू 
संगीताचे श्रिण केिे आहे असा वनष्ट्कष् या वठकाणी काढता येईि. रवसकतेचे िरदान वमळािेिे असते ते 
अशा श्रोत्यािा असा कोपिँड याचंा दािा आहे.  

 
संगीताचा आविष्ट्कार करीत असताना ज्या नादप्रवतमा वनमाण होतात त्याचें श्रिण किाकाराच्या 

अंतम्नाने अगोदर केिे पावहजे असा विचार कोपिँड त्यापढेु माडंतात. गायक, िादनकार आवण अनवभज्ञ 
याचं्यामध्ये या कारणाने फरक पडत असतो. एिढेच नाही तर, गायक अगर िादनकारामध्येही अशी 
कल्पकता एकसारखी आढळत नाही. आिाजाची जात ओळखिी जाणे ही त्याकवरता पवहिी पायरी आहे. 
दोन रंगामधीि सामान्य भेद कळाियािा कोणािाही फारसे जड जात नाही. तथावप त्यातीि सूक्ष्म फरक 
हुडकून काढण्यासाठी नजरेिर काही संस्ट्कार व्हाि े िागतात. वनरवनराळ्या आिाजाच्या जातीमधीि 
नाजूक फरक समजािनू घेणे आवण त्यातल्या विवशष्ट ध्िनींचे संमीिन घडिनू त्याकरिी काही आकृती 
वसद्ध करण्याची कल्पकता किाितंाच्या ठायी गृहीत धराियािा हिी. अथात असे संमीिन काही एक 
अथ्पूण् उवद्दष्ट पुढे ठेिनूच केिे पावहजे. त्याचबरोबर वनमाण केल्या जाणाऱ्या ध्िनींनी हे उवद्यष्ट साध्य 
होणार आहे की नाही याचा अंदाज करािा िागतो. म्हणजे उवद्दष्ट आवण त्याचा आविष्ट्कार याचं्यािर 
ध्िनीच्या माध्यमाची मयादा पडते. याच्या उिट असेही म्हणता येईि की, माध्यमाच्या मयावदत 
आिाक्यातच नादप्रवतमा वनमाण करण्याचे बधंन असल्यामुळे कल्पकतेिा वशस्ट्त िागते आवण त्याबरोबर 
वतिा पे्ररणाही वमळत असते. संगीताच्या के्षत्रात िाद्यिृदं प्रचारात येण्यापूिीच्या काळात माणसाच्या 
आिाजामधीि गुणविशषेाचंा आवण शक्तींचा शक्य झािा तेिढा उपयोग संगीतकारानंी करून घेतिा 
होताच. त्यानंतर िगेिगेळ्या जातीचे ध्िनी वनमाण करणारी िादे्य एकवत्रत आणतांना त्याचंा प्रकृवतधम् 
आवण सामर्थय् ओळखूनच िृदंिादनाच्या सयंोजकाने त्याचंा प्रभािी उपयोग केिा असिा पावहजे. हाताशी 
आिेिी िादे्य ही िृदंसंगीताकरीता रकबहुना सगंीतासाठी सुद्धा जन्मािा आिेिी नसून उिट संगीताने 
त्याचंा उपयोग आवण आिाका जाणून िापर करून घेतिा अशी मावहती संगीताच्या इवतहासात सापडते. 

 



 अनुक्रमणिका 
 

विवशष्ट उदे्दशाने िाद्याचें संमीिन घडिनू आणीत असताना काहीतरी अवभनि करून दाखविण्याची 
आकाकं्षा आपण कोणत्याही किाकारािा नाकारू शकत नाही. पण त्याचबरोबर तो एका अवनवित अशा 
पवरव्स्ट्थतीत वशरत आहे हे मात्र त्याने विसरून चािणार नाही. धोका पत्करण्याची त्याची तयारी असिी 
पावहजे. सि् संगीत अथ्हीन होण्याचा रकिा अवभपे्रत असिेल्या अथाचा विपयास होण्याचा तो धोका 
असतो. यावठकाणी स्ट्िर अगर ध्िनीमधीि सूक्ष्म छटाचंी ित्णूक आवण त्याचंा पवरणाम अजमािनू घेतिा 
जात नाही असे म्हणाि े िागते. कोणताही नाद अगर ध्िनी हा एकटाच वनमाण होत नसून, काही 
टप्प्यापयंत ऐकू येणारे आवण नंतर िातािरणात वििीन होऊन जाणारे ध्िवनकण तो आपल्याबरोबर घेऊन 
येतो. आवण विविध जातीचे ध्िनी एकत्रीत करीत असताना या सूक्ष्म स्ट्िरकणाचंी दखि घेतिी नाही तर 
होणाऱ्या विपरीत पवरणामाबद्दि ते िाद्य जबाबदार धरता येत नसून, किाकाराचा अदमास चुकिा असे 
म्हणाि ेिागते. म्हणजे ध्िनींची प्रवतमा, माध्यमाचे सामर्थय्, त्यातून वनमाण होणाऱ्या स्ट्िराचें आवण त्यातंीि 
कणाचें पवरणाम याचंी उवचत समीक्षा करूनच किाकारािा आपल्या उवद्दष्टाची अवभव्यक्ती साधािी िागते. 
याबाबतीत या गं्रथात कोपिँड यानंी उल्लेवखिेिे फ्रें च संगीतकार शोपँ याचें उद गार नमूद करण्यासारखे 
आहेत. शोपँ यानंी आपिे सगंीत पीआनो या िाद्यासाठीच रचिे होते. आवण पीआनोमधूनच, त्या संगीताचा 
यथातर्थय असा आविष्ट्कार होऊ शकिा.  

 
संगीताची रचना कशी वनमीिी जाते याबद्दि अनेकानंा नेहमीच कुतूहि पडिेिे असते. 

रचनाकाराच्या मनािा एखादी कल्पना कशी सुचते, वतचा तो विस्ट्तार कसा करतो आवण वतिा सुबक असा 
आकार कोणत्या पद्धतीने देत असतो यासारख्या गोष्टींचे त्यानंा रहस्ट्य िाटत असते. रचनाकाराच्या दृष्टीने 
मात्र अशी वनर्ममतीची वक्रया ही स्ट्िाभाविक बाब बनिेिी असते. स्ट्फूती येण्याची तो िाट पाहात स्ट्िस्ट्थ बसत 
नसून कोणती तरी रचना वनमाण करण्याच्या उद्योगात तो गंुतिेिा असतो. त्यामधून एखादी संगीतरचना 
इतरापेंक्षा अवधक आकष्क आवण सुंदर अशी झािेिी त्यािा आढळून येते. प्रत्येक किाकृतीच्या 
वनर्ममतीसाठी सारखेच पवरश्रम केिेिे असताना त्यामधीि एखादीच अवधक उठािदार ठरािी, याचे श्रये 
मग आपल्या स्ट्फूतीिा देणे त्यािा भाग पडते. तथावप असे म्हणून, रचनाकारािा एखादी कल्पना कशी 
सुचते आवण ती सुंदरच असते की नाही, या प्रश्नाचंा खुिासा वमळत नाही. रचनाकारािा सुचिेिी कल्पना 
ही त्याच्या मनात संपूण्पणे सहसा अितरत नाही आवण ती कल्पना पनु्हा सुंदरच असाियािा हिी असा 
आग्रह धरण्याची जरूरी नाही; रकबहुना अशी प्राप्त झािेिी कल्पना अपूण् असिेिी आवण वततकीशी सुंदर 
नसल्यामुळेच रचनाकाराच्या कल्पकतेिा िाि वमळतो, संबवंधत अशा इतर कल्पना त्यािा जुळविता 
येतात, विरोधी कल्पनाशंी तोि साधता येतो, त्याच्या वचवकत्सकतेिा काम वमळते आवण किाकतृ्त्ि 
त्यािा वसद्ध करता येते. सुरिातीचे कल्पनावचत्रच पवरपूण् वमळाल्यास रचनाकारािा रकिा तसे पावहिे तर 
कोणत्याही किाितंािा त्या वचत्राचे योग्य माध्यमात िण्न करण्याखेरीज दुसरे काम उरणार नाही. 

 
संगीतरचनाकार हा प्रायः स्ट्िरकल्पनेच्या शोधात असतो. त्यामुळे त्यािा ती ऐकूही येते. मग तो 

कोणत्याही व्यािहावरक वििचंनेत एरिी व्यग्र झािेिा असो, अगर सकृदृश्नी नीरि अशा िातािरणात 
एकटात िािरत असो. ती कल्पना त्याच्या मनािा एखादी िकेर, आिापी, रकिा स्ट्िराघाताच्या 
रूपानेसुद्धा भेटते. आवण ती कोठून आिी याचा त्यािा सुगािा िागत नाही. याच पद्धतीने त्याच्यापाशी 
इतरिळेी दुसऱ्याही स्ट्िराकृंती येऊन वभडतात. दब्यूसी सारखा सजृनशीि रचनाकार त्याचंी आपल्या 
मनातं नोंद करून ठेिीि. उिट बीथोव्हेन त्याचंा विस्ट्तृत तपशीि आपल्या िहीत वटपून ठेिताना 
आढळेि. 
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प्राप्त झािेल्या स्ट्िरकल्पनेचा विस्ट्तार करून वतिा पूण् किाकृतीचा आकार कसा द्याियाचा हा 
रचनाकारािा पुढे प्रश्न पडतो. या वठकाणी त्यािा वमळािेिी स्ट्फूती वकतपत वटकाि धरू शकते आवण 
वतची हािचाि पेिताना त्याची वचवकत्सािृत्ती वकती खंबीर राहू शकते याचे वििरण कोपिँड यानंी 
इतरत्रही आपल्या िेखनात केिेिे आहे. त्याचं्या म्हणण्याप्रमाणे अशा स्ट्फूर्मतजन्य किावनर्ममतीचे चार 
िगेिगेळे भाग पडतात. एखादी पवरपूण् कल्पनाच मनात प्रादुभू्त झाल्यानंतर वतिा त्िवरत आकार देऊन, 
संवक्षप्त स्ट्िरूपाचे गीत वनमाण होऊ शकते. वनर्ममतीसाठी प्रदीघ् काळ घेणारी वसम्फनी अशी वरतीने प्रकट 
होऊ शकत नाही. त्यासाठी बीथोव्हेनसारख्या प्रवतभाितंाच्या सायासाची जरुरी असते. संगीताच्या 
सापं्रदावयक विचारसरणीिा अनुसरून आवण त्यामधीि प्रचवित अशा वििवक्षत शिैीचा अनुिाद करीत 
पूिीपेक्षा अवधक शोभायमान संगीतकृती वनमाण करणाऱ्या रचनाकाराचंा वतसरा िग् असतो. बहुतेक 
किाितं याचप्रकारचे वनर्ममवतकाय् करीत असताना आपणािा आढळतात. परंपरागत विचारप्रणािी 
झुगारून देऊन िगेळ्याच गृहीतािर आधारिेल्या अवभनि संगीत-कल्पनाचंी माडंणी प्रायोवगक 
आविष्ट्कारपद्धतीने करण्याची आणखी एक हािचाि मधून मधून दृष्टीत्पत्तीस येते. सुरिातीिा वतच्याकडे 
रवसकाकडून दुि्क्ष केिे जाते रकिा वतचा उपहासही होतो. तथावप अशा विचारक्राव्न्तकारकतेिा आपण 
अगे्रसरत्िाचा मान आवण वतचे भवितव्य नाकारू शकत नाही.  

 
अशा या वनर्ममतीची रचनाकारािा पे्ररणा होते म्हणजे काय होत असते यासंबधंीचा विचार कोपिँड 

यानंा प्रस्ट्तुत आहे. प्राप्त पवरव्स्ट्थतीच्या संदभात अगोदर होऊन गेिेल्या किात्मक अगर इतर घटनाचं्या 
आधारािर आवण पढेु होणाऱ्या बदिाचं्या अपेक्षातं ‘आपण कोण आहोत?’ या प्रश्नाचा उिगडा करण्याचा 
प्रयत्न कल्पक मनाने एकसारखाच आरंभिेिा असतो. िर िर्मणिेल्या प्रवक्रयेमधून एखादी किाकृती वसद्ध 
झािी म्हणजे आपल्या प्रश्नाचे समप्क उत्तर वमळेि असा त्यािा भरिसा िाटतो. पण अशी किाकृती 
साधून गेल्यानंतर मात्र त्याच्या िक्षात येते ते असेच की वमळािेिे उत्तर अध्िटच असून पनु्हा अवधक 
उत्साहाने िगेळा प्रयत्न कराियािा हिा. अथात वमळािेल्या अध्िट उत्तराने का होईना त्याच्या मूळच्या 
प्रश्नाचा संदभ् मात्र बदिून जातो. याचे कारण वनमाण झािेिी किाकृती ही अनुभतूीची एक 
िोकवििक्षण अशी फेरमाडंणी करीत असते. याचा अथ् असा होतो की रचनाकाराच्या रकिा किाितंाच्या 
‘आपण कोण आहोत?’ या प्रश्नािा समाधानकारक उत्तर वमळािे, म्हणजेच त्याचा स्ट्ितःबद्दिचा शोध पूण् 
झािा तर, त्याची आत्माविष्ट्काराची ओढ नाहीशी होईि, सृजनशीितेिा बाधं पडतीि, माणसाचे 
वचवकत्सक आवण कल्पक मन अगवतक अिस्ट्थेिा पोहोचेि आवण वनर्ममतीमधीि आवण आविष्ट्काराचा 
आनंद समाप्त होईि, सजृनशीि किाकारापुढे त्याच्या काळी पडिेल्या समस्ट्याचं्या संदभातच किेचा 
विकास अजमािता येतो. त्यानंा वमळािेिी उत्तरे ही त्या दृष्टीने महत्त्िाची आवण प्रस्ट्तुत नसतात असे सुसन 
िँगर याचं्या वििचेनािा अनुसरून या वठकाणी म्हणािसेे िाटते.  
 

रचनाकार आवण त्याने वनर्ममिेल्या संगीताचा अनुिादक याचं्या सजृनशीि मनाच्या हािचािी 
काही एका मयादेपयंत समान भवूमकेिर चािू असतात. आविष्ट्कार कराियाची संगीतरचना श्रोतृसमाजापढेु 
माडंताना अनुिादकािा वतची पुनवनर्ममती करािी िागते. ती रचना संगीताच्या विपीत वकतीही तपशीििार 
नमूद केिेिी असिी तरी रचनाकारािा अवभपे्रत असिेिे सि्च काही त्यात दाखि झािेिे असणे 
अशक्य आहे. मूळ गानकल्पनेिा रचनाकृतीचे स्ट्िरूप देताना ज्या प्रमाणात स्ट्फूती आवण वचवकत्सा याचंी 
हािचाि जरूर पडिी वततकीच वतचे वनिदेन करताना ती अनुिादकािा भासणार असा याचा अथ् होतो. 
याकवरता अनुिादकािा रचनाकाराने काही प्रमाणात स्ट्िातंत्र्य वदिे पावहजे आपिी मूळ गानकल्पना 
अनुिादातून वबघडू नये इतपत काळजी त्याने घेतिी म्हणजे पुरे असते. आवण अशा रीतीने ती गानरचना 
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अनुिादकाच्या ताब्यात गेल्यानंतर त्याने आपल्या कल्पकतेचा िापर करून वतची माडंणी काही एका 
अवभनि पद्धतीने केिी तर त्या रचनेचा गौरिच झािा असे म्हणाियािा पावहजे. रकबहुना रचनाकृतीत 
एका ठराविक पद्धतीनेच वतचा आविष्ट्कार अगर अनुिाद व्हािा असा आग्रह असल्यास वतच्यात अथ्िैभि 
असणार नाही असे कोपिँड याचें मत आहे. 

 
अशा वनराळ्याच पद्धतीने रचनेची माडंणी करीत असतानंा अनुिादकािा काहीएक धोका पत्करािा 

िागतो. संगीत ही सिांत अमूत् अशी िस्ट्तू असल्याकारणाने वतिा वििवक्षत आकार देताना ती विस्ट्कळीत 
होऊन जाण्याचाच अवधक संभि असतो. वशिाय निीन स्ट्िरूपाच्या माडंणीचे श्रोत्यानंा आकिन व्हाि े
िागते आवण ती त्याचं्या काहीशी सियीचीही व्हािी िागते. तथावप असा आपल्या हातून अगर श्रोत्याचं्या 
ध्यानातून काही किाविशषे वनसटून जाण्याचा धोका अनुिादकाने स्ट्िीकारल्याखेरीज त्याचा आविष्ट्कार 
आकष्क होत नाही आवण मफैिीत चैतन्य वनमाण होणे अिघड होऊन बसते. एखाद्या संगीत रचनेचा 
वतच्या बारीकसारीक तपशीििार सूचनेसह आवण तोही अगोदर अनेकिार घोटून तयार केिेिा काय्क्रम 
केिा जात असिा तर त्यामधून कंटाळ्यावशिाय दुसरे फारसे काही वनष्ट्पन्न होणार नाही. विवखत रचनेिर 
सगळीच वभस्ट्त ठेिल्यास अनुिादकाच्या किाव्यव्क् तत्त्िािा काम उरणार नाही. उिट त्याने वतचे 
अनुसधंान सोडून स्ट्िैर भ्रमण कराियाचे ठरविल्यास रचनाकृतीिा महत्त्ि राहाणार नाही. यासाठी विवखत 
रचनेिरीि परम वनष्ठा आवण वतच्यापासूनचा मुक्त संचार यात अनुिादकाने समतोि साधिा पावहजे. असे 
झाल्यास त्याचे संगीतवनिदेन पवरणामकारक होण्याची शक्यता आहे, तरीसुद्धा एखाद्या किाकृतीच्या 
आविष्ट्काराचा नेमका कोणता पवरणाम होईि ही गोष्ट अवनवितच राहणार. सगंीतरचनाकार आवण 
अनुिादक हे दोघेही अशा तऱ्हेने आपल्या प्रयत्नातं यशाची अपेक्षा करीत असतानाच अपयश येईि ही 
भीवतही त्याचंी सोबत करणार. अथात अशी अवनवितता रकिा किाितंाच्या मनोऽिस्ट्थेमधीि अव्स्ट्थरता 
वनर्ममतीच्या पे्ररणेपासून रवसकाचं्या श्रुतीपयंत किाकृतीचा जो प्रिास होतो त्यात दरेकक्षणी आढळून येते. 
संगीताची वनर्ममती आवण अनुिादकाकडून होणारा किात्मक आविष्ट्कार या दोनही प्ररक्रयेमध्ये याही 
कारणाने एकप्रकारची नाट्यमयता वनमाण होत असािी. जणू काही वनयतीने माडूंन ठेििेल्या 
कािप्रवतमेच्या संदभात हा सृजनशीि किाकार, जमतीि तेिढे वतचे कायदे उल्लंघून आपिी अव्स्ट्मता 
शोधण्याचा आवण ती प्रस्ट्थावपत करण्याचा प्रयत्न करतो आवण तरी सुद्धा वतनेच आखून वदिेल्या 
अपवरहाय्तेच्या रेषेच्या पिीकडे तो जाऊ शकत नाही.  

 
रचनाकार आवण अनुिादक या दोघानंा संगीताचे तंत्र पुरेसे अिगत झािेिे असते ही गोष्ट कोपिँड 

यानंी गृहीत धरिेिी आहे. त्यापुढे त्यानंा संगीतामधीि आशयाचा विचार करािा िागतो. सौंदय्विषयक 
वनण्य घेण्याची जबाबदारी त्याचेंिर पडते. तथावप तशी कुित आपल्यामध्ये असािी असा भरिसा बऱ्याच 
जणानंा नसतो. याचे कारण वनण्य घेतल्यास तो बरोबर ठरेि अशी त्यानंा खात्री नसते. जुने आदश्, 
परंपरागत विचारसरणी आवण थोर किाकृतींनाच वदिे जात असिेिे अमयाद महत्ि यामुळे निीन काही 
करून दाखविण्याचे त्याचें उन्मेष दबून जाण्याचाच सभंि जास्ट्त असतो. त्याचं्यापाशी जी काही कल्पक 
बुद्धी उरिी असेि ती मग ते पारंपवरक विचारानंा धक्का न िािता, आवण िोकमानसातं अवधवष्ठत असिेल्या 
किादैिताचंा कोठेही अवधके्षप होणार नाही अशी काळजी घेऊन उपयोगात आणू िागतात. काहीिळेा तर 
होऊन गेिेल्या संगीतमहषीप्रमाणे आपणही व्हाि े अशी आकाकं्षा त्यानंी मनात बाळगिेिी असते. 
कोणत्याही काळात असे अगोदर होऊन गेिेिे किामहषी बरेच असतात. त्यामधीि प्रत्येकाचा गुणविशषे 
तेिढा आत्मसात करािा असा उपदेश त्याचं्या कानािर गेिेिा असतो. तथावप अशा किागुणाचंी बेरीज 
त्याचं्या व्यव्क्तमत्िाच्या मानाने फार मोठी असल्याने, त्याचं्या अनुकरणातही त्यानंा परेुसे यश िाभत नाही. 
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यामुळे वशल्लक रहाते ते त्याचें कौतुक आवण जमल्यास रवसकानंा करून देता येते ती त्याचंी आठिण. 
खेरीज एखादी गोष्ट वततकीच चागंिी करून दाखविणे कोणािा जमत नाही. या सि् गोष्टींचा पवरणाम 
म्हणजे किाितंाकडून वनमाण होत असिेल्या दुय्यम दजाच्या किाकृती. 

 
रूढ मूल्यािर वनष्ठा ठेिनू आवण परंपरागत वनयम पाळूनही काही निीन करून दाखिाि ेअशी उमेद 

बाळगणारा किाकाराचंा दुसरा एक िग् आहे. संगीताच्या ठराविक अंतर्चनेत फारसा वबघाड न करता 
त्यामधीि एखाद्या तपवशिािा अवधक महत्त्ि देऊन एखादा निीन गानप्रकार वनमाण कराियाचा अगर 
प्रचवित असिेल्या संगीताच्या उपप्रकारात चािू काळािा अनुरूप असा बदि कराियाचा, या रीतीने 
सापं्रदावयक विचाराचें पनुर्मििरण करण्याची कामवगरी त्याचं्याकडून होत असते. अशािळेी त्यानंा निीनतेचे 
आकष्ण िाटत नाही असे नाही. तथावप त्याचं्या विचाराचंी बैठक परंपरागत वनयमातं गुरफटिेिी 
असल्याने केिळ समथ्न करण्यासाठी आपल्या प्रयत्नानंा त्यानंी ‘नि-अवभजातता’ असे नाि देणे साहवजक 
आहे. 

 
किाितं हा समाजाचा एक घटक असल्याने त्याने आपल्या हािचािी समाज कल्याणाचे उवद्दष्ट 

नजरेसमोर ठेिनू कराव्यात आवण त्याकवरता आपल्या आविष्ट्कारपद्धतीत योग्य असे फेरफार कराि ेअसे 
आदेश समाजातीि काही उत्साही संघटकाकडून आवण वशिाय प्रचवित शासनाकडून अिीकडे वदिे 
जातात. यामुळे त्याच्या स्ट्िातंत्र्यािर आणखी एक बधंन पडू पाहात आहे. आपल्या वनिदेनात अगर 
आविष्ट्कारात श्रोत्यानंा अडचण न पडता समजेि अशी सगंीताची भाषा िापरािी, त्याकवरता िोकसंगीताचा 
आिश्यक तेिढा आधार घ्यािा, शद्ानंा प्राधान्य देण्यात याि ेआवण अशा रीतीने समाजामधीि िास्ट्तितेचे 
श्रोत्यानंा यथातर्थय दश्न घडून येऊन त्यानंा काही बोध व्हािा अशी अपेक्षा या आदेशाकंरिी केिी जाते. 
एकिळे सजृनशीि संगीतािा सापं्रदावयकतेपासून मुक्त करण्यात संगीतकार यशस्ट्िी होईिही. तथावप 
शासनाच्या अपेक्षाचंा भगं करण्याबद्दि त्यािा समाजापासून बाहेर पडाि े िागते रकिा त्याच समाजात 
अिमावनत वजणे कंठणे भाग पडते. यावहपेक्षा या आदेशानुरुप आपिी प्रत्येक किाकृती बरोबरच उतरिी 
पावहजे अशा काळजीने तो बचेैन होतो आवण आपण एखादेिळेी चुकीची गोष्ट करून जाऊं अशी त्यािा भीती 
िाटत असते. त्याच्या अवभनि आविष्ट्काराचे ग्रहण करणारा रवसक समाज अजून पुरेसा वनमाण झािेिा 
नसतो. चूक करण्याचा किाितंाचा पुरातन हक्क त्याच्याकडून वहरािनू घेतल्यानंतर म्हणजे बरोबर काही 
करण्याची संधी त्यािा नाकारिी म्हणजे अशा किाितंािा किेच्या आवण समाजाच्या हद्दीिरच जीिन 
व्यतीत करणे भाग पडते. 

 
अमेवरकेसारख्या औद्योवगकदृष्ट्ट्या प्रगत देशातं संगीतकिेची कोणती अिस्ट्था आहे, त्यािा 

अमेवरकन संगीत म्हणता येईि काय, रचनाकाराचे समाजात कोणते स्ट्थान आहे, संगीतात अमेवरकन 
कल्पकतेने वकतपत भर घातिी, आवण औद्योवगक समाजात सृजनशीितेिा िाि वमळतो रकिा नाही अशा 
विविध प्रश्नाचंी चचा कोपिँड यानंी आपल्या गं्रथाच्या उि्वरत भागात केिी आहे. अमेवरकेचा शोध 
िागल्यानंतर युरोपमधीि अनेक देशानंी सुरिातीिा धम्प्रसारासाठंी आवण नंतर मायदेशाची आर्मथक 
उन्नती व्हािी या हेतूने त्यावठकाणी प्रिशे केिा. पढेु त्यानंी िसाहती स्ट्थापन केल्या आवण नंतरच्या काळात 
त्यापैकी बऱ्याच स्ट्ितंत्रही झाल्या. या हािचािीत प्रथम पुढाकार घेणारे स्ट्पेन आवण पोतु्गाि हे दोन देश 
होते. त्या दोघानंा वमळून आयबेरीअन द्वीपकल्प असे संबोवधिे जाते. त्यातंीि कॅथॉविक धम्प्रचारकानंी 
आपल्याबरोबर संगीतही आणिे. आयबेवरअन द्वीपकल्पात झािेल्या अनेक संस्ट्कृतींच्या वमश्रणात अवफ्रकन 
संस्ट्कार प्रभािी ठरिे आवण त्यामुळे, विशषेतः दवक्षण अमेवरकेत जे संगीत येत गेिे त्यात नीग्रोसंगीतामधीि 
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विवशष्ट ियकारीचा समािशे आिजू्न होऊ िागिा. िसाहतीच्या पुढीि काळात आवण गुिामाचंा व्यापार 
िृरद्धगत होत असताना, अमेवरकेत विकसन पाित असिेल्या संगीतािर, या अवफ्रकन ियपे्रवरत संगीताचे 
पवरणाम दूरगामी वदसून आिे. 

 
उत्तर अमेवरकेत आयात झािेिे संगीत हे जम्न वशस्ट्तीखािीि रकिा फ्रें च स्ट्िैरिृत्तीचे असून त्याचे 

आगमन मात्र इंग्िंडच्या मागाने होत आिे. युरोवपअन थोर किाकाराचंी आवण त्याचं्या किािृत्तीची 
ओळख या अमेवरकन रवसकानंा इंग्िंडकडून झािी. पुढीि काळामधीि बरेच अमेवरकन रचनाकार 
युरोपमधून संगीताचे वशक्षण घेऊन आिे होते. त्यापैकी बहुतेकानंी परत आल्यानंतर आपल्यासमोर 
युरोवपअन किाकाराचें आदश्च ठेिल्यामुळे प्राप्त करून घेतिेल्या विदे्यत स्ट्ितःची कल्पकता िापरण्याचे 
त्यानंा प्रसंगच आिे नाहीत. पवरणामी युरोवपअन संगीताच्या के्षत्रात िळेोिळेी ज्या निनिीन विचारप्रणािी 
आवण आविष्ट्कारपद्धवत वनमाण होत गेल्या त्याचेंच पडसाद रकिा अनुकरण अमेवरकन संगीतात ऐकू येऊ 
िागिे. अमेवरकेमधीि आवदिासी जमातीत प्रचवित असिेिे संगीत आधारािा घेऊन आपल्या देशाच्या 
अशा अथ्पूण् रचनाकतृ्त्िािा िाि वमळिाियाचा तर त्याकवरता त्यामधीि अस्ट्सि िोकसंगीत हुडकून 
काढून त्याचा अभ्यास होणे जरुर होते. यामुळे १९ व्या शतकाच्या अखेरीपयंत अमेवरकेमधीि संगीतात 
रचनाकाराच्या कल्पकतेिा िाि अवतशय थोड्या प्रमाणात वमळािा.  

 
स्ट्िराचं्या रकिा स्ट्िरसंमीिनाच्या माध्यमाने संगीताचा आविष्ट्कार कराियाचा आवण त्याकवरता 

ियीचे साहाय्य घ्याियाचे हा युरोवपअन संकेत बाजूिा करून ियीचे तपशीििार स्ट्िरूप स्ट्िराचं्या मदतीने 
उिगडून दाखविण्याची अवभनि कल्पना अिीकडे अमेवरकन संगीतात आढळून येते. आवण वतचे काहीसे 
पवरणत स्ट्िरूप जाझसंगीताने अनुभिािा आणनू वदिे आहे. काळाचे समविभाजन हा ियीचा केिळ 
आिेख असून संगीतामधीि होत असिेल्या एखाद्या वििवक्षत घटनेच्या समाप्तीतच पुढे होणाऱ्या घटनेची 
पूि्तयारी असणे आवण पुढे होणाऱ्या अनुभतूीची उत्कंठा, झािेल्या घटनेमुळे िाढविणे, त्याचबरोबर हा 
एकूण सुखद अनुभि सातत्याने आवण आवण वशिाय प्रगवतमान ठेिणे हे ियीचे प्रमुख काय् आहे. घेतिेल्या 
स्ट्िरानंा काळाच्या ठराविक अंतराने आघात देऊन ियीचा आभास वनमाण केल्यामुळे, त्या स्ट्िरानंा आकार 
प्राप्त होतो. त्याचंी स्ट्िरिाक्ये आवण विधाने केिी जाऊन त्यामधून सागंीवतक अथ्वनष्ट्पत्ती करण्याचे प्रयत्न 
बहुतेक संगीतात होतच असतात. उिट आघातोद्भि नादानंी ियीचा आविष्ट्कार करताना काही िगेळ्या 
संिदेना जाणविण्याचा प्रयत्न अमेवरकन कल्पकतेने केिेिा आहे. या वठकाणी वनयामक ियीच्या संदभात 
िादनकार हेतुपुरस्ट्सर रकिा जाझसंगीताप्रमाणे उत्स्ट्फूत्तेने स्ट्िातंत्र्य घेतो. आवण ियीमधीि ठराविक टप्पे 
िा विराम याचंी जाणीि असूनही, त्याचं्यािर आपल्या अवभपे्रत अथाची पूती न करता, त्याचं्या आजूबाजूिा 
झोके घेत आपल्या व्यव्क्तमत्त्िाचे आवण रचनाकृतीचे िगेळे दश्न घडिनू आणतो आवण संगीतानुभिािा 
चैतन्य प्राप्त करून देतो. 

 
कोपिँड याचें सुरिातीचे जीिन संगीताचा संपक्  नसिेल्या िातािरणात व्यतीत झािे. या गोष्टीची 

प्रवतवक्रया म्हणूनच की काय, ध्िनींच्या जगताकडे त्याचं्या मनािा जोरकस ओढ िागिी असािी. आपण 
संगीतरचनाकार व्हाि ेही त्यांची मनीषा प्रथम संगीताचे तंत्र आवण त्याचा आविष्ट्कार यापुरतीच मयावदत 
रावहिी. तथावप युरोपात संगीताचा अभ्यास करीत असताना आवण त्यावठकाणच्या किाविश्वाचे दश्न 
घडत असताना, आपल्या स्ट्ितःचे या किेमधीि कतृ्त्ि अखेरीिा आपल्या देशामधीि पवरव्स्ट्थतीशी 
सिग्न असिे पावहजे रकबहुना संगीतािा अमेवरकेचे म्हणून एक स्ट्ितंत्र अवधष्ठान िाभिे पावहजे या 
गोष्टीचा त्यानंी ध्यास घेतिा. परत आल्यानंतर यासाठी िागणाऱ्या सृजनशीितेचा शोध त्यानंी 
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संगीतके्षत्रामधीि नजीकच्या पूि्जाचं्यापाशी घेण्याचा प्रयास केिा. परंतु त्याऐिजी अशा ज्येष्ठ मंडळीपाशी, 
त्यानंा युरोवपअन संगीतािरीि परमवनष्ठा, त्याचे कौतुक आवण तसेच काही करून दाखि ू अशी माफक 
महत्िाकाकं्षा एिढेच आढळून आिे. सरस काही करून दाखविण्याची त्याचं्यात ईषा वदसिी नाही. वशिाय 
जी काही कामवगरी कराियाची वतच्याकवरता आपिी कुित आवण आिाका वकती आहे याचाही विचार 
काहीनी केिेिा वदसत नव्हता. 
 

संगीताच्या रचनेत आपल्या देशातंीि मानिाचें स्ट्िभाििैवशष्ट्ट्य आवण त्याचं्या इतर अनेक के्षत्रात 
होणाऱ्या हािचािी याचें साकल्याने प्रवतरबब उमटणे आिश्यक असून, वशिाय त्याचा आविष्ट्कार श्रोत्यानंा 
आकिन होईि अशा संगीताच्या भाषेत झािा पावहजे असा कोपिँड याचंा आग्रह होता. अिीकडचा 
भतूकाळ यासाठी उपयुक्त ठरत नाही हे ध्यानात आल्यानंतर त्यानंी स्ट्ितःच्या रचनाकृतीमधून आपिा माग् 
शोधिा आवण संगीतातीि सहजतेचा पुरस्ट्कार केिा. तथावप अमेवरकन संगीतके्षत्रात सजृनशीितेची 
अपेक्षा करताना एखादा श्रेष्ठ संगीतकार असाही वनघू शकेि की ज्यािा आपल्या देशाच्या 
आविष्ट्कारपद्धतीशी जखडून ठेिता येणार नाही. ही गोष्ट कोपिँड यानंा अथातच मान्य आहे. तोपयंत, 
आपण एकूण सागंीवतक जीिनाचे घटक आहोत आवण त्या जीिनात हरघडी होणाऱ्या बदिाचंी आपण 
दखि घ्यािी असा इतर रचनाकारानंी विचार केिा तर त्याचं्यामधून वक्रयाशीिता आवण तीही वनर्ममतीक्षम 
अशी वक्रयाशीितासंभििे असा कोपिँड यानंा विश्वास िाटतो. विशषेतः संगीताच्या साधनसामग्रीत आवण 
माध्यमात झपाट्याने होणारे बदि, वशिाय श्रोत्याचं्या संख्येत झािेिी प्रचंड िाढ आवण त्याचं्या रुचीत 
आवण अपेक्षामंध्ये पडत गेिेिे फरक यानंा हे संगीतकार जरूर तेिढी साद देत नाहीत अशी त्याचंी तक्रार 
आहे. याचंा पवरणाम म्हणजे वनर्ममतीचे त्याचें काय् बाजूिा राहून, संगीताचे वशक्षण देणे एिढेच त्याचें 
व्यिसाय म्हणनू के्षत्र उरते. संगीत जसे असते तसा त्यािा श्रोतृसमाज वमळतोही. त्याप्रमाणे श्रोत्याचं्या 
रुचीत अगर संख्येत पािट झाल्यास संगीतािाही बदिाि े िागते. प्रत्येक किाकृती ही श्रेष्ठच झािी 
पावहजे या आग्रहापायी दुय्यम दजाच्या किाकृती वनमाण व्हाियाचे मात्र थाबंते. त्याचबरोबर श्रषे्ठ 
किािस्ट्तंूनाच प्राधान्य वदिे गेल्यामुळे अशा कमी श्रेष्ठ कृतींना रवसकासंमोर येण्यािा िाि वमळत नाही. 
आवण या पवरव्स्ट्थतीमुळे त्याचंा सगंीताचा अनुभि मयावदत रहातो अशी कोपिँड याचंी आणखी एक तक्रार 
आहे. विविध प्रकारच्या संगीताच्या संदभातच उच्च संगीतािा अथ्पूण्ता आवण त्यातीि किाकृतींना श्रेष्ठता 
प्राप्त होत असल्यामुळे, संगीताचा एकूण अनुभि समृद्ध होण्याकवरता आपल्या किेिरीि श्रद्धा, 
जीिनासबंंधीच्या प्रवतपादक स्ट्िरुपाच्या वनष्ठा आवण सृजनशीि काय्प्रिणतेने सकंिीत जीिन प्राप्त करुन 
घेण्याची ओढ या गोष्टींची अमेवरकन रचनाकाराकंडून कोपिँड यानंी अपेक्षा बाळगिी आहे.  

 
या गं्रथात, त्याचबरोबर कोपिँड याचं्या एकूण विचारके्षत्रात भ्रमण करताना पाविमात्य 

संगीतामधीि िगेिगळे विचारप्रिाह, सौंदय्प्रणािी, किासंकेत तसेच नामितं रचनाकार, िादनकार 
आवण समीक्षक याचें उल्लेख आढळून येतात. गं्रथाचे भाषातंर सुकर होण्याकवरता या अनेक विषयांचा 
उिगडा करून घेणे जरूर होते. त्यासाठी करािा िागिेिा अभ्यास या गं्रथाच्या शिेटी एका िगेळ्या 
विस्ट्तृत प्रकरणाने ‘शद्सूवच, या अवभधानाखािी माडंिेिा आहे. पी. ए. शोल्स याचंा The Oxford 
Companion to Music, कोपिँड याचेंच सुरिातीिा उल्लवेखिेिे इतर गं्रथ; वशिाय युरोवपअन 
संगीतकाराचंी प्रवसद्ध झािेिी चवरते्र याचंी या अभ्यासािा विशषे मदत झािी. पाविमात्य संगीताचे स्ट्िरुप, 
त्याचा इवतहास, आविष्ट्कार पद्धती आवण त्यामधीि सद्यःकािीन हािचािी, याविषयीचे काहीसे आकिन 
आवण त्याचबरोबर कोपिँड याचं्या विचारधनाचे वचवकत्सापूि्क ग्रहण या अभ्यासाच्या पवरशीिनाने होईि 
अशी उमेद आहे.  
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गोळे कॉिनी. नावसक. श्रीधर हरी देशपाडें 
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प्रास्िाणिक 
 

 
पुढीि प्रकरणात १९५१-५२ या शकै्षवणक िषात हाि्ड् विद्यापीठात झािेिी चाि्स ईवियट नॉट्न 

व्याख्यानमािा ग्रवथत केिी आहे. कें वरज येथीि विद्याथी आवण सि्साधारण समाजापुढे त्या व्याख्यानाचें 
जसे िाचन झािे, बऱ्याचशा त्याच स्ट्िरूपात ती या वठकाणी प्रकट केिी आहेत. ही सहा भाषणे देण्यामागे 
एखाद्या वििवक्षत विषयािर विचारपवरप्िुत असे युव्क्तिाद वििचेन माडंाि े असा उदे्दश नसून संगीताच्या 
किेत कल्पकतेचे काय् कोणते या सि्साधारण विषयािरीि ते एक स्ट्िैर आवण उत्स्ट्फूत् असे विचारमंथन 
आहे. पुस्ट्तकाच्या पवहल्या अध्या भागात श्रोता, अनुिादक अगर वनमाता अशा वनरवनराळ्या भवूमकातूंन 
सागंीवतक मन कोणती हािचाि करते हा विषय आिा आहे. युरोप आवण अमेवरकेच्या संगीतातीि कल्पक 
मनाच्या अिीकडीि आविष्ट्काराची अवधक तपशीििार चचा दुसऱ्या भागात केिेिी आहे.  

 
व्याख्यानानंतर प्रत्येक िळेी एक छोटासा संगीताचा काय्क्रम करण्यात आिा. िायररी ऑफ 

काँगे्रसमधीि एविझाबेथ स्ट्पे्रग कूिीज फाउंडेशन आवण हाि्ड् विद्यापीठाची नॉट्न प्रोफेसरवशप कवमटी या 
दोघाचं्या औदायामुळे हे शक्य झािे. त्याचं्या सहकायाबद्दि या वठकाणी माझे आभार नमूद करताना मिा 
आनंद िाटतो. संगीताच्या काय्क्रमात सहभागी झािेल्या अनेक उत्कृष्ट किाकाराचें मिा अवतशय कौतुक 
आहे.  

 
कें वरज येथीि िास्ट्तव्यात माझे आपिुकीने अगत्य केल्याबद्दि नॉट्न प्रोफेसरवशप कवमटी आवण 

विशषेतः वतचे सावहव्त्यक आवण सागंीवतक प्रवतवनवध प्रोफेसर आर्मचबाल्ड मकॅविश आवण ए. वटिमन मेरीट 
याचें कृतज्ञतापूि्क ऋण मान्य कराियािा हि.े हे दोघे तर माझे बऱ्याच वदिसाचें स्ट्नेही असून मिा 
माग्दश्न करण्यात त्यानंी प्रत्येक िळेी तत्परता दाखवििी.  

 
हाि्ड् विद्यापीठातीि मुद्रणाियाच्या संपादकीय विभागातीि वमस् एविनोर बेट स याचेंही आभार 

मानिे पावहजेत. प्रकाशनपूि् हस्ट्तविवखताची तयारी करताना त्यानंी उत्सुकतेने केिेल्या सूचना समप्क 
होत्या.  

 
कें वरज, मासाच्युसेट स. मे १९५२  
 आ. को. 
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णिषय पणरचय 
 

 
 
चाि्स ईवियट नॉट्न यानंा, त्याचं्या स्ट्मृवतप्रीत्यथ् २५ व्या िषापूिी स्ट्थापन झािेल्या 

काव्यविषयाच्या अध्यासनासाठी प्रथमच १९५१ सािी त्याचं्याच देशामधीि एक संगीतरचनाकाराची 
नेमणूक झािेिी पसतं पडिी असती ही कल्पना मिा सुखद िाटते. तथावप एिढ्या जबाबदारीची जागा 
मिा सुपूद् करण्यात यािी या विचाराने मिा मनापासून संकोच िाटिा. हाि्ड्च्या विद्याथीसमूहापूढे भाषण 
करणे आवण तेही ज्यानंी हे अध्यासन सुशोवभत किे होते अशा विद्वान, किी, आवण रचनाकार याचं्या 
परंपरेिा अनुसरून करणे ही काही साधी गोष्ट नव्हती. तथावप काव्यविषयाचा प्राध्यापक या मिा 
िाििेल्या अवभधानाचा अथ् बराच व्यापक करण्याची मुभा सुदैिाने याच परंपरेने वदिी असल्याकारणाने 
ज्या विषयाची मिा काही माहीती आहे असे मी समजतो त्या संगीताच्या किेबाबत मिा वििचेन करता 
आिे.  

 
अगदी तरुण असताना मिा कविजनांच्याबद्दि एक खाजगी स्ट्िरूपाची कीि िाटत असे हे 

सुरिातीिाच मोकळेपणाने कबूि केिे तर बरे होईि. किी म्हणजे केिळ आपल्या हुकमतीखािी 
असिेल्या शब्दाचं्या साहाय्याने संगीत वनमाण करण्याची खटपट करणारे िोक असा माझा समज होता. 
मिा िाटते की, कोणत्याही काळी स्ट्ितःच्या ठायी वततपत जादू असिेिी काही थोडी माणसे असतातही. 
तथावप शब्द वकतीही चागंिे असिे तरी संगीतरचनाकाराच्या दृष्टीने ते स्ट्िराचंी जागा घेऊ शकत नाहीत. 
अथातच आपल्यािा संगीत हि े असेि तर. पढेु पढेु हाट् के्रन आवण जेराड् मनॅिे हॉपवकन्स याचं्या 
काव्याशी िाचनाने पवरचय झािा, त्यािळेी माझ्या हळू हळू ध्यानात येऊ िागिे की मी प्रथम समजत होतो 
त्यापेक्षा संगीत आवण काव्य याचंा कदावचत अवधक वनकटचा संबधं असािा. हळू हळू मिा हेही कळू िागिे 
की या दोनही किामधीि संगीताच्या पिीकडे त्याचं्यात दुिा जुळिनू आणणारे एखादे असे तत्त्ि िा के्षत्र 
असाि ेकी त्या वठकाणी स्ट्िरापाठीमागीि अवभप्राय आवण शद्ाचं्या पिीकडचे अथ् एका समान स्त्रोतापासून 
उगम पाित असािते. 

 
हे जर खरे असेि म्हणजे किी आवण रचनाकार एका समान पे्ररणेनेच उड्डाण करीत असतीि तर 

मिा िाटत होते त्याच्यापेक्षा अवधक, मी काव्याचा प्राध्यापकच असिो पावहजे. काव्यामधीि संगीताची 
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आवण माझी केव्हाच गाठ पडाियाची नाही हे खरेच आहे. तथावप संगीतातीि काव्य मात्र माझ्या कायमचे 
सोबतीिा आहे. आपल्या भाि–जीिनामधीि सगळ्यातं मोठा भाग त्यामुळे सूवचत केिा जातो. हा भाग 
गंुजन करीत असतो. बहुतेक रचनाकारानंा जिळ जिळ हयातभर व्यिधान असते ते हेतुपूि्क संगीताचे. 
अशा हेतुपूि्क संगीतािरून मिा सुचते ते असे की विविध प्रतीच्या अनुभतूींशी सबंद्ध अशी सागंीवतक 
सामग्री रचनाकाराच्या हाताशी िागिी आहे आवण ती वमळाल्यानंतर त्याच्यापुढे काम आहे ते त्यानंा 
सुसंगत असा आकार देण्याचे. त्यामुळे त्यांच्यात अथ् उत्पन्न होतो. आवण म्हणनू श्रोत्यानंाही त्याचें आकिन 
होते. ही प्रवक्रया सगंीतात या वठकाणीच थाबंत नाही. संगीताच्या किाकृतींचा िादनकार अगर त्याचं्या 
समूहाचं्या मनातं पुनर्नुिाद रकबहुना पनुर्मनवमती व्हािी िागते. अखेरीिा तो संदेश श्रोत्याच्या 
कण्रं्ापयंत पोहोचतो आवण नंतर त्यािा आपल्या मनःचक्षूंनी रचनाकाराच्या विचाराचें संपूण् दश्न पुन्हा 
घ्याि ेिागते.  

 
सागंीवतक अनुभतूीचे हे ठराविक वनिदेन करीत असतानंा त्यािा एका जोखमीच्या कामवगरीचे 

स्ट्िरूप प्राप्त होते. याचे कारण ही अनुभतूी अनेक जागी भगं पािण्याचा संभि असतो. कोणत्याही नेमक्या 
वठकाणी संगीताची अनुभतूी आपल्यािा गिसत नाही आवण ती धरूनही ठेिता येत नाही. वसनेमाची वफल्म 
एखाद्या क्षणी थाबंल्याबरोबर संबंध प्रिशे विस्ट्कवळत होऊन जातो. त्याच्या उिट संगीतामधीि असा क्षण 
उिगडिा गेिा तर एक केिळ स्ट्िरसमुदाय वशल्लक रहातो. आवण त्यािा मूितः काही अथ् असत नाही. 
संगीताच्या या कधीच न थाबंणाऱ्या प्रिाहामुळे आपल्यािा आपिी कल्पकता उपयोगात आणणे भाग पडते. 
कारण हे संगीत, होऊ घातिेल्या अिस्ट्थेतच कायम असते. कविता आवण गीते याचें तज्ञ्ज्ज्ञ विस्ट्टान ऑडेन 
यानंी त्या दोन्हीमधीि फरक अिीकडे असा सावंगतिा आहे की काव्यासारखी शद्मय किा विचारप्रधान 
असते. विचार करण्याकवरता ती थाबंते. संगीत हे मात्र तात्काविक स्ट्िरूपाचे असून ते नेहमी होतच जाते. 
संगीतामधीि ही चंचिता, कािप्रिाहातीि त्याचे काल्पवनक अव्स्ट्तत्ि हा विषय जा ं पॉि सात्र् यानंी 
आपल्या (L. Imaginaire) या प्रबधंात उत्कषािा पोहोचवििा आहे. बीथोव्हेनची सेव्हन्थ वसम्फनी या 
सुप्रवसद्ध प्रकरणात सात्र् आपिी जिळ जिळ खात्री पटिनू देतात की ही ‘सातिी’ सेव्हन्थ त्या वठकाणी 
मुळी नसतेच. विखीत पृष्टािर ती सापडणार नाही, कारण कोणतेही संगीत एखाद्या मूक पृष्टािर िािरत 
असते असे म्हणता येत नाही. त्याचप्रमाणे ती एखाद्या काय्क्रमातंही आढळणार नाही. याचे कारण प्रत्येक 
काय्क्रम िगेळा असून त्यातल्या कोणातूनही वनवित असा अनुिाद वमळत नाही. मग सात्र् म्हणतात 
त्याप्रमाणे ही ‘सातिी’ सेव्हन्थ वसम्फनी असल्यास आपल्या कल्पकतेच्या केिळ अिौवकक जगतातच 
सापडणार. सात्र्च्या या उपपत्तीबद्दि आपिे काहीही मत असो, वतच्यामुळे संगीतातीि एका मूिभतू 
िास्ट्तितेचे आपल्यािा नाट्यमय रीतीने वनिदेन होते. या िास्ट्तितेचा पुढीि प्रकरणात आपल्यािा 
अनेकिार विचार कराियाचा आहे.  

 
मी ज्या विचाराचंी माडंणी करीत आहे त्यानंा संगीतिेखनातीि माझा स्ट्ितःचा अनुभि आवण इतर 

रचनाकाराचं्या संगीताचे मनन याचा आधार आहे. मिा असे मात्र म्हणाियाचे आहे की, या विचारामुळे 
ज्ञानात भर पडािी असा माझा उदे्दश नाही. किाकार ज्ञानाच्या पातळीिर हािचाि करू शकतो असे 
म्हणता येत नाही. (या वठकाणी ज्ञानाचा, विद्वत्ता आवण अभ्यास असा मी ठराविक अथ् करतो.) मिा जी 
उपजत बदु्धी आहे रकिा तात्काविक िा संिदेनाशीि असे उपजत ज्ञान आहे त्याच्या आधारािरच मी 
आपल्याशी बोिणे शक्य आहे. वनदान माझ्या बाबतीत तरी हा महत्िाचा फरक आहे. कारण त्यामुळे ही गोष्ट 
स्ट्पष्ट होते की आमच्यापैकी जे काय्प्रिण असून नुसतेच वजज्ञासू नाहीत त्याचंी अशी अपेक्षा असते की 
इतरानंी आमच्या अनुभिाच्या साक्षीने आपिे ज्ञान पैदा कराि.े याचा अथ् असा नव्हे की संगीत रचनाकार 
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ज्यािळेी संगीतातीि पवरव्स्ट्थतीची चचा करीत असतो तेव्हा तो केिळ सगंीतामधीि आपल्या 
आिडीवनिडीविषयी बोितो. रचनाकाराची समज इतकी मयावदत असाियािा पावहजे असे नाही. एका 
प्रवसद्ध ‘नायकाने’ (कंडक्टरने) मिा असे सावंगतिे की एखादा रचनाकार आपिी रचना िादनात 
आणिीत असताना तो ती पाहात बसाियाचा. त्यामुळे त्यािा नेहमीच काहीतरी वशकाियािा वमळाियाचे. 
असे करीत असताना त्या रचनाकाराच्या काही तावंत्रक चुकाही व्हाियाच्या. तरीसुद्धा त्या रचनाकृतीच्या 
स्ट्िरूपाचे काही महत्िाचे दश्न त्यािा घडत असे. अशीच पवरव्स्ट्थती रचनाकार ज्यािळेी आपल्या 
िेखनामधीि अगर संगीत श्रिण करून स्ट्फुरिेल्या कल्पना आवण विचार आपल्या कुितीनुसार स्ट्फुट 
करीत असतो, त्यािळेीही असाियािा पावहजे, असे मिा िाटते. माझ्या ‘नायक’ वमत्राचे म्हणणे बरोबर 
असेि तर रचनाकाराने संगीताच्या जाणकारीसाठी आपिे ज्ञान आवण बुवद्धमत्ता कामास िाििी पावहजे. 
त्यामुळे समीक्षक, सागंीवतक आवण संगीताचे इवतहासकार या सगळ्याचंाच फायदा होईि आवण 
संगीतसंशोधनाचे के्षत्र संपन्न होत राहीि.  

 
अशा रीतीने, प्रामुख्याने एक रचनाकार, संगीताचा विचक्षण रचनाकार या नात्याने आवण तरी सुद्धा 

काव्यविषयाचा प्राध्यापक या तात्पुरत्या वमषाने संगीतकिेमधीि विविध बाजंूचा कल्पक मनाशी येणारा 
संबंध या सि्साधारण विषयाचा प्रपंच करण्याचे मी योवजिे आहे.  
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पणहले णिभाग : 
 
 

सगंीि आणि कल्पक मन 
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१ रणसकश्रोिा 
 

 
सागंीवतक जीिन मी जसे जसे अवधक व्यतीत करू िागतो, त्या प्रमाणात संगीताची वनर्ममती आवण 

त्याचे श्रिण याचं्या मुळाशी मानिाचे स्ट्िैर असे कल्पक मन असते, अशी माझी खात्री होत जाते. संगीतोद्भि 
आनंदाची जाणीि आवण त्याचबरोबर तो वनमाण करण्याचे सामर्थय् ही एक कल्पकतेची देणगी आहे असे 
जेव्हा कोिेवरजने उद्गार काढिे, त्यािळेी अथातच त्यािा काव्यातीि संगीताचा आनंद अवभपे्रत होता. 
पण त्याचे हे िचन संगीतातीि सागंीवतक आनंदाबाबत अवधक समप्क आहे, असे मिा िाटते. कोणत्याही 
माध्यमामधून होणाऱ्या किेच्या आविष्ट्कारािा कल्पक मनाची आिश्यकता आहेच तथावप ती 
संगीताच्याबाबत विशषेत्िाने जाणिते आवण याचे नेमके कारण म्हणजे संगीत ही सिात अवधक स्ट्िैर, अमूत् 
आवण मुक्त अशी किा असल्याने कल्पकतेच्या संचारािा ती शक्य वततका अवधक आवण विस्ट्तृत असा िाि 
देत असते. कल्पकतेच्या या स्ट्ियंपे्रवरत हािचािीत कथािस्ट्तू, वचत्रप्रदश्न, गणमात्राचें वनयमन रकिा 
के्षत्रमयादाची कठोरता यामुळे अडथळा येण्याचे कारण नसते. असे म्हणताना संगीतािा त्याची वशस्ट्त, 
त्याचे अनुबंध, त्याची ठराविक िय आवण आविष्ट्काराचा उदे्दश असतो हे मी दृवष्टआड करीत नाही. एक 
गवणत विचार म्हणून, एखाद्या प्रासादाची रचना रकिा आकृती या नात्याने रकबहुना कोणत्याही स्ट्थूि आवण 
समजेि अशा स्ट्िरूपातीि संगीताचे आकष्ण सामान्य मनािा नेहमीच िाटत आिेिे आहे. तथावप एक 
सागंीवतक या नात्याने मिा एक विचार महत्त्िाचा िाटतो. आवण तो हा की, संगीत हे स्ट्िरूपतःच 
कल्पकतेचा वििास आहे आवण तो वजतपत अवनबंध राहीि त्या प्रमाणातच संगीतातीि इतर घटकानंा अथ् 
प्राप्त होतो. या कारणास्ट्ति संगीताचे जे विशषे भाग कल्पकिेच्या संस्ट्काराशी सुसबंद्ध आहेत, त्याचंाच 
विचार करण्याचे मी योवजिे आहे.  

 
या वठकाणी रवसक श्रोत्याची कल्पकताच आपल्यािा प्रस्ट्तुत आहे. मागासिेिा रकिा अडाणी 

श्रोता, ही संगीताच्या आविष्ट्कारातीि प्रमुख अडचण असल्याचे इतक्या िळेा गृहीत धरिेिे असते की 
फेरबदि म्हणनूही चाणाक्ष श्रोत्याचे गुणविशषे विचारात घेणे बोधप्रद होईि.  

 
श्रिण ही एक धारणा असून इतर धारणा अगर उपजत देणगीप्रमाणेच ती आपणा सिापाशी 

कमीअवधक प्रमाणातं उपिब्ध असते. गानपे्रमी िोकामंध्ये मात्र या धारणेिा विशषे महत्त्ि देण्याऐिजी 
वतिा कमी िेखण्याची रकिा वतच्यािर अविश् िास दाखविण्याची प्रिृत्ती मिा आढळून आिी आहे. या 
कमीपणाच्या भािनाचंी कारणपरंपरा वनवश् चत करणे दुरापास्ट्त आहे. श्रिणाच्या या उपजत देणगीचे 
मोजमाप करण्याचा जसा खात्रीचा आपल्यापाशी माग् नाही, त्याचप्रमाणे जे स्ट्ितःसंबधंी गैरसमजूत करून 
घेतात त्यानंा िळणािर आणण्याचेही वनवश् चत साधन उपिब्ध नाही. मी तर असे म्हणतो की जाणकारीने 
श्रिण करण्यासाठी दोन प्रमुख बाबींची विशषे आिश्यकता आहे. संगीतानुभिािा सामोरे जाण्याची आवण 
तशीच दुसरी, त्या अनुभिाची वचवकत्सा करण्याची कुित. काहीशा उपजत बुवद्धमते्तखेरीज या दोन्हीही 
गोष्टी अशक्य आहेत. श्रिणामध्ये अशी उपजत धारणा अनुस्ट्युत असिी तरी इतर धारणेप्रमाणेच वतिा 
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वशवक्षत आवण विकवसत करता येते. या धारणेभोिती एक ‘शुवचते’चे ििय असते. आपण केिळ 
आपल्यासाठीच तसे म्हटिे तर, वतचा िापर करतो. िौवकक दृष्टीने वतच्यापासून आपल्यािा काही 
वमळायचे नसते. श्रिण हेच श्रिणाचे पावरतोवषक. त्याकवरता स्ट्पधा आवण बवक्षसे नाहीत. तथावप ज्यािा ही 
देणगी प्राप्त झािी आहे तो पुरुष मात्र माझ्या मताने दैिाचा होय. कारण सौंदयाची भेट झािी असताना 
त्यािा आपण जाणून घेऊ शकतो या वनवित अशा भािनेसारखा किात्मक आनंद दुसरा क्ववचतच असू 
शकेि.  

 
मी ज्यािळेी रवसक श्रोत्याविषयी बोितो त्यािळेी माझ्या नजरेपुढे एखादा संगीतकार नसून ज्यािा 

तसे व्हायचेही नसते असा शौकीन मनुष्ट्य प्रामुख्याने असतो. आवण अशाच श्रोत्याविषयीचा विचार 
माझ्यातीि संगीतकारािा जागतृ करतो. एखाद्या गायकाची संगीताविषयाची प्रवतवक्रया कोणती असू 
शकेि याची मिा मावहती आहे. वनदान मी तसे समजतो. पण शौकीनाबाबत मात्र पवरव्स्ट्थती िगेळी असते. 
त्याची प्रवतवक्रया कशी होईि याबद्दि कोणािाच खात्री बाळगता येत नाही. त्याने काय ऐकाि े हे 
वनवश् चतपणे सावंगतिे जात नाही. गायकीमधीि एखाद्या वबकट भागाचे धागे कसे जुळवििेिे आहेत ते 
सागंण्याकवरता कोणताही प्रबंध, आिेख अगर माग्दर्मशका त्याच्या जिळपास उपिब्ध नसते. हे काय् 
केिळ त्याच्या स्ट्ितःच्या कल्पकतेच्या प्रकाशाचा झोतच करू शकतो. संगीतासारख्या अमूत् किेमध्ये 
सौंदय् हुडकिे जाणे हा एक िहानसा चमत्कारच आहे. याचे कारण तो घडत असतानंा प्रत्येक िळेी माझ्या 
कानािर माझा विश् िास बसत नाही.  

 
गायकाची विशषेतः रचनाकाराची, श्रोता या नात्याने, पवरव्स्ट्थती जरा िगेळी असते. त्यािा 

गायकीची दीक्षा वमळािेिीच असते. िदेीपुढे व्स्ट्थत असिेल्या एखाद्या उपाध्यायाप्रमाणे मूिस्त्रोताशी त्याचा 
वनगवडत असिेिा संबधं त्यािा संगीतातीि गूढविशषेाचें अंतज्ञान प्राप्त करून देतो. आवण त्यािा त्याच्या 
अवधक जिळ आणतो. त्याचे ज्ञान दुहेरी स्ट्िरूपाचे असते. एका बाजूने सामान्य स्ट्िरानंा साथ् करणाऱ्या 
गूढमयतेचे, आवण दुसऱ्या तऱ्हेने प्रत्येक वनर्ममतीपाठीमागीि मानिी प्रयासाचे. सामान्य माणसाच्या 
िाट्यािा असे ज्ञान येत नाही. संगीतशौकीनािा हा या दुहेरी ज्ञानातीि नाजूक समतोि जाणित नाही. 
शौकीन हा एकतर श्रदे्धने भारिेिा रकिा भािनेच्या अवधकच आहारी गेिेिा असतो. गायकीच्या एखाद्या 
विवशष्ट प्रकारािरच भाळिेिा अगर एखाद्या घराण्याच्या रकिा रचनाकाराच्याच अवभमानाने हुरळिेिा 
असतो. तथावप वनव्िळ गायकी येते म्हणनूही जाणीिपूि्क श्रिण केिे जाईि याची हमी देता येत नाही. 
गायकीमधीि श्रेष्ठ कत्बगारी ही समीक्षाबदु्धीचा पुरािा ठरत नाही. उिट गायकामंध्ये हमेशा आढळणाऱ्या 
पूि्कल्पना आवण पूि्ग्रह हे नसल्याकारणानेच शौकीन हा काही िळेा गायनातीि गुणविशषेाचंी समीक्षा 
करण्यास अवधक िायक ठरतो. म्हणनू माझ्या मताप्रमाणे गायकीचे वशक्षण आवण शौकीनाची पूि्ग्रहरवहत 
दृष्टी याचंा सयंोग आदश् श्रोत्याचं्या ठायी असणे इष्ट होईि.  

 
रवसक श्रोता हा संगीताच्या विश्वामधीि प्रधान घटक आहे याबद्दि सि् गायकाचें आवण 

संगीतकाराचें एकमत असल्याने त्यािा प्राप्त झािेल्या रवसकतेच्या देणगीचा मागोिा घ्यािा आवण त्यािा 
म्हणून वमळािेिा सागंीवतक अनुभि कोणता असािा याबद्दि विचार करािा असा माझा उदे्दश आहे.  

 
संगीताच्या प्रभािािा सामोरे जाण्याची कुित आदश् श्रोत्याच्या ठायी इतर सि् गोष्टीपेक्षा अवधक 

असते. आपल्यािा हेिािनू सोडण्याचे संगीताचे सामर्थय् ही एक विशषे प्रकारची किात्मक घटना आहे. या 
वठकाणी सगंीताच्या विज्ञानात वशरण्याचा माझा हेतू नसून त्याच्या भािनात्मक उदे्रकाकडे िक्ष पुरिाि ेअसा 
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आहे. कारण शास्त्रीय बाबतीतीि माझी तयारी बरीच बतेाची आहे. आपल्या अपेके्षच्या विरुद्ध मिा असे 
म्हणाियाचे आहे की, हेिािनू सोडण्याचे सामर्थय् संगीतात इतर किापेक्षा अवधक आहे असे मिा मुळीच 
िाटत नाही. हे सामर्थय् रंगभमूीच्या ठायी तर अवधक स्ट्पष्ट स्ट्िरुपातं वदसते. आवण त्याचे प्रमाणही प्रचंड 
असते. रंगभमूीिरीि घडणाऱ्या घटनामुंळे भारािनू गेिो असताना ज्या सहजतेने नाटककार माझ्या 
भािनाशंी खेळ खेळतो तीबद्दि मिा काहंीसा संतापही येत असतो. भािना उचंबळत असताना मी त्यानंा 
प्रवतबधं करू शकत नाही. पण त्याच िळेेिा माझे मन मात्र हरकत नोंदिीत असते की, नाटककारािा 
माझ्याशी असे खेळण्याचा काय अवधकार आहे? नाट्यगहृात माझे डोळे अनेक िळेा पाणाििे आहेत. पण 
संगीताने मात्र कधीच नाही. संगीताने कधीच का नाही? याचे कारण संगीत हे आपल्यािा मग्न करीत 
असतानाही वशिाय आपल्यापासून काही अंतरािर बाजूिा राहते. एकाच िळेेिा ते आपल्यापासून अिग 
आवण दूर राहूनही आपल्यात आवण आपिा असा अविव्च्छन्न भाग होऊन बसते. एका अथाने ते आपल्यािा 
नेस्ट्तनाबतू करते तर दुसऱ्या तऱ्हेने आपण त्याचेिर कुरघोडी करतो. आपण एकसारखे िाहात जातो आवण 
तरीही काही अज्ञात कारणामुळे आपिा स्ट्ितःिरीि ताबा सुटत नाही. आपल्या भािाचें शुद्धीकरण 
कराियाचे आवण आपल्या अनुभतूींचे रूपातंर आवण उत्कटीकरण झािे असताना त्याचं्या सारसि्स्ट्िाचा 
उच् चार अशा रीतीने कराियाचा की आपण त्यात मग्न झािेिो असताही त्याविषयी विचार करू शकतो. हा 
संगीताच्या प्रकृवतधमाचा खास पवरणाम आहे. ज्यािळेी रवसक श्रोता संगीताच्या प्रभािािा साद देतो 
त्यािळेी त्यािा किात्मक घटना अनुभिािा येतेच, त्याच बरोबर त्या घटनेचा आदश्ही समजून येतो. तो 
त्यािळेी या घटनेच्या अंतःपरुात वशरत असतानाही एडिड् बिोच्या उवचत शद्ातं सागंायचे म्हणजे, संगीत 
हे आपिे आव्त्मक अंतर कायमच ठेिते.  

 
पॉि क्िोदेि या दुसऱ्या सगंीततज्ज्ञ नसिेल्या गृहस्ट्थाने श्रोत्याविषयी जे विवहिे आहे ते मिा 

विशषे समप्क िाटते. तो म्हणतो, “आपण श्रोत्यािा संगीतात सामािनू घेतो. आवण मग तो केिळ अपेक्षा 
आवण अिधान याचेंच स्ट्िरूप होऊन राहातो” ही पटण्यासारखी बाब आहे. कारण अपेक्षािृत्तीमध्ये ऐकल्या 
जाणाऱ्या गोष्टीिा उत्सुकतेने साद देण्याची कुित असते तर वतच्याविषयीचे कुतूहि आवण समज हा 
अिधानाचा विषय आहे. संगीताच्या मफैिीत अशा तन्मय झािेल्या श्रोत्यािा मी अनेक िळेा न्याहाळिेिे 
आहे आवण माझ्या अध्मग्न अिस्ट्थेत त्याच्या प्रवतसादाचे स्ट्िरूपही मी हुडकण्याचा प्रयत्न केिा आहे. श्रोता 
जेव्हा स्ट्ितःचेंच संगीत ऐकत असतो त्यािळेी तर असा प्रयत्न विशषे मनोरंजक होतो. अशा िळेी ते संगीत 
एखादा आनंद देते की नाही यापेक्षा ते समजिे जात आहे रकिा नाही या प्रश्नाचे मिा अवधक महत्त्ि आहे. 

 
दरम्यान, किाितंाच्या मनोव्यापारातंीि एका चमत्कावरक बाजूकडे मिा आपिे िक्ष िधेाियाचे 

आहे. संगीतपे्रमी िोकाचं्या बऱ्याच मोठ्या सखं्येिा माझ्या संगीतापासून आनंद होतो अगर होत नाही हा 
विचार मिा फारसा कधीच जाणििा नाही. काही िळेा माझ्याबद्दि जोरकसपणे नापसंती व्यक्त करण्यात 
आिी तर उिट इतर काही िळेा वततक्याच उत्साहाने तारीफही होत गेिी. दोन्ही प्रसंगी सामान्यतः मी 
स्ट्तब्धच रावहिो. असे का व्हािे? माझ्या संगीताचे फवित काय होईि या विचारापासून मी अविप्त राहतो 
हे त्याचे संभिनीय कारण आहे. सगंीताचे िेखन करताना विशषेतः ते समाधानकारक होत असल्यास, 
माझा जीि सुखाितो. पण एकदा ते विहून झािे म्हणजे त्याचे म्हणनू स्ट्ितंत्र असे चवरत्र पुढे सुरू होते. 
आपल्या कन्येच्या सौंदयाचे श्रेय स्ट्ितःकडे न घेणाऱ्या एखाद्या वपत्याची मी अशा तऱ्हेनेच कल्पना करू 
शकतो. किाितं रकिा कन्येचा वपता स्ट्ितःिा अशा तऱ्हेने एक अभावित असे साधन मानतो की ज्याचा 
उदे्दश सौंदय्वनर्ममती हा नसून केिळ वनर्ममती एिढाच असू शकतो असा या वििरणाचा अथ् आहे.  
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पुन्हा एकदा श्रिणमग्न अशा श्रोत्याकडे िळल्यानंतर प्रश्न उपव्स्ट्थत होतो तो असाच की, त्यािा 
आनंद प्राप्त होतो की नाही यापेक्षा त्यािा संगीताचे मम् कळिे आहे की नाही आवण जर कळिे असेि तर 
ते नेमके कोणते? 

 
संगीताचा अथ् कोणता या सौंदय्शास्त्रातीि सगळ्यातं कूट अशा एका प्रश्नाकडे मी अगदी 

साभंाळून िाटचाि करीत आहे हे आपल्या िक्षात आिे असेिच. संगीताचा अथ् शोधणाऱ्याच्या मानाने, 
शद्ाचंा अथ् रकबहुना अथांच्या अथाचा तिास िािणाऱ्या ‘शद्ाथ्शास्त्रज्ञाचे’ काम सोपे आहे. एखादा 
संगीतरचनाकार याकडे दुि्क्ष करीि, कारण सौंदय्शास्त्र हा त्याचा विषय नव्हे. त्याचे काम आविष्ट्काराचे 
असते, तत्त्िरचतनाचे नसते. तथावप हा प्रश्न तसाच अवनर्मणत रहात असल्याने किेसबंंधी तावत्त्िक विचार 
करणाऱ्याच्या सुखबोधाकवरता का होईना, त्यािा सागंण्यासारखे गायकापाशी वनदान काहीतरी 
असाियािा हि.े  

 
काहीतरी सत्याशं असल्याखेरीज संगीताच्या अथासंबधंीचे गाभंीयाने केिेिे कोणतेही विधान 

माझ्या िाचनात क्ववचतच आिेिे आहे. यािरून संगीत हे अनेक स्ट्िरूपी असून त्याचा िगेिगेळ्या अनेक 
बाजंूनी विचार करता येईि, असा वनष्ट्कष् वनघतो. मात्र संगीताच्या अथ्पूण्तेविषयी दोन मूिभतू पण 
परस्ट्परविरोधी विचारप्रणािी सौंदय्िते्त्याकंडून माडंल्या गेल्या आहेत. एकीप्रमाणे संगीतािा काही अथ् 
असल्यास तो संगीतातच शोधायिा हिा, कारण संगीतािा संगीतबाह्य असा अन्य कोणताही अथ्बोध 
नाही. दुसऱ्या विचारप्रणािीप्रमाणे संगीत ही एक शद्कोश विरवहत अशी भाषा असून, वतच्यामधीि 
संकेताचें अथ् प्रत्येक श्रोता आपल्या भािविश्वामधीि अविवखत अशा भाषेच्या आधाराने िािीत असतो. या 
दोन्हीही विचारपद्धतीविषयी मी जसा अवधक विचार करू िागतो त्या प्रमाणात त्या वदसतात त्यापेक्षा 
एकमेकीशी अवधक वनगवडत झािेल्या आहेत असे िाटू िागते. आवण याचे कारणही असे की, एक 
मनोविवशष्ट आवण उच्चारक्षम अशा मूल्याची साकेंवतक भाषा या नात्याने संगीत हे संगीतामध्येच प्रकट होऊ 
शकते. आवण असे हे जे संगीत ते स्ट्िराचं्या विविध आकृवत काढून रवसकाचं्या मनातं एक विवशष्ट प्रकारचा 
अथ्बोध वनमाण करते. मग तो अथ्बोध संगीतोद्भि अशा आनंदाचाच का असेना. वनम्ळ अगर अशुद्ध, 
एखादी जडिस्ट्तू रकिा भाषा का असेना. सि् संगीतरचनाकार एकाच मूिस्त्रोतापासून संिदेना प्राप्त करून 
घेतात. हा संगीतसबंंधीचा विचार माझ्या मनातूंन नाहीसा होत नाही. ‘ओगेि बवुश् िन’ (Orgel buchlein) 
विहीत असताना बाखिा केिळ स्ट्िराचंाच ठेिा वनमाण कराियाचा होता रकिा स्ट्िान िेक (Swan Lake) 
रचीत असताना चेकोंव्हस्ट्की अवनबधं अशा भािनाप्रिाहातं डंुबत होता हे म्हणणे मिा पटणार नाही. स्ट्थूि 
िस्ट्तूप्रमाणे स्ट्िराचंी उठाठेि जरूर करता येईि, नत्काप्रमाणे त्याचं्याकडून कसरत करून घेता येईि. 
तथावप अशा स्ट्िराकृतींमधून ज्यािळेी अथ्वनष्ट्पत्ती होत असेि त्याच िळेी त्यानंा सगंीत हे अवभधान प्राप्त 
होईि. या विचारप्रणािीतीि, प्रत्येकीिर त्या त्या िळेी जो भर देण्यात आिा, त्यािा अथातच काही 
ऐवतहावसक संदभ् आहे. सगंीत हे ज्या काळात अगदी अचि, अविप्त आवण एक विचारपरंपरेने बद्ध 
झािेिे होते त्यािळेी संगीताचा प्रारंभ भािनाचं्या भाषेतून झािा आहे अशी जाणीि संगीतकारानंा करून 
द्यािी िागिी. आवण गेल्या शतकात ज्यािळेी संगीत हे उघडपणे िैयव्क्तक भािनाबरोबर हेिकाि ेखाऊ 
िागिे त्यािळेी ती एक स्ट्ियंकें द्रीत सौंदयाची शुद्ध किा आहे हे, न विसरण्याचा त्यानंा इशारा देण्यात 
आिा. १९ व्या शतकातीि (Pure Music) केििसंगीताचा पुरस्ट्कता एडुअड् हाव्न्स्ट्िक याने या अखंड 
चािणाऱ्या िादाचा उवचत असा समारोप केिा आहे. तो असा की, संगीतातीि एखादी रचना ही आंतवरक 
भािनेने नव्हे तर आंतवरक गंुजनाने उते्तजीत होत असते. पण मिा असे िाटते की, या िादाचा काय्प्रिण 
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रचनाकारािा मुळीच उपयोग नाही. त्याच्या बाबतींत गंुजन हीच भािना होय आवण वजतक्या तीव्रतेने 
त्यािा ते गंुजन जाणिते वततपत त्याचा उच् चारही वनम्ळ होऊ शकतो.  
 

संगीताचा वनवित अथ् कोणता हा प्रश्न असा आहे की तो कधी विचारिा जाणेच इष्ट नाही. आवण 
काही झािे तरी त्याचे वनवश् चत उत्तर मात्र कधीच वमळायचे नाही. या अवनवश् चततेबाबत तक्रार असते ती 
सावहव्त्यक मनाची. सच्च्या संगीतपे्रमी रवसकािा संगीतातीि वनिदेनाच्या साकेंवतक स्ट्िरूपामुळे अडचण 
येत नाही. रकबहुना अशा अवनवश् चततेमुळेच त्याच्या कल्पकतेिा व्यामोह पडतो आवण वतिा चािनाही 
वमळते. भाषेच्या दृष्टीने अथ् हुडकणारे सगंीतात काहीही बघोत, रचनाकार मात्र भािनाचंी नाजूक आवण 
गंुतागंुतीची िीण वनमाण करीतच राहतीि की वजिा भाषा एखादे नािसुद्धा देऊ शकणार नाही; मग ती 
वनमाण करण्याचे तर दूरच राहीि. हे आताचे िाक्य मिा सुसन िँगर याचं्या ‘संगीतातीि अथ्पूण्ता’ [On 
Significance in Music] या गं्रथ प्रकरणात आढळिे. प् िेटोपासून शोपेनहॉएरपयंतआवण रोजर फ्रायपासून 
अिीकडीि मनोविश् िेषणात्मक रचतनापयंत संगीतातीि अथ्पूण्तेिरीि विचारसरणींचा आढािा घेऊन 
वमसेस िँगर यानंी असा वनष्ट्कष् काढिा आहे की, संगीत ही आंतवरक जीिनासंबधंीची आपिी कल्पना 
आहे. उमेदीची, सामर्थय्िान आवण अथ्पूण् कल्पना-जी त्िवरत उते्तवजत होते आवण तरीसुद्धा अजूनही 
विकासाच्या‘िनस्ट्पवतसम’ अिस्ट्थेतच आहे. या संगीवतक कल्पनेचा अथ् िोककल्पनापेक्षाही, प्रत्येक व्यक्ती 
स्ट्ितःच्या मनाप्रमाणे िािीत असते. आवण एखाद्या व्यक्तीचा अथ् दुसऱ्यापेक्षा अवधक बरोबर आहे अशी हमी 
देण्यािा कोणतेही स्ट्ितंत्र साधन उपिब्ध नाही. संगीतातीि वनःशद् स्ट्िराचं्या सकेंताची उमज 
होण्याकवरता स्ट्ितःच्या उपजत जाणकारीिरच विसंबनू राहाि ेएिढेच मी या बाबतीत सुचि ूशकतो.  

 
रवसक श्रोत्याच्या बाबतीत या सि् गोष्टी दुय्यम महत्त्िाच्या आहेत. कारण त्याचे मुख्य िक्ष 

संगीतातीि आनंदाकडे असते. आवण ते असायिाही हि.े संगीत असे असाि ेया विषयी कोणताही पूि्ग्रह 
अगर विचार मनात न ठेिता, एक सुबदु्ध मानि या नात्याने तो संगीताच्या प्रभािािा दाद देत असतो. मिा 
निि िाटते ते अशा रीतीने त्या दोघामंध्ये वनमाण होणाऱ्या संबंधाच्या आष्म्िरूपाचे. आत्माििोकन करून 
आवण श्रोतृसमुदायाची प्रवतवक्रया पाहून माझे असे मत झािे आहे की संगीवतक जाणीिचे्या अगदी प्राथावमक 
पातळीिरून आपण सि्जण संगीताचे श्रिण करीत असतो. संगीताविषयी सातंान्याचें पुढीि एक विधान 
ऐकून मी तर चवकतच झािो. ते म्हणतात, “सिात अमूत् अशी किा सिात मुग्ध अशा भािनाचंा पवरपोष 
करते” आपण अगदी प्राथावमक रकबहुना प्राणीमात्राचं्या पातळीिरूनच संगीतािा साद देत असतो. हे 
पटण्यासारखेच आहे. कारण त्याच पातळीिर आपिे पाय पक् के रोििेिे असतात. सगंीत कोणतेही असो, 
मानवसक ताण आवण त्याचे विसज्न, धनता आवण स्ट्पष्टपणा, शातं अगर क्षुब्ध पृष्ठभाग, संगीतातीि 
भरदारपणा आवण त्याचा सकंोच, त्याचा आक्रमक झपाटा अगर माघार, त्याचा पल्लदेारपणा, त्याची गती, 
त्याची मेघगज्ना आवण कुजबुज या आवण इतर आपल्या गवतमान अशा पार्मथि अगर मानवसक जीिनातीि 
हजारों अिस्ट्था आपण अनुभवित असतो. रवसक असों िा नसों याच मिूभतू पद्धतीने आपण सि्जण संगीत 
ऐकतो. आवण ऐकल्या जाणाऱ्या संगीतासबंंधीचे इतर वचवकत्सक, ऐवतहावसक आवण गं्रथगत सि् वििचेन 
वकतीही मनोरंजक असो ते हा मूिभतू संबधं बदिू शकत नाही.  

 
मी हा मुद्दा आग्रहाने माडंण्याचे प्रयोजन केिळ सामान्य माणसािा त्याचा विसर पडतो म्हणूनच 

नव्हे तर प्रत्यक्ष गायक ही गोष्ट दृवष्टआड करण्याचा सभंि असतो असे आहे. याचा अथ् असा नव्हे की 
सागंीवतक रुचीत सुधारणा होणे ही बाब मिा शक्य कोटीतीि िाटत नसािी. पवरव्स्ट्थती याच्या अगदी 
उिट आहे. बहुश्रुतपणाने रकिा वशक्षणाने अगर दोन्हींनी ज्याची रुची संस्ट्कावरत झािेिी असते असाच 
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श्रोता अवभजात संगीतािा अवभपे्रत असतो. अशी माझी खात्री आहे. िगेिगेळ्या भािनामंधीि नाजूक 
बारकाव्याचंी पारख करता येणे ही अशा संस्ट्काराचंी सुरिात आहे. संगीतामधीि वखन्नता आवण हष् यातंीि 
फरक कोणीही सागंू शकेि. बुवद्धमान श्रोता मात्र याच्यापुढे जाऊन अशा हषाचे िा आनंदाचे दुःखवमवश्रत, 
हळुिार, वनःशकं, उन्मादक इत्यादी विविध प्रकार ओळखू शकतो. या “इत्यादीमध्ये” ज्यानंा नाि देता 
येणार नाही असे आणखी वकत्येक प्रकार सामाििे जातात. कारण संगीताचे महत्त्िमापन भाषेने होऊ शकत 
नाही. 

 
िगेिगेळ्या काळातीि संगीताच्या आविष्ट्कारातं जे स्ट्िाभाविक रीतीने फरक पडत गेिे त्याचंी 

सम्यक जाणीि असणे ही एक बारकाईने संगीतश्रिण करीत असतानाची जरुरीची बाब आहे, संगीताच्या 
इवतहासाच्या ज्ञानामुळे बवुद्धमान श्रोत्यािा, आविष्ट्कारातंीि, उदाहरणाथ् आनंदाच्या आविष्ट्कारातंीि 
शिैीचे फरक समजून येतात. स्ट्क्रीआबीनच्या संगीतातीि आनंदाची उत्कटता आपण ग्िक रकबहुना 
मोझाट्च्या संगीवतकेमध्ये शोधून चािणार नाही. १५ व्या शतकातीि जगाशी वनकटचा पवरचय असल्यास 
त्या कािखंडातीि संगीतात काय शोधू नये याची कल्पना येते. आवण बारोक काळातीि संगीतातीि 
िाक प्रचाराशंी संबधं आिा म्हणजे तात्काि समकािीन संगीतातीि सदृश प्रसंग नजरेसमोर येतात. १९ 
व्या शतकातीि रसपूण् स्ट्िरसंिदंातंच सि् संगीत आपल्यािा सुखासीन करीि अशा भ्रातं आशनेे 
त्याच्याकडे डोळे िािणे ही अिीकडीि संगीतशौकीनाचंी ठराविक चकू आहे.  

 
आणखी एका गुणविशषेाची गरज आहे आवण तो तर सिांत मुवश् कि पण त्याच बरोबर सिांत 

अवधक आिश्यक असा आहे. तो म्हणजे गायकीचा विस्ट्तार होत असताना वतच्या रचनात्मक आिेखाची 
समज. संगीतातीि अथाचा शोध घेण्याइतकाच, श्रिणेंवद्रयाचं्या जाणीिबेद्दिचा हा प्रश्न अत्यंत वबकट 
आहे. संगीत चािू असताना आवण त्यातीि सुखकारक क्षणाचंा िगेिगेळा उपभोग घेत असतानंा त्या 
सिांची प्रतिारी करून त्यानंा आपण आपल्या मनःप्रागंणातं नेमके एकसंध करू शकतो हा जाणीि 
असिेल्या मनाचा एक चमत्कारच आहे. आवण कल्पकतेने जर कुठे व्हायचे असेि तर या वठकाणीच जागतृ 
व्हायिा हि.े इतर िोक संगीताचे अनेक भाग आपल्या मनामध्ये एकवत्रत कसे करतात हा माझ्यापुढे प्रश्नच 
आहे. कोणत्याही किेमध्ये आवण विशषेतः नाट्य अगर सावहत्य या सारख्या ज्या कािसापेक्ष किा आहेत 
त्याचं्या बाबतीत ही एक अिघड वक्रया आहे. तथावप त्या वठकाणी पे्रक्षक अगर िाचक यांना घटनाचं्या 
क्रमिारीचे माग्दश्न िाभते. नृत्यातंीि रचनात्मक संघटनेचे संगीताशी काहीसे साम्य आहे. तरी त्यातल्या 
हािचािीत एकसारखा बदि होत असतानासुद्धा प्रत्येक क्षणािा त्यामध्ये पडद्यािर पावहल्यासारखे एक 
स्ट्ितंत्र वचत्र वदसू शकते. उिट संगीतात घटनाचंा क्रम नाही, क्षवणक वचत्रीकरण नाही जणू काही 
आधारािा हि े असे काहीच नाही. आवण अशा िळेी केिळ कल्पकताच उपयोगी पडते की वजच्या 
साहाय्यामुळे संगीतातीि िस्ट्तुविषय, ियीचे विविध प्रकार, सुखसंिदेना, सुसंिाद, पोत, चिन, विकास 
आवण अंतर्मिरोध, यामंधीि समिाय साधिा जातो.  

