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मराठी भाषेला आद्वण साद्वहत्याला आधुद्वनक ज्ञानद्ववज्ञानाच्या व आधुद्वनक सासं्कृद्वतक मूलयाचं्या 
आद्ववष्ट्काराने सामर्थयु प्राप्त व्हावे, आधुद्वनक शासे्त्र, ज्ञानद्ववज्ञाने, तंत्र आद्वण अद्वभयादं्वत्रकी त्यािप्रमाणे 
भारतीय प्रािीन संस्कृती, इद्वतहास, कला इत्यादी द्ववषयातं मराठी भाषेला सवुि स्तरावंर ज्ञानदान 
करण्यािे सामर्थयु प्राप्त व्हावे, द्ववद्ववध द्ववद्या व कलाद्ववषयक उत्कृष्ट गं्रथािंी द्वनर्ममती करून मराठी भाषेला 
जगात उच्च स्थान द्वमळवनू द्यावे, या उदे्दशाने महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य संस्कृती मंडळाने बहुद्ववध वा्मयीन 
व सासं्कृद्वतक कायुक्रम आखले आहेत. ते व्यवस्स्थतपणे कायुवाहीत आणण्याकद्वरता वाङ्मय, लद्वलत 
कला, समाज-द्ववज्ञान, द्ववज्ञान, इद्वतहास इत्यादी द्ववषयावंरील प्रकलप साकार करण्यासाठी, तसेि मराठी 
वाङ्मयकोश झकवा शब्दकोश इत्यादी योजनािें द्वनयंत्रण व मागदुशनु करण्यासाठी मंडळाने द्ववद्ववध सद्वमत्या 
स्थापन केलया आहेत. 
 

२. संस्कृत व अन्य भारतीय भाषातंील त्यािप्रमाणे इंग्रजी, फ्रें ि, जमुन, इटाद्वलयन, रद्वशयन, 
ग्रीक, लॅद्वटन इत्यादी पाश्चात्त्य भाषातंील अद्वभजात गं्रथािंी व उच्च साद्वहत्यामधील द्ववशषे द्वनवडक 
पुस्तकािंी भाषातंरे झकवा साराशं, अनुवाद अथवा द्ववद्वशष्ट द्ववस्तृत गं्रथािंा आवश्यक तेवढा पद्वरिय करून 
देणे हा मंडळाच्या वाङ्मयप्रकलपािा उदे्दश आहे. 
 

३. रेने वलेेक व ऑस्स्टन वॉरन यानंी मूळ इंग्रजीत द्वलद्वहलेलया “Theory of Literature” या 
साद्वहत्यशास्त्रावरील मान्यता पावलेलया गं्रथािे डॉ. स. गं. मालश ेयानंी केलेले हे भाषातंर या मालेतीलि 
एक पुष्ट्प होय. साद्वहत्यािी प्रकृती व प्रयोजन, त्यािे साद्वहत्येद्वतहास आद्वण साद्वहत्यसमीक्षा, मनोद्ववज्ञान, 
समाजद्ववज्ञान व तत्त्वज्ञान या आनुषंद्वगक द्ववषयाशंी असणारे संबधं इत्यादी अनेक गोष्टी युरोपीय 
साद्वहत्याच्या व द्वविाराचं्या व्यापक भदू्वमकेवरून या गं्रथात माडंलया आहेत. मराठीतील साद्वहत्याभ्यासकानंा 
हा गं्रथ द्वनद्वश्चत उपयुक्त ठरेल यात शकंा नाही. 
 

४. साद्वहत्याला भाषेच्या, प्रदेशाच्या, राष्ट्राच्या मयादा असत नाहीत. म्हणूनि शके्सद्वपअर आद्वण 
काद्वलदास, टॉलस्टॉय आद्वण शरदबाबू हे लेखक साद्वहत्याच्या जागद्वतक वारशािे प्रद्वतद्वनद्वधभतू गं्रथकार 
ठरतात. अशा लेखकाचं्या थोरवीद्ववषयी फारसे दुमत आढळत नाही. साद्वहत्यािा वारसा हा जसा सावुद्वत्रक 
असतो, तिति साद्वहत्य-द्वसद्धान्तािंा वारसाही सावुद्वत्रक असतो. म्हणून साद्वहत्यकृतींप्रमाणे साद्वहत्य- 
द्वसद्धान्तािेंही आदानप्रदान हे अत्यंत उपयुक्त ठरत असते. रेने वेलेक आद्वण ऑस्स्टन वॉरन याचं्या ‘द्वथअरी 
ऑफ द्वलटरेिर’ या गं्रथाच्या मराठी भाषातंरािे म्हणूनि स्वागत करावेसे वाटते. 
 

‘द्वथअरी ऑफ द्वलटरेिर’ या गं्रथाच्या अनुक्रमद्वणकेकडे नुसती नजर टाकली, तरी साद्वहत्यातील 
द्ववद्ववध समस्यानंा गवसणी घालण्यािा प्रयत्न या गं्रथात िंालेला आहे, अशी खात्री पटेल. तेव्हा या गं्रथािा 
आकृद्वतबंध पुष्ट्कळि पयाप्त आद्वण सवुस्पशी िंालेला आहे यात शकंा नाही. गं्रथाच्या अंतरंगातील 
द्ववविेनाकडे वळलयास एक गोष्ट सतत जाणवते. ती म्हणजे लेखकियािी व्यासंगी वृत्ती. साद्वहत्याशी 
द्वनगद्वडत अशा कोणत्याही समस्येिी ििा असो, द्वतच्या वतुमानकालीन स्स्थतीिे दशनु घडद्ववताना 
लेखकियाने त्या समस्येद्ववषयीच्या पूवुसूरींच्या मतािंा मागोवा घेत व त्यावंर टीकाद्वटप्पणी करीत द्वतिी 
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पार्श्ुभमूी रेखीवपणे उभी केलेली आहे. त्यामुळे एखाद्या समस्येसंबधंी लेखकियाने व्यक्त केलेलया मताशंी 
आपण सहमत िंालो नाही, तरी त्या समस्येच्या क्रमद्ववकासाद्ववषयीच्या आपलया जाद्वणवा समृद्ध 
िंालयाद्वशवाय राहात नाहीत. मराठी समीक्षा ही अनेकदा संस्कारवादी अंगाने जाताना आढळते; त्यामुळे 
द्वतच्यामध्ये भरघोसपणा जाणवत नाही. या दृष्टीनेही संशोधन, व्यासंग आद्वण समीक्षा यािंा एकत्र द्वमलाफ 
िंालेला हा गं्रथ मराठी समीके्षच्या के्षत्रात मागदुशकु ठरण्याजोगा वाटावा. 
 

काहीशा पदं्वडती पठडीतलया या गं्रथािे भाषातंर करणे तसे अवघडि म्हणावे लागेल. व्यासंगयुक्त 
परभाद्वषक गं्रथाला मराठीत आणताना अनेक अडिणी असतात. त्यात पद्वरभाषेिी अडिण मोठी असते. तसे 
पाद्वहले तर भाषातंर हे तत्त्वतः कठीणि. ते प्रामाद्वणक असले तर संुदर वाटत नाही आद्वण संुदर असले तर 
प्रामाद्वणक वाटत नाही. पण या गं्रथािे भाषातंरकार डॉ. स. गं. मालश ेयानंी हे कायु पुष्ट्कळि जबाबदारीने 
पार पाडले आहे. 
 