 
हा विषय आहे त्यापेक्षा अवधक गूढ भासविण्याचा माझा इरादा नाही. एखाद्या विवशष्ट संगीतरचनेचा 

आराखडा काढणे सहजी शक्य आहे. आवण जाणकार श्रोत्यािा त्याचा काहीसा उपयोग होईिही. पण 
आपल्यापढेु आराखडे ठेिनू संगीत ऐकणे आपण पसंत करीत नाही आवण तसे जर आपण करू िागिो तर 
त्यातल्या शहाणपणाबद्दि मिा शकंा याियािा िागेि. कारण संगीताच्या रूपरेषेिरच िक्ष कें वद्रत 
केल्यास त्यातीि इतर गुणविशषेानंा मुकण्याचा प्रसंग येतो.  
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नव्हे, या प्रश्नाकडे कसेही बवघतिे तरी आपण पुन्हा त्या उपजत देणगीकडेच परततो. 
वतच्यामुळेच, आपण संगीताचा प्रिाह हा आपल्या बाजूने भरून चाििा असताना त्यातीि वभन्न विभागानंा 
एकरूप करू शकतो. आवण त्याचं्या मधीि सुसंिाद आिापी आवण त्याचंा पोत या सिाचे वमळून शिेटी एक 
एकसंघ प्रतीक वनमाण होऊ शकते. अथात आपिे यश हे प्रथम रचनाकाराच्या विचारातीि स्ट्पष्टपणािर 
आवण नंतर आपण हेिाििे जात असतानाही आपल्या त्या प्रवतवक्रयेची आपण जाणीि ठेि ू शकतो अशा 
भािना आवण बुवद्ध याच्या मेळािर अििंबून असते. पढुच्या िळेेिा वनण्य करण्यासाठी त्याचाच उपयोग 
होत असतो. म्हणजे श्रोत्याने या वठकाणी स्ट्ितःच्या उपजत बुवद्धिरच भार घािाियािा हिा. आवण याच 
वठकाणी त्याची वचवकत्साबवुद्ध अनुभि आवण कल्पकता याचा संयोगही व्हायिा हिा. कारण त्यामुळेच 
रचनाकाराचे कल्पनाजाि आपिेसे केल्याचे त्यािा आश्वासन वमळते. 

 
माझ्या प्रमुख अशा प्रश्नाकडे िळण्याचा समय आताच कदावचत आिेिा असािा. तो असा की, 

श्रोत्यािा नेमके काय समजिे? जे काही त्यािा समजिे असेि ते त्यािा रचनाकाराने वनिवेदत केिेिेच 
असणार. आपण संगीतात गंुग होऊन गेिो होतो का? आपिे अिधान अविचवित रावहिे होते ना? मग 
नेमके तेच की, जे रचनाकाराचे जीवितसि्स्ट्ि असे स्ट्िराचें आकृवतबधं होते ते त्याच्या आताच्या संगीतात 
दृष्टोत्पत्तीस आिे. रचनाकाराच्या सि्स्ट्िाचा आवण त्याच्या ज्ञानाचा एखादा भाग त्याच्या एखाद्याही 
कृतीमध्ये सामाििेिा असतो आवण त्याचेच वनिदेन त्याने श्रोत्यािा केिे आहे अशी त्याची भािना असते. 

 
मिा असाही प्रश्न पडतो की एखाद्या थोर गानकृतीचा आस्ट्िाद घेतल्यामुळे आपणात काही 

सुधारणा होते रकिा काय? या वठकाणी मिा नैवतक सुधारणा अवभपे्रत आहे. साकल्याने पावहिे तर तशी ती 
होत असते असे मिा िाटते. पण तात्पुरता विचार कराियाचा झाल्यास मिा शकंा िाटते. याचे कारण, 
असे घडिेिे मी कधी पावहिेिे नाही. होत असते ते हे की, आपणात अगोदरच असिेल्या आध्याव्त्मक 
स्ट्िरूपाच्या संिदेनानंा ती थोर किाकृती जागृत करते. ‘उदात्त व्हा, करुणा बाळगा, समथ् व्हा’ असा संदेश 
ज्यािळेी बीथोव्हेनच्या संगीतातून वमळतो त्यािळेी आपल्या ठायी अगोदरच असिेल्या या नैवतक वनष्ठानंा 
पे्ररणा वमळते. त्याचे संगीत आपल्यात पवरित्न करीत नाही. फक्त असिेल्या गोष्टीच स्ट्पष्ट करून माडंते. 
आपल्या िागणुकीिा ते िळण िािीत नाही, तर जीिनाकडे पाहाण्याच्या एका विवशष्ट दृष्टीकोनाचा तो 
स्ट्ितःच एक दाखिा बनते. संगीताची मफैि म्हणजे प्रिचन नव्हे. तो एक आविष्ट्कार आहे. 
किाकृतींमध्येच अनुस्ट्युत असिेल्या कल्पनाचंा तो पनुरुच्चार आहे.  

 
एक रचनाकार आवण संगीतजगताचा रवहिासी या नात्याने रवसक श्रोत्यासंबधंीच्या आणखी एका 

प्रश्नाने मी व्यवथत झािो आहे. तो प्रश्न विशषेतः चािू काळाशी वनगवडत आहे. फोनोग्राफ आवण रेडीओ 
याचें भरमसाट आकष्ण असतानाही खरे संगीतपे्रमी, प्रत्यक्ष संगीताचा काय्क्रम ऐकण्याचाच आग्रह 
धरतात. वशिाय जुन्या संगीताच्या साि्वत्रक प्रभािामुळे संगीताच्या साि्जवनक काय्क्रमाबाबत एक विपरीत 
आवण अस्ट्िस्ट्थ करणारी पवरव्स्ट्थती उत्पन्न झािी आहे. 

 
मान्यिर संगीतकाराच्या कृतीशीच श्रोत्याचंा बराचसा संबधं येत असल्याने ही जुन्या सगंीताबद्दिची 

ओढ िाटािी अशी अस्ट्िाभाविक पवरव्स्ट्थती वनमाण झािी आहे. त्यामुळे संगीतश्रिण ही एक अगदीच 
सुखरूप आवण वबनधोक वक्रया होऊन बसिी आहे. पवरवचत स्ट्िराचंा नाद ऐकून श्रोतृसमुदायािा अभय 
प्राप्त होते. आवण त्यामुळे हळूहळू सागंीवतक वचवकत्साबदु्धी िापरण्याची जरुरी त्यानंा िाटेनाशी होते. पुन्हा 
पुन्हा त्याच त्याच थोर किाकृतीचे प्रदश्न आवण म्हणून त्याच केिळ ऐकण्याच्या योग्यतेच्या असतात असे 
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वनखिस अनुमान. पवरणामतः मात्र संगीतानुभि वकती विविध प्रकारचा असू शकतो यासबंंधीची िोकाचंी 
कल्पनाच आकंुचन पािते आवण दुय्यम प्रतीच्या कृतीविषयी गैरसमज माजतो. काय्क्रमातं परंपरेिा महत्त्ि 
प्राप्त होते. आवण अनुिादकाच्या कामािा गैरिाजिी प्रवतष्ठा वमळते. कारण ‘निीन गानकाराचंी परीक्षा’ 
करूनच त्याच त्याच कृतींची पनुरािृवत्त करणे त्यािा शक्य होते. सगळ्यातं अपायकारक गोष्ट म्हणजे 
निीन रचनाकाराचं्या किाकृती दाखविण्यािा यामुळे फारच थोडी जागा उरते. याचा पवरणाम म्हणजे 
भािी संगीतिेखकाचंा पुरिठा खंुटण्याचा संभि वनमाण होतो.  

 
ही पवरव्स्ट्थती केिळ स्ट्थावनक रकिा राष्ट्रीय स्ट्िरूपाची नसून, ज्या ज्या वठकाणी पाश् चमात्य 

संगीताबद्दि आस्ट्था दाखवििी जाते त्या प्रत्येक देशात ती वनदश्नास येते. ब्यूनो आयस्च्या संगीतगृहात 
चािणाऱ्या काय्क्रमातंीि नऊदशाशं संगीत हे िंडन अगर तेि अिीिमध्ये ऐकविल्या जाणाऱ्या संगीताची 
नेमकी पुनरािृत्तीच असल्याचे वदसून येते. संगीत ही केिळ आंतरराष्ट्रीय भाषा रावहिी नसून ती एक 
आंतरराष्ट्रीय देिघेिीची िस्ट्तुही होऊन बसिी आहे. 

 
होऊन गेिेल्या थोर किाकृतीिरच इतका भर वदिा जात असल्यामुळे त्याचा सध्याच्या सागंीवतक 

जीिनािर मोठा पवरणाम घडून येत आहे. एक आदराचे गंभीर िातािरण अशा पूजनीय किाकृतीभोिती 
वनमाण होते. इतके की, त्याचंा प्रभाि गुदमरून टाकिा जातो. परंपरेने बरबटिेल्या श्रदे्धनेच त्याचं्याविषयी 
विवहिे जाते. त्याचं्या विषयींच्या अशा विचारामुंळे उत्साह िाटतो त्याचप्रमाणे आपण नाउमेदही होतो. 
उत्साह अशासाठी की प् रचंड िोकसमूहाचा त्याचं्याशी प्रत्यही संबधं येतो आवण त्यामुळे त्यानंा अशा तऱ्हेने 
काही पे्ररणा वमळण्याची शक्यता आहे. उिट नाउमेदी याकवरता की त्याच्यामुळे सध्याच्या संगीतातीि सि् 
उल्हास आवण त्िरा नाहीशा होतात.  

 
अशा मान्यिर संगीताविषयीच्या आदरामुळे इतर सि् संगीतप्रकारावंिषयी हल्ली एक सापत्नभाि 

वनमाण झािा आहे. याचविषयी प्रो. एडिड् डेन्ट यानंी आपिे सडेतोड विचार व्यक्त केिे आहेत. हारिड् 
विद्यापीठातफे ऑनररी डॉक्टरेटची पदिी स्ट्िीकारण्यासाठी ते १९३६ सािी युनायटेड स्ट्टेटस् मध्ये आिे 
असताना ते बोित होते. या प्राचीन संगीताबद्दिच्या आदराचा मागोिा त्याचं्या मताने बीथोव्हेनने सूवचत 
केिेल्या आवण वरचड् िगॅ्नेरने पुरस्ट्कारिेल्या संगीताविषयीच्या धम्कल्पनेपयंत घेता येतो. ते म्हणतात 
“हॅन्डेि आवण मोझाट् याचं्या काळात कुणािाही जुने संगीत नको होते. हल्ली ज्याप्रमाणे आपल्यािा 
अत्याधुवनक नाटक आवण कादंबरी हिी असते त्याप्रमाणे त्याकाळी श्रोतृसमाजािा निीन संगीतक अगर 
निीन गायकी पावहजे होती. कल्पकतेच्या वनर्ममतीमधीि या दोन शाखाकंडून जर आपण स्ट्िाभाविकपणेच 
निीनाची ि आधुवनकतेची मागणी करीत असतो, तर संगीताच्या के्षत्रातच केिळ जुन्या आवण कािबाह्य 
गोष्टीिर आपिी वनष्ठा कशासाठी? आवण ित्मान काळातीि संगीताबद्दि वतटकारा का दाखवििा 
जातो.?” सि् संगीत रकबहुना चच्मधीि संगीतही ते पुढे सागंतात, ‘त्याच्या उपयुक्ततेिर अििंबून 
असल्यामुळे त्या त्या विविवक्षत क्षणािाच त्यािा महत्ि प्राप्त होते.’ 

 
१५ िषांपूिी प्रो. डेन्ट यानंी िण्न केिेल्या या पवरव्स्ट्थतीत संगीत सादर करण्याच्या व्यिहारात 

व्यापारी वहतसंबधं प्रबळ झाल्याने अवधकच भर पडिी आहे. प्रो. डेन्ट यानंा स्ट्ितःिा या गोष्टीची जाणीि 
होती. कारण त्यानंी असेही सावंगतिे होते की संगीताविषयीचा धार्ममक दृवष्टकोन हा धंदा तशीच श्रद्धािृत्ती 
याचंा पवरपाक आहे. उच्च किाकृती असे मानवचन्ह असल्याखेरीज संगीताबाबत धवनक समाज पैसे खच् 
करण्यास कचरतो. या अशा रीतीने उच्चसंगीताबरोबरच आपल्यािा, सुगम, जाझ रकबहुना आधुवनक 
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संगीत पुरवििे जाते. रेवडओिरीि काय्क्रम, रेकॉड्स् च्या जावहराती आवण प्रौढासंाठी असिेिे रसग्रहणाचे 
िग्, यातूंन संगीतातीि अगदी थोडक्याच अशा उच्च गोष्टीकडेच इतके िक्ष िधेिे जाते की, संगीताबद्दि 
दुसरे कोणतेच समथ्न उरत नाही. त्याचप्रमाणे गं्रथामधीि संगीताच्या उल्लेखातं काही थोड्या 
संगीतमहषींचेच नाि पुन्हा पुन्हा घेतिे जाते. आवण अखेरची विपरीत गोष्ट अशी की, ज्या िोकानंा उच्च 
संगीताचेच श्रिण करण्याची वशकिण वदिेिी असते त्याचं्यापढेु एखादी अस्ट्सि किाकृती ऐकविल्यास ती 
ओळखण्याची मात्र त्यानंाच अडचण पडते.  

 
खरी गोष्ट अशी आहे की आपिी संगीताची सभागृहे ही अगदी संकुवचत स्ट्िरूपाची सागंीवतक 

संग्रहािये झािी आहेत. अशा वरतीने आपल्या संगीताच्या जमान्याची प्रकृतीच वबघडिी आहे. कारण 
त्यातीि वनकामी संगीतकार संगीतसमाजाच्या हद्दीिर वजणे कंठीत असतात आवण थोडीशीच मान्यता 
वमळून पुनीत झािेल्या किाकृतीच्या प्रखर पुनरािृत्तीमुळे श्रोते हैराण झािेिे वदसतात.  

 
रवसकतेची विशषे देणगी असिेल्या श्रोत्यािर या सि् गोष्टींचा काय पवरणाम घडतो हा 

आपल्यापढुचा आताचा प्रश्न आहे. आंकुवचत आवण मयावदत संगीतभाडंार सागंीवतक अनुभिही संकुवचत 
करते, त्यािा मयादा पाडते. कोणाही सच्च्या संगीतशौकीनािा संगीताच्या थोड्या शतकामंधीिच 
इवतहासािा बाधूंन घेणे पसंत पडत नाही. प्रत्येक प्रकारच्या सागंीवतक अनुभिाच्या तो स्ट्िाभाविकरीत्याच 
शोधात असतो. त्याच्या ठायी उपजत अशी विचक्षणा असल्याकारणाने, त्याच्यापढेु गोथीक किाभाडंार 
रकिा शारीए अगर वबझे याचंी चातुरी आिी तरी तो भाबंािनू जात नाही. संगीताविषयी वनरोगी कुतुहूि 
आवण त्याचा विस्ट्तृत अनुभि यामुळे बुवद्धमान अशा शौकीनाचीसुद्धा वचवकत्सा बदु्धी तीक्ष्ण होऊ शकते.  

 
उच्च संगीतातीि किाकाराशंी आपिा जो सबंंध येतो त्याच्याशी सुद्धा या सि् गोष्टी सुसंगत आहेत. 

आपिुकीने आवण तसेच पूि्ग्रहविरवहत दृष्टीने संगीत श्रिण करणे, इतरानी त्याबद्दि जे काही म्हटिे अगर 
विवहिे असेि त्याकडे दुि्क्ष करणे आवण ि स्ट्ितःपुरतीच त्याची योग्यायोग्यता ठरविणे हे बवुद्धमान 
श्रोत्याचे िक्षण आहे. उच्च सगंीत ऐकत असतानासुद्धा त्याचा चािू काळाच्या संदभात अनुिाद होणे जरूर 
असून या तऱ्हेने त्यामधीि अखंड मानितेचे जतन करणे आवण ती आत्मसात करणे अिश्य आहे. पण हे 
होण्यासाठी आपल्यािा समतोि असा सागंीवतक आहार वमळाियािा हिा. त्यामुळेच आपण उच्च 
किाकारावंिषयीची आपिी विचारसरणी संगीताच्या अिीकडीि विविध स्ट्िरुपाच्या आविष्ट्काराशंी ताडून 
पाहू शकतो. कारण संगीताच्या संपूण् अनुभिाच्या संदभातच उच्च संगीतािा अथ्पूण्ता प्राप्त होत असते.  

 
संगीताच्या श्रोतृसमाजात, रवसक श्रोत्याचा एक काय्प्रिण शक्ती या नात्याने अंतभाि व्हािा हे 

आपल्या किेिर पे्रम असणाऱ्या प्रत्येक संगीतकाराचे स्ट्िप्न आहे आवण प्रत्येक श्रोत्याची, विशषेतः रवसक 
श्रोत्याची िृतीच आधुवनक सगंीतातीि प्रचंड अशा सुप्त शक्तींना पे्ररणा देण्यास प्रामुख्याने कारणीभतू होते.  
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२ नादप्रणिमा 
 
 

संगीत वनमाण करीत असताना वनमात्याचा अगर अनुिादकाचा कटाक्ष असतो तो ते कानािा कसे 
िागेि या विषयािर. ते गहन आवण वनरंकुश अगर केिळ मनोरंजनाप्रीत्यथ् असे कोणत्याही प्रकारचे असो, 
ते कानािा मात्र बरे िागाियािा हि.े एखाद्या संगीतकारािा त्याचे विखाण केिळ ‘कागदी संगीत’ आहे 
असे म्हणणे यापरते दुसरे दूषण नाही. उिट एखाद्या उद्योन्मुख रचनाकाराची बुवद्धमत्ता हेरण्याचा सोपा 
माग् म्हणजे त्याने सहजगत्या केिेल्या विविध स्ट्िराचं्या संम्मीिनातीि श्रुवतमनोहरतेच्या स्ट्िाभाविक 
उठािदार पणाची नोंद घेणे हा होय. उपजत सावंगवतकतेची ती वनवित खूण आहे संगीत कानािा जसे 
िागते, म्हणजे त्याची नादप्रवतमा असे वजिा म्हणता येईि ती केिळ िादनकाराच्या अगर रचनाकाराच्या 
मनात तरळणारी एक श्रुवतकल्पना आहे. घेणार असिेल्या स्ट्िराचं्या वनवित स्ट्िरूपाचा अगोदर केिेिा 
विचार आहे. 

 
गायकाच्या दृष्टीने या ‘कानािा बरे िाटण्याचे’ महत्त्ि वकतपत असते हे विशद करण्याकरीता मी 

एक छोटीशी हकीकत सागंतो. काही िषापूिी कामावनवमत्त मी एन् . बी. सी. रेडीओ वसटीच्या स्ट्टूवडओमध्ये 
गेिो होतो. बाहेर पडत असताना ‘एच’ स्ट्टूवडओच्या बाजूने जात होतो. आवण दुरून सगंीताचे स्ट्िर कानािर 
पडल्यामुळे एन. बी. सी. च्या स्ट्िरमेळाचंी तािीम चािू असल्याचे माझ्या िक्षात आिे. काचेच्या दारातून 
डोकािनू पावहिे तो एक प्रवसद्ध कंडक्टर आवण एक वततकाच ख्यातनाम िादनकार तािीम करण्यात गक्  
झािेिे वदसिे. मिा माझे कुतूहि आिरता येईना आवण म्हणून थोडा िळे थाबंनू काय चाििे आहे ते 
पाहाि ेअसा मी विचार केिा. एखाद्या अवनमंवत्रत पाहुण्याच्यासारख्या जादा काळजीने पे्रक्षागृहाच्यामधीि 
मागच्या जागेिर मुकाट्याने मी जाऊन बसिो. माझ्या कल्पनेप्रमाणे मी तेथे एकटाच होतो. कारण मी आत 
आल्याचे कोणी पावहिे नव्हते. ही गोष्ट बरीच होती. नाहीतर माझी विशषे समारंभावशिाय बाहेरच रिानगी 
झािी असती. िादनकार, कंडक्टर, आवण सबधं िाद्यिृदं हे सि् आपल्या संगीतविषयातं अगदी तल्लीन 
होऊन गेिे होते. मी येऊन पाचही वमवनटे झािी नसतीि इतक्यात तो ठराविक क्षण प्राप्त झािा की 
ज्यािळेी गायक-िादनकार एका उच्च अिस्ट्थेिा पोचनू थाबंतो आवण िाद्यिृदंाची साथ मात्र िाढत्या 
उत्साहाने पुढे प्रसरण पािते. नेमक्या एकसारख्या त्याच क्षणी तो िादनकार काही न बोिता 
व्यासपीठािरून ताडकन खािी उतरिा आवण माझ्या रोखाने धाित आिा. माझ्या िगेच मनात आिे की 
त्याची तािीम अशा रीतीने बघाियािा त्यािा मी येथे नको आहे. पण मी तेथून हिण्याच्या अगोदरच तो 
माझ्या समोरच आिा आवण घामाघूम होऊन आवण जोराने श्वासोच्छ् िास करीत तो जिळजिळ ओरडिाच 
‘आरन, तुमच्या कानािा हे कसे िाटिे?’ उत्तरादाखि मी काही बोिणार त्याचे आतच तो पढुच्या 
िादनासाठी व्यासपीठािर परतिा. 
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होय, नादप्रवतमा हा सि् सागंीवतकाचं्या वजव्हाळ्याचा विषय आहे. या शद्प्रयोगात सौंदय्, स्ट्िराचंी 
गोिाई, त्यातीि उत्साह त्याची सखोिता, त्याची तीक्ष्णता, इतर स्ट्िराशंी त्याचा उवचत मेळ आवण 
कोणत्याही प्रसंगी प्रकट होणारे त्याचे श्रवुतविशषे, याचंा आपण समािशे करतो. समाधानकारक अशी 
नादप्रवतमा वनमाण करणे हे केिळ सागंीवतक बवुद्धमते्तचे रकिा किाकुसरीमधीि चातुयाचे काम नाही. या 
वठकाणी कल्पकतेचे काय् विशषे आहे. कव्ल्पिेिा नाद आपल्या अंतम्नात प्रथम ऐकून झाल्याखेरीज 
आपण त्याची सुंदर प्रवतमा अगर प्रवतमासंमेिन वनमाण करू शकत नाही. आवण एकदा ती प्रत्यक्षात ऐकिी 
की वतचा ठसा मनािर कायमचा उमटून रहातो. माझा स्ट्ितःचाच िाद्यिृदं मी प्रथम ऐकिा ती १९२५ मधीि 
सकाळ आजतागायत माझ्या आठिणींत रावहिी आहे. काही कारणाने तािमीिा हजर राहण्यािा मिा 
उशीर झािा आवण मी हॉिमध्ये दाखि झािो त्यािळेी माझे संगीत चािूही झािे होते. ते ऐकून मी इतका 
भारािनू गेिो की मी तसाच खािी पडतो की काय अशी मिा भीती िाटिी. िाद्यिृदंाची माझी कृती 
कंडक्टरने प्रथम िाचल्यानंतर, त्यातीि तोि अगर अनुिाद यामध्ये जरूर पडल्यास फरकाची त्याच्याशी 
चचा करण्याकरीता मी अनेक िळेा व्यासपीठाच्या मागे गेिो आहे. तािमीच्या िळेी केव्हातरी ऐकल्या 
गेिेल्या आवण आता आठिणीत असिेल्या एखाद्या बारीक तपशीिासंबधंी बहुतेक िळेा ही चचा 
असाियाची ि कंडक्टरिा मिा अगर दुसऱ्या कोणत्याही रचनाकारािा यात विपरीत असे काही िाटिे 
नाही. सागंीवतकाच्या मनािरीि केिळ नादाचा प्रभाि ही इतकी पवरपाठातीि गोष्ट आहे की वतचे सामर्थय् 
आपण गृहीतच धरीत असतो. 

 
बहुतेक िोकाचंी ऐकिेल्या गोष्टीबद्दिची आठिण अवतशय तल्लख असते. त्याचं्या मनातं ऐकिेिे 

आिाज बराच काळ आवण तेही नेमके िक्षात राहातात. शोनबग्चे पायरो िुने (pierrot Lunaire) प्रथमच 
ऐकल्यानंतर मनािर उमटिेिे अदु्भत नादाचें संस्ट्कार अगर त्यानंतर िगेज एद गाव्हारेस याच्या 
(Arcanes) मधीि आघातोद्भ्रि अशा एकदाच ऐकिेल्या आिय्कारक कल्पना मी िीस सािाच्या 
सुरिातीपासून मनात जतन करून ठेिल्या आहेत. साल्झबग् येथे असताना शजेारच्या खोिीतून ऐकिेिा 
विविध तंतुिाद्याचंा एकवत्रत असा गूढ आिाज तेव्हापासूनच माझ्या िक्षात रावहिा आहे. त्यािाच पुढे 
अिॉइसहाबाच्या दृष्टीकोनातून क्काटेट समजिे गेिे. त्यातीि माझ्या दृष्टीने महत्िाची गोष्ट म्हणजे ही 
स्ट्िराचंी विभागणी नसून त्यामधून मिा प्राप्त झािेिी नादप्रवतमा ही होय. त्याचप्रमाणे िक्सकािा येथे 
एका रवििारच्या सकाळी साि्जवनक चौकात एका खेडिळ मेव्क्सकन बॅन्डचा जो तीव्र आिाज ऐकिा, 
तोही माझ्या ध्यानात आहे. ते बँडिािे सुरातं िाजिीत होते असे तुम्हािा िाटते काय? कदावचत् तसे 
असेिही. तथावप त्याचबरोबर ते एक स्ट्ियवंसद्ध अशी श्रवुतप्रवतमा वनमाण करीत होते यात मात्र शकंा नाही. 
िंडनच्या मुख्य चच्मध्ये इवं्ग्िश मुिाचंा आवण प्रौढाचंा एकवत्रत झािेिा आिाज असाच मी ऐकिा. त्या 
आिाजात भरीिपणा मुळीच नव्हता, जिळ जिळ वनजीिपणाच वदसायचा. वशिाय तो रंजकही नव्हता पण 
इतके असूनही तो अविस्ट्मरणीय मात्र वनवितच िाटिा. तथावप सगळ्यात अविस्ट्मरणीय असा जो आिाज 
मी ऐकिा तो अटिावंटक वसटी कन्व्हेन्शन हॉिमधीि शाळेतीि जिळजिळ एक हजार मुिाचंा िाद्यिृदं 
आवण बँडचा होता. आवण ते सि् एकसमयािच्छेदेकरून एकच अशा ए या स्ट्िराच्या शोधात असिेिे वदसत 
होते. त्या आिाजाचे िण्न करण्याचा प्रयत्न करणे व्यथ् आहे. अशा सारखा एखादा अिौवकक आिाज 
जेरीको मधीि रभतीनीच ऐकिेिा असािा.  

 
संदभावशिाय उचििेिे आवण अिग असे जे ध्िनी असतात त्याचंा रचनाकारािा काही उपयोग 

होतो असे मात्र मिा सुचिायाचे नाही. असे रंजक ध्िनी म्हणजे केिळ सांगीवतक िाद्यािरीि पसरिेिे 
बफाचे तुकडे होत. उिट मुद्दाम वनिडून घेतिेिी नादप्रवतमा एखाद्या संगीतात सपूंण्पणे वभनून रावहिी 
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म्हणजे ती त्याच्या अथ्पूण्तेचा एक अविव्च्छन्न भाग बनून रहाते. या वठकाणी स्ट्राव्व्हन्स्ट्की सागंतात 
त्याप्रमाणे त्याचं्या (Les Noces) या नृत्यनाट्याचे वतसरे आवण कायमचे स्ट्िरूप ठरविण्यापूिी त्यानंी 
केिेिे पवहिे दोन िगेिगेळे अनुिाद सहजच आपल्या िक्षातं येतात. आवण ते वतसरे म्हणजे चार वपआनो 
आवण तेरा िादनकार याचें असाधारण संमीिन. अटँनिबेन् याच्या िहानशा तंतुिाद्यातंीि क्वाटेटमधीि 
विरळ ध्िनी दुसऱ्या माध्यमामधून आपणास अथ्हीन िाटतीि. उिट अगदी सामान्य साधनापासून प्राप्त 
होणारे अस्ट्सि पवरणाम पाहाण्यासारखे असतात. उदाहरणाथ् वरटनच्या व्स्ट्प्रगं वसम्फनीमधीि योजिेिे 
मोठ्या आिाजाच्या जोमदार तसेच सौम्य आवण हेिकाि े खाणाऱ्या अशा तंतुिाद्याचें सावन्नध्य एकदा 
ऐकल्यानंतर त्याचें दुसऱ्या एखाद्या तऱ्हेचे संमीिन असण्याची शक्यता आपल्यािा िाटत नाही. 

 
प्रत्यक्षात ऐकिे जाण्याच्या अगोदर ध्िनी कव्ल्पण्याची कुित ही गायकािा अनवभज्ञापासून फार 

िगेळी पाडते. गायकामध्येही ती विषम प्रमाणात आढळून येते. स्ट्ितःच्या संगीताचे िाद्यिृदंात रूपान्तर 
करतानाही अनेक ख्यातनाम रचनाकारानंा कष्ट पडिे आहेत. उिट आपल्या िाद्यामधून रंजक आवण मधुर 
ध्िनी वनमाण करण्याचे कौशल्य काही िादनकारात उपजतच असिेिे वदसून येते. सामान्यतः अश्रतु 
ध्िनींच्या प्रवतमाचंी कल्पना करण्यासंबधंीची अनवभज्ञाची कुित अगदीच सामान्य असते. ध्िनींच्या 
आकिनासंबधंीच्या अगदी खािच्या पातळी बाबत मात्र हे विधान िागू पडणार नाही. कारण त्या वठकाणी 
अथातच फारशी अडचण नसते. प्रायोवगक संशोधनानें असे दाखिनू वदिे आहे की आिाजाच्या जातीमधीि 
फरक हे असंस्ट्कावरत कानानंा प्रथम जाणितात. माणसाचा आिाज आवण व्हायोविनचा ध्िनी यातंीि 
तफाित कोणत्याही िहान मुिाच्या ध्यानात येते. आिाज आवण त्याचा प्रवतध्िनी यातंीि अंतर प्रत्येकािा 
समजून येते. तथावप ओबेसारखे िायुिाद्य आवण इंग्रजी रशग, याचं्या आिाजांतीि फरक समजण्याकवरता 
संगीताचे काही ससं्ट्कार व्हाि ेिागतात. आवण अनेक िायुिाद्याचंा एकवत्रत ध्िनी कव्ल्पता येण्याकवरता तर 
ते विवशष्ट प्रमाणातं होण्याची गरज आहे. िाद्यिृदंातीि संगीत सि्सामान्य िोकासमोर वपआनोिर 
िाजविण्याचा माझ्यासारखा तुमच्यािर कधी प्रसंग आिा तर ते संगीत िाद्यिृदंात कसे िाजत असाि े
यासबंंधी त्याचंी वकती कोती कल्पना असते याचा तुम्हािा िगेच प्रत्यय येईि.  

 
संगीताच्या या सबधं के्षत्रात वकती थोडे संशोधन झािेिे आहे हे पाहून आिय् िाटेि. संगीतातीि 

ध्िवनविषय, त्याची सद्यःव्स्ट्थती, तुिनेने त्याचा इवतहास, त्याचे भवितव्य आवण त्यातीि सुप्तशक्ती 
यािरीि वििचेनािा िाहून घेतिेिे अभ्यास गं्रथ उपिब्ध नाहीत. मुद्दाम विवहिेिे िाद्यिृदंािरीि शास्त्रीय 
गं्रथही त्यातंीि प्रमुख विषयािा टाळताना वदसतात आवण केिळ एकेका िाद्याच्या तावंत्रक कुितीिरच भर 
देताना आढळतात. नादप्रवतमा हा त्यामुळे आभास िाटून, वतचे सहजगत्या विश् िेषण करता येत नाही. 
एकेक अिग ध्िनी हा एक स्ट्ितंत्र विषय होईि कारण त्याची तुिना वचत्रकिेमधीि एकेका प्राथवमक 
रंगाशीच अवधक करता येते. परंतु सागंीवतकाच्या एकूण ‘रंगसंमेिना’ बद्दिचा विचार हा वचत्रकाराच्या त्या 
विषयापेक्षा कमी सुकर असिेिा वदसून येतो. 

 
आिाजाची जात रकिा नादप्रवतमा याचं्या सागंीवतक विचारामधीि कायासंबधंी विविध आवण 

मनोरंजक प्रश्न उपव्स्ट्थत झािेिे आहेत. इवतहासगं्रथाचे माझे िाचन बरोबर असेि तर ध्िनीची प्रवतमा 
आवण अथाची अवभव्यक्ती याचंा रचनाकाराच्या मानसात सहयोग झािेिा असतो. हा माझा दािा आजच्या 
घडीिा पूिीच्यापेक्षा अवधक खरा आहे. अठराव्या शतकात संगीत हे फक्त गायिे अगर िाजवििे जायचे. 
आवण त्यािळेी प्रथम विचार हाच असाियाचा. कोणत्या िाद्यसाधनामधून ते वनमाण करायचे ही बाब त्या त्या 
विवक्षष्ट प्रसंगाच्या गरजेिर अििंबून असिेिी वदसत असे. इतराचं्या संगीताची बाखने केिेिी व्यिव्स्ट्थत 
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माडंणी अगर हँडेिच्या संगीतात मोझाट्ने केिेिे बदि याचंी बरोबरी पुढीि शतकात, शूबट्च्या गीताचं्या 
विस्ट्टने केिेल्या पीआनोतीि अनुिादाशी होऊ शकते. अिीकडे मात्र आपण अशा अनुिादाकडे साशकं 
नजरेने पहात असतो. आवण याचे कारण रचनाकाराची कल्पना स्ट्िरामध्ये नेमकी कशी अवधवष्ठत झािेिी 
आहे या विचारात आपण असतो. नव्हे, आपण त्याच्यावहपुढे जातो आवण ध्िनीचे माध्यम हे रचनाकाराच्या 
विचारशक्तीिर बहुधा पवरणाम घडिनू आणते, असे, आपण गृहीत धरतो. मी अगोदरच वदिेिी उदाहरणे 
याबाबतीत पूरक ठरािीत.  

 
रचनाकार अगर िादक हे स्ट्िीकारिेल्या माध्यमाबाबत वजतपत संिदेनाशीि असतीि या 

प्रमाणात विचार आवण ध्िनी हे एकमेकािंर पवरणाम करू शकतात. वििवक्षत ध्िवनमाध्यमािरच असिेिी 
काही रचनाकाराचंी वििक्षण भक्ती अनेक िळेा वनदश्नास येते. तथावप त्या भक्तीबरोबर काहीिळेा 
येणाऱ्या मयादा मात्र ध्यानात येत नाहीत. पीआनोकवरता असिेिी शोपँची असामान्य िेखनवसद्धी हे 
अथातच सगळ्यातं विख्यात उदाहरण आहे. पीआनोचा शोध िागण्यापूिीच्या जगातं त्याचा जन्म झािा 
होता अशी जर कल्पना केिी तर त्याच्या रचनाचातुयाचे काय झािे असते? स्ट्पष्ट बोिाियाचे तर मिा 
माहीत नाही. त्याने आपिे स्ट्िराचें के्षत्र विस्ट्तृत कराि े असा त्याच्या वमत्रानंी अनेकिार अयशस्ट्िी प्रयत्न 
केल्याचे मिा माहीत आहे. यासंबधंी नमूद केिे गेिेिे एका पत्रातीि त्याचे उत्तर पुढीिप्रमाणे आहे. 
“मिा माझ्या मयादा ठाऊक आहेत. आवण ताकद नसताना िाजिीपेक्षा अवधक उंच चढण्याचा मी प्रयत्न 
केल्यास तो माझा मखू्पणा होईि हे मी जाणतो. वसम्फनी आवण संगीवतका विवहण्याविषयी िोक मिा 
कमािीचा आग्रह करतात. आवण मी एकदमच पोविश रोसीनी, मोझाट् आवण बीथोव्हेन व्हाि ेअसे त्यानंा 
िाटते. पण मिा फक्त या गोष्टीचे मनातून हसू येते, आवण मी विचार करतो तो हा की एखाद्याने कोणत्याही 
बाबतीत िहान िहान गोष्टी पासूनच सुरिात करायिा हिी. मी केिळ एक वपआवनस्ट्ट आहे. आवण त्यात 
मी िायक असेन तर तीही चागंिीच गोष्ट आहे. सगळ्याच गोष्टीना हात घािाियाचा आवण त्या कशातरी 
पुऱ्या कराियाच्या यापेक्षा अगदी थोडेच पण ते शक्य वततके नीटस करणे हे अवधक बरे, असे मिा िाटते” 

 
धाकट्या स्ट्कािाटीचे यासारखेच उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर येते. आवण ते त्याच्या 

हाप्सीकॉड् या िाद्यातंीि गतीमुळे. वशिाय त्या त्या रचनाकाराची वििवक्षत माध्यमािरच असिेल्या 
भक्तीसंबधंीची इवतहासातंही इतर अनेक उदाहरणे सापडतात. ह्यगूो िुल्फचे स्ट्ितःच्या आिाजािर, 
राव्हेिचे हाप्िर आवण राहम्सचे समूहगानािर असिेिे प् रेम आपल्यािा माहीत आहे. आवण बिीओझ, 
िगॅ्नेर आवण वरचाड् स्ट्रॉस या सारख्या १९ व्या शतकातीि िृदंसंगीतातीि महषीविषयी तर आपण काय 
सागंाि?े त्यानंी वपआनो सगंीतासंबधंी विचार केिा नाही ही एक आकव्स्ट्मत गोष्ट आपण समजाियाची 
काय? दब्यूसीने साथीवशिाय असिेल्या संघगानाकवरता आवण फोरेने िाद्यिृदंाकवरता क्ववचतच रचना 
केिी. ही तशीच बाब होती काय? या अशा थोड्या उदाहरणािरूनही हे वदसून येईि की अवभव्यक्तीचा 
उदे्दश आवण एक विवशष्ट असे ध्िवनमाध्यम याचंा घवनष्ठ सबंंध असून तो प्रत्येक रचनाकाराच्या बाबतीत 
वनरवनराळा असा अनुभिािा येतो.  

 
ध्िनींच्या प्रवतमा या आपणािर अथातच बऱ्याच प्रमाणात बाहेरून संस्ट्कार करीत असतात. काही 

ध्िनींची आपल्यािा उपजतच सिय असते. आवण त्यानंा आपण आत्मसातही केिेिे असते. उिट इतरानंा 
अगदी िगेळ्याच ध्िनींच्या उपकरणामध्ये कमािीचा रस िाटतो उदाहरणाथ् आघातवनर्ममत अशा 
नादामधीि सूक्ष्म आवण विविध प्रकार आवण त्यासबंंधीची संिदेनाशीिता या बाबतीत पौिात्यानंी 
आपल्यािा पुष्ट्कळच मागे टाकिे आहे. पौिात्य संगीतािर विवहताना डॉ. कट् सकॅ्स यानंी िाकडी, िळूेचे, 
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दगडी, काचेचे, वचनी मातीचे आवण धातूचे उपकरणािर आघात करून, हििनू, घासून अगर एकमेकािर 
आपटून वनमाण केिेल्या संभ्रमकारक अशा ध्िनींचा उल्लखे केिेिा आहे. याबाबतीतीि पौिात्य 
विचारामधीि ऐश्वय्, विविधता आवण नाजूकपणा याच्यापुढे आपल्या आघाततोभ्दि नादासंबधंीच्या दवरद्री 
कल्पकतेने मान खािी घातिी आहे. व्स्ट्रंग क्वाटेट मधीि सरधोपट ध्िनी गेमिानच्या विविध नादकृतीिर 
जोपासल्या गेिेल्या बािीमधीि संगीतकारािा कशाचे वनिदेन करणार असा प्रश्न पडतो. उिट 
पट्टट्याचं्या फिकाच्या िाद्यामंधून वनघणारे अनेकरूपी स्ट्िरसंिाद पौिात्य संगीतकारािा अनाकिनीयच 
िाटतात. डॉ. सकॅ्स सागंतात त्याप्रमाणे एखाद्या अरबाच्या हातात वपआनो वदल्यास तो फक्त एक खडे 
सप्तक िाजिीि आवण हामोवनयमिर रहदू िोक तर एकेरी आवण पल्लेदार असे केिळ आिाप काढतात. 

 
यािरून ही गोष्ट स्ट्पष्ट होईि की पौिात्य आवण पावश् चमात्य सगीतकारािर त्या त्या वठकाणच्या 

त्याचं्या जन्मामुळेच त्यानंा प्राप्त झािेल्या मयावदत स्ट्िरके्षत्राचंी बंधने पडिी आहेत. ही कदावचत चागंिीही 
गोष्ट असेि. नाहीतर अनेकविध अशा ध्िनींच्या आकष्णाखािी आपण गुदमरून जाण्याचा प्रसंग येईि. 
वशिाय त्या त्या काळात विविवक्षत ध्िवनमाध्यमेच तीही इतर उपयोगक्षम अशा माध्यमानंा िगळून, प्रचारात 
आिी. ही घटना पाश् चात्य संगीताच्या इवतहासात प्रकषाने आढळून येते. आवण योजिे गेिेिे ध्िवनमाध्यम 
उच्चतम अशा अिस्ट्थेिा विकास पाििेिे वदसते. त्याचे कारणही त्याचेिरच अशा तऱ्हेने िक्ष्य कें वद्रत केिे 
गेिे असेच असणार. १६०० सािापयंत, संगीताकवरता, विशषेताः समूहसंगीताकवरता मानिी आिाजािर 
केिे गेिेिे संस्ट्करण हे एक प्रमुख उदाहरण आहे. व्हर्मजि थॉम्सनने माझ्यापाशी असे खेदाने उद गार 
काढिे की मानिी आिाजातीि सामर्थयाचा उपयोग करून घेण्याच्या बाबतीत त्या काळचे रचनाकार इतके 
वििक्षण िाकबगार होते की, त्या माध्यमातून आणखी िगेळे पवरणाम करून दाखविण्याच्या दृष्टीने निीन 
काही करण्यासाठी त्यानंी आपणािा काही ठेििेच नाही. एखाद्या माध्यमाचा पुरेपूर उपयोग झाल्यानंतर 
रचनाकारानंा दुसरीकडे िळाि े िागते. आवण समूहसंगीताच्या युगानंतरच्या काळात केिळ 
िाद्यसंगीताबाबतची आस्ट्था िाढत जाण्याचे काहीसे कारण हेही होते. स्ट्िरमीिनाच्या बाबतीत यापुढीि 
विकास हा हँडेिच्या ओरॅटोरीयोमध्ये वदसून येतो, त्याप्रमाणे समूहसंगीत आवण िाद्यिृदं याचं्या युतीमुळे 
घडून आिा. समूहसंगीताचे आकष्ण कमी झाल्यामुळे एकोवणसाव्या शतकात मात्र, त्िरेने विकवसत 
होणाऱ्या आवण स्ट्ियंपूण् अशा स्ट्िरमीिनाच्या िाद्यिृदंातीि निीन ध्िनीिर िक्ष्य कें वद्रत केिे गेिे. आवण 
त्याच कायात आपणही अजून गंुतिेिे आहोत. तथावप यावशिाय तंतूच्या आिाजािर प्रमुखतः आधावरत 
नसिेल्या इतरही नादकृतीकडे आपल्या काळात िक्ष वदिे गेिे आहे. िाकडी आवण वपतळी अशा 
िायुिाद्यातंीि ध्िनी आवण त्यातीि अवधक रुक्षता तशीच कमी भािप्रिणता यािर वदिा जाणारा भर हे 
आपल्या काळाचे िैवशष्ट्ट्य आहे. कोणत्याही काळािा समुवचत अशीच ध्िवनसामग्री िापरिी जाते याचे 
केिळ एक उदाहरण म्हणनू मी जाता जाता याचा उल्लेख केिा आहे.  

 
आतापयंत संगीतकाराची नादप्रवतमेविषयीची वििचंना, स्ट्िरमीिनामध्ये शक्य असणारे अनंत 

प्रकार, ध्िवनमाध्यमासंबधंीची बदिणारी पवरव्स्ट्थती आवण कल्पकतेच्या अभािामुळे िा कोणता आिाज 
चागंिा या बाबतीतल्या उपजत अशा ग्रहामुळे ध्िनीच्या िगेिेगळ्या सुप्त सामर्थयाचा रचनाकाराकडून केिा 
जाणारा मयावदत िापर, यासंबंधी मी काही विचार माडंण्याचा प्रयत्न केिा आहे.  

 
आता मात्र, एकाच िाद्याच्या अनुरोधाने रचनाकाराच्या ठायी असिेल्या नादसाधनाकडे आपण 

काहीसे वनरखून बघू या. या वठकाणीसुद्धा पनु्हा तो फारसा स्ट्ितंत्र नसतोच. येथेही त्याच्यािर िाजविल्या 
जाणाऱ्या िाद्याचं्या यावंत्रक बनािटीमुळे (कारण िाद्य हे एक यतं्रच आहे.) आवण त्याचा उपयोग करणाऱ्या 
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िादनकाराच्या कसबानुरूप मयादा पडत असतात. अधीरतेच्या क्षणामंध्ये काही िळेेिा तर आवण असे क्षण 
प्रत्येक वनमात्याच्या िाट्यािा येतच असतात, मिा असे िाटिे आहे की आपल्यािा ज्ञात असिेिी ही सि् 
िादे्य एका रात्रीत नष्ट होऊन त्याचं्या जागी विदु्यत उपकरणाचंी योजना व्हािी. यामुळे आपल्यािरीि बंधने 
बाजूिा होतीि आवण निीन िादे्य अशी वमळतीि की त्याचं्यामुळे आपल्यापुढे आिाजाची उंची, त्याचा 
विस्ट्तार, तीव्रता आवण गती यासंबधंीचे प्रश्न उरणार नाहीत. आहे त्या पवरव्स्ट्थतीत मात्र आपण असेच 
समजून चािाियािा पावहजे की प्रत्येक तार सुषीर आवण वपतळी िाद्य याचं्यापासून काही वििवक्षत 
मयादेचा, गतीचा आवण जातीचा ध्िनी वमळू शकतो. आवण या वठकाणी िायुिादकाचं्या बाबतीमधीि त्यांचे 
श्वसनािरीि वनयतं्रण ही गोष्टही आपण विसरता कामा नये. ते त्यानंी धुडकािनू िािल्यास धोक्याचा संभि 
असतो. बीथोव्हेनचा व्हायोविवनस्ट्ट वमत्र शूपाव्न्झग आपिे िाद्य नीट िाजत नाही अशी एकदा त्याचे जिळ 
कुरकुर करीत असताना बीथोव्हेनने पुढीि उद्गार काढल्याचे ऐवकिात आहे, त्याचे निि िाटत नाही. 
“ज्या िळेेिा माझ्यामध्ये प्रत्यक्ष माझा आत्मा कथन करीत असतो त्याचिळेी याने आपल्या दवरद्री वफड िचा 
विचार करािा का?” 

 
होय, रचनाकारानंा आपल्या िाद्याशंी आवण पुष्ट्कळ िळेेिा आपल्या िादनकाराशंीही झगडाि े

िागते. तथापी पडणारच असिेल्या अशा मयादा असूनही ही एक केिळ अडचण आहे असे ते मानीत 
नाहीत. खरे पावहिे तर, िाद्याच्या अगर िादनकाराच्या मयावदत आिाक्यामुळे जी एक वशस्ट्त िागते 
वतच्यामुळेच काहीिळेा रचनाकाराच्या कल्पकतेिा पे्ररणा वमळते. एकदा राझीिमध्ये बाहीया येथे गेिो 
असताना वतथल्या स्ट्थावनक िोकाचं्या एका बरेरबॉ नािाच्या िाद्यासाठी एखादी सगंीतरचना कराियािा 
हरकत नाही असे मिा िाटिे. या बरेरबॉिा फक्त एकच तार असून ती मधून िाजविणारा एका पूण् 
स्ट्िराच्या अंतराने फक्त दोनच स्ट्िर काढू शके. त्याच्यािर धनुकिी वफरिाियाची नसून ते एका िहानशा 
िाकडी काठीने िाजिाियाचे असे. पण त्यातिी खरी गंमत म्हणजे त्याच्या एका बाजूिा उघडा 
अडकवििेिा एक िाकडी रशपिा आवण तो तारेच्या समोर धरून वतच्या आिाजाचा प्रवतध्िनी वनमाण 
कराियाचा आवण त्याच िळेेिा हातातल्या काठीने खडखडाटही कराियाचा अशा तऱ्हेने अनेक बेररबॉ 
एकदम िाजू िागिी म्हणजे त्याचंी मधुर अशी सामुदावयक रुणझणू मिा कमािीची मनोिधेक 
िाटाियाची. या कारणाने मिा अशी खात्री िाटिी की कराियािा वमळािी तर या बेररबॉकरता मी अशी 
संगीतरचना करू शकेन की तीमुळे वतचे अत्यतं मयावदत स्ट्िरके्षत्र असूनही ऐकणाराचे िक्ष वखळून ठेिता 
येईि. िाद्यिादनाबाबत असा स्ट्ितःिरचा विश्वास आवण त्याचं्या मयावदत आिाक्याबद्दिची स्ट्िाभाविक 
जाणीि हेच रचनाकाराच्या कामामधीि रहस्ट्य आहे.  

 
एखाद्या वििवक्षत िाद्याची अवभव्यव्क्तक्षमता आवण त्याचा प्रकृवतधम् ओळखून काढणे आवण त्याच्या 

अनुरोधाने संगीतिेखन करणे हे रचनाकाराचे प्रमुख काय् आहे. फ्लल्यटूकवरता म्हणनू एक प्रकारचे संगीत 
असते आवण ते फ्लल्यूटमध्येच आपणािा आढळते. एक तऱ्हेची िस्ट्तुवनष्ठ भािुकता आवण वदव्य अशी तरिता 
आपण फ्लल्यूटकडून अपेवक्षतो. कल्पक अशा रचनाकारानंी एखाद्या िाद्यापासून काय शक्य आहे याबद्दिच्या 
आपल्या अपेक्षा अिीकडे बऱ्याच िाढविल्या आहेत तरीसुद्धा एका ठराविक मयादेच्या पिीकडे आवण ती 
मयादा त्या िाद्याच्या प्रकृवतधमानेच वनवित केिेिी असते एखादा बवुद्धमान रचनाकारसुद्धा जाऊ शकत 
नाही. 

 
पीआनोबाबत विस्ट्टने केिेल्या कामवगरीचा आपण थोडा विचार करू या. त्याच्या अगोदर होऊन 

गेिेल्या शोपँसकट कोणाही रचनाकारािा पीआनोच्या फिकाचा कसा उपयोग कराियाचा आवण त्यातून 
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साध्या परंतु रेखीि अशा आिेखापासून ते नाजूक आवण चमकदार असे स्ट्िराचें झोत कसे वनमाण 
कराियाचे हे त्याच्या इतके समजिे नाही. संगीतामधीि स्ट्िराचं्या आिाहनािर असा भर वदल्यामुळे, 
त्यातीि आध्याव्त्मक आवण नैवतक गुणानंा कमी महत्ि प्राप्त होईि असे कोणी म्हणणे शक्य आहे. पण असे 
असूनही विस्ट्टचा या बाबतीतिा अगे्रसरत्िाचा मान आपण नाकारू शकत नाही. कारण त्याच्या मादक 
भािसंगीताखेरीज आपल्यािा दब्यूसी अगर राव्हेि याचं्या स्ट्िरगंुफनातीि शोभा आवण अिेक्झांडे्र 
व्स्ट्क्रआवबन याच्या वपआनोकाव्यातीि सुस्ट्ती िाभिी नसती. विस्ट्टने पीआनोत रूपान्तर घडिनू आणिे 
आवण त्यातीि केिळ मूिभतू गुणविशषेच नव्हे तर त्याचा उद्दीपक प्रकृवतधम्ही वदग्दर्मशत केिा. वपआनोचा 
िाद्यिृदं म्हणूनच नव्हे तर त्याचा हाप्, सेम्बािुम, ऑग्न, रास, चॉइर आवण आघातिाद्य या नात्याने सुद्धा 
िापर करण्याची वकमया आपल्यािा विस्ट्टच्या अतुिनीय िादनकसबामुळेच उपिब्ध होऊ शकिी. 
त्याच्या संगीताची उपजच मुळी वपआनोमध्ये झािी. टेबिापाशी बसून ते कधीच विहून झािे नसते.  

 
स्ट्िरसंमीिनाकवरता अगदी थोड्याच िाद्यांचा उपयोग केिा गेल्याकारणाने अिीकडे बराच काळ 

त्यातं एक तऱ्हेचा ठराविकपणा वदसून येतो. सामान्यतः एखाद्या गटात एकाच जातीची िादे्य आणवििी 
जातात. त्यामुळे एका गटात फक्त व्स्ट्रंग रायोज, क् िाटेट स वक्वन्टेट स, सेक्स्ट्टेट स िगैरे आवण दुसऱ्यामध्ये 
एकाच जातीची िायुिादे्य आढळून येतात. पीआनोचा ध्िवनच िगेळ्या प्रकारचा असल्याने कोणत्याही अशा 
िाद्याचं्या गटातं त्याचा समािशे कराियाचा झाल्यास, नेहमीच प्रश्न पडत असतो. तथावप त्याचा िापर 
काळजीपूि्क आवण कौशल्याने केिा तर तो प्रश्न फारसा वबकट िाटत नाही. 

 
िाद्याचें निीन पद्धतीने एकत्रीकरण करून आजिरच्या त्याचं्या ठराविक गटविभागणीतीि 

नीरसता कमी करण्याचा आपल्या काळात प्रयत्न होत आहे. व्हायोिा, सकॅ्सोफोन आवण हाप् अगर दोन 
व्हायोविन, फ्लल्यटू आवण व्व्हराफोन असे काल्पवनक गट मी सहजगत्या पाडू शकतो. रकिा बाटोकने 
प्रत्यक्षात आणिेल्या दोन वपआनो आवण दोन िादक अगर व्हायोविन, क्िॅरीनेट आवण वपआनो 
याचं्यामधीि एकत्रीकरणाने झािेिे संगीत याचंा उदाहरणादाखि उल्लखे करू शकतो. संगीतािरीि िा 
िाङमयात दुसरी अशी पुष्ट्कळ उदाहरणे सापडतीि. अशी केिळ असाधारण स्ट्िरसंमीिने घडिनू 
आणण्याची, काहीशी पे्ररणा सुरिातीच्या जाझ बँडकडूनही कदावचत वमळािी असािी. आवण काही झािे 
तरी १९१८ च्या सुमारास युरोपमध्ये अमेवरकन जाझ अितीण् झाल्यानंतरच, चेंबर िाद्यिृदं आवण चेंबर 
नाट्यसंगीत याचं्याविषयीची आस्ट्था कमािीची िाढिेिी वदसून आिी. अशा सगंीतात स्ट्िरासबधंीच्या 
प्रायोवगकतेिर विशषे भर होता. स्ट्रव्व्हन्स्ट्कीचे Histoire du soldat तसेच वभल्हॉडचे La creation du 
Monde हे या संबंधातिेच प्रयत्न आहेत. मनॅ्युएि द फािा याचंा हाप्सीकॉड् कॉन्सटों यािळेेपासूनच सुरू 
झािा आवण त्याच्या दोन तंतुिादे्य, तीन िायुिादे्य आवण त्याविरुद्ध हाप्सीकॉड्चा स्ट्िरसंचार यामधीि 
वििादी संगीतामुळे आपल्यािा एक निीन नादसामर्थय् आवण निीन स्ट्िरके्षत्र उपिब्ध झािे.  

 
वसम्फनीमधीि अनेक ध्िनींच्या संमीिनाकवरता रचना करण्याची एखाद्यापाशी कुित असिी 

म्हणजे नादविषयक कल्पकतेचा कळस झािा. असे आपल्या काळात समजिे जाते. मात्र ही कल्पकता 
वकतपत वनवित स्ट्िरूपाची आहे याबद्दि सामान्य माणसािा साहवजकच कुतूहि असते. ‘तुमचे िृदंिादन 
कानािा कसे िागेि हे तुम्ही नेमके अगोदर सागंू शकाि का?’ असा प्रश्न मिा नेहमी विचारिा जातो. 
आपण वकतपत धाडस करू शकतो याच्यािर ते काहीसे अििंबून आहे असे त्याचे उत्तर देता येते. विवशष्ट 
िादनाचे कोणते पवरणाम होतात हे पारखून त्याबाबत रचनाकाराची खात्री पटिी असल्यास पुढे काही 
वनवित अनुमाने बाधंणे शक्य होते. मात्र ज्यािळेी नेहमीपेक्षा िगेळे असे स्ट्िराचें समंीिन करण्याचा घाट 
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घातिा जातो त्यािळेी त्याच्या पवरणामाबद्दि वनवित काही सागंता येत नाही. पण एखाद्या अस्ट्सि 
बुवद्धमान िृदंिादकाने असे धोके पत्करिेच पावहजेत असे माझे मत आहे. रचिेिे संगीत हे कानािा कसे 
िागते हे पावहल्यानंतर त्यात फेरबदि केिे गेल्याची संगीताच्या इवतहासात भरपूर उदाहरणे वमळतात. 
त्यामुळे अपेवक्षत पवरणाम प्रत्यक्षात घडिनू आणण्याचा प्रयत्न सुकर होतो. ज्यानंा आपण िृदंिादनामधीि 
महषी समजतो त्याचं्यासंबधंीसुद्धा अशी उदाहरणे आहेत. संगीतरचनेत मागाहून बदि केल्याची वकत्येक 
उदाहरणे वरचाड् स्ट्रॉसने आपल्यािा दाखवििी असे आनोल्ड शोनबग्ने सावंगतिे आहे. आवण तो पढेु 
म्हणतो, िादनात केिळ सफाईदारपणा येण्याकवरता गुस्ट्टॉव्ह मेहिरिा असे बरेच फरक कराि ेिागेि हे 
मिा माहीत आहे. 

 
स्ट्िरसंमीिनामधीि या अवनविततेचे प्रमुख कारण असे आहे की आपण ऐकत असिेिा प्रत्येक 

स्ट्िर अगोदरचे आवण नंतरचे स्ट्िरकण बरोबर घेऊन येतो. आवण जरी ते आपल्यािा स्ट्पष्ट ऐकू येत नसिे 
तरी त्याचंा स्ट्िराचं्या संमीिनािर पवरणाम घडून येतोच स्ट्िरतंत्रज्ञाचे काम यामुळेही कठीण होऊन बसते. 
अगदी काळजीपूि्क अशी आिाजाच्या पनुरािृत्तींची मोजमापे घेऊनही वनदोष असे श्रोतृगृह त्याचे कडून 
करवििे जाईि अशी खात्री देता येता नाही. रंजक स्ट्िराचें कंप एकवत्रत करणे हे मूितःच अिघड काम 
आहे. रचनाकारािा तर यावहपेक्षा अवधक अडचणींना तोंड द्याि े िागते. आवण त्या अडचणींचा उगम, 
िाद्याचें विविध जातीचे आिाज, श्रोतृगहृाचा आकार आवण त्याची ध्िवनग्रहणक्षमता आवण या सि् िाद्याचं्या 
संमेिनािर ताबा ठेिणाऱ्या ‘नायका’च्या बदु्धीचा आिाका यामधून होत असतो. 

 
तथावप आवण अशा अडचणी असूनदेखीि चागंल्या िाद्यिृदंकारािा कोणत्या प्राथवमक गोष्टींची 

जरुरी आहे याचे िण्न करता येणे शक्य आहे. ही गोष्ट स्ट्पष्टच आहे की, संगीताचा िाद्यिृदंाच्या भाषेतच 
अगोदर विचार झाल्याखेरीज ते कोणािाही समाधानकारक रीतीने िाद्यिृदंािर िाजविता येणार नाही. ते 
संगीत स्ट्िभाितः िाद्यिृदंाचेच असाियािा हि ेअसे म्हणता यईि. त्यामधून ते कोणत्या आविभािाने बाहेर 
पडेि हा नंतरचा प्रश्न आहे. आवण असे हे िाद्यिृदंाचेच संगीत असते असे गृहीत धरल्यानंतर त्यािा जरूर 
असणारी विविध िादे्य कोणत्या तत्त्िािर वनिडिी जातात? रचनाकारािा अवभपे्रत असिेिी अवभव्यक्ती हे 
या प्रश्नाचे उत्तर होईि. आवण अवभव्यक्तीचे हे उवद्दष्ट िाद्यिृदंाच्या स्ट्िरामंधून साथ् होण्याकवरता त्या 
उवद्दष्टाशी ज्या विवशष्ट जातीच्या स्ट्िराचंा अगर स्ट्िरसमुदायाचा वनकट असा भािात्मक संबंध येतो त्याचंीच 
वनिड करणे वहतप्रद ठरते  

 
आधुवनक िाद्यिृदंाच्या हाताशी स्ट्िराचं्या रंगसंगतीची अमाप संपदा आहे. आवण अशा गोंधळून 

टाकणाऱ्या संपदेमुळे रेडीओिरीि अगर मूकपटामधीि िृदंिादकाचे नुकसान झािेिे आहे. अवभव्यक्तीचे 
उवद्दष्ट नसेि त्या वठकाणी कोणतीही गोष्ट चािू शकते रकबहुना सि्च काही चािू शकते आवण तेही एकाच 
प्रकारच्या संगीतात. हॉिीिुडमधीि िृदंिादन म्हणनू ज्यािा समजिे जाते ते म्हणजे िृदंिादकाच्या 
पोतडीमधीि ज्ञात असिेल्या अनेक वचजाचंा ढीग असतो. किींच्या संबधंी होणाऱ्या अशाच पवरव्स्ट्थतीचे 
स्ट्टीफन स्ट्पेंडर िण्न करतात. काही किींना त्याचंी कल्पकता काव्यमय भाषेच्या मनोहर उद्यानात ओढून 
नेते, आवण उिट इतर थोडेच किी आपल्या अनुभतूीची प्रवतवक्रया शद्ावंकत करण्यासाठीच भाषेचा साधन 
म्हणून उपयोग करतात. सगंीतात अशीच पवरव्स्ट्थती आहे. िृदंिादनातीि केिळ पवरणामाचं्या मनोहर 
उद्यानाकडे नेण्याकवरता रचनाकारानंी आपल्या कल्पकतेिा िाि देता कामा नये. िादनामध्ये कोणता 
नादाघात साधाियाचा आहे हे त्याची मूळची अथ्पूण् कल्पना सागंते. आवण आधुवनक िाद्यिृदंामधून वनमाण 
होणाऱ्या मोहापासून त्याचंा साभंाळ करते.  
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तथावप रचनाकारासमोर अवभव्यक्तीचे उवद्दष्ट स्ट्पष्टपणे असूनही िृदंिादनाच्या समस्ट्येबाबत दोन 
िगेळे माग् असिेिे वदसतात. रचना होत असतानाच स्ट्िराचं्या भाषेत विचार करणे आवण दुसरा वतचा 
आिेख पुरा झाल्यानंतर स्ट्िराचंी वनिड करणे. माझ्या मावहतीचे बहुतेक रचनाकार पवहल्या पद्धतीचे 
अिडंबर माजितात म्हणजे स्ट्िराचं्या भाषेत विचार करीत असल्याचा ते दािा करतात. यामध्ये अथातच 
एक करामत होत असािी. कारण एखादी आिापी कल्पीत असतानाच वतचा िृदंिादनातंीि िषे कोणता 
असू शकतो हे त्याचं्या ध्यानात आिे तर त्याचंी दोन्ही काये एकाच िळेी उरकिी जातात. काही थोडे 
रचनाकार मिा सागंतात की, ते आिेख िगैरे तयार करीत नसून स्ट्िराचंा आवण त्याचं्या जातीचा एकदमच 
विचार करून सरळ संगीताचीच रचना करतात. तथावप माझ्या मताप्रमाणे ही दोन्ही काये अिग करण्यात 
काही वििवक्षत फायदे आहेत. िादनािा सुरिात करीत असतानाच स्ट्िराचंी वनिड करण्याच्या पद्धतीमुळे 
एकूण पवरणामाच्या दृष्टीने संगीताची माडंणी करणे शक्य होईि. आवण त्यामुळे रचनापत्रकाच्या 
पानापानाप्रमाणे िादन करण्याच्या सियीिा आळा बसेि. नाहीतर अशा संगीताचा योग्य पवरणाम होणार 
नाही. याचे कारण एखाद्या पानािरचे संगीतिेखन मागे झािेल्या आवण िगेच पढेु होणाऱ्या 
नादरचनेपुरतेच नेटके असू शकेि. िृंदिादनाच्या पवरणाम क्षमतेत समतोि आवण विरोध हे दोन प्रमुख 
घटक असल्याकारणाने नादाच्या जातीबाबत त्िवरत घेतिेिा एखादा वनण्य त्याच्या बढतीमध्ये आड येतो. 
आवण नंतरच्या िेखनामधीि स्ट्िैरतेिा प्रवतबधं करतो. म्हणजे उवद्दष्टाच्या पाठीमागे प्रत्यक्ष िागण्याचा 
समय प्राप्त होईपयंत स्ट्िराचं्या भाषेत विचार करण्याचे रचनाकाराने मुद्दाम टाळिे तरच हे वनिड करण्याचे 
स्ट्िातंत्र्य शक्य होईि असे वदसते. तथावप हे नेहमीच साधणार नाही. कारण अशा काही िळेा येतात की 
जेव्हा एखाद्या नादाचंा तुकडा अगर भाग इतक्या जोषाने आपिा आकार सुचवितो की त्याकडे दुि्क्ष करून 
भागत नाही. असे प्रसंग जेव्हा खरोखरीच उद्भितात त्यािळेी ते एकूण िादनयोजनेमध्येच महत्त्िाचा बदि 
घडिनू आणतात. तथावप िादनाचा आिेख आवण त्यामधीि तपशीि याचंी माडंणी अगोदरच पूण्पणे 
ठरवििेल्या योजनेमधीि उवद्दष्टािा धरून असािी असे म्हणणाऱ्या िादनकाराचं्या गटात मी स्ट्ितः 
सामान्यपणे मोडिा जातो. या गोष्टीिर मी गैरिाजिी भर देत आहे असे िाटल्यास त्याचे कारण 
िृदंिादनामध्ये ठराविक मानल्या जाणाऱ्या पद्धतीना आळा बसािा हे आहे.  

 
आतापयंत मी िृदंिादनतंत्राच्या सामान्य तत्त्िाचंी चचा करीत होतो. आता मिा सागंीवतक 

इवतहासाच्या िगेिगेळ्या काळामंधीि विविध रचनाकाराचं्या कृतीमधून वदसून येणारे या िादनाचे आदश् 
तपासाियाचे आहेत. आपणािा ज्ञात असिेल्या िाद्यिृदंाची कथा कमी अवधक रीतीने उशीरा तथावप इ. स. 
१७५० नंतर वनवितच सुरू होते. (अथात यापूिी संगीतकाशी असिेिा त्याचा संबधं या वठकाणी प्रस्ट्तुत 
नाही.) की ज्या सुमारािा रचनाकार कोणत्या िाद्याने कोणते स्ट्िर िाजिाियाचे याचा आपल्या िेखनात 
नेमका उल्लेख करू िागिे. तोपयंत जसे िादनकार हाताशी िागतीि त्याप्रमाणे स्ट्िराचंी आयत्यािळेी 
जुळिाजुळि व्हाियाची आवण िगेिगेळ्या वठकाणी आवण काळानुसार त्याचं्यात स्ट्िाभाविकरीत्या बराच 
फरक पडाियाचा. वशिाय, रचनाकार प्रत्यक्ष काय्क्रमात िादनकार म्हणनूही िारंिार िािरत 
असल्याकारणाने िृदंिादनामधीि स्ट्िर त्याचं्याच आकाकं्षा प्रवतरबवबत करीत असत असेच आपण वनदान 
करू शकतो. पण त्याचंा छापीि िेखनात उल्लखे नसल्याने त्याचं्या नादमयतेची आपल्यािा केिळ अंधुक 
कल्पना वमळू शकते. अठराव्या शतकाच्या दुसऱ्या भागात मात्र आपल्या आधुवनक िृदंिादनाच्या विकासाचा 
पाया घातिा गेिा. त्या काळच्या िाद्यिृदंाचे घटक म्हणजे प्रामुख्याने तंतुिादे्य आवण त्यानंा उपयुक्त अशी 
थोडी वपतळी आवण िायुिादे्य असाियाची की ज्याचं्या बनािटीमधीि दोषामुळे आवण िादनकाराच्या माफक 
कुितीमुळे त्याचं्या आविष्ट्कारािर मयादा पडाियाची या कारणाने िृदंिादनाचा एकूण पवरणाम काय होतो 
हा त्याकाळी महत्िाचा प्रश्न नव्हता. कोणतेही िाद्य त्याच्यामधून उद्भिणाऱ्या आिाजाकवरताच सरळ 
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िापरिे जात असे. आवण या मुळे ओबे ओबसेारखे आवण बसून बसूनप्रमाणेच िाजिे जाियाचे. याच 
तत्िाची अवधक कल्पकतेने अंमिबजािणी, हेडन आवण मोझाट् याचं्या स्ट्िरिेखनात आढळून येते. प्रत्येक 
िाद्याच्या आिाजाचा धम् वदग्दर्मशत करून त्याचं्या एकवत्रत गंुफणीमधीि आकष्क असा सफाईदारपणा 
उमटून दाखवििा जाियाचा. िृदंिादनामधीि ‘वनदोष युग’ असे त्या जमान्यािा म्हणता येईि.  

 
बीथोव्हेनच्या सुमारास िृदंिादनामधीि काही प्रश्नानंा प्रथमच तोंड देण्यात आिे. त्याच्यापाशी 

पूिीपेक्षा अवधक आवण विविध िाद्याचंा संग्रह होता. आवण त्यामधून तो एक खडबडीत पण सीधा आवण 
आपल्या दृवष्टकोनाप्रमाणे कदावचत पवरणामातं सफाईदारपणा अगर सूक्ष्मता नसिेिा नाद वनमाण 
कराियाचा आवण तरीही वसम्फनी आवण प्रास्ट्ताविक िाद्यसंगीताकवरता तो पुरा पडत असे. तथावप 
बीथोव्हेनच्या हातून या के्षत्रात व्हाियािा पावहजे होते असे बरेच राहून गेिे.  

 
आपल्या विचारापुढे असिेल्या िाद्यिृदंाचा उगम हेक्टर बिीओझच्या िृदंिादनप्रवतभेत सापंडतो. 

याबद्दि सामान्यपणे एकमत आहे. त्याच्या काळापयंत रचनाकारांनी िाद्याचंा उपयोग त्याचं्या वििवक्षत 
आिाजाकवरताच मानिा. तथावप निीन असा पवरणाम घडिनू आणण्याकवरता त्या नादाचंा केिेिा 
वमिाफ ही बिीओझची वसद्धी होय. प्रत्येक िाद्याच्या आिाजधमामधीि कमीअधीक संवदग्धपणाचा उपयोग 
करून समकािीन रचनाकार समजतात त्याप्रमाणे संगीताने भारून टाकण्याचे तत्त्ि िृदंसंगीतात 
बिीओझने समाविष्ट केिे. एकमेकाचं्या आविष्ट्कारातं व्यत्यय येऊ नये एिढ्यामधेच नव्हे तर त्या सि् 
िाद्याचंा उवचत समिाय साधण्यामधीि त्याच्या सामर्थयामुळे, त्याच्या िृदंिादनािा एक प्रकारचे तेज प्राप्त 
झािे. प्रत्येक िाद्यासाठी केिेल्या त्याच्या कुशि अशा स्ट्िरिेखनामुळे त्या त्या िाद्याचे तोिर िक्षात न 
आिेिे गुणधम् उघडकीिा आिे. यामुळे कोणत्याही िाद्यगटाकवरता त्याने वनवित केिेिे नादके्षत्र 
सिाच्या एकूण गंुफणीिा चमक आवण शोभा आणीत असे. वशिाय त्यातं जमेि त्यापेक्षा अवधक चागंल्या 
पद्धतीने िादनकारानंा िाजिाियािा िािण्यामधीि त्याच्या धाडसाची भर पडत असे. त्याचा त्यािा 
अथातच बदिा वमळािा. आवण नीट न िाजवििेिे आपिेच संगीत त्यािा ऐकाि ेिागिे. पण आपल्या 
अंतःश्रुतीमध्ये, इतर कोणी कधीही वनमाण न केिेल्या या नादसंिदेना अनुभिण्यामुळे जी खळबळ उडते 
वतची आपल्यािा कल्पना करता येईि. अशा उत्कृष्ट स्ट्िरिेखनाचे पवरशीिन केल्यामुळे माझी अशी खात्री 
झािी आहे की इवतहास गं्रथात उल्लेवखिेल्या तारकाचक्षु भाििाद्याचं्यापेक्षा बिीओझ हा पुष्ट्कळच पुढे गेिा 
होता.  

 
िृदंिादनाच्या के्षत्रात बिीओझनें केिेल्या साहसाचे वििवक्षत नमुने दाखविणेच सोपे पडेि. त्याच्या 

Symphonie Fantastique (वसम्फोनी फॅन्टॅव्स्ट्टक) मधीि ‘िधस्ट्तंभाकडीि िाटचाि’ यातंीि सुरिातीिा 
चार भागामंधीि पीझीकटीसाठी केिेिा खािच्या स्ट्िराचंा दुहेरी िापर, या िाटचािीपूिी स्ट्िराचंा झोत 
संपत असताना स्ट्िरसमूहाच्याच चािीिर चार वटम्पनीकरता केिेिे िेखन, ग्रामीण आवण रौद्र भाि प्रगट 
करण्याकवरता इंग्रजी शींग आवण वपक्कोिो क्िॅवरनेटचा उपयोग, दब्यूसीप्रणीत हाप् आवण जुने वसम्बाि 
याचंी योजना करून वनर्ममिेिी ‘क्वीन मबॅ’ची नाजूक जाळीदार िीण, Romeo (रोमीओ) मधीि पे्रम 
प्रसंगाच्या सुरिातीिा केिेिे खािच्या आिाजातीि फ्लल्यूट आवण तंतूिादे्य याचें सिंदेनाशीि वमश्रण या 
आवण इतर अनेक उदाहरणािरून असे वदसून येते की बिीओझनेिृदंिादनामधीि जादूवगरीची जाण 
संगीतािा प्राप्त करून वदिी.  
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बिीओझपासून वशकण्यासारख्या गोष्टींचा िगॅ्नेर आवण स्ट्रॉस याचं्या मागाहूनच्या स्ट्िरिेखनात 
अंत्भाि झािा. िगॅ्नेरचे िृदंिादनासाठी केिेिे स्ट्िरिेखन नेहमीच पवरणामकारक आवण काही िळेा 
नाविन्यपूण्ही असे. तथावप त्यातीि एकदा असिेल्या मूळच्या गािीक अवधष्ठानंािा एक भडक जम्न 
मसािा फासिेिा वदसतो. त्याच्यात सुरिातीच्या अगर मागाहूनच्या िृदंिादकानी उपयोवजिेिे प्राथवमक 
स्ट्िर तुिनेने थोड्या प्रमाणातच अनुभिािा येतात. उिट एका िाद्यासारखे दुसरेही तसेच िाद्य याचिळेी 
एकसारखे िाजिीत ठेिल्याकारणाने एकूण आिाजात वनरथ्क फुगीरपणा येऊन त्यामंधीि नादभेद आवण 
गुणविशषे नष्ट होऊन जातात. विविध िाद्याचं्या प्रकृतीधमाविषयी बिीओझने विवहिेिा प्रख्यात प्रबधं जरी 
स्ट्रॉसने संपावदत केिा असिा तरी िृंदिादनाच्या विषयात त्याने िगॅ्नेरचीच परंपरा पुढे चािवििी. मात्र 
त्यात त्याने आपल्या िैवशष्ट्ठ्याची भर घातिी. चािू शतकाच्या सुरिातीिा त्याने केिेल्या आपल्या 
वसम्फनीकाव्याचे स्ट्िरिेखन पाहून आपणामंधीि जुन्या जाणकारानंा आियाने धापच िागिी. एका अथाने 
त्याच्यामधीि असा आिय्कारक गुण अजूनही वदसून येतो. आवण तो म्हणजे त्याचं्यामध्ये प्रकट झािेल्या 
संगीताच्या ज्ञानाचे आवण चातुयाचे आपण ते िाचताना कौतुक करतो त्यािळेी. तथावप एक नादविस्ट्तार या 
दृष्टीने त्यामधीि असिेिे पवहिे सामर्थय् बरेचसे कमी झािेिे आहे आवण याचे कारण ते गैरिाजिी अशा 
गंुतागंुतीचे आवण शभंर बारकाव्यानंी उगीच नटवििेिे असल्याने ते सगळे प्रत्यक्ष काय्क्रमात नीटसे ऐकूही 
येत नाहीत. उिट त्यामुळे िगॅ्नेरच्या फुगिेल्या संगीताप्रमाणे त्यामधून फक्त िृदंिादनाचा एक कण्मधुर 
धुमारा मात्र वनमाण होतो. याबाबतीत स्ट्रॉसच्या Salome (सिोम) रकिा Electra इिेक्रा) यासारख्या 
कृतीमधीि उत्कृष्ट िेखनाचा मात्र अपिाद करायिा हिा. कारण त्याच्यामधून, पुढे येणाऱ्या संगीताची 
चाहूि िागते.  

 
बिीओझच्या स्ट्िरिेखनामुळे रचनाकाराचें रवशअन घराणे–विशषेतः चेकोव्हस्ट्की आणि वरम्स्ट्की 

कोर् सकॅॉफ हे प्रभावित झािे. वरम्स्ट्कीने िृदंिादन विषयािर एक पाठ्यपसु्ट्तक विवहिे होते. आवण ते 
आमच्या विद्याज्नाच्या काळात ‘धम्गं्रथ’ म्हणून मानिे जात असे. त्याने त्या गं्रथातून केिेिे सूवचत 
महत्िाचे असिे तरी त्याचा उपयोग मात्र बेताचाच होतो. यािा कारण म्हणजे, स्ट्िरसंिाद, आिापी आवण 
त्याचे अिंकावरकत्ि ही तत्ि े आपल्या संगीतिेखनाच्यािळेी होती तशी पुढेही वततक्याच महत्िाची ती 
राहातीि असे त्याने गृहीत धरिे होते. तथावप वरम्स्ट्की कोरसकॅॉफच्यापेक्षा आपिे संगीतिेखन 
नादसंिादाच्या विचारात अवधक प्रगत झािेिे असल्याकारणाने त्याच्या िाजिीपेक्षा अवधक वशस्ट्तीच्या 
असूनही प्रथम उवचत िाटणाऱ्या सूचना कमी कमी उपयुक्त होत आल्या आहेत.  

 
याखेरीज फ्रान्समध्ये २० व्या शतकाच्या सुरिातीस िृदंिादनामधीि नादयोजनेशी संबद्ध अशी 

हळुिारपणा आवण जादुवगरीची एक संपूण् निीन कल्पनाप्रणािी प्रसृत झािी. दष्ट्यूसी आवण राव्हेि याचं्या 
संगीतरचना केिळ त्याचं्या िेखनातच िगेळ्या वदसू िागल्या एिढेच नव्हे तर त्या िृदंिादनातही वनराळ्या 
तऱ्हेने िाजू िागल्या. िृदंिादनासबंंधी राव्हेिने कधींही एखादा प्रबधं वनर्ममिा नाही. ही केिढी दुःखाची 
बाब आहे! तसे त्याने केिे असते तर त्यातीि पवहल्या कायद्याने, सगळ्या सहकाऱ्याचें संपूण् िृदंिादन होत 
असल्याखेरीज स्ट्िराचं्या दुहेरी िापरािा मनाई झािी असती. व्यव्क्तगत असा प्रत्येक स्ट्िर त्याच्या शुद्ध 
स्ट्िरूपात पनु्हा पावहिा पावहजे, असा त्याचा दुसऱ्या शद्ातं अथ् होतो. आवण जेव्हा कधी असे शुद्ध स्ट्िराचें 
वमश्रण केिे जाते त्यािळेी ते वबनचकूपणाने कराियािा हि.े कारण याच विवशष्ट पद्धतीने विविध जातीच्या 
आिाजामधीि नाजूकपणा आवण ओज याचं्या उत्कषाची आशा बाळगता येईि. कोणत्याही िाद्यामधीि 
त्याच्या म्हणून असिेल्या सामर्थयाचे उपजत ज्ञान आवण त्या सिांच्या वमळून होणाऱ्या एकूण पवरणामाचा 
समतोि वििके यािरून राव्हेिच्या पढुीि कृतीमधीि रमणीयतेचा काहीसा खुिासा होतो. तुिनेने 
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दष्ट्यूसीच्या िृदंिादनाच्या कृतीमध्ये वततकासा वनवितपणा जाणित नाही. नादसिंादात सूक्ष्म समतोि 
साधण्यामधीि त्याचा स्ट्ितःचा हळिपेणा हे त्याचे कारण असू शकेि. म्हणनूच िृदंिादनात आवण त्याच्या 
स्ट्िरकृतीत कंडक्टरकडून काळजीपूि्क रीतीने फेरबदि करण्याची गरज असते.  

 
पॅवरसमध्ये १९१० सािी इगॉर स्ट्राव्हीन्स्ट्की या िृदंिादनामधीि एका निीन अवधकारी व्यक्तीचे 

आगमन झाल्यामुळे संगीतामधीि प्रतीकिाद मागे पडिा. त्याच्या ‘The Fire Bird’ (द फायरबड्) या 
संगीत कृतीिरून वरम्स्ट्की-राव्हेि याचं्या स्ट्िरयोजनेच्या प्रभािामुळे तो काय करू शकेि याची कल्पना 
आिी. तथावप आपल्या त्यापुढीि दोन नृत्यनाट्यामुळे स्ट्राव्व्हन्स्ट्कीने प्रगतीचा िाबंचा टप्पा गाठिा. 
िादनाच्या पवरणामामधीि उल्हास आवण ओज या दृष्टीने त्याच्या Petrouchka िा तुिना नाही आवण त्याचे 
Le Sacre Du Printemps (िे साके्र डू वप्रन्टेम्प्स) हे तर विसाव्या शतकामधीि िृदंिादनातीि एक 
कमािीची आश् चय्जनक वसद्धी म्हणनू आज चाळीस िषानंतरही गाजत आहे. अशा तऱ्हेच्या नादसमूहाचं्या 
वनर्ममतीत निीन प्रकारची ियकारी आवण अनेकागंी स्ट्िरसंिाद याचें महत्त्ि कमी िेखून अथातच भागणार 
नाही. पण हे सगळे विशषेतः िाद्यिृदंामधीि शक्तीचे वनयमन करण्यासाठी िागणाऱ्या कमािीच्या 
प्राविण्यािर अििंबनू आहे. ताणिेल्या तंतुिाद्याचंा झंकार आवण िायुिाद्यामधीि भेदक सूर याचंी वपतळी 
िाद्याचं्या तीव्र नादाशंी स्ट्पधा आवण या सिांना स्ट्फोटक आघाताने वमळािेिा उठाि ही La Sacre (िे सकेॅ्र) 
ची िैवशष्ट्ट्यें आहेत. त्याचं्यामुळे िृदंिादनाच्या आचारात निीन जमाना वनमाण झािा आहे. 
 

त्यानंतर दहािषांनीतर ध्िनींच्या एका सपूंण्पणे वनराळ्याच आदशाने स्ट्राव्व्हन्स्ट्कीचे िक्ष िधूेन 
घेतिे. भडकपणाऐिजी त्याच्या निअवभजात कृतीमध्ये तंतनादाचंा उपयोग न करता िायुिाद्यातीि 
कोरड्या नादसमूहािर भर वदिा गेिा आवण निीन आवण नेमस्ट्त स्ट्िरयोजना अमिात आणिी गेिी. 
त्याहीपढुीि आपल्या ‘अपोिो’ (Apollo) आवण ‘ऑफीअस’ (Orpheus) या दोन नृत्यनाट्यातं 
स्ट्राव्व्हन्स्ट्कीने तंतकारीकडे पुन्हा िक्ष घातिेिे वदसते. कारण त्यामध्ये त्याने स्ट्ितःची एक गंुफण रचिेिी 
असून विशषेतः ऑफीअस (Orpheus)मधीि तंतुनाद तर संपन्न आवण भडक असेच िाटतात. नादप्रवतमा 
आवण आविष्ट्कारक्षम आशय याचं्या स्ट्िाभाविक अशा अन्योन्य संबधंाची स्ट्राव्व्हन्स्ट्कीइतकी जाण दुसऱ्या 
कोणाही रचनाकाराने ठेििेिी वदसत नाही. 

 
आधुवनक िृदंिादन या विषयाचे समािोचन करताना गुस्ट्टाव्ह महिेर या असामान्य 

नायकरचनाकाराच्या संगीतािरीि प्रभािाची दखि न घेणे चुकीचे होईि. त्याच्या नऊ वसम्फनीमधीि 
िृदंिादनाची िैवशष्ट्ठे्य शोनबग् आवण अल्बनबग् या रचनाकारानंा, वशिाय पुढीि वपढीचे ओनेगर, 
शोस्ट्टाकोविच आवण बेंजावमन वरटन यानंाही मोठ्या प्रमाणात पे्ररक ठरिी. महिेरच्या संगीताचा आशय 
जरी कमािीचा भािात्मक असिा तरी त्याने आपिी रचना मात्र दीघ् आवण स्ट्ियपूंण् अशा आिापामध्ये 
केिी. त्यामुळे त्याचा १८ व्या शतकामधीि रचनाकाराचं्या बारोक शिैीतीि आिापीच्या पोताशी दुिा 
जुळतो. १९ व्या शतकातीि स्ट्िरमेळात भर घािण्याची जरूर पडू नये अशा रीतीने िृदंिादनकृवत रचून 
आवण िादनामधीि स्ट्िर कमीअवधक करण्याचा प्रकार टाळून महिेरनें िाद्यिादनातं जी सफाई आणिी 
वतिा त्याच्या काळातं तोड नव्हती. आिापीमधीि स्ट्पष्ट रेखाकृती आवण िाद्यिृदंात एका विभागािगत 
दुसऱ्या विभागाचे अवधष्ठान उदा. तंतुिादनाबरोबर वपतळी िाद्याचंा नाद हा जो प्रकार आपल्यािा रहडेवमथ 
अगर रॉय हॅरीस याचं्या स्ट्िरिेखनात आढळतो त्याचा मागोिा महिेरपयंत घेता येतो. शोनबग् तर 
महिेरच्या ऋणाचा मुद्दाम उल्लेख करतो. अनेक िादनकार आवण गायक एकत्र आणून त्याचं्या 
िृदंिादनातही प्रत्येक स्ट्िरािा त्याचे स्ट्ितंत्र स्ट्थान प्राप्त करून द्याियाचे अशा पद्धतीने िाद्यिृदंाचा उपयोग 
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करण्याची कल्पना शोनबग्ने महिेरपासून उचििी. िृदंिादनामधीि महिेरच्या प्राविण्याचा आपल्याच 
काळातंीि संगीतरचनाकारािर वकतपत पवरणाम झािा याबद्दिची ही थोडीशीच उदाहरणे आहेत. 