इंग्रजी भाषेच्या अभ्यासकानंा हा गं्रथ फारसा नवीन नाही. एक उपयुक्त व प्रमाणभतू पाठ्यपुस्तक 
म्हणून ते इंग्रजी भाषेच्या अभ्यासक्रमात स्स्थरपद पावलेला आहे. आधुद्वनक मराठी समीक्षाके्षत्रािा द्वविार 
केलयास त्यातले द्वकत्येक स्फुट समीक्षालेख या गं्रथाला वाट पुसति द्वसद्ध िंालेले द्वदसून येतील. तेव्हा 
अशा महत्त्वपूण ुगं्रथाच्या भाषातंरािे मराठीिे अभ्यासक उत्सुकतेने स्वागत करतील अशी आशा आहे. 
 
 सुरेन्द्रबारललगे 
१ मे, १९८२ अध्यक्ष 
 महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य संस्कृती मंडळ 
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अनुवादकाचेदोनशब्द 

 
 

प्रस्तुत गं्रथाच्या भाषातंरािे काम माझ्या गळ्यात पडले, ते थोडेसे अनपेद्वक्षत पद्धतीने. भतूपूवु 
भाषातंरद्ववभागप्रमुख श्री. बा. रं. संुठणकर यानंी आपलया द्ववभागाने मराठीत भाषातंर करण्यासाठी 
द्वनवडलेलया गं्रथािंी एक यादी माझ्यासमोर ठेवली, आद्वण द्वविारले, “या यादीतले कोणते पुस्तक तुम्ही 
घेता?” यावर मी त्यानंा म्हटले,“मािें इंग्रजी वािन तसे काही खास नाही; पण समीके्षसाठी मी ज्यािंा 
उपयोग करतो ती दोन महत्त्वािी पुस्तके या यादीत हवी होती.” मी त्यानंा वलेेक वॉरनकृत ‘द्वथअरी ऑफ 
द्वलटरेिर’ आद्वण कॉझलगवुडकृत ‘द्वप्रस्न्सपलस ऑफ आटु’ या पुस्तकािंी नाव ेसादं्वगतली. त्यावर ते म्हणाले, 
“तुम्हीि त्यािं ं भाषातंर करा.” आद्वण प्रथम मी ‘द्वथअरी ऑफ द्वलटरेिर’ द्वनवडले. मात्र प्रत्यक्ष कामाला 
प्रारंभ करताि द्वशकद्ववण्यासाठी वाटेल तसा भाग उिलणे आद्वण शब्दशः भाषातंर करणे, यातं द्वकती भेद 
आहे, त्यािी कलपना आली. पण मािंा िुंकता तोल सावरायला डॉ. अशोक केळकर होते. त्याचं्या ज्ञानािा 
आद्वण सौजन्यािा मी फायदा घेतला. त्यािें साह्य शब्दातीत आहे. संगीतद्ववषयक पद्वरभाषेसाठी डॉ अशोक 
रानडे आद्वण प्रा. द्वमझलद मालश ेयानंी तर श्री. संुठणकर, प्रा. अ. के. भागवत व डॉ. भीमराव कुलकणी 
यानंी अन्य पद्वरभाषेबाबत मदत केली, त्याबद्दल मी त्यािंा अद्वतशय आभारी आहे. 
 

या गं्रथािी थोडक्यात रूपरेषा देण्यापूवी गं्रथकारियािी थोडी ओळख करून देणे अगत्यािे आहे. 
यापंैकी रेने वेलेक हे मूळिे स्व्हएन्नािे. प्राग द्ववद्यापीठात पीएच्. डी. पदवी संपादन केलयावर १९२७ मध्ये ते 
अमेद्वरकेत गेले. त्यानंी द्वप्रन्स्टन, प्राग, लंडन, आयोवा या द्ववद्यापीठातं इंग्रजीिे अध्यापन केले. पुढे येल 
द्ववद्यापीठात स्टद्वलिंग प्रोफेसर ऑफ कंपॅरेद्वटव्ह द्वलटरेिर हे पद त्यानंी भषूद्ववले. यािंी अन्य गं्रथरिना अशी 
आहे : इमनॅ्युएल काटं इन् इंग्लंड (१९३१) , द राइज ऑफ इंस्ग्लश द्वलटररी द्वहस्टरी (१९४१) , ए द्वहस्टरी 
ऑफ मॉडनु द्वक्रद्वटद्वसिंम् १७६०–१९६० (द्विखंडात्मक, १९६६) , आद्वण कन्सेप्टस् ऑफ द्वक्रद्वटद्वसद्विंम 
(१९६३) , यानंा म्युगेनहाइम फेलोद्वशप दोनदा द्वमळाली होती. त्यािें दुसरे सहकारी ऑस्स्टन वॉरन हे 
मूळिे मसॅचॅ्युसेटस् िे. आता ते द्वमद्वशगनला स्थाद्वनक िंालेले आहेत. बॉस्टन आद्वण आयोवा या 
द्ववद्यापीठातंील इंग्रजी द्ववभागात काम केलयावर १९४८ पासून ते द्वमद्वशगन द्ववद्यापीठात इंग्रजी द्ववषयाच्या 
प्राध्यापकपदी आहेत. ‘न्य ूइंग्लंड क्वाटुली’, ‘अमेद्वरकन द्वलटरेिर’ आद्वण ‘अमेद्वरकन बुकमन’ या वाङ्मयीन 
द्वनयतकाद्वलकाशंी त्यािंा घद्वनष्ठ संबंध होता. १९६० मध्ये त्यानंी म्युगेनहाइम अवॉडु संपादन केले. यािें 
अन्य प्रमुख गं्रथ असे : अलेक्िंाडंर पोप : ए द्वक्रद्वटक अँड ह्यमूद्वनस्ट (१९२९) , दी एलडर हेन्री जेम्स 
(१९३४) , द्वरिडु कॅ्रशॉ : ए स्टडी इन बरोक सेस्न्सद्वबद्वलटी (१९३८) , न्य ू इंग्लंड सेंटस् (१९५६) , 
कनेक्शन्स (१९७०) . हॉथॉनु : द्वरपे्रिंेंटेद्वटव्ह द्वसलेक्शन्स (१९३४) हे त्यािें संपाद्वदत पुस्तक आहे. 
 

‘द्वथअरी ऑफ द्वलटरेिर’ या गं्रथािा आकृद्वतबंध मला फार आवडला. साद्वहस्त्यक व्यासंग, 
साद्वहत्येद्वतहास आद्वण साद्वहत्यद्वसद्धान्त यािंा समन्वय करून साद्वहत्यािे मूलयमापन कसे करता येईल, या 
द्वदशनेे वाटिाल करण्यािा लेखकियािा प्रयत्न येथे पुष्ट्कळि यशस्वी िंालेला आहे. साद्वहत्यद्ववषयक 
संकलपनािंा गुंता शक्यद्वततका सोडद्ववण्यािा प्रयत्न करीत असताना हरेक संकलपनेिी भतूकालीन परंपरा, 
वतुमान स्स्थती आद्वण भद्ववष्ट्यकाळातील संभाव्य प्रवास यािंा द्वविार करण्यात आलेला आहे. िद्वरत्रात्मक, 
ऐद्वतहाद्वसक झकवा तत्त्वद्वविारात्मक पद्धतींच्या व्यासंगापेक्षा प्रत्यक्ष साद्वहत्यालाि अभ्यासािे लक्ष्यकें द्र 
बनद्ववणारी अलीकडिी प्रवृत्ती स्वागताहुि म्हटली पाद्वहजे; पण ही प्रवृत्ती मूलयमापन आद्वण द्वसद्धान्तन 
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करताना पुष्ट्कळदा बुजत असते. आय. ए. द्वरिडुस् याचं्या परीक्षण-प्रात्यद्वक्षकानंी बरीि मजल मारलेली 
असली तरी त्यानंी जो मूलयामूलयद्वववके केलेला आहे, त्याद्ववषयी साशकंताि प्रकट करण्यात आलेली 
आहे. वेलेक-वॉरन यानंी एकूणि द्ववषयाकडे पाहताना काहीशी वगेळी भदू्वमका स्वीकारली आहे. 
साद्वहत्यसमीके्षच्या द्वसद्धान्ताला कें द्रीभतू मानून तत्संबदं्वधत प्रश्नाभंोवतीिे वातावरण द्वजतके स्वच्छ करता 
येईल, द्वततके करण्यािा त्यानंी प्रयत्न केलेला आहे. 
 

साद्वहत्यािी प्रकृती आद्वण प्रयोजन याचं्या ििेने गं्रथािा प्रारंभ होतो. तदनंतर साद्वहत्यद्वसद्धान्त, 
साद्वहत्येद्वतहास आद्वण साद्वहत्यसमीक्षा या परस्परावलंबी प्रद्वक्रयातंील भेद द्ववशद केला आहे. सापेक्षतावाद 
आद्वणद्वनरपेक्षतावाद हे दोन्ही समीके्षच्या संदभात िुकीिे असून साद्वहत्येद्वतहासापासून समीके्षिी फारकत 
करणे अशक्य आहे, ही गोष्ट आवजुून माडंण्यात आली आहे. िद्वरत्र, मनोद्ववज्ञान, समाजद्ववज्ञान आद्वण 
तत्त्वज्ञान यािंा साद्वहत्याशी असलेला संबंध, तसेि पिंकलाचं्या के्षत्रातंील आंदोलनािंा साम्यसंबधं यािंा 
द्वविार बाह्यकें द्री म्हणून गौण ठरद्ववण्यात आलेला आहे. ‘साद्वहत्यकृतीच्या अस्स्तत्वािे स्वरूप’ या 
समस्येपासून अंतःकें द्री द्वविाराला प्रारंभ होतो. साद्वहत्यकृती ही जीवनानुभवातील एक वास्तव सत्य नसते, 
तशीि ती फरक न होणारी आदश ुवस्तूही नसते, तर ती एक द्विन्हािंी संरिना असते. त्या संरिनेच्या 
आकलन-द्ववश्लेषणाचं्या पातळ्यावंरून अभ्यास करीत असताना काही प्रमाणके आद्वण मूलये अभ्यासकापाशी 
असावीि लागतात. श्रुद्वतसुभगता, लयबद्धता, प्रद्वतमासृष्टी, शलैी, कथात्मक साद्वहत्यािे स्वरूप आद्वण 
साद्वहत्यप्रकार यािें द्ववविेन िंालयानंतर या सवांिे फद्वलत असे मूलयमापनद्ववषयक महत्त्वािे प्रकरण येते. 
मूलये ही साद्वहस्त्यक संरिनेत संभाव्यरूपाने अस्स्तत्वात असतात व अद्वभरुिीिी द्ववद्वशष्ट यत्ता गाठू 
शकणाऱ्या रद्वसकाला झितनािारे ही हस्तगत करून घेता येतात असे तेथे माडंण्यात आले आहे. या गं्रथािे 
शवेटिे प्रकरण साद्वहत्येद्वतहासाच्या खऱ्याखुऱ्या स्वरूपावर प्रकाश टाकण्यासाठी व्यतीत िंालेले आहे. 
असा या गं्रथािा आकृद्वतबंध एकंदरीत खरोखर रेखीव आहे. 
 

गं्रथातील एकूण प्रद्वतपादनाला पुष्ट्कळि वस्तुद्वनष्ठता व अद्वधकृतता लाभलेली आहे; कारण समस्या 
कोणतीही असो, द्वतिी छाननी व उकल करीत असताना इंग्रजीि नव्हे, तर अन्य युरोपीय भाषातंील 
पद्वरस्स्थतीिे भान राखीत परामश ुघ्यावयािा, हे या गं्रथािे प्रमुख वैद्वशष्ट्ट्य आहे. साहजद्वकि संदभ ुआद्वण 
तळटीपा पाहून छाती दडपून जाते. ‘द्वद न्य ू अँद्वटके्वद्वरॲद्वनिंम्’ (‘नवा पुराणवस्तुसंशोधकी पणा’) या 
शीषकुाखाली या ग्रथावर क सणसणीत टीकाही आलेली आहे (टकू्रणिनी, िां. १६, अं. ३ सप्टेंबर १९४९, पृ. 
२६०–२६४) . काही गं्रथकाराचं्या द्ववशषेतः टी. एस्. एद्वलयटच्या मतािंी या गं्रथातील ििा, तसेि 
साद्वहत्यप्रकाराचं्या भावी द्ववकासाद्ववषयी प्रकट केलेला आशावाद ही वादग्रस्त ठरली आहेत (णद िाइम्स 
णलिररी सस्ललमेंि, २४ फेबु्र. १९६०, प.ृ ११९) . कोणतीही ध् रुवात्मक भदू्वमका न घेता साद्वहत्यािी प्रमाणके 
लवद्विक ठेवण्याकडे लेखकियािा कल आहे. अथाति संपूणुपणे व्यस्क्तद्वनष्ठ वा वस्तुद्वनष्ठ भदू्वमकेवरून 
साद्वहत्यािा द्वविार करणाऱ्यानंा या गं्रथातील द्वविारसरणी पटणार नाही. मात्र गं्रथकारियािा व्यासंग 
वादातीत ठरावा. आमच्या द्ववद्यापीठीय व्यासंगािी स्स्थती ध्यानात घेता या गं्रथापासून आपणासं अद्याप 
बरेि द्वशकता येण्याजोगे आहे. 
 

अत्यंत कायुव्यापतृ असतानाही डॉ. सुरेंद्र बारझलगे यानंी द्वनवदेन द्वलहून द्वदलयाबद्दल तसेि डॉ. वा. 
ना. कुबेर यानंी अन्य सवु प्रकारे सहकायु द्वदलयाबद्दल मी त्यािंा ऋणी आहे. सुबक मुद्रणासाठी कलपना 
मुद्रणालय आद्वण श्री. झितामणी लाटकर यािंाही मी आभारी आहे. 
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अभ्यासकानंी भाषातंरातील त्रटुी जरूर ध्यानात आणून द्याव्या. द्वितीयावृत्तीिा योग आलयास 
सुधारणा करता येतील. 
 
 स. गां.मालशे 
३ मनाली, कॉलेज स्रीट,  
आगरबाजार, मंुबई २८  
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पणिल्या आवृत्तीची प्रटतावना 

 
 

या पुस्तकािे नाव काय ठेवावे, ही गोष्ट अस्वाभाद्ववकपणेि अवघड होऊन बसली आहे. ‘साद्वहत्यािे 
द्वसद्धान्त आद्वण साद्वहस्त्यक अध्ययनािी पद्धती’ हे यथोद्वित ‘लघुशीषकु’सुद्धा जादा जडजंबाळि ठरावे. 
एकोद्वणसाव्या शतकापूवी ही अडिण नव्हती. त्या काळच्या द्वरवाजानुसार द्ववषयानुक्रमदशुक पद्वरपूणु 
नामाद्वभधान द्वदलयाने शीषकुपृष्ठ संपूणु भरून काढता आले असते; फक्त पुस्तकाच्या दशनुी ‘कण्या’वर 
‘साद्वहत्य’ असे ठसठशीत मुद्राकंन कराव ेलागले असते. 
 