 
भविष्ट्यकाळात नजीकच्या भविष्ट्यकाळातसुद्धा नादप्रवतमेचा आदश् कोणता असू शकेि ही 

बऱ्याचशा तकाची बाब आहे. अविकडच्या अणुयुगात ध्िनींच्या घटकामधीि विरळपणा आवण क्षवणकत्ि 
कमी होऊन त्यानंा अवधक स्ट्थूित्ि प्राप्त होण्याचा संभि वदसतो. संगीतकार आवण एंजीवनअर हे एकत्र 
येऊन अशा विजेच्या सहाय्याने चािणाऱ्या एका प्रचंड संगीताच्या कायंक्रमाची उपयुक्त सामग्री वनमाण 
करतीि, अशी कािो शािजेने एकदा कल्पना केिी आहे. अकव्ल्पत अशा विविध जातीच्या आिाजाचंी 
एकामागनू एक अशा स्ट्िराप्रमाणे प्रतिारी िािता येईि आवण त्याचं्या कमीअवधक तीव्रतेिरून त्याचें यथाथ् 
दश्न होईि, अशी तो पुढे कल्पना करतो. या बाबतीत शक्य असणाऱ्या गोष्टीना अंत नाही. तथावप 
काहीतरी मिूगामी बदि होण्याच्या मागात आहेत, असे संभि मात्र पुष्ट्कळ आहेत.  

 
थेरेवमन आवण माटेनॉट याचंी ध्िवनिहरीची िादे्य, विजेचा ऑग्न, वचत्रपटाकवरता एकदमच 

संगीतिेखन करण्याची कुित, ध्िवनपटात आवण निीन ‘िौवकक’ संगीताच्या फ्रें च रचनाकाराचं्या 
स्ट्िरिेखनात गोंगाटािर त्यािा संगीताचा घटक मानून केिे जात असिेिे प्रयोग, या आवण अशाच इतर 
घटनामुळे निीन नादप्रवतमाकवरता वक्षवतजे विस्ट्तृत होत आहेत असे वदसून येते. तथावप इंवजवनअरानंी 
कोणत्याही नादप्रवतमा वनमाण केल्या तरी त्यानंा अथ् प्राप्त करून देणारे संगीतरचनाकार पूिीप्रमाणे 
आपणच आहोत हे िक्षात आल्यािर कदावचत वदिासा िाटेि.  
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३ सृजनशील मन आणि अनुिादक मन 
 
 
संगीतकिेमध्ये वनर्ममवत आवण अनुिाद (creation and interpretaion) या दोन्ही प्रवक्रया 

एकमेकींशी वनगवडत झाल्या आहेत. इतक्या की, नृत्यकिेचा अपिाद िगळता इतर कोणत्याही किेत त्या 
तशा झािेल्या नाहीत. या दोन्हींच्या हािचािीकरता कल्पक मनाची गरज असािी ही उघडच गोष्ट आहे. 
दोघींच्यामुळे, एकसारख्या अगर कधी विषम स्ट्िरुपाच्या अशा सृजनशीि शक्तींना पे्ररणा वमळते. म्हणून 
त्या दोन्हींचा एकत्र विचार केिा तर, त्याचं्या आपसामंधीि संबधंांचा आवण एकमेकीिरीि पवरणामाचा 
उिगडा करता येईि.  

 
सृजनशीि अशा अनेक किाकाराप्रमाणे, सजृनशीितेच्या-वनमीतीच्या गूढ गुणधमा बद्दि मीही 

अनेकिार विचार करीत आिो आहे. सृजनशीि वक्रयेविषयी काहीतरी निीन, खरोखरच निीन असे 
सागंण्यासारखे आहे काय? मिा मात्र शकंा िाटते. सृजनशीि मानिाविषयीची कल्पना इतकी जुनी आहे 
आवण त्याबद्दि इतके सूक्ष्म अििोकन, कविमनाचे विचार, तत्त्िरचतन आवण वशिाय इतके विवहिे आवण 
सावंगतिे गेिे आहे की, एका विस्ट्तीण् प्रदेशाविषयी आपिा स्ट्ितःचा दृवष्टकोन याखेरीज, आणखी एकही 
निी भर त्या विषयात घािणे वनराशाजनक होईि.  

 
आवण तरीसुद्धा एखादा संगीतरचनाकार आपल्या किेविषयी ज्यािळेी गंभीरपणाने विचार करू 

िागतो, त्या सुमारािा त्यािा स्ट्ितःिाच असा प्रश्न विचारण्याचा प्रसंग केव्हातरी येतोच की, मी 
संगीतरचना करािी ही माझ्या आत्म्याच्या दृष्टीने इतकी अगत्याची बाब का असािी? वदिसाची दुसरी कामे 
तुिनेने कमी महत्िाची ठरािी, इतकी वतची वनकड कशाकरीता? आवण वनर्ममतीची पे्ररणा कधीच का तृप्त 
होत नाही आवण दर िळेेिा निीन काहीतरी का कराि े िागते? पवहल्या, वनर्ममतीच्या वनकडीबद्दिच्या 
प्रश्नािा उत्तर ठराविकच आहे आवण ते म्हणजे आत्माविष्ट्कार, जीिनाविषयींच्या आपल्या उत्कट भािना 
प्रकट करण्याची प्राथवमक गरज. मग हे काम कधीच का पुरे होत नाही? दरिळेेिा पुन्हा का सुरुिात 
कराियाची? वनर्ममतीच्या पनुरािृत्तीचे माझ्या मताने कारण असे आहे की, कोणतीही निीन किाकृवत 
आपल्याबरोबरच आत्मशोधनाचे गुणतत्ि घेऊन येते. माझ्याविषयीचेच ज्ञान होण्याकवरता मिा काहीतरी 
वनमाण कराियािा हि.े आवण जर आत्मज्ञानाची साधना हा एक कधीच न संपणारा प्रिास असेि तर, 
कोणत्याही निीन किाकृतीमुळे ‘मी कोण आहे’ या प्रश्नािा केिळ अध्िटच उत्तर वमळू शकते आवण 
त्याकारणाने त्याचबरोबर दुसरी आवण िगेळी, संपूण् उत्तरे शोधण्याची गरज उत्पन्न होते. याचमुळे प्रत्येक 
किाितंाची किाकृती ही वनदान त्यािातरी कमािीच्या महत्िाची िाटते. पण किाितंाने असे का 
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समजाि,े वशिाय इतरानंीही त्याची अशी समजूत का करून द्यािी की, त्याच्या हातून व्हािी अशा आणखी 
एका किाकृतीिा केिळ स्ट्ितःपेक्षा काही अवधक अथ् आहे? यािाही कारण असे की, कोणतीही निीन 
आवण अथ्गभ् अशी किाकृती अनुभतूीची एक िोकवििक्षण माडंणी करते. किाितंाने हस्ट्तगत करून ती 
ग्रवथत केिी नाही तर कायमची नाहीशी होईि अशी ती अनुभतूी असते. अथात अशी माडंणी दुसरा 
कोणताही किाितं नेमक्या त्याच पद्धतीने करणार नाही. आवण ज्याप्रमाणे एकादा किाितं आपल्या 
वनर्ममतीमधून स्ट्ितःचा शोध घेत असतो, त्याप्रमाणे आपल्याच किाितंाकंडून स्ट्ितःविषयीचे ज्ञान सबधं जग 
वमळिीत असते किाितंाच्या वनर्ममतीमधून जीिनाच्या स्ट्िरुपाची ओळख करून घेत असते.  

 
ही किाकृतीच्या अवद्ववतयत्िाबद्दिची आवण वतच्या वनकडीची कल्पना जाक मारीते यानंी थोड्या 

शद्ात पुढीिप्रमाणे माडंिी आहे. ते म्हणतात, “आपल्या जीिनाच्या स्ट्िरुपाची या ना त्या तऱ्हेने ओळख 
अशा ज्ञानाने करून घ्याियाची की, सजृनशीि होण्याखेरीज त्याचे दुसरे कोणतेच फिीत नाही, आवण 
स्ट्ितः वनमाण केिेल्या किाकृवतवशिाय इतर कोठेही ते वसद्ध होत नाही; एिढेच किाकाराच्या नवशबी 
असते.” अशा रीतीने किाकार एका अवनवित अिस्ट्थेत सापंडतो, कारण वनर्ममतीचे स्ट्िरुप त्याच्या इच्छेिर 
अििंबून नसल्याने किाकृतींचा उगम केव्हा होईि याचा वनयम नसतो. आवण दुसरे असे की किाकल्पना 
एकदा मनात ठसिी म्हणजे ती पुरी होईि की नाही अशी त्यािा भीती िाटते. या कारणाने रचनाकाराच्या 
पवरव्स्ट्थतीत एक प्रकारची नाट्यमयता उत्पन्न होते. एका बाजूिा अविष्ट्काराची ओढ कायमच असते. आवण 
उिट तो केिळ आपल्या इच्छाशक्तीने किाकृती वनमाण करू शकत नाही. एकतर ती किाकृती संपूण्तः 
उत्स्ट्फूत् असाियािा हिी नाहीतर, वतची आराधना करून, वतचे मन िळिनू, वतिा सािकाशीने आपिीशी 
कराियािा पावहजे. म्हणजे करू घातिेल्या कायात अपयश अगर वसद्धी या दोन्हीचाही संभि सारखाच 
आिा. अनेक सजृनशीि किाितंाचें स्ट्िभाि अव्स्ट्थर असल्याचे आपण ऐकतो. त्याचे या कारणाने 
आपल्यािा निि िाटत नाही.  

 
संगीतामधीि अनुिादक आवण सजृनशीि किाितं याचं्या पवरव्स्ट्थतीत येथपयंत फारसा फरक 

वदसून येणार नाही. रचनाकाराची कृती प्रत्यक्षात आणणारा तो केिळ एक मध्यस्ट्थ असतो. ती तशी 
आणण्यािा तो कारणीभतू होतो. उवद्दष्टाविषयी समर्मपत भािना, प्रत्यक्ष काय्क्रमात स्ट्ितःचा शोध घेत 
असल्याची जाणीि आवण किाकृतीचे मम् समजिे नाही तर काहीतरी िोकवििक्षण असे आपण हातचे 
घािि ू अशी भीती या सि् विचारात तो वनमात्याबरोबरच सहभागी होतो. वनर्ममती ही कोणाच्या इच्छेिर 
अििंबून नसते, हेही त्यािा माहीत असते. आवण संगीताचा कोणताही काय्क्रम एकसारखा व्हािा, 
याकवरता त्यािा एकादी वकमया हस्ट्तगत झाल्याचे आढळत नाही. उिट, गानपीठािर त्याने पाऊि 
टाकिे असताना त्याचे आपण यशरचतन करतो. कारण वनमात्यासारख्याच त्याच्याही आविष्ट्काराच्या 
शक्ती अवनवित असतात. म्हणजे अनुिादवक्रयेिा आपण एक ‘पूरक किा’ म्हणून म्हणणे जरी एरिी योग्य 
असिे तरी, वतच्यामध्येही सजृनशीितेचे गुणविशषे आढळून येतात.  

 
तथावप आता आपण वनर्ममवत आवण अनुिाद या प्रवक्रया कोणत्या विवशष्ट कारणाने एकमेकीपासून 

प्रकषाने वभन्न आहेत याचा शोध घेऊ. अनुिादक मन केिळ वदिेल्या आयत्या विषयाचंाच विचार करू 
शकते. आपणहून तो विषय सुचि ू शकत नाही. कशातूनही काहीतरी वनमाण करण्याचे विवशष्ट काय् 
वनर्ममतीक्षम मनाचे आहे. संगीतरचनाकार हा एक तऱ्हेचा जादूगार आहे. आपल्या विचाराचं्या पोतडीमधून 
एकादी जननक्षम कल्पना तो वनमाण करतो अगर त्यािा ती प्राप्त होते. विचाराचंी पोतडी असे जरी मी 
म्हणत असिो तरी प्रत्यक्षात या कल्पनेचा वनर्ममतीच्या “प्रवक्रयेतीि उगम ही” अशी एक अिस्ट्था आहे की, 
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वतचा पटण्यासारखा खुिासा करता येत नाही. कल्पनाप्राप्तीचा हा क्षण म्हणजे स्ट्फूतीचा क्षण एिढेच 
आपण समजू शकतो. अगर कोिेवरजच्या भाषेत सागंाियाचे तर, तो क्षण की, ज्यािळेी किाितं नेहमीपेक्षा 
अवधक भािनाप्रिण अिस्ट्थेत असतो. ती कोठून, आवण कशी येते, आवण ती वकती िळे वटकते हे कोणी 
कधीच सागंू शकणार नाही. स्ट्फूर्मत ही मनाच्या उन्नत जावणिचेा अगर कदावचत सुप्त मनोिस्ट्थेचाही एकादा 
प्रकार असू शकेि. मिा माहीत नाही. तथावप ती मनोजागतृीच्या उिट अिस्ट्था आहे याची मात्र मिा 
खात्री आहे. स्ट्फूतीच्या क्षणािा मनाची व्यामोवहत अिस्ट्था असेही काही िळेा म्हणता येईि. व्यव्क् तमत्िाचा 
एक भाग भािपे्रवरत होतो आवण काही कथन करतो आवण दुसरा भाग अध्िट िक्ष देऊन ऐकतो आवण 
त्याची नोंद करतो. मात्र ऐकणाऱ्या भागाने दुसरीकडेच बघाि ेआवण अध्िट ऐकल्याचाच देखािा करािा 
नाहीतर कथन करणारा व्यव्क् तमत्िाचा भाग असंतुष्ट होतो आवण अवधक िक्ष वदल्याचे वदसताच सूडबुद्धीने 
नाहीसा होतो. 

 
हे अथात स्ट्फूतीच्या एका प्रकाराचे िण्न झािे. वतच्या दुसऱ्या प्रकारात सबंध व्यव्क्तमत्िाचा 

समािशे होतो अगर खरे तर भािना प्रिाहाच्या उत्स्ट्फूत् आविष्ट्कारात ते विरुन जाते. माझ्या म्हणण्याचा 
अथ् असा की, वनर्ममतीची पे्ररणा अशा वरतीने आपल्यािर ताबा वमळविते की त्यामुळे आपिी एरिीची जाणीि 
कमीअवधक प्रमाणात नष्ट होऊन जाते. या दोनही प्रकारच्या स्ट्फूती, स्ट्फूतीचे असे प्रकार मानिे तर, फार 
थोडा काळ वटकतात आवण तरीसुद्धा मनािा शीण आणतात. त्या क् िवचतच दृष्टोत्पत्तीस येतात आवण 
तरीसुद्धा आपण त्याचंी एकसारखी िाट पाहात असतो. नेहमीच्या रचनाकृतीकरीता ज्या कमी दैिी 
स्ट्फूर्मतची आिश्यकता असते तीसुद्धा वनर्ममतीचीच पे्ररणा असून वतच्यात मात्र वचवकत्सकतेचा अवधक 
समािशे झािेिा वदसून येतो. पण या गोष्टीचा विचार मी ििकरच करणार आहे. महान किाकृतीना त्याच 
प्रकारची स्ट्फूती उपयोगी ठरते. कारण उत्स्ट्फूत् वनर्ममतीचा पवरपाक मात्र िहान कृतीच असू शकतात.  

 
संगीत केिढे असािें हा रचनाकारापढुीि प्रमुख प्रश्न असतो. तीन वमवनटातं संपेि असे संगीत 

विवहणे अिघड नाही. एक मध्यिती कल्पना, वतिा विरोधी असा दुसरा विभाग आवण नंतर पवहिीकडे 
पुनरागमन अशी या प्रश्नाची सामान्यपणे सोडिणूक होते. पण तीन वमवनटाच्या पिीकडे जाणारे संगीत 
अडचण उपव्स्ट्थत करते. सगंीतासारखे प्रिाही द्रव्य हाताळताना रचनाकारापुढे प्रमुख समस्ट्या उभी रहाते 
ती अशी की, या जननक्षम कल्पनाचंा विस्ट्तार कसा कराियाचा आवण एक संपूण् अनुभतूीची प्रवतमा वनमाण 
होईि असा त्यानंा आकार कसा द्याियाचा, या वठकाणीसुद्धा एका तऱ्हेच्या स्ट्फूतीची गरज भासते. 
पाठ्यपुस्ट्तकामधीि वनयम याबाबतीत िागू पडत नाहीत आवण याचे साधे कारण असे की, या कल्पना 
सजीि वरतीने िािरत असतात आवण म्हणनू त्या प्रत्येकीिा िगेळा आवण स्ट्ितंत्र उपचार हिा असतो. मिा 
काही िळेा निि िाटते ते या गोष्टीचे की, संगीतािा उवचत असा आकार देण्याच्या या प्रश्नाचा, दुसऱ्या 
एका विपरीत घटनेशी या ना त्या तऱ्हेने संबधं िािता येतो. आवण ती घटना म्हणजे थोर रचनाकाराचं्या 
यादीमध्ये कोणत्याही स्त्रीचा उल्लेख संगीताच्या इवतहासाने केिेिा नाही. थोर अनुिावदका म्हणून वस्त्रया 
झािेल्या आहेत. पण हे एिढ्यािर आवण मिा मुद्दाम म्हणाियाचे आहे की, एिढ्यािरच थाबंिेिे आहे. 
पवहल्या प्रतीच्या स्त्रीरचनाकाराचंी उदाहरणे वमळतच नाहीत. हा एक नाजूक विषय आहे, यात शकंा नाही. 
पण इवतहासातीि या घटनेबद्दिच्या विविध आवण गूढ कारणाचंा विचार बाजूिा केिा तरी एक गोष्ट मात्र 
वदसून येते आवण ती ही की, अमूत् अशा कल्पनाचंा संभि आवण त्यांचा विकास होत जाताना त्यानंा वदिी 
जाणारी आकृवतमयता याचं्यामुळे सृजनशीिता, ही अनुिादाच्या प्रवक्रयेपासून िगेळी पडते.  
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सजृनशीि मननाविषयी मी जे काहंी सागंत होतो, त्या सगळ्यातं किाितंाच्या मनामधीि 
कल्पकतेचा गुणविशषे मी गहृीत धरिेिा आहे. या बाबीिर मी आता मुद्दाम भर देण्याचे कारण असे आहे 
की, अिीकडे रचनाकाराच्या तंत्राची विशषे चचा करण्याकडे आवण किाितंािा कारागीर म्हणून 
समजण्याकडे कि वदसून येतो. जुन्या काळामधीि किाकारावगराचंा एक अनुकरणीय म्हणून आदश् 
आपल्यापढेु ठेििा जातो. या वठकाणी घोटाळा होण्याचा संभि वनमाण झािा आहे. कारावगराच्या 
दृवष्टकोनामधून होणाऱ्या सि् चचेत किाकृवत ही एक पादत्राणाचंी जोडी नाही हे आपण नेहमी िक्षात 
ठेििे पावहजे. पादत्राणाच्या जोडीसारखा वतचाही एक उपयोग असतोच. तथावप वतचा उगम मानवसक 
हािचािींच्या अगदी िगेळ्या के्षत्रामंधून झािेिा असतो. रोजर सेशन्सच्या ही गोष्ट बरोबर िक्षात आिेिी 
वदसते. त्यानी अविकडेच विवहिे आहे की, संगीताच्या भाषेिर प्रभतु्ि असणे ही रचनाकाराच्या तंत्रामधीि 
अगदी खािची पातळी होय. थोड्याशा िरच्या पातळीिर ते तंत्र सागंीवतक विचाराशंी एकरूप होते, आवण 
याच वठकाणी संगीताच्या काय्िाहीऐिजी त्यातल्या आशयाशी ते अवधक विचारमग्न होते. या पातळीिर 
कारागीरीविषयीची भाषा करणे मुळीच योग्य होणार नाही. आता तो रचनाकार केिळ कारागीर रावहिेिा 
नसून तो एक सागंीवतक विचारितं आवण मूल्याचंा एक वनमाता झािा आहे. आवण ती मूल्येही प्रथम 
सौंदय्िाचक म्हणनू, त्यानंतर मानवसक आवण म्हणनूच त्यानंतरही पवरणामतः कमािीच्या मानिी 
महत्त्िाची असतात.  

 
कारावगरीविषयींची आस्ट्था संगीतासारख्या किेतही बळाित जािी हे बरेच चमत्कावरक िाटते. 

प्राचीनकाळात मान्यिर असे वचत्रकार वनमाण झािे त्याप्रमाणे संगीताने वनष्ट्णात असे कारागीर फारसे 
घडवििे नाहीत. आपल्यातही हेन्री रूसो अगर गॅ्रन्डमा मोझेस आहेत, अशी शखेी सगंीतािा वमरविता येत 
नाही. संगीतामध्ये भाबडेपणािा िाि नाही. कोणत्याही प्रकारचे एखादे छोटेसे संगीत विवहण्याकरताही 
काहीतरी वकमान ‘तयारी’ असािी िागते. अशा प्रकारच्या प्राचीन रचनाकाराचं्या जास्ट्तीत जास्ट्त जिळ 
येणारी आपल्या कािामधीि उदाहरणे मुसोरर् स्ट्की आवण सती याचंी आहेत. तथावप त्याचं्या नािाचा नुसता 
उल्लेख केल्याबरोबर ती कल्पनाच हास्ट्यास्ट्पद िाटायिा िागते.  

 
नाही, मिा तर उिट अशी शकंा येते की, विशषेतः वशक्षक-वशष्ट्यसबंंधाच्या संदभात रचनाकंाराचा 

कारागीर म्हणूनच जो विचार केिा जातो, त्याचे कारण सौंदय्विषयक वनण्य स्ट्ितः घेण्याच्या शक् तीिरच 
कोणाचा मुळातं भरंिसा नसािा. आपण चुकिेिो असू ही त्यानंा एकतर भीवत, वशिाय आपिे वनदान 
आपल्यापुरते तरी बरोबर आहे हे वसद्ध करता येत नसल्यामुळे उत्पन्न होणारी असहायता. याचा पवरणाम 
म्हणजे, हा सगळा सौंदय्विषयक मूल्यमापनाचा गोंधळात टाकणारा कारभार टाळण्याची प्रिृवत्त बळाित 
जाते. आवण त्याऐिजी कारावगरी आवण कामगत याचं्याकडे िक्ष पुरवििे जाते. कारण असे करतानंा काही 
व्स्ट्थर अशी मूल्ये तरी आपल्या हातािा िागतात. पण अशा प्रिृत्तीमुळे, वचवकत्साबदु्धीची आवण वनर्ममतीच्या 
क्षणाबरोबरच सौंदयाविषयक वनण्य घेण्याची रचनाकाराची गरज ही सि्स्ट्िी बाजंूिा केिी जाते, असे 
मिा म्हणाियाचे आहे. मिा वदसते ते असे की, अशी कुित असणे हा त्याच्या कारावगरीचाच एक भाग 
आहे. कारण ती नसल्यामुळे होणाऱ्या अनेक सुरेख किाकृती अवनर्ममत अिस्ट्थेत रावहल्या नसल्या तरी, त्या 
दुब्ळ मात्र झाल्या आहेत. 

 
सृजनशीि मन हे त्याच्या वनत्याच्या व्यिहारात वचवकत्सक मनही असिे पावहजे. यावठकाणी साध्य 

जे आहे ते केिळ ‘जाणीि ठेिणे’ एिढेच नसून प्रो. आय. ए. वरचड्स म्हणतात त्याप्रमाणे त्या जाणीिबेद्दिचे 
सािधपणही असाियािा हि.े संगीतामध्ये स्ट्ितःच्या रचनाकृतीिा वतच्या अपवरहाय् अशा समाप्तीपयंत 
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माग्दश्न करणाऱ्या संगीत रचनाकाराच्या मनाने अशी आत्मसमीक्षा करणे, ही गोष्ट विशषेतः अमिात 
आणण्यािा कठीण आहे. कारण संगीत हे एक भािनात्मक आवण तुिनेने वनरामय असे द्रव्य आहे. 
वनर्ममतीच्या क्षणीच समीके्षचे काय् कोणते असते यासंबधंी रचनाकारापुढे विशषेतः त्याचं्यामधीि निीनापंढेु 
नेहमीच स्ट्पष्ट अशी कल्पना नसते. एका स्ट्िरामागनू दुसरा स्ट्िर अगर स्ट्िरयुग्म येत असताना त्या त्या िळेीं 
कोणता तरी वनण्य घेतिा जात असतो, याची त्यानंा पुरेशी जाणीि असल्याचे वदसत नाही. त्याचं्याच 
संगीताच्या मानवसक आवण भािनात्मक अथ्गभ्तेची तर त्यानंा त्याहीपेक्षा ं कमी समज असते. उिट ते 
केिळ संगीताचा एकूण आिेख ठीक जमिा आहे की नाही आवण एकामागून एक येणारे स्ट्िर मूळ विषयाशंी 
सुसंगत आहेत की नाहीत एिढयाच गोष्टींची काळजी घेतात. वनराळ्या शद्ातं असे म्हणता येईि की एकूण 
रचनेची वसवद्ध अगर अपयश ज्या वनयामक घटकािंर अििंबनू असते त्याचंी त्यानंा संपूण् नव्हे तर 
अध्िटच जाणीि असल्याचे वदसून येते. प्रत्येक बारीकसारीक पूरक घटकाचे संपूण् आवण समुवचत पवरक्षण 
त्याचबरोबर त्या संगीतातीि वनयामक आवण अत्यािश्यक गुणविशषेाचें आकिन आवण हे करीत असताना 
सृजनशीितेच्या स्ट्िैरतेचा संकोच होऊ नये अशी काळजी म्हणजे जणु काही एकाचिळेी किाकृतीच्या 
अंतःपुरात आवण वशिाय बाहेर असणे यािाच मी ‘जाणीिबेद्दिचे सािधपण’ म्हणतो” बीथोव्हेनच्या 
प्रवतभासामर्थयाचे श्रेय शूबट्ने एकदा ‘वनर्ममतीच्या अग्नीज्िािेखािी असिेल्या अत्यंत थंड अशा त्याच्या 
मनोिृत्तीिा’ वदिे आहे. सजृनशीि मन आपल्या उत्कट अिस्ट्थेत काय् करीत असतानंाचे हे वकती सुरेख 
िण्न आहे? 

 
वचवकत्सक आवण सजृनशीि मनाविषयीची एक चमत्कारीक गोष्ट अशी आहे कीं, जरी त्यािा पूण् 

झािेल्या कृतीमधीि घटकाचंी चागंिी उमज असिी तरी इतर िोक वतचा कोणता अथ् ध्यानात घेतीि 
याचे मात्र त्यािा पुरेसे आकिन होत नाही. कोणत्याही किाकृतीत असा एक अनाकिनीय भाग 
असतोही. आँदे्र जीदनें त्यािा ‘ईश्वराचे देणे’ असे नाि वदिे आहे. माझ्या स्ट्ितःच्या संगीतकृतीची प्रथमच 
तािीम चािू असताना, मिा वतच्याबद्दि आपिेपणा आवण तरीसुद्धा पुन्हा परकेपणा अनेकिार िाटिा 
आहे. इतकाकी जणू काही मिा आवण िादनकारानंाही वतच्यामधल्या अनोखीपणाची पुढे पुढे सिय करून 
घ्यािी िागिी. वदिगंत पाि रोझेनफेल्ड यानी एकदा विवहिे होते की, माझ्या वपआनो व्हेरीएशनमध्ये 
त्यानंा उत्तुंग प्रासादामधीि पोिादी धीरे वदसून आिे. हे िण्न ठीकच आहे. तथावप मिा हे मान्य 
कराियािा हि ेकी, ज्यािळेी मी व्हेरीएशनची रचना करीत होतो त्यािळेी अशा उत्तुंग प्रासादाची कल्पना 
माझ्या मनात मुळीच डोकाििी नव्हती. अशाच रीतीने, माझ्या पीआनो सोनाटामधीि अतंीम चिनात, 
इंग्िीश टीकाकार वबि् वफ्रड मेिस् यानंा ‘अगवतकत्िाच्या कल्पनेचा ममंग्राही असा सागंीवतक आविष्ट्कार 
आढळिा. ते विवहतात ‘हे संगीत एखाद्या घडाळ्याप्रमाणे थाबंते आवण नंतर ‘अनंतत्िात वििीन होऊन 
जाते.’ हे िण्नसुद्धा समप्कच असाि.े मिा मात्र मुळीच तसे िाटिे नसते. रचनाकृतीचीं परीक्षणे आपण 
िाचीत नाही असे संगीतरचनाकार आपल्यािा नेहमी सागंतात. मी मात्र यािा अपिाद आहे, हे तुम्हािा 
वदसतेच आहे. मी वनमाण केिेल्या संगीताच्या अथाबद्दि निीन वििरणाचा रकवचतसाही सुगािा िागत 
असिा तर माझे कुतुहूि जागृत होते. मात्र तो अथ् मी मानिेिा आहे त्यापेक्षा िगेळा असाियािा पावहजे. 

 
माझ्या कुतूहूिाचा भाग सोडिा तरी किाितं आपल्या किेचे इवंगत श्रोत्यापयंत वकतपत यशस्ट्िी 

रीतीने पोचि ूशकतो हा प्रश्न उरतोच. आपल्या संगीताचा श्रोतृसमाजािर कोणता पवरणाम होईि, याची 
थोडीशीतरी खातरजमा एखाद्या रचनाकाराने अगोदर केिेिी नसिी तर, त्यािा आयत्यािळेी खडबडून 
जागे व्हाि े िागते. रचना करीत असतानाच असा हा श्रोतृसमुदायािर होणारा पवरणाम त्याने वहशबेात 
घ्यािा की नाही हा िगेळा प्रश्न आहे. कारण याबाबतीत पुन्हा रचनाकारामंध्ये िेगिगेळे दृवष्टकोन आहेत. 
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तथावप त्याचें काहीही म्हणणे असो, श्रोत्यानंा काही विवदत करण्याची त्यानंा जाणूनबजूुन अशी इच्छा 
नसिी तरीसुद्धा रचनावक्रयेमधीि संयुव्क् तकता आवण सगंतिारपणा याचं्याकडे झुकणारा प्रत्येक प्रयत्न हा 
िस्ट्तुतः वनिदेनातच पवरणत होत असतो, असे आपण समजाियािा काहीच हरकत नाही. एखाद्या वििवक्षत 
श्रोतृसमाजाकवरता रचनाकाराने केिेिी सुसंगत माडंणी थोड्याफार फरकाने त्याच्याकरताच असते. 
वििवक्षत समाजाकवरताच केिेल्या संगीताची ही कल्पना गानपे्रमी िोकानंा काहीशी चमत् कावरक िाटते. 
िैपवझगच्या नागवरकासाठी बाख दर आठिड्यािा संगीत विहीत होता आवण मोझाट्चे त्यािळेच्या दरबारी 
आश्रयदात्याशंी घवनष्ठ संबधं होते. अशा ठराविक गोष्टी वकतीही िळेा सावंगतल्या तरी त्याचंा उपयोग होत 
नाही. श्रोत्यानंा, त्याचंी अशीच झािेिी समजूत पसंत पडते की संगीतकार ही एक आपल्याच 
कल्पनाविश्वात रममाण होणारी व्यक्ती असून, भोितािच्या व्यिहारातीि जंजाळापासून ती अविप्त 
असते. अिीकडीि संगीतरचनाकार या श्रोत्यानंा विवदत केल्या जाणाऱ्या विषयाबद्दि विचार करीत 
असतात की नाही कोण जाणे, त्यानंा त्यात फारसे यश मात्र आिेिे नाही. पुढच्या एका प्रकरणात 
यासबंंधीच्या कारणाचंा मी तपशीििार शोध घेणार आहे. 

 
श्रोत्याशंी केल्या जाणाऱ्या वनिदेनाच्या या विषयािरून, आपण सहजच िादनकाराचे काय्, आवण 

एकूण सागंीवतक अनुभिािा अत्यािश्यक असणारी सृजनशीि आवण अनुिादक अशा मनाचंी 
एकमेकािरीि वक्रया आवण प्रवतवक्रया याचं्या विचाराप्रत येऊन पोहोचतो. बीथोव्हेनच्या अगोदरच्या काळातं 
ही वनर्ममती आवण अनुिादाची दोन्हीही काये एकाच व्यक् तीकडून केिी जात असत. रचनाकार हाच 
अनुिादक असे रकिा नेहमीच घडणारी गोष्ट म्हणजे अनुिादक आपल्या िाद्यासाठी संगीतही विहीत असत. 
तथावप अिीकडे, आपल्यािा माहीतच आहे की, ही काये िगेिगेळी केिी गेिी आहेत आवण त्यामुळे, आता 
रचनाकार एकाद्या िाचा गेिेल्या माणसाच्या अिस्ट्थेत असून, तो आपिे म्हणणे ऐकणारानंा विहून 
कळवितो आवण ऐकणारंाना मात्र िाचता येत नाही. म्हणून त्या दोघानंावह अशा एखाद्या मध्यस्ट्थाची गरज 
भासते की जो रचनाकाराचा संदेश उत्कृष्ट पद्धतीने आवण जाहीरपणे िाचून श्रोत्याकंडून प्रवतसाद 
वमळिीि. 

 
िगेच मग एक महत्िाचा प्रश्न उपव्स्ट्थत होतों आवण तो असा की रचनाकार आपल्या या 

िाचकाकडून म्हणजे अनुिादकाकडून कोणती अपेक्षा करतो? अनुिादक हा कोणत्या प्रमुख गोष्टीची विशषे 
काळजी िहातो ते मिा माहीत आहे. आवण ती म्हणजे पवरणामकारक िक् तृत्ि अगर संगीताच्या भाषेत 
कण्मधुर नाद वनमाण करणे. तावंत्रक अडचणींचे वनिारण करण्याची, आवण आपल्या िाद्यामधून शक्य 
वततके उत्कृष्ट सूर काढण्याची त्याने स्ट्ितःिा हयातभर सिय िािनू ठेििेिी असते. पण यावठकाणीच 
एक गोम असते. रचनाकार मात्र यािळेी वनराळाच विचार करीत असतो. तावंत्रक नेटकेपणा अगर सुराचंा 
सच् चेपणा याहीपेक्षा ंत्याचे िक्ष अनुिादामधून वनघणाऱ्या संगीताच्या आविष्ट्कार धमाकडे िागिेिे असते. 
दुसरे काही झािे तरी त्यािा आपिी मूिभतू गानकल्पना वबघडिेिी नको असते. अनुिाद अवधक 
अथ्िाही व्हािा या करीता तो कोणत्याही िळेी स्ट्िराचें सौंदय् घाििाियािा तयार असतो. आविष्ट्कार 
करणाऱ्या कोणत्याही किाितंाचे ठायी िक् तृत्िाचे काही गुण असतातच. त्यािा शद्ाचंा प्रभाि पडाियािा 
हिा असतो आवण त्याचंा नाद संपूण् आवण वनदोष व्हाियािा पावहजे असतो. उिटपक्षी प्रत्येक 
रचनाकाराचे अंगी नाटककाराचे काही गुण आवण आग्रह असतात. आपल्या ‘नटानंी, वििवक्षत संदभामधीि 
एखाद्या प्रिशेाच्या अथ्घनतेकडे अिधान द्याि े अशी त्याची इच्छा असते. कारण ते अिधान नसिे की 
सगळेच िक् तृत्ि अथ्हीन रकबहुना त्रासदायकही ठरते. आवण यािा कारण किाकृतीचा संपूण् उदे्दश आवण 
अथ्सामर्थय् श्रोत्याप्रत नेण्याच्या सजृनशीि मनाचं्या मागात ते आड येते.  
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नाट्याशी साम्य असिेिी आणखीही उदाहरणे देता येतीि. नाटकात वनष्ट्कारण चुकीची भवूमका 
वमळािेल्या नटीची आपण कल्पना करू शकतो. पण संगीतामधीि ‘नट’ त्यानंा असे म्हटिेतर, नेहमीच 
चुकीच्या भवूमकेत िािरतात, आवण त्या गोष्टीचे त्यानंा वततकेसे समथ्नही करता येत नाही. व्हायोविन 
िाजविणाऱ्या स्त्रीची प्रकृती एकाद्या धोवबणीसारखी भरदार आवण वनरोगी असेि तर वतिा आपल्या 
िाद्यामधून ‘जेऊन वफिे’ (Jeune Fille) चे माधुय् आवण वनदोषत्ि कधीच वसद्ध करता येणार नाही. एकादा 
गायक देखणा आवण सुरेि आिाजाचा असूनही त्यािा जीिनामधीि दुःखमयतेची आपणहून जाणीि 
झािेिी नसल्यास, तो भाि संक्रातं करणे त्यािा कधीच शक्य होणार नाही. रकबहुना जिळजिळ असेच 
म्हणता येईि की संगीतामधीि अनुिादाकवरता, नटापेक्षाही अवधक विशाि दृष्टीकोनाची िादनकाराकडून 
अपेक्षा केिी जाते. याचे कारण त्यािा अगर गायकािा संगीतात कोणतीही भवूमका आयत्यािळेी िठिािी 
िागते.  

 
या वठकाणी मिा एखादा िादनकार तक्रारीिजा चौकशी करताना आढळून येतो. संगीतवनिदेन 

करून दाखविण्याची एकच पद्धती ठरूत गेिी आहे काय? एकाच संगीताच्या वनिदेनाचे विविध प्रकार 
नसतात का? वनवितच असतात. संगीतरचनाकार या नात्याने मिा असे िाटते की माझी कोणतीही रचना 
अनेक पद्धतीने वनिदेन करता यािी. नाही तर त्या कृतीत अथ्िैभि नाही असे म्हणाि े िागेि. पण 
त्यासाठी प्रत्येक िळेचे स्ट्ितंत्र वनिदेन हे सागंीवतक आवण मानवसक दृष्टीने समपंक असिे पाहीजे. त्या 
कृतीच्या शक्य असिेल्या अथंवििरणाच्या कके्षत ते याियािा हि.े त्यातीि सत्यत्िािा आकष्क शिैीची 
जोड वमळणे जरुर आहे. याचा अथ् असा की, रचनाकाराचा काळ आवण त्याचे व्यव्क्तमत्ि याचं्या संदभातच 
तें वनिदेन होणें इष्ट होईि. 

 
गायन अगर िादन यामंधीि हा उवचत अशा शिैीचा प्रश्न म्हणजे संगीतातीि एक कठीण अशी 

समस्ट्या आहे. माझ्या रचनाकृतीचे िादन ऐकत असताना मिा अनेक िळेा असे िाटत आिे आहे की, हे 
सगळे सुरेख चाििे असूनही माझा मात्र मिा ह्यात पत्ता िागत नाही. कदावचत मी प्रयोवजिेिा ग्रामीण 
साधेपणा िादनकाराच्या हातून वनसटून गेिा असेि िा, त्यातंीि संगीताच्या समाप्तीच्या िळेची स्ट्िराचंी 
भव्यता त्यािा जमिी नसेि अगर त्यातंीि शझेो विभागामधीि िैवचत्र्यािर त्यानें अवधक भर वदिेिा 
असेि. रचनाकाराच्या सूचनानंा तत्परतेने मान देणारे उत्कृष्ट अनुिादक मिा स्ट्ितःिा आढळिेिे आहेत. 
अशा उत्कृष्ट अनुिादकाकंडूनच, रचनाकारािा आपल्या रचनेबद्दि बरेच वशकाियािा वमळत असते. मग 
ते त्याच्या ध्यानात न आिेिे त्याच्याच कृतीमधीि काही पैिू, त्यािा बरोबर िाटत असल्यातरी अवधक 
संथ अगर जिद ियींची आिश्यकता, आवण एखाद्या आिापीचे अंगचे िळण अवधक आकष्क 
करण्यासाठी केिेिी स्ट्िरयोजना यापैकी कोणतीही गोष्ट असो. रचनाकार आवण अनुिादक याचंी 
एकमेकािरीि वक्रया आवण प्रवतवक्रया फिदायी ठरते ती या वठकाणी.  

 
अनुिावदतासंबधंीचे सि ंप्रश्न कें व्हा तरी शिेटी एकाच चचेमध्ये विरुन जातात. आवण ती चचा या 

बाबतीत की िादनकाराने स्ट्िराशंी वकतपत इमानदारी ठेिािी? असे विचारल्याबरोबरच एक उिट प्रश्न 
उपव्स्ट्थत होतो आवण तो असा की, रचनाकार तरी त्यानंीच मुक्रर केिेल्या स्ट्िराशंी वकतीशी वनष्ठा ठेितात? 
काही िादनकार विवखत रचनेकडे जिळजिळ भक् तीच्या भािनेने पहात असतात. प्रत्येक स्ट्िल्पविराम, 
वनसटून जाणारे प्रत्येक स्ट्िरातंर, रकबहुना प्रत्येक माते्रचे वचन्हही त्यानंा पवित्र असे िाटत असते. अशा 
सुखद भ्रमाचा भगं कराियािा, मी वनदान मनातून तरी वबचकत असतो. आपिी स्ट्िरविपी आवण ियीची 
गती आवण स्ट्िरोच्चारातीि उत्कटता वदग्दर्मशत करणारी सूवचते अगदी अचूक असती तर बरे झािे असते 
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असे मिा िाटते. पण सरळपणानें मिा कबिू कराि े िागते कीं, संगीताचे विवखत ही एक केिळ 
गोळाबेरीज असून, वतच्यािरुन रचनाकाराने आपिे विचार कागदािर उतरविण्यातं वकतपत यश वमळवििे 
एिढेच वदसून येते. आवण त्याच्यापिीकडे मात्र सगळ्या गोष्टी अनुिादकांच्या ताब्यात जातात. वनवित 
केिेल्या स्ट्िराशंी काही भािनावििश किाकारानंी दाडंगाई केल्यामुळे अिीकडे काही संगीत रचनाकार 
संतप्त झािेिे मी पावहिे आहेत. यामुळे ते विरुद्ध टोकािा जाऊन म्हणतात, ‘अनुिादाच्या भानगडीत 
तुम्ही पडू नका. फक् त वदिेिे स्ट्िर िाजिा’.अशा दृष्टीकोनामुळे स्ट्िरविपीिमधीि अपुरेपणाकडे दुि्क्ष 
केिे जाते आवण प्रत्यक्ष पवरव्स्ट्थती विचारातं घेतिी जात नाही. म्हणनू िादनकार किाितंािा 
समंजसपणाचा सल्ला एिढाच देता येईि की, त्याने विवखत रचनेमधीि अपुऱ्या माग्दश्नािरीि आपिी 
परमवनष्ठा आवण रचनाकाराच्या स्ट्पष्ठ झािेल्या हेतुपासून स्ट्िैर असें भ्रमण यामध्ये एक ऊवचत असा समतोि 
साधािा.  

 
अनुिादकाच्या मनात नेमके काय चाििे असते हे पहाण्याकवरता त्याच्या िादनाची मफैि कशी 

असते हे ठरविता आिे पावहजे. त्या मफैिीत िादनकाराचे काय् कोणते हे िक्षात येण्याकवरता 
अनुिादाचेही अथ्वििरण करणे आिश्यक आहे. सामान्य माणसािा हे जमणार नाही. वनरीक्षण केल्यानंतर 
माझी अशी खात्री झािी आहे की, संगीताच्या मफैिीमधीि सूक्ष्म फरक समजून घेणे, शौवकनािाही 
अिघड जाते. अशा वचवकत्सकरीतीने पारख करण्यासाठी त्याच्यापाशी कसोट्याही नसतात. वशिाय 
अडचण उपव्स्ट्थत होते ती याकारणाने की, अशा कसोटीचा िापर करण्यासाठी, एकादी मफैि प्रत्यक्ष 
ऐकण्यापूिी ती मफैि कशी असाियािा हिी याचे त्यािा अगोदर ज्ञान असाियािा हि ेअसते. वनराळ्या 
शब्दातं असे म्हणता येईि की, त्याचं्या अंतःश्रतुीपढेु आदश् मफैिीची प्रवतमा प्रथम असाियािा पावहजे. 
म्हणजे वतिा प्रत्यक्ष मफैिीशजेारी तुिनेसाठी उभी करता येईि. हे होण्याकवरता प्रथम त्यािा रचनेच्या 
ऐवतहावसक काळािा आवण तोपयंत झािेल्या रचनाकाराच्या मनोविकासािा धरून असिेल्या शिैीची 
समज असिी पावहजे. आवण नंतर त्यािा संगीताच्या चािू काय्िाहीचे स्ट्िरूप समजािनू घेता आिे 
पावहजे. याच पद्धतीने िादनकाराचे गुणविशषे त्यािा वनवित करता येतीि. हे सगळे नीट होण्याकवरता, 
इवतहासाचे विस्ट्तृत ज्ञान, संगीतश्रिणाचा भरपूर अनुभि आवण त्याचबरोबर स्ट्ितःची उपजत अशी 
सागंीवतक जाणीि याचंी अगोदर गरज आहे.  

 
अनुिादाचे विशदीकरण करीत असताना िादनकाराच्या व्यव्क्तमत्िाचे महत्ि दृष्टीआड करून 

आपिे कधीच भागंंणार नाही. ‘मी अशी एक कल्पना करू शकतो की, जर पडद्यामागे बसिेल्या तीन 
अनोळखी अशा वपआनो िादकाचें िादन एकापाठीमागून एक असे मी ऐकिे तर त्याचें छोटेसे व्यक्तीरेखन 
मी करू शकेन आवण ते बहुतेक बरोबरही ठरेंि. हा केिळ एक माझ्या कल्पनेचा खेळही असेि. तथावप 
त्यामुळे वबघडत नाही. मिा ते अवभपे्रत आहें तें तरी वनदान त्यामुळे स्ट्पष्ट होईि आवण ते असे की, मफैि हा 
एक वििवक्षत सगंीताचा आविष्ट्कार जसा आहे त्याप्रमाणेच ती िादनकाराच्या व्यव्क्तविशषेाचें एक प्रकटनही 
असते. गायकाचं्या बाबतीत तर हे विधान विशषेत्िाने स्ट्पष्ट होते. तोंडातून स्ट्िर काढण्यापूिी, रंगभमूीिरीि 
अवभनेत्यापं्रमाणे त्याचें व्यव्क्तमत्िही उठािदार वदसिे पावहजे. 

 
गायक हे प्रत्यक्ष आपल्यासमोर गानपीठािर असतात. ‘नायका’ (कंडक्टर) प्रमाणे त्यानंा पाठ 

वफरविता येत नाही. आवण त्याचें संगीत आवण व्यव्क्तमत्ि एकमेकातं वभनून गेिेिे असते. एकाचा स्ट्िीकार 
केल्याखेरीज दुसरे आपल्यािा गिसत नाही. िादनकाराबाबतही तसेच म्हणता येईि, मात्र त्याचंी िादे्य 
आवण त्याचं्या बोटाचं्या हािचािी यामुळे त्याचं्या व्यव्क्तमत्िाचे काय् आपल्या वततकेसे ध्यानात येत नाही. 
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तथावप काही झािे तरी ते त्यावठकाणी असतेच. िादनकाराचेठायी व्यव्क्तमत्ि नसेि तर त्याची मफैि 
वनस्ट्तेज झािी असे आपण म्हणतो. उिट त्याचेपाशी ते गैरिाजिी प्रमाणात असिे म्हणजे संगीतािा 
श्रोत्यापंयंत पोहचण्यािा तो स्ट्ितः आडकाठी करतो अशी आपण तक्रार करतो. संगीताच्या मफैिीमधीि 
िादनकाराच्या व्यव्क्तमत्िाचे नेमके काय् ओळखणे ही काटेकोर समीके्षच्या दृष्टीने आिश्यक गोष्ट आहे. 

 
आता आपण प्रत्यक्ष उदाहरणाकडेच िळू आवण अनुिादकािा त्याच्या कामात असताना पाहू. 

त्यामुळे आपल्यािा नेहमी आढळणाऱ्या मनोऽिस्ट्थेच्या काही मूिभतू नमुन्याचें िण्न करता येईि.  
 
सि्साधारण िोक ज्यािा महान असे अनुिावदत समजतात ते आिशेपूण् आवण भािात्मक प्रकारचे 

असते. आपण ऐकत असिेिे बरेचसे संगीत भािात्मक काळामध्ये वनमाण झािेिे असल्याने िादनकाराना 
त्याचं्याकरीता ते नसिे तरी त्यातीिच पद्धत उचिािी िागते. असे असूनही जर अनुिादक मुक्तपणे 
भािाविष्ट्कार करीत असेि तर त्याची कुठल्याही श्रोतृसमाजािर सत्ता चािू शकते. मी या वठकाणी अस्ट्सि 
अनुिादकाचा विचार करीत असून स्ट्ितःचे जाहीररीत्या विडंबन करून घेणारा दुदैिी इसम माझ्या नजरेपढेु 
नाही. एकादी चेतना देणारी अनुभवूत वनरथ्क अशा प्रदश्नीयतेपासून अगदी थोड्याच फरकाने िगेळी पडते 
आवण अशा तऱ्हेची मफैि नीट जमिी नाही तर आपल्यािा हसािसेे िाटते. अथात आपण तसे 
दयाद्र्बदु्धीचे असल्यास. तसे नसू तर त्यािळेच्या क्षणातं आपल्यािा मनःक्षोभ उप्तन्न होतो. याचे कारण, 
अनुिादकाने स्ट्ितःिा काहीच जाणित नसताना उद्दीवपत भािनाचंा देखािा माडंणे ही एक धडधडीत 
िबाडी म्हणून आपल्या िक्षांत येते. उठून वतचा आपल्यािा वधक् कार करािासा िाटतो. याच्या उिट जो 
िादनकार भािनानंी स्ट्ितःच हेिावििेिा असतो, मनुष्ट्याच्या मानसामध्ये जेिढे म्हणनू पे्रममय आवण मानिी 
असते त्यािा जो वनःसंकोचपणे आवण उघड रीतीने आिाहन करतो आवण अशा सहानुकंप अिस्ट्थेत विस्ट्तृत 
आवण संकीण् समाजाच्या नजरेपुढे आपिे दश्न उभे करतो, त्यािाच श्रोत्याशंी वहतगुज करता येते आवण 
कौतुक संपादन करता येते असे म्हणता येईि.  

 
श्रोतृसमाजात चैतन्य वनमाण करण्याची आणखी एक अचूक पद्धवत असते. ती म्हणजे िादनकाराने 

अगर गायकाने आपण काही तरी धोका पत्करतो आहोत असा देखािा करण्याची. याकवरता गानप्रवक्रयेत 
अथातच एकादी अवनवित अगर डळमळणारी अिस्ट्था मात्र जरूर असाियािा हिी. धोका असाियािा 
पावहजे. मफैि हाताबाहेर जाण्याचा धोका. िादनकार केिढ्याही उपजत सामर्थयाचा असिा तरी, त्याने 
करून दाखविण्याची करामत त्याच्या आिाक्याबाहेर जाण्याचा संभि.  

 
अगोदरच पूण्पणे बसवििेिा काय्क्रम असिा तर त्याच्यासारखी कंटाळा आणणारी दुसरी गोष्ट 

नाही. बसवििेिा अशा अथाने की, त्यात अगोदरच घोटून केिेल्या तयारीवशिाय िगेळे काहीच घडण्याची 
अपेक्षा नसते. यामुळे अनेक मफैिीमधीि रंगत वबघडिेिी आहे. जणू काही या वठकाणी किाकाराने 
संगीत ऐकण्याचे सोडून वदिे असून, तो संगीताऐिजी केिळ आपिे कत्व्यकम् उरकून घेत आहे असे 
वदसते. संगीताच्या श्रिणाने िादनकार प्रथम स्ट्ितः हेिाििा असल्याखेरीज तो श्रोत्यानंा हेिाि ू शकत 
नाही. ही एक स्ट्ियवंसद्ध गोष्ट आहे. वजितं मफैि, वतच्यामधून वनमाण होत जाणाऱ्या प्रत्येक घटनेबद्दि 
जागरूक असाियािा हिी, दरएक क्षणािा सूक्ष्मपणे बदिणाऱ्या भािच्छटाचंा वतिा रंग असिा पावहजे, 
आवण श्रोतृसमाजाशी होणाऱ्या संगीताच्या संिादांमधीि अचानक साक्षात्काराने, ती उते्तजीत होणे 
आिश्यक आहे. वििक्षण पवरणामकारक अशा मफैिी वनरवनराळ्या प्रकारच्या असू शकतीि. तथावप 
चैतन्यपूण् आवण किादृष्ट्ट्या उत्कृष्ट अशा मफैिींत, नेमका नसिा तर जिळजिळ तसाच असा वनसटून 
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जाण्याचा सद गुण असाियािा हिा. आवण तो अथातच अगोदर बसवििेल्या कामगतीच्या अगदी विरूद्ध 
वदशिेा असू असतो.  

 
आणखी एका प्रकारचा िादनकार किाकृतीचे वनिदेन स्ट्ितःच्या व्यव्क्तगत दृष्टीकोनातून करतो. 

त्याचे काय्के्षत्र भािात्मकतेच्या आसपास कोठेतरी असते. सुसंगतरीतीने कव्ल्पिेल्या कोणत्याही 
रचनाकृतीिा कोणत्यातरी पद्धतीचे वनिदेन अनुस्ट्युत असतेच. तथावप या वठकाणी ते विशषेत्िाने व्यव्क्तगत 
होऊन जाते. त्यामुळे रचनाकृती ही वतच्या केिळ मूळ स्ट्िरूपात न रहाता, िादनकाराने विवशष्ट प्रसंगी 
वनिदेन करताना वतचा जो अथ् िाििा असेि, त्याचे रुप वतिा प्राप्त होते. अशा तऱ्हेचा िादनकार नायक 
(कंडक्टर) असिा तर, शिैीची शोभा, स्ट्िरसंमीिनाचे पूण्त्ि आवण िाद्यिादनामंधीि नाजूक समतोि, 
यासारखे सि् विचार त्यािळेी दुय्यम दजाचे ठरतात. त्याऐिजी तो आपल्या गायकीनेच सबधं रचनेमधून 
माग् काढून बाहेर येत असून त्यािळेी तावंत्रक तपशीिामुळे त्याची एकाग्रता भगं पाित नाही. अशा तऱ्हेचे 
संगीताचे वनिदेन यशस्ट्िी व्हाियाचे असेि तर, तुम्ही अगर मी, ते िगेळ्या रीतीने करू शकतो हा विचार 
बाजूिा ठेिनू, आपण सि्जण त्याच्या आहारी जाियािा हि.े यावठकाणी नायकापुढे अगर त्याच्या 
श्रोत्यापुढे सौंदय्विषयक रचतनाचंा प्रश्न उपव्स्ट्थत होत नाही. त्याचा प्रयत्न असतो तो याकवरता की 
अनुभतूीच्या संपूण्तेमध्ये आपण सि्जणानंी समाविष्ट व्हािे; त्यािा आवण आपणा ं सिांना, कोणत्या तरी 
महत्िपूण् अनुभिातून गेल्याचा साक्षात्कार व्हािा. हा िादनकार असाच असतो की, कोणताही संगीताचा 
िहानसा वदखाऊ भाग उचिून त्यातून तो अपेवक्षल्यापेक्षा अवधक कण्मधुर संगीत वनमाण करून 
दाखवितो. अशा क्राय्क्रमापाठीमागचा त्याचा आत्मविश्वास पाहून, आपिी वचवकत्साबुद्धी कंुवठत होते. 
मागाहून आपल्यािा निि िाटत असिे तरी तेिढ्यापरुते मात्र आपण त्या संगीताच्या आहारी जातो. 
मागाहून िाटते तेही असेच की, काय्क्रम उत्तम झािा, आपिे पैसे िसूि झािे आवण कोणीही तसा फसिा 
नाही. तथावप प्रत्यक्ष काय्क्रमातून वनिदेन पवरणामकारक होत असताना, आपिी समजूत होते ती ही की, 
जे ऐकिे तेिढाच फक् त त्या कृतीचा अथ् असो िा नसो, संगीत समजून येण्याची वनदान एकतरी प्रणािी 
आपल्या श्रिणात वनवितच आिी. 

 
िादनकाराच्या आणखी एका िगाचा मी वनदेश करणार आहे. त्याचे मन किेच्या अगदी िगेळ्याच 

साध्यात गंुतिेिे असते. अनुिादाकडे बघण्याचा त्याचा दृवष्टकोन अवधक भाििाचक आवण कदावचत 
अवधक अवभजात पद्धतीचा असतो. यावठकाणीं उवद्दष्ट असते ते स्ट्िराचं्या पोतामधीि सफाईदारपणाचे, 
स्ट्िरसंमीिनातीि माधुय्तेचे, ियकारीच्या समजुतीमधीि अचकूपणाचे, आवण सिापेक्षा अवधक म्हणजे 
संगीतातीि सातत्य आवण प्रिाहीपणाचे. म्हणजे संगीताच्या स्ट्िभािधम्च म्हणनू मानिा पावहजे असे त्याचे 
वििवक्षत वदशनेे प्रगत होणारे चिन त्याचे. यावठकाणी महत्ि असते ते ऐकिे जाणाऱ्या संगीतापेक्षा जे 
त्यापुढे ऐकाियाचे असते त्यािा. अशा या प्रगत होणाऱ्या चिनाविषयी विशषे आस्ट्था िाटत असल्यामुळेच 
संगीत हे त्याच्या सुरुिातीपासून अखेरपयंत, एक प्रदीघ् असे प्रके्षपण होऊ शकते आवण त्याच्या अनुिादािा 
अपवरहाय्ता प्राप्त होते.  

 
इतरापेक्षा, ज्या अनुिादकाची दृष्टी पढुीि मागािर वखळिेिी असते त्याच्याकडूनच 

रचनाकृतीमधीि वशल्पकार आवण दीघ्रेषा स्ट्पष्ट केल्या जातात. संगीताच्या वििवक्षत मागाने होणाऱ्या 
चिनाची ज्यानंा उपजत जाणीि नसते त्यानंा वतची गरज पटविण्यात अथ् नाही. त्याचं्या िादनात 
सफाईदारपणा असेि रकबहुना तो नेहमी असतोही. तथावप नुसत्या सफाईदारपणाचे अखेर पाठशाळेमधीि 
प्रयोगदश्नात रूपातंर होते. म्हणजे संगीताच्या रचनेतीि विविध भाग प्रयोगाकवरता उिगडून दाखवििे 
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जातात. आवण मग ते बारीकसारीक भागातही कसे चािू राहाते ते आपण पाहातो. तथावप कोणत्याही 
वनवमत्ताने आंतवरक असा उत्साह वनमाण झािा नाही तर िादनकार केिळ एखाद्या शाळावशक्षकाची भवूमका 
घेऊन रचनाकृतीचा अथ् विशद करून सागंतो. वतचे संगीतात रूपातंर करणे त्यािा जमत नाही.  

 
संगीताच्या पुनर्मनर्ममतीकडे बघण्याच्या अवभजात दृष्टीकोनात आणखी एक गुणधम् आहे. आवण तो 

म्हणजे प्रत्यक्ष होत असिेल्या संगीतामधीि सहजतेमुळे िाटणारे आत्यवंतक समाधान. विनासायास केिे 
जाणारे गायन अगर िादन हे संगीतश्रिणामधीि श्रेष्ट अशा एका आनंदािा कारणीभूत होते. अशा िादनात 
िाद्यिादनातीि कौशल्यािर आवण स्ट्ितःिर िादनकाराचा असणारा विश्वास वदसून येतो. एकाच 
व्यक् तीच्या ठायी अशा सि् गुणाचंा समुच्चय सामान्यतः आढळून येत नाही. हा सहजतेचा भाि रकिा 
आविष्ट्काराच्या उवद्दष्टािंा परुा पडेि अशा सामर्थयाबद्दिचा विश्वास. यापेक्षा प्रत्यक्ष काय्क्रमात महत्िाच्या 
अशा बाबी थोड्याच असतात. तथावप या थोड्याशा बाबीसुद्धा संपादन करणे िादनकारािा कठीण होऊन 
जाते. हे केिळ बुवद्धचातुयाचे काम नाही, कारण “िोकवप्रय” संगीतातीि िादनकाराचेंपाशीसुद्धा अशी 
सहजता वदसून येते. रकबहुना मफैिीतीि किाकारापेक्षा त्याचं्या ठायी ती असणे अवधक शक्य आहे. 
तथावप झटकन करून दाखविता येईि अशी ती एकादी करामत आहे असे मिा िाटत नाही. वतच्यामध्ये 
खरोखरीचे मनस्ट्िास्ट्र्थय प्रवतरबवबत झािे पावहजे. परंतु हल्लीच्या जाहीर काय्क्रमामधून जाणिणारा 
मानवसक ताण िक्षात घेता अशी सहजता अनुभिाियािा वमळणे दुरापास्ट्त आहे. तथावप वनष्ट्णात अशा 
अनुिादकाचें ठायी आपल्यािा ती जरुर सापडते.  

 
संगीताच्या अनुिादात राष्ट्रीय गुणविशषे वदसून येतात की नाही हा प्रश्न मी विचाराकवरता शिेटी 

ठेििा आहे. असे काही असू शकते काय? शूबट्च्या संगीतगायनाची एकादी अमेवरकन पद्धवत आहे काय 
आवण तशी ती असल्यास ऑस्ट्रीयन पद्धतीपेक्षा ती वनराळी असते काय? तशी ती वनवितच आहे असे मिा 
िाटते. ही गोष्ट िगेच िक्षात यािीच असे िाटत असेि तर अिीकडीि अमेवरकन आवण युरोवपयन 
िाद्यिृदंाच्या काय्क्रमाचंी तुिना करािी. बाहेरच्या देशाशंी तुिना केल्यास आपिे िृदंिादन अवधक 
जोमदार आवण भडक िाटते. िादनामधीि चमकदारपणा आपल्या आर्मथक स्ट्िास्ट्र्थयाचा पकुारा करतो. 
याउिट युरोपातीि संगीतसंघटनेची िृदंिादनाकडीि दृष्टी अवधक सडेतोड आवण स्ट्िाभाविकरीतीची 
आहे. वतच्यात मनािा शीण थोडा आवण प्रत्येक कामगत ‘जागवतक महत्िाची’ करािी अशी आकाकं्षाही 
कमी. युरोपामधीि उत्तमरीतीने वशकिनू तयार केिेल्या िाद्यिृदंाचे सोज्िळ िादन ऐकतानंा, एकप्रकारचा 
उल्हास िाटतो. सुमारे पंधरा िषापूिी असे िृदंिादन मी अमेवरकेतच एकदा ऐकिे. मध्यपविमेकडून तो 
िाद्यिृदं आिा असून त्याचे नेतृत्ि एका युरोवपयन िशंाच्या नायकाकडे होते. हे िृदंिादन ऐकतानंा, 
त्यातीि संगीत हे जणूकाही १९ ि ेशतक नुकतेच ओिाडूंन बाहेर पडत आहे अशी कल्पना व्हाियाची. असा 
प्रयत्न आता झािा तर, तो एक झटपट आवण नीटनेटका असा काय्क्रम होइि आवण त्यात किात्मकतेची 
जाणीि फारशी आढळणार नाही. याहीपेक्षा ठळक अशी पद्धत म्हणजे भडक आवण जोरकस स्ट्िरानंी 
संगीतािा सुरुिात करायची. तथावप जाझ संगीताच्या प्रारंभात असिेिी पवरपूण्ता आपल्या िृदंिादनात 
अजून याियाची आहे. तरीसुद्धा त्याचं्यात केिळ स्ट्िराचं्या भव्यतेने श्रोत्यािंर छाप पाडण्याचा प्रकार आहेच. 
आपिे वसम्फनीमधीि संगीतसंघटन युरोपातं प्रसृत होत असताना, त्यातीि प्रस्ट्फुवरत नादमयता आवण 
सामर्थय् याचें विशषे कौतुक होत असते. आवण असे होते आहे ते बरोबरच आहे. आपल्या िाद्यिृदंामधीि 
इतर असामान्य गुणानंा कमी िेखण्याचा यावठकाणी माझा उदे्दश नसून त्याच्या िादनामधीि ज्या िक्षणानें 
राष्ट्रीयत्ि वदग्दर्मशत होते त्याचें महत्ि मी फक्त प्रवतपावदत आहे.  

 



 अनुक्रमणिका 
 

िादनामधीि कामगत एखाद्या अस्ट्सि परंपरेिा धरून आहे असे ज्यािळेी म्हणता येईि तेव्हाच 
अनुिादात राष्ट्रीयत्िाची िक्षणे ठळकपणे वदसून येतात असे मिा म्हणाियाचे आहे. हे शक्य होते ते एकतर 
िादनकार हा रचनाकारािा समकािीन असून त्याच्या सहिासात त्याने अनुिादाची उवचत शिैी 
त्याच्याकडून आत्मसात केिी असेि तर रकिा जन्माने आवण रहाणीमुळे, िादनकार हा वििवक्षत 
रचनाकारच्याच देशातिा, रकबहुना शहरातिा आवण ससं्ट्कृतीचासुद्धा म्हणून ओळखिा जात असेि तेंव्हा. 
‘अस्ट्सि परंपरा’ ह्या शद्प्रयोगात काही झािे तरी अखेरीस वनवितपणा नाही हे हे मिा ठाऊक आहे. 
कारण ‘अस्ट्सि परंपरेची’ माझी कल्पना बरोबर ठरविण्यासाठी माझ्याजिळ पुरािा नाही. तथावप शूबट्चे 
संगीत कसे िाजिाि े याबद्दिचे विशषे ज्ञान व्व्हएन्नामधीि ‘नायकािा’ असू शकते असे समजण्यािा 
आपिी एकदम तयारी असते. सजे कोसेव्व्हझ्स्ट्की यांनी एकदा माझ्यापाशी काढिेिे उद्गार माझ्या 
कायमचे िक्षात राहातीि. ते म्हणािे की, ‘जोपयंत आपल्या श्रोत्यानंी अमेवरकेत जन्मिेल्या ‘नायका’ 
कडून अमेवरकन रचनाकृती ऐकल्या नाहीत तोपयंत त्या त्यानंा पुरेशा कधीच समजणार नाहीत. यािरून हे 
स्ट्पष्ट होईि की, राष्ट्रीय स्ट्िभािविशषे ज्यानंा आपण म्हणतो, ते माणूस या नात्याने अनुिादकाचेही 
स्ट्िभािविशषे म्हणनू अपवरहाय्तेने बनतात आवण म्हणून त्याच्या अनुिादामध्येही ते प्रगट होतात.  

 
िरीिप्रमाणे अनुिादकाचें नमुने थोडक्यात विशद करताना, मिा बऱ्याच गोष्टी सुबोध आवण सोप्या 

पद्धतीने सागंाव्या िागल्या. त्यात कदावचत तसे सुचवििे गेिे असिे तरीसुद्धा उत्कृष्ट किाितंाची 
प्रतिारी अगर विभागणी इतक्या सोयीस्ट्करपणे होऊ शकत नाही. आपण त्याचं्या किागुणाचंी जी इतकी 
दखि घेतो त्याचे कारण असे आहे की, अनुिादामंधीि त्याचं्या सामर्थयांतीि कमीअवधक असे सूक्ष्म फरक 
आपल्यािा समजून घेता येतात. कोणताही निीन किाकार आवण म्हणनू कोणताही निीन 
संगीतरचनाकार हा एक विशषे काळजी करािी आवण घ्यािी अशा तऱ्हेचे एक िहान मूि असते. 
त्याच्यामध्ये सदगुण आवण उणीिा या दोन्हीही एकत्र आल्या असल्यामुळे श्रोत्याचं्या चाणाक्ष बदु्धीिा 
आव्हान वदिे जाते.  

 
रचनाकाराची अनुिादकाकडून कोणती अपेक्षा असते याचे वििरण मी केिेच आहे. आता पयायाने 

अनुिादक रचनाकाराकडून काय अपेक्षा करतो ते सावंगतिे पावहजे. खरी गोष्ट अशी आहे की, बहुतेक िळेा 
अनुिादक रचनाकाराविषयी विचारच करीत नाहीत. या वठकाणी मिा ह्यात असिेिा संगीतरचनाकार 
अनुस्ट्यतू आहे. पूिीच्या काळामधीि गोष्टी िगेळ्या होत्या. एखाद्या असामान्य िादनकारापासूनच केिळ 
स्ट्फूती वमळाल्यामुळे रचनाकृवत वनमाण झाल्याची त्यािळेची उदाहरणे पुष्ट्कळ आहेत. पेगावननीमुळे 
बिीओझ उदु्यक् त झािा आवण जोआवकमने राहम्सिा साहाय्य केिे होते. काळ िाहून जातो तशा तशा या 
गोष्टींना दंतकथेचे स्ट्िरूप प्राप्त होते. अशा प्रकारची तुरळक उदाहरणे अजूनही घडत असिी तरी, 
हल्लीच्या सागंीवतक जीिनात अनुिादक आवण रचनाकार याचं्यामध्ये एक खेदजनक फारकत झािेिी 
प्रामुख्याने वदसून येते. त्या दोघामंध्ये पुरेसा परस्ट्परसंबंध उरिेिा नाही. संगीतामधीि वनरोगी 
िातािरणासाठी पोषक म्हणून अनुिादक आवण रचनाकार याचं्या दरम्यान भेटी आवण विचारविवनमय 
होण्याचे अवधक प्रसंग येणे अिश्य आहे. इतर देशातं घडत आिे त्याप्रमाणे याकवरता संगीताच्या 
वशक्षणकािापासूनच या गोष्टींना सुरुिात व्हाियािा हिी आहे. मी अनुिादक असेन तर माझ्या काळामधीि 
संपूण् सागंीवतक अनुभतूीचा मीही एक घटक आहे असा मिा साक्षात्कार व्हाियािा पाहीजे. याचा अथ् 
माझ्या काळामधीि रचनाकाराचं्या विकासात माझाही काही वहस्ट्सा आहे असा होतो. हे अगदीच स्ट्िप्नरंजन 
असेि का? मिा तसे िाटत नाही. आवण याचे कारण, अनुिादक आवण संगीतरचनाकार याचं्यामधीि 
घवनष्ठ संबधं ही सागंीवतक जीिनाच्या व्यिहारामधीि एक आिश्यक अशी बाब आहे.  
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सागंीणिक कल्पकिा आणि णिद्यमान पणरस्स्थिी 
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४ अिाचीन युरोपीअन सगंीिामधील सापं्रदाणयकिा आणि नूिन णिचारप्रिाह. 
 

 
‘इतर कोणत्याही किेपेक्षा संगीत हे परंपरागत वनयमानंी अवधक बद्ध आहे’ व्हेवनस येथीि 

प्रासादात बेनेवडदे्य मासेिो या नािाचे संगीतसंग्रहािय आहे, ते मिा दाखवििे जात असताना फ्रें च 
टीकाकार फे्रडवरक गोल्डबेक याचं्या एका िेखामधीि या िरीि िाक्याची मिा आठिण झािी. 
‘रचनाकाराने एकदा वनमाण केिेिे स्ट्िर’ गोल्डबेकनी विवहिे आहे, ‘पुढे त्याचे स्ट्ितःचे असे कधीच राहात 
नसून ते कोणत्याही मृत अगर हयात रचनाकाराचे संवचत होतात. त्याच्या विखाणाचा कागद कधीच कोरा 
रहात नाही, तर त्यािर संगीताचे अनेक शषेभाग वदसून येतात. इवतहास आवण परंपरा याचं्या बंवदिासात 
त्या प्रत्येक भागािा पाच वनिास स्ट्थाने असतात ––––’संग्रहाियाचे प्रमुख अवधकारी फ्रान्सेस्ट्को 
मािीपायरो मिा या प्राचीन िास्ट्तूमधून रहडिीत होते आवण मागीि शतकामंधीि संगीतविषयािरीि 
मौल्यिान हस्ट्तविवखते मिा दाखिीत होते त्यािळेी ही आवण अशीच िाक्ये माझ्या मनात तरळू िागिी. 
माझ्या मनात पूिी कधी आिा नव्हता अशा तऱ्हेने अचानक एक विचार आिा आवण तो असा की, युरोवपयन 
सागंीवतकाच्या िाट्यािा दुसऱ्याच्या संगीताचा साभंाळ करणे, वकतीतरी आिेिे आहे. मग ते त्यािा पसंत 
असो िा नसो. युरोवपयन सागंीवतकामधीि अशा िैचावरक दोिायमानतेचे, त्या िळेेिा मािीपायरो हे 
स्ट्ितःच एक दाखिा वदसत होते. कारण मॉन्टेव्हडीच्या संपूण् रचनाचें ते संपादन करीत असून, वशिाय ते 
इटािीमधीि २० व्या शतकाच्या संगीतातीि पुनरुज् जीिनात एक अध्ियू् असे रचनाकार होते.  

 
रूढ परंपरेची ओढ आण वतच्या उिट निीनतेचे आकष्ण या दोन परस्ट्पर विरूद्ध शक्तींच्या 

संघषात ित्मान युरोवपयन संगीतामधीि मूिभतू नाट्य सामाििेिे आहे. अगदी अिीकडेच, विशषेतः 
चािू संगीतामधीि निअवभजाततेच्या चळिळीमुळे असा समज पसरत चाििा होता की, संगीतातीि 
क्रान्तीचे युग समाप्त झािे असून स्ट्िरसंिादाच्या पवरभाषेतीि विस्ट्तार आवण सौंदय्विषयक कल्पनामंधीि 
बदि यामुळे वनमाण झािेिा गोंधळ कमी झािा आहे. आवण वशल्लक फक्त एक प्रकारचा स्ट्िरसंप्रदाय 
राहीिा असून त्यात आपण चवकत होण्यासारखे काहीही नाही. तथावप चािू पवरव्स्ट्थतींचे हे तरी यथातर्थय 
वचत्रण आहे काय? का पवरव्स्ट्थतीची फेरतपासणी करण्याची आता पनु्हा िळे आिी आहे? मिा तर असे 
वदसते की, युरोवपयन रचनाकार पुन्हा एकदा आणीबाणीच्या अमिाखािीच आपिे संगीतिेखन करीत 
आहे, आवण या आणीबाणीचे स्ट्िरूप समजािनू घ्याियाचे असेि तर, समकािीन संगीतामधीि रूढ 
मूल्यािर भर देणारे तसेच त्याच मूल्यानंा धोका वनमाण करणारे अशा दोनही विचारप्रिाहाचंी आपण दखि 
घेतिी पाहीजे. 

 
स्ट्िरसंिादाच्या के्षत्रात यापढेु निीन क्रातंीकारक असे काही होणे शक्य नाही हे आता स्ट्पष्टच वदसते 

आहे. विशषेतः जोपयंत आपण नेमस्ट्त स्ट्िरसप्तक आवण त्याची अध्श्रुतीमधीि ठरािीक विभागणी यानंाच 
वचकटून आहोत तोपयंत ते अगदीच अशक्य आहे. आता यापढेु िज् असा स्ट्िर, स्ट्िरािाप रकिा िय यापैकी 
कोणतीही गोष्ट नाही. अथात त्याकवरता योग्य असा संदभ् मात्र असणे जरुर आहे. समकािीन अभ्यासामुळे 
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ही िस्ट्तुव्स्ट्थती स्ट्पष्ट झािी आहे. मिा वदसते ते असे की, रूढ परंपरेिा धोका असिाच तर तो इतरत्र 
कोठेतरी आहे आवण तो दोन प्रकारचा आहे. 

 
संगीताचे संघटन आवण त्याची सुसंगत रचना याविषयीच्या आपल्या विचारामागीि गृहीताशी 

पवहल्या प्रकारच्या धोक्याचा संबधं आहे. आनोल्ड शोनबग् हा असा एक रचनाकार होता की, ज्याच्या 
िेखनामुळे या के्षत्रात विचारसंकट वनमाण केिे गेिे. दुसरा धोका हल्लीच्या सागंीवतक वनर्ममतीमधीि मूळ 
उदे्दश आवण वतचे सामावजक महत्त्ि याचं्याशी वनगडीत असून त्याने आपणा सिानाच भडंािनू सोडिे आहे. 
१९४८ मधीि पे्रग येथे भरिेल्या विविध राष्ट्राचं्या पवरषदेमधीि रचनाकाराचं्या सह्यानंी प्रवसद्ध झािेल्या 
जाहीरनामं्यामुळे या प्रश्नािा एक औपचावरक स्ट्िरूप प्राप्त झािे. हे दोनही प्रश्न युरोपातीि अनेक श्रषे्ठ 
संगीतकाराचं्या मनात घर करून रावहिे आहेत.  

 
यापढेु मी संगीताच्या अंतर्चनेमध्ये उपव्स्ट्थत झािेिा वबघाड, याविषयी जरा वधटाईने विचार करू 

पाहात आहे. अशा माझ्या प्रयत्नामुळे, हा वबघाड कसा वनमाण झािा आवण त्यामुळे काय सूवचत केिे जात 
आहे याचाही खुिासा होणे शक्य होईि 

 
संगीत ही स्ट्िरुपतः सिात अमूत् अशी किा आहे. वतिा काही आकार आणण्याच्या केिेल्या 

प्रयत्नात ती उिट विस्ट्कळीत होण्याचीच नेहमी भीवत असते. संगीतामध्ये काहीशी सुसंगती वनमाण व्हािी 
म्हणून, काही आकृवतबधं प्रकट करीत असताना, तात्परुत्या आवण शिेटी कायमच्या ज्या युक्त्या योजाव्या 
िागतात त्याचं्याच संदभात संगीतरचनेची कथा वनिदेन करता येते. एका कािखंडामधीि गानप्रकार 
दुसऱ्यामध्ये वदसून येतातच असे नाही. तेिढ्या काळापुरते तरी ते वटकून राहतात हीच नििाची बाब आहे. 
हल्लीच्या काळात आपण अशा पुष्ट्कळ ठराविक गानप्रकाराचें िारसदार आहोतच. शकन, फ्लयूग, सोनाटा 
थोडी म्हणून एिढीच नाि े सागंता येतीि. आवण गेिी २०० पेक्षा अवधक िष े ती आपल्या रचनाकारानंा 
उपयुक् त ठरिी आहेत. हे आवण असे गानप्रकार रचनाकारािा एक साचा म्हणून उपयोगी पडतात आवण 
त्याचं्यामध्ये, एक आकार घेऊन, श्रोत्यािा अथ्बोध करतीि अशा कल्पना तो सामाितो. तथावप मिा 
िगेच आणखी असेही म्हणाियाचे आहे की, या ठराविक संगीतप्रकाराशंी रचनाकाराचे काही एक विशषे 
असे नाते असते आवण ते सामान्य माणसाच्या िक्षात स्ट्पष्टपणे नेहमीच येते असे नाही. उपिब्ध असिेल्या 
अगोदरच्या साच्यात रचनाकार केिळ आपिे वजन्नस भरीत नाही. डोनाल्ड टोव्हे म्हणतात त्याप्रमाणे 
ठराविक गानप्रकारािा एखाद्या सामान्य विधानापेक्षा अवधक महत्त्ि नाही. त्याचं्या मताप्रमाणे, व्यव्क्तगत 
किाकृतीच्या ित्णुकीचा तपशीििार अनुभि घेऊन आपण सामान्य विधान कराियाचे असते. सामान्य 
विधानाच्या आधाराने त्या ित्णुकीचा उिगडा कराियाचा नसतो. वनराळ्या शब्दातं असे म्हणता येईि की, 
प्रत्येक स्ट्ितंत्र रचनाकृती ही स्ट्ियंवनयवमत असून वतने स्ट्िीकारिेल्या गानप्रकाराशी वतचे केिळ साधारण 
असे साम्य असते. यामुळे अशा गानप्रकारानंा िाभिेल्या दीघायुष्ट्याचा खुिासा होतो. संगीतरचनेविषयीचे 
क्रवमक गं्रथ संगीताच्या विद्यार्थयािा बेताचेच उपयोगी पडतात, याचेही कारण यामुळे िक्षात येते. ज्या 
प्रमाणात तो या गानप्रकाराच्या पोथीजातपणािा वचकटून राहतो तेिढा तो सृजनशीि कतृ्त्िापासून दूर 
पडतो आवण म्हणून सुचिेल्या वििवक्षत अशा कल्पनाविषयािा शोभेि असा आकार प्राप्त होण्याकवरता 
सृजनशीि कतृ्त्िच कामािा येते.  

 
मग प्रश्न उपव्स्ट्थत होतो तो असा की, अशा गानप्रकाराचंी कोठपयंत गरज राहते? ते नसल्यास 

संगीतात विस्ट्कवळतपणा येईि काय? जुनेपणामुळेच गौरिास्ट्पद झािेिे हे प्रकार मदत करण्याऐिजी 
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अडचणच उपव्स्ट्थत करतात काय आवण रचनाकारानंा त्याचं्याबद्दि िळा िाटत असल्यामुळेच ते वजितं 
रावहिे आहेत काय? या बाबतींत फेरुवशयो बसुोनी याचंा १९२२ सािी त्याचं्या एका वशष्ट्याशी झािेिा 
संिाद िक्षणीय आहे. बुसोनी पवरपक्व असे संगीतकार झािे त्या सुमारािा १९ व्या शतकाच्या अखेरीच्या 
जम्न संगीतामधीि रुढीवप्रयतेचा त्यानंा िीट आिा होता. १९०७ सािी त्यानंी एक छोटासा गं्रथ प्रवसद्ध 
केिा होता आवण त्यात त्यानंी अशी अपेक्षा व्यक् त केिी की, असाही एक वदिस उगििे की, ज्यािळेी 
संगीत हे सि्स्ट्िी मुक् त म्हणजे वशल्पमयता, प्रमाणबद्धता, िगैरेसारख्या आकृवतविचारापासून मुक् त होईि. 
ते म्हणतात, संगीत नंतरच्या हे स्ट्ितंत्र म्हणून जन्मािा आिे आवण स्ट्िातंत्र्य प्राप्त करुन घेणे हेच त्याचे 
वनयतकम् आहे. त्याचं्या मताप्रमाणे संगीताच्या प्रास्ट्ताविकातं आवण िगेच विभागाच्या बाबतीत, संगीताचे 
सत्यस्ट्िरुप रचनाकारानंा जिळजिळ उिगडिे होते. कारण त्यावठकाणी प्रमाणबद्धतेचे वनयम धुडकािनू 
िािण्याचे त्यानंा स्ट्िातंत्र्य होते. त्यामुळे त्यानंी अजाणता एक मोकळा सुस्ट्काराही टाकिा होता. १९२२ 
सािी बुसोनी अशाचविषयी विचार करीत असतानंा त्यानंी फ्लयूग या गानप्रकाराकडे आपिे िक्ष िळवििे. 
त्यानंी यासबंंधी आपिे मत पुढीिप्रमाणे माडंिे,“फ्लयूग हा एक गानप्रकार असल्यामुळे तो त्याच्या 
काळािाच धरून आहे. त्याच्यामधीि तत्िप्रणािी सापंडिी आवण वतची नेमकी खातरजमा करता आिी 
ती बाखिा. अिीकडेसुद्धा, एखाद्यािा फ्लयूगची रचना करता येईि, आवण करािी असेही मी म्हणतो. 
रकबहुना सद्यःकािीन साधनानंीसुद्धा तशी रचना करता येईि. तथावप असे करुनही फ्लयूग हा गानप्रकार 
काही कमी पुरातन िाटन नाही. संगीतािा आष् करण्यामध्येच त्याची पवरणवत होत असून, संगीताचा 
िास्ट्ति अथ् आवण त्याचा आविष्ट्कार त्यािा कधीच साधणार नाही.” 

 
मग आपण कोणता वनष्ट्कष् काढाियाचा? फ्लयूग आवण इतर गानप्रकार जुने म्हणून अगदीच िाया 

गेिे आहेत काय? उपयोग संपल्यानंतर शिेटी उरिेिी ती केिळ प्रािरणे म्हणूनच रावहिी आहेत काय? 
या प्रश्नाचंी उत्तरे आपण होय रकिा नाही अशी कोणतीही वदिी तरी माझ्या मताने मूितः स्ट्िरप्रधान संगीत 
विवहिे जात आहे तोिर काही मूिभतू वनयतं्रक घटक कायमच रहाणार. रोजर सेशन्स यानंी त्याचंा एकदा 
थोडक्यात गोषिारा असा वदिा की, प्रथम विकास होत असल्याची आवण तो झाल्यानंतर त्याच्या सवंचताची 
कल्पना, नंतर कल्पनाचं्या पुनरािृतीची संगती आवण त्यानंतर विरोध तत्िाची समज, या गोष्टींची तयारी 
असिी म्हणजे प्रचारातल्या कोणत्याही ठराविक प्रकाराचंा आधार न घेता एखाद्या गानिस्ट्तूची रचना करता 
येणे शक्य होते आवण वशिाय वतिा एक आटोपशीर, वनवित आवण सुसंगत आकार वमळू शकतो. मिूतः 
स्ट्िरप्रधान अशा कोणत्याही गानिस्ट्तूमध्ये वतच्यातीि अतंःव्स्ट्थत स्ट्िरसंिादाचं्या सयुंव्क्तक विकसनामुळे, 
आिाप अगर आिापामधीि शषेभागाचं्या संयोगाने, ियींच्या मेळामधून आवण वशिाय नाट्य आवण 
मानवसक सत्यत्ि याचें सामान्य आकिन झािे म्हणजे, हे सि् साधून जाते. माझे म्हणणे असे आहे की, 
अशा वसद्धतेवनशी जी रचना वनमाण होईि वतच्यामधीि वनयंत्रक घटकमूल्ये तत्ितः अशीच रकिा हीच 
असतात. मग वतची एकूण आकृती स्ट्ितंत्र िा पवरचयाची असो. आकृवतसौष्ठिासंबधंीची ही मूितत्ि ेअमयाद 
अशा िैविध्याने अमिात आणणे शक्य असल्यामुळेच पॅसाकाव्ग्िया, शझो, थीम आवण व्हेवरएशनस 
यासारखे गानप्रकार रचनाकारानंा विवहता आिे आवण पढेुही विवहता येतीि आवण असे करतानंाही एकूण 
साच्याचे महत्ि संपूष्टात येते अशी शकंासुद्धा त्यानंा येणार नाही. 