ज्याच्याशी द्वनकटसाम्य साधणाऱ्या पुस्तकािी आज उणीव आहे, अशा तऱ्हेिे हे पुस्तक आहे, अशी 
आमिी तरी समजूत आहे. साद्वहस्त्यक रसास्वादाच्या प्राथद्वमक तत्त्वािंा पद्वरिय करून देणारे नवद्वशक्या 
तरुणासंाठी द्वलद्वहलेले हे काही एखादे पाठ्यपुस्तक नाही; तसेि ते (मॉद्वरिंसंपाद्वदत एम्स् अँड 
मेथड्सप्रमाणे) व्यासंगी संशोधनतंत्रािें सवेक्षण करणारेही नाही. ‘काव्यशास्त्र’ व ‘अलंकारशास्त्र’ याचं्या 
संदभात (अगदी ॲद्वरस्टॉटलपासून तो ब्लेअर, कॅम्बेल व कॅमेसपयिंत) काही एक परंपरेिे सातत्य त्यात 
राखण्यात आलेले आहे; द्वशवाय त्यात लद्वलत साद्वहत्यािे प्रकार आद्वण साद्वहत्यसमीक्षा यािंी मूलतत्त्वे 
सागंणाऱ्या पुस्तकािंी वा शलैीद्ववज्ञानािी पद्धतशीर माडंणी केलेली आहे, असा दावा करता येण्यासारखा 
आहे; परंतु ‘काव्यशास्त्र’ (झकवा साद्वहत्यद्वसद्धान्त) व ‘समीक्षा’ (साद्वहत्यािे मूलयमापन) यािंा ‘व्यासंगा’शी 
(‘संशोधना’शी) व साद्वहस्त्यक ‘इद्वतहासा’शी (द्वसद्धान्त आद्वण समीक्षा याचं्या ‘स्स्थद्वतशीलते’ला द्ववरोधी 
असणारी साद्वहत्यािी ‘गद्वतशीलता’) समन्वय करण्यािा हेतू आम्ही बाळगला आहे. वॉलिेंलकृत Gehalt 
und Gestalt झकवा ज्यूद्वलयस पीटरसन् कृत Die Wissenschaft von der Dichtung झकवा 
तॉमॉशवे्हस्कीकृत णलिररी णथअरी या जमुन व रद्वशयन गं्रथाचं्या थोडाफार जवळ जाणारा असा हा प्रयत्न 
आहे. मात्र जमुनमंडळीहून आमिी काही वगेळीक आहे. ती अशी की, इतरािंी आलोकतारम्ये 
(perspectives) द्वविाराथु घेऊनसुद्धा ती सहीसही उतरून घेण्यािे टाळून स्वतःच्या द्ववद्वशष्ट भदू्वमकेवरून 
लेखन केलेले आहे. तॉमॉशवे्हस्कीपेक्षा आमिा वगेळेपणा म्हणजे छंदःशास्त्रादी द्ववषयासंंबधंीिे प्राथद्वमक 
स्वरूपािे पाठ देण्यािे दाद्वयत्व आम्ही पत्करलेले नाही, जमुनापं्रमाणे आम्ही सवुसंग्रहवादी नाही की 
रद्वशयनापं्रमाणे तत्त्वाद्वभद्वनवशेीही नाही. 
 

पूवीिे अमेद्वरकी व्यासंगािे मानदंड ध्यानात घेतलयास आमिा हा प्रयत्न द्वनव्वळ भपकेबाजि नव्हे, 
तर काहीसा ‘अपंद्वडती’ही वाटण्याजोगा आहे. साद्वहस्त्यक अध्ययनाच्या मूळ गृहीतकृत्यािंीि माडंणी 
करण्यािा हा प्रयत्न आहे (–की जो करीत असता कोणालाही ‘वस्तुस्स्थती’पलीकडे जाणे भागि असते–) 
व त्याहीपेक्षा संशोधनके्षत्रातील द्वनतातं वैद्वशष्ट्ट्यपूण ुफद्वलतािें मूलयाकंन व सवेक्षण करण्यािा हा प्रयत्न 
लहान तोंडी मोठा घास घेणारा म्हणावा लागेल. हरेक खास अशा के्षत्रातील द्ववशषेज्ञतेिा आम्ही घेतलेला 
आढावा त्या त्या के्षत्रातील द्ववशषेज्ञ व्यक्तीला असमाधानकारक वाटणे अटळ आहे. पण सूक्ष्म बारकाव्यािंी 
पद्वरपूणतुा साधण्यािे उद्वद्दष्ट आम्ही बाळगलेले नाही; उद धृत केली गेलेली उदाहरणे ही उदाहरणेि आहेत; 
‘प्रत्यंतर पुरावे’ नव्हेत; संदभसूुिीसुद्धा ‘द्वनवडक’ि आहे. उपस्स्थत होत गेलेलया यच्चयावत् प्रश्नािंी उत्तरे 
देण्यािी जोखीम आम्ही पत्करलेली नाही. आपलया व्यासंगात आंतरराष्ट्रीय दृद्वष्टकोण स्वीकारणे, यथोद्वित 
प्रश्न उपस्स्थत करणे आद्वण अध्ययनपद्धतीसाठी एक साधनव्यहू (organon) पुरद्ववणे या गोष्टी, आमच्या 
तसेि इतराचं्या दृष्टीनेही, कें द्रवती महत्त्वाच्या व उपयुक्त आहेत, असा आम्ही द्वनणयु घेतलेला आहे. 
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प्रस्तुत लेखकियािी आयोवा द्ववद्यापीठात १९३९ मध्ये जेव्हा पद्वहली भेट घडून आली, तेव्हाि 
साद्वहत्यािे द्वसद्धान्त आद्वण त्याच्या अभ्यासपद्धती यादं्ववषयी उभयतामंध्ये पुष्ट्कळि एकमत आहे, हे कळून 
िुकले. 
 

उभय लेखकािंी पारु्श्भमूी आद्वण शकै्षद्वणक परंपरा द्वभन्न असली, तरी दोघानंीही द्ववषयद्ववकासािा 
आकृद्वतबंध समान राखला आहे. ‘ऐद्वतहाद्वसक संशोधन आद्वण वैिाद्वरक इद्वतहास’ या शाखातंील 
कायुके्षत्रामधून वाटिाल करता करता साद्वहत्याध्ययन हे द्वनव्वळ साद्वहस्त्यक भदू्वमकेवरूनि िंाले पाद्वहजे, 
या द्वविारावर आम्ही स्स्थरावलो. ‘व्यासंग’ आद्वण ‘समीक्षा’ ही परस्पराशंी द्वमळतीजुळतीि असतात; अथात् 
‘समकालीन’ साद्वहत्य आद्वण भतूकालीन साद्वहत्य असा भेद करणे आम्ही उभयतानंी अग्राह्य ठरद्ववले. 
 

नॉमुन फोस्टुर याचं्या पे्ररणेने आद्वण खुद्द त्याचं्या संपादकत्वाखाली काही साद्वहस्त्यकाचं्या 
सहकायाने ‘द्वलटररी स्कॉलरद्वशप’ नामक गं्रथ १९४१ साली काढण्यात आला होता. त्यासाठी ‘इद्वतहास’ 
आद्वण ‘समीक्षा’ या द्ववषयावंर आम्ही दोन प्रकरणे द्वलहून द्वदली होती, तेव्हा त्या प्रकरणािें बरेि श्रेय 
संपादकीय कलपनेला आद्वण उते्तजनाला द्यायला हवे, यािी जाणीव आम्हा उभयतानंा आहे; म्हणूनि 
प्रस्तुत पुस्तक त्या संपादकानंा (–संपादकाचं्या स्वतःच्या द्वसद्धान्ताद्ववषयी अपसमज होण्यासारखा नसेल 
तर–) आम्ही अपुण करू इस्च्छिो. 
 