 
जुने गानप्रकार जतन करून त्याचें हल्लीच्या पवरभाषेत पनुर्मििरण करण्याची ही प्रिृत्ती युरोवपयन 

संगीतामधीि पारंपवरकतेकडे असिेल्या ओढीची द्योतक आहे, १९२० ते ३० सािाच्या दरम्यान 
निअवभजाततेच्या प्रणािीिर ज्या १८व्या शतकातीि आदशांचा प्रभाि पडिा त्याचं्या पनुःस्ट्िीकारामुळे 
वतच्यात भर पडिी. युद्धोत्तर काळामधीि संगीतातीि अंदाधंुदीिा, स्ट्राव्व्हन्स्ट्कीनी पुरस्ट्कारिेल्या या 
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निअवभजाततेच्या विचारप्रणािीमुळे आळा घातिा गेिा. वतच्यामुळे प्रतीकिादामधीि सवंदग्धतेिाही बाधं 
घातिा गेिा. कारण याबाबतीत िक्षात ठेिण्यासारखी गोष्ट अशी की, निअवभजात गानबंधामुळे प्रकषाने 
भारिे गेिेिे जे रचनाकार होते, त्याचं्यापैकी काहीनी म्हणजे, अल्फे्रडो कॅसेिा, मनॅ्युएि द फािा, 
आल्बट् रुसेि यासिानी त्यापूिीच दब्यूसी पाठीमागूनच्या पद्धतीने संगीत िेखन केिे होते. कोणािा शक्य 
िाटिे नसेि इतक्या ििकरच पुढे ज्याचे नाि संगीतामधीि उिाढािीशी वनगडीत झािे अशा एका 
रवशयनाकडूनच रुवढवप्रयतेिा पे्ररणा वदिी गेिी. तथावप स्ट्ितःिर िादून घेतिेल्या बधंनामध्येही आपिे 
चैतन्य कसे वटकिाि े याची स्ट्राव्व्हव्न्स्ट्किा अथातच मावहती होती. आता मात्र ही निअवभजाततेकडीि 
प्रिृती, प्रचवित संगीतातीि एक सामान्य विचारप्रणािी या नात्याने वनखािस वनष्ट्प्रभ होत चाििी आहे 
वतचे विहीतकाय् आवण उपयुक्तता संपुष्टात आिी आहे असे वदसून येते. अवभजातपणाची मूितत्ि ेआपिे 
महत्ि वटकिनू आहेत हे खरेच आहे. तथावप १८ व्या शतकामधीि आविष्ट्काराच्या पद्धती आवण 
स्ट्िरोच्चाराची िळणे यानंा जो काही एकदा अथ् होता तो मात्र वदसेनासा झािा आहे.  

 
मनात नीट रुजिेल्या तत्त्िाचंी जोपासना करण्याबाबत सिात अवधक सुसंगत आवण सडेतोड 

भवूमका घेणारा रचनाकार म्हणजे अथातच पॉि वहडेवमथ होय. उमेदीच्या ियात वतसऱ्या दशकामधीि 
संकेतामुळे तोही मोवहत झािा होता. पण ियाच्या ३५ िषाच्या सुमारास त्याची प्रवतवक्रया अगदी 
जोरकसपणे उिट झािी. आपल्या स्ट्ितःच्या रचनानंा त्याने िागू केिेिी तत्त्ि े त्याच्या िेखनात स्ट्पष्ट 
केिी गेिी आहेत. आवण त्याच्या उत्कृष्ट अशा रचनाबधंात, तीच तत्त्ि ेसंगीताने उद्दीवपत झािेिी पावहिी 
म्हणजे सानंद आिय् िाटते. कोणत्याही समस्ट्येविषयी ज्यानंा तक् शुद्ध आवण पद्धतशीर विचार करण्याची 
सिय आहे अशानंा रहडेवमथच्या विचारप्रणािीचे नेहमीच आवण सगळ्यात अवधक आकष्ण िाटेि. मिा 
स्ट्ितःिा मात्र मोन्तेय आवण गोथे यासारख्या िेखकाचं्या विचारप्रिशेामधीि अव्यिव्स्ट्थतपणा अवधक 
मानितो असे म्हणता येईि आवण विशषेतः संगीताच्या के्षत्रात िुइल्यम जेम्स म्हणतात त्याप्रमाणे 
“अवििकेाची गिाके्ष सताड उघडी ठेिनू त्यामधून जीिनामधीि बेफामपणा आवण त्याच्या िदेना याचें 
ओझरते दश्न घडणे” हे मिा महत्त्िाचे िाटते. सुसंगतता आवण अवििकेीपणा या दोन्ही बाबी 
परस्ट्परविरुद्ध आहेत आवण म्हणूनच रहडेवमथची तत्त्िे असतात तेिढी वकतीही स्ट्पष्ट आवण िास्ट्ति असिी 
तरी त्यानंा मिूतःच मयादा पडतात आवण त्यामुळे वनर्ममतीच्या प्रागंणात िारंिार प्रादुभू्त होणाऱ्या 
संिदेनाचंा जोष त्याना सामािनू घेणे शक्य होत नाही. 

 
रुढ मूल्यािर वनष्ठा ठेिणाऱ्या ठळक रचनाकाराचें एक संपूण् घराणे आपणास हि े असिे तर 

त्याकवरता इगं्िडकडे आपिी दृष्टी िळिािी िागेि. सप्तकामधीि हरएक स्ट्िरािा सारखेच महत्त्ि 
देणारे रचनाकार इंग्िडमध्ये नाहीत असे नव्हे. तथावप ज्यानंी सिात अवधक प्रभाि गाजवििा असे राल्फ 
िाघान विल्यम्स, विल्यम िाल्टन, बने्जावमन वरटन, मायकेि वटपेट हे सि् संगीत के्षत्रामधीि एकवनष्ठ 
नागवरक असून रुढ मूल्याचें पुरस्ट्कते आहेत. परंपरेिा सामािनू घेण्याची िृवत असूनही, त्यामधीि 
प्रत्येकाची स्ट्ितःची म्हणनू एक गानशिैी आहे. संगीतामधीि अिंकावरक आविष्ट्कारात कमीअवधक 
प्रमाणात सि्चजण प्रिीण आहेत. त्याचं्यामधीि सिांत तरुण असा वरटन तर विशषेच. त्याचे संगीत आवण 
विशषेतः त्याच्या संगीवतका म्हणजे स्ट्पष्ट आवण आखीि अशा आकृतीच्या मयादा पाळून आवण त्यामधून 
कोणतीही कल्पना समूत् करण्याचे तातं्रीक कौशल्य असल्यास, पवरवचत अशा स्ट्िरविधानामधूनही ‘िैवचत्र्य, 
विस्ट्तार आवण ऐश्वय् वकतपत वसद्ध करता येते याचें उत्कृष्ट असे नमुने आहेत. अजून चाळीशीही न 
उिटिेल्या आवण एक विशषे असे िरदान वमळािेल्या या वरटीश माणसाचे ठायी ज्ञात असे सि् प्रकारचे 
रचनाकौशल्य आहे. रुढ पद्धती आवण आदश् याचंा त्याने जो बवेफवकरीने स्ट्िीकार केिा आहे त्याचा यामुळे 
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कदावचत उिगडा होईि. डायाटोवनक आवण शिैीपूण् अशा त्याच्या संगीतरचनेमुळे दोनश ेिषापेक्षा अवधक 
अशा कािखंडानंतर इंग्रजी संगीतािा, युरोवपयन संगीताच्या ित्मान इवतहासात मध्यिती असे स्ट्थान प्राप्त 
झािे आहे.  

 
मायकेि वटपेट हा, रूढ पद्धतीविषयी विशषे आस्ट्था असिेल्या वरवटश, रचनाकाराचं्या निीन 

वपढीचा आणखी एक सदस्ट्य आहे. सि् समािशेक अशा स्त्रोतापासून वरटनने आपिे आदश् उचिेिे आहेत, 
तर १६ व्या शतकाच्या अखेरीतीि एविझाबेथन रचनाकाराचं्या काही काय्पद्धतीचे वटपिेिा आकष्ण 
आहे. आपल्या सेकन्ड व्स्ट्रगं क्काटेटमधीि प्रारंभीच्या चिनाचे वटपेटच िण्न करतो त्याप्रमाणे, “त्याचा 
उगम पे्रमगीताचं्या तंत्रामधून होत असून, त्यामधीि प्रत्येक विभागाची स्ट्ितंत्र अशी िय असते आवण 
एकमेकानंा पुढे िोटणाऱ्या विविध अशा आघातामुळे सबधं संगीतच गवतमान होत जाते” वमश्रियीबद्दिच्या 
िाटणाऱ्या अशा िोभामुळे त्याच्या संगीताचे काहीिळेा अमेवरकन संगीताशी काहीसे नाते जुळते. (मिा 
प्रकषाने अमेवरकन भासणारे काही आिापचारीचे भाग िाघान विल्यमच्या वसक्स्ट्थ वसम्फनीमध्येसुद्धा 
आढळून येतात.) वरटन अगर िाल्टन याचं्या संगीतात िैवशष्ट्ट्याने वदसून येणारा, स्ट्िरानंा वचकटून 
रहाण्यामधीि ठामपणा वटपेटमध्ये नाही, तथावप रूढ मयादेत मनाची स्ट्िाभाविक उल्हवसत अिस्ट्था 
सामािनू घेण्याचा प्रयत्न वटपेटच्या संगीतात त्या दोघापेंक्षा अवधक जाणितो. सर विल्यम िाल्टनच्या रुपात 
वतसऱ्या दशकामधीि अव्स्ट्थरतेचा द्योतक, असा एक तरुण अखेरीिा वरवटश संगीतसमाजाचा एक 
आधारस्ट्तंभ झाल्याचे आढळून येते. त्याच्या कायामधून सि् प्रकारचा साहसीपणा नाहीसा झािा असून, 
वशल्लक उरतात ती केिळ स्ट्थूि स्ट्िरूपाची मूल्ये आवण बाकीचे फारच थोडे. (या वठकाणी मी त्याच्या 
अिीकडीि रचनाचंा उल्लखे करीत आहे.) िाल्टनच्या बाबतीत, पवरवचत रचनातंत्राच्या समकािीन भाषेत 
त्याने केिेल्या पनुर्मिचाराचे उत्कृष्ट उदाहरण आपल्यािा हि ेअसेि तर वतसऱ्या दशकाच्या अखेरीतीि 
त्याच्या व्हायोिा कान्सटोंची आपल्यािा आठिण करािी िागेि.  

 
फ्रान्सचे ओनेगर, इटािीतीि पेरासी, जम्नीमधीि बोरीस ब्िेचर या पद्धतीने, रुढीवप्रय 

रचनाकाराचंी यादी बरीच िाढविता येते. याचे कारण, दोन युद्धाचं्या दरम्यानचा काळ, हा त्यापूिी होऊन 
गेिेल्या अव्स्ट्थरतेच्या पािशतकामधून प्राप्त झािेिे िाभ साभंाळून ठेिण्याचा होता. गेिे युद्ध समाप्त 
झाल्यानंतर मात्र िगेच, असे उघड वदसून आिे की, या नव्यानेच प्राप्त झािेल्या स्ट्थैयािा धक्का देणारे 
संगीतिेखन िगेिगेळ्या देशामंधीि पुष्ट्कळसे रचनाकार करू िागिे आहेत. आवण त्या कारणाने 
संगीतामधीि त्यापूिी समजल्या गेिेल्या रचनात्मक संघटनेिा विशषे धोका वनमाण झािा आहे. 
सुरिातीिा तर हा धोका ज्या वठकाणाकडून अपेक्षावह नव्हती, अशा नेमक्या व्व्हएन्नामधूनच आिा ही मोठी 
गमतीची गोष्ट आहे. कारण वहएन्ना हे तर अवभजात परंपरेचे मूिस्ट्थान. वशिाय ज्या एका माणसाकरिी तो 
आिा त्या आनोल्ड शोनबग्िा तर अशा अवभजात रचनेबद्दि कमािीचा आदर िाटत होता. शकेडो िष े
विकास पाित असिेिी स्ट्िरप्रधानपद्धती नेस्ट्तनाबूत करण्याचे प्रचंड काय् नाईिाजाने आपल्या िाट्यािा 
आिे आहे, असे शोनबग् स्ट्ितःच म्हणत असे. स्ट्िरप्रधान पद्धतीचा प्रभाि कमी करणे ही एक मोठी 
जोखमीची बाब होती; कारण हे करीत असताना शोनबग्िा जे संगीत विहाि ेिागिे ते त्याच्या पवहल्या 
पवहल्या श्रोत्याचं्या कानानंा वनवितच प्रामावदक असे िाटू िागिे. तथावप जो माणसू स्ट्िराचें संम्मीिनच 
धोक्यात आणू पहात होता तो त्याच तऱ्हेने, संगीताच्या स्ट्िरूपामधीि एकूण मिूभतू रचनाच ढासळू 
िागिा होता. कारण अशा संबवधत स्ट्िराििी त्यापुढे ओळीनेच येतात. आपल्या कायाच्या अिाढव्यपणाची 
शोनबग्िा पुरती जाणीि होती कारण, त्यापुढे बराच काळ त्याने विस्ट्तृत स्ट्िरुपाच्या अशा रचना 
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केल्यानाहीत. (त्याच्या पवहल्या स्ट्िरोत्तर रचना िहानिहानच होत्या) आवण त्यानंतर जिळ जिळ आठ 
िष ेत्याने मौन पाळिे.  

 
शोनबग् हा बुसोनीसारखा स्ट्िैरतेच्या पाठीमागे िागणारा माणसू नव्हता. उिट स्ट्िरप्रधान 

पद्धतीचा त्याग केल्यामुळे आवण वतिा धरून असणारी वशस्ट्तही वनरूपयोगी झाल्याकारणाने वतच्याऐिजी 
त्यािा निीन अशी दुसरी वशस्ट्त हिी होती. बराच काळ स्ट्तब्ध रावहल्यानंतर आवण त्या काळातही 
आपल्यापढेु असिेल्या समस्ट्येचा तो उिगडा शोधीत होताच, तो एक निीन योजना घेऊनच पुढे आिा 
आवण वतच्यासाठी त्याने ‘बारा स्ट्िराचंी रचनापद्धवत’ असे नािं पसंत केिे. शोनबग्कडून अखेरीिा पवरपूण् 
झािेल्या या पद्धतीप्रमाणे सगंीताच्या पटामधीि प्रत्येक स्ट्िर हा हमखासपणे वनयतं्रीत केिा जातो. याचे 
कारण आिापीच्या िा स्ट्िरमीिनाच्या बाजूने असो, बारा क्रोमटॅीक स्ट्िराचं्या ठराविक माडंणीच्या आिटून 
पािटून केिेल्या एकसारख्या िापरािरच ही पद्धती आधारिेिी आहे. मात्र या वठकाणी त्याने आिापी 
गृहीत धरिेिी नाही हे िक्षात ठेिाियाचे आहे. ही एक अशी माडंणी आहे की वतच्यात स्ट्िराचंा अनेक तऱ्हेने 
िापर होत असूनही प्रत्येक क्षणािा कोणताही स्ट्िर हा कठोर वनयंत्रणाखािी राहू शकतो. कोणतेही पढुचे 
पाऊि टाकताना, या जम्न पद्धतीने वशवक्षत झािेल्या सावंगवतकाच्या मताने, तक् संगती आवण वनयंत्रण 
याचंी सोबत असाियािाच हिी असे वदसते.  

 
या निीन पद्धतीपासून शोनबग् आवण त्याच्या अनुयायानंा मोठीच पे्ररणा वमळािी यात शकंा नाही. 

प्रत्यक्ष संगीत समोर नसल्यास एकाद्याची अशी कल्पना होईि की स्ट्िरप्रधान संगीताशी असिेिे सि् बंध 
तोडून टाकण्यात आिेिे आहेत. तथावप चमत्कावरक बाब अशी की शोनबग्मधीि अवभजात सागंीवतक 
असा सहजगत्या नाहीसा व्हाियाचा नव्हता आवण म्हणनूच प्रचिीत अशा चार प्रकारच्या चिनात व्स्ट्रगं 
क्वाटेटस विवहतानाही तो आपल्यािा आढळतो. त्यातंीि प्रत्येक चिनात आविष्ट्कारक्षम असा ठराविक 
आशय असतो आवण वशिाय अिेग्रोचे सुरिातीचे चिन, नंतरचे वमनुए आवण संथ असे चिन आवण अखेरीचे 
रोंडो, याचंी ओळख पटण्यासारखी रुपरेषाही वदसून येते. बारा स्ट्िराचंी पद्धती स्ट्िीकारण्यापूिी अल्बनबग्ने 
‘िोझेक’ म्हणून जे संगीतक होते त्यामधीि एकूण पंधरा प्रिशेातंीि प्रत्येक भाग पसॅाकाव्ल्गया, सैवनकी 
संचिन आवण इतर निीन कल्पना यासारख्या ठराविक गानप्रकारािरच आधारिेिा होता. ॲटन िबेन् 
याने आपल्या अनेक रचनेत कॅनन्स आवण व्हेवरअेशन्स विवहल्या आहेत. बारा स्ट्िराचं्या पद्वतीच्या इतर 
रचनाकारानंी हाच माग् अनुसरिा. या सि् गोष्टींमुळे एक विपरीत पवरव्स्ट्थती वनमाण झािी. क्रमिारी आवण 
बदि याचं्या वनयमाखािी बारा स्ट्िराचें कठोर संघटन होऊनही आवण रुढ आकृतीची दश्नीयता काही 
िळेा स्ट्िीकारूनही प्रत्यक्ष काय्क्रमात संगीताचा पवरणाम वदसून येतो तो मात्र जिळ जिळ गोंधळ चािू 
असल्यासारखा. 

 
याचा अथ् आपणापुढे सकृद्धश्नी दोन परस्ट्परविरुद्ध गोष्टी उभ्या राहतात. एका बाजूिा, संगीत हे 

काळजीपूि्क आवण तपशीििार आखिेिे असूनही तेच संगीत उिट उघडपणे बेबंदशाहीचे िातािरण 
वनमाण करते. प्रत्येक देशामंधीि सागंीवतक वनयतकाविकात शोनबगीअन संगीतामधीि प्रत्येक 
स्ट्िरामागीि तक् संगतीचे वििरण करणारे िेख, त्याबरोबरच उवचत असे आिेख, गोषिारे आवण 
आटोपशीर साराशं आवण अनेकस्ट्िरूपी संगीताच्या पोतामधीि अगदी अखेरचा नाजूक धागा हुडकुन 
काढण्यामधीि कमािीचे चातुय् एका बाजूिा वदसून येते. (यािरून एखाद्याचा असा ग्रह होतो की, 
समीक्षक हे संगीताच्या प्रभािाने वततकेसे मोहून जात नसून, त्याचे तपवशििार विश्लेषण करता येते, याच 
कल्पनेने त्याच्याकडे ओढिे जात असािते.) उिट मात्र, आपण ज्यािळेी प्रत्यक्ष काय्क्रमाच्या वठकाणी 
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येऊन त्याच रचनाकृतींचे श्रिण करतो, त्यािळेी गोंधळाप्रत पोहचिेल्या संगीताचीच आठिण घेऊन आपण 
अस्ट्िस्ट्थ वचत्ताने माघारी वफरतो.  

 
मग आपण यािरून कोणता वनष्ट्कष् काढाियाचा? हे जे निीनतेचे प्रणेते आहेत ते कबूि करतात 

अगर स्ट्ितःिा समजतात त्यापेक्षा अवधक क्रातंीकारक असािते असा याचा सरळ अथ् होतो. केिळ 
स्ट्िरमीिनात क्रावंत घडिनू आणून, याचा त्याचेऐिजी एक निीन रचनापद्धतीची प्रस्ट्थापना करण्याच्या 
भरात, प्रत्यक्षात मात्र संगीताच्या िाजिी ओघासंबधंीच्या पूिीच्या सि् कल्पनाचंा त्यानंी त्याग केिेिा आहे.  

 
िाचक सुरिातीिाच जो मुद्दा मान्य कराियास तयार झािा असता, त्याच्यापयंत याियािा मी 

इतका िळे घेतिा याबद्दि मी खेद व्यक्त करतो. तथावप मिा कराियाच्या युव्क्तिादासाठी ही िस्ट्तुव्स्ट्थती 
म्हणजे संगीताच्या िाजिी प्रिाहाचा त्याग ही विशद करणे महत्िाचे आहे. कारण त्यात बरेचसे गर्मभताथ् 
आहेत.  

 
हे गर्मभताथ् शोनबग्चा वशष्ट्य ॲटन िबेन् याच्या संगीतात सिात अवधक स्ट्पष्ट वदसून येतात. बारा 

स्ट्िराचं्या रचनापद्धतीतीि युद्धानंतरच्या काळामधीि घडामोडी, याबाबतीत कें द्रस्ट्थानी असिेल्या 
िबेन्कडेच बोट दाखवितात. कारण शोनबग्च्या कल्पना त्याने अगदी टोकापयंत ताणल्या. िबेन्ने स्ट्ितः 
विवहिेिे संगीत आवण त्याचा तरूण मनािर पडिेिा प्रभाि ही आपल्या काळामधीि सगळ्यात महत्िाची 
घटना ठरेि वपआनोिा गृहीत धरून िबेन्चे संगीत िाचण्याचा प्रयत्न करणे हा तर एक िगेळाच अनुभि 
आहे. एका चमत्कारीक तऱ्हेने ते आपल्यािा वझडकारते. जणूकाही िाचताना ते आपिा अिमान करते 
कागदािरीि त्याचे िेखनदश्न अस्ट्िस्ट्थ करणारे असते. कमीतकमी इतर आवण त्यामधून अवधकात अवधक 
विरामाचंी योजना या प्रकारामुळे ते संगीत स्ट्िच्छंदी आवण बेभरंिशाचे िाटते. सकृदश्नी असे संगीत िहरी 
आवण योजनाशनू्य वदसूनही प्रत्यक्ष िस्ट्तुव्स्ट्थती अशी की, युरोपिा कधीकाळी प्रथमच मावहत झािेिे 
एिढेच कमािीचे वनयंवत्रत संगीत आहे असे दाखविता येईि. त्याचे दश्न असंबद्ध असेि तथावप त्याचा 
नादाविष्ट्कार मात्र मिा िाटते, मोहक आहे. असे असूनही या संगीताचा आिाका आवण त्याच्या 
आविष्ट्काराच्या मयादा या गोष्टींची अजून पुरेशी अजमािणी झािेिी नाही.  

 
आविष्ट्काराचा विषय बाजूिा ठेिल्यास िबेन्च्या संगीतात दोन िैवशष्ट्ठे्य वदसून येतात आवण 

पवरणामतः स्ट्िराचंी सि् साधना टाळून, भािीकािाकरता आजिर न हुडकिेल्या शक्यता ती सुचिनू 
जातात. पवहिा विषय आिापचारीचा. आधुवनक सगंीताचे नाि पुकारल्याबरोबर धडकी भराियाची 
त्यािळेी िारंिार ऐकू येणारी टीका म्हणजे गायकीमध्ये आिापी सापडत नाही अशी असाियाची. यासाठी 
आम्ही साके्षपाने खुिासा कराियािा िागाियाचो की, आिापी कशी असािी यासबंंधीच्या कल्पनेचा हा 
केिळ विस्ट्तार असून त्यानुसार, अपवरवचत अशा स्ट्िरमीिनाच्या पोतामधून ती उिगडण्याचा प्रयास केिा 
तर आधुवनक संगीतात रुढ संगीताइतकाच आिापीचा आशय असतो असे वदसून येईि. तथावप िेबन्च्या 
संगीतात, रचनाकार एखाद्या गानकल्पनेपासून सुरिात करीत नसून क्रोमवॅटक स्ट्केिमधीि बारा स्ट्िराचंी 
पूि्वनयोजीत माडंणी प्रथम थाटतो. या कारणाने अनेक प्रकारच्या आिापी सभंितात. यावठकाणी िक्षात 
ठेिण्याची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक आिापीचा अगर वतच्या भागाचा मूळच्या आिेखाशी मागे संबंध जोडिा जात 
असिा तरी संगीत ऐकत असताना त्याप्रत्येकीचे एकमेकीशी ओळखू येण्यासारखे नाते असणे जरुरीचे 
नाही. याचा पवरणाम म्हणजे कोणतीही एक आिापी महत्िाची रहात नाही, म्हणनू गानकल्पना नाहीत 
आवण म्हणूनच एखाद्या गानकल्पनेच्या पुनरुच्चाराची शक्यताही नाही. (विषय सोपा रहाण्याकवरता सबधं 
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रचनाविभागच्या पनुरािृत्तीचा विचार मी येथे टाळिा आहे.) यामुळे आपणापढेु जे संगीत ठाकते ते 
दरक्षणािा निीन रुप घेऊन येते. याकारणाने गानकल्पनाचें बधं आवण त्याचंा विस्ट्तार यासारखे रूढ 
संगीतामधीि टप्पे अंतधान पाितात. आवण गानकल्पना ओळखणे यासारखा िाक्यप्रयोग अगदीच वनरथ्क 
ठरतो. अपवरवचत तत्िप्रणािीिर रचिेल्या अशा एका संगीतकिेप्रत, गानकल्पनाविरवहत संगीताच्या 
विश्वातं आपण येऊन पोहचिेिो आहोत.  
 

िबेन्च्या संगीतािा ज्या वठकाणी असाधारण सूचकतेचे मूल्य प्राप्त झािे ते दुसरे के्षत्र म्हणजे 
ियीचे. संगीताचा हा अत्यंत पुरातन घटक कमीअवधक प्रमाणात नेहमीच अवनबधं व्स्ट्थतीत रावहिेिा आहे. 
ियीच्या महत्त्िाचे समथ्न करण्याची जरुरी आजिर भासत नसे. कारण वतच्या हािचािीमधीि 
स्ट्िाभाविकपणाच प्रभािी ठराियाचा आवण एकता आवण िैविध्य यावशिाय दुसऱ्या कोणत्याच वनयमानंी ती 
बद्ध नसाियाची. िबेन्च्या पुढल्या पढुल्या संगीतरचनाचंी बारकाईने पहाणी केल्यास, असे वदसून येईि 
की, तक् संगती आवण वनयंत्रण याविषयीची त्याची ओढ ियीच्या विषयापयंतही पोहोचिेिी आहे. कारण हे 
ओघानेच आिे की, ज्याअथी आिापीिा कठोर वनयमनाखािी िागणकू वमळते त्याअथी वतिा आधारभतू 
अशी ियीची रचनात्मकताही वततक्याच कडक वनयंत्रणाखािी असणार. िबेन्च्या अखेरच्या कृतीमध्ये असे 
वदसून येते की, ियीच्या आविष्ट्कारामधीि कोणताही क्षण िाऱ्यािर सोडिेिा नाही. त्यामुळे असे एक 
संगीत कव्ल्पता येते की, ज्याचे एकमेि रचनात्मक तत्त्ि म्हणजे ियीिरीि वनयंत्रण हेच होय. िबेन्च्या 
ियकारीमुळे असा एक वहशोबी विसंिादीपणाचा पवरणाम घडून येतो की, ज्यािा इतराचं्या संगीतात 
दाखिा वमळत नाही.  

 
केिळ ियीविषयीचे प्रयोग करण्यासंबधंी िातािरणात पुन्हा उत्सुकता वनमाण झािेिी असािी. 

कारण यासारख्या प्रिृत्तीचा पुरस्ट्कार, फ्रें च रचनाकार ऑिीव्हए मेसीऑ याच्या वििेचनात आवण प्रत्यक्ष 
संगीतात आढळून येतो. हा कॅथॉविक ऑग्यावनस्ट्ट रचनाकार, अनेक वठकाणाचे आवण विशषेतः रहदू राग 
आवण ताि यामधीि ियीच्या बारकाव्याचे एक स्ट्फूर्मतस्ट्थान म्हणून मोकळेपणाने ऋण मान्य करतो. 
मेवसऑच्या संशोधनामुळे केिळ आिापचारीशी संबद्ध असिेिी ियकारी, स्ट्िरसंिादाशींही वनगवडत 
होऊन बसिी. यापकैी बऱ्याच गोष्टी बाखच्या काळापासून प्रचवित होत्याच. या सि् गोष्टीमुळे आपल्यािा 
ियीचे कायदे, आिापीमधीि टप्पे प्राप्त होतातच. वशिाय, एखादा विषय उिगडल्याप्रमाणे आपण वतचे 
उिटे अििोकनही करू शकतो. यापेक्षाही, िगेिगेळ्या विभागामधीि ियकारी आत्मसात करतानंा आवण 
एरिीची कािमूल्ये सकंोच अगर विस्ट्तार पािताना आपण ती अुपयोगता आणतो. एिढेच नव्हे तर त्यात 
आपण इतर बारीकसारीक घटकाचंी िाढ अगर घट करून एक असाधारण ियकारीची प्रवतष्ठापना करतो. 
 

या सूचक कल्पनाचंा आणखी विस्ट्तार मेवसऑचा वशष्ट्य पीअर बुिेझ याने केिा. त्याकवरता, त्यानें 
िबेन्ची शिैीपूण् िैवशष्ट्टे्य आवण आपल्या गुरुची ियीविषयक सूते्र याचं्यापासूनच प्रस्ट्थान ठेििे. मी 
पावहिेिे बुिेझचे काहंी रचनाबंध खरोखरीच कमािीच्या गंुतागंुतीचे आहेत. इतकी गंुतागंुतीची िीण 
कशाकवरता असे विचारिे असताना या रचनाकाराचे म्हणणे असे की, डोडेकाफोवनक रचनापद्धतीमधीि 
कामगतीची विविधता स्ट्िीकरिी गेल्यामुळे वतिा धरुनच ियकारीच्या रचनेतही स्ट्िरशून्यतेचा शोध घेणे 
त्यािा प्राप्त झािे. बुिेझची धारणा तीव्र आवण जिळजिळ शास्त्रीय स्ट्िरुपाची आहे. आवण ियीचे वनयमन 
करून केिेल्या स्ट्िरसंघटनेत वनमाण होणाऱ्या निीन शक्यताबद्दिच्या याच्या अन्िेषणाने, युरोपमधीि 
संगीतमंडळात अगोदर मोठी खळबळ उडिनू वदिी आहे. 
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बुिेझ काही काळापुरता, फ्रें च रचनाकार आवण समीक्षक रेने िेबोविट झ याच्या माग्दश्नाखािी 
रावहिा होता. िेबोविट झने अिीकडे शोनबगीअन दृष्टीकोनाचा अविरत पुरस्ट्कार केिा होता. शोनबग्च्या 
काही अनुयायाचं्या मागे पडण्याच्या प्रिृत्तीबद्दि खेद प्रदर्मशत करण्याचे प्रसंग त्याचेिर मधूनमधून आिे 
होते. ही प्रिृत्ती म्हणजे, क्रमाने उध्दुत केिेल्या स्ट्िरमाविकेच्या रचनेत, मूितःच स्ट्िरप्रधान असिेल्या 
कल्पनाचंा पुन्हा समािशे करणे. शोनबग्ने स्ट्ितःच आवण अल्बन बग्ने आपल्या व्हायोविन कॉन्सटोमध्ये 
एरिी ‘विशुद्ध’ असिेल्या आपल्या रचनेत, स्ट्िरप्रधानतेचे द्रव्य घुसविण्याचे पाप केिे होतेच. अशा या 
डोडेकाफोवनक विचारप्रणािीमधीि अवधक अपवरित्निादी पक्षाचा जो समान्यपणे पुरस्ट्कता समजिा 
जातो, तो म्हणजे इटावियन रचनाकार िुईजी डिावपकोिा होय. डिावपकोिाच्या मताप्रमाणे, 
बारास्ट्िरिादी रचनाकारानंी िेबोविटझच्या आदेशानंा वचकटून राहण्याचे कारण नाही. आता तर या 
विचारप्रणािीचे तीन प्रस्ट्थापक आवण प्रणेते जगातून वनघून गेल्याकारणाने संभि िाटतो तो असा की, 
मूळच्या पद्धतीमधून निीन आवण अनपेवक्षत अशा अनुमानाचंा उभ्दि व्हािा. स्ट्िरप्रभािविरवहत 
स्ट्िरमीिनाची विचारगभ्ता नेहमीच मान्य न करताहंी १२ स्ट्िराचं्या पद्धतीचा मोकळेपणाने िापर केल्यास 
शोनबग्च्या मूळ कल्पनेत कमजोरी नसून ती सामर्थय्पूण् होती असे ठरेि.  

 
मग या एकूण सि् गोष्टीमुळे काय ठरते? मुक्त संगीताचे बुसोनीचे स्ट्िप्न प्रत्यक्षात आणण्यात आपण 

थोडे तरी यशस्ट्िी झािो आहोत का? सृजनशीि शव्क्त सापं्रदावयकतेपासून वजतकी मोकळी होईि, 
त्याप्रमाणात ती आपल्यािा अवधक ओळखता येईि असे बुसोनीने म्हटिे आहे. या कसोटीप्रमाणे वकत्येक 
पुराण्या कल्पनामंधून आपिी सोडिणूक करण्यात, युरोपमधीि निीनतािादी वनवितच यशस्ट्िी झािे 
आहेत. माझ्या मताने ही त्याचंी महत्िाची कामवगरी आहे. त्याचंी एकादी तुरळक रचनाकृती आपल्यािा 
आिडत असो िा नसो, रकबहुना त्याचें एकूण रचनाकाय्च आपण तुच्छ िेखीत असू. िस्ट्तुव्स्ट्थती उरते ती 
हीच की, युरोवपअन संगीताची घटना आवण त्याचा विस्ट्तार याविषयींच्या अगोदरच्या कल्पना ज्या प्राथवमक 
गृहीतािर आधारिेल्या होत्या त्याचं्या बाबतीतच त्यानंी अविश्वास वनमाण केिा आहे. आवण एिढ्यापुरतेच 
पावहिे तर ही कत्बगारी कमी महत्िाची नाही.  

 
प्रस्ट्तुत िेखनप्रकरणािा मी जी सुरिात केिी ती असे विधान करूनच की, युरोपामधीि रचनाकार 

चािू काळात आणीबाणीच्या छायेखािी आपिे काय् करीत आहेत. आता या विधानाच्या दुसऱ्या भागाचे 
मिा वििचेन कराियाचे आहे. आवण तो म्हणजे ित्मानकाळामधीि रचनाकायाचा हेतू आवण त्याचे साध्य 
याबद्दिची िाटणारी कमािीची आस्ट्था. आियाची गोष्ट अशी आहे की, प्रथमदश्नी भासतो वततका या 
विषयाचा बारा स्ट्िराचंी रचना आवण त्यामुळे वनमाण होणारे प्रश्न याचं्याशी संबधं नाही असे नाही. 

 
ित्मानकािीन रचनाकाराचं्या हािचािीचे ज्यानंी अनेक िष ेबारकाईने वनरीक्षण केिे आहे अशा 

प्रोफेसर एडिड् डेन्ट याच्या मताप्रमाणे ही आणीबाणीची अिस्ट्था बीथोव्हेनच्या काळापासून चािू आहे. त्या 
काळात या आधुवनकतेच्या वनमात्यािा स्ट्ितःच्या सामग्रीिरच गुजारा करािा िागिा आवण त्यामुळे त्यािा 
व्यव्क् तस्ट्िातंत्र्य भरपूर वमळािे तरी, त्याचिळेी समाजामधीि आपिे वनयोवजत स्ट्थान आवण त्याबरोबरच 
येऊ शकणारे आर्मथक स्ट्िास्ट्र्थय मात्र घाििाि ेिागिे. या निप्राप्त स्ट्िातंत्र्यामुळे, आपण नेमके कोणाकवरता 
आपिे संगीत विवहत आहोत याबद्दिचा मात्र या रचनाकाराचा वनिय होईना. प्रोफेसर डेन्ट हा विषय 
पुढीिप्रमाणे माडंतात. “रचनाकारापढुें असिेिा पयाय आर्मथक स्ट्िरूपाचा वदसत असिा तरी, त्यािा 
पडिेल्या नैवतक प्रश्नाच्या तुिनेने तो क्षलु्लकच आहे. रचनाकाराने केिळ स्ट्ितःकवरताच आवण आपल्या 
व्यव्क् तमत्िाचा आविष्ट्कार करण्यासाठीच विहून ते िोकापुढे स्ट्िीकारा अगर टाकून द्या अशा बवेफवकरीने 
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फेकाि ेअगर आपल्या बाधंिाचं्या कल्याणास्ट्ति आपिी प्रवतभा आपल्याजिळ ठेि म्हणून साभंाळिी पावहजे 
असे त्याने समजाि?े ही किाकाराच्या बाह्य जगताशी असणाऱ्या नात्याची मिूभतू समस्ट्या अथातच 
बीथोव्हेनपासूनच्या सि् रचनाकारापढेु आहे.” माझ्या मताप्रमाणे या वठकाणी दोन प्रश्न गंुतिेिे आहेत. 
पवहिा, किाकार आवण त्याची वििेकबदु्धी म्हणजे कोणत्या आतंवरक विश्वासाने तो रचनाकायास उदु्यक् त 
होतो यासबंंधीचा आवण दुसरा, किािंत आवण त्याचे किावनिदेन अशा प्रकारचा म्हणजे, आपिा जो 
काणता श्रोतृसमूह असेि त्याच्याप्रत पोहोचण्यासाठी त्याने कोणत्या प्रकारचे सागंीवतक माध्यम िापरािे? 
 

या गोष्टी परिापयंत एक वशष्टाचार म्हणून केल्या जाणाऱ्या चचेचा विषय होता. अिीकडे मात्र 
त्यानंा उग्र अशा िास्ट्तितेचे स्ट्िरूप प्राप्त झािे आहे. बीथोव्हेननंतरच्या काळात आता प्रथमच वििवक्षत 
देशामधीि रचनाकारानंा, अवधकारी आवण आर्मथक सहाय्य देण्याची कुित असिेल्या व्यक् तीकडून, 
नेमक्या कोणािा उदे्दशून त्यानंी आपिे संगीत विहाि ेआवण आपल्या वनिदेनािा उपयुक् त ठरतीि असे 
कोणते माध्यम आवण गानप्रकार त्यानंी अमिात आणािते यासंबधंीचे आदेश वदिे जात आहेत. १९४८ 
सािी पे्रग येथे भरिेल्या रचनाकार आवण सागंीवतक याचं्या मेळाव्याने प्रसतृ केिेल्या जाहीरनाम्यात या 
वशफारशी नमूद केिेल्या होत्या. ‘प्रागवतक’ समजिा जातो अशा दृष्टीकोनाचा पकुारा करण्यासाठी गे्रट 
वरटन, फ्रान्स, हॉिंड व्स्ट्ित्सिंड आवण इतर देशामंधीि रचनाकार कम्युवनस्ट्ट राष्ट्रामधीि 
रचनाकाराबरोबर एकत्र असे हे प्रथमच आिे होते. मिा जर हा जाहीरनामा नीट समजिा असेि तर त्यात 
एिढेच सावंगतिे आहे की, मानिी संस्ट्कृतीच्या एका नूतन युगात आपण पदाप्ण करीत आहोत; म्हणून 
ज्याचं्या संदेशात िास्ट्तितेची दखि घेतिी जाते अशाच रचनाचंी आपल्यािा गरज आहे; विशषेतः त्या 
रचना, संगीवतका, ओरॅटोवरओज, कॅन्टाटाज, गीते आवण समूहगान या सारख्या शब्दप्रधान असाव्यात 
आणी ग्रामीण साधनसामग्रीचा उपयोग करून त्या िोकानंा आकिन होतीि अशा पद्धतीने विवहल्या 
जाव्यात; यामुळे साि्वत्रक आवण सबगोिंकारी प्रिृतींना आळा बसेि; ित्मानकािीन विसंिादी संगीत 
आता वनरुपयोगी ठरिे आहे आवण यापुढे पराकाष्ठेच्या व्यव्क्तगत प्रिृत्तीचा त्याग कराियािा हिा. 

 
या सि् गोष्टी आता आपल्या बऱ्याच पवरचयाच्या झाल्या आहेत. आवण याचे विशषे कारण, 

सोव्हीएटमधीि संगीतविषयक धोरणासबंंधीच्या प्रत्येक फमानािा जगभर प्रवसद्धी वमळते, हे आहे. तथावप 
प्रश्न असा आहे कीं, कम्युवनस्ट्ट नसिेल्या युरोपामधीि रचनाकाराच्या दृष्टीनें हा एक महत्िाचा विषय 
उरतोच. मयादा स्ट्पष्टपणे आखल्या गेल्या असून िगेिगेळ्या देशातंीि सावहव्त्यक आवण सागंीवतक 
वनयतकािींकामंधून हा संघष् िढवििा जात आहे. बारास्ट्िरिादी रचनाकारािा आपणच टीकेचे प्रमुख 
िक्ष्य आहोत ही गोष्ट माहीत झािी आहे. तो स्ट्िसंतोषासाठी संगीत विहीत नाही. त्यािा पसतं असो िा 
नसो, तो आता एका प्रस्ट्फुट आवण िढाऊ प्रवतकूितेविरूद्ध विहू िागिा आहे. कम्युवनस्ट्ट प्रिृत्तीचा 
रचनाकारही काही कमी रचतेत पडिेिा नाही. त्याचीही सकारण अशीच समज झािी आहे की, िोकाचं्या 
अवभरुचीिा पटेि अशी उवचत शिैी हुडकून काढणे आवण त्याचबरोबर आपल्या ज्या काही किात्मक 
आकाकं्षा असतीि त्या तृप्त करणें या वततक्याशा सोप्या गोष्टी नाहीत. म्हणजे साध्या भाषेत सागंाियाचे तर, 
बारास्ट्िरिादींच्या पुढे एक काय्योजना आहे. तथावप श्रोत्याचं्या अवभरुचीपयंत पोहोचण्याची त्यानंा आशा 
नाही. उिट “प्रागवतकाचंा” म्हणून एक श्रोतृसमाज आहे, तरीसुद्धा त्या समाजाच्या गरजानंा अनुसरुन 
आपण एकादी निीन आविष्ट्कारपद्धती शोधून काढू अशी त्यानंा खात्री नाही. या दोघाचं्या दरम्यान 
व्यािसावयक रचनाकाराचंा मोठा समूह असून, तो अव्स्ट्थर आवण काहीशा गोंधळाच्या अिस्ट्थेत काळ कंठीत 
असतो आवण उभय पक्षाकंडून होणारा मारा चुकविण्याचा प्रयत्न करतो. आजिर कधीच प्राप्त झािी नव्हती 
आशा या पवरव्स्ट्थतीमुळे कोणत्याही विचारी युरोवपअन किाितंािा अखेरीस आपल्या वििकेबदु्धीकडून 
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कौि मागािा िागत असून, आपिे संगीत आपण कशाकवरता आवण कोणासाठी विहीत आहोत या प्रश्नाचंीं 
उत्तरे हुडकणे भाग पडत आहे.  

 
किाितं कोणत्याही विचारसरणीचा असो, त्यािा यापढेु कधीतरी या किावनिदेनाच्या समस्ट्येिा 

तोंड द्याि े िागणारच आहे. हि े असेि ते कृतीत आणाियािा मोकळा असणाऱ्या रचनाकाराने प्रोफेसर 
आय.ए. वरचाड्स यानंी काही िषापूिी वदिेिा सल्ला विचारात घेतिा तर बरे होईि. त्याचं्या विवहण्याचा 
साराशं असा की या समस्ट्येची जाणनूबुजून दखि घेण्याची किाितंािा जरुरी नाही. कारण जाणीि 
नसतानासुद्धा तो या वनिदेनाच्या विषयातं गंुतिेिा असतो. किाकार आपिी एखादी कृवत अगदी 
यथातर्थय रीतीने म्हणजे केिळ स्ट्ितःसाठी यथातर्थयरीतीने वनमाण करीत असेि, तर ती शिेटी विदीत 
केिी जातेच. याचे कारण वनिदेन हा त्या यथातर्थयतेचाच एक भाग आहे. तथावप असे मात्र म्हणािसेे िाटते 
की प्रोफेसर वरचाड्सनी कव्ल्पिेिा किाितं आपल्यापुरताच यथातर्थय असल्याचा आनंद उपभोवगत 
असतो. आवण तोच मुक् त किाकार होऊ शकतो.  

 
उिट मुक् त नसिेल्या किाकारािा मात्र या किावनिदेनाच्या विषयाचा जाणीिपूि्क विचार 

करण्याची फार जरुरी आहे. कारण त्याच्या पवरव्स्ट्थतीच्या दृष्टीने तो प्रश्न अत्यंत महत्िाचा ठरतो. या 
पवरव्स्ट्थतीने किाितंाचा एक सिात महत्िाचा हक् क त्याच्यापासून वहरािनू घेतिा आहे. आवण तो म्हणजे 
चुका करण्याचा किाितंाचा पुरातन हक् क. कोणताही वनमाता आपल्या गैरवहशबेी प्रमादापासून तसेच 
वमळवििेल्या विजयातूनही काही धडे िारंिार वशकत असतो. प्रत्येक िळेेिा बरोबरच असिे पावहजे या 
काळजीने कम्युवनस्ट्ट िच्स्ट्िाखािीि किाितं अगदीच बेजार झािेिा असिा पावहजे. माझी स्ट्ितःची 
कल्पना अशी धािते की, सोव्व्हएट राजिटीिा आपल्या रचनाकाराकडून जे संगीत हि ेआहे त्याकरीता 
त्यानंी प्रथम आधुवनक युरोवपअन संगीताशी संपक्  न आिेल्या किाितंाचंी एक निीन जात िाढिािी आवण 
मगच तशी आशा करािी. याचे कारण, ज्या किाकाराने एकदा का होईना, वमिहॉड अगर रहडेवमथ याचे 
संगीत ऐकिे, त्याने पापाचे फळ चाखिेच आवण त्या दृष्टीने जे नुकसान व्हाियाचे ते झािेच असे 
म्हणाियािा हरकत नाही. ित्मानकािीन संगीताची भाषा अध्िट का होईना ज्याच्या कानािरुन गेिी 
आहे, असा कोणताही रचनाकार वतचे संस्ट्कार आपल्या कृतीमधून संपूण्तः पुसून टाकू शकणार नाही. 
हल्लीच्या सोव्व्हएट रचनाकाराचंा विशषेतः त्याचं्यामधीि प्रमुख अशा प्रोकोवफफ आवण शोस्ट्टाकोविच याचंा 
विचारव्यामोह याच वठकाणी वदसून येतो.  

 
इतर देशातं संगीताची सध्या जी पवरव्स्ट्थती आहे वतची थोडक्यात हकीकत सागंणे सोपे नाही. 

१९५१ सािचे सहा मवहने मी युरोपात काढिे आवण ज्यािळेी मी मागचा विचार करू िागतो आवण 
सृजनशीि संगीताविषयीची त्यािळेची माझी मते जुळि ू पहातो, त्यािळेी मिा नाईिाजाने कबिू करणे 
भाग पडते की, न वनिळिेल्या या पवरव्स्ट्थतीत मनािा अस्ट्िस्ट्थ करणारे अनेक घटक आहेत. पण यावशिाय 
दुसरे काय असणार होते? मग रचनाकारापुढे एकच सभंिनीय पयाय उरतो आवण तो म्हणजे भोितािच्या 
जीिनाशी असिेिे सि् संबधं तोडून दूर वनघून जाणे. पण ती अवधकच िाईट गोष्ट होईि..........नाही. 
युरोपमधीि संगीतात त्याच्या राजकीय आवण आध्याव्त्मक जीिनामधीि अनेकविध संघषाचे प्रवतरबब 
वदसून याि ेअशीच अपेक्षा आपण कराियािा हिी. कारण त्या संगीताच्या जीिनक्रमािा वहतकारक असा 
तेिढाच माग् आहे. त्या संगीतामधीि िगेिगेळ्या भागामुळे एक बहुरंगी आवण पुसट ि घोटाळ्याचे वचत्र 
वनमाण होते. ही चमत्कावरक गोष्ट नसून बरेचसे समुवचत आवण पुष्टीदायक असेवह त्यात वनमाण केिे जात 
आहे हीच महत्त्िाची बाब ठरते.  
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५ अमेणरकेमधील सागंीणिक कल्पकिा 
 

 
अमेवरकन संगीतामधीि कल्पकता असा वबकट विषय मिा सुचविण्यात माझा एक धूत् सहकारी 

संगीतकार जबाबदार आहे. त्याने माझ्यासमोर हा प्रश्न पुढीिप्रमाणे माडंिा. पविम गोिाधात उत्तरेकडे 
आवण दवक्षणेत संगीतकिेचा अभ्यास आता गेिी अनेक िष ेचािू आहे. मग युरोपकडून त्या किेची जेिढी 
आपल्यािा प्राप्ती झािी, तेिढ्यािरच आपण केिळ गुजराण करीत नसून सागंीवतक म्हणनू आपण 
आपिीही काही कल्पक बुद्धी िापरिी आहे असे म्हणता येईि का? आवण सगंीताच्या विश्वाकडे अशी 
आपिी शोधक बुवद्ध आवण कल्पकता आपण िळवििीच असेि तर आपण त्यािा नेमके काय वदिे? 
उत्तरादाखि मी असे म्हणािो की, अशा प्रश्नाचा समाधानकारक खुिासा करणे ही जिळजिळ अशक्य 
अशी गोष्ट आहे. आवण काही असेि तरी हा प्रश्न उपव्स्ट्थत करण्याची अजून कदावचत िळेच आिेिी नाही 
आवण याहीपेक्षा गोष्ट अशी की, सद्यव्स्ट्थतीचे योग्य वनदान कराियािा मिाच वततकेसे जमणार नाही; याचे 
कारण अनुकूि उत्तरे शोधून काढण्याकडेच माझा ओढा अवधक असाियाचा. तथावप माझ्या संगीतकार 
वमत्राने आपिा आग्रह चािूच ठेििा. त्याने माझ्या असे िक्षात आणनू वदिे की, दोन वपढ्यापूिीपेक्षा, 
आताचे अमेवरकेचे दोनही भाग सागंीवतक दृष्टीने अवधक विकसन पाििे आहेत असे प्रत्येकजण म्हणतो. 
आवण वशिाय तो पुढे म्हणािा, ‘तुम्ही, दवक्षण अमेवरका, मेव्क्सको, क्यूबा, आवण कॅनडा हे देश पावहिे 
असून गेल्या तीस िषापेक्षा अवधक काळातं आपल्या देशातही होत गेिेल्या संगीताच्या हािचािींचे वनरीक्षण 
केिे आहे. तेव्हा जगाच्या संगीतात आपण आपिी विवशष्ट भर वकतपत घातिी याबाबतीत वनणायक मत 
देण्यािा इतरपेक्षा तुम्हािाच सोयीचे जाणार नाही का? मिा अखेरीस या प्रश्नािर विचार करणे भाग 
पडिे. मिा मग असे िाटाियािा िागिे की, माझे विचार वकतीही चुकीचे असोत, आजपासून पन्नास 
िषानंतरच्या एखाद्या सागंीवतकािा विसाव्या शतकाच्या मध्यातंीि एका अमेवरकन रचनाकारािा कोणती 
उत्तरे सुचिी होती, याबद्दि तरी वनवितच कुतूहूि िाटेि. 
 

या दोनही अमेवरकाचंा अनुभि काही सांगत असेि तर ते हेच की, संगीत ही प्रयत्नवसद्ध किा 
असून वतचा विकास संथ गतीने होत असतो. या गोिाधात स्ट्िरविपीसह प्रथम जो गं्रथ प्रवसद्ध झािा त्यािा 
सुमारे चारश े िष े होऊन गेिी. ही महत्िाची घटना मेक्सीकोमध्ये १५५६ सािी घडून गेिी. युनायटेड 
स्ट्टेट सच्या विकासािा सुमारे तीनश े िष े िागिी आवण एखाद्या किेच्या िाढीकरीता एिढा कािखंड 
पुरेसा आहे. िस्ट्तुतः मिा असे वदसते की, एखाद्या देशाकवरता व्यापक अथ्पूण्तेचे संगीत वनमाण 
कराियाचे असेि तर त्याकवरता तीन अटी पुऱ्या होणे जरूर आहे. पवहिी अट अशी की, देशािा स्ट्ितःची 
अव्स्ट्मता असून रचनाकार त्या देशाच्या भवितव्यात भागीदार झािेिा पावहजे, ही सगळ्यात महत्िाची गोष्ट 
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आहे. दुसरी, त्या रचनाकाराच्या ठायी सागंीवतक ससं्ट्कृतीची काहींशी जाणीि असाियािा हिी; आवण 
वतिा ग्रामीण जीिनातं प्रचवित असिेल्या किाचंा आधार वमळाियािा पावहजे. आवण वतसरी अट म्हणजे 
त्याच्या मदतीसाठी त्या देशात संघटीत अशा सागंीवतक हािचािी वनदान काही प्रमाणात तरी चािू 
असाियािा हव्यात.  

 
उत्तर आवण दवक्षण अमेवरकेमधीि संगीताने, युरोवपअनानंी िसाहत केिेल्या इतर भभूागातीि 

संगीताच्या पद्धतीचाच वकत्ता सुरुिातीपासून वगरिािा, हे केिळ साहावजकच होते. दोनही वठकाणी, प्रथम 
घनदाट अरण्येच होती आवण तेथे जगण्यासाठीच झगडा करणे प्राप्त होते. संगीताच्या प्रारंवभक 
हािचािीबाबत आपल्या चुित घराण्यातल्या िॅवटन अमेवरकनाचें नशीब आपल्यापेक्षा बिित्तर होते. 
स्ट्पेनमधून आिेिे काही कॅथाविक धम्प्रचारक, हे सुसंस्ट्कृत संगीतकार असून आपल्या अनुयायानंा 
संगीताचे प्राथवमक पाठ देण्याची त्यानंा उत्सुकता होती. या ‘निीन जगातं’, इ. स. १५२४ च्या सुमारास, 
पवहिी संगीतशािा स्ट्थापन करण्याचे श्रेय पेड्रो डी गनॅ्टे, या फ्रॉव्न्सस्ट्कन पंथाच्या धम्गुरुिा वदिे जाते. 
तदे्दशीय रवहिाशानंा स्ट्तोत्राचें गान कराियािा आवण संगीताची विपी विहीण्यािा त्याने वशकवििे. उिट 
प्युवरटन उपाध्याय हे स्ट्िरदेितेचे वनखािस शत्रू म्हणनूच प्रवसद्ध होते. अिीकडे मात्र त्याचं्याबद्दिच्या या 
मतामधीि कठोरपणा काहीसा मािळिा आहे. काही असिेतरी असे समजण्यास हरकत नाही की, 
स्ट्तोत्राचं्या गानाव्यवतवरक्त, संगीतािा किा म्हणून उते्तजन वदिे जात असल्याचा, असल्यास फारच थोडा 
पुरािा वमळू शकतो.  

 
उत्तर आवण दवक्षण अमेवरकेच्या िसाहतकािाच्या पढुच्या भागात, पवहल्या तदे्दशीय आष् अशा 

रचनाकारानी आपल्या अव्स्ट्तत्िाची जाणीि करून वदिी. ते सगळे बहुतेक आपल्या फािल्या िळेात संगीत 
विहीत असत. तो त्याचंा व्यिसाय नसून एक छंद होता. त्यानंतर ििकरच बाहेरच्या देशातंीि 
व्यािसावयक संगीतकार येऊ िागल्यामुळे त्यानंा त्याचं्या कायात मदतच झािी. आपल्या देशात मात्र असे 
बाहेरचे पुष्ट्कळ िोक प्रथम इंग्िंडमधून आिे होते. आटँोरककल्डे यानंी सावंगतल्याप्रमाणे त्या काळातीि 
आपिे जिळजिळ सि्च संगीतधन इंग्िंडच्या मागाने आिे. हॅन्डेि, हेडन, मोझाट्, हे युनायटेड 
स्ट्टेटसिा माहीत झािे याचे कारण ते इंग्िंडमध्ये प्रवसद्ध होते. अशातऱ्हेची पुढची िाट आपल्या 
वकनाऱ्यािर येऊन थडकिी ती मध्य युरोपामधून म्हणजे विशषेतः जम्नीतून. पवरणामी आपिा संगीतसबंद्ध 
विचार बरीच िष े टू्यटॉवनक आदशाच्या प्रभतु्िाखािीच होता. िॅवटन अमेवरकेमध्ये बाहेरचा संगीतकार 
मुख्यतः आयबेवरअन द्वीपकल्पातून आिा आवण ते अपेवक्षतच होते. त्यानंतरची जी िाट आिी वतच्यात 
इटािीतल्या संगीतकाराचंी मोठी भरती होती.  

 
अठराव्या आवण एकोवणसाव्या शतकातीि अमेवरकेच्या रवचत संगीतांत काहंी कल्पकतेचा भाग 

वदसतो का? जतन करुन ठेििेल्या कागदपत्रािरुन जे सागंता येते ते हेच की तसा तो फारच थोडा आहे. 
क्रान्तीयुद्धाच्या काळामधीि विल्यम वबरिग्जसारखे अगदी थोडे जुने रचनाकार होते. त्याचंी स्ट्मृवत मात्र 
अजून वटकून आहे. वबरिग्जचा धंदा कातडी कमविण्याचा होता. तरी पढेु त्याने धम्स्ट्तोत्रामधीि स्ट्िर आवण 
िहानशी देशभक्तीपर गीते याचं्या रचना केल्या. ती गीते पुन्हा अिीकडेच सापडिी असून प्रवसद्धवह झािी 
आहेत. ती गीते स्ट्िरसंमीिनाच्या वनयमाचंा मधूनमधून भगं करतात. आवण त्यामधीि जोडकामाच्या िळेी 
काहीशी तटस्ट्थच राहतात. असे असूनही त्याचं्यातीि स्ट्थूिस्ट्िरूपाच्या प्रामावणकपणामुळे हल्लीच्या 
श्रोत्यानंा ती हिीशी िाटतात. एकोवणसाव्या शतकाच्या मध्यातीि आणखी दोन रचनाकाराचंा उल्लखे करणे 
जरुर आहे. ते म्हणजे न्यू ऑर्मिन्सचा िुई मोरो गोटस्ट्चॉक आवण वरओ डी जानीरोमधीि कािो गोम्स. 
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दोघानाही बाहेरच्या देशातच िोकवप्रयता प्राप्त झािी. विस्ट्टच्या पद्धतीचा एक वपआनोिादनपटु म्हणनू 
गोटस्ट्चॉक आयुष्ट्यभर भटकत असे. ऐवतहावसक दृष्टीने पावहल्यास त्यािा महत्त्ि एकाच गोष्टीमुळे आहे. 
आवण ते म्हणजे ज्यानंा वढिेपणाने िॅवटन अमेवरकन म्हणून संबोवधिे जाते अशा ियीिर आपल्या रचना 
आधारणारा आपल्यािा माहीत झािेिा हा अगदी पवहिाच रचनाकार आहे. गोटस्ट्चॉकची एखादीच 
अपिादात्मक रचना स्ट्ितंत्र स्ट्िरूपाची िाटते. बाकीच्या रचना उघडपणेच पैसे देणाऱ्या समाजािा थक् क 
करण्यासाठी विवहिेल्या वदसतात. तथावप तो एक असा उत्तर अमेवरकन रचनाकार म्हणून मानाियािा 
हिा की ज्याने वहस्ट्पावनक उगमाच्या संगीतापासून केिढी मुबिक साधनसंपत्ती वमळू शकते याची 
आपल्यािा कल्पना आणून वदिी. कािो गोम्स हा एक सगंीतकाचंा यशस्ट्िी रचनाकार होता. आवण त्याच्या 
उत्कृष्ट कृतींचे काय्क्रम वमिानमध्ये िास्ट्कािा या वठकाणी झािे. त्याची शद्प्रधान गीते राझीिमधीि 
ग्रामीण विषयािर आधारिेिी होती. तथावप ती गायिी जाण्याची पद्धती मात्र, त्याच्या इटावियन 
आदशापासून िगेळी दाखविता येत नव्हती. गोम्स हा त्याच्या तऱ्हेचा तेिढाच असा पवहिा माणूस होता. 
आवण अजूनपयंतही तो स्ट्ितःच्या देशात एक आदश् पुरुष म्हणून समजिा जातो.  

 
आपल्याकडे असा आदश् राष्ट्रपुरुष स्ट्टीफन फॉस्ट्टर हा आहे. रचनाकार म्हणण्यापेक्षा तो एक 

गीतिेखक होता. तथावप त्याच्या ठायी भािनाचंा स्ट्िाभाविकपणा आवण गोडिा असल्याकारणाने त्याची 
आिापने िोकगीताचं्या दजािा जाऊन पोहोचत. त्याच्या रचनेमधीि प्रसादाचे आवण वनष्ठेचे अनुकरण 
सुखासुखी होऊ शकत नाही. तथावप विसाव्या शतकामधीि आपल्या काहीं गानप्रकाराचंा उगम याच 
सुबोधतेतून आवण स्ट्िाभाविकपणे वदिेल्या स्ट्फूतीतून झािा. दवक्षण गोिाधामधीि सगंीतात वबरिग्ज आवण 
फॉस्ट्टर याचं्या इतक्या तोिाचे कोणी रचनाकार नाहीत. काहीसे जिळचे सादृश्य अजेंवटनामधीि 
जुिीअन अग्िीरे आवण क्यबूातीि इग्नावशओ कव्हान्टेस या दोन िॅटीन अमेवरकनाचं्या रचनाकायात 
सापडते. गेल्या शतकाच्या अखेरीपयंत हे दोघेही काय्प्रिण होते. ह्या दोघानंीही शोपँच्या धतीिर, तथावप 
वक्रओिचा स्ट्िाद असिेिी, एक प्रकारच्या संिदेनाशीि पीआनोसंगीताची रचना केिी आवण िॅटीन 
अमेवरकेत वतचे इतर अनेकाकंडून त्याच तऱ्हेने अनुकरण झािे. अग्िीरे आवण कव्हान्टेस यानंी जे थोडेसे 
प्रारंवभक अिस्ट्थेतिे संगीत प्रदान केिे त्यात काहीसा िटका मोहकपणा होता. नंतर मात्र अनेक दुय्यम 
दजाच्या रचनाकाराचं्या हळिपेणामुळे त्यात बाजारीपणा वशरिा.  

 
आपल्यािा वदसते आहे त्याप्रमाणे जरी अठराव्या आवण एकोवणसाव्या शतकातं गंभीर प्रकृतीच्या 

रचनात्मक संगीतामधीि नमुने फारच कमी आढळून येतात तरी संगीतवनर्ममतीमधीि िोकगीताचं्या 
प्रकाराकडे िळिे म्हणजे त्यामधीि कल्पकतेच्या िैपुल्याने त्याची भरपाई झाल्याचे वदसून येते. आवण हे 
असे असल्यास त्यात निि नाही. रवचत आवण प्रयोगक्षम संगीतापेक्षा िोकसंगीताचा विकास फारच 
अगोदर होऊन गेिेिा असतो. काही झािे तरी शिेटी त्यात आगाऊ न ठरवििेिा आवण आपोआप 
उफाळून येणारा सागंीवतक भािनाचंा उमाळा दृग्गोचर होतो आवण त्याकवरता ंसंगीताच्या वनयमाचंी आवण 
त्याच्या वशक्षणाची जरुर पडत नाही. माणसाचा आिाज आवण साथीिा असेिच तर एखादे डमरु अगर 
तसिेच एखादे साधे ग्रामीण अिजार, एिढे असिे म्हणजे भािनाचंा विस्ट्तीण् पल्ला आविष्ट्कृत 
करण्याकवरता आणखी काही नको. पविम गोिाधातीि िोकसंगीतािा अशा एखाद्या वनपुण संशोधकाची 
जरुरी आहे की, जो या विस्ट्तृत अशा के्षत्राची पहाणी करीि आवण त्यामधीि समविषमतेची वनिड करून, 
त्या अशा तऱ्हेने जुळिनू आणीि कीं, त्यामुळे सगळ्याच के्षत्रािर प्रकाश पडेि. या बाबतीत मी स्ट्ितः बराच 
अनवभज्ञ असिो तरी, िॅटीन अमेवरकेतीि काहीशा अज्ञात तरीसुद्धा प्रमाणाबाहेर विपिु अशा या 
िोकसंगीताच्या आविष्ट्कारके्षत्रासंबधंीच्या स्ट्पष्ट कल्पना मी उराशी बाळगून आहे. 
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मिा आठितात अशी काही उदाहरणे दरम्यान थोडक्यात नमूद करािी असे मिा िाटते. 
क्यूबामधीि ‘ग्िावजरा’ बद्दिचे उदाहरण त्यापकैी एक आहे. क्यूबामधीि शतेकऱ्याचं्या ग्रामीण संगीताचा 
हा एक प्रकार आहे. वगटारच्या तारामधून काही साधे स्ट्िर छेडून गायक आपल्या सुरेि आिाजात एका 
विवशष्ट शिैीने आवण पवरपूण् अशा व्यव्क्तगत पद्धतींने एखादी कथा वनिदेन करतो, आवण तासन् तास ती 
अखेरपयंत ऐकत रहािी असे मिा िाटते. अशीच गोष्ट, पेरूमधीि इंवडयन िोकाचं्या विरहविव्हि 
संगीताची आहे. जुन्यापुराण्या पाव्यािर ते कधी जोडीने आवण विविध प्रकारच्या चमत्कावरक स्ट्िरवमश्रणाने 
िाजवििे जाते. आवण त्याचा आविष्ट्कार शद्ांतीत अशा वखन्नतेने भरून गेिेिा असतो. कोिंवबयामधीि 
‘बाम्बकुोच्या’ उल्हासकारक ियीत िोकनृत्याचे विविध प्रकार सामाििेिे असून त्याचं्या  आवण 
मात्रामंधीि येरझारा आनंदकारक पवरणाम घडिनू आणतात. नृत्याचा विषय वनघािा असताना 
पेराम्बुकोच्या रस्ट्त्यामधीि मी पावहिेल्या अविस्ट्मरणीय अशा ‘फे्रव्हो’ चा उल्लखे केल्यावशिाय मिा राहित 
नाही. संगीताच्या दृष्टीने पावहिे तर एखाद्या साध्या गाणाऱं्यािा एखादा अवतपवरवचत असा प्रकार हाताशी 
आिा म्हणजे जसे होते, त्याचप्रमाणे एखादे साधे रस्ट्त्यािरचे संचिन पाहून त्याचे अफ्रो-रावझविअन 
वनदश्नात रूपातंर झाल्याचे या फे्रव्होत वदसून येते. असेच रुपातंर एखादा क्यूबन िोकसंगीताचा 
रचनाकार ‘डन्झॉनचे’ नृत्यिेखन करतो त्यािळेी ‘झनी’ वपआनो संगीताच्या आकृतीमधून वसद्ध होते. 
यावठकाणी वदखाऊ शोभा—१९०५ सािच्या हिामानामधीि उच्च राहणीचा शोवभिंतपणा ही प्रमुख कल्पना 
आहे. शिेटचे उदाहरण म्हणून अजेंवटनामध्ये ऐकिे जाते त्या टँगोचा उल्लेख कराियािा हिा. विविध 
प्रकारच्या िायू आवण काही तंतुिाद्याचं्या सहाय्याने आवण अवतशय कक् श पद्धतीने त्याचे िादन केिे जाते. 
अशा िाद्याचं्या संमीिनामुळे इतकी तीव्र नादमयता वनमाण होते की, संगीतामधीि भािात्मक भागातही 
भािवििशतेचा अंश उरत नाही. 

 
थोडक्यात उल्लवेखिेल्या िोकसंगीताच्या या विविध प्रकारािरुन इतर पुष्ट्कळ प्रकारांची कल्पना 

येते. ते जरी वकतीवह विरंुगुळा उत्पन्न करणारे आवण मनोरंजक असेि तरी, माझ्या वमत्राचा त्याचं्याकडे 
रोख नव्हता. पाविमात्य जगाच्या संगीतात कल्पकतेचा काय्भाग वकती अशी त्याची चौकशी होती. गंभीर 
प्रकृतीच्या संगीताबाबतच विचार कराियाचा झाल्यास मिा एक गोष्ट वनस्ट्संशय िाटते आवण ती ही की, 
अमेवरकेच्या संगीतात आपण कल्पकतेने विचार करीत असू तर आपिी मुख्य मदार ियीच्या के्षत्रािर 
असिी पावहजे.  

 
गेिी काही िष ेदोनही अमेवरकेतल्या संगीताचे िय हे खास के्षत्र समजिे जात आहे. रॉय हॅरीस 

याने ही गोष्ट बऱ्याच पूिी नजरेिा आणिी होती. त्याने विवहिे आहे की, ियीमधीि बाधेंसूदपणाबद्दिची 
समज युरोवपअनापेक्षा आपल्यािा काहीशी कमी आहे. युरोवपअन संगीतकारानंा, ियीची वशकिण वतच्या 
महत्तम साधारण विभागानंा धरून वदिी जाते. उिट आपल्यािा सुरिातीपासून वतच्यातल्या अगदी 
िहानिहान घटकाचंीच जाणीि असते. एक ऐट म्हणूनही आपण अपवरवचत ियींचा िापर करीत नाही. 
तथावप त्या आपण टाळू शकणार नाही. हॅरीसची ही मते अवधक स्ट्पष्ट करता येतात की नाही, म्हणजेच 
अमेवरकेच्या म्हणून समजल्या जाणाऱ्या ियींचा उगम आवण स्ट्िरुप हुडकून काढता येते की नाही ते आपण 
पाहू.  

 
ियीविषयीच्या आपल्या समजदारीचा उगम काहीसा आवफ्रकेतून आवण तसाच स्ट्पेनमधून आहे, 

याबद्दि समीक्षकाचें एकमत आहे. बऱ्याच मानििशंाचे वमश्रण आयबेवरअन द्वीपकल्पातच घडून 
आल्याकारणाने आवण त्यातच आवफ्रकेच्या अरब ससं्ट्कृतीचा प्रिशे झाल्यामुळे, आयबवेरअन आवण आवफ्रकन 
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संस्ट्कार एकमेकाशंी वनवितच जुळून आिे आहेत. काही वििवक्षत देशात, तेथीि मळूच्या इंडीयन िोकानंी 
आपल्या परंपराप्राप्त ियकारीच्या प्रकारानंी त्यात काहीशी भर घातिी असािी. तथावप असा फक्त तक् च 
करता येतो. काळ जसा उिटून जाते तसे आयबेवरअनपासून आवफ्रकन ससं्ट्कार अिग करुन पाहाणे 
जास्ट्तच कठीण होऊन बसते. ही अडचण टाळण्याकवरतां आपण मग, आफ्रोक्यूबन, आफ्रोराझीिीअन, 
आफ्रोअमेवरकन ियकारी, अशा शद्प्रयोगाचंा उपयोग करु िागतो. पाविमात्य देशातं ियकारीचा जसा 
विकास झािा, तसे स्ट्पेन आवण पोतु्गािमध्ये स्ट्ितंत्रपणे काहीच न झाल्याने आपल्यािा असेच म्हणाि े
िागते की, आपल्या ियकारीमधीि जोमदारपणा आवण उल्हास ही मुख्यतः निीन जमान्यात अितीण् 
झािेल्या नीग्रोकडूनची देणगी आहे. उत्तर आवण दवक्षण अमेवरकें त गुिामाचंा व्यापार झािाच नसता तर 
आपिे अमेवरकन संगीत कसे वदसिे असते याची कल्पना करित नाही. या गुिामाचं्या जहाजामंधून 
अिौवकक प्रवतभेचे िेणे िाभिेल्या अनेक संगीतकाराचें बहुमोि धन आणिे गेिे. त्यानंा ियीच्या 
अनेकस्ट्िरुपी स्ट्पंदनाची उपजत जाण होती. अशा संगीतामंधीि आिशे दोनश ेिषापूिीसारखा आजही वरओ 
वड जानेरो, हिाना, अगर न्यू आिीन्समधीि आडरस्ट्त्यामधून आढळतो यािरून त्याच्यामधीि सामर्थयाची 
ओळख पटते. आवफ्रकेच्या काही हल्लीच्या जमातीतीि गानविवध अिीकडेच ध्िवनमुद्रीत झािे आहेत. 
त्यािरून हे स्ट्पष्टच होते की, आजचे क्यूबा अगर राझीिमधीि नानीगोज आवण त्याचें आवफ्रकेच्या 
अरण्यात रहाणारे पूि्ज या दोघामंध्ये संगीताच्या दृष्टीने सरळच असिेिा दुिा वदसून येतो. 

 
या प्रवतभेच्या देणगीचे स्ट्िरूप कोणते असाि?े पवहल्याने, ती ियीची एक विचारपूि्क केिेिी 

कल्पना असाियािा पावहजे. मात्र वतच्यात बुवद्धवििास नसून शरीरामधीि स्ट्पंदनाच्या पे्ररणेशी ती वनगडीत 
असाियािा हिी. ही प्रारंवभक पे्ररणा, नंतर इतक्या अमयाद हट्टाने प्रकट होते की, वतचा आिाका स्ट्ितःिर 
िादून घेतिेल्या एकिेपणापासून तो अभाितःच आिरिेल्या हृदयाघाताचं्या कल्लोळापयंत पोहोचू शकतो. 
दुसऱ्या रीतीने ते स्ट्िरूप म्हणजे अनिंकृत अशा ियीच्या सूत्रामंधीि विषम घटक उिगडून दाखविताना 
आढळून येणारे कमािीचे चातुय्, आवण शिेटची सगळ्यातं महत्िाची गोष्ट म्हणजे ध्िनीचे अगदी स्ट्ितंत्र 
असे भाग एकत्र बाधूंन त्यातून उभारिेिी अनेकरुपी ियीची रचना. मी ऐकिेल्या कोणत्याही युरोवपअन 
संगीतात ियीची उत्कटता मिा जाणििी नाही, वजतकी ती मिा पाच िगेिगेळ्या पडघम िादनकारात 
आढळून आिी. त्यातिा प्रत्येकजण स्ट्ितःची अशी िगेळीच नादाकृवत िाद्यािरीि आघाताने घडिीत होता. 
तथावप त्यानंा त्यानंी एकमेकीत असे गंुतिनू वदिे होते की त्या सिांची वमळून एक अनेकरुपी अशी 
शोभादायक आकृती वनमाण झािी. पौिात्य संगीतात अशा अनेक स्ट्िरुपत्िाच्या सूचक नाजूक आडियी 
वदसून येतात. पण आपण अमेवरकेच्या िोकानंी ियीसंबधंीचे पाठ मुख्यतः नीग्रो िोकाकंडून घेतिे आहेत. 
ही गोष्ट अशा सरळरीतीने सागंत असताना कोणािाही असेच कदावचत िाटेि की मी सोपे करुन 
सागंण्याचा अवतरेक करतो आहे. असे असिे तरीसुद्धा एक गोष्ट स्ट्पष्ट आहे आवण ती ही की रॉय हॅरीस, 
विल्यम शुमान, माक्  व्ब्िटइस्ट्टेन आवण इतर अनेक प्रावतवनवधक अमेवरकन रचनाकाराचं्या संगीतिेखनात 
ज्या ियकारीचा उल्लखे आहे ती नीग्रोप्रणीत ियीपासूनच उद भििेिी आहे. 

 
युरोवपअन संगीतात स्ट्पंदनाच्या अनेकस्ट्िरुपी संघटनेसंबधंी अगदी िगेळीच विचारसरणी प्रचिीत 

आहे. आवण हे असेच होणार. आिापनाच्या दृष्टीनें कोणत्याही सगंीताचा विचार झािेिा असिा म्हणजे 
त्यात विविध ियकारीच्या आिापी सभंिनीय आहेत आवण त्या एकदम ऐकू येणेही स्ट्िाभाविक आहे. पण या 
वठकाणी प्रश्न आहे तो असा की कोणत्या गोष्टीिा महत्ि द्याियाचे आवण ते वकतपत? फारच थोड्या 
संगीतकाराचें असे म्हणणे असेि की मी म्हणतो त्या अथाने अवभजात रचनाकारंानी आपिे संगीत अशा 
अनेकस्ट्िरुपी ियकारीिर आधारुन विवहिे. मोझाट् आवण राह म स यानंी स्ट्िराचं्या प्राथवमक विभागणीची 
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फारशी रचता केिी नाही असे त्याचं्या संगीतिेखनातीि काहंी ठळक विभागामंधीि ियकारीच्या 
कौशल्यािरुन वदसून येते. तथावप त्याचं्या नेहमीच्या ियपद्धतीत फक्त मात्राकृतीमधीि वनयवमतता आवण 
समप्रमाण याच बाबी वदसून येतात. पाविमात्य संगीताचे आपण समजतो ते िैवशष्ट्ट्य हेच आहे. 

 
पाविमात्य संगीतामधीि, विशषेतः समूहगानािरीि िाङ्मयात आढळून येणाऱ्या उदाहरणातून 

अप्रचवित अशा ियीच्या रचनासंघटना वनदश्नास येतात. पण माझ्या उदे्दशाकवरता, विसाव्या 
शतकापूिीच्या दोन प्रकारच्या संगीताबाबतच आपिा विचार मयावदत ठेििा तर पुरेसे होईि. आवण ते 
दोनही प्रकार, अनेकरुपी ियीच्या िीणेिरच आपिे अिधान ठेिीत असल्याने, मिा या बाबतीत ते 
अपिादात्मक िाटतात. ते म्हणजे, इ. स. १३०० च्या अखेरीच्या फ्रें च आवण इटावियन रचनाकाराचें 
अिीकडेच अथाची उकि झािेिे, तसेच शके्सपीअरच्या काळातीि पे्रमगीतकाराचें विवखत संगीत. 
अपिादात्मक असे हे प्रकार असिे तरी मिा असे दाखिनू द्याियाचे आहे की, अमेवरकन ियकारी ही 
अगदी िगेळ्याच अनेकरूपत्िाच्या गृहीतािर आधारिेिी आहे. आवण असा गृहीत विचार दुसरीकडे 
कोठेही वदसून येत नाही.  

 
चौदाव्या शतकाच्या अखेरीच्या रचनाकारापंैकी काहींचे संगीत, वमडीव्हि ॲकॅडेमी ऑफ 

अमेवरकातफेच्या प्रवसद्धीकरणामुळे उपिब्ध झािे आहे. त्यािरून त्या काळच्या पोिाडे आवण व्हीरिेमधीि 
ियीच्या खेळाचं्या आिय्कारक गंुतागुती नजरेस येतात. या गं्रथाचे संपादक वििी अपेि याचंा तक्  असा 
आहे की, या ियकारी त्याचं्या रचनाकारानंा पुरतेपणाने जाणिल्या नसून कदावचत त्या त्यानंा 
स्ट्िरविपीच्या विचारामंधून स्ट्फुरल्या असव्यात. हे अथात शक्य आहे की, स्ट्िरविपीमुळे या रचनाकारानंा 
एक निीन छंद वमळािा, आवण त्यामुळे ियीच्या सम्मीिनाच्या सगळ्याच अवभनि प्रकाराबाबत त्यानंा 
प्रयोग करता येऊ िागिे. तथावप वनव्िळ कागदािर उतरिेल्या या ियकारी असूनही अिीकडच्या 
संगीतकारािा त्याचंी मोठीच भरुळ पडते. मात्र त्या तशाच अद्याप कागदािर रावहल्या असाव्यात की नाही 
याबद्दि मात्र शकंा िाटते.  

 
उिट एविझाबेथच्या काळामधीि पे्रमगीताचें ियकारीतीि बारकाि े इगं्रजी बोिीमधीि ियीत 

मुरिेिे होते. बोिीमधीि कोणत्याही भागात त्यानंा अिगपणाने साभंाळून घेतल्यामुळे आडियीमधीि 
अवनयवमतपणात एक रमणीय स्ट्िैरपणा वनमाण झािा. आवण इंग्रजी ही एक आघातप्रधान भाषा असल्यामुळे 
आवण वतच्यात संख्येऐिजी गुणवनदश्क मूल्येच असल्याकारणाने, ियीचा एक संपन्न आवण ििवचक प्रकार 
वनमाण झािा आवण त्यािा त्याकाळच्या दुसऱ्या कोणत्याही युरोवपअन घराण्यात तोड वमळािी नाही. 
गंमतीची गोष्ट अशी की, एविझाबेथच्या काळातीि िोकाचं्या ियकौशल्याचे आकिन आवण कौतुक 
विसाव्या शतकातच होऊ िागिे आहे. यापूिी ियकारीच्या आकृतीमध्ये घेतिे जाणारे स्ट्िातंत्र्य हा गुण 
नसून एक प्रमाद मानिा जात असे. यासंबधंी विव्ल्फ्रड मेिस् यानंी थोडक्यात विवहिे आहे की, 
एकोवणसाव्या शतकामधीि समीक्षक, ज्या सोळाव्या शतकातीि ियीिा अस्ट्पष्ट समजत असतात त्याच 
शतकात, िास्ट्तविक ियीचा विकास युरोवपअन इवतहासातीि उच्चतम अिस्ट्थेपयंत पोहचिा. त्यानी पढेु 
म्हटिे आहे की, इंग्िंडमधीि या संगीतातल्या ियीचा विकास शके्सपीअरच्या मुक्तछंदासमितेच झािा, 
आवण ही फारशी अनपेवक्षत गोष्ट िाटत नाही. भाषणामधीि िय, आवण मात्रानुसार आघात याचं्यात 
उद भिणाऱ्या हळुिार ताणामधून या मुक्तछंदानंीं आपिा पवरणाम साधिा होता.  
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अमेवरकन संगीतात विशषेत्िाने वदसून येणाऱ्या अनेकरूपी ियरचना याचंी जात एविझाबेथच्या 
काळामधीि रचनाकाराचं्या रचनापेंक्षा िगेळी आहे हे मुद्दाम सागंाियािा हि.े ियीच्या पढुीि चिनात 
कोणत्याही एकाच मात्राघाताचा प्रभाि जाणि ूनये अशी काळजी घेऊन एक नाजूक आवण तरि असे स्ट्पंदन 
वनमाण कराियाचे, एिढाच त्याचंा विचार होता. उिट आपल्या अनेकरुपी ियकारीत एका वनयवमत 
स्ट्पंदनासमोर दुसरे स्ट्िैर स्ट्पंदन आणाियाचे असा आग्रह आहे. याचे सगळ्यात पवरवचत उदाहरण 
आपल्यािा जाझ बँडमध्ये सापडते. त्यावठकाणी मूळच्या ियविभागाच्या आधाराने आवण त्याच्या भोिती 
आिापीची िादे्य स्ट्िैरपणाने आपल्या स्ट्ितःच्या ियकारी वनमाण करू शकतात. वशिाय चािू शतकात 
विशषे मान्य झािेिे ियीमधीि उत्कटतेिरीि िक्ष्य याची त्यात भर पडते. रवशयन, हंगेवरअन, 
स्ट्काव्न्डनेव्हीअन असे िगेिगेळे राष्ट्रीय संगीत आवण त्याचं्यामधीि अप्रचवित अशा ियी याचं्यात अवधक 
रस घेतिा जात असल्यामुळे मात्रानुरुप स्ट्िरविभागणीचा जुिूम मोडून काढण्यािा मदतच झािी. बहुतेक 
युरोवपअन देशात यामुळे गभंीर प्रकृतीच्या संगीतािा ियविषयक घटक अवतमहत्त्िाचे म्हणून विचारात 
घ्याि ेिागेि.  

 
अमेवरकेमधीि आपल्या ियकारीचे िैवशष्ट्ट्य म्हणजे वतच्यातीि सूचक अगर उघड ऐकू येणारा 

ठामपणा आवण त्याचबरोबर निनिीन ियबंध वनमाण करण्यासाठी बहाि केिेिे स्ट्िातंत्र्य. स्ट्िरािा झोके 
देण्याची तरकीब हे त्याचेच उदाहरण आहे. यावठकाणी गायक अगर िादक पायाभतू अशा ठाम ियीत 
मात्राघाताशी खेळत असतो. त्या आघातािर नेमका कधीच न येता, तो मुद्दाम मागे रहातो आवण त्या 
आघाताविषयी उत्कंठा दाखवितो. आवण हे सि् अशा सूक्ष्म मात्राचं्या क्रमिारीने की, एखाद्या विपीमध्ये 
त्याचा तपशीि नमूद करता येणार नाही. अथात तो आघात वनवित कोणत्या जागी येणार आहे याची खात्री 
असल्याखेरीज त्याच्याभोिती अगर बाजूिा त्यािा राहता येणार नाही. म्हणजे या वठकाणी वनयामकतेच्या 
संदभातच स्ट्िैरतेिा शोभा प्राप्त होते हे ध्यानात येईि. याच्या उिट आपिे उत्तम जाझ बँडिादक 
काटेकोरपणाने, ियीिा साभंाळून आघातस्ट्थानािर येऊन थडकतात त्यािळेी आपल्या वसम्फनी 
संगीतकारानंा ते ऐकून मान खािी घािािी िागते. याप्रमाणे ियीशी वतच्या भोितािून केिा जाणारा 
ओढाताणीचा खेळ उते्तजन पाित असून त्यामुळे ियीविषयीच्या अमेवरकन आवण युरोवपअन विचारसरणीत 
तफाित पडत चाििी आहे.  

 
िय ही स्ट्िरिाक्याशीच वनगवडत असून त्याचे स्ट्पष्टीकरण करणे, हेच वतचे उवद्दष्ट असते अशी 

वशकिण युरोवपयन माणसािा वदिी जाते. उिट आपिा विचार वतचे स्ट्िरुप उिगडून दाखविण्याचा 
असतो. जणूकाही वतच्या साच्यात मागाहून सुचिेिे सूरही आपण सामािनू घेतो. अथातच हे अक्षरशः 
अमिात आणाि े असा उदे्दश नाही. तथावप वतचा विचार चतुथांश, अष्टमाशं अगर सोळाशं स्ट्िरभागापयंत 
करीत जाण्याची आपिी प्रिृत्ती यािरून वदसून येते. ियीच्या िघुत्तम विभागाचें श्रिण आपल्यािा सुखािह 
होते असे रॉय हॅरीस म्हणतात ते याच अथाने. अशा िघुत्तम विभागाचंी जुळिणीं नेहमीच्या दोन आवण दोन, 
अगर तीन आवण तीन याचं्या बेरजेपेक्षा, संगीताच्या दृष्टीने अरुढ अशा विषमतेची होण्याचा संभि आहे. 
आपल्या युरोवपयन सहकाऱ्यानंा हे पटणार नाही. ते म्हणतीि, ‘आम्हीसुद्धा अिीकडे, स्ट्िरामधीि विषम 
विभागणीचे स्ट्िातंत्र्य घेऊन आमचे संगीत विहीत असतो.’ तसे ते अथातच विहीतात. तरीसुद्धा, आपण 
एखाद्या युरोवपयन संगीतकाराने अमेवरकन ियकारीचा िापर करून केिेिे िादन फक्त ऐकाि े म्हणजे 
दोघाचं्या ियविषयक विचारसरणीमधीि फरक आपल्या ध्यानात येईि.  
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विन्रॉप साजेट यानंी जाझिादकाचे उदाहरण घेऊन असाच मुद्दा माडंिा आहे. ते विवहतात, 
‘जाझ िादकािा आपल्या िादनातीि आणखी विभागिेल्या दुय्यम अशा आघाताचंी स्ट्पष्ट जाणीि असते. 
मग त्यातीि िय वकतीही सािकाश असो. अशा सूक्ष्म विभगाशाचंी जाणीि कोणत्याही दरम्यानची अक्षरे 
टाळून नाद वनमाण करण्याच्या त्याच्या कसबात वदसून येते. युरोवपयन संगीतािा या गोष्टी अगदीच 
अपवरवचत आहेत.’ त्यानंी पुढे म्हटिे आहे, ‘बऱ्याच युरोवपयन अवभजात संगीतकारात अशी जाणीि 
नसल्याकारणानेच त्यानंा जाझिादन पवरणामकारकरीतीने का कवरता येत नाही याचा खुिासा होतो.’ 

 
एक िैवशष्ट्ट्य या नात्याने अमेवरकन संगीतात ियीचा आिजू्न विजार केिा जात असल्यामुळे, 

त्याचा एक पवरणाम म्हणजे त्याच्यात आघातोद्भि नादावंिषयी विशषे आस्ट्था वनमाण झािी आहे. 
एकोवणसाव्या शतकामधीि िाद्यिृदंात उपयुक्त ठरतीि अशी फारच थोडी प्राथवमक स्ट्िरूपाची आिाज 
वनमाण करणारी िादे्य असाियाची. अिीकडे क्यूबा, रावझि आवण मेव्क्सको या देशामंधीि संगीतिाद्याचंी 
भर पडल्यामुळे आपिे नादाघाताचे के्षत्र समृद्ध झािे आहे. त्यातीि काही िादे्य आपल्या पारंपवरक 
संगीतघटनेतही हळूहळू वशरकाि करू िागिी आहेत. वसम्फनी िृदंिादनामधीि यापूिी अगदीच दुि् वक्षत 
असिेल्या दािनातही अवभनि आवण िैवशष्ट्ट्यपूण् असे नाद आवण आिाज दाखि झािे आहेत. हल्लीचे 
रचनाकार आघातिाद्यासबंधीच विहू िागल्यापासून पवरपाठातीि विचारसरणीिा किाटणी वमळािी 
आहे. वतसऱ्या दशकात या विचारके्षत्रामधीि एक अगे्रसर असा एद गा व्हारेस हा होता. आवण त्याच्या 
उदाहरणामुळे तशाच पद्धतीने प्रयोग करण्याची इतर रचनाकारानंा पे्ररणा वमळािी. दोन वपआनो आवण 
दोन आघातिादे्य याचं्याकवरता रवचिेिे बेिा बाटोकचे सोनाटा, आवण चार वपआनो आवण तेरा आघातिादे्य 
याचं्या समिते केिेिे स्ट्ष्ट्राव्व्हन्स्ट्कीवनर्ममत “िा नोसेस” (Les Noces) या गीतनृत्याचे िृदंिादन, यामुळे 
अवभनि नादमयतेबद्दिची आस्ट्था हे आपल्या काळाचे िैवशष्ट्ट्य आहे, या विधानािा आणखी बळकटी येते. 
तथावप उत्तर आवण िॅवटन अमेवरकेमधीि संगीतकारातंच ही आस्ट्था स्ट्िाभाविकपणे असल्याने, 
त्याचं्याकडूनच आघोतोद्भि नादासंबधंीच्या सतत संशोधनाची आवण वजज्ञासेची आपण अपेक्षा करू शकतो. 
व्व्हिा िोबोसने, मिा आपिा राझीविअन आघात-िाद्याचंा खाजगी सगं्रह दाखवििा त्यािळेी मिा फार 
हेिा िाटिा. असे काही पावहल्यानंतर एखाद्यािा प्रश्न पडतो तो हा की, वसम्बािचे कक् श आघात आवण 
बासड्रमचा रुक्ष घुमारा याचं्यािरच आपण आपिी गुजराण इतका काळ कशी करू शकिो? 

 
ियपे्रवरत संगीताच्या विषयाची रजा घेण्यापूिी, जाझ िादकाच्या एका िैवशष्ट्ट्याचा थोडासा उल्लखे 

कराियिा हिा. त्याची तारीफ विशषेतः युरोवपयनाकंडून झािेिी आहे. या वठकाणी माझ्यापुढे अशा 
िादकाच्या उत्स्ट्फूत् कामगतीमधीि त्याचे सामर्थय् विचारासाठी आहे. संगीताच्या शब्दकोशात या 
उत्स्ट्फुत्तेचा अथ् शोधल्यास, सागंीवतक इवतहासामधीि काही कािखंडात, रचनाकारानंी आपल्या सि् 
रचना आिापीच्या अंगाने आवण त्याचंा उत्स्ट्फुत्तेने आविष्ट्कार करताना िापरिेल्या सामर्थयाचा उल्लखे 
आढळतो. बारोक काळात, साथीसह अगदी खािच्या स्ट्िरापासून उत्स्ट्फूत् िादनाची कामगत ही एखाद्या 
सुषीरिादकािा सहजसाध्य गोष्ट होती. तथावप सावंघक उत्स्ट्फूत् िादन करण्याची कल्पना जाझ 
युगामधीि आहे. अशा उत्स्ट्फूत् िादनािा नेहमीपेक्षा अवधक महत्त्ि वमळते ते फोनोग्राफमुळे. याचे कारण 
अशी एखादी सहजवसद्ध गोष्ट जतन करणे आवण पढेु वतचा सुगधं पसरविणे हे फोनोग्राफमुळेच शक्य होते. 
िोकसंगीतामधीि याच अिस्ट्थेमुळे फ्रें च अवफवसओनाडो जाझसारखी गेय होऊ िागिी.  

 
संगीताचा आविष्ट्कार उत्स्ट्फूत्तेने केिा जातो त्यािळेी काहीसा धोका पत्करािा िागतो आवण 

पवरणामाची कल्पना येत नाही ही स्ट्ियवंसद्ध गोष्ट आहे. आवण पाच अगर सहा िादक असो िादन एकदमच 
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करणार असतीि तर, त्या पवरणामाचा अवधकच अवनवितपणा वनमाण होतो. पण हीच त्यामधीि गंमत 
आहे. उत्स्ट्फूत् िादक हा अिीकडीि रचनेमधीि एका प्रिृत्तीिा नेमका विरोध करतो, आवण ती म्हणजे, 
विवखत संगीताचा तशाचा तसाच, तंतोतंत आवण अगदी वबनचूक आविष्ट्कार करािा असा आग्रह धरणारी 
प्रिृत्ती. कदावचत स्ट्राव्व्हव्न्स्ट्क आवण िादकािंर कठोर वनयंत्रण असाि ेअशा त्याच्या मतािा पारठबा देणारे 
याचंा अवभवनिशे गैरिाजिी प्रकारचा असािा. कदावचत िादकािा अवधक िाि वमळािा आवण त्यािा 
उत्स्ट्फूत् िादन करण्यात जात् त मोकळीक वदिी जािी. एका उमेदीच्या रचनाकाराने, ग्राफ पेपरिर 
रचनािेखन करण्याची अवभनि कल्पना अिीकडेच माडंिी आहे. वतच्यानुसार, त्यािर एखादा स्ट्िरसमहू 
कोणत्या जागी आवण केव्हा िाजिाियाचा एिढेच त्रोटक वदग्दश्न कराियाचे असून, आयत्यािळेी जो 
समूह सुचेि त्याचेच िादन करण्याची मुभा िादकािा द्याियाची. असे असूनही बरेचसे जाझमधीि उत्स्ट्फूत् 
िादक पुरेसे स्ट्ितंत्र नसतात. याचे कारण जाझ संगीताच्या वनयमातीि रुवढवप्रयता आवण आिापीच्या 
वनयमाचंा गैरिापर. िेनी वरस्ट्टानो आवण इतर काही जाझिादक यानंी प्रसतृ केिेल्या समूहामधीि 
उत्स्ट्फूत्तेची अिीकडीि उदाहरणे या दृष्टीने िक्षणीय आहेत. कारण त्यात या दोनही अडचणी टाळल्या 
गेल्या आहेत. अमेवरकन सगंीतकार जेव्हा, अशा मोकळेपणाने, आपिे उत्स्ट्फूत् िादन करतात आवण 
ध्िवनमुवद्रकेमधून आपण ते पनु्हाही ऐकू शकतो, त्यािळेी युरोवपयन संगीतकारािा एकदमच कबिू कराि े
िागते की, असे काही या सगंीतात वनमाण झािे आहे की त्यािा दुसरीकडे तुिना नाही.  

 
नीग्रो आवण आयबवेरअन साधनसामग्रीचा अमेवरकन संगीतकाराच्या कल्पकबदु्धीिर बराच प्रभाि 

असिा तरी वतच्यािर आवदिासी इवंडयन िोकाचं्या सागंीवतक संस्ट्कृतीचा पवरणाम मात्र वकरकोळ वदसून 
येतो. कोिंबसपूि् संस्ट्कृतीमधीि संगीताचे दुदैिाने फारच थोडे अिशषे रावहिे आहेत आवण जे काही 
रावहिे आहेत तेही काही थोड्या िाद्याचं्या आवण त्यामधून अजमािल्या जाणाऱ्या स्ट्िरसप्तकाच्या 
स्ट्िरूपात. आजचे इंवडयन्स जेव्हाकेव्हा गातात अगर नृत्य करतात, त्यािळेी ते त्याचेंच संगीत असते असे 
मानणे अिघड जाते. त्यातिे वकतीसे तोंडी वशक्षणपरंपरेने त्यानंा प्राप्त झािे आवण वकतीसे त्यानंा रजकून 
घेतल्यानंतरच्या पवरव्स्ट्थतीत त्यानंी वमळििे हेही सागंणे कठीण आहे. या इंडीयन संस्ट्कृतीची िाढ जेथे 
जोरकसपणे झािी आवण ती वटकून रावहिी अशा मेव्क्सको आवण पेरू यासारख्या देशात मात्र गंभीर 
प्रकृतीच्या संगीतािर त्याचा सगळ्यात अवधक प्रभाि पडिा आहे. आपल्या देशात या इंवडयन िोकानंी 
इंकास अगर अझटेक्स जमातीइतकी सांस्ट्कृवतक पातळी गाठिी नसल्याकारणाने, आशयसंपन्न अशा 
साधनामंधून, पे्ररणा वमळण्याची त्याचं्यामधीि फारच थोड्या रचनाकारानंा आशा होती. याबाबतीत आथ्र 
फारििे आवण त्याचे सहकारी रचनाकार यानंी प्रयत्न करूनही आवण एडिड् मकॅडोििेचे इंवडयन सूट 
प्रसृत होऊनही फिदायी असे काहीच घडिे नाही. आपल्यामधीि रचनाकाराबद्दि या ‘पवहल्या’ 
अमेवरकनानंा काही भािपूण् आकष्ण िाटत असल्यास ते समजण्यासारखे आहे. याचे विशषे कारण 
त्यािळेी अमेवरकन रचनाकार स्ट्ितःच एखाद्या तदे्दशीय सागंीवतक आविष्ट्कार-प्रकाराच्या शोधात असतो. 
तथावप संदभावशिाय ऐकत असताना अशा पुरातन साधनाचंा िापर पवरणामकारक िाटािा इतपत आपिे 
रचनाकार त्याचं्याशी एकजीि होऊ शकिे नाहीत हे उघड आहे.  

 
अशाच काहीशा पवरव्स्ट्थतीत कािोस इसावमट हा अिीकडीि वचिीअन रचनाकार अवधक 

यशस्ट्िी ठरिा. दवक्षण वचिीमधीि अरॉकावनयन इवंडयन हे पेरूमधीि इंकाज इतके सुसंस्ट्कृत नाहीत. 
आवण तरीसुद्धा त्याचं्यात राहून आवण त्याचं्या संस्ट्कृतीत अिगाहन करुन इसावमट त्याचं्या गीत आवण 
नृत्यािर आधारिेल्या आपल्या वसम्फनीमध्ये त्याचें काहंीसे स्ट्ितंत्र असे व्यव्क्तमत्ि आणि ूशकिा.  
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तथावप इंवडयन व्यव्क्तमत्िाचा विशषे प्रभाि, आपल्या गोिाधामधीि संगीतातीि त्याचे गाढ 
प्रवतरबब, हे मेव्क्सकन रचनाकाराचं्या अिीकडीि सपं्रदायात आवण विशषेतः कािो शा िझे आवण 
वसल्व्हेस्ट्रे रेव्ह्यएूल्टास याचं्या संगीतकृतीत आढळून येते. त्या दोघाचें व्यिधान त्या सगंीताच्या आशयाकडे 
नाही, इतके त्याच्या स्ट्िभािधमाकडे झुकिेिे आहे. अमेवरकन इंवडयन माणसाची पूिीची मावहती 
नसतानाही त्याचं्या संगीतिेखनातून त्या माणसाच्या स्ट्िभाििैवशष्ट्ट्याचा अंदाज आपल्यािा करता येईि. 
शािझेचे संगीत जोरकस आवण हेतुपुरस्ट्सर असून, स्ट्िराविष्ट्कारात जिळजिळ वनयतीिा आिाहन करणारे 
िाटते. ह्या संगीतात एक नेमस्ट्त, मंद आवण ििवचक असा अमेवरकन-इंवडयन श्रुवतगोचर होतो. हे संगीत 
आग्रही, प्रखर आवण हट्टीही आहे. मेव्क्सकोमधीि एखाद्या चपराशासारखा या वठकाणी विनय मुळीच नाही. 
स्ट्ितःचे मन ज्यािा कळिे आहे असे हे संगीत आहे. सरळ स्ट्पष्ट आवण म्हटिे तर, तत्ितः िौवकक 
कोणताही बाहेरचा अिंकार अगर नटिपेणा त्याच्यात नसतो. झोपडीच्या एखाद्या विटाचं्या रभतीसारखे ते 
उजाड िाटत असल्याने, सकृद्दश्नी त्यात पहाण्यासारखे काही नसूनही ते आपल्यािा बरेच काही सागंणारे 
असते. इतके असूनही शिेटी शािझेचे संगीत हे भरपूर रीतीने अयुरोवपयन आहे. त्याच्या ठायी असिेिा 
‘इंवडयनचा’ गुणविशषे मिा काही एका तऱ्हेने, आधुवनक स्ट्िरूपाचा िाटतो. काहीिळेा तर ते अगदी 
अस्ट्सि आधुवनक संगीत असाि ेअसे मिा िाटते. आवण तेही केिळ िरकरणी नव्हे तर अशा अथाने कीं, 
अनेक शतकामधीि सौंदयानुभतूीच्या संवचतापासून दुरािल्यानंतरच्या अशा अनािृत आधुवनक मानिाचे 
िास्ट्ति दश्न हे संगीत घडिनू आणते.  

 
शािझेच्या संगीताची, त्याचा देशबाधंि मरहूम वसल्व्हेस्ट्रे रेव्हयूएल्टास याच्या कृतींशी तुिना 

केल्यास ते उद बोधक होईि. वसल्व्हेस्ट्रे रेव्हयएूल्टास याच्या संगीतिेखनामधीि कंप आवण उग्रता यामुळे 
मेव्क्सकन स्ट्िभािातीि वखन्नता अवधक भडकपणे रंगवििी जाते. रेव्ह्यएूल्टास हा िोकातं िािरिेिा 
माणूस असून त्याचं्या संगीतामधीि ध्िनींचा त्यािा एक िोकवििक्षण कान होता. त्याने विस्ट्तृत वसम्फनी 
अगर सोनाटा या ऐिजी, िृदंिादनाकवरता िहानिहान गीते विवहिी. आवण त्यानंा नािहेी व्हेन्टानाझ 
(Ventanas), एस्ट्क् िीनाझ (Esquinas), जानीट झीयो (Janitzio) (Windows, Corners, Janitzio) अशी 
तऱ्हेिाईक वदिी. शिेटचे नाि त्याने पाटझक्यआूरो या सरोिरातीि तशा एका िहानशा बेटािरून वदिे 
आहे. त्याच्या रचनाकृती आहेत त्यापेक्षा अवधक झाल्या असत्या, पण तो १९४० मध्ये ियाच्या चावळसाव्या 
िषी वदिगत झािा. तथावप त्याने आपल्याकवरता मागे ठेििेल्या कृती या िैपलु्य आवण जोम मेव्क्सकन 
िैपुल्य आवण जोम या गुणविशषेानंी संपन्न असून त्यामुळे त्याचें श्रिण आपल्यािा सुखकारक होते.  

 
केिळ पाविमात्य कल्पकतेच्या गुणाचंा शोध घेत असताना दवक्षण आवण उत्तर अमेवरकेचे दोन 

रचनाकार मिा असे वदसतात की, त्याचं्यात बरेच गुण समान आहेत आवण विशषेतः दोघामंध्ये शोधक 
बुद्धीची एक उज्ज्ििता आवण समृवद्ध अशी आहे की ज्यानंा युरोपमध्ये तुिनेसाठी नेमके उदाहरण वमळणार 
नाही. माझ्या नजरेपढेु राझीिचा हेटर व्व्हिा-िोबोस आवण कनेव्क्टकटमधीि अमेवरकन-चाि्स ईव्हज 
ही दोन नाि ेयेतात.  

 
सापेक्ष मूल्याचें विचार बाजूिा करून अशाच प्रकारची देणगी दुसरीकडे पहाियाची असेि तर 

हरमान मेिव्हीिचे बायबिच्या धाटणीचे गद्य रकिा िाल्ट व्व्हटमनचे सागरसम अथागं काव्य, याचं्याकडे 
आपणािा िळाि े िागेि. या दोघा रचनाकारामंधीि कल्पकतेच्या समदृ्धीचा, एखाद्या ‘निीन जगाच्या’ 
के्षत्राशी आवण त्यामधीि स्ट्िैरतेशी संबधं जोडिा तर ते चुकीचे होईि काय? कल्पकतेच्या अवतरेकामुळे 
वनमाण होणारा एक प्रमुख दोषही त्या दोघामंध्ये सारखाच आहे. तो दोष म्हणजे त्याचं्या मनात गदी 
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करणाऱ्या असंख्य प्रवतमा एका एकसधंी िेखनात त्यानंा बसविता आल्या नाहीत. व्व्हिािोबोसच्या 
बाबतीत त्याच्या कल्पकतेिा, अरण्यभमूीमधीि घनदाट िनश्रीची उपमा देण्याचा मोह पडतो. त्याच्या 
संगीतामधीि ध्िनीमुळेच असे मनात येते. ईव्हजच्या सगंीतात, तो अमेवरकेच्या ज्या भागात राहतो त्याच्या 
स्ट्िभािधमािा अनुसरुन अनुभिाच्या अतीताकडे आवण सि्व्यापकतेकडे पोहोचण्याची उत्कंठा आपल्यािा 
भासमान होते.  

 
ईव्ह ज आवण व्व्हिािोबोस याचं्या संगीतात अवतरंवजत शिैीमुळे काही न्यनू उत्पन्न झािे असाि े

काय? अिेव्क्सस तोकव्व्हिा हे १८३० च्या सुमारास आपल्याकडे आिे असताना म्हणािे होते की, अशी 
अवतरंवजत शिैी हे अमेवरकन िक्त्याचे आवण िेखकाचे एक िक्षण आहे. विस्ट्तीण् देशाचा असा काही गुण 
असिा पावहजे आवण युनायटे्ड स्ट्टेटसपेक्षा रावझि हा विस्ट्ताराने अवधक आहे हे विसरता येत नाही, की 
ज्यामुळेच, ठराविक मयादाचं्या पिीकडे धाि घेण्याची सजृनशीि किाकारानंा पे्ररणा वमळते. परंपराप्राप्त 
संयमाचा अभािही या वठकाणी काम करतो. आवण अशा संयमाच्या अभािाची सुपीक बुद्धीशी सागंड झािी 
म्हणजे, त्यािळेी आत्मवचवकत्सा आपोआपच अंतधान पािते. परंपरेने वदिेिा मानदंड जिळ नसेि तर 
साके्षपीपणाने वनिडावनिड करणे कधीतरी जमेि काय? तसे फारसे वदसत नाही. या दोघानंा 
आत्मवचवकत्सा करता येत नसूनही त्याचं्यापासून एक सामर्थय् प्रसि पािते. हे सामर्थय् तदे्दशीय जातीच्या 
पृथगात्मतेचे आहे आवण म्हणनूच त्याचें संगीत प्रकषाने ह्या गोिाधाचे िाटते. 

 
ईव्हज आवण व्व्हिािोबोस याचं्या रचनाकृतीत सदृश स्ट्थाने अनेक आहेत. आपल्या 

आयुष्ट्यक्रमाचं्या एका अिस्ट्थेत स्ट्थावनक जीिनाचे िास्ट्तिरूप सूवचत करण्यासाठी प्रवतमापद्धतीचा िापर 
त्या दोघानंीही केिा. त्याचबरोबर आपल्या किाकृतींना घरगुती नािं े देण्याचीही त्याचंी पद्धती होती. 
ईव्हजचे हाऊसाटोवनक ॲट स्ट्टॉकवरज (Housatonic at Stookbridge) या वसम्फनी वचत्रािा तोड म्हणनू 
व्व्हिािोबोसचे ‘विट्टि रेन ऑफ कापीरा (Little Train of Caipira) िक्षात येते. ‘विवशष्टातूंन व्यापकतेची 
सूचना’ देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा दोघानाहंी मोह आिरत नाही. तंत्रके्षत्रात त्या दोघानंीही साहसे केिी 
आवण अनेकस्ट्िरूपी सुरािटी आवण ियकारी याचं्या पवरणामाबाबत प्रयोग केिे. आवण हे सि् अशाच 
बाबतीमधीि युरोवपयन उदाहरणे त्यानंा माहीत होण्याच्या फार पूिी. (ईव्हजचे याविषयीचे काय् विशषे 
उल्लेखनीय आहे.) दोघेही आपल्या देशाच्या सागंीवतक इवतहासात आपिे प्रमुख स्ट्थान वटकिनू आहेत. 
आवण याचे कारण आजिर इतर रचनाकारानंा उवचत िाटिेल्या युरोवपयन पंवडती आदशाकडे त्यानंी 
आपणाहून दुि्क्ष केिे. तरीसुद्धा दोघामध्ये इतके सादृश्य असूनही त्यातीि प्रत्येकाचे संगीत अगदी 
व्यक्तीगत आवण दुसऱ्यापासून वभन्न आहे.  

 
ईव्ह ज आवण व्व्हिा-िोबोस, याचं्या संगीतामधीि फुिोरा आवण स्ट्िरजाि याचं्या अगदी उिट 

तथावप अमेवरकेच्या दुसऱ्या आवण एका िगेळ्याच बाजूचे वततकेच प्रावतवनवधक दश्न घडविणारे संगीत 
व्हर्मजि थॉम्सन आवण डग्िस मूर याचें आहे, साधे स्ट्िर, ठराविक अंतराची िय आवण शाळामंधीि 
साप्तावहक प्रसंगाचे स्ट्िरमेळ यामधून वनमाण केिेिे इतके वनखािस स्ट्पष्ट आवण उजाड संगीताचे 
उदाहरण गंभीर प्रकृतीच्या युरोवपयन संगीतात आढळणार नाही. त्याचं्या रचनाकृतीत ग्रामीण 
अमेवरकेमधीि गुणविशषेाचें वचत्रण असल्यामुळे, अमेवरकन संगीतात त्याचं्या कायाने एक ‘वमडिसे्ट्टन् 
शिैी’ दाखि झािी असे म्हणता येईि. एखादे स्ट्तोत्र, भािगीत िा ग्रामीण नृत्य यामधीि अनिंकृत 
सौंदयाचे त्याना आकष्ण असल्यामुळे ते आपल्या संगीतात प्रादेवशकतेची प्रवतमा उभी करतात. अशी 
प्रादेवशकता आपल्यािा सावहत्यात आवण वचत्रकिेत आढळते. परंतु तीं वसम्फनी आवण गायनात क्ववचतच 
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वदसून येते. हे सागंाियिा नकोच की, ही दोनही माणसे सुसंस्ट्कृत संगीतकार आहेत आवण म्हणूनच, त्यानी 
संगीतामधीि इतकी अपुरी भाषा उघडपणे स्ट्िीकारािी यािरून त्याना प्राप्त झािेल्या गानसपंत्तीिर त्याचंी 
वकती वनष्ठा आहे हे वदसून येते. दोघानंीही आपल्या सगंीतकात आवण वचत्रपटिेखनासाठी या पुरातनसम 
वमडिसे्ट्टन् शिैीचा पुरेपुर उपयोग करून घेतिा आहे. विशषेतः थॉम्सनने जटयू्ड स्ट्टेनच्या ‘फोर सेन्टस 
इन री ॲक्टस’ (Four Saints In Three Acts) आवण ‘वद मदर ऑफ अस ऑि’ (The Mother of Us All) 
या नाट्यकृतींच्या सहाय्याने आपल्या संगीतसामग्रीमधीि साधेपणािा एक अगदीच िगेळी किाटणी वदिी 
आहे. या वठकाणी एका नव्या स्ट्िरुपात, वगल्बट् आवण फारििे यासारख्या अगोदरच्या अमेवरकन 
रचनाकारानंी माडंिेिी कल्पना पुन्हा पुढे आणिी जात आहे हे िक्षात घ्याियािा हि.े त्याचें म्हणणे असे 
होते की, केिळ आपल्याच संगीतातीि िास्ट्तितेिा महत्ि देऊन इतर िोकाचं्या अवतविकवसत 
संगीतसंस्ट्कृतीच्या आिाहनािा विरोध केिा तरच एखादे िळेी आपिी स्ट्ितःची सागंीतीक भाषा आपल्यािा 
सापडेि.  

 
आपल्या काळच्या रचनाकाराचं्या कृतींतून ‘अमेवरकनत्ि’ हुडकून काढण्याचा हा उद्योग ज्यानंा 

मुळीच मान्य नाही असे माझे काही िाचक आहेत हे मी जाणून आहे. या प्रकरणामधीि विवशष्ट अथाने रोजर 
सेशन्स, िाल्टर वपस्ट्टन आवण समॅ्यूअि बाब्र याचं्या कृती प्रकषाने ‘अमेवरकन’ नाहीत आवण तरीसुद्धा 
संगीतामधीि अमेवरकन कल्पकतेचे काय् असा एकूण विषय साकल्याने माडंिा तर अथात तसे करून 
दाखविण्याचा या चचेचा इरादा नाही. त्यांच्या कृतीमधीि अथ्गभ्तेिर साहावजकच भर वदिा जाईि. 
त्याचं्या वसम्फनी आवण मफैिीच्या संगीतात सि्व्यापकत्िाचा आदश् आढळून येतो आवण राष्ट्रीयत्िािा 
कमी िेखिे जाऊन सागंीवतक मूल्यािर प्रामुख्याने भर वदिा जातो. ज्यािा आपिे संगीत सि्तः अगदी 
निीन आवण विवभन्न असाि ेअसे िाटते अशा युरोवपयन संगीतशौकीनाचा मिा वतटकारा येतो. त्याच्या ही 
गोष्ट िक्षात येत नाही की, िाल्डो फँ्रक एकदा म्हणािे होते त्याप्रमाणे अमेवरका ही युरोपची दफनभमूी आहे. 
माझ्या कल्पनेप्रमाणे यािरून त्यानंा सुचिायचे होते ते हे की, युरोपची जीिनपद्धती आवण ज्ञान हे सि् 
आपल्यािा प्राप्त झािेच असून ते यापुढे आत्मसात् करून आपिेसे कराियािा हि ेत्यानंतरच विशुद्ध अशा 
अमेवरकन सजृनशीितेची आपल्यािा आशा करता येईि. तथावप अशा सजृनशीितेची आज काही वचन्हे 
वदसतात की नाही, हे पाहाणेही मानसज्ञानाच्या दृष्टीने जरूरीचे आहे. इतर देशामधीि विशषेतः ज्या 
वठकाणी अजून ते आकारािा आिे नाही, अशा देशामधीि संगीत ऐकल्यानंतर माझी या बाबतीत खात्री 
झािी आहे. याचे कारण आपल्या स्ट्िभाििैवशष्ट्ट्याने चमकणाऱ्या स्ट्िराचीच आपण अपवरहाय्तेने प्रतीक्षा 
करीत असतो. अशी िृत्ती संकुवचत आवण सदोषही असेि पण ती एक वनहेतुक प्रवतवक्रया असून 
वतच्याबरोबर दुसरीही एक जाणीि ठेििी जािी की, एखाद्या देशामधीि सि्च रचनाकारानंा, त्याच 
देशाच्या आविष्ट्कारपद्धतीशी जखडून ठेिता येणार नाही.  

 
१९०७ च्या पूिी केव्हा तरी, अमेवरकन रचनाकार एडिड् मकॅडोििे आपल्या एका व्याख्यानात 

म्हणािे होते की, ‘जीिनाविषयी उमेदीचे आशािावदत्ि आवण त्यामधीि माघार न घेणारी वचकाटी ही 
अमेवरकन माणसाची स्ट्िभाििैवशष्ट्टे्य असून त्याचंी जाणीि करून घेऊन त्याचें प्रवतरबब अमेवरकन संगीतात 
उमटिे जाि ेहीच माझी अपेक्षा आहे.’ माझ्या कल्पनेप्रमाणे मकॅडोििेची अपेक्षा वनदान काही अंशानी तरी 
पुरी झािी आहे. कारण अिीकडे अमेवरकन रचनाकाराचंा एकादा संप्रदाय असेि तर आशािावदत्ि हे 
त्याचे रीदच आहे. तथावप काळ आपल्यापुढे जाऊ िागिा आहे आवण नुसता आशािाद पुरा पडेि असे 
आताच वदसत नाही. आवण त्याच्यापुढे केिळ पोरकट उल्हास नसािा असे िाटत असेि तर त्यात 
नेमस्ट्तपणा आणाियािा हिा. असा नेमस्ट्तपणा आपल्यािा उत्कृष्ट रचनाकाराचं्या कृतीत अमेवरकन 
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माणसाच्या प्रवतकृतीच्या रूपाने पहाियािा वमळतो. अथात हा अमेवरकन माणूस मागचे शतक ओिाडंताना 
मकॅडोििेिा वदसिेिा नव्हे तर हल्लीच्या गंुतागंुतीच्या व्यिहारजगतात िािरताना आपणािा वदसतो तो 
आहे. संगीतात त्याची प्रवतकृती वनमाण होण्यासाठी कल्पकतेची गरज आहे.  
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६. औद्योणगक अमेणरकेिील संगीिरचनाकार 
 

 
अमेवरकेमधीि अवभजात सगंीताच्या रचनाकायाचे पुरेसे आवण वचवकस्ट्तापूि्क आिोकन अद्याप 

कोणीही केिेिे नाही. ही आपापतःच घडिेिी गोष्ट असािी काय? मिा काही िळेा याबद्दि विचार पडतो. 
चवरत्रात्मक तपशीि आवण रचनाकृतींची नामाििी याचंीच बरीचशी भर असिेिे सारसंग्रह अथातच अनेक 
आहेत. तथावप आपल्या रचनाकारानंी काय प्राप्त करून घेतिे अगर औद्योवगक अमेवरकेत रचनाकार झािे 
म्हणजे आपल्यािा कसे िाटते हे सांगण्याचा अजून कोणी प्रयत्न केिा नाही. रचनाकार आपिे सृजनक्षम 
जीिन कसे व्यतीत करतो, समाजाशी त्याचे सबंंध कोणते आहेत आवण असायिा हिते या आवण त्याच्या 
जीिनामधीि इतर अनेक मनोरंजक बाजंूचे फारसे संशोधन झािेिे वदसत नाही.  

 
माझा सहकारी अमेवरकन रचनाकार इविएट काट्र मिा एकदा असे म्हणािा होती की, त्याच्या 

मताने युनायटेड स्ट्टेटसारख्या औद्योवगक समाजात अवभजात संगीताचे रचनाकार व्हाि ेअशी अशी आकाकं्षा 
करणे हे फक्त एखाद्या कल्पक माणसािाच शक्य होईि. िास्ट्तविक मिा वदसते ते असे की, रचना 
करणारे आपण अमेवरकन, दोन मनोऽिस्ट्थेच्या दरम्यान हेिकाि ेखात असतो. एका तऱ्हेने रचनाकाय् हे 
अगदी सहजी होणारे समान्य काम आहे असे वदसते आवण उिट मात्र, तेच आपल्या औद्योवगक 
पवरव्स्ट्थतीमधीि मुिभतू वहतसंबधंापासून फारच दूर राहीिेिे आहे असा ग्रह होतो. माझ्या मनाचा कि 
मात्र रचनावक्रया ही आपल्या समाजातीि स्ट्िाभाविक शव्क्त असून ती एक गृहीत गोष्टच समजिी पाहीजे 
असे मानण्याकडे आहे. समाजातीि फारच थोड्या िोकाचंा तो केिळ छंद असािा हे मिा मान्य नाही. 
तथावप वनर्मिकार बुद्धीने पावहल्यास आपल्यािा असे गृहीत कृत्य मानता येणार नाही, हे माझ्या िक्षात येते. 
किाितंाचे आवण रचनाकाराचे आपल्या पद्धतीच्या समाजात कोणते स्ट्थान आहे याची आपण तपासणी 
करायिा हिी. यामुळे त्या स्ट्थानाचा त्याच्यािर होत असिेिा पवरणाम कोणता याची काहीशी माहीती 
आपणास होईि आवण वशिाय त्या समाजाचे अंतरंगही कळून येईि. खरी गोष्ट अशी आहे की, काही एका 
दजाचे किाितं वनमाण करण्याची आपल्यात कुित आहे हे औद्योवगक अशा समाजाने दाखिनू वदिे 
पावहजे. कारण तसे त्यािा जमिे नाही तर त्या समाजाच्या मिूभूत तत्िप्रणािीच्या दृष्टीने ती गोष्ट फारच 
आके्षपाह् होईि.  

 
रचनावक्रया ही आपल्या देशात चािू असल्याची गृहीत गोष्ट एकदा सोडून वदिी म्हणजे त्याच 

क्षणािा अनेक प्रश्न उपव्स्ट्थत होतात.अमेवरकेत रचनाकाराचें जीिन नेमके कसे चाििे आहे; हल्लीच्या 
युरोवपयन, िॅटीन अमेवरकन अगर दुसऱ्या काळामधीि युनायटेड स्ट्टेट सच्या रचनाकारापेक्षाही ते इतके 
िगेळे पडते काय? आपिी साध्ये आवण प्रयोजने होती तशीच अजून आहेत काय? ह्या आवण इतर संबवंधत 
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विषयासंबधंी एकसारखी चचा चािू असते, ती सावहव्त्यक टीकाकाराकडून. संगीताच्या के्षत्रात मात्र ती 
क्ववचतच आढळून येते. अमेवरकेतीि एक सृजनशीि किाकार म्हणनू मिा जो अनुभि वमळािा आहे 
त्याच्या आधारािर मी या प्रश्नाचा सगळ्यात चागंिा विचार करू शकेन. त्या अनुभिाचा साकल्याने विचार 
केिा तर काही वनष्ट्कष् वनघ ूशकतीि. यासाठी माझ्या स्ट्ितःच्या चवरत्राकडे बघाि ेिागणार. आवण माझा 
स्ट्ितःचाच या बाबतीत अनुभि प्रस्ट्तुत असल्याने तो टाळू म्हणून मिा शक्य नाही.  

 
एक नमुना म्हणून माझाच अनुभि विचारात घेण्याचे कारण असे की, मी न्यूयॉक् सारख्या शहरी 

िस्ट्तीत िाढिो आवण अवभजात संगीताशी अवजबात सबंंध नसिेल्या रकिा असल्यास तो फारच थोडासा 
असिेल्या िातािरणात िािरिो. पॅवरस अगर रोम याचं्या विषयी पूिी काही ऐकिेिेही नसाि े आवण 
त्यासारख्या एखाद्या नगरात आपण अकव्ल्पत रीतीने एकदम अितीण् व्हािे; त्याच थाटात मिा संगीताचा 
सुगािा िागिा. दरिळेेिा त्या नगरामधीि फक्त काही रस्ट्तेच अिगत झाल्याकारणाने माझी ही सुगािा 
िागल्याची मनातीि खळबळ िाढतच गेिी. आवण त्यानंतर ििकरच, त्या नगराच्या एकूण विस्ट्ताराचा 
मिा अंदाज येऊ िागिा. ध्िनींच्या जगताकडीि ही उपजत ओढ माझ्या बाबतीत विशषे जोरकस असिी 
पावहजे. कारण ज्यात किेकडे रकिा एक जीिनपद्धती म्हणून किाविष्ट्काराकडे ढंुकूनही बवघतिे जात 
नाही, अशा भोितािच्या व्यापारीं िातािरणािर वतने मात केिी.  

 
शाळेत वशकत असतानाचे माझ्या िहानपणातीि प्रसंग माझ्या नजरेसमोर येऊ िागतात. मॉन्टेन 

स्ट्रीटिरीि जुन्या रुकिीन पव्ब्िक िायररीच्या िरच्या मजल्यािरीि धुळीने भरिेल्या फळ्यामंधून 
संगीतविवखते मी हुडकून काढीत असतो. माझ्या वनकटितीयाना ज्याची काहीही कल्पना नसते असा 
धनाचा ठेिा या वठकाणी असतो. ह्यगूो िुल्फची गीते आपल्या घरी एकट्याने स्ट्ितःशीच गुणगुणत अनेक 
रात्री घािविल्याचे मिा आठिते. त्यािळेीं मी अशा एका पातळीिर िािरत होतो की, माझ्या बाकीच्या 
दैनंवदन जीिनात वतिा प्रवतसाद वमळत नव्हता. शाळेतीि एखाद्या वमत्रािा भव्य िाद्य िृदं कसा िाजतो ते 
मी समजािनू सागंत असे. त्याकवरता अगोदर मी रुकविन ॲकडेमी ऑफ म्युवझकमध्ये िृदंिादन ऐकून 
यायचा. रेवडओ आवण वसम्फनीची ध्िवनमुवद्रते तोपयंत वनमाण झािी नव्हती. मी ऐकिेल्या िृदंसंगीताचे 
िण्न नेमके कसे करीत असे ते मिा आठित नाही. तरीसुद्धा िाद्यामंधीि शव्क्त हळूहळू कशा प्रकट होत 
जातात हे सागंून झाल्यानंतर एिढे मात्र मी म्हणत असे की, ‘आवण नंतर, आवण नंतर, नंतर-सबधं िाद्यिृदं 
िाजू िागिा.’ संगीत आपिे ऐश्वय् अशा रीतीने प्रकट करू िागिे होते. याही वशिाय आणखी एक गोष्ट 
अशी की, मिा संगीत रचनाकार व्हाियाचे आहे अशी त्यािळेी दुसऱ्या एका गृहस्ट्थािा मी प्रथमच बातमी 
वदिी. संगीतातीि महषींना प्रवतस्ट्पधी म्हणून उभे राहाियाचे ही एका रुकविनमधीि तरुणाच्या बाबतीत 
केिढी धाडशी आवण अश्रुतपूि् कल्पना होती! त्यािळेी उन्हाळा चािू होता. माझे िय पंधरा िषाचे होते. 
माझी ही आिय्कारक मनीषा ऐकून तो वमत्र मिा हसिा असता पण, सुदैिाने त्याने तसे काही केिे नाही. 
 
 असे मागे िळून पहात असताना गंमत िाटते ती या गोष्टीची की, भोितीच्या व्यिहारजगामधीि 
रुक्षपणामुळे मी फारसा विचिीत झािो नाही. त्यातल्या मठ्ठपणाविरुद्ध बंड करून उठाि ेअसे मिा िाटिे 
नाही. कारण तसे पावहिे तर शिेटी माझ्या पवरचयाचे तेिढेच एक जग होते. तेव्हा ते होते तसेच 
स्ट्िीकारण्याखेरीज मिा गत्यंतर नव्हते. माझ्या बाबतीत संगीत ही एक आसऱ्याची रकिा दुःखपवरहाराची 
जागा नव्हती. संगीताने माझ्या जीिनािा केिळ एक अथ् प्राप्त करून वदिा; अशा िळेी की, बाह्य जगात 
तो अगदीच थोडासा होता अगर अवजबात नव्हताही. सगंीत अगर एकादी किा याचें ज्यानंा मुळीच महत्ि 
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नव्हते अशा िोकाचं्याविषयी मिा िाईट िाटल्यावशिाय राहाििे नाही. पण तो त्याचंा स्ट्ितःचा प्रश्न होता. 
माझ्या बाबतीत मात्र संगीताविरवहत जीिनाची मी कल्पनाच करू शकिो नाही. 
 
 सुमारे पस्ट्तीस िषाच्या काळानंतर मिा आता वदसू िागिे आहे की, त्यािळेी संगीत आवण माझ्या 
भोितीचे जीिन एकमेकाचं्या वनकट सहिासात आिे नव्हते. रस्ट्त्यािरीि गोंगाटाचा उपद्रि टाळािा म्हणून 
एखाद्या मोठ्या बंदीस्ट्त हििेीमधीि आतल्या दािनासारखे ते संगीत होते. रस्ट्त्यािर होणारा तो 
नेहमीचाच गोंगाट, पण त्याचिळेी हििेीत कोठेतरी वनिांतपणा असणेही जरुरीचे होते. िपून बसण्यासाठी 
िा आश्रयाकवरता म्हणनू नव्हे तर एक िगेळी आवण अथ्पूण् जागा या दृष्टींने. 
 
 या वठकाणी सुरिातीिाच आपण आवण युरोवपअन संगीतकार यामधीि पवहिा फरक वदसून येतो. 
त्याचंा अवभजात संगीताशी एकादेिळेी उशीरा सबंंध आिेिा असिा तरी तो सबंंध अगदी स्ट्िाभाविकच 
िाटतो. याचे कारण ज्यािा अवभजात सगंीत म्हटिे जाते, ते अखेरीिा जम्न, इगं्िीश, फ्रें च, इटावियन 
असेच आहे म्हणजे त्या सगंीताची बीजे त्या निीन रचनाकाराचं्या पाठीशी अगोदरच असतात. माझ्या 
अमेवरकेत मात्र, ‘अवभजात संगीत’ ही परदेशातून झािेिी आयात होती. तथावप त्या काळात अवभजात 
संगीतामधीि या परदेशीपणाचा मिा मुळीच उपद्रि झािा नाही. कारण माझे प्रारंभीचे व्यिधान, तंत्र आवण 
आविष्ट्कार याचं्याकडे होते. माझ्या अंतग्त भािनानंा िाट करुन देऊन, त्यानंा काही आकार देत असताना 
मिा आत्यवंतक समाधान होत असे. माझ्या कामाची व्याव्प्त सुरिातीिा अगदी तोटकी म्हणजे, दोन रकिा 
तीन पृष्ठातं आटोपणारी पीआनो गीते अगर गाणी, अशी होती. तथावप भािनामंधीि उत्कटता अस्ट्सि 
असाियाची, याच आतंवरक उत्कटतेमुळें  मिा असा भरंिसा िाटाियािा िागिा की, कधी तरी एकादी 
विस्ट्तृत आवण न जाणो महत्त्िाचीही अशी रचनाकृती आपण विहू शकू, अशी कुित आपल्यात आहे. एकाद्या 
उमेदीच्या किाितंामधीि अशा आत्मविश्वासाचा, दुसऱ्या कोणत्याही तऱ्हेने उिगडा होऊ शकत नाही. 
त्यािा केिळ वनष्ठेचाच आधार पुरेसा होत नसून (आवण त्याबद्दिही अथातच खात्री देता येत नाही) अगोदर 
त्या वठकाणी एखादे अस्ट्सि बीज असिे पावहजे. त्यामधूनच पुढीि कृती वनमाण व्हाियाच्या असतात. 
 
 ियाच्या िीस ते तेिीस िषापयंतचा जो काळ मी युरोपमध्ये व्यतीत केिा, त्यामुळे मिा 
आिडणाऱ्या संगीताच्या उगमस्ट्थानाबद्दि माझ्यामध्ये तीव्रतेने आपिुकी वनमाण झािी. त्यातीि बहुतेक 
काळात मी फ्रान्समध्ये रावहिो होतो आवण तेथे तर फ्रें च संस्ट्कृतीचे गुणविशषे ठायी ठायी वदसून याियाचे. 
माझ्या भोितीच्या जीिनाशी असिेिा फ्रें च संगीताचा संबंध अवधकावधक स्ट्पष्ट होऊ िागिा. हळूहळू 
संगीतामधीि माझ्या आविष्ट्काराचा माझ्या देशातीि िातािरणाशी या ना त्या तऱ्हेने संबधं जुळिा पावहजे, 
ही कल्पना माझ्या मनात घर करून रावहिी. अमेवरकेत, संगीत आवण माझ्याभोितीचे जीिन या ज्या दोन 
गोष्टी एकमेकीपासून नेहमीच अिग पडिेल्या वदसत होत्या त्या एकत्र आणविल्या पावहजेत अशी माझी 
खात्री होऊ िागिी. अमेवरकेत मी व्यतीत केिेल्या जीिनातूनच माझ्या संगीत िेखनाची उपज व्हाियािा 
हिी. ही या शतकाच्या वतसऱ्या दशकात माझी वििचंनाच होऊन बसिी. इतर के्षत्रातंीि, निीन अमेवरकन 
किाकराचं्यापेक्षा माझा अनुभि फारसा िगेळा नव्हता. ते सुद्धा त्या काळात अभ्यासाकवरता बाहेर पडिे 
होते. कमीअवधक प्रमाणात आम्हा सगळ्यानंाच अमेवरकेचे दश्न यूरोपमध्ये झािे. 
 
 संगीताच्या के्षत्रामधीि आमच्यापढुीि विषय वनराळा होता. त्यािा सुरिात झािी ती व्हॅन विक 
रुकस ज्यािा उपयुत्क भतूकाळ म्हणतात त्याचा आम्ही शोध घेऊ िागिो तेव्हापासून. त्या काळात 
संगीतातीि अमेवरकन ज्येष्ठ मंडळींचे दाखिे सहजी हाताशी िागत नसत. एखाद्या खासगी 
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वठकाणावशिाय इतरत्र कोठे त्याचें संगीत फारसे होतही नसे. त्याचें संगीतिेखन क्ववचतच प्रकावशत 
व्हाियाचे आवण जे काही व्हाियाचे ते महाग असाियाचे आवण वशिाय चौकस विद्यार्थयािा ते त्िवरत 
वमळतही नसे. ते सुद्धा युरोपात विद्याथी म्हणून रावहिे असून आपिा संगीताचा अभ्यास त्यानंी मुख्यतः 
जम्न विद्याकें द्रात केिा होता. हे अथात आम्हािा माहीत होते. आवण आमच्यासारखेच तेही युरोवपयन 
संगीतकिेच्या ठेव्याची प्रशसंा करीत परत आिे होते आवण आपल्या देशबाधंिानंा ते ऐश्वय् पटिनू देणे 
आपिे अंगीकृत काय् आहे असे ते समजत होते. 
 
 तथावप जेव्हा मी या ज्येष्ठ मंडळीविषयी विशषेतः त्याचं्यामधीि महत्त्िाच्या आवण या शतकाच्या 
सुरिातीिा ज्या सगळ्याचंा वमळून रचनाकराचंा बोस्ट्टन संप्रदाय म्हणून वनमाण झािा होता अशा, जॉन 
नोल्स पेन, जॉज् चाडविक, आथ्र फूट, होरॅवशओ पाक् र याचं्याविषयी विचार करू िागतो त्यािळेी त्याचं्या 
आवण आमच्या दृवष्टकोनामधीि एक मूिभतू फरक माझ्या ध्यानात येतो. त्याचंा दृवष्टकोन युरोवपयन 
किाकृतींच्या कौतुकािर आवण अगदी तशाच किाकृतीमध्ये एकरुप होऊन जाण्यािर आधारिेिा असे. 
इतका की, त्यावशिाय दुसरे एकादे किासूत्र शोधू म्हटिे तर त्याचं्या दृष्टीने तो भ्रष्टाचार समजिा जात 
असे. म्हणजे त्याचं्या कल्पनेप्रमाणे युरोपखंडाचे आपल्यािा आव्हान होते ते आपण त्याचं्यापेक्षा काहीतरी 
सरस रकिा अस्ट्सि असे स्ट्ितःचे करून दाखिाि ेअसे नसून, फक्त त्याचं्याइतकेच चागंिे काही घडिाि े
असे होते. पण एकादी वततकीच चागंिी गोष्ट अथातच कोणािा घडविता येत नाही. राहमस् अगर िगॅ्नेर 
होऊ पहाणारा एकादा माणूस, शिेटी नेमका दुय्यम दजाचा ठरूनच माघारी येतो. युरोपच्या प्रौढ 
संस्ट्कृतीतीि थोर किाकृतींचा आस्ट्िाद या मंडळीनी, सजृनशीि किाितं या नात्याने घेतिा नाही, तर 
केिळ शाळावशक्षकाचं्या दृवष्टकोनातून. आवण त्याचं्यातीि बहुतेकानंी अखेरीिा तोच पेशा पत्करिा होता. 
बाहेरच्या देशातूंन आयात झािेिे किाप्रमाण त्यानंी मानिे आवण त्यानुसार आचरण करण्यात ते तत्परता 
दाखि ूिागिे. 
 
 अमेवरकेत अवभजात संगीताच्या रचनेिा सुरिात व्हािी यासाठी त्यानंी केिेल्या कायािा कमी 
िेखण्याचा माझा इरादा नाही. गोष्ट अगदी याच्या उिट आहे. जम्न संगीतपरंपरेच्या चौकटीत 
त्याचं्यापैकी पुष्ट्कळाचंा अभ्यास झाल्यामुळे, त्यानंी मेहनत घेऊन रचना केल्या, कामगतीमधीि 
व्यािसावयक आदश् प्रस्ट्थावपत केिे आवण आपल्या विद्यार्थयात हाती घेतिेल्या कामाविषयी जबाबदारीची 
जाणीि उद्दीवपत केिी. ही जाणीि त्याचें स्ट्ितःचे काय् संपुष्टात आल्यानंतरही बराच काळ वटकून रावहिी. 
तथावप केिळ रचनाकार म्हणून त्याचं्या गुणाची पारख केिी तर जरी त्याचं्या वसम्फनी, संगीवतका आवण 
मफैिीत गायनासंबधंीच्या कृती प्रशसंनीय िाटल्या तरी, ते आपल्या काळात रूढ असिेिी पद्धती 
राबविणारे मूितः कारागीरच होते आवण म्हणून आम्हा निीन वपढीच्या िोकानंा देण्यासारखे त्याचं्यापाशी 
फारसे काही नव्हते. त्याचं्या सभोिती वशष्टपणाचे एक आिरण वदसते असे म्हटिे तर ते ठराविक थाटाचे 
होईि. तरीसुद्धा ते काही कमी खरे नाही. त्याचं्यामध्ये डोस्ट्टोएव्स्ट्की, रॅम्बो रकिा एडगरॲिन पो आढळून 
आिे नाहीत. आवण सौजन्याचे वदसत नसिे तरीही मिा असे सागंाियाचे आहे की, त्या काळातीि हा 
रचनाकाराचंा न्यू इंग्िंड संघ, हा स्ट्िभािाने अवतसभ्य आवण तशीच ऐट दाखविणारा असून त्याच्या 
िागणुकीत एक प्रकारचा िस्ट्तुसंग्रहाियातीि आटोपशीरपणा आवण श्रीमंत िगाचा तुटकपणा वदसून येत 
असे. 
 
 या न्यू इंग्िंड मंडळीमधीिच समकािीन रचनाकार एडिड् मकॅ्डोििे याने मात्र त्याचं्या 
पाशामंधून काहीएका तऱ्हेने स्ट्ितःिा सोडिनू घेतिे. याचे कारण कदावचत् असेही असू शकेि की, 
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िहानपणापासून पॅरीसमधीि कॉन्झिात्िारच्या छायेखािी त्याचा अभ्यास झािा होता आवण पुढची अनेक 
िष े तो बाहेरच्या देशातच रावहल्यामुळे इतरानंी कधीच करून घेतिा नाही असा युरोपमधीि थोर 
किाकृतींचा पवरचय त्यािा िाभिा. हा माझा केिळ कयास आहे. पण हे उघडच आहे की, सामान्यपणाने 
त्याच्या संगीतात िृत्तीची अवधक स्ट्ितंत्रता, आवण व्यव्क्तमत्त्ि आढळून येते. १९०० च्या सुमारास असिेल्या 
त्याच्या सहकाऱ्यावंिषयी असे म्हणता येणार नाही. १९२५ सािी सुद्धा आमच्या सगळ्यात अवधक ध्यानात 
अमेवरकनाचें म्हणनू जे रावहिे ते मकॅ्डोििेचे संगीत. आम्ही त्याच्या कृतीकडे त्याकाळी सहानुभतूीने पहात 
होतो असे मात्र मिा मनापासून म्हणता येत नाही. ‘आपल्या वपढीमधीि अगे्रसर रचनाकार’ अशा त्याच्या 
प्रमुख स्ट्थानामुळे मागीि वपढीमधीि कमकुितपणा आवण सनातनीपणा याचंा आम्हािा आिेल्या उबगीचा 
रोख आम्ही त्याच्याकडे िळवििा. अिीकडे त्याचे संगीत पूिीपेक्षा कमी िळेा होत असिे, तरी त्याच्या 
ठायी असिेल्या गुणाचंी कदर आपण आता अवधक योग्य रीतीने करू शकतो. ते गुण म्हणजे त्याची 
संिदेनाशीि आवण स्ट्ियंकें वद्रत काव्यात्मता आवण स्ट्िरमेळाकडे पहाण्याचा त्याचा स्ट्ितंत्र दृवष्टकोन. 
ज्यािळेी तो फारसे अिडंबर माजिीत नसे त्यािळेी त्याचे संगीत अवतशय पवरणामकारक ठराियाचे. असे 
िाटते की, अमेवरकेच्या सागंीवतक इवतहासात मकॅ्डोििेचे नाि बराच काळ वटकून राहीि. प्रचवित 
अमेवरकन संगीतात मात्र रचनाकार म्हणून त्याचा प्रत्यक्ष प्रभाि फारसा आढळून येत नाही. 
 
 उपयुक्त भतूकाळाचा म्हणजे संगीतामधीि पूि्जाचंा शोध घेत असताना स्ट्िाभाविकच आमच्या 
अगोदरच्या काळातीि िोकाचें संगीत कसे होते ते वनरखून बघणे आम्हािा प्राप्त झािे. हे िोक म्हणजे 
१९०८ मध्ये मकॅ्डोििेचा मृत्यु झाल्यानंतरची काय्प्रिण वपढी. तोपयंत आपिे रचनाकार अमेवरकन 
संगीतामधीि सिेंकष असे जम्न िच्स्ट्ि झुगारून देऊ शकिे नाहीत. त्याच सुमारािा दब्यूसी आवण 
राव्हेि याचं्या रूपाने आतंरराष्ट्रीय संगीतके्षत्रात जगप्रवसद्ध म्हणनू फ्रान्स देश पनु्हा अितीण् झािा. आवण 
फ्रें च प्रतीकिाद ही निीन प्रभािकारी विचारप्रणािी वनमाण झािी. चाि्स माटीन िोएफिर आवण चाि्स 
टी ग्राईफस यासारखे रचनाकार आपल्या काळातीि जहाि विचारसरणीचे प्रिक्ते होते. पण आता मात्र 
आपल्यािा वदसून येते ते हे की सुरुिातीचे बोस्ट्टन रचनाकार पवंडती जगामधीि व्स्ट्थर मूल्याचंा जसे 
आसरा घेत त्याप्रमाणे, ही निीन माणसे किेच्या हव्स्ट्तदंती मनोऱ्याकडे पळ काढतीि अशी धास्ट्ती िाटत 
होती. राहात असिेल्या जगाचा संपक्  टाळण्यात त्यानंा रचनाकार म्हणनू अगदी संतोष िाटत असे. 
सनॅ्डबग्चे काव्य अगर डे्रसर रकिा फँ्रक नॉवरस याचं्या कादबऱ्यामध्ये औद्योवगक अमेवरकेमधीि कठोर 
िास्ट्तितेची जशी जाणीि वदसून येते त्याच्या उिट िोएफिर रकिा ग्राईफस याचं्या संगीतात त्याचं्या 
काळाचे कोणतेही प्रवतरबब आढळून येणार नाही. धोका होता तो असा की, त्याचं्या संगीताने रोजच्या 
जीिनामधीि उग्र िास्ट्तितेत अवधक भर पडाियाची आवण ते संगीत म्हणजे एक सभ्य िागणकुीची तािीम 
ठराियाची. सुशोवभतपणा, काव्यमयता, विदेशीपणा—एिढेच नव्हे तर मध्ययुगीनत्ि, रहदुत्ि, गे्रगोवरअन 
पद्धतीचे स्ट्िरपाठ आवण इतर क्षुल्लक बाबी इत्यादीकडे त्याचंा विशषे ओढा होता. त्याचं्या प्रारंभीच्या 
टीकाकारानंीसुद्धा त्याचं्या संगीतामधीि “अिनततेच्या” भािाची मुद्दाम दखि घेतिी होती. १९व्या 
शतकाच्या अखेरीची जरी ही प्रिृत्तीच असिी तरी चाि्सग्राईफसचे नाि िक्षात ठेिण्याच्या योग्यतेचे मात्र 
खास आहे. बोस्ट्टन समूहाशी तुिना करता, त्याच्यामुळे एक निीन प्रकारचा रचनाकार नजरेस आणिा 
जातो. न्ययूॉक् मधीि एव्ल्मरातून आिेिा, ग्राईफस हा एक सामान्य खेडेगािातीि मुिगा होता. त्यािा 
आपल्या काळातीि संगीतामधीि श्रेष्ठ व्यव्क्त माहीत नव्हत्या आवण न्ययूॉक् मधीि टॅरीटाऊनच्या बाहेरच्या 
एका खाजगी शाळेतीि एक संगीतवशक्षक यापेक्षा अवधक चागंिी अशी नोकरी त्यािा कें व्हाही वमळविता 
आिी नाही. आवण तरीसुद्धा त्याच्या संगीतात असे काही विभाग आहेत की, त्यावठकाणी आपल्यािा 
उत्स्ट्फूत् क्षणाचें दश्न होते. एका सचेतन मानिाचे, आपल्या काळातही पुढीि मागािर नजर ठेिणारे आवण 
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प्रतीकिादी आवण व्स्ट्क्रयाबीन याचं्याशी वनवित धागा जुळणारे असे त्याचे रचनाकाय् होते. ियाच्या ३६व्या 
िषी १९२० सािात झािेल्या त्याच्या मृत्युने त्याच्या जीिनक्रमात खंड पाडिा नसता तर त्याच्या प्रवतभेचा 
विकास वकतपत झािा असता, हे कोणािा सागंता येणार नाही. त्याच्यानंतर आिेल्या आम्हािा 
देण्याकवरता त्याने जे काही ठेििे आहे ते म्हणजे, रचनावक्रयेमधीि साहसी िृत्ती आवण जागवतक 
संगीतामधीि निनिीन प्रणािी आवण त्यामधून वमळणाऱ्या पे्ररणा या दोन्हीविषयी संपूण् जागरुकता. 
 
 अमेवरकेच्या िातािरणाबद्दि आत्मीयता असिेल्या एतदे्दशीय रचनाकाराचा मागोिा घेत गेिे 
म्हणजे आपण हेन्री एफ वगल्बट् या सहानुभािी व्यक्तीपाशी येऊन वभडतो. अवभजात संगीताची रचना 
करताता आधारभतू म्हणून नीग्रो साधनसामग्रीचा िापर करािा यािर त्याचा विशषे कटाक्ष होता. अशा 
कल्पनेिा १८९२ सािी बोहेवमयन रचनाकार ॲन्टन डोिराक अमेवरकेत आिा असताना, मागेच एक 
जोरकस पे्ररणा वमळािी होती. नीग्रो िोकामधीि पारमार्मथक भािना सूवचत करणाऱ्या आिापचारीच्या 
साहाय्याने त्याने निीन जगताकवरता ‘न्यू िल्ड् वसम्फनी’ विवहिी होती त्यामुळे अनेक अमेवरकन 
तरुणाचं्या मनात अमेवरकन िातािरणाच्या वनदान एखाद्या विभागाशी सिग्न आवण स्ट्थावनक स्ट्िरुप 
असिेिे संगीत विहाि े अशी इच्छा उत्पन्न झािी. हेन्री वगल्बट् हा बोस्ट्टन सापं्रदायातीि संगीतकार 
असूनही आपल्या सहकारी न्यू इंग्िडस्शी त्याचे फारसे जमत नव्हते. याचे कारण तो अशा विचाराचा होता 
की, परदेशातीि वकते्त नजरेसमोर ठेिनू विस्ट्तृत अशी रचना करण्याऐिजी स्ट्ितःच्या पद्धतीनेच 
संगीतिेखन करणे अवधक चागंिे होईि. मग त्यातीि आपिी शिैी वकतीही साधी आवण मयावदत 
स्ट्िरूपाची असो. वगल्बट्ची अशीही समजूत झािी होती की, आपल्या संगीताच्या प्रास्ट्ताविकात आवण 
समूहनृत्यात नीग्रो आवण वक्रओि विषय दाखि केल्यामुळे आपण तदे्दशीय किाविष्ट्काराचा प्रश्न सोडवििा 
आहे. त्याने जे काही केिे ते मात्र अगदी साधे आवण प्राथवमक पायरीिरचे होते. कारण खरी गोष्ट अशी की, 
आपल्या कल्पना अथ्पूण् रीतीने प्रकट करण्याचे कौशल्य आवण वततकी संगीतामधीि तयारी त्याच्यापाशी 
नव्हती.   
 
 अवभजात संगीतरचनेत एखाद्या धार्ममक स्ट्तोत्रातीि सुराचा अगर गुराख्याच्या िकेरीचा उपयोग 
करून घ्याियाचा म्हणजे अखेरीिा काय कराियाचे असते? चुकीची माडंणी केिी असतासुद्धा वबघडून 
जात नाही इतका विशुद्धपणा कोणत्याही ग्रामीण स्ट्िरूपाच्या आिापचारीत आढळून येत नाही. अशा 
प्रकारच्या साधनाचंा िापर म्हणजे एखादी यावंत्रक प्रवक्रया आहे असे समजून चाित नाही. त्याचं्यातं 
अंतभू्त असिेल्या भािात्मकतेशी समरस होऊन, नंतर त्याचंा स्ट्ितःच्या भाषेत पुनरुच्चार करण्यास समथ् 
असिेिा रचनाकार असेि तरच त्या साधनाचंा िापर यशस्ट्िी होणे शक्य आहे. स्ट्तोत्रामधीि स्ट्िरघोषात 
सुबोधपणा, स्ट्पष्टोत्की, वनष्ठा आवण वनस्ट्सवंदग्धता अशा एका क्रमाने भाििैवशष्ट्ठे्य वदग्दर्मशत केिी जातात. 
आवण कल्पक बुद्धीने, अरुढ पद्धतीने आवण कोणाचे केिळ अनुकरण न करता उवचत शिैीच्या माडंणीतून 
या गुणविशषेाचें प्रवतरबब उमटवििे गेिे तरच, या ग्रामीण स्ट्िरानंा अथ् आवण महत्त्ि प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे 
एखाद्या गुराख्याच्या िकेरीचा, वतचा स्ट्िभाि सांभाळून उपयोग करणे,हे ज्यािा आपल्या विषयाची पुरती 
समज आहे अशाच एखाद्या कल्पक रचनाकाराचे काम आहे.  
 
 काही झािे तरी, आम्हा वतसऱ्या दशकातीि तरुणानंा हेन्री वगल्बट्च्या पवरश्रमाचे फारसे महत्त्ि 
िाटिे नाही. याचे खरे कारण आम्ही त्याहीपेक्षा मोठ्या सािजाच्या पाठीमागे िागिो होतो. म्हणनू 
दाखविता येईि अशा स्ट्तोत्राकडे अगर त्यातीि पारमार्मथक भािाकंडे आमचे व्यिधान नव्हते. 
अमेवरकेमधीि तदे्दशीय भाषेच्या ियकारीत, सि्व्यापक िस्ट्तुजाताविषयी वनिदेन करणारे संगीत आम्हािंा 
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हि ेहोते. िोकसंगीतािा फारच मागे टाकणाऱ्या एका पातळीिर, व्व्हटमनने कव्ल्पिेल्या विस्ट्तीण् प्रदेशाचे 
संपूण् दश्न घडिनू आणणाऱ्या वनिदेनाची व्यापकता असिेिे संगीत आम्हािा विहाियाचे होते. 
 
 सागंीवतक इवतहासाच्या काहीएका तऱ्हेिाईकपणामुळे, जो कोणी माणूस असे म्हणजे, आमच्या 
अपेक्षानंा अनुसरून संगीत विहीत होता तो आम्हािा मात्र मुळीच माहीत नव्हता. चाि्स ईव्हज ज्या सुमारे 
१९०० ते १९२० पयंतच्या िीस िषाच्या काळात आपिे संगीत रचीत होता, त्याचिळेी त्याचे िादनही होत 
गेिे असते तर अमेवरकन संगीताची कथा िगेळी झािी असती रकिा नाही हे मिा वनवित सागंता येत 
नाही. कदावचत् झािी नसती; कदावचत् असेही असेि की, तो आपल्या वपढीच्या फारच पुढे पाििे टाकीत 
होता. झािे ते मात्र असे की, या शतकाच्या चौर्थया दशकापयंत आम्हा निीन रचनाकारानंा त्याचा पत्ता 
िागिा नव्हता. काळ जसजसा उिटतो त्याप्रमाणात ईव्ह जच्या भोिती आख्यावयका जमा होत जातात. 
याचे कारण अमेवरकेतच नव्हे तर संगीताच्या कोठल्याही इवतहासात रचनाकार म्हणून त्याचा व्यतीत 
झािेिा जीिनक्रम खरोखरीच िोकवििक्षण आहे. 
 
 मागीि प्रकरणात ईव्हजच्या संगीतामधीि कल्पकतेचे िैपुल्य, त्याचा व्यापक दृवष्टकोन, त्यातीि 
प्रायोवगक बाजू आवण आत्मवनरीक्षण करण्यामधीि या रचनाकाराची असमथ्ता या गोष्टींचा मी उल्लखे केिा 
होता. आता मात्र या वठकाणी मिा विशषेेकरून भर द्याियाचा आहे तो त्याच्या गूढ आवण अतीताकडे 
बघण्याच्या िृत्तीिर नव्हे. याच त्याच्या िृत्तींमुळें  थोरो आवण इमस्न यासारख्या व्यक्तींच्याशी त्याचे वनकटचे 
नाते जुळिीता येईि. आविष्ट्कारामधीि एक आिश्यक भाग म्हणून िोकभाषेचा स्ट्िीकार करािा असे 
प्रवतपादन करणाऱ्या त्याच्या संगीतामधीि एका तत्त्िाकडे मिा िक्ष िधेाियाचे आहे. असा स्ट्िीकार ही 
आपल्या संगीताच्या विकसनामधीि मोठी अथ्पूण् घटना आहे असे मी समजतो. 
 
 आपल्या पवरचयाच्या अमेवरकन िातािरणात ईव्हजिा कायमचा रस होता. कनेव्क्टकटमधीि 
डानबेरी या गािात तो िहानाचा मोठा झािा तरी त्याने आपिे वशक्षण, येि युवनव्हर्मसटीत पूण् केिे आवण 
तेथूनच तो १८९८ सािी गॅ्रज्युएट झािा. नंतर तो न्ययूॉक् मध्ये येऊन रावहिा आवण त्या वठकाणी त्याने 
अनेक िष ेयशस्ट्िी रीतीने व्यापार केिा. संपूण् हयातीत आपल्या अमेवरकन उगमस्ट्थानातच तो वनमवित 
होऊन रावहिा होता असे िाटाियािा िागते. गािाच्या चच्मधीि समूहगान, चार जुिैचा समारंभ, 
अव्ग्नशामकाचंा बँड, धान्याच्या खळ्याभोितीचे नृत्य, गािामधीि वनिडणूक, जॉज् िॉरशग्टनची जयंती या 
सारख्या न्यू इंग्िंडमधीि ग्रामीण जीिनातीि विवशष्ट घटनानंी तो भारािनू जाियाचा. या आवण अशाच 
पुष्ट्कळ गोष्टींचा पयायाने उल्लेख त्याच्या सोनाटा आवण वसम्फनीमध्ये आढळून येतो. ईव्हजने हा विषय 
शब्दशः म्हणण्यापेक्षा कल्पक बुद्धीने हाताळिा. मात्र असे थोडािळेसुद्धा समजण्याचे वबिकूि कारण नाही 
की, आपल्या संगीतिेखनात प्रादेवशक मसािा भरण्याची ज्यािा खुबी साधिेिी आहे असा तो एक केिळ 
खेडिळ इसम होता. तसे नाही. ईव्हज हा बवुद्धमान होता. आवण त्याच्याबद्दिची सिांत महत्त्िाची गोष्ट 
म्हणजे स्ट्थावनक भभूागाचे वचत्र उमटविणे ही नसून, त्याच्या सागंीवतक मनाची झेप आवण त्याचा आिाका ही 
होती. 
 
 तथावप इतक्या विविध प्रकारच्या संगीतसामग्रीमधून सगंतिारपणा वनमाण करण्याचा महत्त्िाचा 
प्रश्न ईव्हजपुढे होता. या अिघड कामवगरीत त्यािा संपूण् यश वमळािे असे मुळीच नाही. अगदीच वबघडिे 
म्हणजे त्याचे संगीत बेडौि, अव्यिव्स्ट्थत, कसेतरीं जमवििेिे म्हणजे, आपिे विविध विचार सुसूत्ररीतीने 
माडंता न येणाऱ्या एखाद्या माणसाच्या गायनासारखे असाियाचे. प्रतीकाचंी एकसमयता या कल्पनेने 
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ईव्हजिा जन्मभर ग्रासिे होते. िहान असताना रस्ट्त्याच्या िगेिगेळ्या कोपऱ्यात तीन बँडचे एकाचिळेी 
चाििेिे िादन ऐकून त्याचं्या मनात जी खळबळ उडािी ती पढेु कधीच शमिी नाही. ही पवरणामाची 
एकसमयता वनमाण करण्याकवरता ईव्हजने जो अध्िट प्रयत्न केिा त्याचे ‘संगीताचे यथाथ् दश्न’ असे 
एका टीकाकाराने मागाहून नाि ठेििे. त्याने केिेिी एक रचना या प्रकारचे एक चागंिे उदाहरण म्हणून 
सागंता येईि. त्यािा ‘सेंरि पाक्  इन वद डाक् ’(Central Park in the Dark) असे नाि आहे. ही रचना 
त्याने १९०७ सािी केिी आवण ईव्हजच्या इतर रचनापं्रमाणेच िास्ट्तिाच्या एका काव्यमय अनुिादािर ती 
आधारिेिी होती. िातािरण वचवत्रत करण्याकवरता, ह्या रचनाकाराने एका साध्या पण कल्पक पद्धतीचा 
उपयोग केिा. पण त्यामुळे त्याने आपल्या केिळ सागंीवतक उदे्दशािा भव्य रूप वदिे. रात्रीच्या ध्िनींची 
सूचना देण्याकवरता, त्याने एका मखमिी पडद्याच्या पाठीमागे एक स्ट्तब्ध तंतुिाद्यिृदं ठेििा आवण 
त्याच्यापुढे िायुिाद्याचंा समहू ठेिनू त्यामधून त्याने शहरातिी कोिाहिाची कल्पना आणनू वदिी, आवण 
या दोन्हींच्या मेळातूंन अंधारामधीि सेंरि पाक्  त्याने उभा केिा. संगीत हे िगेिगेळ्या पातळीिर 
स्ट्ितंत्रपणे िािरत रावहल्याने या वठकाणी पवरणाम घडून येतो तो जिळजिळ संगीतामधीि घनतेचा. 
‘संगीतातीि यथाथ् दश्न’ म्हणून ज्यािा म्हणतात त्याचा संगीतामधीि िास्ट्तितेचा प्रतीकमय पवरणाम 
घडिनू आणण्यासाठी असा उपयोग केिा जातो. 
 
 ईव्ह जच्या संपूण् रचनाकतृ्त्िाचे वनरीक्षण कराियािा वमळाल्याखेरीज त्याच्या एकूण श्रेष्ठत्िाचे 
आकिन होणार नाही. आतापयंत त्यातीि काही भागाचेंच अथ् िािनू प्रकाशन झािे आहे. तथावप त्या 
सगळ्याचंा साकल्याने काहीही पवरणाम झािा तरी ईव्ह जने उदाहरण पढेु ठेिनू आम्हा वतसऱ्या दशकातीि 
िोकानंा काहीच फायदा झािा नाही. कारण आमची त्याच्या कायाविषयीची मावहती तुटपुजंी होती आवण 
त्याचे संगीतही अगदी थोड्या प्रमाणात िाजवििे जात असे. 
 

हे वतसरे दशक संपण्याच्या सुमारास संगीतातीि पूि्जाचंा हा शोध आम्ही हळूहळू सोडून वदिा 
अगर आम्ही तो विसरून गेिो असे म्हणाियािा हि.े याचे काहीसे कारण असे की, तसे कोणी नसािते, 
वनदान आमचे कोणी नसिे पावहजे याबद्दि आमची खात्री पटू िागिी. आम्ही आपल्याच पायािर उभे राहू 
िागिो. आवण आपण आपल्यािरच आता यापुढे भरिसा ठेििा पावहजे या जाणीिनेे जो उल्हास येतो तो 
आमच्या कामािा उपयोगी पडू िागिा. या आमच्या स्ट्िाििंबी िृत्तीिा जोर आिा तो पवहल्या 
महायुद्धानंतरच्या काळात, निसंगीतािा जो उघडपणे विरोध होऊ िागिा त्यामुळे. त्यातिा काही विरोध 
आमच्या ज्येष्ठ मंडळीकडून झािा. या सनातनी रचनाकाराचं्या मताने आम्ही गडबड माजविणारे आवण 
उपद्रिकारक कल्पना पसरविणारे उपटसुंभ होतो. संगीतामधीि अडाण्याशंी होत असिेल्या झगड्यातीि 
गंमत, त्याचें उिट हल्ल,े डािपेट, त्याचं्यामधीि फोडाफोडी आवण मंदबुद्धीच्या टीकाकाराशंी िद्ळीिर 
येऊन झािेिे िादवििाद, या सि् गोष्टींमुळे त्यािळेी चाििेल्या खळबळीची काहीशी कल्पना येते. 
निसंगीताचा काय्क्रम करणे म्हणजे त्याकाळी एक मोठी जोखीम होती. वचिीचा अकावरओ कॅटापोस, 
व्व्हएन्नातीि जोसेफ हॉएर, अगर इंग्िंडमधीि कैखुस्त्र ूसोराबजी, यापकैी पढुीि काळाशी नाते सागंणारा 
नेमका कोणता हे कोणािा सागंता आिे असते? तो एक असा धाडसी जमाना होता की, ज्यािळेी 
संगीतासाठी निीन साधने उपिब्ध झािी आवण अनेक उत्साही आवण अवतरेकी निरचनाकाराकंडून त्याचंी 
चाचणीही होऊ िागिी. 
 
 काही िळेा मिा िाटते ते असे की, वतसऱ्या दशकाच्या अशा प्रोत्साहनपर काळानंतर संगीताच्या 
िातािरणात जो महत्त्िाचा फेरबदि झािा, त्याची अगदी शिेटी दाखि घेतिी ती रचनाकारानंी. हा 
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बदि अथातच संगीताचा विस्ट्तृत प्रसार करणारी माध्यमे प्रथमच वनमाण झािी त्यामुळे घडून आिा. प्रथम 
फोनोग्राम आिा, नंतर रेवडओ, पुढे बोिपट, मग टेपरेकाड्र, आवण आता टेिेव्व्हजन. आपल्यासमोर 
क्राव्न्तकारक स्ट्िरुपाचें बदि होत आहेत याची कल्पना रचनाकारानंा ििकर आिी नाही. 
कमीअवधकपणाने संकुवचत अशा पूिीच्या सागंीवतक जीिनाच्या चौकटीत आपण आता आपिे संगीत 
विहीत नाही, हेही त्याचं्या िक्षात येण्यािा िळे िागिा. आपल्या जमान्यात आता मात्र एक वनणायक प्रश्न 
उपव्स्ट्थत झािा आहे. संगीताच्या अत्युच्च मानदंडाचा कोणत्याही तऱ्हेने त्याग न करता, संख्येने िाढत 
जाणाऱ्या प्रचंड श्रोतृसमाजापयंत आपण कसे पोहोचू शकू? 
 
 या विषयाचे जाक बाझू्नने संख्येची समस्ट्या असे िण्न केिे आहे. ‘िोकसखं्येत, िोकाचं्या 
हािचािीत, त्यामंधीि संभाव्य गोष्टीत, त्याचं्या इच्छामंध्ये आवण पूतीत, या सिांत प्रचंड प्रमाणािर होत 
असिेिी िाढ, ही एक निीन आवण महान िस्ट्तुव्स्ट्थती आहे.’ या महत्त्िाच्या निीन िस्ट्तुव्स्ट्थती’कडे िाटिे 
तर रचनाकार दुि्क्ष करीत. त्यानंी ह्या विस्ट्तृत आवण निीन श्रोतृसमाज विचारात घ्याियािा पावहजे अशी 
त्याचं्यािर कोणी बळजबरी करीत नाही. तथावप संगीतात मूितःच एक निीन सृष्टी वनमाण होत असल्यास 
वतच्याकडे कानाडोळा करणे असमंजसपणाचे होईि. कारण संगीताचा इवतहास असे सागंतो की, 
श्रोतृसमाजात बदि झािा की, संगीतात फरक पडतो. ही आपल्या हल्लीच्यासारखी पवरव्स्ट्थती गं्रथाचं्या 
के्षत्रातही बऱ्याच प्रमाणात आढळून येते. सगळ्यातं अवधक खपणारे पुस्ट्तक आवण बुवद्धमंताचं्या मयावदत 
समाजाकवरता विवहिेिा गं्रथ यामधीि फरक िाचकानंा तात्काळ ओळखता येतो. आवण या दोहोंच्या 
दरम्यान असा बराचसा सावहत्यसंभार आहे की, तो अनेक गोष्टीत रस घेणाऱ्या चौकस िाचकानंा आिडतो. 
अशीच पवरव्स्ट्थती संगीतात उद्भिणार नाही का? अिीकडेच वनमाण झािेल्या आवण प्रचंड खप असिेल्या 
काहंी रचनाकृतींची नाि ेआपण आतासुद्धा सागंू शकणार नाही का? हे खरेच आहे की, एखादी गंुतागंुतीची 
रचना वनमाण होणे ही अिघड गोष्ट आहे. परंतु संगीतात ही पवरचयाची बाब आहे. याच्या उिट मात्र अनेक 
विषयातं रस िा रुची असिेिा चाणाक्ष श्रोता कोणता हे समजणे वततकेच अिघड आहे. यामुळे 
रचनाकारानंा आपल्या पुराण्या विचारपद्धती सोडून द्याव्या िागतीि आवण ज्याच्याकवरता ते संगीतिेखन 
करतात त्या निीन श्रोतृसमाजािा अवधक जवणिनेे त्यानंा समजून द्याि ेिागेि. 
 
 यापूिी मी ज्या ज्या िळेी या विषयासबंंधी असाच अनाहूत सल्ला देत असे तेव्हा माझ्या म्हणण्याचा 
विपयास व्हाियाचा. दुबोध संगीत रचणाऱ्याचंी अशी कल्पना झािी होती की, टीकेचा रोख त्याचं्यािरच 
आहे. आवण म्हणून “रचनाकृतीत गहनता असणे ही स्ट्िाभाविकच गोष्ट आहे, कारण ती गहनता वतच्या 
वनर्ममतीबरोबरच येत असते” असे समथ्न करण्यास त्यानंी सुरिात केिी. तथावप त्याचंा हा दािा मिा 
केव्हाच नाकाराियाचा नव्हता. मिा दाखिाियाचे होते ते एिढेच की, काही विवशष्ट आविष्ट्कारपद्धतीसाठी, 
स्ट्िरोत्तर गर्मभताथ् असिेल्या संपूण् सप्तकाची आिश्यकता नसते; आवण केिळ मूितःच असिेल्या 
स्ट्िरयोजनेतून सुबोध रीतीने आकृवतपट वनमाण केिा तरीसुद्धा आविष्ट्काराचे काही उदे्दश योग्य रीतीने 
साधिे जातात. मिा िाटते ते असे की, उपजतच गहन असणारे संगीत हे तसेच वनमाण झािेल्या सुबोध 
संगीतापेक्षा स्ट्िरुपतःच श्रेष्ठ असणार अगर उिट ते वनकृष्टच असाियािा हि,े यापकैी काहीही म्हणता येत 
नाही. 
 
 इतरानंी माझ्या म्हणण्याचा अथ् असा घेतिा की, बहुजनसमाजािा आपल्या कृती पसंत पडाव्या 
म्हणून त्यानंी आपल्या कल्पनात जो सिगंपणा आणिा त्याचे मी समथ्न करीत आहे. आणखी काहींनी 
माझ्याच रचनाचंा आधार घेऊन असे म्हणाियािा सुरुिात केिी की, मी त्यात ‘प्रखर’ शिैीच्या आवण 
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‘सुबोध’ पद्धतीच्या असा स्ट्पष्ट फरक करतो. माझी शिैी िोकवप्रय व्हािी म्हणूनच मी माझ्या सुरिातीची 
प्रवतकूि विचाराचंी पद्धती मुद्दाम टाकून वदिी आहे, असेही अनुमान काही िळेा काढिे जाते. आवण असा 
तक्  उत्साहाने उचिून धरिा जातो, तर िगेळ्या दृवष्टकोनाच्या िोकाचंी अशी समजूत आहे की माझी 
‘प्रखर’ म्हटिी जात असिेिी शिैी खरोखरच अवभजात् आहे. 
 
 माझ्या मताप्रमाणे मात्र मी विवहिेल्या विविध रचनाकृतींत इतका स्ट्पष्ट भेद मी कधीच केिा 
नव्हता. रचनाकृतीमधीि विविधता ही विविध प्रयोजनामुंळे वनमाण होते, एिढाच याचा अथ् आहे. 
संगीताच्या माध्यमाचे यावंत्रकीकरण झाल्यामुळे िाढत्या श्रोतृसंख्येच्या संदभात अिीकडे काय्वसद्धीिर भर 
वदिा जात आहे. त्यामुळे विशुद्ध संगीताच्या मफैिीसाठी जी उपयुक्त ठरत होती, वतच्यापेक्षा अवधक सुबोध 
आवण स्ट्पष्ट शिैीमधीि कृती साहवजकच प्रसविल्या जातीि. तथावप या कारणाने सुसंस्ट्कृत श्रोत्यानाच 
आकिन होईि अशा भाषेत रचना करण्याचा माझा उत्साह काही कमी झािेिा नव्हता. मागे िळून पावहिे 
तर मिा वदसते ते असे की, सुगम कृती विहून मी साधू पहात होतो ते एिढेच की, त्याचंा विस्ट्तृत 
श्रोतृसमाजाशी सुखाने संिाद व्हािा. यावहपेक्षा त्यामुळे अवधक समजेि अशी संगीताची भाषा विवहण्याचा 
मिा प्रयत्न करता आिा. आवण ही भाषा वतसऱ्या दशकात जाझच्या प्रभािाखािी मी वजचा घाईने उपयोग 
करीत होतो वतच्यापेक्षा हेतुतः फारशी िगेळी नव्हती. िगेळ्या शब्दात असे म्हणता येईि की, त्यािळेी 
संगीतातीि पवरणामिादच नव्हे तर संगीताची भाषा कोणती हाही विषय प्रस्ट्तुत होता. 
 
 श्रोत्यानंा ऐकताना अिघड जाणार नाही, अशी संगीताची व्यिहारभाषा शोधून काढािी ही माझी 
इच्छा म्हणजे संगीत आवण माझ्या भोितीचे जीिन यात दुिा जोडिा जािा, ह्या माझ्या जुन्या उत्साहाचेच 
निीन रूप होते. असा दुिा जोडण्यात आपल्या अवभजात रचनाकारानंा फारसे यश िाभिेिे नाही. 
बाजूच्या पवरव्स्ट्थतीचा त्यानंा विसर पडिेिा असतो. ते उच्च रचनाकृतींच्या सहिासातच एकसारखे 
राहतात. याचा पवरणाम म्हणजे आपणही त्याचे अनुकरण करून, तशाच दजाच्या श्रेष्ठ किाकृती विहाव्या 
अशी त्यानंा पे्ररणा होते. माझ्या म्हणण्याचा विपयास होऊ नये. ज्यानंा असे काम जमत असेि त्यानंी तसा 
घाट घािाियािा माझी एकदम मंजुरी आहे. मात्र िळेेचा गैरिापर मिा वदसतो तो, हायस्ट्कूि बँडसाठी 
एखादी सुबक रचना विवहिी तर जे समाजाची उत्तम सेिा करतीि ते अनेक रचनाकार स्ट्ितःची फसिणकू 
करून आजोऱ्याची कामे हाती घेतात त्या वठकाणी. आपल्या आिाक्याच्या पिीकडे काही कराियािा 
वनघाियाचे, अिघड रचना वनमाण करण्याचा उदात्त आि आणाियाचा, त्याकवरता एखादी वतरपगडी 
पद्धती स्ट्िीकाराियाची आवण अशा प्रयासािा कोणतेच भवितव्य नसाियाचे, हा प्रकार तरुण रचनाकारातं 
प्रकषाने वदसून येतो. बहुधा परदेशी आदशाचे हे अिास्ट्ति आवण वनरुपयोगी विकृतीकरण आहे. अथात 
माझ्या या म्हणण्याकडे कोणाचे िक्ष जाईि असा मिा मुळीच भ्रम नाही. तथावप मिा असे मात्र म्हणाियाचे 
आहे की, माझ्या स्ट्ितःच्या रचनातूंन मी सोदाहरण अशी कल्पना माडंिी आहे की, रचनाकार जे काही 
विवहतो ते विविध दृष्टीकोन स्ट्िीकारून आवण विविध उदे्दश साधण्यासाठी. मिा स्ट्ितःिा समाधान िाटते ते 
अशामुळे की, ‘वबिी वद वकड’ (Billy the Kid) यासारखे समूह नृत्य, अगर ‘आिर टाऊन’ (Our Town) 
आवण रिकन पोटेट (Lincoln Portrait) या वचत्रपटासाठी संगीत विहून मी माझ्याकवरता आवण 
इतरासंाठीसुद्धा संगीतातींि सहजतेचा पुरस्ट्कार केिेिा आहे. श्रेष्ठ किाकृतीसमिते आपल्यािा वतचीही 
अत्यंत जरुरी आहे. 
 