प्रत्येकाच्या िालू कुतूहलद्ववषयािे भान ठेवनू प्रस्तुत पुस्तकातील प्रकरणािंी द्ववभागणी करण्यात 
आली आहे. १ ते २, ४ ते ७, ९ ते १४ या प्रकरणािें दाद्वयत्व श्री. वेलेक याचं् असून ३, ८ व १५ ते १८ या 
प्रकरणािें श्री. वॉरन यािें आहे. तरीसुद्धा हा एकूण गं्रथ म्हणजे एकमत घडून आलेलया लेखकांच्या 
परस्परसहकायातून द्वसद्ध िंालेलया उपक्रमािे एक खरेखुरे उदाहरण आहे. पद्वरभाषा, एकूण सूर आद्वण 
महत्त्वद्वनदेश या गोष्टींबाबत लेखकियात मतभेद जरूर असले, तरी त्याचं्यातं ज्या मोठ्या प्रमाणात एकमत 
िंालेले आहे, त्यामुळे सदर मतभेदािंी भरपाई होईल, असा भरवसंा आहे. 
 

ज्याचं्या साहाय्यावािून ह्या गं्रथािा उपक्रम द्वसद्धीसि गेला नसता, त्या डॉ. स्टीवन्स यािें व 
रॉकफेलर फाउंडेशनच्या मानव्यद्ववद्याद्ववभागािे आभार मानणे अवश्यक आहे. तसेि आयोवा द्ववद्यापीठािे 
अध्यक्ष, डीन्स व द्ववभागप्रमुख यानंी केलेलया मदतीबद्दल व सढळपणे द्वदलेलया फुरसतीबद्दल, आर. पी. 
ब्लॉकमर आद्वण जे. सी. रिँंम यानंी द्वदलेलया उते्तजनाबद्दल, द्वशवाय वॉलेस फाउली, रोमान याकोबसन, 
जॉन मकॅ गाद्वलयाडु, जॉन पी. होप् व रॉबटु पेन वॉरन यानंी काही प्रकरणे वािून पद्वहलयाबद्दल त्यािें आभार 
मानीत आहोत. गं्रथािी रिना िंाली, त्या सबधं कालावधीत कु. अद्वलसन व्हाईट यानंी अगदी वाहून 
घेतलयासारखी जी आपुलकीने मदत केली, तीबद्दल त्यािेंही आभार. 
 

लेखकाचं्या पूवीच्या लेखनापैकी काही भाग या पुस्तकात अंतभूतु करण्यािी परवानगी त्या त्या 
संपादकानंी व प्रकाशकानंी उदार मनाने द्वदली, त्याबद्दल त्यािंा कृतज्ञतापूवुक उल्लेख करणे लेखकियािे 
कतुव्यि ठरते : लुइद्वसयाना युद्वनव्हर्मसटी पे्रस, व सदुन द्वरव्ह्यिेू माजी संपादक स्क्लअँथ बु्रक्स् (‘मोड् ऑफ 
एस्क्िंस्टन्स् ऑफ्र द द्वलटररी वकु’साठी) ; नॉथु कॅरोद्वलना प्रकाशनगृह (फोस्टुरसंपाद्वदत णलिररी 
टकॉलरणशप, १९४१, या गं्रथातील ‘द्वलटररी द्वहस्री’ या लेखातील भागासाठी) ; कोलंद्वबया द्ववद्यापीठ पे्रस 
(इांस्ललश इस्न्टिटू्यि ॲनल्स, १९४०, १९४१ यामंध्ये आलेलया ‘पीद्वरअडस् अँड मुव्हमेंटस् इन द्वलटररी 
द्वहस्री’ व ‘पॅरलद्वलिंम द्वबट वीनं द्वलटरेिर अँड द्वद आटुस्’ यामंधील पद्वरच्छेदासंाठी) , द्वफलॉसॉद्वफकल 
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१ . 
साणित्य आणि साणित्याभ्यास 
 
 

साद्वहत्य आद्वण साद्वहत्याभ्यास यामंध्ये प्रथम आपण भेद करणे अवश्य आहे. ही दोन्ही काये द्वभन्न 
आहेत : एक सजुनशील आहे तर दुसऱ्याला नेमके द्ववज्ञान म्हणून संबोधत आले नाही, तरी त्याला ज्ञानािा 
वा ज्ञानाजुनािा एक प्रकार म्हणता येईल. हा भेद पुसून टाकण्यािे प्रयत्न, अथाति, िंालेले आहेत. 
उदा॰स्वतः साद्वहत्य द्वलद्वहलेले असलयाद्वशवाय साद्वहत्य समजणे शक्य नाही, स्वतः द्वहरॉइक कप्लेट 
वृत्तामधील पद्यरिना केलेली असलयाद्वशवाय पोपिा झकवा स्वतः द्वनयुमक पद्यातील नाटक रिलयाखेरीज 
एद्वलिंाबेथकालीन नाटकािंा अभ्यास करता येणे अशक्य आहे, असे प्रद्वतपादन करण्यात आलेले आहे. 
[Advocated in Stephen Potter’s The Muse in Chains, London 1937.] परंतु साद्वहत्यसजुनािा प्रत्यक्ष अनुभव 
साद्वहत्याभ्यासात लाभकारक ठरणारा असला, तरी साद्वहत्याभ्यासकािे कायु संपूणुतया द्वभन्न आहे. त्याला 
साद्वहत्यािा आपला अनुभव बौद्वद्धक भाषेत ग्रद्वथत करता आला पाद्वहजे, तो एका संगतवार योजनेत 
बसद्ववता यावयास पाद्वहजे व ज्ञानरूप पावण्यासाठी ती योजना तकुशुद्धही असावयास पाद्वहजे. 
साद्वहत्याभ्यासकाच्या अभ्यासािी द्ववषयवस्तू तकुशून्य झकवा द्वनदान अतार्मकक घटनानंी भरलेली असेल, हे 
खरे; पण म्हणूनि द्वित्रकलेच्या एखाद्या इद्वतहासकाराहून, संगीतशास्त्रज्ञाहून झकवा, तसे म्हटले तर, 
एखाद्या समाजशास्त्रज्ञाहून वा शारीरशास्त्रज्ञाहूनही त्यािी पद्वरस्स्थती फारशी द्वभन्न असत नाही. 
 

साद्वहत्य व साद्वहत्याभ्यास यामंधील नाते अशा स्वरूपािे मानलयामुळे साहद्वजकि द्वबकट समस्या 
उभ्या केलया जात असतात व मग त्यावर सुिद्ववलेले तोडगेही द्ववद्ववध तऱ्हेिे असतात. काही द्वसद्धान्तकार 
साद्वहत्याभ्यास ज्ञानरूप असतो, ही गोष्टि सरळ नाकारतील व ते ‘द्वितीय सजुन’ असलयािी भलावणी 
करतील. परंतु पेटरकृत मोनाद्वलसािे वणनु झकवा सायमंडस वा सायमन्स् यािे अत्यलंकृत तारे यावंरून 
त्यातला वायफळपणा आपलयापैकी बहुतेकानंा सध्या कळून िुकलेला आहे. ‘सजुनशील समीक्षा’ ही प्रायः 
अनावश्यक द्विरुक्ती झकवा फार तर, एका कलाकृतीिे दुसरीत केलेले रूपातंर व तेही बहुधा द्वनकृष्ट 
रूपातंरि ठरत असते. साद्वहत्य व साद्वहत्याभ्यास यातं आपण जे भेद करीत असतो, त्यावंरून काही अन्य 
द्वसद्धान्तकार जरा वगेळे–काहीसे संशयवादी द्वनष्ट्कष ुकाढीत असतात. त्याचं्या मते साद्वहत्यािा ‘अभ्यास’ि 
मुळात शक्य नसतो; आपण फक्त ते वािू शकतो, त्यात रमू शकतो वा त्यािा रसास्वाद घेऊ शकतो. 
त्याउपर साद्वहत्य‘संबधंी’ सवु तऱ्हेिी माद्वहती गोळा करणे एवढेि काय ते आपलया हाती उरते. प्रत्यक्षात 
असा हा संशयवाद, आपली कलपना असते, द्वतच्याहून अद्वधक प्रमाणात फैलावलेला द्वदसून येईल. 
पद्वरस्स्थद्वतजन्य ‘तर्थया’वर भर देणे व त्यापलीकडे जाणाऱ्या सवु प्रयत्नादं्ववषयी तुच्छताबुद्धी बाळगणे यातंि 
त्यािे प्रत्यक्ष पयुवसान होत असते. रसास्वाद, अद्वभरुिी, उत्साह या गोष्टी खाजगी छंदाकडे सोपद्ववलया 
जातात. जणू काही या गोष्टी म्हणजे सखोल व्यासंगाच्या व्रतातून करून घेतलेली अपद्वरहायु आद्वण तरीही 
झनद्य, अशी पळवाटि समजावयािी! परंतु ‘व्यासंग’ आद्वण ‘आस्वाद’ या उभयतातं िैत मानले, तर 
खऱ्याखुऱ्या साद्वहत्याभ्यासाला वावि राहत नाही–असा साद्वहत्याभ्यास एकाि वळेी ‘साद्वहस्त्यक’ आद्वण 
‘पद्धतशीर’ ही असतो. 
 