 आपल्या आजच्या समाजामधीि अमेवरकन रचनाकाराच्या पवरव्स्ट्थतीचे इमानाने वनरीक्षण केिे तर 
वतच्यात प्रौढी वमरिािी अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. पण त्याचबरोबर तक्रार करण्यासारख्या बाबीही त्या 
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वठकाणी वततक्याच वदसून येतात. रचनाकाराच्या जीिनातीि सगळ्यात िाईट गोष्ट आहे ती अशी की, 
संगीताच्या समाजाचे आपण एक आिश्यक घटक आहोत, इतके अगत्य त्यािा िाटत नाही. रचनाकार 
म्हणून काही हािचाि करािी अशी त्यािा वनकड नाही आवण विहीत असिेल्या कोणत्याही स्ट्ितंत्र 
कृतीविषयी दुद्म्य आत्मीयता त्याच्यात आढळत नाही. (मी आता हे स्ट्ितःच्या अनुभिािरून बोित नसून, 
एकूण पवरव्स्ट्थतीविषयीचे माझे तसे अििोकन आहे.) एखाद्या रचनाकाराच्या कृतीचे िादन झािे म्हणजे 
सामान्यपणे त्याचे माफक प्रमाणात कौतुक केिे जाते, आवण न झािे तर ते ऐकाि ेअसा कोणाचा आग्रह 
नसतो. संगीताचे काय्क्रम क्ववचतच होतात त्यामुळे सगंीत िेखनािर उपजीविका करता येईि ही आशा 
फारच थोड्या रचनाकारानंा करता येते. पवरणामी संगीतवशक्षकाचा व्यिसाय हेच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन 
बनिे असून संगीताची रचना ही फािल्या िळेामधीि कामवगरी झािेिी आहे. या तक्रारी वनत्याच्याच 
आहेत हे मिा समजते. कदावचत त्या पवहल्यापासून तशाच असतीि. पण त्या कमी होतीि असे वदसत 
नाही. साकल्याने मात्र त्या असे दाखवितात की, रचनाकाराचंा सि्साधारण समाज हा असतुंष्ट आहे. आवण 
ही असंतुष्टता उघड सतंापापासून आंतवरक िैफल्यभािनेपयंत कशाही तऱ्हेने उमटिेिी वदसते.  
 
 जमेच्या बाजूिा आपल्यािा एक उत्साहिध्क गोष्ट सापडते. ती म्हणजे पूिी कधी होते त्यापेक्षा 
पुष्ट्कळच अवधक वक्रयािान रचनाकार हल्ली वदसून येतात. काही विश्वस्ट्त वनधीतफे आवण व्यक्तीकडूनही 
संगीतासाठी खाजगीरीत्या उते्तजन वदिे जाते, आवण पावरतोवषके आवण अवधकारपते्र िरचेिर प्रदान केिी 
जातात. मधूनमधून एखादे रेवडओ स्ट्टेशन रकिा रेकॉवडंग कंपनी यानंा अवधक उत्साह आिेिा वदसतो. 
प्रकाशकातं आपल्यािा सतंोष िाटािा इतकी जागतृी झािेिी आपण पहातो. याचे कारण अज्ञाताच्या 
भवितव्यािर भरिसा ठेिनू पैसे गंुतविण्यािा आता ते तयार झािेिे वदसतात. पचंिीस िषापूिीपेक्षा, 
अिीकडे संगीतसमीक्षक सामान्यपणे अवधक मोकळ्या मनाने आवण तत्परतेने प्रशसंा करताना आढळतात. 
आवण सगळ्यातं चागंिी गोष्ट म्हणजे अमेवरकेच्या प्रत्येक भभूागात बवुद्धमते्तचा ओघ एकसारखा िाढत 
असिेिा वदसून येतो. या सि् गोष्टींमुळे रचनाकायाचा भविष्ट्यकाळ उज्िि आहे असे म्हणता येईि. 
 
 सरतेशिेटी रचनाकारािा आपल्या कायातच म्हणजे सृजनशीि किेतच आपिे आत्यंवतक 
समाधान िाभाियाचे आहे. पुष्ट्कळ बाबतीत, औद्योवगक समाजामधीि सृजनशीिता कोणत्याही इतर 
समाजात असते तीपेक्षा फारशी िगेळी नसते. मी जेव्हा वटपणे विवहतो त्यािळेीतरी अखेरीिा काय करीत 
असतो? भािना, जाणीिा, कल्पना पे्ररणा यासारख्या मनोऽिस्ट्थेच्या माझ्या मानवसक प्रवतवक्रया मी नमदू 
करून ठेितो. आपिी पाश्व्भमूी, पवरव्स्ट्थती, आपल्या श्रद्धा म्हणजे आपण एकूण जे काही आहोत त्या 
सिांचा पवरपाक म्हणजेच मी म्हणतो ती मनोऽिस्ट्था होय. अशा सहजप्रिाही मनाच्या अिस्ट्थाचें 
विशषेीकरण करुन त्याचं्यात िास्ट्तिता आणिी जाते ती किेकडून. असे काय् किेकडून होत असल्याने 
मानितेिा काही अथ् प्राप्त होतो. हा अथ् वसद्ध होण्याकवरता काहीतरी प्रयोजन असिे पावहजे, आवण 
माझ्या म्हणण्याप्रमाणे ते प्रयोजन नैवतक स्ट्िरूपाचे असाियािा हि.े 
 
 अमेवरकेसारख्या औद्योवगक समाजातीि रचनाकारापंढेु मूिभतू प्रश्न आहे तो सकंवित जीिन 
प्राप्त करून घेण्याचा, भोितीच्या जीिनात किाजीिनािा योग्य स्ट्थान वमळिनू देण्याचा. माझ्या हातून 
किाकृती वनमाण व्हािी याकवरता व्यतीत करीत असिेल्या जीिनािर आवण विश्वामधीि अंवतम ‘वशिा’ िर 
मिा भरंिसा ठेिायिा हिा. मनाच्या अभािात्मक अिस्ट्थाकडून किावनर्ममती होऊ शकणार नाही. भािमय 
अिस्ट्थेिा काही विवशष्ट अथ् असतो. श्रदे्धचा आधार असल्याखेरीज मी एखाद्या किाकृतीची कल्पना करू 
शकत नाही. सिात अमूत् अशा संगीतकिेविषयीसुद्धा हे विधान सत्य आहे. 
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 अशा प्रकारच्या वनवित तत्िज्ञानाची वनकड भासू िागिी म्हणजे पवरवचत असिेल्या आपल्या 
जीिनात आपिा काहीसा थरकाप उडतो. भीती आवण संशयाच्या िातािरणात आपल्यािा किा वनर्ममता 
येणार नाही. त्यासाठी काहीतरी प्रवतपादक स्ट्िरूपाच्या वनष्ठा असाव्या िागतात. ही अशी प्रवतपादकतेची 
जाणीि काही प्रमाणात आपल्या अंतजीिनातून आपल्यािा होऊ शकते. बाकीच्या िळेेिा मात्र भोितीच्या 
जीिनामधीि सजृनशीि आवण हंुकार देणाऱ्या िातािरणाने वतचे उद्दीपन केिे पावहजे.किाकारािा 
आपल्या समाजात रावहल्यामुळे वनरित आवण उल्हवसत िाटाियािा हि.े दुसऱ्या शद्ात, किा आवण 
किेचे जीिन याचें सामान्य माणसािा खोि अथाने महत्ि िाटिेपावहजे. हे झािे म्हणजे त्यािळेी 
अमेवरकेने पवरपक्वतेची अिस्ट्था गाठिी आवण त्या प्रयत्नात प्रत्येक वनष्ठािान किाकाराचा भाग होता, असे 
म्हणता येईि.  
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७. लेिनोत्तर 
 
 
 नॉट्न प्रोफेसरवशप कवमटीने माझ्या प्रत्येक भाषणानंतर काही प्रत्यक्ष संगीताचा काय्क्रम व्हािा 
असे सुचवििे होते. मी त्या गोष्टीिा एकदम मान्यता वदिी. याचे कारण, किेचा इवतहासकार 
स्ट्पष्टीकरणासाठी स्ट्िाईड स दाखवित असताना आवण आपल्या आिडीच्या गं्रथामधून एखादा किी 
िाबंिचक उतारे िाचून दाखविताना, मिा त्याचंा हमेशा हेिा िाटाियाचा. संगीतात आपल्यापाशी 
फोनोग्राफचा असतो. पण मिा अनुभि असा आिा आहे की, वशक्षणिगाच्या बाहेर फोनोग्राफचा उपयोग 
माफक प्रमाणातच होऊ शकतो. भाषणानंतरच्या अशा काय्क्रमाची कल्पना मिा अमिात आणण्यासारखी 
िाटिी. तथावप काय्क्रमाकवरता योजिेल्या संगीताचा माझ्या वििचेनाशी काही िळेा केिळ दूरचा संबधं 
होता. संगीतामधीि साक्षात् ध्िनीना स्ट्पश् झािा म्हणजे त्यायोगाने संगीताच्या केिळ चचेनंतर उद्भिणारी 
संवदग्ध आवण असमाधानाची अिस्ट्था दूर होण्यािा मदत होते. ह्या छोट्याशा काय्क्रमामुळे आणखी एक 
फायदा असा झािा की, माझी भाषणे मिा शक्य वततकी थोडक्यात आटोपती घ्यािी िागिी आवण 
श्रोत्याचं्यापुढें माझ्या वििचेनाच्या रुक्ष अव्स्ट्थभक्षणानंतर मुखशुद्धीकरीताफिाहाराचे आवमष ठेिता आिे. 
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णिसरा णिभाग : 
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शब्दसूणच 
 
 
 कोपिँड याचं्या या गं्रथात पािात्य संगीतामधीि विचारप्रिाह, सौंदय्प्रणािी किासंकेत तसेच 
नामितं संगीतरचनाकार याचें उल्लेख आढळून येतात त्याचबरोबर अनेक पावरभावषक संज्ञाचंा िापर केिेिा 
वदसून येतो. गं्रथाच्या विषयाशी अवधक पवरचय व्हािा या हेतूने त्यासंबधीची माहीती देण्याचा पुढीि प्रयत्न 
आहे. 
 
 *Accordion : ॲकॉर्मडयन : 
 
 Mouth organ रकिा Harmonica याचं्याप्रमाणे या िाद्यामंधून स्ट्िरवनर्ममती तोंडाने कराियाची 
नसून त्याऐिजी हिचे्या पुरिठ्याकवरता त्यात भात्याची योजना केिेिी असते. हिचेे वनयमन डाव्या हाताने 
भात्याच्या साहाय्याने करून स्ट्िराचं्या बटनािर उजिा हात वफरिाियाचा असतो. 
 
 *Allegro: अिेग्रो : 
 
 आनंदी, चपळ, उल्हवसत, तेजस्ट्िी या अथाचा इटावियन शद्. फारशी जिद नसिेिी गवत असा 
संगीतात अथ् घेतिा जातो. 
 
 *Alto: आल्टो : 
 
 िाजिीपेक्षा अवधक उंच असा पुरुषी आिाज. 
 
 *Atonality : अटोनॅविटी : 
 
 वििवक्षत स्ट्िरसमूहात कोणत्याच स्ट्िरािा प्राधान्य नसणे. उिट अनेक स्ट्िरानंा एकदम प्राधान्य 
वदल्यास ते एकमेकाचंा होऊ पहाणारा स्ट्ितंत्र पवरणाम नाहीसा करून टाकतात. म्हणजे या वठकाणी 
स्ट्िराचं्या एकवत्रत िादनािा कोणत्याही प्रमुख स्ट्िराचा आधार वमळत नाही. 
 
 *Bach Johann Sebastian : जोहान सेबाव्स्ट्टयन बाख : 
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 (१६८५ ते १७५०. िैपवझग) समूह गानातीि एक सदस्ट्य, एका राजाच्या िाद्यिृदंामधीि 
व्हायोविवनस्ट्ट, गािामधीि चच्चा ऑग्निादक, िैपवझग येथीि संगीतशाळेत कोणत्याही गीताची 
सुरुिात करणारा कॅन्टर (Cantor) आवण वशिाय सेंट थॉमस आवण इतरही चचेसमधीि संगीतािर 
देखरेख ठेिणारा अशी अनेक कामे उत्तर जम्नीत वनरवनराळ्या वठकाणीं बाखने एकामागनू एक केिी. 
त्याने दोनदा िग्न केिे आवण त्यािा एकूण िीस मुिे झािी. त्यापैकी बऱ्याचजणानंी पुढे संगीताच्या के्षत्रात 
नाि वमळवििे. बाखिा उत्तर ियातं डोळ्यानंी वदसेनासे झािे. अनेक िाद्यािंर त्याचा हात चाित असे. 
आिापचारीच्या एका प्रणािीची समाप्ती बाखच्या कामवगरीनें होते. फ्लयुग हा गानप्रकार त्याच प्रणािीचा 
द्योतक होय. त्याच्या मृत्यनंूतर शभंरपेक्षा अवधक िष ेत्याचे संगीतकाय् रवसकाचं्या दृष्टीने मागे पडिे होते. 
मेन्देिसॉनच्या प्रयत्नामुळे नंतर ते पूि्ित प्रकाशात आिे. 
 
 *Ballade : बािाद : 
 
 कथावनिदेनाच्या पद्धतीचे िाद्यगीत. शोपनेँ अशी चार बािाद रचिेिी होती. त्याकवरता त्याने 
इंव्ग्िश बिॅडिरुन स्ट्फूती घेतिी होती रकिा नाही याबद्दि शकंा आहे. इवं्ग्िश बिॅड (Ballad) हा एक 
ऐवतहावसक, िीररसयुक्त िा भािनाप्रिण घटनाचें कथन करणाऱ्या कवितेचा प्रकार आहे. एखादे कडि े
पुन्हा घोळून म्हणणे, (म्हणजे ्ुिपदािरच येणे नव्हे), त्याचबरोबर त्यातिी सुबोध, खुिासेिार आवण 
रागंडी भाषा, ही या इंव्ग्िश बॅिडची िैवशष्ट्टे्य आहेत. 
 
 *Ballet : बॅिे 
 
 िाद्याचं्या साथीसह रंगभमूीिर केल्या जाणाऱ्या या नृत्यप्रकाराची सुरिात १६ व्या शतकामधीि 
फ्रें च राजाच्या दरबारात झािी. १४ व्या िुईने त्यािा पे्ररणा आवण प्रोत्साहन वदिे. हे एक प्रदश्नीय असे 
समूहनृत्य आहे. 
 
 *Bambuco : बाम्बकूो : िळूेचे अगर बाबंूचे एक िाद्य. 
 
 *Barber Samuel समॅ्युएि बाब्र : 
 
 पेव्न्सल्व्हावनयामध्ये १९१० सािी याचंा जन्म झािा. ियाच्या २५ व्या िषी त्यानंी अमेवरकन रोम 
पावरतोवषक संपादन केिे. िृदंसंगीत आवण मफैिीच्या संगीताकरीता बाब्र यानंी स्ट्ितंत्र शिैीच्या रचना 
केल्या आहेत. मात्र त्यामध्ये फारशी प्रयोगक्षमता नाही अगर परंपरेचा विशषे आग्रहही वदसून येत नाही. 
तरीसुद्धा त्यातंीि काहींना िोकवप्रयता िाभिी आहे. 
 
 *Bar Line : बार िाईन : 
 
 स्ट्िरविपीमधीि ियीच्या विभागाची खूण दाखविणारी उभी रेषा, बहुतेक सि् संगीत हे, दोन, तीन 
रकिा चार मात्राचं्या घटकात विभागिे जात असून, त्यातीि प्रत्येकाच्या पवहल्या माते्रिर स्ट्िराघात अगर 
जोर वदिा जातो.अशा दोन आघातामधीि कािातंरािा मेझर (Measure) म्हणतात. हे मेझर 
दुसऱ्यापासून िगेळे असे ओळखू येण्याकवरता प्रत्येक आघातबद्ध माते्रच्या पूिी ही उभी रेषा काढिी जाते. 
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 *Baroque : बारोक : 
 

इ. स. १६०० ते १७२० या काळात किाविष्ट्काराची ही शिैी प्रचवित होती. वतच्यामधीि काही 
महत्िाची िैवशष्ट्ठे्य पुढीिप्रमाणे आहेत. (१) हेतूपुरस्ट्सर प्रचार व्हािा म्हणून भािनानंा केिे जाणारे 
आिाहन (२) िास्ट्तूकिेच्या के्षत्रात या शिैीिा कमािीचा आवण काही िळेा विपरीत असा अिंकावरकपणा 
आिेिा आहे. (३) प्रत्येक विवशष्ट भागापेक्षा एकूण आकृतीिरच भर देण्याचा आग्रह या शिैीत असल्याने, 
मूळच्या वशल्पाचे िास्ट्तूत आवण दोघाचें वचत्रात त्यातीि गंुतागंुतीमुळे केव्हा रुपातंर होऊन जाते याचा पत्ता 
िागत नाही. कॅथॉविकपंथीय देशात या शिैीचा उगम झािेिा असल्याने इटािी, फ्रान्स, ऑव्स्ट्रया िगैरे 
सारख्या देशातं या शिैीच्या िास्ट्तू आढळून येतात. 
 
 बारोक या फ्रें च शद्ाचा अथ् विवक्षप्त असा आहे. अनेकाकडून वहणकस अशा कोणत्याही शिैीिा हे 
नाि वदिे जाते आवण पयायाने बाखच्या काळातीि संगीताचे िण्नही याच शद्ाने केिे जाते. या शद्ाचा 
उपयोग म्हणनू, तुच्छता दश्विण्यासाठी करण्यात येतो. 
 
 *Bartok Bela : बेिा बाटोक ; 
 
 याचंा १८८१ सािी हंगेरीत जन्म झािा आवण १९४५ मध्ये न्यूयॉक्  येथे ते मृत्यु पाििे. बाटोक यानंा 
संगीताचे पवहिे पाठ त्याचं्या आईने वदिे. सुरिातीच्या खेडेगािातीि राहणीमुळे त्यानंा िोकसंगीतात 
विशषे रुची वनमाण झािी त्याचं्या पवहल्या पवहल्या रचनाकृतीिर राहम सच्या शिैीचा पगडा होता. विस्ट्ट 
आवण िगॅ्नेर याचं्या संगीताचा अभ्यास करण्यासाठी पढेु त्यानंी दोन िष ेरचना करणे सोडून वदिे. आवण 
त्यानंतर िगेच स्ट्रॉसच्या पद्धतीने रचना करण्यास प्रारंभ केिा. वतचाही कंटाळा आल्यािर त्यानंी 
िोकसंगीताचा सखोि अभ्यास करण्यास सुरिात केिी. त्यातून त्यानंा काही निीन स्ट्िरमेळ िाभिे. 
त्यापुढे मात्र बाटोकनी आपिी दृष्टी १२ स्ट्िराचं्या क्रोमवॅटक स्ट्केिकडे िळवििी. १९४० सािी त्यानंी युरोप 
सोडिे आवण अमेवरकेत िास्ट्तव्य केिे. कोिंवबया विद्यापीठात तात्पुरते काम करून त्यानंी हाि्ड् 
विद्यापीठात काही काळ व्याख्याने वदिी. 
 
 त्याचं्या रचनाकृती विविध प्रकारच्या असून त्यात नाट्यसंगीत, िृदं आवण मफैिीचे संगीत आवण 
वशिाय िोकसंगीताचाही समािशे आहे. 
 
 *Bass drum : बास ड्रम : 
 
 िाद्य िा कंठसंगीतामधींि स्ट्िरसंमीिनाच्या अगदी खािच्या भागािा बास म्हटिे जाते. उि्वरत 
संगीतािा तो पायाभतू म्हणनू समजिा जातो. पुढे घेतल्या जाणाऱ्या स्ट्िरमेळाचें स्ट्िरूप बासिरून ठरते 
आवण बासच्या अंदाजानेच ते िाजवििे जातात. पुरुषाच्या अगदी खािच्या आिाजािा आवण 
रचनाकृतीमधीि सुरिातीच्या भागािाही बास म्हणतात. 
 

बास ड्रम हा सगळ्यात मोठ्या आकाराचा एक पडघम असून त्याचा नाद गडगडाट करणारा भीषण 
रकिा अगदीच जाजम तुडविल्यासारखा होऊ शकतो. असे नाद मात्र एकेरीच वनघ ूशकतात. बास ड्रमिर 
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तत्सम िाद्याप्रमाणे आडव्या उभ्या तार गंुतवििेल्या नसतात. (अशा तारामुंळे खडखडाट केिा जाऊन, 
िाद्यातून उत्पन्न होणाऱ्या नादािा एकप्रकारची रुक्ष तेजव्स्ट्िता प्राप्त होते.) 
 
 *Bassoon : बसून 
 
 िृदंसंगीतात या िाद्याचे काम बास स्ट्िर पुरविण्याचे असूनही त्यातून काही विवशष्ट आिाप वनघ ू
शकतात. हॉन्च्या ध्िनीत याचा आिाज वमळून जातो. जिद आवण काहीशा विस्ट्कळीत रीतीने िाजविल्यास 
त्यामधून िगेळीच गंमत वनमाण होते. त्याच कारणासाठी काही रचनाकारानंी बसूनचा समािशे आपल्या 
िाद्यातं केल्यामुळे, त्यािा िृदंिादनातीि विदूषक असेही नाि पडिे आहे. 
 
 *Berg Alban : अल्बन बग् : 
 
 १८८५ सािी याचंा व्व्हएन्नात जन्म झािा. आवण १९३५ मध्ये तेथेच ते मतृ्यु पाििे. शोनबग्चे हे 
सहकारी आवण वशष्ट्य असून त्याचं्या विचारप्रणािीचे ते एक प्रवतवष्ठत रचनाकारही होते. त्यानंी िृदं आवण 
मफैिीच्या संगीताचे िेखन केिे आहे. तथावप ‘िोझेक’ या नाट्यकृतीची त्यानंी वनमाण केिेिी संगीवतका 
ही त्याचंी सिात िक्षणीय कामगीरी झािी. 
 
 *Beethoven Ludwig Van : िुडवबग व्हॅन बीथोव्हेन : 
 
 याचंा १७७० सािी बॉन या वठकाणी जन्म झािा आवण व्व्हएन्ना येथे इ. स. १८२७ सािी ियाच्या 
५७व्या िषी त्याचें वनधन झािे. संगीताच्या के्षत्रामधीि शके्सपीअर असे त्याचे उवचत िण्न करता येईि. 
याचे कारण मानिाच्या जीिनविषयक अत्युच्च आकाकं्षा आवण त्याचबरोबर त्याच्या अंतरंगामधीि गूढमयता 
या दोन्हींचाही तो एकदम िधे घेऊ शकतो. आपल्यािा स्ट्िराचंा किी समजिे जाि ेअशी त्याची आकाकं्षा 
होती. भािनाचंा हळुिारपणा तसाच त्याचंा कमािीचा अवतरेक आवण त्याचबरोबर त्या दोन्हींचा नेमका 
आवण यथातर्थय आविष्ट्कार करण्याकवरता संगीताच्या तंत्रािरीि असामान्य प्रभतु्ि या सि् बाबींचा 
बीथोव्हेनच्या ठायी एक वििक्षण तऱ्हेने वमिाफ झािेिा होता. आिापींची िळणे, स्ट्िरसंमीिनाच्या भाषेचे 
आव्हान, आकृतींची उपजत जाणीि, आवण िाद्यसंगीतातीि रंगमयतेच्या िातािरणात आिाप आवण त्याचंी 
संमीिने कव्ल्पण्याचे त्याचे सामर्थय् या सगळ्या बाबी, बीथोव्हेनचे आविष्ट्कारतंत्रािर वकती प्रभतु्ि होते 
याची साक्ष देतात. मोझाट् आवण हेडन याचंी परंपरा त्याच्या रचनाकायाने पुढे चािवििी असे म्हटिे तरी, 
त्यामुळे िगॅ्नेरिाही स्ट्फूती वमळािी हे नाकारता येत नाही या कारणाने अवभजात परंपरेतीि अखेरीचा 
आवण भाििादी विचारसरणीचा पवहिारचनाकार असेही त्याचे िण्न करता येईि. 
 
 एका गरीब परंतु संगीताची अवभरुची असिेल्या कुटंुबात बीथोव्हेनचा जन्म झािा. संगीताचे पवहिे 
पाठ त्याच्या िवडिाकडूनच त्यािा वमळािे. त्या ियात तो व्होयोविनही िाजिीत असे. १७व्या िषी त्यािा 
व्व्हएन्नािा पाठविण्यात आिे. त्या वठकाणी मोझाट् आवण नंतर हेडनकडून थोडेसे वशक्षण त्याने घेतिे. ह्या 
काळातीि त्याचे जीिन म्हणजे एक कमीअवधक तऱ्हेचा कंटाळिाणा प्रकार होता. संगीताचे जाहीर 
काय्क्रम अगर त्याचं्या प्रवसद्धीची सोय त्या काळात उपिब्ध नसल्याने चवरताथासाठी बीथोव्हेनिा आपल्या 
श्रीमंत स्ट्नेह्याचं्या औदायािर अििंबून राहाि ेिागिे. त्यानंी मात्र या किाितंाच्या प्रवतभेची कदर केिी. 
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 एकदा केव्हा पे्रमभगं झाल्यानंतर बीथोव्हेनने कधी िग्न केिे नाही. यामुळे कौटंुवबक 
स्ट्िास्ट्र्थयापासून तो कायमचा दुराििा होता. त्यातच बवहरेपणाची वचन्हे त्याच्या ३०व्या िषापासून वदसू 
िागिी. त्याचं्या साथीिा त्याची प्रकृती वबघडू िागिी. त्यातच त्याच्या पुतण्याच्या गैरिागणुकीची भर 
पडिी. असे सगळे होत असूनही बीथोव्हेनच्या रचनावनर्ममतीत खंड पडिा नाही. 
 
 बीथोव्हेन स्ट्िभािाने अवतशय सरळ आवण मनवमळाि ूहोता. एकदा आनंदात नंतर वनराशते, कधी 
पे्रमळ तर मागाहून वचडखोर, कोणािर संपूण् भरिसा आवण तरीही सशंयी, असे त्याचे मन एकसारखे 
हेिखाि ेखात असे. त्यािा विनोदाची भरपूर जाण होती. पण तो विनोद सूक्ष्म स्ट्िरूपाचा नव्हता. काहीही 
असिे तरी हे त्याचे असे सि् स्ट्िभािदोष, एका किात्मक प्रकृवतधमाचा अवतरेक या सबबीखािी माफ 
कराियािा हिते. 
 
 एक किाितं म्हणून, बीथोव्हेन हा संगीताच्या अनेक उपप्रकारातं अवतश्रेष्ठ असा मानिा जातो. 
त्याने रवचिेल्या वसम्फनी आवण संगीतप्रास्ट्ताविके ही अत्यंत सुंदर म्हणून अग्रभागी आहेत. वततकीच सुंदर 
अशी त्याची पीआनोगीते आवण व्स्ट्रंग काटेट स् समजिी जातात. वफडेवियो हे त्याचे संगीतक म्हणजे 
रंगभमूीिा वदिेिी एक वनरंतरची देणगी आहे. रचनावनर्ममतीकरता बीथोव्हेनिा फार िळे िागत असे, 
आवण कष्टही पुष्ट्कळ पडत असत. समथ् व्यव्क्तमत्त्िाच्या आविष्ट्कारासाठी उवचत माध्यम वमळेपयंत असे 
प्रयास पडणारच. 

 
*Berlioz Louis Hector िुई हेक्टर बिीओझ (१८०३–१८६९): 
 
फ्रें च भाििादी विचारसरणीचा हा सिांत श्रेष्ठ असा सगंीतकार होता. ह्यगूो, द्यमूा, ग्िािीया, 

बािझाक, यासारखे भाििादी सावहव्त्यक, दिा कु्रिा सारखे वचत्रकार आवण शोप ँ आवण विस्ट्ट्टसारखे 
संगीतकार त्याचे वमत्र होते. सावहत्यातंीि ह्यगूो आवण वचत्रकिेमधीि दिा कु्रिा याचं्या समिते 
बिीओझचे नाि घेतिे म्हणजे भाििादी किाके्षत्रातंीित्रयी आकारािा येते. भाििाद हा त्याच्या िृत्तीतूनच 
वनमाण झािा होता. आवण त्याच्या आविष्ट्कार त्याच्या एकूण हयातीत एकामागनू एक घडिेल्या अनेक 
पे्रमप्रकरणातही वदसून येतो. यािरून एिढेच ठरते की, त्याच्या बाबतीत जीिन आवण किा हे दोन्हीही 
एकरूप झािे होते. भाििादी विचारसरणीमधीि एका अतंीम तत्त्िािरच त्याने वनष्ठा ठेििी होती. ते तत्त्ि 
म्हणजे कोणत्याही बधंनाचा िा वनयमाचा मुिावहजा न बाळगता भािनानंा सरळ साद घािणे. अथागंपणाची 
ओढ हे बिीओझच्या भाििादाचे दुसरे िैवशष्ट्ट्य होते. अल्जेवरअन मोवहमेत कामास आिेल्या 
सैवनकाकवरता त्याने रवचिेल्या शोकसगंीतासाठी दोनशपेेक्षा अवधक गायकाचंा उपयोग केिा गेिा. त्यािा 
मात्र त्यासाठी सातश ेते आठश ेगायक आवण वशिाय एक अिाढव्य िाद्यिृदं हिा होता. त्याच्या विचारािर 
शके्सवपअर, स्ट्कॉट, मूर, बायरन आवण गोथे अशा भाििादी किींचा विशषे प्रभाि होता. स्ट्िराविष्ट्कारामधीि 
रंगसंगतीिर भर आवण त्यातीि विविध अशा नाजूक छटाचं्या तिास बिीओझच्या अगोदर कोणीही 
िाििा नव्हता. एखाद्या पवरणामकारक दृश्यामुळे िा घटनेमुळे उत्पन्न झािेल्या भािनाचें स्ट्िरातं रूपान्तर 
करण्याची त्याची िाद्यसगंीतामधीि योजकता हे त्याचे आणखी एक िैवशष्ट्ट्य मानता येईि. 
 
 बिीओझचे िडीि एक डॉक्टर होते. िैद्दक वशकण्याकवरता बिीओझिाही पॅरीस येथे रिाना 
करण्यात आिे. तथावप त्या वठकाणी त्याने िैद्यकाऐिजी संगीताचा अभ्यास केिा. आवण ‘वप्रकस डी रोम’ हे 
पावरतोवषक संपादन केिे. अथात त्याकवरता त्यािा पाच िळेा प्रयत्न करािा िागिा. िृदंसंगीताचा 
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‘नायक’(Conductor) या नात्याने बिीओझने पुष्ट्कळ प्रिास केिा. त्याचे अखेरीचे वदिस काहीसे 
एकटेपणात आवण भकास असे गेिे. मतृ्यनंूतर आपल्या समाधीिरीि वशिािेखाकवरता त्याने आपल्या 
आिडत्या शके्सपीअरचे पढुीि िचन सुचवििे होते. “माणसाचे जीिन म्हणजे एका बिेकूफाने सावंगतिेिी 
गोष्ट. वतच्यात गोंगाट आवण त्िषे भरपूर पण अथ् मात्र शून्य.” 
 

*Bizet Georges (Alexandre Cesar Leopold): जॉजेस वबझे (अिेक्झादें्र सीझर विओपोल्ड) 
: (१८३८-१८७५) : 

 
 पॅरीस कान्झिात्िारमध्ये वशक्षण घेऊन ‘वप्रकस डी रोम’ हे पावरतोवषक वबझेने वमळवििे. 
संगीतकाचंा रचनाकार म्हणून आपल्यािा मानिे जाि े यासाठी त्याने केिेल्या प्रयत्नानंा ििकर यश 
िाभिे नाही. त्याच्या ‘कारमेन’ या संगीतकामधीि सुरेिपणा आवण स्ट्िराचें नाजूक आवण रसरशीत 
संमेिन हे एक आकष्ण असून त्यात वबझेचे नाट्यविषयक सामर्थय्ही वदसून येते. 
 

*Blacher Boris : बोरीस ब्िेचर : 
 

 १९०३ सािी चीनमध्ये याचंा जन्म झािा. हे बर्मिन येथे प्राध्यापक असून नाट्यविषयक दृष्टी 
असिेिे रचनाकारही आहेत. संगीतके, बिेॅ यासारख्या त्यानंी रचना केल्या आहेत. 
 
 *Blitzstein Marc : माक्  व्ब्िटझ्स्ट्टेन : 
 
 याचंा जन्म १९०५ सािी वफिाडेव्ल्फयात झािा. एक तयारीचे आवण स्ट्ितंत्र वपआनोिादक म्हणनू 
त्यानंी संगीतजीिनािा सुरूिात केिी. आवण नादीया बुिाझें आवण शोनबग् याचेंपाशी रचनाशास्त्राचा 
अभ्यास केिा. व्ब्िट्टझ्स्ट्टेनच्या रचनाकृती अवतशय ‘आधुवनक’ आवण ‘प्रायोवगक’ स्ट्िरूपाच्या असून त्यात 
साम्यिादी दृवष्टकोनामधीि सामावजक जाणीि आढळून येते. 
 
 *Brahms Johannes : जोहानेस राहम स : 
 
 याचा जन्म हाम्बुग् येथे १८३३ सािी झािा आवण १८९७ सािी व्व्हएन्नात त्याचे वनधन झािे. 
अवभजाततेचा िषे असून त्याच्या रचनाकृती िृत्तीने भाििादी आहेत. सावहत्याची िा वचत्रकिेची एक शाखा 
समजून नव्हे तर संगीत हे संगीत म्हणून त्याने विवहिे. तरीसुद्धा अशा त्याच्या रचनात संगीतबाह्य 
भािनाचं्या छटा वदसून येतात. याकारणाने राहम सिा ‘अवभजात-भाििादी’ असेही म्हणता येईि. त्याच्या 
आवण शुमानच्या विचारसरणीत आवण भािनातं काहीसे साम्य आढळून येते. तथावप शुमानच्या कृतीत 
सावहत्यगुण आवण वचत्राकृतींचा प्रभाि अवधक वदसून येतो. उिट आकृती आवण प्रमाणबद्धता याचंी 
राहम सिा झािी इतकी जाणीि शुमानच्या ठायी सापडत नाही. 
 
 १९व्या शतकातीि समीके्षच्या दृष्टीकोनातून राहम स् आवण िगॅ्नेर हे परस्ट्पर विरुद्ध के्षत्रात स्ट्थापन 
केिे गेिे आहेत. याचे कारण एकाची िृत्ती आवण आविष्ट्कार पद्धती भािकिीसारखी तर दुसऱ्याची 
नाट्यात्मक. तथावप दोघानंीही बीथोव्हेनचीच परंपरा चािवििी असे म्हणाि े िागते. आपल्या गुरुच्या 
भाििादी कल्पना एकाने मफैिीत आवण दुसऱ्याने त्या रंगभमूीिर माडंल्या एिढाच फरक. 
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 हाम्बुग्मधीि एका संगीत वशक्षकाकरिी राहम स् िा पवरपूण् वशक्षण वमळािे होते. त्याने सुरिातीिा 
आपिा चवरताथ् नृत्यगृहात आवण काफेमध्ये िादन करून चािवििा. एक संगीतकार असा त्याचा िौवकक 
केिळ शुमानच्या प्रयत्नामुळे झािा. स्ट्िभािाने तो प्रामावणक आवण वनष्ठािान असून, िागणुकीत तो सडेतोड 
आवण उम्ट िाटाियाचा. त्याने िग्न कधीच केिे नाही. किा हेच त्याचे जीिन बनिे होते. 
 
 *Britten Benjamin : बेंजावमन वरटन : 
 
 याचंा १९१३ सािी जन्म झािा. ियाच्या पाचव्या िषापासूनच त्यानंी संगीतरचना करण्यास 
सुरुिात केिी. त्याचबरोबर ते वपआनोिादनही करू िागिे. पुढे त्यानंी रॉयि कॉिेज ऑफ म्युवझकमध्ये 
वशष्ट्यिृत्ती सपंादन केिी. १९३७ सािापासून ते नाटके आवण अनुबोध वचत्रपट याचं्याकवरता संगीतरचना 
करू िागिे. 
 
 *Busoni Ferruccio Benvenuto : फेरूवशयो बने्व्हेनुटो बुसोनी : (१८६६–१९२४) याने 
वपआनोिादनात जागवतक कीर्मत वमळवििी. वििक्षण सहजता, सफाईदारपणा आवण चापल्य, 
स्ट्िरविधानाचंी पूत्ता, रंगसगंतीची पुरेपूर जाणीि आवण प्रमाणबद्धतेची अचूक समज इतकी की, तीमुळे 
संगीताचा कोणताही विभाग दुसऱ्याशी सिग्न वदसािा आवण सिांची वमळून एक एकसंघ आकृती वनमाण 
व्हािी, इतक्याबाबींचा मनोहर वमिाफ त्याच्या िादनात झािा होता. वपआनोिादकच नव्हे तर सिाथाने तो 
संगीतकारही होता. 
 
 बुसोनीने संगीतके, िृदंसंगीत, मफैिीचे आवण वपआनोसंगीताकवरता विविध रचना केल्या. 
नंतरच्या रचनािेखनात त्याने भाििादाच्या विरोधी भवूमका घेतिी होती. संगीतविषयािरीि त्याच्या इतर 
िेखनािरून, त्याच्या बवुद्धसामर्थयाची कल्पना येते. 
 
 *Canon : कॅनन : 
 
 िाद्यामधीि अगर कंठातीि एकाच ध्िनीच्या आधाराने आिापाची सुरुिात करून नंतर अनेक 
ध्िनींच्या साहाय्याने एकाच अगर िगेिगेळ्या स्ट्िराचं्या स्ट्थानािर त्या आिापाचा पनुरुच्चार करण्याची ही 
एक पद्धती आहे. ‘कॅनन’ या शद्ाचा ‘वनयम’ असा अथ् असून तो आिापीच्या अशा भागािा िागू केिा 
जातो की, त्यावठकाणी सुरुिातीच्या स्ट्िराची पुनरािृत्ती मागाहून येणाऱ्या इतर ध्िनींनी तंतोतंत कराियाची 
असते. ध्िनींच्याकडून होणाऱ्या या अनुकरणामधीि फरकानुसार हा वनयम अथातच सैि अगर 
कठोरपणाने िापरिा जातो. एका आिाजाचे दुसऱ्याने केिेिे अनुकरण ऐकताना श्रोत्यािा एक बवुद्धगम्य 
सुखानुभि येतो. आवण कॅननचा वििकेाने िापर करताना त्याचे सौंदय्िाचक समथ्न हेच होऊ शकते. 
 
 *Cantata : कॅन्टाटा : 
 
 समूहाकडून गायिे जाणारे हे कंठसंगीत असून, अशाच प्रकारच्या िाद्यसंगीतािा सोनाटा 
(Sonata) म्हटिे जाते. त्यात धार्ममक अगर धम्वनरपेक्ष विषय येतात. आवण त्यािा िाद्यिृदंाची साथही 
होऊ शकते. हे एक प्रकारचे संगीतकच असून, त्यात अवभनय आवण नेपर्थय यानंा मात्र िाि नाही. 
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 *Casella Alfredo : अल्फे्रडो कॅसेिा : 
 
 १८८३ सािी टू्यवरन येथे याचंा जन्म झािा; आवण रोममध्ये १९४७ सािी ते मृत्यु पाििे. पॅवरस 
कान्झिात्िारात त्यानंी फोंरे याचं्या माग्दश्नाखािी सगंीताचा अभ्यास केिा आवण पुढे वपआनोिादक 
आवण ‘कंडक्टर’ म्हणून ख्याती वमळििी, त्याचं्या रचनाकृतीिरून भाििादािा त्याचंा विरोध आढळून 
येतो. आिापप्रधान आवण म्हणून क्षोभजनक संगीताचा प्रभाि नाहीसा व्हािा आवण अवभजात संगीताची 
इटािीमध्ये पुन्हा जाणीि वनमाण व्हािी, यासाठी कॅसेिानंी आग्रह धरिा. 
 

*Cembalum:सेम्बािम : 
 
इटािीमध्ये या िाद्यािा डल्सीमेर (Dulcimer) असे म्हणतात. ही एक बंद केिेिी उथळ पेटी 

असून वतच्यािरीि गंुडाळिेल्या तारा िहानशा िाकडी हातोड्यानंी िाजिाियाच्या असतात. विशषे 
गंुतागंुत नसिेिे हे एक वपआनोिाद्यच आहे. 
 

*Chabrier Emmanuel इमान्यूएि शारीए : (१८४१-१८९४) 
 
मुिकी नोकरीत असतानाच शारीएचा संकेतिादी कवि, प्रतीकिादी वचत्रकार आवण फ्रें च 

संगीतकार याचं्याशी घवनष्ट संबंध आिा. त्याचं्यातीि एक बुवद्धमान वपआनोिादक म्हणून त्याचा िौवकक 
झािा होता. ियाच्या वतशीनंतर त्याने नोकरी सोडिी, आवण कंडक्टर िामूरचा मदतनीस म्हणून त्याने 
काम केिे. िगॅ्नेरच्या संगीतािर त्याची भक्ती होती.त्याच्या काही विपरीत आिापचारी बाजूिा ठेिल्या तर 
स्ट्िरसंमीिन आवण िृदंसंगीतात त्याने आरंभिेल्या प्रयोगािरून त्यािा दब्यूसी आवण राव्हेि याचंा पूि्सूरी 
म्हणाियास हरकत नाही. 

 
Chaconne : शकन : 
 
बासचा स्ट्िरघोष कायम ठेिनू रवचिेिा कंठ िा िाद्यगीताचा एक प्रकार. शकन आवण 

पॅसाकाग्िीया हे दोनही गानप्रकार सारखेच आहेत. दोन्हींचा उगम संथ ियीच्या नृत्यातून झािा असून 
त्यामधीि कोणताही विभाग तीन मात्राचंा असतो. एकूण संगीत मात्र बास स्ट्िरािर अवधवष्ठत झािेिे असते. 
िाद्यसंगींताच्या रचनेसाठी या नृत्यातीि ियींचाच उपयोग केिा जातो. 
 

*Chadwick George Whitefield : जॉज् व्हाइटफील्ड चाडविक : (१८५४–१९३१) 
 

 बोस्ट्टन येथे हे एक ऑग्निादक आवण संगीतवशक्षक होते. न्यू इंग्िंड कॉन्झव्हेंटरी ऑफ 
म्यूवझकमध्ये त्यानंी ५० िष े काम केिे. आवण त्यापैकी ३३ िष े त्या संस्ट्थेचे ते संचािक होते. वसम्फनी, 
समूहसंगीत, गीते, आधुवनकतेकडे झुकिेिी स्ट्िरकाव्ये, व्स्ट्रंगक्वाटे््स् स इत्यादी रचना त्यानंी केल्या. 
आिापीचे सूत्र, तंत्रामधीि चातुय् आवण त्यािरीि खंबीर पकड, भािनाप्राधान्य, उपजत विनोदबुवद्ध आवण 
माक्  ट िनेच्या िृत्तीची आठिण करून देणारे स्ट्िरप्रयोगातीि खटके, या गुणामुंळे त्याचंी शिैी िैवशष्ट्ट्यपूण् 
झािी होती. अमेवरकेत अवभजात संगीतरचनेची प्रवतष्ठापना करण्यात चाडविक याचंा सगळ्यातं अवधक 
हातभार िागिा. 
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*Chamber Music : चेंबर म्युवझक 
 

 एखाद्या दािनात तीन रकिा अवधक िादनकाराकंडून सुरुिातीिा हे संगीतिादन होत असे 
संगीताचे जारहर काय्क्रम सुरू होण्यापूिीच्या काळातं असे ठराविक संगीत चच्, वथएटर आवण राजाच्या 
रकिा उमरािाच्या वदिाणखान्यातच होत असून या वतसऱ्या वठकाणी होणाऱ्या गायन अगर िाद्यसंगीताच्या 
मफैिीिा चेंबर म्युवझक म्हटिे जात असे डॉ. बनेच्या व्याख्येनुसार छोट्याशा दािनात होणाऱ्या 
संगीताकवरता, िहानशा बनँ्डसाठी रकिा माफक श्रोतृसमाजाकवरता, ज्या रचना केल्या जातात त्यानंा 
चेंबर म्युवझक समजिे जाते. या रचना चच्, वथएटर अगर साि्जवनक काय्क्रमाकवरता िापराियाच्या 
नसतात. अिीकडे अशा सगंीतात िृदंिादन, समहूसंगीत अगर इतर मोठ्या प्रमाणािरीि स्ट्िरसंमीिने 
याचंा समािशे केिा जात नाही, त्याचबरोबर त्यातं कंठसगंीत िा एकाच िाद्याचे िादनही येत नाही. वशिाय 
विविध प्रकारच्या िाद्यिादनानंा सारखेच महत्ि त्यात द्याियाचे असते ‘स्ट्नेह्यामंधीि संगीत’ असे त्याचे 
काव्यमय िण्न केिे जाते. या चेंबर म्युवझकची सुरिात हेडनपासून झािी असे म्हणता येईि. मोझाट्, 
बीथोव्हेन आवण शूबट् हे त्याचे प्रणेते ठरतात. अशा या चेंबर म्युवझकमध्ये बदित आिेल्या सि्प्रकारच्या 
भािनात्मक प्रिृत्ती, विचारप्रणािी आवण भाििाद, प्रतीकिाद, आविष्ट्कारिाद, अनेकरूपी स्ट्िरमयता, 
स्ट्िरवनरपेक्षता, मायक्रोटोनॅविटी या संबधंीच्या विविध पे्ररणा याचें दश्न घडून आिे आहे. 
 

*Chavez Carlos : कािो शािझे : 
 

 १८९९ सािी मेव्क्सको येथे याचंा जन्म झािा. हे एक प्रख्यात मेव्क्सकन संगीतकार असून 
मेव्क्सकोतीि वसम्फनीिाद्यिृंदाची प्रवतष्ठापना त्यानंी केिी. नॅशनि कॉन्झव्हेटरी ऑफ म्युवझक आवण 
सरकारी किाविषयक खाते या दोन्हीचेही ते प्रमुख आहेत. त्याचं्या वसम्फनी आवण इतर रचनात तदे्दशीय 
इंवडयन आिापीचा प्रभाि वदसून येतो. अमेवरकेत आवण मेव्क्सकोत त्याचं्या याकृतींना योग्य प्रवतसाद 
वमळािा आहे. ‘Towards New Music’ हा गं्रथवह त्यानंीं विवहिा आहे. 
 

*Choir : चॉईर : 
 

 चच्मधीि अगर एखाद्या सगंीताच्या काय्क्रमातीि गायकाचंा समूह. केिळ पुरुषाचंा अगर वस्त्रया 
आवण पुरुषाकंवरताही हा गानसमूह असू शकतो. 
 
 *Chopin Frederic Francois : फे्रडवरक फ्रान्स्ट्िा शोपँ : 
 
 १८१० सािी पोिंडमध्ये याचा जन्म झािा आवण पॅरीस येथे १८४९ सािी त्याचे वनधन झािे. 
वपआनोचा कवि असे त्याचे साथ् िण्न केिेिे असून त्याच्याठायी भािनेची उत्कटता, नाट्य आवण 
महाकिीची भव्योदात्तता एकवत्रत झािी होती. वपआनोिा त्याने आत्माविष्ट्काराचे एकमेि साधन मानिे 
होते. इतके की, ते त्याच्या व्यव्क्तमत्िाचा एक अविव्च्छन्न असा भाग होऊन रावहिे. वपआनोच्या माध्यमातून 
त्याने हळुिार, सुखािह अगर उदात्त असे जे भाि व्यक्त केिे, ते इतर कोणत्याही तऱ्हेने प्रकट होऊं शकिे 
नसते. 
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 जन्माने आवण राहाणीमुळे शोपँ हा अधा पोविश आवण बाकीचा फ्रें च होता. अगदी िहापणीच त्याची 
बुवद्धमत्ता वदसून आिी. ियाच्या ९व्या िषी त्याने आपिा पवहिा जाहीर काय्क्रम केिा. संगीताचे ज्ञान 
त्याने बहुताशंी एकट्यानेच संपादन केिे. सोबत्याचं्या मेळाव्यात त्यािा आनंद िाटे. आवण आपल्या 
विचारानंा पे्ररणा वमळािी म्हणून उच्चपदस्ट्थ व्यव्क्तंशी त्याने मुद्दाम संबधं ठेििा. पॅरीस येथे जॉज् सनॅ्ड या 
प्रख्यात कादंबरीकत्रीशी त्याची सिगी होती. त्याने आपल्यामागे ठेििेल्या कृतीत एकेरी चिनाच्या िहान 
अगर विस्ट्तृत अशा पुष्ट्कळ रचना आहेत. 
 
 *Choral Music कोरि म्युवझक : 
 
 यािा कोरेल्स (Chorales) असेही म्हणतात. बाखने याच्यात जम्न स्ट्तोत्रामंधीि स्ट्िराचंा उपयोग 
केिा. रोमन कॅथॉविक चच्मध्ये, एखादे साधे गीत म्हटिे जात असताना, त्याच्या ज्या भागात एकापेक्षा 
अवधक गायकाचं्या आिाजाचा समािशे होतो त्यािा कोरि म्युवझक असे नाि आहे. 
 
 *Chord : कॉड् : 
 
 तीनपेक्षा वकतीही अवधक स्ट्िराचंा एकवत्रत नाद. एकदम श्रिण केिे जाणारे स्ट्िराचें कोणतेही 
संमीिन 
 
 *Chromatic Scale : क्रोमवॅटक स्ट्केि.: 
 
 केिळ सेमीटोन्सचा समािशे असिेिे हे स्ट्िरप्रमाण आहे सेमीटोन (Semitone) हे एक सूक्ष्म असे 
स्ट्िरान्तर म्हणजे इंटव्ह्ि (Interval) असते. िगेिगेळ्या उंचीच्या स्ट्िरामंधीि अंतरािा इटंव्ह्ि म्हणतात. 
प्रमुख स्ट्िराचं्या एकामागून एक अशा क्रमिार माडंणीने हे स्ट्िरप्रमाण वनमाण होते. स्ट्िराचंी अशीच माडंणी 
होण्यामागे अनेक कारणे असिी तरी त्यातं उत्स्ट्फूत् कल्पना, शास्त्रीय विचारसरणी आवण काही आकव्स्ट्मक 
प्रसंग याचंा प्रमुख िाटा आहे. ह्या स्ट्िरप्रमाणाचंा उगम माणसाच्या बोिण्याच्या धाटणीमध्येही सापडणे 
संभिनीय आहे. कोणत्याही प्रदेशामधीि संगीतात जी विवशष्ट धाटणी स्ट्िीकारिेिी वदसते वतचा समिाय 
स्ट्िरप्रमाणाशी शिेटी घािता येतो. महत्िाची अशी स्ट्िरप्रमाणे फारच थोडी असू शकतात हे म्हणणेही 
फारसे बरोबर नाही. संगीतािा पायाभतू ठरणारे कोणतेही स्ट्िरप्रमाण अनेकाचं्या श्रतुींचे समाधान करणारे 
आवण त्याचं्या अंतःकरणािा वभडणारे असेि तर त्याचे महत्त्ि कमी िेखून चािणार नाही. अशा बहुतेक 
स्ट्िरप्रमाणपद्धतींचा उगम अखेरीिा आिापीमधून झािेिा आढळतो. गेल्या ५०० िषाच्या अिधीत मात्र 
स्ट्िरसंमीिनाच्या प्रभािामूळे त्याचं्या स्ट्िरुपािर बधंने पडिेिी वदसतात.  
 
 सूक्ष्म अंतराने विभागल्या जाणाऱ्या (Semitones) स्ट्िराचं्या श्रेणींिा क्रोमवॅटक स्ट्केि म्हटिे जाते. 
यातूनच बारा स्ट्िराचें सप्तक, वनमाण होऊ शकते. बराच काळ, रचनाकार मूळच्या सात स्ट्िरािंर अिंकार 
चढविण्याकवरताच केिळ, या जादा स्ट्िराचंा िापर करीत असत. विसाव्या शतकाच्या सुरुिातीिा, या 
क्रोमवॅटक स्ट्केिमधीि बाराही स्ट्िर प्रत्येकािा सारखे महत्ि देऊन िापराि ेअसा आग्रह सुरू झािा. आवण 
त्याची पवरणती डोडेकॅफोवनक (Dodecaphonic) स्ट्केि वनमाण होण्यात झािी. म्हणजे नुसत्या स्ट्िराचंी 
संख्या पावहल्यास क्रोमवॅटक स्ट्केि आवण डोडेकॅफोवनक स्ट्केि यामध्ये फारसा फरक नाही. जो आहे तो 
एिढाच की, डोडेकॅफोवनक स्ट्केिमध्ये बारा स्ट्िराचें ‘सप्तक’ असून प्रत्येक स्ट्िरािा सारखे महत्ि असते. 
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उिट क्रोमवॅटक स्ट्केिमध्ये मूळच्या सात स्ट्िरानंा बाकीच्या स्ट्िरानंी नटवििे अगर रंगवििे जाते. क्रोमवॅटक 
या शद्ाचा अथ्ही रंगवििेिे असा आहे. स्ट्िरप्रमाणातीि स्ट्िराचं्या आठ श्रेणींना ऑक्टेव्ह (Octave) अगर 
‘सप्तक’ म्हटिे जात असून त्यामधीि पवहल्या आवण अखेरच्या स्ट्िरांचे नाि एकच असते. स्ट्िरान्तराचे 
क्वाट्रटोन्स आवण अवतसूक्ष्म स्ट्िरान्तरे असे आणखी भेद पाडून मायक्रोटोनि स्ट्केि अव्स्ट्तत्िात आिे. 
सप्तकामधीि सात स्ट्िरापंकैी केिळ सहाच स्ट्िराचंा िापर करण्याचा प्रयोग दब्यूसीने केिा. या 
स्ट्िरप्रमाणािा होि टोन स्ट्केि (Whole Tone Scale) म्हटिे जाते. या वठकाणी प्रत्येक स्ट्िराची जागा 
स्ट्िरान्तराच्या साहाय्याने वनवित केिेिी नसल्याने एक संवदग्धतेचे िातािरण वनमाण होते. 
 
 *Clarinet : क्िॅवरनेट : 
 
 िंबितु्ळाकार आवण नळीसारखे हे एक िायुिाद्य आहे. िाऱ्याच्या आघाताने स्ट्पंदन पािणारे धातूचे 
िा ितेाचे त्यात एक रीड असून त्यापासून ध्िवन वनमाण होतो. दोन रीडस् असल्यास िाऱ्याचा प्रिशे 
होण्यासाठी त्यानंा एक वछद्र असते. 
 
 *Coleridge Samuel Taylor : समॅ्युएि टेिर कोिेवरज : (१७७२–१८३४) 
 
 १९व्या शतकाच्या सुरिातीच्या काळामधीि एक महान किी. ‘Ancient Mariner:’ आवण त्याची 
इतर काव्ये पृथगात्मता आवण काव्यात्मक सौंदय् याचं्या दृष्टीने अवद्वतीय मानिी जातात. 
 
 *Composers : कंपोझस् : 
 
 संगीताचे मुद्रण आवण प्रकाशन याचंी िाढ होत गेिी तरच रचनाकाय् हा एक स्ट्ितंत्र व्यिसाय होऊ 
शकतो. १९व्या शतकाच्या सुरिातीपयंत बहुतेक थोर रचनाकार (कंपोझस्) हे कोणाच्यातरी आश्रयािर 
अििंबून होते. स्ट्ितंत्रपणे त्या विषयात वशिेदारी करणे बीथोव्हेनखेरीज फारच थोड्यांना जमिे. अजूनही 
केिळ रचनाव्यिसायािर विसंबणारे रचनाकार फारसे वदसून येत नाहीत. 
 
 *Concert : कॉन्सट् : 
 
 कोणत्याही प्रकारच्या संगीताचा जाहीर काय्क्रम. 
 
 *Concerto : कॉन्सटो : 
 
 स्ट्ितंत्र िाद्यसंगीताकवरता आवण िृदंिादनासाठी केिेिी रचना. 
 
 *Concord : कंकॉड् : 
 
 याच्या विरुद्ध अथाचा शद् वडस्ट्कॉड् (Discord) असा आहे. श्रुतींचीं तृव्प्त करणाऱ्या स्ट्िराचं्या 
एकवत्रत नादािा कंकॉड् म्हटिे जाते. एखादे स्ट्िरान्तर रकिा स्ट्िरमेळ, त्याने समाधानाची भािना वनमाण 
केल्यास कंकॉड् होऊ शकतो. उिट एखादा स्ट्िर आपिी जागा सोढून समोरच्याकडे धाि घेण्याचा 
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अव्स्ट्थरपणाने प्रयत्न करतो, त्यािळेी त्यािा वडस्ट्कॉड् समजिे जाते. कॉन्सोनन्स (Consonance) आवण 
वडझोनन्स(Dissoance) हे शद्ही अशाच अथाने िापरिे जातात. 
 
 *Conducting : कंडव्क्टंग : 
 
 संगीताच्या काय्क्रमाचे हातात अवधकारदंड (Baton) घेऊन केिेल्या वनयमनािा कंडव्क्टंग 
म्हणतात. यावठकाणी अनेक घटकाचें वनयमन अशा तऱ्हेने कराियाचे असते की, त्यामध्ये नेमका संयोग 
साधिा जाऊन ऐक्यभाि वनमाण व्हािा. याकवरता संगीताच्या तंत्रािरीि प्रभतु्ि आवण रचनाकाराचे उवद्दष्ट 
अमिात आणण्याची कुित कंडक्टरच्या ठायी असािी िागते. सुरिातीिाच संगीतािा उवचत अशी िय 
िािनू ती सि् िादकाकंडून साभंाळिी जाते की नाही यािर िक्ष ठेिणे हे त्याचे मुख्य काम असते. त्याच्या 
या कायािा सौंदयाविषयक आवण तंत्रसंबद्ध अशा दोन बाजू असतात. प्रत्यक्ष संगीत रचनाकाराच्या 
अपेके्षिा उरते की नाही हे पहाणे ही पवहिी बाजू झािी. (त्यािाच अनुिाद म्हणता येईि.) तंत्रामध्ये 
रचनाकृतीची जाण, िादकाशंी पुरेशी ओळख, िाद्याचंी मावहती आवण बेटनचा आवण हाताचंा कसा िापर 
कराियाचा याचें ज्ञान या ंचार गोष्ठींची जरुरी असते. बटेन आवण हातिारे याचंा उपयोग करताना त्यात 
स्ट्पष्टपणा आवण डौि साधािा िागतो. आवण उगीच होणारे इशारे टाळाियाचे असतात. 
 
 *Conservatoire : कान्झिात्िार : 
 
 इटावियन कॉन्झव्हेटोरीओिा समानाथी असा हा फ्रें च शद् आहे. सुरिातीिा अनाथाचं्या 
वनिासाची सोय व्हािी म्हणून याची योजना झािी. पुढे त्याचे संगीतवशक्षणाियात रूपातंर होऊन त्या 
वठकाणी आता संगीतसबंद्ध वनरवनराळे विषय वशकिीिे जातात. व्यािसावयक संगीतकारानंा वशक्षण 
देण्याचीही येथे व्यिस्ट्था असते. 
 
 *Contrapuntal : कॉन्रॅपनु्टि : 
 
 कॉऊन्टरपॉईंट या नामािरून हे विशषेण झािे आहे. सगंीताचा एक समाधानकारक पोत वनमाण 
करण्यासाठी दोन रकिा अवधक आिापींच्या वमिाफािा कॉऊन्टरपॉईंन्ट म्हणतात. वशिाय अशािळेी एक 
आिाप दुसऱ्याचा काउन्टरपॉईंन्ट होऊ शकतो. पूिीच्या काळीं स्ट्िरािाही पॉईटं म्हणत असत. 
 
 *Creole Music : वक्रओि म्युवझक : 
 
िॅटीन अमेवरकेमधीि हे तदे्दशीय संगीत आहे. त्यातंीि िय विवशष्ट िळणाची असून, बहुतेक आिापींना 
बास स्ट्िराचंी क्षवणक जोड वदिी जाते. कमीअवधक फरकाने त्याचंी एकसारखी पनुरािृत्ती केिी जाते. 
 
 *Cubism : क्यूवबझम 
 
 १९०७ ते १९०९ च्या काळात किाके्षत्रात वनमाण झािेिी ही एक क्राव्न्तकारक विचारप्रणािी आहे. 
वपकासो आवण राक हे दोन वचत्रकार वतचे प्रणेते होत. वनसगाचे दृश्य पवरणाम दुि्क्षून त्यािा गवणतागत 
चौकटीत बसविण्याचा त्यानंी ‘शास्त्रीय’ दृवष्टकोन स्ट्िीकारिा. ‘वनसगात आपणािा िंबितु्ळे, गोिाकार 



 अनुक्रमणिका 
 

आवण शकूंच्या आकृती वदसल्या पावहजेत’ असे या दोघाचंा पूि्सूरी सीझान याने एका वठकाणी विहून ठेििे 
आहे. या विचारािा या दोघा वचत्रकारानंा नीग्रो वशल्पाविषयी िाटणाऱ्या आस्ट्थेची जोड वमळािी. आवण 
वनसगातीि आकृतींना रेखा-गवणतात उतरविण्याचे त्यानंीं प्रयत्न केिे. यामुळे िस्ट्तूचे साकल्याने वनरीक्षण 
करुन वतच्या स्ट्थूि स्ट्िरुपाची कल्पना आणून द्याियाची एिढाच या प्रयोगािरुन उिगडा होतो. 
 
 *Cymbal : वसम्बाि : 
 
 एक आघात िाद्य. दोन तबकाचं्या परस्ट्परािरीि आघातानें यातून नाद वनमाण होतो. 
 
 *Czerny : झनी : (१७९१-१८५७) 
 
 व्व्हएन्ना येथे हा एक महान वपआनोिादक आवण संगीतवशक्षक होता. बीथोव्हेनचा हा वशष्ट्य असून, 
त्याने वपआनोिादनािर िोकवप्रय िेखन केिे आहे. 
 
 *Dallapiccola Luigi : िुइजी डिावपकोिा :  
 
 १९०४ सािी ऑव्स्ट्रयात याचंा जन्म झािा. फ्लिॉरेन्सच्या कॉन्झव्हेटरीत त्याचें संगीतवशक्षण झािे. 
आवण तेथेच ते पुढे वशक्षकाचे काम करू िागिे. रचनाकार म्हणून त्याचंा कि समकािीन प्रायोवगकतेकडे 
झुकतो. पुढे पुढे त्यानंी ‘बारा स्ट्िराचं्या’ तत्िाचा अंवगकार केिा. समूह आवण िृदंसंगीतासाठी त्यानंी रचना 
केल्या आहेत. 
 
 *Danzon : डन्झान : 
 
 क्यूबामध्ये प्रचवित असिेल्या रुम्बा या नृत्यामधीि डन्झान हा एक प्रकार आहे. इतर काही 
प्रकारानंा सन (Son) डन्झोनेट्टा (Danzonetta) आवण काँगा (Conga) अशी नािं े आहेत. या नृत्यातं 
ियीचे स्ट्िरूप काहीसे गंुतागंुतीचे असते.१९३० सािानंतरच्या काळात हे नृत्य अमेवरकेत आवण युरोपमध्ये 
िोकवप्रय होऊ िागिे. मूळचा आवण अस्ट्सि नीग्रो रुम्बा कामोते्तजक असून त्यातं सूचकता मुळीच नसते. 
याचे कारण सुचविण्यासारखे त्यातं काही वशल्लकच रहात नाही. 
 
 *Debussy Claude Achille : 
 
 क्िॉद अवचिे दब्यूसी : (१८६२-१९१८)  
 
 संगीतामधीि प्रतीकिादाचा हा प्रणेता असून या िादाच्या पुरस्ट्कत्यांनी संगीतामधीि नाट्य, 
वनिदेन, आकृवतमयता वशिाय, इतर परंपरागत आवण व्क्िष्ट पद्धती झुगारुन देऊन स्ट्िरांशी केिळ स्ट्िर 
म्हणून सिगी केिी. वचत्रकिेतीि प्रतीकिादाच्या परुस्ट्कत्यांनी प्रकाशाच्या घटकािर असाच भर वदिा 
होता. या किाशिैीचा काव्यातीि संकेतिादाशी घवनष्ठ संबधं होता. याचे कारण संकेतिादानें 
भाििादामधीि अवतरेकी आविष्ट्कारऐिजी सूचकतेचा अििंब केिा. संकेतिादी किींची अनेक गीते 
दब्यूसीनें िृदंसंगीतात दाखि केिी. 
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 िरिर पाहता अवभजात परंपरा आवण भाििाद या दोन्हीनाही जरी दब्यूसीचा विरोध वदसून येतो, 
तथावप त्याच्या किाविष्ट्कारात समतोिपणा, सयंम आवण आिापाचंा कौशल्यपूण् िापर यासारखे 
अवभजात परंपरेतीि गुणविशषेही आढळून येतात. वशिाय दब्यूसीचा प्रतीकिाद हा भाििादाचीच 
सुधारिेिी आिृती आहे असे म्हणता येईि. आकृतीमयतेिरीि वनष्ठा म्हणजे अवभजातता आवण 
भािनावतरेकाचा आविष्ट्कार हाच भाििाद ही रचनातत्ि ेम्हणून एकदा मान्य केिी आवण त्यानंा पुढे विशषे 
महत्ि वदिे नाही तर त्या दोन्हीमधीि फरक केिळ कमीअवधकपणापुरताच उरतो.  
 
 रचनाकृतींच्या तावंत्रकपणािर आिरण घािून आवम भािनानंा मिाळ करून दब्यसूीच्या शिैीत 
सवंदग्धता वनमाण होते. याकवरता दरम्यानच्या स्ट्िरान्तरानंा िगळून तो केिळ संपूण् स्ट्िराचंा उपयोग करतो 
आवण काही एकेरी स्ट्िराचें विभाग पाडून आवण त्यानंा इतर स्ट्िराचंी साथ देऊन िगेळे िातािरण तो वनमाण 
करतो. 
 
 ियाच्या १२व्या िषी दब्यूसीनें पॅरीस कॉन्झिात्िारमध्ये विद्याथी म्हणनू प्रिशे केिा. आवण २२ व्या 
िषी त्याने वप्रक्स डी रोम हे पावरतोवषक संपादन केिे. त्याच्या विचारसरणीिर िगॅ्नेरचा तात्पुरता आवण 
मुसोग्स्ट्क्रीचा कायमचा आसर झािा. त्याने रवशयातं काही काळ िास्ट्तव्य केिे. िृदंसंगीतामधीि एक समथ् 
किाकार म्हणनूही त्याची ख्याती झािी. वपआनोसगंीताकवरता दब्यूसीने केिेल्या रचना त्याच्या 
कल्पकतेची साक्ष देतात. 
 
 *Edward Joseph Dent : एडिड् जोसेफ डेन्ट : 
 
 १८७६ सािी याचंा जन्म झािा. ईटन आवण कें वरजमधीि रकग्ज कॉिेजात त्याचें वशक्षण झािे 
आवण कें वरज विद्यापीठातच त्यानंी १९२६ ते १८४१ पयंत संगीताचे प्राध्यापक म्हणून काम केिे. ते अनेक 
भाषाचें तज्ज्ञ असून पूिीच्या आवण समकािीन अशा अनेक देशातंीि संगीताचा त्यानी अभ्यास केिा. 
आधुवनक संगीताच्या आतंरराष्ट्रीय संघटनेचे ते अध्यक्षही होते. इवं्ग्िश संगीतके आवण स्ट्कािाटी, हॅन्डेि, 
मोझाट् आवण बुसोनी हे संगीतकार, याचं्यािरीि डेन्टचे गं्रथ हे त्याचं्या संगीताविषयामधीि विद्वतेचे द्योतक 
आहेत. 
 
 *Diatonic : डायाटोवनक : 
 
 क्रोमवॅटक स्ट्केिपेक्षा याची माडंणी उिट असून त्या मेजॉर आवण मायनॉर या दोन्ही स्ट्केिचा 
समािशे होतो. डायाटोवनक स्ट्केिमध्ये शुद्ध स्ट्िर आवण त्याचंी सूक्ष्म स्ट्िरातंरे याचंा िापर केिा जातो. 
उिट क्रोमवॅटक स्ट्केिमध्ये सि्स्ट्िी स्ट्िराचंीच योजना झािेिी असते. 
 
 *Dissonance : वडझोनन्स 
 
 एखादे स्ट्िरान्तर िा स्ट्िरमेळ पुढच्या स्ट्िराकडे धाि घेण्याचा अस्ट्िस्ट्थणानें प्रयत्न करतो त्यािळेी 
त्यािा वडस्ट्कॉड् रकिा वडझोनन्स म्हटिे जाते. अशा रीतीने पुढच्या स्ट्िराचंी चाहूि दाखवित असताना त्या 
वडस्ट्कॉड्िा काहीसे अवनवित आवण अव्स्ट्थर स्ट्िरुप प्राप्त होते. स्ट्िराची ही अिस्ट्था अवधक क्षोभकारक 
करण्याकवरता तशी तयारी करािी िागत असे. अिीकडे मात्र फारशी तयारी न करता या अिस्ट्थेचा भास 



 अनुक्रमणिका 
 

वनमाण कराियाचा आवण वतिा जाता जाता जोर वदिेिा स्ट्िर असे म्हणाियाचे ही सामान्य गोष्ट झािी 
आहे. 
 
 *Dodecaphonism : डोडेकाफोवनझम : 
 
 ही एक साचेबंद अशी रचनापद्धती आहे. वतचे दुसरे नाि नोट रो (Note row) असे असून १९२४ 
सािापासून शोनबगाने ती प्रचारात आणिी. या पद्धतीनुसार कोणत्याही रचनाकृतीत ‘सप्तकामधीि’ 
बारावह स्ट्िर योजिे जातात आवण तेही अशी तऱ्हेने की प्रत्येक स्ट्िरािा समान महत्ि प्राप्त व्हाि.े मेजॉर, 
मायनॉर अगर क्रोमवॅटक स्ट्केिप्रमाणे या पद्धतीत कोणत्याही स्ट्िरािा काही विशषे आवण स्ट्ितंत्र गुण बहाि 
केिेिे नसतात. म्हणजे या वठकाणी प्रधानस्ट्िर, त्याचा सिंादी रकिा एकादा सूचक स्ट्िर यानंा स्ट्थान नाही. 
यामुळे अडचण उत्पन्न होते ती अशी की, या पद्धतीत स्ट्िराचं्या चढउतारािा, सकंोचविस्ट्तारािा, त्याचं्या 
वमिाफािा अगर सवंदग्धतेिा िाि वमळत नाही. िय मात्र रचनाकाराच्या मजीप्रमाणे संचार करु शकते. 
 
 *Dominant:डॉवमनन्ट : 
 
 मेजॉर अगर मायनॉर स्ट्केिमधीि प्रधानस्ट्िरापासूनचा पाचिा स्ट्िर. 
 
 *Dostoyevsky Feodor Mikhailovitch : वफओडोर मायखेिोव्व्हच डोस्ट्टोयेव स्ट्की (१८२१–
१८८१) 
 
 एक श्रेष्ट रवशयन कादंबरीकार. Crime and Punishment, Brothers Karamazov, The Idiot 
आवण The possessed. या त्याच्या महत्त्िाच्या कादंबऱ्या होत. मानिी मनाच्या अतंरंगातीि अिगाहन, 
कल्पनाशक्तीचा विस्ट्तृत आिाका आवण मानिाच्या विपरीत अनुभतूींना भेदून जाण्याचे सामर्थय् या बाबतीत 
या कादंबऱ्यानंा तोड नाही. आधुवनक युरोवपअन िेखनािर डोस्ट्टोयेव्स्ट्कीच्या प्रवतभेचा फार मोठा पवरणाम 
झािा आहे. 
 
 *Double Bass : डबि बास : 
 
 िाद्यिादनात ‘डबि’ या शद्ाचा िापर खािच्या स्ट्िरािा उदे्दशून केिेिा असतो. ‘डबि’ 
िाद्यामधून वनघािेल्या या स्ट्िराचे स्ट्थान एक सप्तक खािी असते. ‘डबि बास’ हे िाद्य व्हायोविन 
गटामधीि असून, जुन्या, मोठ्या आवण अिजड िाद्याऐिजी एक सोयीस्ट्कर आवण कंपयुक्त िाद्य अिीकडे 
प्रचारात आिे आहे. 
 
 *Dreiser Theodore वथओडोर डे्रसर : (१८७१-१९४५)  
 
 विख्यात अमेवरकन सावहव्त्यक. अमेवरकन जीिनािरीि याचं्या कादंबऱ्या त्यातीि प्रभािी आवण 
जोमदार गद्यिेखनामुळे गाजिेल्या आहेत. 
 
 *Drone Bassड्रोन बास : 
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 अविचवित आवण एकसारखा घोष करणारा खािचा सूर. 
 
 *Dvorak Antonin: ॲन्टोवनन डोिराक : (१८४१–१९०४) 
 
 सुरिातीिा याने एका खावटकाच्या हाताखािी काम केिे. त्यातच तो गायन आवण व्हायोविन 
िादनाकडे िळिा. चवरताथाकवरता तो काफेमध्ये व्हायोविन आवण िडे्याचं्या आश्रमात ऑग्न िाजिीत 
असे. पुढे एक ऑग्वनस्ट्ट म्हणून त्यािा चच्मध्ये बऱ्यापकैी नोकरी वमळािी. संगीतसाधनेत त्यािा राहम्सचे 
उते्तजन वमळत गेिे. ‘आधुवनकतेची चाहूि दाखविणारे िैवशष्ट्ट्यपूण् स्ट्िरसंमीिन, िाद्यिृदाचंा 
आल्हादकारक आवण प्रभािी िापर आवण मफैिीच्या संगीतात तंतुिाद्याचा चातुय्पूण् उपयोग हे डोिराकचे 
गुणविशषे आहेत. 
 
 *Dynamic:डायनॅवमक्स : 
 
 ध्िनीमधीि कमीअवधक तीव्रता अगर नरमपणा यातीि क्रम दाखविण्यासाठी या शद्ाचा संगीतात 
उपयोग केिा जातो. 
 
 *Emerson Ralph Waldo राल्फ िाल्डो इमस्न : (१८०३-१८८२)  
 
 अमेवरकन वनबंधकार आवण तत्िज्ञ, Conduct of Life, Representative Men आवण Essays हे 
त्याचें गं्रथ अत्यंत प्रभािी अशा सावहत्यकृवतही आहेत. 
 
 *Ensemble : आसँाम्ब्ि : 
 
 (१) गायन अगर िादनामधीि संघवटत काय् (२) कोरसासह रकिा त्यावशिायही, 
ऑपेरासंगीतामधीि अनेक गायकाचें एक ठराविक काम (३) वनवित संख्या नसिेल्या िादकाचंा समूह. 
 
 एकत्र जमविणे या अथाचा हा फ्रें च शद् असून दोन रकिा अवधक िादनकारानंीं एकत्र येऊन स्ट्िराचें 
ऐक्य आवण संतुिन साधाि े अशी त्यात अपेक्षा असते त्यातंीि कोणत्याही एकािाच आपिे िैवशष्ट्ठ्य 
दाखविण्याची सवंध या वठकाणी वमळायची नसते. 
 
 *Falla Manuel De : मनॅ्युएि द फािा : (१८७६-१९४६) 
 
 स्ट्पेनच्या आधुवनक संगीतामधीि राष्ट्रीयत्िािा पे्ररणा देणारा पेडे्रि याचा हा विद्याथी. उत्कृष्ट 
राष्ट्रीय संगीताबद्दि जाहीर केिेिे पावरतोवषक याच्या, ‘जीिन हे क्षणभगंूर आहे’ या संगीतकािा वमळािे. 
तथावप ते रंगभमूीिर प्रथमच येण्यासाठी मात्र उपरोवधक तऱ्हेनें त्यािा आठ िष े िाट पहािी िागिी. 
पॅरीसमध्ये रहात असताना त्याचा दब्यूसी, राव्हेि, द्यकूा याचं्याशी सहिास घडिा. स्ट्पॅवनश िोकसंगीताचा 
फािा हा विचक्षण अभ्यासक होता. आवण त्याने संगीतामधीि राष्ट्रीयत्िाचा जोरकस पुरस्ट्कार केिा. 
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हाप्सीकॉड्च्या िादनात तो स्ट्ि-वनमीत स्ट्िरसंमीिने उपयोगात आणीत असे. िृदंसंगीतातीि 
रंगसंकिनाचा चातुय्पूण् िापर, हे फािाचे प्रमुख िैवशष्ट्ठ्य होते. 
 
 *Farwell Arthur: आथ्र फारििे : (१८७२-१९५२) 
 
अमेवरकन इंवडअन जमातीचा यानंीं विस्ट्तृत आवण सखोि अभ्यास केिा. त्याचं्या अनेक रचनात या 
अभ्यासाचे पडसाद उमटिे आहेत. अमेवरकेच्या सागंीवतक जीिनाची उन्नवत व्हािी म्हणून फारििे यानी 
केिेिे प्रयत्न महत्िाचे आहेत. 
 
 *Faure Gabriel Urbain : गवॅरएि अरबेन फोरे :(१८४५-१९२४)  
 
 पॅरीस कान्झिात्िारमध्यें रचनाशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून यानंी काम केिे. आवण त्याच संस्ट्थेत ते 
पुढे ियाच्या ७५ व्या िषापयंत संचािक म्हणून रावहिे. त्यानंी संगीतके, मफैिीचे सगंीत आवण काही गीते 
विवहिी आहेत. तक् शुद्ध आवण समतोि अशी त्याचंी शिैी असून त्याचं्या संगीतात प्रिाहीपणा आवण 
समाप्तीचा सफाईदारपणा आहे. असे अवभजात किागुण असूनवह त्याचंी िृत्ती मात्र भाििादी होती. 
राव्हेिसारखे त्याचें वशष्ट्य आवण नंतरच्या वपढीमधीि इतरही त्यांचेविषयी आदरभाि बाळगून होते. 
 
 *Fifth, : वफफ्लथ. : 
 
 स्ट्िरमािेमधीि पाचंि ेस्ट्िरान्तर. अशा संपूण् पचंमामयंत तीन पूण् स्ट्िर आवण एक छोटेसे स्ट्िरान्तर 
असते. ते कमीअवधक केल्यास अपूण् अगर िर्मधत पंचम होऊ शकतो. 
 

*Figure : वफगर.: 
 
पुनरािृत्ती केिा जाणारा स्ट्िराचंा सिात िहान घटक. कधी कधी हा घटक केिळ दोन 

स्ट्िरामंधीि िाटचािही दाखि ू शकतो. अशािळेी त्यामध्ये एकादे िैवशष्ट्ट्यपूण् स्ट्िरातंर अगर ियीचा 
िगेळाच ढंग दाखि केल्यास त्या स्ट्िराचं्या कमी अवधक उंचीमुळे एक उत्सावहत िातािरण उत्पन्न होते. 
अशा स्ट्िरघटकाचंी पुढे स्ट्िरिाक्ये आवण विस्ट्तृत स्ट्िर-पवरच्छेदही होऊ शकतात. 
 
 Flat फ्लिॅट 
 
 एका सूक्ष्म स्ट्िरातंराने स्ट्िराची उंची कमी झाल्यास त्यािा हे विशषेण िाितात स्ट्िर उतरिनू 
िाजविणाऱ्या िादकारािा उदे्दशूनही हा शद् उपयोगात आणिा जातो. 
 
 *Flute फ्लल्यूट: 
 
 हातामध्ये आडि े धरून तोंडाच्या फंुकरीने िाजविण्याचे िायुिाद्य. काही वठकाणी अिीकडे हे 
एखाद्या धातूचे बनवििे जाते. 
 



 अनुक्रमणिका 
 

 Foote Arthur William आथ्र विल्यम फूट : (१८५३-१९३७) 
 
 आपल्याच देशात संगीताचे संपूण् वशक्षण घेतिेिा त्याच्या वपढीमधीि हा एकटाच अमेवरकन 
रचनाकार होता. बोस्ट्टन येथे एक वशक्षक आवण रचानाकार या नात्याने त्याने आपिी प्रदीघ् हयात 
यशस्ट्िीरीतीने व्यतीत केिी. िृदंसंगीताची प्रास्ट्ताविके, स्ट्रींग क्वाटेट्टस समूहसंगीत आवण वपआनो या 
संबंधीच्या त्याच्या कृवत उत्कृष्ट असून त्यामधीि फूटची शोधकबदु्धी आवण स्ट्पष्ट भािनाविष्ट्कार यामुळे त्या 
बराचकाळ वटकून राहतीि. फूटने संगीतविषयक काही ताव्त्िक स्ट्िरूपाचे िेखनही केिे आहे. 
 
 *Form फॉम् : 
 
 वनरवनराळे भाग केिेल्या एकूण रचनाकृतींच्या माडंणीिा Form म्हणतात. ही माडंणी करीत 
असताना, एका तऱ्हेने निीन काहीतरी याि ेम्हणून एकसारखा होणारा बदि, आवण दुसऱ्या बाजूिा त्याच 
आणिेल्या ‘काहीतरीची’ एकसारखी पुनरािृत्ती या दोन टोकामधून सुिण्मध्य साधाियाचा असतो. तो न 
साधल्यास, निीनाबद्दिची गैरिाजिी उत्कंठा असो रकिा पुनरािृत्तीतीि तोचतोचपणा असो, ऐकणारािा 
शीण येणारच. याकवरता काहीसा बदि आणल्यानंतर िगेच थोडीशी पुनरािृत्ती केल्यास असा मध्य साधता 
येईि. ‘निीन काहीतरी, आत्मसात करताना पडिेिे कष्ट, त्या अगोदर उपभोवगिेल्या अनुभिाची पुन्हा 
आठिण करून वदल्यास मनातून विरून जातात. आवण पनु्हा आणखी ‘निीन काहीतरी’ ची िाट पहाण्यास 
मन उल्हासाने तयार रहाते. हे जे ‘निीन काहीतरी’ते एखादे स्ट्िरविधान असेि रकिा िगेळ्याच स्ट्िरािा 
प्रामुख्य देऊन संगीताची माडंणी केिी असेि. संगीत ही कािसापेक्ष किा असल्याकारणानें प्रमाणबद्धता, 
समतोि यासारखे स्ट्थिसापेक्ष किाचं्या संदभातीि शद्प्रयोग Form चे िण्न करताना विसंगत िाटतात. 
 
 *Foster Stephen Collins. स्ट्टीफन कॉविन्स फॉस्ट्टर : (१८२६-१८६४) दवक्षण अमेवरकेतीि 
जीिन स्ट्िररुप करणारा हा तदे्दशीय रचनाकार.. जिळजिळ १७५ गीते, समूहसंगीत आवण 
िाद्यसंगीतासाठी काही रचना याने मागे ठेिल्या आहेत.अमेवरकन यादिी युद्धाच्या अखेरच्या पिांत 
फॉस्ट्टरचा मृत्यु झािा. आवण ज्याचं्यामुळे त्यािा संगीताविषयी पुष्ट्कळ प्राप्त झािे ते गुिाम मात्र या 
युद्धानंतर स्ट्ितंत्र झािे. 
 
 *Fry Roger : रोजर फ्राय :(१८६६-१९३४)  
 
 इंव्ग्िश किासमीक्षक आवण वचत्रकार. याच्या प्रयत्नामुळे, सीझानच्या वचत्रकृवत आवण 
प्रतीकिादोत्तर किाकार याचंी इंग्िंडिा प्रथम ओळख झािी. ‘Vision and’ Design हा त्याचा सिांत 
महत्त्िाचा गं्रथ होय. 
 

*Fugue : फ्लयूग : 
 
 एक िा अनेक विषयािर आधारिेिी आिापप्रधान रचना. असे विषय ठरिेिे नसतात. आिापाचंी 
िीण रकिा Counterpoint. हे फ्लयूगचे मम्स्ट्थान आहे. हा गान प्रकार समूहगीताचा असून त्यामधीि 
आिापाचें धागे ठराविक संख्येचे असतात. फ्लयूग या फ्रें च शद्ाचा अथ् उड्डाण असा आहे. रचनेच्या 
सुरिातीिा प्रत्येक आिाप अगोदरच्या आिापाचा पाठिाग करीत प्रिशे करतो आवण अगोदरचा 
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त्याच्यासमोरुन वनसटून जातो, अशी यावठकाणी कल्पना आहे. प्रारंभी एका विषयाच्या आधाराने हे आिाप 
एकामागनू एक असे प्रिशे करीत अखेरीिा ते सगळेच एकािळेी समूहघोषात वमसळून जातात. दरम्यान 
एका विषयाचा खुिासा करीत असतानंा हे आिाप दुसऱ्याच एखाद्या विषयवििचेनाकडे भरकटतात. या 
अिातंर प्रकारािा फ्लयूगमधीि उपकथा म्हणता येईि. शिेटी हे सि् गान मूळच्या प्रधान स्ट्िराकडे दृष्टी 
िळविते. 
 