प्रश्न असा आहे की, कलेद्ववषयी व द्ववशषेतः साद्वहत्यकलेद्ववषयी बौद्वद्धक दृष्ट्ट्या कशा प्रकारे द्वविार 
करता येणे शक्य आहे? ही गोष्ट आधी शक्य आहे का? असलयास कशी? यािे एक उत्तर असे की, प्राकृद्वतक 
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द्ववज्ञानानंी द्ववकद्वसत केलेलया पद्धतींच्या साहाय्याने, हे करणे शक्य आहे; फक्त त्या पद्धती 
साद्वहत्याभ्यासाच्या के्षत्रात स्थानातंद्वरत करून घेतलया म्हणजे िंाले. अशा स्थानातंद्वरत होणाऱ्या द्ववद्ववध 
अभ्यासपद्धतींमध्ये भेद दाखवनू देणे शक्य आहे. त्यातंली एक पद्धत म्हणजे वस्तुद्वनष्ठता, व्यस्क्तद्वनरपेक्षता 
व द्वनद्वश्चतता या सवुसामान्य वैज्ञाद्वनक उद्वद्दष्टािंी बरोबरी करण्यािा प्रयत्न करणे. हा प्रयत्न एकंदरीत 
द्वनरपेक्ष तर्थयाचं्या संकलनािा पाठपुरावा करणारा असतो. दुसरी पद्धत म्हणजे कारणरूप असणाऱ्या 
पूवुघटनाचं्या तसेि मूळ व कूळ याचं्या अध्ययनाच्या बळावर प्राकृद्वतक द्ववज्ञानाचं्या पद्धतीिे अनुकरण 
करणे. या ‘जननलक्ष्यी शोधपद्धती’नुसार प्रत्यक्षतः घडते, ते हे की, कालक्रमाधारे प्रस्थाद्वपत होण्याजोग्या 
शक्य त्या त्या संबधंािंा माग काढण्यािे समथुन केले जाते, वैज्ञाद्वनक कायुकारणभाव अगदी काटेकोरपणे 
लावला जातो व तदनुसार आर्मथक, सामाद्वजक व राजकीय पद्वरस्स्थतीि काय ती कारणीभतू ठरवनू 
ऐद्वतहाद्वसक घटनािंा उलगडा केला जातो. आणखी एक प्रकार म्हणजे सासं्ययकी कोष्टके, नकाश े व 
आलेख यासंारयया वैज्ञाद्वनक के्षत्रास उद्वित असलेलया संययात्मक पद्धती साद्वहत्यके्षत्रात आणणे, व शवेटिा 
प्रकार म्हणजे साद्वहत्याच्या द्ववकासािा माग काढण्यासाठी जीवशास्त्रीय संकलपना लागू करण्यािा प्रयत्न 
करणे. [See bibliography, Chap. 19, section IV.]  
 

पद्धतींिे हे स्थानातंर मूलतः ज्या अपेक्षा बाळगून करण्यात आले, त्या एकंदरीत सफल िंालेलया 
नाहीत, ही गोष्ट आज बहुतेकासं कळून िुकलेली आहे. परंतु या वैज्ञाद्वनक हस्तके्षपाच्या समथुकापंैकी 
बहुतेक मंडळींनी आपले अपयश मान्य केलेले असून ते एक तर संशयवादी तरी बनलेले आहेत झकवा 
वैज्ञाद्वनक पद्धतीच्या भद्ववष्ट्यकालीन यशस्स्वतेच्या भ्रमात तरी ते मश्गुल आहेत. मज्जाद्ववज्ञानातील भावी 
द्ववजय हीि साऱ्या साद्वहस्त्यक समस्याचं्या उलगड्ािंी हमी ठरणार आहे, असा हवाला आय. ए. द्वरिडुस् 
देत असे, [I.A. Richards, Principle of Literary Criicism, London 1924, pp. 120, 251.] तो याि मासलयािा होय. 
 

साद्वहत्याभ्यासात प्राकृद्वतक द्ववज्ञानािा फार मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केलयास जे प्रश्न 
उद भवतात, त्यापंैकी काही प्रश्नाकंडे आपणास पुन्हा एकदा वळाव े लागणारि आहे. त्या प्रश्नािंी 
सहजासहजी वासलात लावता येणार नाही. तसेि या दोन्ही पद्धती एकमेकाशंी द्वभडाव्या वा एकीने 
दुसरीिी कक्षा व्यापावी, असे के्षत्र फार मोठे आहे, यातही शकंा नाही. द्वनगमन व द्ववगमन, द्ववश्लेषण, 
संश्लेषण व तुलना या अशा मूलभतू पद्धती आहेत की, त्या सवु प्रकारच्या व्यवस्थेशीर ज्ञानाला 
सवुसाधारणतः लागू पडत असतात. तरीसुद्धा आणखी एक स्वयमेव श्रेयस्कर ठरणारा माग ु आहे. 
साद्वहत्याभ्यासाच्या स्वतःच्या म्हणून काही यथोद्वित पद्धती आहेत आद्वण त्या काही सरास प्राकृद्वतक 
द्ववज्ञानाच्या के्षत्रातील ठराव्यात अशा नाहीत, तरीसुद्धा या साद्वहत्यद्ववषयक पद्धती बौद्वद्धकि आहेत. 
सत्याद्ववषयी एकदम संकुद्वित संकलपना केली, तरि मानव्यद्ववदे्यच्या द्वसद्धींना ज्ञानाच्या जगाच्या कके्षतून 
वगळता येणे शक्य आहे. अन्यथा आधुद्वनक द्ववज्ञानािा द्ववकास होण्यापूवी द्वकती तरी अगोदरच्या काळात 
तत्त्वज्ञान, इद्वतहास, न्यायशास्त्र, धमुशास्त्र, फार काय भाषाद्ववज्ञान यानंी आपापलया यथोद्वित अभ्यासपद्धती 
द्वसद्ध केलेलया आहेत. आधुद्वनक भौद्वतक शास्त्राचं्या सैद्धास्न्तक व व्यावहाद्वरक यशामुळे त्यािंी ही कामद्वगरी 
िंाकाळली गेली असली, तरीसुद्धा त्या सप्रमाण व स्थायी स्वरूपाच्या पद्धती आहेत. काही वळेा थोडी मुरड 
घालून त्यानंा पुन्हा उजाळा देणे व त्यािंी पुनस्थापना करणे सहज शक्य असते. प्राकृद्वतक द्ववज्ञाने व 
मानव्यद्ववद्या याचं्या अभ्यासपद्धती व उद्वद्दष्टे द्वभन्न आहेत, यािे भान राखले म्हणजे िंाले. 
 