 *Gamelan: गेमिान : 
 
 ईस्ट्ट इवंडजमध्ये प्रचारात असिेिा हा िाद्यिृदं आहे. यात धनुकिीसारखी आवण इतर काही 
िायुिादे्य आवण वशिाय तास, पडघम आवण खडखडाट करणारी आणखी िादे्य याचंा भरणा असतो. १८८९ 
सािी पॅरीस येथीि प्रदश्नात हा िाद्यिृदं दाखविण्यात आिा. तो पाहून दब्यूसी प्रभावित झािा असे 
सागंण्यात येते. 
 
 *Gamut : गमूत : 
 
 कोणतेही स्ट्िरप्रमाण रकिा खािपासून अगदी िरपयंत गाठिा जाणारा संगीतातंीि स्ट्िराचंा पल्ला 
: 
 
 *Gide Andre Paul : आदें्र पॉि जीद : (१८६९-१९५१) 
 
 फ्रें च सावहव्त्यक, कादंबरीकार, नाटककार आवण कवि. १९४७ सािी यानंा सावहत्यविषयक नोबिे 
प्राईझ वमळािे. 
 
 *Gilbert Henry Franklin Belknah हेन्री फँ्रकिीन िले्कनाप वगल्बट् : (१८६८-१९२८) 
 
 रचनाशास्त्रामधीि एडिड् मकॅ्डोििे याचें हे पवहिे अमेवरकन विद्याथी. नीग्रो संगीताप्रिाहाचंा 
समािशे केिेिी अमेवरकन रचनाप्रणािी वनमाण होणे शक्य आहे हे ओळखणारेही पवहिे महत्त्िाचे 
रचनाकार होते. संगीताच्या युरोवपअन आदशाचे अनुकरण करण्यापेक्षा अमेवरकन स्ट्ित्ि आवण िातािरण 
याचंा िारसा सागंणाऱ्या संगीत कल्पनाचंा, प्रथम वगल्बट् यानंीच पुरस्ट्कार केिा. उमेदीची हयात 
दावरद्र्यात आवण कष्टामध्ये व्यतीत झाल्यामुळे त्यानंा सगंीताच्या तंत्रािर फारसे प्रािीण्य वमळविता आिे 
नाही. असे असूनही संगीतामधीि अमेवरकनत्िाचा पाठपुरािा त्यानंी यशस्ट्िीरीत्या केिा. 
 
 *Gluck : ग्िक (१७१४-१७८७) 
 
 ियाच्या विसाव्या िषापासून इटािीत असताना याने संगीतकाचंी रचना करण्यास सुरिात केिी. 
वतसाव्या िषापुढे तो िंडनमध्ये रावहिा. तेथेही त्याने तेच काय् पुढे चािू ठेििे. संगीतकाचं्या रचनेत 
नाट्यात्मकता दाखि करण्याचा त्याचा प्रयत्न असे. यामुळे त्यािा िगॅ्नेरचा पूि्सूरी मानण्यास हरकत 
नाही. 
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 *Goethe Johann Wolfgang Von जोहान िुल्फगागं व्हॉन गोथे : (१७४९-१८३२) 
 
 प्रवतभेचे िरदान िाभिेिा आवण अनेक विषयातं पारंगत असिेिा जम्न किी. एका सुसंस्ट्कृत 
आवण श्रीमंत घराण्यात याचा जन्म झािा होता. उपजत प्राप्त झािेल्या गुणविशषेानंा योग्य स्ट्थान देऊन 
त्याने आपल्या ऐश्वय्पूण् व्यव्क्तमत्िात एक समतोि साधिा. Faust या महान नाट्यकाव्याच्या रचनेचा 
त्याने हयातभर ध्यास घेतिा होता. त्यात त्याने आपल्या जीिनकथेचेही साराशंाने वनरुपण केिेिे आढळत 
असून हे काव्य त्याची एक अत्यंत उज्ज्िि अशी कामवगरी ठरिी. काव्यविषयाप्रमाणे अनेक शासे्त्र आवण 
तत्त्िज्ञान यातंही गोथेची विशषे गती होती. 
 
 *Gothic Art:गोवथक आट्.: 
 
 रोमनकाळानंतर १२व्या शतकाच्या सुमारास िास्ट्तुवशल्पामधीि ही शिैी फ्रान्समध्ये प्रसृत झािी. 
उत्तर युरोपात वतचा विशषे आढळ वदसतो. उंचच उंच आवण टोकदार कमानी, बुरुजानंी आधार वदिेल्या 
रभती आवण भव्य मनोरे यामुळे रोमनपद्धतीने बाधंिेल्या ितु्ळाकार कमानीच्या आवण मजबतू रभतीच्या 
िास्ट्तूपेक्षा ही शिैी वनराळी अशी उठून वदसते. १३ व्या आवण १४ व्या शतकातंीि रीम्स, नोत्र दाम 
यासारख्या फ्रें च कॅथेड्रिच्या बाधंणीत अशा शिैीचे संपूण् प्रकटन झािेिे आढळून येते. गोवथक 
शिैीमधीि भव्यतेकडे आवण उंच जाण्याकडे असिेल्या ओढीचे एक कारण किाकाराचंी धार्ममक प्रिृत्ती 
असािी असे मानण्यात येते. हे मनोरे जणूकाही आकाशात घुसून देििोकाकडे धाि घेत असतात. 
रोमननंतरच्या काहीशा शातंतेच्या काळातही अशी उंच चचेस बाधंण्याकडे प्रिृत्ती होती. जवमनीच्या रकमती 
िाढत चाििेल्या होत्या हे त्याचे खरे कारण असू शकेि. तथावप अशा शिैीत अवभजातपद्धतीने 
िास्ट्तिपूण्ता वसद्ध करण्याऐिजी भािनात्मक पवरणाम साधिा जािा म्हणून फाटे फोडण्याचा प्रयत्न विशषे 
वदसून येतो. या कारणाने या वठकाणी अवनबधं कल्पकता, नक्षीकामामधीि गंुतागंुत आवण भािनािैपुल्य 
अनुभिािा येत असते. 
 
 *Gottschalk Louis Moreau, िुई मोरो गोटस्ट्चॉक : (१८२९-१८६९)  
 
 पंधराव्या िषी पवॅरस येथे िादन करून याने शोपँकडून िाहिा वमळवििी. एक िादनपटु म्हणनू 
त्याने युरोप आवण अमेवरकेत प्रिास केिा. आवण ‘कंडक्टर’ म्हणूनही ख्याती वमळवििी. त्याचा एकूण 
जीिनक्रम साहसी आवण अदु्भत गोष्टीनीं भरिा होता. 
 
 *Gregorian Chants. गे्रगोवरयन चान्टस : 
 
 पोप गे्रगरीने संकवित केिेिी ही साधी मध्ययुगीन प्राथ्ना गीते (Plain-Songs) आहेत. यात 
एकच आिाप घेतिा जात असून स्ट्िरसंमीिनािा िाि नसतो आवण ठराविक ियही नसते. मात्र प्रधान 
स्ट्िराची पनुरािृवत्त करण्याचे तत्त्ि यावठकाणी कटाक्षाने पाळिे जाते. 
 
 *Griffes Charles Tomlinson चाि्स टॉमविन्सन : ग्राईफ्लस १८८४-१९२०  
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 याचे ठायी एक िैवशष्ट्ट्यपूण्, कल्पक आवण किात्मक व्यव्क्तमत्त्ि आवण रंगविषयाची जाण होती. 
त्याच्या सुरिातीच्या कृतीत फ्रें च आवण रवशयन विचारप्रणािीचा प्रभाि आढळून येतो. तथावप त्याने पुढे त्या 
जिदीने आत्मसात केल्या आवण आपल्या स्ट्ितंत्र संगीतकल्पनासाठी आवण शिैीकरता त्याचंा उपयोग 
करून घेतिा. ियाच्या ३५ व्या िषीय त्याचा मृत्यु झाल्याने एका उमेदीच्या आवण महत्िाकाकं्षी 
रचनाकारािा अमेवरका अंतरिी. 
 
 *Guajira : ग्िाजीरा : 
 
 ियीत एकसारखा फेरबदि होणारा क्यूबमधीि िोकनृत्याचा प्रकार. 
 
 Guitar : वगटार : 
 
 हे स्ट्पॅवनश तंतुिाद्य असून त्यािा तीनही सप्तकाचंा पल्ला असणाऱ्या सहा तार असतात. 
 
 *Haba Alois : अिॉइस हाबा : (१८९३) 
 
 पे्रग, व्व्हएन्ना आवण बर्मिन येथीि कॉन्झिेटरीत यानंी संगीताचे वशक्षण घेतिे. पवहल्यापासून ते 
मोराव्व्हयात (ऑव्स्ट्रया) राहात असल्यामुळे तेथीि िोकसंगीताशी त्याचंा वनकटचा पवरचय झािा होता. 
त्यामुळे आवण वशिाय बर्मिन विद्यावपठात त्याचं्या झािेल्या ध्िवनशास्त्राच्या अभ्यासामुळे हाबाचं्या 
रचनाकृतीत मायक्रोटोन पद्धतीचा प्रभाि आढळून येतो. रकबहुना त्या पद्धतीचा पुरस्ट्कार करुण्यासाठी 
त्यानंी बरेच गं्रथिेखनही केिेिे आहे. 
 
 *Handel George Frederic : जॉज् फे्रडेवरक हॅन्डेि : 
 
 १६८५ सािी सकॅ्सनीमध्ये याचा जन्म झािा आवण िंडन येथे १७५९ मध्ये तो मृत्यु पाििा. बाखचा 
समकािीन असूनही हँडेिचा दृवष्टकोन अवधक विशाि होता आवण त्याची िागणूक अवधक समािशेक 
होती. एक यशस्ट्िी संगीतकार म्हणून तो बऱ्याच वठकाणी रहडिा होता. किाविष्ट्कारात त्यािा संपूण्ता 
साधिी नव्हती, तरीसुद्धा त्याच्या संगीतात उदात्तभाि आढळून येतो. सुरिातीिा हँडेि व्हायोविनिादन 
करीत असे. पुढे इटािीमध्ये त्याने हॉस्ट्पीकॉड् आवण आग्निादक म्हणून मोठी कीर्मत वमळवििी. 
संगीतकाचंा रचनाकार या नात्याने पुढे इंग्िंडमध्ये त्याचा िौवकक झािा ियाच्या ६८ व्या िषी हँडेिची 
दृष्टी गेिी. आवण ७४ व्या िषी त्याचे वनधन झािे. िसे्ट्ट रमस्ट्टर ॲबे येथे त्याचे जंगी इतमामाने दफन 
करण्यात आिे. त्याच्या स्ट्मवृतप्रीत्यथ् त्या वठकाणी प्रचंड प्रमाणािर संगीत महोत्सि साजरे केिे जातात. 
 
 *Hanslick, Eduard : एडुआड् हाँव्स्ट्िक (१८२५-१९०४) 
 
 व्व्हएन्नामधीि या संगीत समीक्षकाने एक कठोर संगीतसमािोचक म्हणनू अनेक िष े त्या के्षत्रात 
अंमि गाजवििा. िगॅ्नेरचा एक कट्टर विरोधक आवण राहमस्च्या संगीताच्या पुरस्ट्कती या भवूमकेतून त्याने 
अनेक िादवििाद केिे. 
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 *Harmony : हाम्नी : 
 
 संगीताच्या भाषेत काही अवभप्राय व्यक्त करण्यासाठी केिे जाणारे स्ट्िराचें एकवत्रत िादन असे 
हाम्नीचे िण्न करता येईि. हाम्नी हे मेिडीचे िस्त्राभरण आहे. पूिीच्याकाळी चच्मध्ये होणाऱ्या गायनात 
सिांना सुकर होईि अशा एका पुरुषाच्या सुरात आपिे आिाज वमळिनू बाकीचे इतर गायक त्या सुराच्या 
आधाराने काही आिाप घेत असत. यामुळे आपापतः त्या गायनात स्ट्िरमेळ वनमाण व्हाियाचे. हाम्नीच्या 
मुळाशी असा हा स्ट्िरमेळच असतो. एकातऱ्हेने स्ट्िराचें एकािर एक असे थर जमत असतात. आवण दुसऱ्या 
बाजूने स्ट्िराचंी माविका एकवत्रतपणे िाजवििी जाते. आिापप्रधान असे पवहल्या तऱ्हेिा आवण 
स्ट्िरसंमीिनमय असे दुसरीिा म्हणता येईि.संगीताच्या कोणत्याही सि्साधारण पोतामध्ये या दोन्ही 
तऱ्हाचंी आडव्या आवण उभ्या धाग्याप्रमाणे िीण झािेिी आढळते. एकादा गानप्रकार केिळ स्ट्िरमेळाचंा 
असेि; म्हणजे त्यात वमवश्रत झािेिे आिाज िगेळे वदसून येत नाहींत. या वठकाणी काउंटरपॉईटंखेरीज 
हाम्नी वसद्ध झािेिी असते. तथावप िगेिगेळे आिाप एकत्र झाल्यानंतर त्यात स्ट्िरमेळ वनमाण 
झाल्यावशिाय रहात नाहीत. याचा अथ् कोणताही काउंटरपॉईटं हाम्नी असल्याखेरीज असू शकत नाही. 
असे स्ट्िरमेळ कािमानाप्रमाणे अथातच बदित आिे आहेत. तरीसुद्धा हाम्नीच्या बाबतीत १६५० ते १९०० 
पयंतचा २५० िषाचा काळ महत्िाचा मानिा जातो. त्यात पसेिपासून िगॅ्नेरपयंत अनेक थोर रचनाकारानंी 
केिेल्या कामवगरीचा मागोिा घेता येतो. शिैी, दृवष्टकोन आवण िादनपद्धती याबाबतीत या अनेक 
रचनाकारात वभन्नता वदसून येत असिी तरी, त्या सिांना सामान्य असणारे काहीतरी त्या वठकाणी होतेच. 
आवण त्याचीच श्रोत्यानंा सिय झािी होती. आवण ते ‘काहीतरी’ म्हणजे मेजॉर आवण मायनॉर स्ट्िराप्रमाणे 
त्या सगळ्यानंी स्ट्िीकारिेिी होती ही गोष्ट. संगीतामधीि विविध आचारािरून हाम्नीचे वनयम बाधंिे गेिे. 
एकाद्या विवशष्ट काळातीि शिैी अशा आचारामुळेच जतन केिी गेिी आवण या आचाराचे यथायोग्य पािन 
केिे तर कोणाही संगीतकाराकडून ती शिैी साभंाळिी जाते. एरिी त्याचे संगीत वकतीही दवरद्री असो. 
शुमान म्हणतो त्याप्रमाणे कानािा जे बरोबर िागेि ते कधीं चकुीचे असणारच नाही. 
 
 *Harp : हाप् : 
 
 बोटानंीं छेडाियाच्या ताराचें हे एक प्राचीन तंतुिाद्य आहे. या तारा िाद्याच्या चौकटीिर आडव्या 
गंुडाळिेल्या असून. त्यातंीि प्रत्येकीतून एकच स्ट्िर काढाियाचा असतो. 
 
 *Harpsichord: हाव्प्स्कॉड् : 
 
 पीआनोसारखेच हे एक तंतुिाद्य असिे तरी त्याच्या तारा बोटानंी छेडाियाच्या असतात. 
 
 *Harris Roy Ellsworth : रॉय एल्सिथ् हॅरीस : 
 
 ओक्िाहोमा येथे १८९८ सािी याचंा जन्म झािा. ियात येईपयंत, उपजीविकेसाठी त्यानंी शतेािर 
आवण रक-ड्रायव्हर म्हणून कामे केिी आवण फािल्या िळेात संगीताचा अभ्यास केिा. पढेु त्यानंी 
अमेवरकेत आवण पवॅरसमध्ये अनेकाकडून वशक्षण घेतिे. मफैिीच्या आवण िृदंसंगीताकरीता त्यानंी रचना 
केल्या आहेत. त्यानंी स्ट्ितःची एक रचनापद्धती वनमाण केिी असून वतच्याप्रमाणे प्रधानस्ट्िरापासून 
सेमीटोनच्या अंतरानुसार, उत्कंठेपासून वखन्नतेपयंतच्या मनःव्स्ट्थती वदग्दर्मशत केल्या जातात. 
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 *Hauer Joseph : जोसेफ हॉएर : 
 
 १८८३ मध्ये याचंा जन्म झािा. वपआनो, हामोवनयम, मफैिी, िाद्यिृदं याकवरता यानंी रचना 
केल्या. नोट-रो पद्धतीचे आपण अगोदरच अनुमान केिे असा त्याचंा दािा होता. नोटरोपद्धतीचे पुरस्ट्कते 
शोनबग् यानंी मात्र हॉएरचा हा दािा अमान्य केिा होता.आपल्या रचनापद्धतीिर त्यानंी गं्रथिेखनही 
केिेिे आहे. 
 
 *Haydn Franz Joseph:फ्रान्झ जोसेफ हेडन (१७३२-१८०९) 
 
 याचे बरेचसे संगीत स्ट्िाि शतेकऱ्याचं्या गीतगानामधून उद्भििे. हेडनिा वसम्फनी संगीताचा 
प्रणेता म्हटिे जाते. व्स्ट्रंग क्वाटेट, मफैिीचे आवण िाद्यसगंीत याचंाही त्याने पाया घातिा. 
 
 *Hindemith Paul : पॉि रहडेवमथ : 
 
 १८९५ सािी याचंा जन्म झािा. फँ्रकफट् येथे संगीताचा अभ्यास केल्यानंतर एक व्हायोविन िादक 
आवण नंतर िाद्यिृदंाचे नायक (Conductor) म्हणून हे िोकासंमोर आिे. बर्मिन स्ट्टेट कॉन्झव्हेटरीत 
रचनावशक्षण म्हणनू त्यानंी काम केिे. वरचाड् स्ट्रॉसचे एकमेि अनुयायी म्हणून ते प्रथम सजजिे जात 
असत. नंतर अवतरेकी आधुवनकतेचे परस्ट्कते म्हणूनच िोकाचं्या ते िक्षात रावहिे. निअवभजाततेकडे 
त्याचंा कि होता आवण ‘स्ट्िरवनरपेक्षतेच्या’ विचारप्रणािीने ते काहीकाळ प्रभावित झािे होते. त्याचें बरेचसे 
संगीत मफैिीच्या स्ट्िरूपाचे असून,त्यात त्याचंी साहसी आवण विनोदी िृत्ती वदसून येते. नाझींच्या 
राजिटीत रहडेवमथच्या काय्क्रमाना बंदी घातिी गेिी. १९३७ सािी ते अमेवरकेत येऊन राहीिे. १९४० 
सािी येि विद्यापीठात आवण १९५२ मध्ये झवूरच विद्यापीठात संगीताचे प्राध्यापक म्हणून त्यानंी काम केिे. 
The Craft of Musical composition आवण Traditional Harmony हे गं्रथ त्यानंी विवहिे आहेत.  
 
 *Honegger : ओनेगर : 
 
 हाव्र (फ्रान्स) येथे १८९२ सािी याचंा जन्म झािा. झवूरच आवण पॅरीस येथीि कॉन्झव्हेटरीत त्यानंी 
संगीताचे वशक्षण घेतिे. आवण १९१४ च्या महायुद्धानंतरच्या काळात रचनाकार म्हणनू ते प्रवसद्धीस आिे. 
नाविन्यपूण् कल्पना असिेल्या मफैिीच्या आवण िृदंसंगीताच्या रचना त्यानंी केल्या आहेत. 
 
 *Horn : हॉन् : 
 
 एकािर एक आवण क्रमाने मोठ्या आकाराच्या नळ्या बसवििेिे हे वपतळी िायुिाद्य आहे. िादकाने 
आपल्या ओठाचंा वपपाणीसारखा उपयोग करुन त्यातीि हिते कंप वनमाण कराियाचे असतात. 
 
 *Impressionism : इंपे्रशवनझम : 
 
 या शब्दाची उसनिारी वचत्रकिेतून झािी असून, या नािाच्या शिैीचा प्रत्यय मनेॅ, मोने, दगा, 
रन्िार, वपसारो, वसस्ट्िे आवण सीझान याचं्या वचत्रकृतींमधून येतो. या शिैीचा उगम मोनेच्या एका वचत्रातून 
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झािा. त्याचे नाि ‘सूयोदय–एक मनःप्रतीक’(Sunrise an Impression). ते १८६३ सािी प्रदर्मशत 
करण्यात आिे. एका शीघ्र कटाक्षात वचत्रकार जेिढे काही बघतो तेिढेच त्याने आपल्या वचत्रकृतीत 
दाखि कराि े अशी या वठकाणी कल्पना आहे. अशा शिैीच्या वचत्रकिेत िस्ट्तंूच्या समग्र दश्नािा नव्हे 
इतके महत्त्ि सूक्ष्म आवण नाजूक बारकाि े वदग्दर्मशत करणाऱ्या त्याचं्यािर होणाऱ्या प्रकाशाच्या खेळािा 
आहे.  
 
 संगीताच्या के्षत्रातीि मनेॅ अगर मोने म्हणनू दब्यसूीिा मान वदिा जातो. मोनेने प्रकाशाचा प्रभाि 
ओळखिा त्याप्रमाणे दब्यसूीने स्ट्िराचं्या सामर्थयाची उपयुक्तता जाणिी.स्ट्िराचं्या स्ट्पष्ट आकृती हुडकून 
काढण्याऐिजी त्याचं्या पुसट अशा छटाच्याचं शोधात तो विशषेतः गंुतिेिा असतो, आवण खुिा असा 
आविष्ट्कार करण्यापेक्षा सूचकतेिर आपिे काम भागवितो. काव्याच्या प्रातंात फ्रें च वसम्बॉविस्ट्ट किींनी 
अनुसरिेल्या आविष्ट्कारपद्धतीचाच असे हे संगीत स्ट्िीकार करते असे म्हणाियािा हि.े ह्या काव्यपद्धतीचे 
जनक व्हेरिेन आवण मेिामे हे होत. काव्यके्षत्रातीि संकेतिाद आवण वचत्रकिा आवण संगीत यामंधीि 
प्रतीकिाद हे दोनवह शद्, रंग आवण स्ट्िर यांच्या माध्यामामधून प्रकट होणाऱ्या एकाच विचारप्रणािीचे 
पवरपाक आहेत. आपल्या या पद्धतीने वििवक्षत िातािरण वनमाण करण्यासाठी दब्यूसी हा संपूण् स्ट्िराचंा 
उपयोग करतो आवण त्यामधीि सूक्ष्म अशी स्ट्िरान्तरे जाणनूबजूुन टाळतो. त्यामुळे एकप्रकारचा 
स्ट्िप्नातल्यासारखा संवदग्ध िातािरणाचा भास उत्पन्न होतो. संगीतामधीि अशा प्रतीकिादाचा दुसरा एक 
पुरस्ट्कता राव्हेि होय. त्याने मात्र या संपूण् स्ट्िरयोजनेचा फारसा िापर केिा नाही. द्यूकंा, फ्लिॉरेंट, वश्मट, 
रुसेि, इबे द सेिरेाक, दिीयस, िाघान िुइल्यम्स, िोएफिर यासारखे इतर आणखी फ्रें च रचनाकार 
प्रतीकिादाशी जिळीक ठेिनू होते. 
 
 *Improvisation : 
 
 इम्प्रोव्हायझेशन. आपल्या स्ट्ितःच्याच मजीप्रमाणे िा कल्पनेने केिे जाणारे गायन अगर िादन. 
एखादेिळेी त्यात वििवक्षत विषय असतोही. 
 
 *Interpretation : इंटरवप्रटेशन : 
 
 िादकाच्या अगर गायकाच्या वििकेािा आवण व्यव्क्तमत्त्िािाही काहीसा िाि अिश्य वदिा जािा 
अशा समजुतीने होत असिेिे संगीत. आपिी संगीतरचना नेमक्या कोणत्या तऱ्हेने िादनकाराने आविष्ट्कृत 
करािी हे सागंण्याचे साधन रचनाकारापाशी नसते. कोणतेही दोन िादनकार एकच रचना, वतच्यामधीि 
अनुस्ट्यतू िय आवण अपेवक्षत पवरणाम यानंा अनुसरून सारख्याच पद्धतीने िाजि ूशकणार नाहीत. म्हणजे 
त्याचें स्ट्ितःचे विचार आवण व्यव्क्तमत्त्ि त्या वठकाणी येणारच. आवण न जाणो िादनकाराने सादर केिेिा 
अनुिाद एखादेिळेी मूळ रचनेपेक्षाही सुरस ठरण्याचा सभंि असतो.  
 
 *Interval : इंटव्ह्ि : 
 
 दोन िगेळ्या उंचीच्या स्ट्िरामधीि अंतर. 
 
 *Ives Charles : चाि्स ईव्हज : (१८७४-१९५४) 
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 याचें िडीिही संगीतकार होते. ियाच्या ४० व्या िषापयंत यानंी यशस्ट्िीरीतीने विमाव्यिसाय 
केिा. तथावप त्याचबरोबर त्यानंी काहंी संगीतरचनाही केल्या. रचनाकार म्हणून काही विपरीत पद्धती 
अमिात आणनू त्यानंी आपल्या मायक्रोटोनि संगीतात िादनकाराना, स्ट्ितःच्या मजीप्रमाणे आवण उत्स्ट्फूत् 
िादन करण्याची मुभा वदिी. वसम्फनी, समूहगायन, मफैिीचे संगीत याकवरता त्यानंी विविध अशा रचना 
केल्या. अमेवरकेच्या ‘राष्ट्रीय’ संगीतात रुजिेिी अशी एक स्ट्ितंत्र रचनापद्धती त्यानंी पुरस्ट्कारिी. 
विद्याियीन अभ्यासाच्या कठोर वशस्ट्तीतही त्यानंी काही काळ व्यतीत केिा. कोणत्याही क्षोभजनक 
घटकापासून त्यानंी आपिे संगीत अविप्त ठेििे. ज्या गोष्टींचा युरोपमध्ये मागाहून ‘शोध’ िागिा अशापैकी 
बऱ्याच त्यानंी हेरल्या होत्या असे त्याचं्या रचनाकृतीिरून वदसून येते. िहानपणी आपल्या गािात त्यानंी 
ऐकिेल्या रास बँडचे वननाद त्याचं्या िृदंसंगीतात उमटिेिे आढळून येतात. त्याचं्या वसम्फनीमध्ये 
अनेकरुपी िय आवण स्ट्िर याचंा किापूणं उपयोग करणारे अवभजात बवुद्धचातुय् प्रत्ययािा येते. त्यात 
उस्ट्फूत्तेचा बराचसा भाग आहेच. एिढे असूनही ईव्हज याचें नाि ‘िोकवप्रय’ रचनाकाराचं्या यादीत बसू 
शकणार नाही. याचे कारण त्याचे संगीत गंुतागंुतीचे आवण समािशेक आहे. तथावप संगीतके्षत्रामधीि एक 
द्रष्टे म्हणून त्याचें महत्त्ि अबावधतच राहीि. 
 
 *James William : विल्यम जेम्स् : (१८४२-१९१०) 
 
 हे प्रख्यात अमेवरकन मानसशास्त्रज्ञ आवण तत्त्िितेे्त होते. कादंबरीकार हेन्री जेम्स हे त्याचें बधुं. 
१८८२ सािी ते हाि्ड् विद्यापीठात तत्त्िज्ञानाचे प्राध्यापक झािे. प्रॅगमवॅटझम (Pragmatism) या नािाने 
ओळखल्या जाणाऱ्या तत्त्िज्ञानाचे ते दश्नकार होते. Principles of Psychology या त्याचं्या पवहल्याच 
महत्त्िाच्या गं्रथाने एक प्रासावदक, विचक्षण आवण पवरणामकारक िेखक म्हणनू त्याचंा िौवकक झािा. 
 
 *Jazz : जाझ : 
 
 संगीताच्या होत असिेल्या विकसनातीि ही एक अिस्ट्था आहे. वतच्यात ‘रॅग टाईम’(Rag-time) 
म्हणजे संगीतािा Syncopation (रसकोपेशन) या ियप्रकाराची विस्ट्तृत प्रमाणािर जोड देण्याच्या 
पद्धतीचा पुरेपूर िापर करण्यात आिा. अनाघाती रकिा आघातबद्ध माते्रिा स्ट्पश् न करता वतच्या पुढेमागे 
झुकणाऱ्या ियीच्या प्रवक्रयेिा रसकोपेशन म्हणतात. त्यामुळे श्रोत्याचं्या मनात वनयवमत ियकारीचा भाि 
प्रस्ट्थावपत झािा असताना, अवनयवमतपणाचा अििंब करून त्या अिस्ट्थेचा क्षणमात्र भगं केिा जातो. 
ियकारीमधीि हा एक विरोधाभास आहे. आवफ्रकन संगीतातीि आवण म्हणनू पयायाने अमेवरकन नीग्रोंच्या 
संगीतातीि या ियकारीच्या प्रभािामुळे २०व्या शतकाच्या सुरिातीिा संगीताच्या के्षत्रात एक निीन 
नृत्यप्रकाराचा जन्म झािा. त्यािा रॅगटाईम असे नाि पडिे. 
 
 जाझ संगीताचा बाख, हेडन, मोझाट् आवण बीथोव्हेन असे आयव्व्हंग बर्मिनचे िण्न केिे जाते. 
अनेक िाद्यामंधून ध्िनींचा कल्लोळ वनमाण करणे हा नीग्रोंच्या नृत्यसंगीतामधीि स्ट्थायी भाि असे. या बवधर 
करणाऱ्या आिाजाचं्या गोंगाटात, त्यातीि तऱ्हेिाईक अशा ियकारीचे नृत्यात अनुकरण होऊ िागिे 
आवण िैवचत्र्यपूण् ध्िवनकल्लोळाच्या या घटकािा ‘जाझ’ म्हटिे जाऊ िागिे. त्यातच स्ट्िरसंमीिनाचा 
अगर िृदंसंगीताचा समािशे कमीअवधक प्रमाणात झािा. ियकारीची पद्धती अथातच रॅगटाईमची होती. 
म्हणजे या वठकाणी िय, स्ट्िरसंमीिन आवण िृदंिादन हे घटक स्ट्ितंत्रतः उठून वदसू िागिे. आिापीचा 
प्रकार केिळ ओढून आणल्यासारखा असून त्यािा फारसे महत्त्ि वदिे जात नसे. याचा अथ् ‘जाझ’ हे 
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मूितः नृत्यसंगीत असून िोकाचंी नृत्याची हौस पुरविण्यासाठीच त्याने जन्म घेतिा असा होतो. आिापी 
संगीताचा त्यात प्रिशे झाल्यानंतर पुढे हेच जाझिादक एकादे उत्स्ट्फूत् गाणे गाियािा िागत. जाझचा एक 
भाग संपून दुसऱ्यािा सुरिात होताना िागणारा िळे ते अशा तऱ्हेने भरुन काढू िागिे. 
 
 जाझे (Jaser) या फ्रें च शद्ािरुन जाझ हा शद् बनिा असािा असे म्हणतात. जाझे याचा, एकत्र 
येऊन गप्पागोष्टी करणे असा अथ् आहे. ज्या संगीतात िादक मुक्तपणाने िादन करतो आवण स्ट्िरसंमीिन, 
िय आवण आिापी याचें बाबतीत अगोदर काहीही न ठरिता उत्स्ट्फूत् कल्पनाचंा आविष्ट्कार करता येतो, ते 
संगीत नीग्रोिा विशषे पसतं पडते. अशा संगीताचा काय्क्रम अवनबधं अशा गप्पागोष्टींच्या स्ट्िरुपाचाच 
असणार. सुरिातीच्या जाझबँडमध्ये; बंजो, वपआनो, व्हायोविन, सकॅ्साफोन, वशट्या, खडखडाट करणारी 
आवण पडघम अशी िगेिगेळी िादे्य असत आवण त्याकवरता िादन कराियाच्या संगीताचा फक्त एक त्रोटक 
असा आराखडा असाियाचा. म्हणजे त्यातं मनाप्रमाणे िादन िा गायन करण्यासाठी मोकळीक ठेििेिी 
असे. तथावप विवखत रचनेप्रमाणेच िादन झाल्यास त्यािा स्ट्रेट रकिा स्ट्िीट जाझ (Straight or Sweet 
Jazz) म्हटिे जात असे. उिट उस्ट्फूत् िादनािा अवधक िाि वमळाल्यास त्याचा हॉट जाझ (Hot Jazz) 
व्हाियाचा. या बँडमधीि प्रत्येक िादकापाशी कमीतकमी दोन िादे्य असून त्यामध्ये झपाट्याने अदिाबदि 
केिी जात असे. या सि्प्रकारात प्रमुख धोरण असे ते हे की, एक सुसंगत संगीताकृती वनमाण होण्याऐिजी 
त्यामधीि प्रत्येक िाद्यसंगीतािा स्ट्ितंत्ररीतीने उठाि वमळािा. जाझ संगीतािा अशातऱ्हेने िोकवप्रय 
करणारा पवहिा Conductor (कंडक्टर) म्हणून पॉि व्व्हटमन याचें नाि घेतिे जाते. 
 
 १९३५ सािानंतर जाझ संगीताचा ओघ तंतुिादनाकडे िळिा. स्ट्िरसंमीिनाचा आधार 
घेण्याकवरता वगटार, वपआनो आवण काही आघातिादे्य याचंा िापर करण्यात येऊन आिापीचे सूत्र कायम 
ठेिण्याकवरता केिळ एकच िाद्य उपयोगात आणिे जाऊ िागिे. त्या दोन्हीमधीि तीव्र विरोधाने एक 
मोहक िातािरण वनमाण होत असे. जाझ संगीतामधीि त्यापढुीि अिस्ट्था, जॅम संगीत, बुगी िुगी या 
नािानंी ओळखल्या जातात. जॅम संगीतात तर त्यातीि भाग घेणाऱ्या सगळ्या िादकानंी आपल्या 
मनाप्रमाणे एकदमच िादन कराियाचे असते. 
 
 जाझची ही िगेिगेळी रुपान्तरे पाहून त्याच्या रचनेच्या आिेखात काही फरक पडत गेिा असे 
समजता येत नाही. िळेोिळेी त्याच्या आविष्ट्कारपद्धतीतच होत गेिेिे हे केिळ बदि आहेत. आवण या 
अशा संगीतािा प्राप्त झािेल्या यशाचे प्रमुख कारण म्हणजे महायुद्धामुळे आिेिा साि्वत्रक शीण. िोकानंा 
त्यापासून काहीसा विरंगुळा हिा होता. या कारणाने संगीतामधीि जाझ अिस्ट्थेचे स्ट्िरुप तात्पुरतेच राहणे 
संभिनीय आहे.  
 
 *Joachim Joseph : जोसेफ जोआवकम : (१८३१-१९०७) 
 
 हे ज्यू िशंाचे संगीतकार होते. सुरिातीिा व्हायोविन िादनाचा अभ्यास केल्यानंतर ियाच्या १२ 
व्या िषी त्यानंी िैपवझग येथीि कॉन्झव्हेटरीत प्रिशे केिा.ियाच्या १८व्या िषी त्यानंी विस्ट्टच्या 
नेतृत्िाखािी व्हायोविनिादन केिे. विस्ट्ट आवण िगॅ्नेर यानंी पुरस्ट्कारिेल्या निसगंीताचे ते काहीकाळ 
भक्तही होते. िृत्तीने मात्र त्याचंा कि मेन्देिसॉन, शुमान आवण राहम स याचं्या पक्षाकडे होता. त्यानंी 
केिेल्या, एकूण संगीतकायात त्याचंा उच्च ध्येयिाद, उत्कृष्ट तंत्रकौशल्य आवण सखोि अनुिादक विचक्षणा 
आढळून येते. एक थोर स्ट्ितंत्र व्हायोविन िादक म्हणून त्याचंी ख्याती होती. 
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 *Kapellmeistermusik : कापेिमेस्ट्टरम्युवझक : 
 
 राजिाड्यामधीि अगर पोपकवरता बाधंिेल्या एखाद्या छोट्या चच्च्या इमारतीिा जम्न भाषेत 
कापेि म्हटिे जात असे. त्यामुळे त्या ििाजम्यामधीि धम्गुरू, गायक िगैरे सगळ्यानंाच राजाचे कापेि 
असे अवभधान प्राप्त झािे. त्यानंतर मात्र हे नाि गायकापुरतेच िाििे जाण्याची प्रथा पडिी. आवण 
कोणत्याही संगीत वनयोजकािा ‘कापेिमेस्ट्टर’ म्हणण्यात येऊ िागिे. अशा नेमणूक केिेल्या 
अवधकाऱ्याचं्या संगीत रचना केिळ वरिाजािा धरून असल्याकारणाने त्याचं्या त्या नेटक्या आवण अस्ट्फूत् 
संगीताचे ‘कापेिमेस्ट्टरम्युवझक’ असे अप्रवतवष्ठत िण्न होऊ िागिे. 
 
 *Key : की :– 
 

(१) वपआनो िा आग्न यासारख्या िाद्यामंधून वनर्ममिेल्या स्ट्िराचें वनयमन करणारी पट्टी अगर 
तरफ (२) स्ट्िरमािेमधीि क्रमाने येणाऱ्या स्ट्िराचं्या विगतिारीिा अिीकडे हे नाि वदिे जाते. (३) 
कोणत्याही गीतप्रकाराने मेजॉर अगर मायनॉर स्ट्िरमािेतीि प्रधान स्ट्िराचे म्हणजे key·note चे अनुसधंान 
राखाियाचे असते. 
 
 *Key·board : की बोड् : 
 
 ओळीने पट्टट्या असिेिा असा फिक. यामुळे एका हाताने (ॲकार्मडयनसाठीं), दोन्ही हातानंी 
(वपआनो, हामोवनयम िगैरेच्या बाबतीत) रकिा हात आवण पायानंी (ऑग्न िाजविताना) अनेक तारामंधून 
िा भोकामधून उद्भभिणाऱ्या ध्िनींचे वनयमन केिे जाते. स्ट्िरमािेत बदि कराियाचा झाल्यास अथातच 
अडचण उपव्स्ट्थत होते. अगदी सुरिातीिा जो फिक िापरण्यात येत असे त्याच्यािर एकेका साध्या 
स्ट्िराचेच आिाप घेतिे जात. त्यातीि एकेक पट्टी इतकी रंुद आवण अिजड असाियाची की आिाज 
वनघािा म्हणून वतच्यािर बुक्क्याने प्रहार करािा िागत असे. याच कारणाने ऑग्निादकािा 
Organ·beater असेही म्हटिे जात असे. 
 
 *Kinkeldey·Otto : ऑटो रककेल्डे : 
 
 १८७८ सािी न्यूयॉक् मध्ये याचंा जन्म झािा. हे एक प्रवतवष्ठत सांगीवतक असून, अमेवरकेत आवण 
जम्नीमध्ये त्यानंी त्या नात्याने अनेक महत्त्िाच्या जागी काम केिे आहे. न्यूयॉक्  िायररीमधीि 
संगीतप्रमुख आवण तेथीि कॉनेि विद्यापीठाचे प्राध्यापक म्हणूनही ते १९४६ सािापयंत काम करीत होते. 
 
 *Koussevitzky Sergei : सजी कॉसेव्व्हझ्की : 
 
 १८७६ सािी रवशयात जन्म आवण १९५१ सािी बोस्ट्टनमध्ये मृत्य;ू डबिबासच्या िादनात हे प्रिीण 
असून सुरिातीच्या काळात समकािीन संगीताच्या पुरस्ट्कारासाठी त्यानंी गं्रथप्रकाशनहीं केिे. िाद्यिृदंाचे 
नायक म्हणून त्यानंा पुढे आतंरराष्ट्रीय कीर्मतही िाभिी. 
 
 *Leibowitz Rene: रेने िेबोविट झ : 
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 िासा येथे १९१३ सािी याचंा जन्म झािा. व्व्हएन्नामध्ये त्यानंी संगीताचे वशक्षण घेतिे. बर्मिन येथे 
त्याचंी आवण शोनबग् याचंी गाठ पडिी असताना डोडेकाफोवनक रचनापद्धतीकडे ते िळिे. त्या पद्धतीिर 
त्यानंी एक विस्ट्तृत वििचेनही प्रवसद्ध केिे आहे. त्याचप्रमाणे त्यानंी शोनबग् आवण त्याचंी विचारप्रणािी 
याबद्दि एक िगेळा गं्रथ विवहिा. िृदं आवण मफैिीचे संगीत यासाठी त्यानंी रचना केल्या असून अनेक 
देशात कंडक्टर (Conductor) म्हणून काम केिे आहे.   
 
 Libretto : विरेटो : 
 
 याचा शद्ाथ् िहानसे पसु्ट्तक रकिा ओरॅटोवरओ अगर संगीतक याचं्यासाठी केिेिा शद्संग्रह असा 
आहे. संगीतकाची सवंहता या अथाने हा शद् िापरिा जातो. अशा संवहताकाराचे (Librettist) 
रचनाकाराशी सहकाय् झाल्यास दोघाचंी विचारसरणी रचनेिा उपकारक ठरते. 
 
 *Liszt Franz : फ्रान्झ विस्ट्ट : 
 
 १८११ सािी हंगेरीत याचा जन्म झािा आवण बैरुथ (बव्हावरया) येथे १८८६ सािी तो मृत्य ू
पाििा. एक पीआनोिादक म्हणून त्याने जिळजिळ पन्नास िष े संगीताचे के्षत्र गाजवििे, अमाप पैसा 
वमळवििा आवण तो मोकळ्या हाताने दान करुन टाकिा. रचनाकार या नात्याने त्याने संगीतात काही 
निीन कल्पना समाविष्ट केल्या. वसम्फनीकाव्याचे जनकत्ि त्याच्याकडे जाते. संगीतविषयाचंा रूपभेद हा 
निीन प्रकार त्याने अमिात आणिा. त्याप्रकारानुसार रचनाकृतीमधीि मूळचा विषय संगीत चािू 
असताना बदित राहतो. 
 
 विस्ट्टने अनेकानंा पीआनोिादनाचे वशक्षण वदिे आवण निीन रचनाकारानंा उते्तजन देऊन 
माग्दश्न केिे. संगीतामधीि प्रागवतक विचारसरणीचा तो प्रवतवनधी समजिा जातो. भािीकाळचे संगीत 
हा िाक प्रयोग त्यानेच िापरात आणिा िगॅ्नेरच्या संगीताचा त्याने जोरदार पुरस्ट्कार केिा. िगॅ्नेर पुढे 
त्याचा जािई झािा. 
 
 संगीताचे पवहिे पाठ विस्ट्टिा त्याच्या िवडिानंी वदिे. वपआनोिादनाचे वशक्षण त्याने, झनीकडे 
(Czerny) घेतिे. आवण रचनाशास्त्राचा अभ्यास सिॅीअरी (Salieri) पाशी केिा. ियाच्या अकराव्या िषीच 
िादनामधीि त्याची अजब करामत पाहून बीथोव्हेनने त्याचे जाहीर कौतुक केिे. पॅवरसमध्ये रावहिा 
असताना ह्यगूो, िामार्मतन, जॉज् सँड, सेंट बव्ह या भाििादी सावहव्त्यकाशंी आवण वचत्रकार दिा कु्रिा 
याच्याशी त्याचा वनकटचा सबंंध आिा. िमेार येथे राजाचा संगीत वशक्षक म्हणून त्याने १० िष ेकाम केिे. 
ियाच्या ५० व्या िषानंतर विस्ट्टने रोम येथे िास्ट्तव्य केिे. तो धार्ममक विचाराकडे िळिा आवण त्याच्या 
रचनाकृतीतही धार्ममक दृवष्टकोन आढळून येऊ िागिा.  
 
 विस्ट्टच्या सुमारे १३०० रचनाकृती असून त्यापकैी ४०० स्ट्ितंत्र आवण बाकीच्या अनुिादस्ट्िरुपाच्या 
आहेत. पीआनोसंगीताचा अनुिादक म्हणनू त्याचा मोठा िौवकक होता. तथावप विस्ट्टचे िादनकौशल्य 
त्याच्या रचनाकायापेक्षा अवधक पवरणामकारक ठरिे. विस्ट्टच्या अंतयामात मात्र प्रबळ वनराशा दाटिेिी 
असे. एका तऱ्हेने तो िाभिेल्या िौवककाने उते्तवजत आवण आनंवदत होई, पण त्याचीच वशसारी 



 अनुक्रमणिका 
 

आल्यानंतर तो वखन्नपणाने एकातं गाठून आपल्या हातून काही थोर रचनाकृती व्हािी याचा ध्यास घेत असे. 
त्याने पुष्ट्कळ प्रिास केिा आवण आपिे संगीतधन सिांसाठी मोफत खुिे ठेििे. 
 
 *Loeffler. Charles Martin Tornow. चाि्स मार्मटन टोनो िोएफिर (१८६१-१९३५)  
 
 रवशया आवण हंगेरी येथे िहानपणी व्हायोविन आवण रचनाविषयाचा अभ्यास केल्यानंतर हे 
अमेवरकेत गेिे आवण बोस्ट्टन वसम्फनी ऑचेस्ट्रात एक व्हायोविनिादक म्हणनू अग्रभागी रावहिे. तेथून ते 
१९०३ सािी वनिृत्त झािे. 
 
 *Lute : ल्यूट : 
 
 बोटानंी छेडिे जाणारे हे एक तंतुिाद्य असून १५ व्या आवण १६ व्या शतका मधीि संगीतात त्याचा 
विशषे िापर होत असे. 
 
 *MacDowell Edward Alexander. एडिड् अिेक्झाडंर मकॅडोििे (१८६१-१९०८) 
 
 याचंी िहानपणीच संगीतात गवत वदसून आिी. त्यानंी वपआनोिादनाचा अभ्यास केिा. ियाच्या 
१४ व्या िषी पॅरीसमधीि आवण त्यापुढे फँ्रकफोट् येथीि कॉन्झव्हेटरीत त्यानंी प्रिशे वमळवििा. ३५ व्या िषी 
ते न्ययूॉक्  येथीि कोिंवबया विद्यापीठात संगीताचे प्राध्यापक झािे. ८ िष ेकाम केल्यानंतर त्यानंी ती जागा 
सोडिी. त्याचं्या संगीतात १९ व्या शतकामधीि भाििादी विचाराचंा प्रभाि आवण वनसगािरीि पे्रम आढळून 
येते.  
 
 Madrigal : मवॅड्रगि : 
 
 १५ व्या ते १७ व्या शतकापयंत हा गानप्रकार विशषे प्रचारात होता. अनेक गायकानंा उपयुक्त व्हािी 
अशी ही आिापाचंी रचना आहे. पे्रमविषय असिेल्या ग्रामीण भािगीतानंा सुरिातीिा मवॅड्रगि म्हटिे जात 
असे. अशा गीतात पुराणकथाचंा आधार घेतिा जाियाचा. आवण त्याचें एकूण स्ट्िरुप काल्पवनक, भडक 
आवण आकष्क असूनही कृवत्रम िाटत असे. इंव्ग्िश भाषेत अशा मवॅड्रगिाचंा मोठा भरणा आहे. 
मवॅड्रगिमधीि प्रत्येक ओळीिा अगर त्याच्या काव्यातीि भािािा एका गायकाने सुरिात करुन देऊन, 
काहीशा उशीराने इतर गायकानंी आपिे आिाज त्यात वमळिाियाचे असतात. 
 
 *Mahler Gustav ; गुस्ट्टाव्ह महिेर : (१८६०-१९११). 
 
 अवभजात, भाििादी असे राहमस् प्रमाणेच याचे िण्न करता येईि िगॅ्नेरच्या विचारसरणीमुळे 
आवण तंत्रकौशल्याने तो प्रभावित झािा होता. व्व्हएन्ना येथे त्याने एकामागून एक अशा अनेक संगीतकात 
कंडक्टर (Conductor) म्हणून काम केिे. १९०८ सािापासून तो न्ययूॉक्  येथीि मेरोपॉिीटन ऑपेरा 
हाऊसचा प्रमुख ‘कंडक्टर’ आवण वफिहॉमोवनक िाद्यिृदंाचा संचािक होता. त्याच्या वसम्फनीकडे 
जम्नीत अिीकडे पुन्हा िक्ष वदिे जाऊ िागिे असून इंग्िंडमध्येही त्याच्या रचनाकृतीबद्दि आस्ट्था 
वनमाण झािी आहे. 
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 *Major Scale : मेजॉर स्ट्केि : 
 
 दुसऱ्या स्ट्केििा मायनॉर स्ट्केि (Minor Scale) म्हणतात. प्रमुख अशी ही दोन स्ट्िराप्रमाणे असून 
मेजॉर स्ट्केिमध्ये वतसऱ्या आवण चौर्थया तसेच सातव्या आवण आठव्या स्ट्िरामंध्ये सेमीटोनस (स्ट्िरातंरे) ना 
स्ट्थान वदिे जाते. मायनॉर स्ट्केिचे हॉमावनक (स्ट्िरसंमीिनमय) आवण मेिॉवडक (आिापप्रधान) असे 
दोन प्रकार असून पवहल्या प्रकारात सातिा स्ट्िर तीव्र केिा जातो. उिट मेिॉवडक प्रकारात सहािा आवण 
सातिा असे दोनही स्ट्िर तीव्र ठेििे जातात. 
 
 *Malipiero Francesco : फ्रान्सेस्ट्को मािीपायरो : 
 
 १८८२ सािी व्हेवनस येथे याचंा जन्म झािा. इटावियन संगीताचा रकबहुना एकूण संगीताचाच 
पुनरुद्धार व्हािा अशी त्याचंी मनीषा असून इटािीमधीि अिीकडीि संगीतातीि वरिाजाचा त्यानंा 
वतटकारा िाटतो. िाद्यसंगीत आवण वसम्फनी याकवरता त्यानंी रचनािेखन केिे असिे तरी संगीत. आवण 
नाट्य याचं्या संयोगामुळे वनमाण होणाऱ्या प्रश्नात ते अवधक रस घेतात. माँटेव्हडीच्या एकूण रचनाकृतीचे 
मािीपायरोनी सपंादन केिे असून त्यानंी इतरही मौविक गं्रथिेखन आवण िेख विहून िादवििाद केिे 
आहेत. 
 
 *Martenot Maurice : मॉरीस माटेंनॉट : (१८९८) Ondes Musicales Musical Waves. 
(संगीतातीि िहरी) या विजेच्या साहाय्याने चािणाऱ्या िाद्याचा शोध याने िाििा. या िाद्याचा उपयोग 
त्याने संगीतकार म्हणून एका काय्क्रमातही करून घेतिा. केिळ आिापवनर्ममतींचे साधन म्हणून हे िाद्य 
उपयोगात आणिे जाईि. त्यात उजव्या हाताने स्ट्िराचें वनयमन केिे जाि े आवण डाव्या हाताच्या 
साहाय्याने अनेक जातीचे ध्िनी वनमाण व्हाि ेअशी सोय केिेिी आहे. 
 
 *Melody : मेिडी : 
 
 मेिडीिा संगीताचा दश्नी पृष्ठभाग म्हटिे जाते. एखाद्या िस्ट्तूची दश्नी बाजूच आपिे िक्ष ओढून 
घेते त्याप्रमाणे, मेिडी आपल्या श्रुतींना आकर्मषत करते. हाम्नीचा अभाि असल्यास मेिडी म्हणजे 
संगीताचा पृष्ठभाग म्हणनूच उरते. पस्ट्पवे्क्टव्ह म्हणजे दृश्यानुसधंान नसल्यास एखाद्या वचत्राचेही 
आपल्यािा असेच यथाथ् दश्न होत नाही.पस्ट्पेव्क्टव्हच्या मूल्याचा वचत्रकिेत उशीरा प्रिशे झािा तसा, 
संगीताच्या के्षत्रात हाम्नी मागाहून प्रादुभू्त झािी. याचा अथ् असा होतो की हाम्नीची संगीतकिेिा वनकड 
भासत नाही. मेिडीची मात्र जरुरी असते. म्हणनू एखादा सामान्य माणूस संगीतात सिाअगोदर मेिडी 
असाियािा हिी असे म्हणतो. त्यािळेी त्याचे मागणे तत्त्ितः बरोबरच असते. 
 
 माणूस बोित असताना त्याच्या आिाजात जे िगेिगेळे बदि घडतात त्यामधून मेिडी उद्भििी 
असािी अशी कल्पना माडंिी जाते. याचे कारण या बदिातच आिाजामधीि चढउतार आवण त्याची िय हे 
मेिडीचे दोन घटक अंतभू्त झािेिे वदसतात. कोणताही माणूस बोिताना काही शद् िा त्यातीि अक्षरे 
िरच्या स्ट्िरातं, काही खािच्या आिाजात, काही मोठ्याने, काही मृदु आिाजात आवण आणखी थोडी 
रेंगाळत आवण इतर काही तुटकपणाने उपयोगात आणीत असताना आपण पहातो. यावठकाणी मेिडी 
अितरिेिी असते. 
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 मेिडीमध्ये अंतभू्त असिेिी िय िगेिगेळ्या स्ट्िरािापानुसार बदित गेल्यास ती ओळखण्यास 
कठीण होऊन जाते. स्ट्िरसंमीिनाच्या वतच्यामधीि अंतभािामुळे मात्र त्यातंीि स्ट्िरमेळ आवण त्याचें 
चढउतार यामुळे मेिडीचे स्ट्िरुप पािटिे जाते. आवण वतच्यामधीि कोणत्याही स्ट्िरविभागािा आकार 
प्राप्त होतो. श्रुतींना सुखािह होण्यासाठी कोणत्याही मेिडीत नाविन्याचा आभास व्हािा इतपत 
दरेकिळेेिा बदि घडून आिा पावहजे. एकदम िोकवप्रय झािेिे निीन गीत हे वततकेच आिडिेल्या 
अगोदरच्या गाण्यापेक्षा याबाबतीत काहीसे पुढे सरकिेिे असते, असा या गोष्टीचा उिगडा करता येतो. 
म्हणजे मेिडीचा आस्ट्िाद घेत असताना बहुतेक बाबतीत माणसाची स्ट्मवृत आवण थोड्या िळेापुरती त्याची 
नाविन्याबद्दिची उत्कंठा काम करीत असते. कोणतेही गीत िोकवप्रय करण्याकवरता हे प्रमाण िाजिीच 
आहे. मेिडी पवरणामकारक व्हािी याकवरता वतच्यात आणखी काही गुणविशषे असाि ेिागतात. ते म्हणजे 
स्ट्िरसामग्रीचा आटोपशीर आवण सुसंगत िापर, उत्कंठा िाढविणाऱ्या स्ट्िराचें गाभंीय् आवण आविष्ट्कारातीि 
पुरेशी विविधता हे होत. थोडक्यात बरेच काही साधिे जाते, ही मेिडीमधीि वकमया आहे एकूण संगीतात 
आढळतात तसे मेिडीचेही दोन भाग पडतात. एक भाग स्ट्िरवचत्रामधीि सौंदयािर भर देतो, आवण 
आविष्ट्कारशिैीिा दुसऱ्यातं महत्त्ि वदिे जाते. अवभजातिाद आवण भाििाद यातीिच िास्ट्तविक हा फरक 
आहे. आवदिासी िोकातं प्रचवित असिेल्या मेिडीत मात्र दोनच स्ट्िरघटक असतात. एका घटकाचे दोन 
तीन िळेा आिाप घेतल्यानंतर दुसऱ्याकडून त्याचं्यात उतार पाडिा जातो. 
 
 *Messiaen Olivier : ऑिीव्व्हए मेसीआँ (१९०८) 
 
 पॅरीस कान्झिात्िारमध्ये प्राध्यापक म्हणून यानंी काम केिे. १९३१ सािी चच् ऑफ वद होिी 
वरवनटीमध्ये ऑग्निादक म्हणून त्याचंी नेमणूक झािी. एक अवतरेकी प्रकारचे धम्वनष्ट आवण गूढिादी असे 
हे संगीतकार आहेत. समूहगान, ऑग्न आवण िृदंसंगीत यािरीि त्याचं्या रचनात त्याचं्या या प्रिृत्तीचा 
दाखिा वमळतो. रचनापद्धवतविषयी मेवसआचँी स्ट्ितःची स्ट्ितंत्र मतप्रणािीही त्यामधून उठून वदसते. 
 
 *Metrics : मेवरक्स : 
 
 एखादी कविता संगीतात सामीि करताना रचनाकार वतच्यामधींि गणमात्राचं्या योजनेिा 
बाधंिेिा नसतो. कवितेमधीि शब्दाियिानंा तो ियीिा अनुसरून आघात देत असतो. मीटर हे 
कवितेमधीि ियमूल्य आहे. वतच्या अथात कवितेमधीि ओळींची संख्या, एका ओळीतीि शब्दाियि आवण 
त्याचंी आघातानुसार माडंणी इतक्या गोष्टींचा समािशे होतो. कवितेमधीि या ियीच्या एकूण घाटातीि 
मूळ घटकािा फूट (Foot) म्हणतात. आघातबद्ध शद्ाियिाबरोबर अनाघात आल्यास त्याचा आयाम्बस 
फूट (lambus Foot) होतो. 
 
 *Metronome : मेरोनोम : 
 
 १८ व्या शतकाच्या सुरिातीपासून हे एक छोटेसे आवण साधे यंत्र प्रचारात आिे. मात्रानंा अनुसरून 
संगीतरचनेची गवतमानता त्यामुळे वनयवमत करता येते.  
 
 *Milhaud Darius: डेवरयस वमिहॉड (१८९२) 
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 पॅरीस काँन्झिात्िारमध्ये याचें संगीतवशक्षण झािे. १९१४ मधीि पवहल्या महायुद्धाच्या सुमारािा 
याचं्या किािृत्तीनें एक आत्यंवतक आधुवनकतेचा माग् अनुसरिा होता. त्यानंी विविध प्रकारच्या रचना 
केल्या असून त्यात मफैिीचे, िृदंसंगीत आवण नृत्यनाट्य याचंा समािशे होतो. गूढिादी कवि आवण 
नाटककार क्िोदेि याच्याशी वमिहॉडनें अनेक बाबतीत सहकाय् केिे असून त्यापकैी Christope 
Colomb या नाट्यातं तर रंगभमूीिरीि सि्प्रकारच्या अवभनि क्िुप्त्या अमिात आणल्या गेल्या. आवण 
पात्राचं्या आिाजािा िाद्यिृदंाची आवण आघातबद्ध िाद्याचंी साथ वदिी गेिी. 
 
 *Minuet : वमनुए : 
 
 संगीतािर सिांत अवधक ठसा उमटवििेिा हा एक नृत्यप्रकार आहे. माणसाच्या हािचािीत 
वशस्ट्त आणण्याकवरता त्याचा उपयोग केिा जात असून वतची कसोटीही या नृत्यात िागत असे. 
िाद्यसंगीताच्या रचनाकारानंी त्याचा प्रथम िापर केिा. आवण त्यापढेु त्याचा संगीतप्रास्ट्ताविके, गीते, व्स्ट्रंग 
क्वाटे््ट्टस आवण वसम्फनी याचं्यात प्रिशे झािा. शझो (Scherzo) चे नृत्य हे वमनुएचेच आधुवनक आवण 
अवधक गवतमानता असिेिे रुप आहे. 
 
 *Montaigne, Michel de : वमशिे द मोंतेय (१५३३-१५९२) 
 
 प्रवसद्ध फ्रें च वनबधंकार. वनबंध हा सावहत्यप्रकार त्यानेच प्रचारात आणिा. इंव्ग्िश िेखकािर 
त्याच्या सावहत्याचा मोठा प्रभाि होता. 
 
 *Monteverdi Claudio : क्िॉवडयो माँटेव्हडी (१५६७-१६४३ व्हेवनस) 
 
 निीन संगीताविषयीच्या कल्पना याने किात्मक जाणीि ठेिनू चातुयाने आवण वधटाईने अमिात 
आणल्या. स्ट्िरसंमीिनाविषयी त्याची शोधकबुवद्ध, िाद्यिृदंाच्या साथीमधीि स्ट्ितंत्रपणा आवण 
पवरणामकारक रचनानुिाद, यामुळे मॉटेव्हडींिा संगींताच्या विशषेतः; संगीतकाचं्या इवतहासात अत्यतं 
महत्त्िाचे स्ट्थान िाभिे आहे. 
 
 *Moore Douglas Stuart : डग्िस स्ट्टुअट् मूर (१८९३) 
 
 येि, पॅरीस आवण ब्िॉचच्या माग्दश्नाखािी क्िीव्हिँड येथे त्यानंी संगीताचा अभ्यास केिा. 
१९२६ सािी त्यानंी पवुिट झर पावरतोवषक सपंादन केिे. त्यामुळे त्यानंा युरोवपअन सगंीताचा पुढे अभ्यास 
करता आिा. िृदंसंगीत, व्हायोविन, गीते आवण संगीतके याकवरता त्यानंी रचना विवहल्या आहेत. न्ययूॉक्  
येथीि कोिंवबया विद्यापीठात संगीताचे एक सहकारी प्राध्यापक म्हणून १९२६ सािी मूर काम करू 
िागिे. १९४० मध्ये ते त्या वठकाणी प्राध्यापक आवण संगीत विभागाचे प्रमुख झािे. 
 

*Moussorgsky Modeste : मोडेस्ट्टे मुसोग्स्ट्की (१८३९-१८८१ िेवननग्राड) 
 
िहानपणी ऐकिेल्या िोकसंगीतापासून यािा बरीच स्ट्फूर्मत वमळािी. आवण िोककथामुळे त्याच्या 

पुष्ट्कळ रचनाकृतींना सावहव्त्यक आधार िाभिा. त्याच्या रचनाकायात सांगीवतक िास्ट्तिता पवरपूण्तेिा 
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पोहोचते. आपल्या व्यव्क्तमत्त्िािा साजेशी अशी त्याची गीते असून त्यात उपरोध, विनोद आवण एखाद्या 
हळुिार भािनेचा नेमका िधे घेतिेिा आढळतो. 

 
उमेदीच्या काळात मुसोग्स्ट्कीने सैन्यात एक अवधकारी म्हणून नोकरी केिी. नंतर तो मुिकी 

खात्यात वशरिा. िागणुकीत तो गबाळा होता. मद्यपानाच्या व्यसनातून सुटका व्हािी म्हणून त्याने 
त्याच्याशी हयातभर अपेशी झगडा केिा. अनेकाचं्या जीिनामधीि अधंकार नाहीसा करणारी किा वनमाण 
करािी असे त्याने आपल्यापढेु महान उवद्दष्ट ठेििे. राष्ट्रीयत्िाची जाणीि असिेिा मुसोग्स्ट्की हा एक थोर 
किाितं होता. 
 
 Movement : मुव्हमेंट : 
 
 एकाच विस्ट्तृत रुचनाकृतीमधीि गंुफल्या गेिेल्या परस्ट्परविरोधी चिनविभागािा हे नाि वदिे 
जाते. आवण याचे कारण त्यामध्ये प्रत्येकाची गवतमानता िगेळी असते. 
 

*Mozart : मोझाट् : 
 
 साल्झबग् येथे १७५६ सािी याचा जन्म झािा आवण १७९१ मध्ये व्व्हएन्ना येथे तो मृत्यु पाििा. 
संगीताचे जबरदस्ट्त आकष्ण त्यािा उपजतच होते. त्याची स्ट्मरणशक्ती अफाट होती. स्ट्िराचें शुद्ध स्ट्िरुप, 
आिापाचं्या आकृतीमयतेचे ज्ञान, ियीची समज, स्ट्िरसंमीिनामधीि रंगसंगती आवण िाद्याचं्या 
उपयोगामधीि संयम या गुणविशषेामुळे त्याने िाद्यगंीतात वसद्धी वमळििी होती. यामुळे त्याच्या संगीतािा 
यथाथ्तेने अवभजात मानिे गेिे. त्याचे िडीि विओपोल्ड मोझाट् हे स्ट्ितः संगीतकार होते आवण त्यानंी 
आपल्या मुिािा साके्षपाने वशक्षण वदिे. ियाच्या सहाव्या िषी मोझाट्ने आपल्या बवहणीबरोबर संगीताच्या 
काय्क्रमािा सुरूिात केिी. त्या दोघावंिषयी युरोपमधीि राजेिोकाचं्या दरबारात कुतुहूि उत्पन्न झािे. 
काही काळानंतर ते ओसरिे. मोझाट्िा साल्झबग्च्या आच्वबशपकडून मनस्ट्ताप आवण प्रत्यक्ष छळही 
सोसािा िागिा. २६ व्या िषी त्याने िग्न केिे. उि्वरत आयुष्ट्यात मात्र त्याने झपाट्याने रचना करण्यास 
सुरूिात केिी आवण जिळजिळ ५० वसम्फनी, २० संगीतके, व्स्ट्रंग क्वाटेटस आवण वपआनोसंगीत 
विवहिी. बीथोव्हेनिा रचना वनमाण करणे वजतके कष्टप्रद िाटाियाचे, वततकेच मोझाट्िा हे काय् 
सहजसाध्य आढळून येत असे. युरेवमयाच्या व्याधीमुळे मोझाट्चा अतं झािा. त्याची स्ट्मशानयात्रा त्याच्या 
थोरपणािा साजेशी मुळीच झािी नाही. िारा आवण पाऊस याचंा धुमाकूळ चािू असताना वभकाऱ्याकवरता 
राखून ठेििेल्या एका स्ट्मशानभमूीत त्याचे दफन झािे. त्या जागेिर कोणी खूणही करून ठेििी नाही. 
 
 मोझाट्ची संगीतकिा प्रायः हेडनच्या विचारसरणीिर आधारिेिी होती. रचनास्ट्िरुप आवण शिैी 
या बाबतीत दोघेही एकमेकाचं्या विचारसरणीचे आत्मीयतेने ग्रहण करीत असत. 
 
 *Musique Concrete : म्युवझक काँकॅ्रथ : 
 
 विसाव्या शतकामधीि ‘अदु्भताकडे’ कि असणाऱ्या रचनापद्धतीच्या उिट, ‘िास्ट्तििादी’ रचना 
वनमाण करण्याचा हा प्रयत्न असून पॅरीसमधीि काही सगंीतकारानंीं १९५० च्या सुमारास त्यासाठी सुरूिात 
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केिी. त्याकवरता मुवद्रत ध्िवन एकमेकात वमसळून, कमीअवधक उंचीिर िाजिनू, पुनरािृत्त करून अगर 
जिद रकिा सािकाश िाजिनू ‘अंवतम रचना’ वसद्ध केिी जात असे. 
 
 *Musical Measure : म्युवझकि मेझर : 
 

बहुतेक संगीत हे मात्रानंी वनयवमत केिेल्या योजनेने बद्ध झािेिे असते. त्यामध्ये दोन, तीन रकिा 
चार मात्राचें घटक पाडिे जाऊन पवहल्या माते्रिर स्ट्िराघात वदिा जातो. पवहल्या आवण त्यापढुच्या 
आघातमाते्रमधीि स्ट्िरातंरािा मेझर (Measure) म्हटिे जाते. स्ट्िरविपीमध्ये आघातबद्ध माते्रपूिी ‘बार’ 
(Bar) ची उभी रेषा काढून अशी मेझस् एकमेकापासून अिग दाखवििी जातात. 
 
 *Neo-classicism : वनओक्िावसझम : 
 
 बाख आवण मोझाट् याचं्या शिैीत अिीकडे १९२० पासूनच्या पुढीि दोन दशकात रचिेल्या 
संगीताचे, या शद्प्रयोगाने िण्न केिे गेिे आहे. ही विचारप्रणािी सगंीताच्या के्षत्रातून भाििाद 
(Romanticism) वनपटून काढण्याचा हेतुपुरस्ट्सर प्रयत्न करते. एिढेच नाही तर, असा वतचा प्रयत्न काही 
प्रमाणातं यशस्ट्िीही झािा आहे. या नि-अवभजातिादाचे पुरस्ट्स्ट्कते व्यव्क्तवनष्ठतेचा वधक्कार करतात. संगीत 
हे मानिाच्या भािनाचं्या आविष्ट्करणासाठी नसून ध्िनींचे आकृतीबधं वनमाण करणारी ती किा आहे असा 
त्याचंा आग्रह असािा. आपल्या रचनाकृती असा भािनाविष्ट्कार न करताच िादन केल्या जाव्या अशी 
स्ट्राव्व्हव्न्स्ट्कने काळजी घेतिी आहे, तर बाटोकने आपल्या वपआनो संगीतात असे काही कक् श 
आघातसंभि नाद समाविष्ट केिे की ते ऐकून श्रोत्यािा उिट आपिा उपमद् झािा असे िाटाि.े या 
विचारप्रणािीचा आणखी एक प्रमुख पुरस्ट्कता रहडेवमथ होय. 
 
 या विचारसरणीप्रमाणे मानिाच्या प्रबळ भािना िा मनोविकारच नव्हे तर तत्सबंद्ध सावहव्त्यक 
कल्पनासुद्धा संगीताच्या प्रकटीकरणात येणे अमान्य केिे जाते. याकवरताच शक्य वततके कमी भािप्रिण 
स्ट्िरसंमीिन आवण तीव्र आवण जोरकस ियकारी याचंा अििंब करून िृदंिादन अशा तऱ्हेने योजिे जाते 
की, त्यामधीि िाद्याचें नाद अगर स्ट्िर एकमेकात वमळून जाण्याऐिजी प्रत्येकाचे स्ट्ितंत्र िैवशष्ट्ट्य उठून 
वदसाि.े 
 
 *(Classical) क्िावसकि : 
 
 क्िावसकि शब्दाने १६ पासून १८ व्या शतकाच्या अखेरीपयंत प्रचवित असिेल्या सगंीतपद्धतीचा 
बोध होतो. या पद्धतीत स्ट्िराकृतीबंधांच्या योजनेचा हेतुतः स्ट्िीकार झािेिा असून प्रमाणबद्धता आवण 
सौंदय्दृष्टी या गोष्टीिर भर वदिा जातो. याउिट, भाििादी (Romantic) पद्धतीचा प्रमुख हेतू हा असतो 
की, भािनाचें प्रकटीकरण संगीतातून व्हाि े एिढेच नाहीतर, संगीतबाह्य अशा सावहत्य अगर वचत्रकिा 
याचं्या माध्यमातून ज्याचंा आविष्ट्कार सुिभ व्हािा अशा कल्पनाचंाही उच्चार स्ट्िराकंडून केिा जािा. 
म्हणजे आकृवतमयतेऐिजी आशयाचे महत्ि आवण भव्यता आवण भडकपणा याचें अिडंबर, या बाबी 
भाििादात कमी अवधकपणाने मोडल्या जातात. 
 
 *Note : नोट : 
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 एका वििवक्षत उंचीचा आवण अिधीचा स्ट्िर रकिा तो दाखविणारे वचन्ह.  
 
 *Nuance : न्यआून्स : 
 
 अथ्, भािना, मत, रंग इत्यावदमधीि नाजूक बारकाि ेरकिा छटा असा न्युआन्सचा शब्दकोशामधून 
अथ् वनघतो. या ‘इत्यावद’ मध्ये संगीताचाही समािशे होतो. उत्कटता आवण गवतमानता यामधीि सूक्ष्म 
फरकानंा संगीतामधीि न्यआून्सेस म्हणता येईि. संगीतात या दोन घटकामुळे चैतन्य वनमाण होते. यामुळे 
फे्ररजग (Phrasing) या प्रवक्रयेशीही न्यूआन्सचा सबंंध पोहचतो. 
 
 *Oboe, : ओबे : 
 
 १६ व्या शतकापासून प्रचारात आिेिे दोन रीडचे सुषीर िाद्य. अिीकडीि रूपात वदसणारे हे िाद्य 
१८ व्या शतकापासून िापरात आिेिे आहे. दोन रीड आवण एक वनमुळती नळी अशी याची रचना असल्याने 
एक रीड आवण िंब ितु्ळाकार नळी असिेल्या क्िॅवरनेटपेक्षा हे िाद्य पुष्ट्कळच िगेळे आहे. त्याच्यामधून 
वनघणारा ध्िवन भेदक असूनही कक् श नसतो आवण िाद्यिृदंात त्याचा समािशे केिा जातो तो इतर 
िाद्याचं्या बरोबरीने म्हणनू नव्हे तर त्याचे स्ट्ितंत्र िैवशष्ट्ट्य उठून वदसाि ेयाकवरता. 
 
 *Octave, : ऑक्टेव्ह : 
 
 स्ट्िरप्रमाणातीि क्रमाने येणाऱ्या आठ स्ट्िराचें हे “सप्तक” आहे. यामधीि पवहल्या आवण अखेरच्या 
स्ट्िराना एकच “नाि” वदिेिे असते. 
 
 *Opera : ऑपेरा. 
 
 रंगभमूीिर गायक नटाकडून आविष्ट्कृत केल्या जाणाऱ्या या संगीतप्रकाराचा उगम सतराव्या 
शतकाच्या सुरिातीिा झािा. मडॅ्रीगि या त्यािळेी विकवसत झािेल्या गानप्रकारािा रंगभमूीिर आविष्ट्कृत 
करण्याचे प्रथम प्रयत्न इटािीत झािे. परंतु ते नीटसे जमिे नाहीत. याचे कारण समूहगायनामधीि 
पसारा, आटोपशीर अशा नाट्यप्रसंगाच्या आड याियाचा. यामुळे पुढे पुढे मडॅ्रीगि पद्धती, वतच्यामधीि 
आिापचारी, ठराविक संिाद आवण स्ट्िगते या सगळ्यानंा बाजूिा सारण्यात येऊन, गायकनटाचं्या 
आिाजािा स्ट्िरमेळाची जोड वदिी गेिी. या तऱ्हेने या संगीतकात स्ट्िरसंमीिनाच्या घटकाचंा प्रिशे 
झािा. ऑपेराच्या पुढीि अिस्ट्थेत गायक हाच प्रमुख मानिा जाऊन सबंंध ऑपेरा म्हणजे एक िषेभषूायुक्त 
अशी गायनाची मफैिच झािी. अशा या संगीतकािा काव्य आवण नाट्यामधीि िास्ट्तितेकडे परत 
िळविण्याचे आवण रंगभमूीिरीि भरमसाट गायकीिा आळा घािण्याचे काय् ग्िककडून झािे. त्याची 
यासबंंधीची विचारभवूमका पढुीिप्रमाणे होती. (१) काव्य आवण नाट्य याचेंकरीता संगीताचा एक पूरक 
घटक म्हणूनच उपयोग केिा जािा. यामुळे संगीताच्या अिंकाराने ती दबून जाणार नाहींत (२) गायनाच्या 
आहारी जाऊन काव्यात आवण अवभनयात पडणारे खंड टाळण्यात यािते. (३) पढेु प्रयोवगत होणाऱ्या 
नाट्याकरता पे्रक्षकाचंी मानवसक तयारी व्हािी या दृष्टीने संगीतप्रास्ट्ताविकाचंी माडंणी केिी जािी (४) 
शद्ामधून प्रकट होणाऱ्या भािानुसार िृदंिादनात बदि करण्यात यािा (५) नाट्यामधीि वनिदेन आवण 
एवरया (Aria) यातीि तफाित शक्य वततकी कमी केिी जािी (एवरया हा एक गायनाचा िांबिचक प्रकार 
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आहे. त्याच्या तीन विभागापंैकी पवहल्याची वतसऱ्याकडून पुनरािृत्ती करण्यात येते. मधल्या विभागात 
विषयिैवचत्र्य, प्रधानस्ट्िराचंी वभन्नता आवण िातािरणामंधीि फरक या गोष्टी साधल्या जातात.) 
 
 *Organ : ऑग्न : 
 
 एक विस्ट्तृत फिक (Key Board) असिेिे सुषीरिाद्य. स्ट्िरवनर्ममतीकवरता िागणारी हिा यात 
भात्याने पुरवििी जाते आवण स्ट्िरातीि बदि िगेिगेळ्या खंुट्याचंा उपयोग करून केिा जातो. १६ व्या 
शतकापासून यामध्ये पेडिचा समािशे करण्यात आिा. 
 
 *Organ Point : ऑग्न पॉईटं : 
 
 खािच्या बास स्ट्िराचा घोष कायम ठेिनू इतर स्ट्िराचंी सहि होत असतानंा बाकीच्या िाद्यानंी 
काही िळे थाबंाि,े म्हणून रचनािेखनात केिेिी ही खूण असते.  
 
 *Orchestra : ऑचेस्ट्टा : 
 
 या नािाने िादनकाराचं्या विस्ट्तृत समहूाचा वनदेश केिा जातो. ऑचेस्ट्रा हा १७ व्या शतकात प्रथम 
प्रचारात आिा. वनरवनराळी िादे्य काहीएका पद्धतीने एकवत्रत करून त्यात काही मेळ साधण्याची किा 
विकवसत होताना बराच काळ िागिा आहे. सुरिातीच्या अिस्ट्थेत एखाद्या प्रसंगाच्या वनवमत्ताने ती कशी 
तरी जुळिनू आणिी जात. तथावप िाद्यामंधीि महत्िाचे मेळ आवण त्याचं्यातीि स्ट्पष्ट अंतर्मिरोध हुडकून 
काढून या निीनच िाद्यिृदंाच्या किेचा पुरस्ट्कार करण्यात मान्टेव्हडींना पुष्ट्कळच यश आिे होते. बाखच्या 
काळात (इ. स. १७०० च्या सुमारास) बऱ्याच िाद्याचं्या बनािटीत सुधारणा झाल्या आवण काही 
पवरणामकारक असे त्याचें िृन्दही कव्ल्पिे गेिे. त्यामध्ये मध्यिती स्ट्थान तंतुिाद्यानंा देण्यात आिे. असे 
असूनही प्रमाण म्हणनू मानता येईि असा िाद्यिृदं अजून वनमाण व्हाियाचाच होता. वशिाय िगेिगेळ्या 
िाद्याचंी कायेही वनवित झािी नव्हती. इ. स. १८०० च्या सुमारास मात्र िाद्यिृदंाच्या कल्पनेतच बदि 
घडून आिा. त्यामुळे तंतुिाद्यातीि स्ट्िरानंा आधारभतू मानण्यात येऊ िागिे आवण फिकयुक्त िाद्यानंा 
बाजूिा करण्यात आिे. 
 
 अिीकडच्या िाद्यिृदंातं मात्र समाविष्ट केिेल्या प्रत्येक िाद्याचे त्याच्या गुणधमाप्रमाणे स्ट्थान आवण 
काय् ठरिनू वदिे जाते, जरुर पडणारी सि् िादे्य तयार ठेििेिी असतात आवण त्याचं्या 
एकत्रीकरणामधीि बारकाि ेसमजून घेतिे जातात. अशा िृदंिादनात पवरणाम साधण्याकवरता बदि केिे 
जातात ते, प्रत्येक चिनाच्या सुरुिातीिा नसून दर एक क्षणािा काही नाविन्य वनमाण व्हाि ेम्हणून. यामुळे 
स्ट्िराचं्या एकूण रंगसंगतीत िैवचत्र्य आढळून येते. 
 
 विसाव्या शतकाच्या सुरिातीिा भाििादी विचारसरणीच्या प्रभािामुळे आवण िाद्याचं्या रचनेतही 
सुधारणा झाल्याकारणाने िृदंिादनात विविधता अवधक प्रमाणात आिी. त्याचबरोबर िाद्याचं्या 
कामगतीचेही आणखी विभाजन झािे. िृदंसंगीताकडे पहाण्याचा रचनाकाराचा दृष्टीकोन बदििा. त्यामुळे 
स्ट्ितंत्रपणे रचानाकृतीची कल्पना उतरिनू वतच्यात मागाहून उठाि आणण्याच्या पद्धतीऐिजी संगीताची 
रुपरेषा आवण वतचा साकल्याने आविष्ट्कार याचंा एकदमच विचार करणे त्यािा प्राप्त झािे. या कारणाने 
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वििवक्षत पवरणाम घडिनू आणण्याच्या हेतूनेच आिाप, स्ट्िरमेळ आवण िादनप्रकार त्यािा आपल्या रचनेत 
दाखि कराि ेिागिे. 
 
 िाद्यिृदंासंबधंी १९३० सािानंतर घडत आिेल्या काही प्रमुख गोष्टींचा उल्लखे करणे जरूर आहे. 
िाद्यानंा जमणार अगर पेिणार नाही अशा तऱ्हेने त्याचंा िापर करण्याकडे कि वदसून येतो; ही त्यातीि 
पवहिी गोष्ट. याच्या अगदीच उिट त्याच िाद्याचं्या आिाक्याचा बारीक शोध घेऊन, त्याचंा 
अवधकातअवधक उपयोग करून घेण्याची प्रिृवत्तही िाढत चाििेिी वदसून येते. यावशिाय निीन िृदंयोजना 
हुडकून काढून काही निीन पवरणाम साधण्यामध्ये अहमहवमकाही आढळून येते. अशाच चाििेल्या 
एकसारख्या प्रयत्नातं माणसाच्या आिाजाचा एक वनःशद् िाद्य म्हणून उपयोग करण्याचा प्रयोगही समाविष्ट 
आहे. पवहल्या महायुद्धानंतर युरोपभर काटकसरीची जी साि्वत्रक प्रिृत्ती वदसून आिी वतचाच एक 
पवरणाम म्हणून, थोडक्या साधनाचंा उपयोग करून, जास्ट्तीत जास्ट्त आनंद प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न 
होत असािा. िाद्यिृदं आटोपशीर करण्याकडे अवधक िक्ष वदिे जाते ते यामुळेच. अिीकडच्या िाद्यिृदंाचे 
सामर्थय् अनेक तऱ्हेने िाढिेिे वदसत असिे तरी तो पूिीच्याच िाद्याचंा समूह आहे हे विसरता येत नाही. 
फरक आहे तो फक्त, त्या िाद्याचं्या रचनेत िा बनािटीत कािमानाप्रमाणे सुधारणा होत आल्या एिढाच. 
अथात त्या िाद्याचें आताचे स्ट्िरूप त्याचंा िाद्यृिदंातं समािशे व्हािा या हेतूने फारसे घडून आिेिे नाही. 
भािी काळ कदावचत याहीपेक्षा ंअवधक पवरणामकारक आवण अवधक विचारपूि्क माडंणीचा िाद्यिृदं वनमाण 
करीि. 
 
 *Orchestration : ऑचेस्ट्रशेन : िृदंसंगीताकवरता केिेिे रचना काय्. 
 
 *Oratorio : ओरॅटोवरओ : 
 
 स्ट्ितंत्र िा समूहाच्या गायनाकवरता केिेिी रचना. अशा गायनािा िाद्याचंी साथ वदिी जाते. 
आवण रचनात सामान्यतः धार्ममक कल्पनाचंा समािशे समािशे केिेिा असतो. समूहसगंीत, िृदंसंगीत 
आवण गायन याचं्या मफैिीतीि अगर चच्मधीि काय्क्रमाकवरता याच रचनाचंा विस्ट्तार केिा जातो. मात्र 
अशा काय्क्रमात देखाि,े िषेभषूा अगर अवभनय गोष्टींना िाि वदिा जात नाही. 
 
 *Overtone : ओव्हरटोन : 
 
 एकाद्या िाद्यामधून वनघािेिा कोणताही नाद अगर स्ट्िर हा एकटा असा कधीच वनमाण होत नसून 
त्याच्यासमितेच इतरही कमीअधीक संख्येचे स्ट्िरकण सभंितात आवण ते त्याबरोबर ऐकूही येतात. त्यानंा 
हॉमावनक्स (Harmonics), ओव्हरटोनस रकिा अपर पाश्ल्स (Upper partials) अशी एकाच अथाची नािें 
आहेत. 
 
 *Overture : ओव्हच्र : 
 
 पुढे सुरू होणाऱ्या संगीताचे अगर संगीतकाचे यािा प्रास्ट्ताविक म्हणून समजिे जाते. संगीताच्या 
काय्क्रमाची सुरिात या प्रास्ट्ताविकाने केिेिी असते. 
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 *Paganini Niccolo : वनक्कोिो पेगवँनवन : 
 
 १७८२ सािी वजनोआ (इटािी) येथे याचा जन्म झािा आवण १८४० सािी तो मृत्यु पाििा. त्याचे 
िहानपण द्रवरद्री अिस्ट्थेत गेिे. तथावप त्याचा व्हायोविनिादनाकडे स्ट्िाभाविक कि असल्यामुळे त्यातच 
त्याने वचकाटीनें प्रयत्न करून िौवकक आवण संपवत्त वमळवििी. िादनामधीि त्याच्या अजब अशा 
करामतीमुळे त्याच्या भोिती एक अिौवकक असे ििय वनमाण झािे होते. इतके की तो खरोखरीच माणसू 
आहे याची िंडनमधीि िोकानंी गदीने त्याच्या पाठीमागे िागून आवण त्यािा चाचपून आपिी खात्री 
करून घेतिी असे म्हणतात. तंतुिादनामधीि तंत्रकौशल्य ही संगीतािा त्याची प्रमुख देणगी असून वतचा 
पुढे अनेक रचनाकारानंी उपयोग करून घेतिा. त्याचे व्हायोविनिादन शुमान, विस्ट्ट आवण राह म्स् यानंी 
आपल्या वपआनोसंगीतासाठी आधारभतू मानिे. 
 
 *Paine John Knowles : जॉन नोल्स पेन : (१८३९–१९०६) 
 
 यानंी जम्नीत संगीताचे सशास्त्र वशक्षण घेतिे. १८७५ सािी ते हाि्ड् विद्यापीठात संगीताचे 
प्राध्यापक झािे. त्यानंी अनेक गंभीर प्रकृतीच्या संगीत रचना केल्या, अनेक विद्याथी तयार केिे आवण 
वशिाय विद्याियीन वशक्षण आवण सासं्ट्कृतीक जीिन यातं संगीताचे महत्त्ि प्रस्ट्थावपत करण्याचे प्रयत्न केिे.
  
 
 *Parker Horatio William : होरॅवशयो विल्यम पाक् र (१८६३–१९१९ न्यूयाक् ) 
 
 समूहगानामधीि इंग्रजी िैवशष्ट्ट्य अमेवरकन भमूीत रुजवििे जाऊ शकते हे पाक् र याचं्या 
उदाहरणािरून वदसून येते. अमेवरकन रचनाकार चाडविक याचें ते विद्याथी होते. येि विद्यापीठात १८९४ 
सािी त्याचंी संगीताचे प्राध्यापक म्हणून नेमणूक झािी. संगीतविषयामधीि एक विचारितं म्हणून 
विद्यापीठािा आवण त्यातीि विद्यार्थयाना त्याचं्याकडून पुष्ट्कळ िाभ झािा. 
 