आता हा द्वभन्नपणा नेमका कसा स्पष्ट करायिा, ही एक जद्वटल समस्या आहे. सन १८८३ इतक्या 
जुन्या काळी द्ववलहेलम द्वडलथी याने प्राकृद्वतक द्ववज्ञानाच्या पद्धती व इद्वतहासाच्या पद्धती यामंधील भेद हा 



 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमे स्पष्टीकरण व समाकलन यातंील भेद आहे, असे साम्यभेदात्मक संज्ञाचं्या िारे दाखवनू द्वदले होते 
[Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Gestewissenschften, Berlin 1833.] द्वडलथीच्या मते वैज्ञाद्वनक हा एखाद्या घटनेला 
कारणीभतू िंालेलया पूवुघद्वटताचं्या पद्वरभाषेत त्या घटनेिा कायुकारणभाव लावतो, तर इद्वतहासकार द्वतिा 
अथु समजून घेण्यािा प्रयत्न करीत असतो. अथु समजून घेण्यािी ही प्रद्वक्रया अपद्वरहायुपणे व्यस्क्तगत 
स्वरूपािीि केवळ नव्हे, तर आत्मद्वनष्ठ स्वरूपािी असते. तदनंतर एका वषाने तत्त्वज्ञानािा सुप्रद्वसद्ध 
इद्वतहासकार द्ववलहेलम झवडेलबाडं यानेही ऐद्वतहाद्वसक द्ववज्ञानानंी प्राकृद्वतक द्ववज्ञानािें अनुकरण करावे, या 
भदू्वमकेवर जोरदार हल्ला िढद्ववला होता. [Wilhelm Windelband, Geschichte und naturwissenschaft, Strassburg 1894. 

Reprinted in Präludien, fourth ed., Tübingen 1907, Vol. II, pp. 136-60.] प्राकृद्वतक वैज्ञाद्वनकािें उद्वद्दष्ट सवुसामान्य द्वनयम 
प्रस्थाद्वपत करण्यािे असते, तर इद्वतहासकारािा प्रयत्न अनन्यसाधारण व पुनरुक्त न होणारे तर्थय जाणून 
घेण्यािा असतो. हैद्वन्रक द्वरकटु याने सवुसामान्यीकरण व द्ववशषेीकरण यामंध्ये फारसा भेद न करता 
प्राकृद्वतक द्ववज्ञाने व सासं्कृद्वतक द्ववज्ञाने याचं्या पद्धतींतील भेदकरेषा दाखवनू याि मतािे जसे सद्ववस्तर 
द्वववरण केले आहे, तसेि त्याला काहीशी मुरडही घातली आहे. [Heinrich Rickert, DieGrenzender 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, Tübingen 1913; also Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Tübingen 1921] 
त्याच्या मते सासं्कृद्वतक द्ववज्ञाने समूतु व व्यस्क्तद्वनष्ठ गोष्टींत रस घेतात. व्यक्तींिा शोध घेणे शक्य असते; 
मात्र काही एका मूलययोजनेच्या संदभाति व्यक्तींना समजूत घेता येते आद्वण मूलययोजना हे तर संस्कृतीिे 
दुसरे नावि होय. फ्रान्समध्ये ए. डी. िेंनोपॉल याने प्राकृद्वतक द्ववज्ञाने ‘पुनरावृत्त होणाऱ्या तर्थयातं’ व्यग्र 
असतात, तर इद्वतहास ‘अनुक्रमाने घडत आलेलया तर्थयातं’ व्यग्र असतो, असा भेद केलेला आहे. 
इटलीमध्ये बेनेदेत्तो क्रोिेने आपले समग्र तत्त्वज्ञानि प्राकृद्वतक द्ववज्ञानाहून पूणपुणे द्वभन्न अशा ऐद्वतहाद्वसक 
पद्धतीच्या पायावर उभे केलेले आहे. [A. D. Xénopol, LesPrincipesfondamentauxdel’histoire, Paris 1894; second ed., 
under title LaThéorie de l’histoire. Paris 1908:Benedetto Croce. History. Its Theory and Practice, New York 1921, and History as 
the Story of Liberty, New York 1940 (new ed., 1955) .]  
 

या प्रश्नाचं्या सागंोपागं द्ववविेनासाठी द्ववज्ञानािे वगीकरण, इद्वतहासािे तत्त्वज्ञान व ज्ञानसंपादनािे 
द्वसद्धान्त यासंारयया समस्याबंाबत द्वनणयु घ्याव े लागतील. [Fuller discussions of these problems in Maurice 
Mandelbaum, The Problem of Historical Knowledge, New York 1938: Raymond Aron, LaPhilosophiecritiquedehistoire, Paris 
1938.] तरीसुद्धा साद्वहत्याच्या अभ्यासकाला एका खऱ्याखुऱ्या समस्येला तोंड द्यावे लागत असते, ही गोष्ट 
काही प्रत्यक्ष उदाहरणावरून तरी सूद्वित होण्यासारखी आहे. आपण शके्सद्वपयरिा अभ्यास का करतो? 
अन्य लेखक आद्वण शके्सद्वपयर याचं्यातील समान गोष्टींसाठी काही आपण त्याच्या अभ्यासात मूलतः रस 
घेत नाही, हे उघड आहे. कारण तसे असते तर त्याच्यासारयया इतर कोणािाही अभ्यास करून आपले 
िालले असते. सवु इंग्रज लोकातं, सवु पुनरुज्जीवनकालीन व्यक्तींत, सवु एद्वलिंाबेथकालीन माणसातं, 
सवु कवींत, सवु नाटककारातं, झकबहुना सवु एद्वलिंाबेथकालीन नाटककारातंही आपणास रस नसतो. 
कारण तसे असते तर डेकर व हेवडू यािंा अभ्यास करूनही आपले काम भागले असते. शके्सद्वपयरिे खास 
असे वैद्वशष्ट्ट्य कोणते, शके्सद्वपयर हा शके्सद्वपयर कोणत्या गोष्टीमुळे िंाला, यािा उलगडा आपणास हवा 
असतो. आद्वण ही समस्या व्यस्क्तद्ववद्वशष्टतेिी व मूलयािंी आहे, हे तर स्पष्टि आहे. द्ववद्वशष्ट कालखंड, 
आंदोलने, राष्ट्रीय साद्वहत्य यासंारयया साद्वहत्यद्ववषयक समष्टीद्ववषयी साद्वहत्याभ्यासक जो रस घेतो, तो 
त्या त्या समष्टींच्या स्वभाववैद्वशष्ट्ट्यामुंळे व गुणवैद्वशष्ट्ट्यामुंळे त्या त्या समष्टीला जी व्यस्क्तद्ववद्वशष्टता 
लाभलेली असते, तीसाठीि होय. 
 

व्यस्क्तद्ववद्वशष्टतेच्या या दाव्यािा पाठपुरावा आणखीही एका युस्क्तवादाने करता येणे शक्य आहे. 
साद्वहत्यासंबधंी कसलेही सवुसाधारण द्वनयम शोधण्यािे प्रयत्न सदैव अयशस्वीि ठरत आलेले आहेत. 