 Partials * : पाश्ल्स : 
 
 ध्िवनशास्त्रातीि हा शद् असून ऐकिा जाणारा कोणताही एक स्ट्िर अगर नाद. हा मूिभतू नाद 
आवण त्याचे कण (Overtones) या दोन्हींचे एकसमयािच्छेदेकरून झािेल्या पवरणामाचे स्ट्िरूप असतो, ही 
कल्पना त्यामधून सूवचत केिी जाते. या नादकणानंा अपर पाश्ल्स म्हणतात. मूिभतू नाद हाही पाश्ि 
असतो. तथावप त्यािा अपर पाश्ि म्हणत नाहीत. म्हणजे अपि पाश्ि (Upper partial) हे ओव्हरटोनचे 
दुसरे नाि असून वशिाय हॉमावनक(Harmonic) या अथानेही तो शद् िापरिा जातो. 
 
 *Passacaglia : पॅसाकाग्िीया : 
 
 शकन आवण पॅसाकाग्िीया या दोन्ही गानप्रकारातं फारसा फरक नाही. दोन्हींचा उगम तीन 
मात्रानंी विभागिेल्या संथ ियीच्या नृत्यामधून झािा असून एकूण संगीत मात्र बास स्ट्िराच्या एकसारख्या 
घोषािर अििंबनू ठेििे जाते. िाद्यसंगीताच्या रचनेकवरता या नृत्यियीचा उपयोग करण्यात आिा. 
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 *Pedal : पेडि : 
 
 स्ट्िरसंमीिनातीि उत्कंठन साधण्यासाठी हे जुने आवण पवरणामकारक असे साधन िापरिे जाते. 
आगँ्निादकाने आपिा पाय पेडििर ठेिनू बास स्ट्िर एकसारखा घोषीत करीत असतानाच हातानी मात्र 
मोकळेपणाने िगेळेच स्ट्िरमेळ िाजिाियाचे अशी क्िुप्ती या पेडििरून सुचिी गेिी असािी आवण त्यामुळे 
स्ट्िरसंमीिनाची कल्पनाही याच प्रवक्रयेमधून संभििी असािी. पौिात्य गानपद्धतीत हा प्रकार रुढ असिा 
तरी त्याचा उपयोग केिळ आिापीसाठी केिा जातो. 
 
 *Percussion : पक् शन : 
 
 िाद्यिृदंातीि आघातिादनािा हे नाि वदिे जाते. संगीतात ियीच्या आकृती वसद्ध करणे, आवण 
िातािरण उल्हवसत करणे या दोन गोष्टी यातीि िाद्याकडून अपेवक्षत असतात. आिापी अगर 
स्ट्िरसंमीिनातीि घटकानंा उन्नत करण्यासाठी त्याचंा तादृश उपयोग होत नाही. 
 
 *Petrassi Goffredo : जाँफे्रडो पेरासी : 
 
 १९०४ सािी रोमच्या (इटािी) पवरसरात हे जन्मिे. सगंीताच्या सामानाच्या एका दुकानात बराच 
काळ काम केल्यानंतर ियाच्या २१ व्या िषी त्यानंी रोम येथीि सेंट सेसीिा ॲकँडमीत, ऑग्निादन आवण 
रचनाशास्त्र याचंा अभ्यास करण्यास सुरिात केिी आवण समूहसगंीत, िृदंसंगीत आवण मफैिीचे संगीत याचें 
रचनाकार म्हणून नाि वमळवििे. त्याचं्या संगीतकृतीमध्ये काहीकाळ कॅसेिा (Casella) आवण रहडेवमथ 
(Hindemith) याचं्या विचाराचंा प्रभाि वदसून आिा. 
 
 *Phrase : फे्रज : 
 
 स्ट्िरिाक्याच्या रकिा एखाद्या आिापाच्या अध्या भागािा फे्रज म्हणतात. फे्रजची साधारण िाबंी 
चार मेजर इतकी असते आवण क्रमाने माडंणी केिेल्या अशा फे्रजेसची वमळूनच कोणतीही रचनाकृवत तयार 
केिी जाते. अशा फे्रजेसचे अधे भागही केिेिे असतात. म्हणजे रचनेमधीि एखाद्या विस्ट्तृत चिनाची 
बाधंणी अधी फे्रज, संपूण् फे्रज, स्ट्िरिाक्य, विषय आवण विभाग अशा पद्धतीची असते. फे्ररजगमधीि स्ट्िराचें 
पररणामकारक चढउतार, त्याचें विराम, स्ट्िराघात आवण स्ट्िरच्छटा यामुळे स्ट्िरसंमीिनाच्या रचनेत 
बुवद्धवििासािा िाि वमळतो आवण “अनुिादा” ची प्रवक्रया मात्र अवधक अिघड होऊन बसते. 
 
 *Piano : पीआनो : 
 
 मूळचा सबधं इटावियन शद् पीआनोफोटे (Pianoforte) असा असून त्याचा अथ् “मृदु” असा आहे. 
हे एक तंतुिाद्य असून त्याच्या तारा िाकडी हातोड्याने िाजिाियाच्या असतात. 
 
 *Piccolo, : वपक्कोिो : 
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 िाद्यिृदंामधीि हे एक अत्यंत िहान फ्लल्यूटसारखे िाद्य आहे. काय्क्रमात नेहमी िाजविल्या 
जाणाऱ्या फ्लल्यटूपेक्षा याचा स्ट्िर एक सप्तक िरचा असतो. रकबहुना त्यािा “आकँ्टेव्ह फ्लल्यटू” असेही 
म्हटिे जाते. त्याचा उंच आवण तीक्ष्ण ध्िनी िाद्यिृदंामधीि इतर आिाजात उठून वदसतो. वपक्कोिो या 
इटािीयन शद्ाचा अथ् “िहान” असाच आहे. िष्ट्करी बडँमध्येही या िाद्याचा िापर केिा जातो. 
 
 *Piston Walter : िाल्टर वपस्ट्टन : (१८९४) 
 
 हाि्ड् आवण पॅवरस या वठकाणी यानंी संगीताचा अभ्यास केिा. हाम्नी आवण काउन्टरपॉईटं या 
विषयािर त्यानंी शकै्षवणक स्ट्िरुपाचे गं्रथ विवहिे आहेत. रचनाकार म्हणून त्याचंा कि हाम्नीपेक्षा 
आिापप्रधान रचनेकडे अवधक आहे. त्याचं्या रचनात वसम्फनी, व्हायोविन संगीत, मफैिीचे संगीत आवण 
नृत्यनाटे्य याचंा समािशे होतो. 
 
 *Pitch : वपच : 
 
 एकाद्या स्ट्िराची िा नादाची नेमकी उंची. 
 
 *Pizzicati : वपझ्झीकटी : 
 
 तंतुिाद्यातंीि तारािंर गज न वफरविता त्या छेडल्या जाव्यात यासंबधीचे माग्दश्न  
 
 *Plato : प्िेटो : 
 
 (विस्ट्ताद्ापूिी ४२७-३४७) थोर अथीनीयन तत्िज्ञ सॉके्रवटसाचा वशष्ट्य आवण अवरस्ट्टाँटिचा गुरु. 
तत्िज्ञान आवण गवणतविषय वशकिण्याकवरता याने अथेन्स (ग्रीस) मध्ये अँकँडमी स्ट्थापन केिी. त्याचे 
Dialogues हे महत्िाचे गं्रथिेखन असून Republic हा त्यामधीि विस्ट्तृत आवण अवतप्रवसद्ध असा भाग आहे. 
ज्ञात झािेिे प्िेटोचे सि् िेखनकतृ्त्ि उपिब्ध असून िैचावरक इवतहासात त्यािा अग्रस्ट्थान वदिे गेिे 
आहे. 
 
 *Poe Edgar Allan : एडगर ॲिन पो : (१८०९-१८४९)  
 
 असामान्य प्रवतभेचे एक अमेवरकन कवि. ‘The Raven’ ‘The Bells’ ‘Annabel Lee’ अशा 
कल्पनारम्य आवण अविस्ट्मरणीय गेयता असिेल्या काव्याचे जनक. त्याचं्या Tales of Mystery ह्या 
रोमहष्क कथाचंी उदाहरणे म्हणून सागंता येतीि. 
 
 *Polyphony : पॉिीफोनी : 
 
 अनेक ध्िनींनी युक्त अशा संगीताचे िण्न या शद्ाने केिे जाते. यावठकाणी िगेिगेळे ध्िवन 
एकामागनू एक येऊन आपल्या आिापीची िळणे साभंाळण्याएैिजी ते स्ट्ितंत्रपणे िािरत असतात आवण 
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तरीसुद्धा स्ट्िरसंमीिनाच्या योजनेत नेटकेपणाने बसू शकतात. होमोफोनी (Homophony) मध्ये उिट, 
दोन रकिा अवधक स्ट्िर एकमेकाशंी जोडिे जातात. 
 
 *Polytonality : पॉिीटोनॅविटी : 
 
 या स्ट्िरयोजनेत कोणत्याही एका स्ट्िरािा प्राधान्य नसते अगर प्रत्येक स्ट्िरच प्रधान असतो. असे 
अनेकस्ट्िररूपी संगीत ऐकण्यासाठी एकादी निीनच किा वनमाण व्हािी िागेि. 
 
 *Prelude : वप्रल्यूड : 
 
 प्रास्ट्ताविक संगीत. कोणत्याही संगीताअगोदर िाजवििे जाणारे दुसरे िगेळे संगीत त्याचे 
प्रास्ट्ताविक ठरते. 
 
 *Prokofieff Serge : सजे प्रोकोवफफ : (१८९१-१९५३) मास्ट्को 
 
 सेंट पीटस्बग् (हल्लीचे िेवननग्राड) येथीि काँन्झव्हेटरीत यानंी संगीताचे वशक्षण घेतिे. एक 
प्रभािी पीआनोिादक म्हणनू त्याचंा िौवकक झािा. पीआनोसंगीतामधीि आपिे ज्ञान त्यानंी आपल्या 
रचनाकायात उपयोगात आणिे. आपल्या रचनाचें त्यानंी स्ट्ितःच काय्क्रम केिे. अनेक देशात 
वफरल्यानंतर १९३४ सािी रवशयात ते कायमचे रहाण्यासाठी आिे. 
 
 व्स्ट्क्रयाबीनच्यापेक्षा अगदी उिट तऱ्हेची आविष्ट्कारशिैी आहे. संगीतामधून मानिाचे आद्य भाि 
आविष्ट्कृत केिे जाि ेअसे त्याचें उवद्दष्ट होते. एकप्रकारचा खेळकरपणा आवण उपरोध ही त्याचं्या सगंीताची 
िैवशष्ट्टे्य होती. त्याचंी िृत्ती अवभजातिादीअसून, प्रत्यक्ष रचनाकृवत मात्र आधुवनक रकबहुना भविष्ट्यकािीन 
स्ट्िरूपाच्या िाटतात. िृदंसंगीत, संगीतके, नृत्यनाटे्य, वसम्फनी अशा त्याचं्या रचना आहेत. 
 
 १९४० सािानंतर, आकृवतमयतेच्या विपरीतपणाबद्दि आवण िोकशाहीविरोधी प्रिृत्तीबाबत, 
सोव्हीएट सरकारकडून त्याचें संगीत आके्षपाह् ठरविण्यात आिे. आपिे संगीत यापढेु अवधक स्ट्पष्ट आवण 
आशयपूण् करू असे त्यानंी पढेु आश्वासन वदिे. 
 
 *Quarter Tone : क्वाट्र टोन : 
 
 स्ट्िरविभागासंबधंीच्या विद्यमान कल्पना आत्यंवतक अशा प्रायोवगक अिस्ट्थेमधून जात आहेत. आवण 
काही विचारितंाचं्या मते, संगीताची यापुढीि महत्िाची िाटचाि चतुथाश स्ट्िराचं्या वदशनेे होत जाईि 
असे वदसते. तथावप प्रश्न वनमाण होतो तो असा की, माणसामधीि ज्या गायकानंाही साधे स्ट्िर आवण त्याचंी 
स्ट्िरान्तरे आत्मसात करता आिी नाहीत त्याचं्याकडून हे चतुथांश स्ट्िराचें संगीत वकतपत यशस्ट्िी रीतीने 
पेिता येईि? ते ऐकत असताना श्रोत्यानंा ते वकतीसे आकिन होईि हा पुढचा प्रश्न आहे. म्हणजे श्रुतींना 
जाणििेच अशा स्ट्िरान्तराचं्या सूक्ष्मपणािा काही मयादा राहीि काय? चतुथांश, अष्टमाशं, षोडशाशं-
वकतीही झािे तरी या वदशनेे पुढे चाित गेल्यास कोठेतरी थाबंाि ेिागणारच. 
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 *Quartet : क्वाटेट : 
 
 चार गायकाचंा िा िादकाचंा समूह अगर त्याचं्याकवरता केिेिी संगीतरचना  
 
 *Quintet : वक्वन्टेट : 
 
 पाचं गायकाचंा िा िादकाचंा समूह अगर त्याचं्याकवरता रचिेिे संगीत. 
 
 *Ravel Maurice, : माँरीस राव्हेि : 
 
 १८७५ सािी याचा जन्म झािा आवण पॅवरस येथे १९३७ सािी तो मृत्यु पाििा. रचनाशास्त्रात तो 
फोरे आवण गेडािजे याचंा वशष्ट्य असून त्याचं्या पासून त्याने अवभजात आकृतीमयतेची कल्पना उचििी. 
त्याचबरोबर शारीएकडून उल्हासकारक आिापीतीि मनोहावरत्ि, ियकारीमधीि उठािदारपणा आवण 
िृदंिादनातीि सफाईदारपणा आत्मसात केिा. त्याच्या व्यव्क्तमत्िािर आणखी एक प्रभाि झािा होता तो 
सतीचा. सती हा एक अस्ट्सि मूतीभजंक असून त्या काळात प्रचवित असिेल्या िगॅ्नेरच्या शिैीतीि 
अिजडपणािा त्याचा विरोध होता. राव्हेििा पवहिे रोम पावरतोवषक न वमळाल्यामुळे वनषेधाची जी मोहीम 
उभारिी गेिी होती, वतच्यात त्याचा गुरु फोरे यानेही भाग घेतिा. राव्हेि आवण दब्यूसी या दोघाचं्या 
संगीतात सारखेपणा आहे असे म्हटिे जाते. तथावप केिळ दब्यूसीचा वशष्ट्य असण्यापेक्षाही एक स्ट्ितंत्र 
व्यव्क्तमत्त्िाचा आवण बदु्धीचा तो स्ट्ियवंसद्ध किाितं होता. दब्यसूीप्रमाणेच तो प्रतीकिादाचा पुरस्ट्कता 
असिा तरी त्याचे संगीत कमी प्रिाही, दब्यसूीपेक्षा रुपरेषेत अवधक स्ट्पष्ट, स्ट्िरसंमीिनात अवधक वनवित, 
अवभजात आवण िस्ट्तुवनष्ठ होते. दब्यूसीप्रणीत संपूण्स्ट्िरप्रमाणाचा राव्हेि िापर करीत नसल्याकारणाने हा 
फरक उद्भििेिा असािा. पीआनोसंगीताच्या रचनातंत्रात आवण िृदंिादनामध्ये अवभनि काय्प्रणािी 
दाखि करण्यात तो दब्यूसीइतकाच अग्रभागी होता. सकेंतिादी काव्यात दोघानंीही भरपूर अिगाहन केिे 
होते... मेिामे आवण व्हेरिेन याचंी बरीच काव्ये राव्हेिने संगीतात बसवििी होती. १९२८ सािी त्यािा 
ऑक्सफोड् विद्यापीठाकडून डॉक्टर ऑफ म्युवझक ही पदिी बहाि करण्यात आिी. िीजन ऑफ आँनर हा 
सन्मान मात्र त्याने दोन िळेा नाकरिा. 
 
 * Registers : रवजस्ट्टस् : 
 
 माणसाच्या आिाजाच्या अगर िाद्यामधीि ध्िनींच्या आिाक्यािा रवजस्ट्टर म्हणतात. या 
आिाक्यातीि िगेिगेळ्या टप्प्यानंाही रवजस्ट्टस् समजिे जाते. आवण त्यावठकाणी थोड्याशा विरामाची 
अपेक्षा असते. स्ट्िरानंा काही विवशष्ट ढंग येण्याकरीता कोणत्या टप्प्यापयंत याि ेहा विचार रवजस्ट्रेशनमध्ये 
येतो. आिाजाचा संपूण् पल्ला गाठिा जात असताना त्यात िगेिगेळ्या वठकाणी जे फरक पडतात त्यानंावह 
रवजस्ट्टस् असे नाि आहे. 
 
 *Repertoire : रेपेत्िा : 
 
 काय्क्रमामध्ये होणाऱ्या संगीतप्रयोगाचंी यादी 
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 *Revueltas Silvestre : वसल्हेस्ट्रे रेव्ह्यएूल्टास (१८९९–१९४० मेव्क्सको)  
 
 हे व्हायोविनिादक, कंडक्टर आवण रचनाकार होते. िृदं आवण इतर संगीताकवरता त्यानंी रचना 
केल्या असून त्यात काही मेव्क्सकन संप्रदाय आढळून येतात. वशिाय त्यानंी वचत्रपटाकवरता आवण िहान 
मुिासंाठीही संगीत विवहिे आहे. 
 
 *Rhythm : व्ऱ्हदम : 
 
 संगीताचा कािदृष्ट्ट्या केिेिा विचार, हा व्ऱ्हदमचा विषय होय. एकाद्या िादनात ियकारी 
चागंिी आहे असे आपण जेव्हा म्हणतो त्यािळेी स्ट्िराचें मात्रानुसारी गट आवण अशा गटाचें मेझस्, पुढे 
फे्रजेस आवण नंतर सेक्शन्स या तऱ्हेने संगीताची कािदृष्ट्ट्या बाधंणी होत असताना पवरणाम होतो तो असा 
की, पुढे रोख असिेल्या गवतमानतेची श्रोत्यािा अनुभतूी येते. संगीतामधीि या कािघटकाचंा उवचत 
पद्धतीने िािर व्हाियाचा असल्यास काटेकोर वबनचूकपणाबरोबर तारतम्याचीही जरूरी असते. 
मात्राघाताचंा वनयवमतपणा मोडिा जात असताना अगर तो तंतोतंत अमिात आणिा गेिा तरी त्या दोनही 
िळेी ियीचा भाि भगं पाितो. म्हणजे या वठकाणी हि े असते ते पावंडत्याविना केिेिे वनयमपािन, 
वनयमाचं्या मयादेतच मोकळा असा संचार आवण त्या सिाचा समािशे असिेिे आवण तसे जाणिणारे 
उवद्दष्ट. आिापीमधीि स्ट्िराचें चढउतार आवण स्ट्िरमेळा-मधीि कमीअवधक तीव्रता यामुळे त्यामधीि 
आणखी बारकाि े आवण सूक्ष्म स्ट्िरविराम हुडकून काढण्याची प्रिृत्ती वनमाण होते. त्याचंा खुिासा 
स्ट्िरविपीने होणे अशक्य असते. तरीसुद्धा त्याचंमुळेच वनयमपािनामधीि कठोरपणािा काहीसा आळा 
बसतो आवण वशिाय ियीच्या भािनुभतूीत फरक पडत नाही. ियकारीमधीि काटेकोरपणापासून असे 
काहीसे हेतुपूि्क दुरािणे होत गेल्यास यावंत्रकपणाऐिजी उल्हासाचे िातािरण वनमाण होण्यास मदत होते. 
ियीमधीि अशा तऱ्हेची पवरित्ने असंख्य असल्यानेच तीमधून किाितंाच्या व्यव्क्तमत्त्िाचे प्रकटीकरण 
होण्यािा िाि वमळू शकतो. 
 
 ियीचे िर उल्लेवखिेिे गट अगर विभाग अखेरीिा त्याचं्यामधीि आघातमूल्याने वनवित आवण 
पवरवमत केिे जातात. याचे कारण असे आहे की, कोणतेही दोन स्ट्िर, दोन मात्रा, रकिा मात्रायुक्त गट हे 
त्यामधीि कोणत्याही एकािर अवधक आघात झािेिा असल्याखेरीज, जाणितच नाही. आघातबद्ध मात्रा 
हा असा जाणिणारा ियघटक आहे. मग त्याचा पवरणाम होण्यासाठी मुद्दाम वकतीही िळे वदिेिा असो. 
 
 पल्लेदार स्ट्िरानंा संथ ियीची जोड वदिी म्हणजे उदात्त, प्रवतवष्ठत आवण शातं िातािरणाचा आभास 
वनमाण होतो. उिट, जिद िय आवण त्रुवटत स्ट्िर याचं्या संयोगाने क्षोभ, धादंि याचंा पवरणाम घडून 
येतो. संगीतामधीि इतर घटकानुसार तो क्षोभ मग सुखकर असेि िा नसेि. 
 
 युरोवपअन िोकसंगीत आवण पौिात्य संगीत याचं्या अभ्यासामुळे आवण पवरचयामुळे आघातिाद्याचें 
संगीतामधीि महत्ि २० व्या शतकाच्या सुरिातीपासून अवधक प्रमाणात पटत चाििे आहे आवण 
ियीविषयी निीन पे्ररणा अितीण् झाल्या आहेत. 
 
 *Rimbaud Jean Nicolas Arthur : वजआं वनकोिा आथ्र रमँ्बो : 
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 (१८५४-१८९१) स्ट्ितंत्र बवुद्धमते्तचे एक फ्रें च संकेदिादी कवि. पॉि व्हेरिेनचे हे एक स्ट्नेही. 
ियाच्या १६ ते १९ िषापयंतच्या काळातं त्यानंी आपिे सि् काव्य वनर्ममिे. स्ट्िर आवण रंग याचं्या 
अन्योन्यसंबधंाबद्दिच्या उपपत्तीचे वििरण केिे जात असताना रॅम्बोच्या Les Voyelles या सुनीताचे 
उदाहरण वदिे जाते. त्यातीि अक्षरामंधीि प्रत्येक ‘स्ट्िर’ त्यािा जसा भासिा त्याप्रमाणे त्याने त्यािा 
रंगाचे नाि वदिे आहे. A िा काळा, E िा पाढंरा,I साठी िाि. O कवरता वनळा. आवण शिेटीं U िा वहरिा 
रंग, त्याने मुक्रर केिा होता. 
 
 Rimsky Korsakoff Nicholas : वनकोिस वरम्स्ट्की कोसेकोफ : (१८४४-१९०८) 
 
 एका गरीब घराण्यात याचंा जन्म झािा. बराच काळ खेडेगािातीि िातािरणात व्यतीत 
केल्यामुळे, िोकसंगीतामधीि आिापचारीशी त्याचंा दाट पवरचय झािा. पढेु आरमारात एक अवधकारी 
म्हणून करीत असताना त्यानंी आपिी पवहिी वसम्फनी रचिी. रचनाशास्त्राच्या प्राध्यापकाची जागा त्यानंा 
देऊ करण्यात आिी त्यािळेी अगोदर तयारी म्हणनू त्यानंी संगीतकिेची मूितत्त्ि ेआवण वतचे तंत्र याचंा 
कसून अभ्यास केिा. संगीतके्षत्रामधीि एक विचारितं म्हणून त्याचें पढेु नाि झािे. आपल्या राष्ट्रािर 
(रवशया) त्याचंी अपार भक्ती होती आवण तेथीि िोकसंगीताचे ते वनष्ठािान अभ्यासक होते. समथ् 
नाट्यपे्ररणा, जोमदार िय आवण िृदंसंगीतातीि रंगमयतेची स्ट्पष्ट जाणीि हे गुणविशषे त्याचं्या रचनात 
आढळून येतात. या शिेटच्या िैवशष्ट्ट्यामुळे वरम्स्ट्की कोसेकोफ बिीओझच्या अगदी जिळ आणिे जातात. 
रकबहंूना बिीओझचा िारसा त्यानंीच पुढे चािवििा असे म्हणता येईि. त्याचबरोबर स्ट्राव्हीव्न्स्ट्कचे 
पूि्सूरी म्हणूनही त्याचें िण्न करता येईि. बिीओझप्रमाणेच त्यानंी िाद्यमेळािंर स्ट्ितः विवहिेिा प्रबधं 
मान्यता पाििा आहे. 
 
 *Rondo : रोन्डो : 
 
 एकाच विभागाची पनुरािृवत्त होत असिेिा संगीतप्रकार. 
 
 *Rossini Gioacchino Antonio : वगयावचनो अनँ्टोवनयो रोवसनी : (१७९२–१८६८) 
 
 याचे आईिडीि स्ट्ितंत्र विचाराचे आवण कठोर स्ट्िभािाचे होते. िहानपणीं मोझाट्च्या संगीताचा 
त्यािा िळा िागिा होता. संगीतकाचंा रचनाकार म्हणून त्याने िौवकक वमळवििा त्यात त्यािा 
आिापीची जाण आवण विनोदी िृत्ती हे आपिे दोन गुण विशषे उपयोगी पडिे. माणसाच्या आिाजाचे आवण 
विविध िाद्याचं्या ध्िनींचे मम् त्यािा समजिे होते आवण त्याचंा िाद्यिृदंात कसा मेळ घडिनू आणाियाचा 
याचीही त्यािा नेमकी मावहती होती. 
 
 *Roussel Albert : आल्बट् रुसेि : (१८६९-१९३७) 
 
 याने आरमारात नोकरीिा सुरुिात केिी. आवण वरम्स्ट्की कोसेकोफप्रमाणेच सफरीिर असताना तो 
संगीतरचना करु िागिा. त्याने िृदंसंगीत, नृत्यनाटे्य, गीते अशा रचना केल्या. त्यात त्याची काव्यिृत्ती 
आवण सुससं्ट्कृतपणा रदसून येतो. त्याच्या संगीतािर प्रतीकिाद आवण स्ट्राव्व्हव्न्स्ट्कचे िृदंसंगीत याचंा 
पवरणाम झािेिा वदसून येतो. तथावप त्यामधूनही त्याचे स्ट्ितंत्र व्यव्क्तमत्ि उठून वदसते. 
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 *Santyana George : जाँज् सान्त्याना : (१८६३–१९५२) 
 
 याचंा जन्म माद्रीद येथे झािा. त्याचें आईिडीि स्ट्पँवनश होते. एक तत्त्िज्ञ आवण कवि म्हणून 
त्याचंा िौवकक होता. १९०७ ते १९१२ पयंत त्यानंी हाि्ड् विद्यापीठात तत्त्िज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणून काम 
केिे. The Life of Reason, Realms of Being, Persons and Places आवण The Middle Span हे त्याचें 
प्रमुख गं्रथ आहेत. 
 

*Sartre Jean Paul : जा ंपॉि सात्र् : 
 
 १९०५ सािात याचंा जन्म झािा. अव्स्ट्तत्ििादी फ्रें च तत्त्िज्ञ, समाजिादी विचारितं, नाटककार, 
वनबधंकार आवण कादंबरीकार म्हणून हे ख्यात झािे आहेत. १९६४ मधीि सावहत्य विषयक नोबिे 
पावरतोवषक सात्र् यानंा देऊ करण्यात आिे, त्यानंी ते स्ट्िीकारिे नाही. 
 
 *Satie Erik : एवरक सती : (१८६६–१९२५) 
 
 संगीताची आिड असिेल्या घराण्यात याचा जन्म झािा. ियाच्या १७व्या िषी त्याने पँवरस 
कान्झिात्िारमध्ये अभ्यास केिा. रचनािेखन करताना त्याने कुणाचाही मुिावहजा न ठेिता स्ट्ितःिा योग्य 
िाटिे तेच ग्रवथत केिे. अथातच िोकाचं्या मताने जे चुकीचे असेि त्याचाही त्यािा िाटिे तर मुद्दाम तो 
पुरस्ट्कार करीत असे. फ्रें च संगीताचा िगॅ्नेवरअन पद्धतीकडे असिेिा कि िँटीनविरोधी म्हणनू त्यािा 
अमान्य होता. एखाद्या सूचक विषयािर अिाढव्य कल्पनाचंी उभारणी कराियाची आवण त्याचं्या 
आविष्ट्कारासाठी प्रचंड िाद्यिृदं उपयोगात आणाियाचा हे अशा पद्धतीचे िैवशष्ट्ट्य होते. किेच्या 
आविष्ट्कारात थेटपणाचा आग्रह त्याने धरिा. त्याच्या विचारसरणीचा दब्यूसी आवण राव्हेि याचं्यािर विशषे 
प्रभाि होता असे म्हणतात. चािू शतकाच्या दुसऱ्या दशकात फ्रान्समधीि निमतिादी तरुण संगीतकाराचंा 
सती अग्रणी बनिा आवण त्यामुळे स्ट्िरवनरपेक्षतेच्या आवण अनेकरूपी स्ट्िरमयतेच्या विचारप्रिाहानंा धार 
आिी. तथावप िोकवप्रय होण्याच्या मागात त्याचा तऱ्हेिाईकपणा फार आड आिा. 
 
 *Saxaphone : सकॅ्साफोन : 
 
 जाझ संगीताचा अमेवरकेत उद्भि झाल्यानंतर िोकानंा या िाद्याचा विशषे पवरचय झािा. जेिण 
करीत असताना संगीत ऐकण्याची ज्यानंा सिय होती आवण नृत्यगहृानंा जे नेहमी भेट देत असत अशा 
िोकाचं्या तर ते अवधक मावहतीचे झािे. ओबे िाद्यप्रकारा मधीि वनमूळती नळी, क्िॅरीनेटसारखे एकच 
रीड आवण त्याकवरता धातूच्या बनािटीची नळी अशी या िाद्याची वमश्र रचना आहे. िष्ट्करी बॅडमध्ये जेव्हा 
याचा िापर केिा जातो त्यािळेी धातूच्या आवण िाकडी िाद्यातीि ध्िनींना याच्यामुळे जोडून घेता येते. 
स्ट्ितंत्र िादनाकवरता याचा फारसा उपयोग केिा जात नाही. 
 
 *Scarlatti Domenico : डोमेवनको स्ट्कािाटी : (१६८५–१७५७) 
 
 याचे िवडि अिेसान्ड्रो हे संगीतकाचें प्रख्यात रचनाकार होते. कीबोड् िाद्यिादनात स्ट्कािाटीने 
प्राविण्य संपादन केिे होते. हॅन्डेिचा तो सहकारी होता. हाँव्स्ट्प्कॉडच्या िादनात दोघेही सारखेच कुशि 
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समजिे जात. हास्ट्पीकाड् संगीताच्या स्ट्पेनमधीि रचनापद्धतीिर स्ट्कािाटीने विशषे प्रभाि गाजवििा. 
कीबोड्चे िादनतंत्र आवण त्यासंबधंीच्या रचना याचं्याबाबतीत त्याचे ऋण मानिे जाते. 
 

*Scherzo : शझो : 
 
या इटावियन शद्ाचा अथ् मस्ट्करी रकिा विनोद असा आहे. वसम्फनी, व्स्ट्रग क्वाटेट यातंीि 

िाद्यसंगीताच्या गवतमान विभागािा एरिी वमनुए म्हणत असत. त्यािाच हेडनने शझो हे नाि वदिे. तीन 
मात्राचं्या मेझरमध्ये याची िय विभागिेिी असते. 

 
*Schonberg Arnold : आनोल्ड शोनबग् : (१८७४–१९५१) 
 

 व्व्हएन्ना येथे याचंा जन्म झािा आवण िॉस एन्जल्समध्ये ते मृत्यु पाििे. सुरुिातीिा व्हायोिीन 
आवण सेिोिादन आवण मफैिीच्या संगीताकवरता केिेल्या रचना यात त्याचंी प्रगती वदसून आिी. पुढच्या 
काळात त्यानंी स्ट्ितःचीच एक स्ट्ितंत्र शिैी पुरस्ट्कृत केिी. संगीतातीि स्ट्िरवनरपेक्षता असे वतचे िण्न 
करता येईि. A Manual of Harmony आवण The Theory of Composition हे गं्रथ त्यानंी विवहिे. 
स्ट्राव्व्हव्न्सना भाििादविरोधी मानिे जाते उिट शोनबग् हे निभाििादाचे पे्ररक होते. अध्यापनकायामुळे 
आवण स्ट्ितःच प्रसृत केिेल्या नोटरोपद्धतीमुळे त्याचंा निीन रचनाकारािर मोठा प्रभाि पडिा. ज्यू िशंाचे 
असल्यामुळे आवण किाके्षत्रातंीि त्याचं्या आधुवनकतेच्या आग्रहाकारणाने शोनबग्ना १९३४ सािी 
अमेवरकेत स्ट्थिातंर कराि ेिागिे. 
 
 *Schopenhauer Arthur : आथ्र शोपेनहाँएर : (१७८८–१८६०)  
 
 वनराशािादी मनोिृत्तीचा हा जम्न तत्त्िज्ञ, प्िेटो आवण हेराव्क्िटस याचं्या विचारसरणीचा हा 
मोठा चाहता होता. आपिा समकािीन तत्त्िज्ञ हेगेि यािा तो भोंदू समजत असे. The World 
Considered As Will And Idea आवण The Two Fundamental Problems of Ethics हे त्याचे प्रमुख गं्रथ 
आहेत. 
 
 *Schubert : शूबट् : (१७९७–१८२८) 
 
 व्व्हएन्ना येथे ियाच्या ३१ व्या िषी याचे वनधन झािे. बीथोव्हेनपेक्षा हा २७ िषांनी िहान होता. 
तथावप बीथोव्हेनिा अनुसरून संगीतामधीि मोझाट् आवण हेडेनप्रणीत अवभजाततेिा त्याने भाििादापयंत 
ओढून आणिे. वसम्फनी आवण इतर िाद्यसंगीतासाठी त्याने रचना केल्या असल्यातरी स्ट्ितंत्र गायनाकवरता 
केिेल्या गीतासाठी त्याने एक विवशष्ट शिैी अमिात आणिी. वतच्यामुळे संबधं गीतात सुरेिपणा ओतप्रोत 
भरिा जाऊन वशिाय त्यामधून अथ्सुगंध दरिळत रहाियाचा. बीथोव्हेनच्या उिट, शूबट्चे रचनािेखन 
विनासायास होत असे. त्याच्या रचनाकृतींची सखं्या मोठी आहे. तथावप आशय आवण आकृतीमयतेच्या 
दृष्टीने त्या वकत्येक वठकाणी कमजोर िाटतात. शुद्ध आवण मोहक आिापचारी हे मात्र त्याचे िैवशष्ट्ट्य होते. 
 
 शूबट् हा एका शाळावशक्षकाचा मुिगा होता. घरात वनिाहासाठी उत्पन्न अगदीच बेताचे होते. 
संगीताची रूची मात्र त्याच्या घरात सिानाच होती. उमेदिारीच्या काळात त्यािा त्याच्या वमत्रानी पुष्ट्कळ 



 अनुक्रमणिका 
 

मदत केिी. त्यापैकी बरेचजण पुढे वचत्रकार आवण कवि म्हणून प्रवसद्ध झािे. बीथोव्हेनप्रमाणे शूबट्नेही 
िग्न केिे नाही. बीथोव्हेनच्या स्ट्मशान याते्रत शूबट् अग्रभागी रावहिा आवण पुढल्याच िषी बीथोव्हेनच्या 
शजेारी त्याचेही दफन कराि े िागिे. िौवकक मािमत्ता अशी त्याच्यापाशी फारच थोडी राहीिी होती. 
सौंदय्संपन्न असे संगीत मात्र त्याने आपल्या मागे भरपूर ठेऊन वदिे. 
 
 एका वििवक्षत काँफीहॉऊसमध्ये शूबट् नेहमी जात असे. त्यावठकाणी काहीिळेी एक िगेळाच परंतु 
मनोरंजक देखािा पहाियािा वमळाियाचा. वनम्नुष्ट्य अशा एका कोपऱ्यात बीथोव्हेन एका टेबिापाशी 
एकटाच विचारमग्न अशा व्स्ट्थतीत तासन् तास बसिेिा असे. पिीकडेच बसिेल्या शूबट्ची त्यािा काहीच 
मावहती नव्हती. त्याच्याकडे जाण्याची शूबट्िा भीती िाटायची. म्हणून आपल्या वमत्राचं्या घोळक्यात 
बसिेिा असूनही अगदी स्ट्तब्ध राहून, िाबंनूच या महापुरुषाच्या आकृतीिर शूबट् आपिी आदरयुक्त 
नजर बराच िळे वखळिनू ठेिीत असे. 
 
 *Schuman WiIliam Howard : विल्यम होिाड् शुमान : 
 
 न्यूयॉक्  येथे १९१० सािी याचंा जन्म झािा. वसम्फनी, िृदं, मफैिीचे आवण समूहसंगीत याकवरता 
त्यानंी रचना केल्या आहेत. न्यूयॉक्  येथीि ज्युिीअड् स्ट्कूि ऑफ म्यवूझकचे ते १९४५ सािी प्रमुख झािे.  
 
 *Schumann Robert Alexander : राँबट् अिेक्झान्डर शुमान : 
 
 (१८१०–१८५६) सावहत्याचा संगीतािर वकतपत पवरणाम होऊ शकतो याचा दाखिा शुमानच्या 
जीिनात वमळतो. त्याचे िडीि गं्रथविके्रते आवण गं्रथिोभीही होते. शुमानिा ठराविक विद्याियीन वशक्षण 
वमळािे असिे तरी संगीतविषयाकडे त्याचा जबरदस्ट्त ओढा होता. पत्रव्यिसायात त्याने काही काळ काम 
केिे आवण बऱ्याच रचनाकारानंा िोकासमोर आणिे. त्यातं शोपचँाही समािशे होतो. सुधावरत अशा 
भाििादाच्या संदभात शोपँ, शुमान आवण मेंदेिसॉन या वतघाचंी नािं ेएकत्र घेण्याची पद्धवत आहे. स्ट्िप्नाळू 
िृत्ती आवण अव्यिहारी िागणकू यामुळे शुमानिा पुरेसे िौवकक यश िाभिे नाही. तरीसुद्धा एक रचनाकार 
आवण विचक्षण समीक्षक म्हणनू त्याचा अवधकार मोठा होता. 
 
 काही एका मानवसक विकृतीमुळे शुमानने आत्महत्येचा प्रयत्न केिा आवण शिेटी िडे्याचं्या एका 
आश्रयस्ट्थानात त्यािा मतृ्यु आिा. 
 
 आपल्यामागे शुमाननें पीआनो संगीत, मफैिीचे आवण समूहसंगीत आवण चार वसम्फनी याकवरता 
केिेिी रचनासंपत्ती ठेििी आहे. त्याच्या िृदंसंगीतात मात्र काहीसा स्ट्थूिपणा जाणितो आवण 
रंगसंगतीमधीि विविधता कमी प्रमाणात आढळते. 
 
 *Score : स्ट्कोअर : 
 
कोणत्याही सगंीताचे िगेिगेळ्या विभागातं केिेिे िेखन. अगोदर संकव्ल्पिेिे िृदंसगंीत वनवित करुन ते 
कागदािर उतरणे रकिा रचनेचे िगेिगेळे भाग एकत्र जुळविणे असाही स्ट्कोअररगचा अथ् होतो- 
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 *Scriabin Alexander : अिेक्झान्डर व्स्ट्क्रयावबन : (१८७२–१९१५)  
 
 संगीताची जाण यािा आपल्या आईपासून प्राप्त झािी होती. ती वपआनो उत्तम रीतीने िाजवित 
असे. संगीताविषयीची व्स्ट्क्रयावबनची बुद्धीमत्ता िहानपणातच वदसून आिी. एकदा ऐकिेिे सगंीत तो 
जसेच्या तसे वपयानोिर िाजिनू दाखिीत असे. त्याचे वशक्षण एका िष्ट्करी शाळेत आवण नंतर मास्ट्को 
येथीि कॉन्झव्हेटरीत झािे. 
 
 संगीतासबंंधी त्याची एक तऱ्हेिाईक विचारसरणी होती. वतच्यात सौंदय्शास्त्र, धम् आवण 
विश्वोत्पत्तीची मीमासंा याचंी गोळाबेरीज असून, या सगळ्याचंा वथऑसफीशी म्हणजे ईश्वराशी साक्षात दुिा 
जोडणाऱ्या तत्त्िज्ञानाशी सबंंध जुळविता येईि. या कारणाने त्याच्या बऱ्याच रचना म्हणजे तत्िज्ञानाचे 
संगीतपाठ होते असे म्हणाि ेिागते. वपआनो संगीतात तो शोपँिा आदश् मानीत असे. आरोही स्ट्िरामधीि 
त्याची आक्रमक आिापी, गंुतागंुतीची िय आवण वनरवनराळ्या मनोऽिस्ट्थाचंा समथ् आविष्ट्कार, या 
िैवशष्ट्ट्यामुळे त्याचे संगीत रवसकानंा भारािनू टाकीत असे. व्स्ट्क्रयावबनने राष्ट्रीयत्िाच्या भािनेचा पुकारा 
केिेिा नसिा तरी त्याची िृवत्त अस्ट्सि रवशयन होती आवण ती मात्र त्याच्या संगीतात उघड वदसून येते. 
 
 *Sessions Roger : रोजर सेशन्स : 
 
 १८९६ सािी रुकिीन येथे याचंा जन्म झािा. हाि्ड् विद्यापीठाचे हे पदिीधर होते. १९२६ ते १९३३ 
पयंत त्यानंी युरोपमध्ये रचनाशास्त्राचा अभ्यास केिा आवण अमेवरकन रोम प्राईझ संपादन केिे. १९३४ 
सािी त्यानंी न्ययूॉक्  येथीि न्यू म्युवझक स्ट्कूिची संघटना बाधंण्यात भाग घेतिा. त्याचं्या रचनाचें वनिडक 
आवण समजदार िोकाकडून कौतुक केिे जाते. 
 
 *Semitone : सेमीटोन : 
 
 सूक्ष्म स्ट्िरान्तर. 
 
 *Sextet : सेक्स्ट्टेट : 
 
 सहा गायकाचंा िा िादकाचंा समूह रकिा त्याचं्याकवरता केिेिी रचना. 
 
 *Sharp : शाप् : 
 
 एका सेमीटोनने चढा िाििेल्या स्ट्िराचे या शद्ाने िण्न केिे जाते. 
 
 *Solo : सोिो : 
 
 स्ट्ितंत्र रकिा एकटे. याचे इटावियन अनेकिचन सोिी (Soli) आवण इंग्रजी अनेकिचन सोिोज 
(Solos) असे होते. एकट्याच गायकासाठी अगर िादकाकवरता केिेिी अगर त्याने आविष्ट्कारिेिी 
गानकृती. 
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*Shostakovich Dmitri : वमष्ट्री शोस्ट्टाकोविच : 
 
 सेंट पीटस्बग् येथे १९०६ सािी याचंा जन्म झािा. तेथीि कॉन्झव्हेटरीत संगीत वशक्षण 
झाल्यानंतर त्यानंी आपल्या रचनाकायािा प्रारंभ करून, एकामागनू एक अशा वसम्फनी, संगीतके, 
पीआनोसंगीत आवण वचत्रसगंीतासाठी रचना केल्या. त्याचंी बोल्शवे्व्हजम तत्िज्ञानािर अतीि वनष्ठा होती हे 
त्याचं्या ऑक्टोबर वसम्फनी, मे डे या रचना कृतीिरून वदसून येते. राजकीय विचाराचें अवधष्ठान 
असल्याखेरीज संगीतािा तरणोपाय नाही असा त्याचंा दािा होता. अथात अशी विचारसरणी इतरानंा पचणे 
कठीणच जाईि.  
 
 १९३६ सािी शोस्ट्टाकोविचना सोव्व्हएट राज्याचे ‘कंपोजर िाँरीएट’ ही पदिी बहाि करण्यात 
आिी. तथावप त्यानंतर िागिीच ते स्ट्टॅिीनच्या मनातूंन उतरिे. याचे कारण त्याचंी एक रचनाकृवत 
स्ट्टॅविनिा पसंत पडिी नाही. त्याचें सबंध संगीत “भाडंिििादी” ठरिे जाऊन त्याचंी सरकारी मान्यता 
काढून घेण्यातं आिी. शोस्ट्टाकोविच याचं्या िौवककािा िागिेिे हे ग्रहण तरीसुद्धा तात्पुरतेच ठरिे. 
 
 *Sonata : सोनाटा : 
 
 हा एक रचनेचा िा गानप्रकार समजिा जातो. त्यात स्ट्पष्टीकरण, विकसन आवण समािोचन असे 
रचनेचे विभाग पडतात. या गानप्रकारात एक रकिा अनेक िादक भाग घेऊ शकतात. सोनाटामधीि मूळचे 
इटावियन वक्रयापद सोनेर (Sonare) असे असून त्याचा िादन करणे असा अथ् आहे. त्याच्या उिट गायन 
करणे या कवरता कॅन्टेर (Cantare) असा शद् आहे आवण त्यािरुन कॅन्टाटा (Cantata) असाही 
रचनाप्रकार होऊ शकतो. कॅन्टाटामध्ये एकादी मूळची कविता संगीताच्या माध्यमातूंन प्रगट होते. उिट 
सोनाटात विचाराचे वनिदेन नसून केिळ ध्िनींचेच वचत्रीकरण केिे जाते. त्यामुळे अथातच संगीतसंबद्ध 
अशी भािप्रिणता मात्र विस्ट्तृत रीतीने आविष्ट्कृत होऊ शकते. 
 
 *Song : साँग : 
 
 कोणतेही कंठगीत रकिा त्याकवरता केिेिी रचना. माणसािा उपजत असिेिी ियीची जाणीि 
आवण त्याच्या शद्ोच्चारातीि िळणे यामध्ये कंठगीताचा उगम शोधता येईि. आपण आपिा भाि केिळ 
आपल्या आिाजाने अगर संगीतहीन अशा शद्ानंीही व्यक्त करु शकतो. कंठगीतात या दोनही पद्धती 
कमीअवधक प्रमाणात वमसळल्या जातात. म्हणनू कंठगीत रकिा साँग हे एक वमश्रस्ट्िरुपाची किाकृवत आहे. 
आवण वतच्यात आकृतींच्या आवण स्ट्िरांच्या सौंदयाचा आस्ट्िाद घेता आिा, ियकारीमधीि सामर्थय् आवण 
िैविध्य प्रत्ययािा आिे; भािाविष्ट्कारातंीि अवभप्राय समजिा आवण साथीिा असिेल्या स्ट्िराचंी समप्कता 
जाणििी म्हणजेच ऐकणाऱ्याचे समाधान होते. अथात यासाठी रचनाकाराने रकिा अनुिादकाने विचार 
कराियाचा तो असा कीं, गीतामधीि तपशीििार काव्यगुण आवण त्या गीताची संगीतामधीि संपूण् आकृवत 
या दोनहीमध्ये कोणत्या तऱ्हेने प्रसन्न असा समिाय साधिा जाईि. 
 
 ‘कंठगीताचा अभ्यास कसा करािा’ यासंबधंी पंकेट ग्रीन (Punket Greene) यानंी आपल्या 
Interpretation in Song या गं्रथात पुढीि वनयम सावंगतिे आहेत. 
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१) गीताची वनिड करािी. दुसऱ्या शद्ात सागंायचे म्हणजे त्यात कोणता अथ् अवभपे्रत आहे ते 
समजून घ्याि.े 

२) त्याची मिूभतू िय हुडकून काढून ती आत्मसात करािी. 
३) स्ट्थूिपणानें गीताचा अभ्यास करािा. 
४) नंतर ते पाठ कराि े
५) संगीताच्या अंगाने त्यािा उजाळा द्यािा आवण नंतर त्यातीि शद्ाचं्या िगेिगेळ्या िळणातीि 

तपवशिात वशराि.े 
६) गीताच्या संवहतेशी पुढे सगंीताचा वमिाफ जुळिनू आणािा. 
७) साथीच्या संगीताचे आकिन करून घ्याि.े 
 
*Soprano : सोप्रानो : 
 
सगळ्यात उंच असा स्रीचा आिाज. 
 
*Sorabji Kaikhosru Shapurji : कैखुस्त्र ुशापुरजी सोराबजी : 
 
१८९२ मध्ये एसेक्स येथे याचंा जन्म झािा. त्याचें िडीि पाशी आवण आई स्ट्पवॅनयड् होती. त्याचं्या 

वपआनोसंगीताच्या रचनेमधीि अिघडपणा फक्त तयार िादनकारानंाच जाणित नाही आवण त्यामधीि 
गंुतागंुत केिळ समजदार आवण मन िािनू ऐकणाऱ्या िोकानंाच आकिन होते. त्याचं्या िृदंसंगीताकवरता 
िागणारा िाद्यिृदंही अिाढव्य आवण भरमसाट खचाचा असतो. 

 
*Staccato, : स्ट्टकॅटो : 
 

 तुटकपणाची िादनपद्धती. विगटॅो (Legato) म्हणजे सथं आवण सुरळीत तऱ्हेच्या उिट. 
 
 *Strauss Richard Georg : वरचाड् जॉज् स्ट्रॉस : (१८६४–१९४९) 
 
 िगँ्नेरचा िारसा यानंीं पढेु समथ्रीतीनें आवण यशस्ट्िीपणाने चािवििा. त्यानंीं आपिे संगीतकाचें 
तंत्र िगँ्नेरपासून उचििे होते. तथावप त्यांच्या स्ट्िरसंमीिनात पढेु आधुवनकता आवण स्ट्ितंत्रता वदसू 
िागिी आवण िृदंसंगीत अवधक व्यव्क्तगत होऊ िागिे. संगीतकाचें कंडक्टर म्हणून त्याचंी ख्याती झािी. 
अगदी िहान ियातच संगीतात त्याचंी गवत वदसून आिी. ियाच्या १७व्या िषी त्यानंी आपल्या वसम्फनीचा 
जाहीर काय्क्रम केिा. त्याचं्या किाकृतीिर त्याचं्या िवडिाचंा पगडा असेपयंत, त्याचंा दृवष्टकोन 
सनातनीच होता. भािनाचं्या प्रकटीकरणातीि त्यानंी केिेल्या अवतरेकाबद्दि आवण ग्राम्यपणाबाबत 
स्ट्रॅसिर काही िळेा टीका झािी आहे. 
 
 *String Trio : व्स्ट्रंग रायो : 
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 कंपनामुळे संगीतसुिभ ध्िनी वनमाण करणाऱ्या तारानंा अगर त्याचं्या िाद्यािा व्स्ट्रंग म्हणतात. या 
शब्दाच्या अनेकिचनाने व्हायोिीन, व्हायोिा, सेिो या िाद्याचंाही बोध होतो. अशा तीन िाद्याचं्या समूहािा 
रकिा त्याकवरता विवहिेल्या संगीतरचनेिाही रायो म्हटिे जाते. 
 
 *Stravinsky Igor : इगोर स्ट्राव्व्हव्न्स्ट्क. : 
 
 िेवननग्राड येथे १८८२ सािी याचंा जन्म झािा. त्याचें िडीि संगीतकामधीि गायक होते. 
स्ट्राव्व्हव्न्स्ट्कनीं स्ट्ितः कायद्याचे वशक्षण घेतिे होते. तथावप ते सोडून त्यानंी पुढे स्ट्ितःिा संगीत विषयािा 
िाहून घेतिे The Fire Bird, Petrushka, The Rite of Spring अशी नृत्यनाटे्य त्यानंी रचिी आवण त्यातून 
त्याचें व्यव्क्तमत्ि क्रमानें उठून वदसू िागिे. त्यानंी आपल्या The Rite of Spring या नृत्यनाट्याच्या 
रचनेंत, स्ट्िरसंमीिन, िय, आवण आकृवतमयता याबद्दिच्या विद्यमान विचारप्रणािी बाजूिा ठेिल्या. 
आपल्या पीआनोसंगीतातून त्यानंी रवशयन गुणविशषे काढून टाकिे आवण एका निअवभजात शिैीचा िापर 
केिा. आपल्या संगीतात सगंीतबाह्य भािनाचंा िा पे्ररणाचंा वशरकाि आपण होऊ देत नाहीं असा त्याचंा 
दािा होता. स्ट्राव्व्हव्न्स्ट्कंचे संगीत नृत्यनाट्य, संगीतके आवण िृदंसंगीत अशा िगेिगेळ्या प्रकारानंी प्रकट 
झािे असिे तरी त्या एकूण संगीताचे मूिभतू स्ट्िरुप वनरंकुश असेच आहे. १९३४ सािी ते फ्रें च नागवरक 
बनिे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातं ते अमेवरकेत गेिे आवण त्या वठकाणचेच पुढे ते रवहिासी झािे. 
Chronicles Of My Life आवण The Poetics of Music हे त्याचें गं्रथ प्रवसद्ध आहेत. 
 
 *Suite : सूट : 
 
 अनेक चिनातं वफरू शकणाऱ्या गानप्रकारािा हे नािं वदिे जाते. 
 
 *Symphony : वसम्फनी : 
 
 चार िगेिगेळ्या विभागात संचार करू शकणारे आवण काही गंभीर उवद्दष्ट असिेिे हे िृदंसंगीत 
आहे. काहीिळेा अशा या िृदंसंगीतािा वििवक्षत असे नािही वदिे जाते. वसम्फनी या मूळच्या ग्रीक शद्ाचा 
अथ् एकवत्रत िादन एिढाच आहे. आता मात्र अनेक विभागातं चिन करणारे ते एक स्ट्ियंपूण् िृदंसंगीत 
झािे आहे. संगीतप्रास्ट्ताविकाच्या प्रकारातून वतचा उगम झािा असिा तरी, पढेु वतचा स्ट्ितंत्ररीत्या विकास 
झािा. वसम्फनीसंगीताच्या जनकत्िाचे श्रये हेडनिा वदिे जाते. त्याच्यापासून मोझाट्ने ते बरेच वशकून 
घेतिे. सुरिातीच्या वसम्फनीचा उदे्दश केिळ मनोरंजन करण्याचा असून वतच्याकरिी उल्हासापासून 
वखन्नतेपयंतचे भाि आविष्ट्कृत केिे जात. हेडन आवण मोझाट् याचं्या हातात हा सगंीतप्रकार गेल्यानंतर 
मात्र त्याच्या उवद्दष्टात उदात्तता आवण आविष्ट्कारात सामर्थय् वनमाण झािे आवण त्याकवरता उत्कृष्ट तंत्र 
कौशल्याची आवण समूहिादनातीि आधुवनकतेची गरज भासू िागिी. या वसम्फनीसंगीताच्या वसद्ध 
झािेल्या एकूण पवरणामात प्रत्येक िाद्याने स्ट्ितंत्ररीत्या घेतिेिा भागही वदसून येऊ िागिा. बीथोव्हेन, 
शूबट् आवण राहमस याचें वसम्फनीसंगीतातीि कतृ्त्ि पावहिे म्हणजे वसम्फनीसंगीताकवरता रचना करणे हे 
वकती महत्िाचे आवण जोखमीचे काम आहे हे िक्षात येते. बीथोव्हेनची 9 th Symphony ही 
िृदंसंगीतामधीि अत्युच्च किाकृती म्हणून अजूनही मानिी जाते. वसम्फनीमधीि प्रमुख संगीतविचार 
वतच्या पवहल्याच चिनविभागात माडंिा जातो. आवण त्या विचाराच्या अनुषंगानेच एकूण वसम्फनीचे स्ट्िरुप 
ठरते. म्हणजे पवहिा चिनविभाग सगळ्यातं महत्िाचा ठरतो. त्याच्या अगोदर एकादे संथ ियीत 
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प्रास्ट्ताविक ठेिण्याचा प्रघातही काही िळेा पाळिा जातो. पवहल्या चिनविभागािा त्यानंतर मात्र जिद 
गती प्राप्त होऊन त्याची स्ट्ितंत्र, दं्वद्वगीत, सोनाटा रकिा व्स्ट्रंग क्वाटेट यासारख्या गानप्रकारातं पवरणवत 
होते. दुसऱ्या चिनविभागात गतीचा संथपणा आवण भािप्रिणता आढळून येते. त्यानंतर वतसरा विभाग 
काहीसा नृत्यकिेकडे झुकतो. जिद, संथ आवण पुन्हा जिद अशा अगोदरच्या या तीन चिनाची संख्या 
हळूहळू चाराची झािी आवण त्यात वमनुए या नृत्यप्रकाराचा समािशे करण्यात आिा. बीथोव्हेनने पुढे या 
वमनुएमधीि अिंकार उतरिनू त्याचे मुक्त अशा शझोमध्ये रुपान्तर केिे. वसम्फनीचा हा शिेटचा विभाग 
जिदगतीचा, बराच विस्ट्तृत, कमी अवभप्रायाचा आवण अवधक मनोरंजक असतो. 
 
 वसम्फनीच्या अशा माडंणीमुळे वतच्यात िैविध्य वनमाण होते, रचनाकारािा आपल्या किाकृतीचे 
अनेक विशषे प्रकट करता येतात आवण श्रोत्यांचे अनेक तऱ्हेने मनोरंजन होते. यासाठी अथात पवरणामाच्या 
दृष्टीने एकूण वसम्फनीत एकसंधीपणा आवण वतच्या सगळ्या चिनविभागात समिाय साधिा जािा िागतो. 
 
 यापढेु इतर गानप्रकाराचंा आवण सावहत्य, नाट्य आवण वचत्रकिेतीि कल्पनाचंा अंतभाि होत 
रावहल्यामुळे वसम्फनीसंगीत पुढे विकसत गेिे आवण आताच्या २०व्या शतकात तर सुरुिातीचे स्ट्पष्ट विधान, 
त्याचे विस्ट्तृत वििरण आवण नंतरचे समािोचन अशा माडंणीऐिजी, एक सूक्ष्म आवण अथ्पूण् कल्पनेचा 
आविष्ट्कार असे िगेळेच स्ट्िरुप वसम्फनीिा प्राप्त झािे आहे. यातं अथातच श्रोत्याचें एकसारखे अिधानही 
गृहीत धरिे आहे. 
 
 *Symphonie Fantastique : वसम्फोनी फान्ताव्स्ट्तक : 
 
 ही रचना बिीओझने केिेिी असून वतचे “किाकाराच्या जीिनातीि एक हकीकत” असे 
अधोरेवखत नाि आहे. या अदु्भतरम्य वसम्फनीची योजना एिढीच आहे की वतच्या वनिदेनात सुसंगतपणा 
येण्याकवरता मूळच्या कल्पनेत िारंिार बदि केिा जातो. 
 
 *Syncopation : रसकोपेशन : 
 
 अनाघाती रकिा आघातबद्ध माते्रिा झुकविणे, ती िगळणे रकिा वतच्या बाजूने जाणे या ियीतीि 
प्रकारािा रसकोपेशन म्हणतात. 
 
 *Tango : टँगो : 
 
 क्यूबामधीि ‘हबानेरा’(Habanera) सारखा हा अजेटाईन नृत्यप्रकार असून दोन्हीमधीि ियीची 
आकृती सारखी आहे. स्ट्राव्व्हव्न्स्ट्कने आपल्या Histoire du Soldat या रचनाकृतीच्या चिनात टँगोचा 
उपयोग केिा आहे. 
 
 *Tchaikovsky Peter Ilich :पीटर इविच चेकोव्हस्ट्की. : 
 
 हे १८४० सािी जन्मिे आवण सेंट पीटस्बग् (हल्लीचे िेवननग्राड-रवशया) येथे १८९३ सािी त्याचंा 
मृत्यु झािा. सुरूिातीिा त्यानी मुिकी खात्यात नोकरी केिी. ियाच्या २३ व्या िषी नोकरी सोडून अत्यंत 
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दवरद्री अिस्ट्थेत त्यानंी आपल्यािा संगीतािा िाहून घेतिे. अँन्टन रूबनेस्ट्टेन याचं्या माग्दश्नाखािी 
त्यानंी सेंट पीटस्बग्च्या काँन्झव्हेटरीत संगीताचा अभ्यास केिा. वरग्स्ट्की कोसेकोफ याचं्या विचाराचंाही 
त्याचं्यािर प्रभाि पडिा. सगंीतात प्रकट होणारा त्याचं्या िृत्तीचा एका बाजूचा हळिपेणा आवण उिट 
जाणिणारा क्षोभ ही दोनही एक रवशयन म्हणून त्याचंी िैवशष्ट्टे्य सागंता येतीि. तरीसुद्धा राष्ट्रीयत्िाबद्दि 
त्याचंा फारसा कोठे हेका वदसून येत नाही. आपल्या संगीतामधीि आिापीचे पे्ररक सूत्र, िृदंसंगीतामधीि 
चमकदार रंगमयता आवण उत्कट भािाविष्ट्कार याचं्या साहाय्याने त्यानंी इंग्िंड आवण अमेवरकेमधीि 
रवसकाचंी मने काबीज केिी. त्याचं्या रचनात संगीतके, वसम्फनी, वसम्फनीकाव्ये, सूटस याचंा समािशे 
आहे. कॉिऱ्यामुळे चेकोव्हस्ट्कीना मृत्यु आिा. आत्मकें द्री आवण संिदेनाशीि अशा िृत्तीमुळे मधूनमधून 
वखन्न अिस्ट्थेत असतानाच त्यानंा आपल्या मृत्यूची चाहूि िागिी असािी. 
 
 *Tenor ; टेनॉर : 
 
 सगळ्यात उंच असा पुरुषाचा आिाज. 
 
 *Theme : थीम : 
 
 संगीताचा अंगभतू विषय या अथाने हा शद् िापरिा जात असिा तरी विषय आवण विषयातंरे 
(Theme and Variations) याचं्या प्रवक्रयेमधीि सबधं सगंीत विधानािावह हा शद् िाििा जातो. 
 
 *Theremin, प्रो. विओ थेरेवमन : (१८९६) 
 
 यानंीं वनरवनराळ्या प्रमुख शहरी, आपल्या एथेरोफोन (Ethero Phone) रकिा थेरेवमन या िाद्याचे 
प्रात्यवक्षक करुन दाखवििे. या िाद्यातं विजेच्या साधनानंी, उंच अगर खािचे स्ट्िर काढता येऊन त्याचंा 
संकोच अगर विस्ट्तार करता येतो. एिढेच नाही तर त्याचें गुणधम्ही बदििे जातात. 
 
 *Thomson Virgil : व्हर्मजि थॉम्सन : 
 
 १८९६ सािी कॅन्सास या वठकाणी याचंा जन्म झािा. हाि्ड् विद्यापीठाची पदिी घेतल्यानंतर 
त्यानंी काही िष ेपॅवरस येथे अभ्यास केिा. त्यावठकाणी जटयू्ड स्ट्टेन वहच्याशी जमिेल्या त्याचं्या स्ट्नेहामुळे 
त्यानंी वतच्या काही सावहत्यकृतींचा स्ट्िरानुिाद केिा. त्या दोघाचं्या सहकायातून ‘Four Saints in Three 
Acts’ या संगीतकाची वनर्ममती झािी आवण १९३४ सािी त्याचा प्रयोग झािा. त्यानंी दोन वसम्फनी, समहू 
संगीत आवण मफैिीचे सगंीत याकवरता रचना केल्या असून न्ययूॉक्  हेरल्ड वरब्यनू आवण इतर 
वनयतकाविकामधून संगीतसमीक्षण केिे आहे. 
 
 *Thoreau Henry David : हेन्री डेव्हीड थोरो : (१८१७–१८६२)  
 
 अमेवरकन वनबंधकार आवण वनसग्पूजक. इमस्नचे हे स्ट्नेही असून त्याचं्या सहिासात यानंी कांही 
काळ व्यतीत केिा होता. ‘Walden or Life in the Woods हा त्याचंा’ महत्त्िाचा गं्रथ आहे. 
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 *Timber : रटबर : 
 
 आिाजाचा गुणधम् रकिा जात. आिाज खरखरीत, कक् श, भेदक रकिा गंुजन करणारा इत्यादी 
अनेक प्रकारचा असू शकतो. रटबरिा स्ट्िराचंा रंग (Tone··Colour) असेही म्हटिे जाते. िाद्यामधून 
एकादा स्ट्िर वनघताना तो एकटाच िाजत नसून त्याच्या बरोबर इतरही सूक्ष्म स्ट्िरकण वनमाण होतात. 
त्यानंा ओव्हरटोन्स (Overtones), हॉमावनक्स (Harmonics) रकिा अपर पाश्ल्स (Upper Partials) अशी 
एकाच अथाची नािं ेआहेत. आिाजाचा गुणधम् म्हणजे रटबर ठरतो तो, त्यामध्ये हे ओव्हर टोन्स आहेत िा 
नाहीत रकिा असल्यास ते वकतपत सामर्थयाचे आहेत यािरुन. एकच नाद िा स्ट्िर वनसगात रकिा 
किाके्षत्रातं संभित नाही. म्हणजे कोणताही आिाज हा त्यामधीि मिूभतू नाद आवण त्याबरोबरच ऐकिे 
जाणारे स्ट्िरकणाचें झंकार या दोन्हीचे वमश्रण असतो. आवण या स्ट्िरकणाचं्या कमीअवधक शव्क्तनुसार 
िाद्यध्िनीच्या आवण माणसाच्या आिाजाच्या गुणधमात फरक पडत असतो. टू्यरनग फोक्  हे ओव्हरटोन्स 
नसिेिे रकिा ते कमीतकमी असिेिे आयुध आपल्या पाहण्यात येते. याच कारणाने दोन टू्यरनग फोक्  
मधीि आिाजाचं्या जातीत फारसा फरक आढळून येत नाही.  
 
 Tippet Michael Kemp : मायकेि केम्प वटपेट : 
 
 १९०५ सािी िंडन येथे याचंा जन्म झािा. रॉयि कॉिेज ऑफ म्युवझक या वठकाणी त्यानंी वशक्षण 
घेतिे. पुढे १९४० पासून १९५२ पयंत िंडनच्या मोिे कॉिेजमधीि संगीतसंघटनेची जबाबदारी त्यानंी 
घेतिी होती. त्याचं्या रचनात व्स्ट्रग क्वाटेटस, पीआनोसंगीत, वसम्फनी आवण ओरॅटोवरयो याचंा समािशे 
आहे. 
 
 *Tocqueville Alexis Comte de अिेव्क्सस कोम्त वद तोव्क्व्हिा (१८०५ १८५९)  
 

Democratie In Amerique आवण De L Ancien Regime या त्याचं्या गं्रथामंधून १९ व्या 
शतकातीि उदारमतिादाचा पुरस्ट्कार केिा गेिा आहे. 
 

*Tonality टोनॅविटी : 
 

 कोणत्याही रचनेमधीि प्रधान स्ट्िरािा अनुसरुन असिेल्या स्ट्िरयोजनेबद्दिची वनष्ठा अशी 
टोनॅविटीची व्याख्या करता येईि. दब्यूसीचे Whole Tone Scale आवण स्ट्िरवनरपेक्षप्रमाण ही या वनष्ठेचा 
भगं करतात. ठराविक स्ट्िरप्रमाणाखेरीज कोणत्याही प्रमुख स्ट्िरािा अनुसरुन एकदा स्ट्िरसमूह रचिा 
असल्यास त्यािाही टोनॅविटी म्हटिे जाते.  
 

*Tone : टोन : 
 
(१) संगीतामधीि नाद रकिा स्ट्िर. मोठा, नरम, पातळ, क्षदु्र रकिा मधुर. (२) स्ट्िरातंर (३) 

वििवक्षत उंचीचा एकच असा पल्लेदार अगर तोटका, जोरकस रकिा नाजूक असा स्ट्िर (टोनऐिजी वरटीश 
िोक नोट असा शद् िापरतात.) 
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*Tone Colour : टोन किर : 
 
आिाजाचा रकिा स्ट्िराचा गुणधम्. एकाद्या नादसंभि माध्यमामधून वनघािेल्या ध्िनीची जात. या 

अथाचा रटबर हाही शद् आहे. 
 
*Tovey Donald Francis : डोनाल् ड फ्राव्न्सस टोव्हे. : 
 
ईटन येथे १८८५ सािी याचंा जन्म झािा आवण १९४० सािी ते एरडबग् येथे वनधन पाििे. त्याचं्या 

बुवद्धमते्तची चमक िहानपणीच वदसून आिी. एक स्ट्ितंत्र पीआनोिादक म्हणनू त्यानंीं मोठी कीर्मत 
वमळवििी. एरडबग् विद्यापीठामधीि संगीताच्या अध्यासनािर असताना, आपल्या विद्वते्तने, कठोर 
ध्येयिावदत्िानेआवण उद्योगप्रिणतेने, एक संगीतकार म्हणून त्यानंी मोठा प्रभाि गाजवििा. १९३५ सािी 
त्यानंा उमराि करण्यात आिे. 

 
*Trio : रायो : 
 

 तीन िाद्यासाठी अगर गायकाकवरता केिेिी रचनाकृवत रकिा अशी रचनाकृवत आविष्ट्कृत करणारे 
तीन िादक अगर गायक याचंा समूह. क्वाटेटमध्ये (Quartet) चार, वक्वन्टेट (Quintet) मध्ये पाचं आवण 
सेक्स्ट्टेट (Sextet) मध्ये सहा िादे्य, िादक रकिा गायक असतात. सामान्यतः तंतुिाद्याचं्या रायोमध्ये, 
व्हायोविन, व्हायोिा आवण सेिो याचंा समािशे केिा जातो. 
 
 *Tune,: टू्यन : 
 
 हा क्रमाने येणाऱ्या स्ट्िराचं्या आधाराने घेतिेिा आिाप असून त्यामंधून काही अथ् अगर अवभप्राय 
व्यक्त व्हाियाचा असतो. असा आिाप एक स्ट्ियंकें द्रीत घटक बनून राहतो. म्हणजे टू्यन आवण मेिडी 
याचंा सामान्यतः संगीताच्या व्यिहारात एकच अथ् होतो. एकाद्या रचनाकृतीच्या सि्प्रमुख भागािाही टू्यन 
असे नाि वदिे जाते. वक्रयापद म्हणून सुरात आणणे, सुरातं िािणे, गाणे असा या शद्ाचा उपयोग केिा 
जातो. 
 
 Tutti : टट्टी. : 
 
 (टट्टो Tutto या शद्ाचे अनेकिचन) काही थोड्याच िादकाचें िादन झाल्यानंतर ‘आता सगळ्यानंी 
भाग घ्यािा’ असे आिाहन करण्याकवरता हा शद् िापरतात. सिाकवरता मुक्रर केिेिा रचनेचा विभाग अशा 
अथानेही त्याचा उपयोग केिा जातो. 
 
 *Twelvetone Composition व्टेल्व्हटोन काम्पोवझशन : 
 
 बारा स्ट्िराचंी रचना. वतिा डोडेकाफोवनझम (Dodecaphonism) रकिा नोटरो (Noterow) 
असेही म्हणतात. 
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 Tympani: रटपानी. : 
 
बरोबर शद् Timpani असा आहे. नगारा रकिा दंुदुभीसारखे आघातिाद्य. 
 
 *Varese Edgar एद गा व्हारेस (१८८५-१९६५) 
 
 हे पॅरीस येथे जन्मिे. ियाच्या ३१ व्या िषापासून ते न्यूयॉक्  येथे राहू िागिे. पुढे त्यानंी 
रचनाकाराचंी आंतरराष्ट्रीय संघटना स्ट्थापन केिी. परंपरेची आवण इतर किाचं्या साहचयाची पटेु काढून 
टाकिी जाऊन संगीत हे वनम्ळ आवण नादमय असे असाि े अशी त्याचंी कल्पना होती आवण वतिा 
अनुसरुन स्ट्िरसंमीिन, ियकारी आवण रंगमयता याबाबतीत काहंी अवभनि क्िुप्त्या आपल्या रचनेकरिी 
त्यानंी अमिात आणल्या. पॅरीस बर्मिन आवण वफिाडेव्ल्फया या वठकाणी झािेल्या त्याचं्या काही 
काय्क्रमातं त्याचं्या संगीताबद्दि श्रोत्यानंी आपिी नापसतंी व्यक्त केिी. स्ट्िराचें के्षत्र विस्ट्तृत करण्यासाठी 
आवण परंपरागत िाद्यात फेरबदि म्हणून विजेचे साहाय्य घेणारी िादे्य त्यानंी उपयोगात आणिी. 
 
 *Variation : व्हेरीएशन : 
 
 मूळच्या कल्पनेत फरक पडत गेिेिा संगीतप्रस्ट्ताि. त्या कल्पनेिा धरुन अगर वतच्यापासून दूर 
अशा दोनही तऱ्हेने हे विषयातंर केिे जाते. 
 
 *Vibraphone : व्व्हराफोन : 
 
 अमेवरकेत यािा व्व्हराहाप्ही म्हणतात. मवरम्बा (Marimba) या दवक्षण अमेवरकन िाद्यासारखे हे 
िाद्य आहे. मवरम्बात ओळीने बसवििेल्या िाकडी फळ्याखािी रेझोनेटस् ठेिनू त्यातून वटपऱ्याचं्या 
आघातने प्रवतसाद वनमाण केिा जातो. व्व्हराफोनमध्ये रेझोनेटस् विजेच्या साहाय्याने कंपीत केिे जातात. 
यामुळे आयत्यािळेी कोणत्याही स्ट्िराचे स्ट्पंदन होऊ शकते. 
 
 *Vibrato : व्व्हराटो : 
 
 स्ट्िरामंधीि अगर िाद्याचं्या ध्िनींतीि जिदीने होणारे चढउतार. 
 
 *Villa Lobos Heitor : हेटर व्व्हिा िोबोस : 
 
 १८८७ सािी याचंा जन्म झािा. राझीिमधीि हे एक प्रमुख रचनाकार असून त्यानंी संगीतके, 
ओरॅटोवरओ, वसम्फनी, मफैिीचे आवण वपआनोसंगीत याकवरता रचना केल्या आहेत. राझीिच्या 
िोकसंगीतातीि आिापचारी आवण ियकारी याचंा प्रभाि त्या रचनात आढळून येतो. १९३२ सािी 
वशक्षणके्षत्रातीि संगीतविषयाचे संचािक म्हणून त्याचंी नेमणकू झािी. त्यानंी आपल्या संगीतात 
अंगीकारिेिी काही तंते्र त्याचं्या स्ट्िछंदीपणाचे नमुने आहेत. कोणत्याही वचत्रातीि कमी अवधक उठािािर 
स्ट्िरस्ट्थाने वनवित करुन त्या रेखाकृतीच्या अनुषंगाने आिापाचें आरोहािरोह ठरिाियाचे हा त्यातिाच 
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एक प्रकार आहे. एखाद्या वचत्रािरुन आिाप उतरिनू घेण्याच्या या पद्धतीिा वमिीमेरायझेशन 
(Millimetrization) असे नाि आहे. 
 
 *Viola : व्हायोिा : 
 
 व्हायोिीन गटामधीि मदानी जातीच्या आिाजाचे हे िाद्य आहे. व्हायोिीनपेक्षा हे आकाराने िहान 
असून त्यातीि स्ट्िर काहीसे नरमपणाकडे झुकतात. 
 
 *Violin : व्हायोविन : 
 
 चार तारा असिेिे आवण गजाने िाजवििे जाणारे तंतुिाद्य. 
 
 Virelais : व्हीरिे : 
 
 नृत्यासवहत आविष्ट्कृत केिा जाणारा १३ व्या रकिा १४ व्या शतकामधीि गानप्रकार. 
 
 *Virtuoso, व्हच्यु्ओसो. 
 
 किाकृतींचे खास तंत्रविषयक ज्ञान आवण रुवच असिेल्या व्यक्तीचे या शद्ाने िण्न करतात. 
अत्यंत अिघड संगीतरचनेचे कमािीच्या सहजतेने आवण जिदीने िादन करणाऱ्यािाही व्हच्यु्ओसो 
म्हटिे जाते. मग तो चागंिा ‘अनुिादक’ असो िा नसो. ज्या संगीताच्या आविष्ट्कारािा विशषे तंत्रप्रभतु्ि 
िागते त्यािाही काहीिळेा उपरोवधकपणाने व्हच्यु्ओसो संगीत म्हणतात. 
 
 *Wanger Wilhelm Richard, विल्हेल्म वरचाड् िगँ्नेर. : 
 
 १८१३ सािी िैपवझग येथे याचा जन्म झािा आवण व्हेवनसमध्ये तो १८८३ सािी मतृ्यू पाििा. 
त्याच्या माफ् त जम्न भाििादाची संगीतामधीि नाट्यमयतेत पूण्तः पवरणती झािी. बीथोव्हेनच्या 
स्ट्िरसंमीिनामधीि भािनाचंी तीव्रता आवण जोमदारपणा िगॅ्नेरच्या प्रवतभेने आत्मसात केिा होता आवण 
त्यातं स्ट्ितःच्या व्यव्क्तमत्िाची भर घािून त्याने जम्न पुराणकथासंाठी त्याचंा उपयोग केिा. आपल्या 
नाट्यविषयक विचाराचं्या अनुषंगाने िगँ्नेर आपल्या संगीताची बाधंणी करतो. त्याकवरता तो अगोदर 
एकाद्या गीताची झािेिी समतोि विभागणी बाजूिा ठेऊन व्यक्तीिा िा प्रसंगािा अनुसरून असिेिे 
अथ्िाही स्ट्िरखंड एकवत्रत करतो आवण त्यामधून एक निीन स्ट्िरसंघटना वनमाण करतो. यामुळे त्यािा 
आपल्या संगीतािा मनाप्रमाणे िळण देता आिे, श्रोतृसमाजात स्ट्ितःच्या मजीनुसार समसंिदेना उत्पन्न 
करता आल्या आवण िृदंसंगीतामधीि नाट्यमयतेचा प्रभाि जाणिता आिा. संगीतामध्ये नाट्य साधण्याच्या 
हेतूने िगॅ्नेर प्रत्येक तपशीि नमूद करून ठेिीत असे. आवण त्यामधीि महत्त्िाच्या गोष्टींचा उवचत असा 
वमिाफ करुन, “संगीतनाट्य” हा अवभनि असा किाप्रकार त्याने वनमाण केिा. 
 
 घरामधीि नाट्यमय अशा िातािरणातच िगॅ्नेर िाढिा. पवरपाठाप्रमाणे त्याचे वशक्षण झािे होते. 
केिळ हौस म्हणून तो प्रथम संगीताकडे िळिा, रचनाशास्त्राचे पाठ घेतिे आवण ियाच्या १९ व्या िषी एक 
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वसम्फनी रचून त्याने आपिे संगीताच्या तंत्रािरीि प्रभतु्ि वसद्ध केिे. यािळेेपासून त्याच्या संगीतजीिनािा 
सुरुिात झािी. प्रथमच िाभिेल्या यशाच्या आधारािर त्यािा एका ऑपेराहॉऊसमध्यें काम वमळािे. 
पुराणकथाचं्या आधारािर त्याने त्यानंतर काही संगीतके रचिी. ३० व्या िषी डे्रस्ट्डेन येथे ऑपेरा कंडक्टर 
म्हणून काम करीत असतानंा १८४८ सािच्या बंडात भाग घेतल्याच्या आरोपािरून पोिीस त्याच्या 
पाठीमागे िागिे. तेथून वनसटून त्याने व्स्ट्ित्सिंडमध्ये आसरा घेतिा. हधपारीचा हुकूम शिेटी मागे घेतिा 
गेिा त्यािळेी त्याच्या ियािा ४८ िष ेझािी होती. त्याच्या कज्बाजारीपणाची िाता ऐकून बव्हावरयाच्या 
राजाने त्यािा आपल्याकडे बोिािनू घेतिे. िगॅ्नेरने १८७६ सािी त्या राज्यात बैरुथ येथे आपिा मुक्काम 
केिा. विस्ट्टच्या कोवसमा नािाच्या मुिीशी िगँ्नेरचे िग्न झािे होते. शोपेनहाँएरच्या िेखनाचा त्याचा 
अभ्यास होता आवण नीत्शचेा तो वमत्रच होता. आपल्या मोठेपणाची त्यािा खात्री होती आवण इतरानंाही 
त्याने तशीच वशकिण वदिी. 
 
 *Walton William Turner : विल्यम टन्र िाल्टन : 
 
 ओल्डहँम (इंग्िंड) येथे १९०२ सािी याचंा जन्म झािा. संगीताचे ठराविक असे त्याचें वशक्षण 
झाल्याचे वदसत नाही. बुसोनीकडून मात्र त्यानंा काही माग्दश्न झािे होते. पीआनो क्वाटेटसाठी ियाच्या 
१६ व्या िषी त्यानंी पवहिी रचनाकृती केिी. एकूण पोत आवण िय याचं्या दृष्टीने त्याचें संगीत आकष्क 
असून िाद्यिृदंात ते दाखि होण्याकवरता बऱ्याच कौशल्याची जरुरी पडते. त्याचं्या काही संगीतात 
उपरोवधक भािही आढळून येतो. िाल्टन हे डरहॅम, ऑक्सफोड् आवण मचेँस्ट्टर या विद्यापीठात डॉक्टर 
ऑफ म्युवझक होते १९५१ सािी त्यानंा उमराि करण्यात आिे. 
 
 *Webern Anton Von ॲन्टन व्हॉन िबेन् (१८८३-१९४५) 
 
 हे शोनबग्चे वशष्ट्य असून, व्व्हएन्नात आवण आजूबाजूिा अनेक वठकाणी कंडक्टर आवण 
रचनाशास्त्राचे वशक्षक म्हणनू त्यानंी कामे केिी. त्याचं्या बहुतेक सि् रचनात स्ट्िराचंी नाजूक िीण, 
आकाराचा माफकपणा आवण गाढ रचतन आढळून येते. त्यात िृन्द आवण मफैिीचे संगीत, वपआनोसंगीत 
आवण गीते याचंा भरणा अवधक आहे. आयुष्ट्याच्या अखेरीच्या २० िषात त्यानंी आपल्या गुरुने पुरस्ट्कृत 
केिेल्या नोटरो पद्धतीचा अंवगकार केिा. अमेवरकन सैन्यातीि एका पहारेकऱ्याच्या चकुीने झािेल्या 
गोळीबारात िबेन्चा शोकजनक अंत झािा. 
 
 *Whitman Walt : िाल्ट व्व्हटमन : (१८१९-१८९२) 
 
 अमेवरकेच्या आद्य गं्रथकारापंकैी व्व्हटमन हे एक होते. त्याचें पुष्ट्कळसे िेखन काव्यगुणानंी पवरप्िुत 
आहे. अमेवरकेच्या यादिी युद्धातं त्यानी भाग घेतिा होता.त्याचं्या गं्रथिेखनातून ध्िवनत झािेल्या उत्कट 
मानितेमुळे त्याचं्या व्यव्क्तमत्िािाही एक िगेळी प्रवतष्ठा प्राप्त झािी. Leaves Of Grass, Drum Taps, 
आवण Democratic Views हे त्याचें महत्त्िाचे गं्रथ आहेत. 
 
 *Williams Ralph Vaughan : राल्फ िाँघान विल्यम्स.: 
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 ग्िाउसेस्ट्टरशायर येथे १८७२ सािी याचंा जन्म झािा. इंग्िीश िोकसंगीत आवण टू्यडर 
काळातीि मध्ययुगीन स्ट्िरप्रकार याचंा त्याचं्या िृदंसंगीत आवण वसम्फनीच्या रचनाकृतीत प्रभाि वदसून 
येतो. १९३५ सािी त्यानंी “राष्ट्रीय संगीत” या विषयािर एक विचारप्रित्क गं्रथ विवहिा. 
 
 *Wolf Hugo : ह्यगूो िुल्फ. : 
 
 युगोस्ट्िाव्व्हयात १८६० सािी याचंा जन्म झािा आवण १९०३ सािी व्व्हएन्ना येथे ते मृत्यु पाििे. 
शूबट्नंतर झािेिे एक सि्श्रेष्ठ गीतकार असा त्याचंा िौवकक होता. त्याचें जीिन मात्र हािात गेिे. 
व्व्हएन्ना येथीि कॉन्झव्हेटरीत वशकत असताना, एका चकुीच्या आरोपािरुन त्यानंा तेथून काढून टाकण्यात 
आिे. त्यामुळे पुढे त्यानंा वशकिण्या करून आवण सगंीतािर समीक्षािेखन करून कसाबसा चवरताथ् 
चाििािा िागिा. त्याचें हे िेखन िगॅ्नेरचा पुरस्ट्कार करणारे आवण राहम सिा विरोध दश्विणारे होते. 
व्व्हएन्ना जिळच्या एका खेड्यात राहून एकामागनू एक अशी अनेक गीते त्यानंी रचिी. वनमीतीच्या या 
व्यापात गंुतिेिे असताना त्याचें जीिन मात्र भरमसाट उद्योग आवण वनराशाजनक सुस्ट्ती यामध्ये एकसारखे 
हेिकाि ेखात होते. ियाच्या ३७ व्या िषी त्यानंा िडे्याचं्या आश्रमात ठेिण्यात आिे आवण तेथेच त्याचंा अतं 
झािा. 
 
 *Wozzeck : िोझेक : 
 
 १९ व्या शतकाच्या सुरिातीिा जॉज् बुचनेर याने Woyzeck या नािाचे एक विस्ट्कळीत स्ट्िरुपाचे 
नाटक विवहिे होते. अल्बन बग्ने त्याची संगीतकासाठी फेररचना केिी आवण त्यातीि मूळच्या २५ 
प्रिशेाचंी संख्या १५ िर आणनू त्याचंी त्याने तीन अंकात सारखी विभागणी केिी. 
 
 िोझेक या नािाचा एक सैवनक असून मेरी या वप्रयकरणीपासून त्यािा एक मुिगा होतो. मेरीच्या 
आपल्यािरीि वनष्ठेबद्दि िोझेकिा संशय येतो आवण एका तळ्यापाशी वतचा तो खून करतो. दारू वपऊन 
माघारी त्याच जागी आल्यानंतर पिातापाने तोही तळ्याच्या पाण्यात जीि देतो. शिेटच्या प्रिशेात मेरीच्या 
मुिािा त्याची आई मेिी आहे असे इतर मुिे सागंतात. त्या मुिािा हे बोिणे काहीच समजत नाही. आवण 
ते तसेच पढेु आपल्याशी खुषीमध्ये खेळत राहते. 
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