 

अनुक्रमणिका 

भावना व बुद्धी या दोन धु्रवामंध्ये इंग्रजी राष्ट्रीय मनाच्या लयीिी आंदोलने िालू असतातं, हा इंग्रजी 
साद्वहत्याद्ववषयीिा लुई कािंाद्वमयाँिा तथाकद्वथत द्वसद्धान्त (जसजसे आपण आजच्या युगाकडे येऊ 
लागतो, तसतशी ही आंदोलने अद्वधकाद्वधक गती घेऊ लागतात, या आग्रही पुस्तीसह) एक तर नगण्य 
आहे; झकवा खोटा तरी आहे. स्व्हक्टोद्वरयन युगाला लाव ू लागलो की तो सपशले कोलमडतो. [Louis 
Cazamian, L’Evolution psychologique de la littérature en Angleterre, Paris 1920, and the second half of E. Legouis and L. 
Cazamian Histoire de la litterature anglaise, Paris 1924, (English translation by H. D. Irvine and W. D. Maclnnes, two vols., 
London 1926-7) .] यातले बहुतेक ‘द्वनयम’ म्हणजे द्वक्रया व प्रद्वतद्वक्रया, परंपरा व बडंखोरी अशासारयया 
मनोवैज्ञाद्वनक द्वनत्यस्वरूपाच्या प्रद्वक्रयाि असतात. ते संशयातीत असले, तरी साद्वहस्त्यक प्रद्वक्रयासंंबंधी 
खरेखुरे लक्षणीय ठरेल, असे काहीही सागंू शकत नाहीत. वीज व उष्ट्णता, गुरुत्वाकषुण व प्रकाश 
याचं्यामध्ये सुसूत्रता आणणारा काही एक सवुसामान्य द्वसद्धान्त माडूंन दाखद्ववण्यात भौद्वतक द्ववज्ञानाला जरी 
पराकोटीिा द्ववजय द्वमळवता आलयासारखे वाटत असले, तरी साद्वहत्याभ्यासाच्या उद्वद्दष्टपूतीच्या दृष्टीने 
कसलाही सवुसामान्य द्वनयम गृहीत धरून िालता येणार नाही. द्वजतके अद्वधक सवुसामान्य द्वततके ते 
अद्वधक अमूतु आद्वण म्हणून अद्वधक पोकळ असते; उलट कलाकृती द्वजतकी अद्वधक समूतु द्वततकी आपलया 
पकडीतून द्वनसटणारी असते. 
 

एविं, आपलया समस्येवर टोकािे दोन तोडगे आहेत. पद्वहला तोडगा प्राकृद्वतक द्ववज्ञानाचं्या 
प्रद्वतष्ठेमुळे िलनी िंालेला असून तो वैज्ञाद्वनक व ऐद्वतहाद्वसक पद्धतीशी एकरूप असलयाने केवळ तर्थयािंी 
जमवाजमव झकवा अद्वत-सवुसामान्य ऐद्वतहाद्वसक ‘द्वनयमा’ंिी प्रस्थापना यामध्येि पयुवसान पावतो. दुसरा 
तोडगा साद्वहस्त्यक व्यासंग वैज्ञाद्वनक आहे, हेि नाकारतो व साद्वहत्यािा ‘समज’ व्यस्क्तगत स्वरूपािा 
मानून त्यािी केवळ ‘व्यस्क्तद्वनष्ठता’ि नव्हे, तर हरएक साद्वहत्यकृतीिे ‘अनन्यसाधारणत्व’ ठासून माडंतो. 
परंतु या द्ववज्ञानद्ववरोधी तोडग्याच्या अद्वतरेकी माडंणीमध्येही अंगभतू धोके आहेति. व्यस्क्तगत ‘अंतःप्रजे्ञ’िी 
पद्वरणती केवळ भावुक ‘रसास्वादा’त म्हणजे संपूण ु आत्मद्वनष्ठेतही होऊ शकते. हरएक कलाकृतीच्या 
‘द्ववद्वशष्टते’वर व ‘अनन्यसाधारणत्वा’ वर भर देणे हे सवगं सवुसामान्य द्वसद्धान्त काढण्याद्ववरुद्ध पर्थयकर 
असा उतारा ठरत असले, तरी त्यामुळेि कोणतीही कलाकृती पूणुपणे ‘अनन्यसंाधारण’ असत नाही, या 
सत्याकडे सवुस्वी दुलुक्ष होते, कारण कलाकृती तशी असेल तर द्वतिे आकलनि अशक्य होऊन बसेल. 
हॅम्लेट हे एकमेवि असते झकवा जॉइस द्वकलमरिी ‘रीज’ ही कद्ववतासुद्धा एकमेवि असते, हे अथाति सत्य 
आहे; पण मग एखादी घाणीिी राससुद्धा ‘अनन्यसाधारण’ि असते, द्वतिे आकारमान, द्वतिी अवस्था, 
द्वतच्यातील रासायद्वनक द्वमश्रणे यािंी हुबेहुब प्रद्वतकृती अशक्यि असते. द्वशवाय हरएक कलाकृतीत 
योजलेले सवु शब्द हे, त्याचं्या मूलप्रकृतीनुसारि मुळी ‘सवुसामान्य’ असतात, द्ववद्वशष्ट नसतात. काव्य हे 
अद्वधक सावुद्वत्रक व म्हणून इद्वतहासापेक्षा अद्वधक ताद्वत्त्वक असते, इद्वतहास फक्त द्ववद्वशष्टाशीि संबदं्वधत 
असतो, असे ॲद्वरस्टॉटलने माडंले झकवा कवीने ‘ट्युद्वलप फुलाच्या रेषा मोजू नयेत’ असे डॉ. जॉन्सनने 
बजावले, तेव्हापासूनि साद्वहत्यातील ‘सावुद्वत्रकता’ व ‘द्ववद्वशष्टता’ यािें िंि िालत आलेले आहे. रोमदँ्वटक 
संप्रदायी लोक व बहुतेक आधुद्वनक समीक्षक काव्यािी द्ववद्वशष्टता, त्यािा ‘पोत’, त्यािी समूतुता यावंर भर 
देण्याच्या बाबतीत कधीि कसूर करीत नाहीत. [See W. K. Wimsatt, Jun., ‘The Structure of the “Concrete Universal” 
in Literature’, PMLA, LXII (1947) , pp. 262-80 (reprinted in The Verbal Icon, Lexington Ky 1954, pp. 69-83) ; Scott Elledge. ‘The 
Background and Development in English Criticism of the Theories of Generality and Particularity’, ibid., pp. 147-82.] परंतु 
हरएक साद्वहत्यकृती ही सावुद्वत्रक द्वन द्ववद्वशष्ट म्हणजे उभयद्ववध असते, हे मान्यि केले पाद्वहजे झकवा अद्वधक 
नेमके सागंायिे तर ती जशी व्यस्क्तद्ववद्वशष्ट असते, तशीि सवुसामान्यही असते, असेही बहुधा म्हणता 
येईल. आमूलाग्र द्ववद्वशष्टता व अनन्यसाधारणता ही व्यस्क्तद्ववद्वशष्टतेहून द्वभन्न असते, हे दाखवनू देणे शक्य 
आहे. [R. G. Collingwood, ‘Are History and Science Different Kinds of Knowledge?”, Mind, XXXI (1922) , pp. 449-50, and 
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Pitirim Sorokin, Social and Cultural Dynamics, Cincinnati 1937, Vol. I, pp. 168-74, etc.] हरएक मानवामध्ये समग्र 
मानवजातीिे म्हणून झकवा त्यािे झलग, जात, राष्ट्र, वग,ु व्यवसाय इत्याद्वदकािें म्हणून, काही द्ववद्वशष्ट गुण 
असतात आद्वण त्या त्या समष्टीमध्येही तो सहभागी असतो. तीि गोष्ट साद्वहत्यकृतीिी असते, द्वतला 
व्यस्क्तगत गुणवैद्वशष्ट्ट्ये असतात, तिति ती कृती आद्वण इतर साद्वहत्यकृती यातं समान गुणद्ववशषे असतात. 
एद्वलिंाबेथकालीन नाटके, सवु नाटके, सवुसाद्वहत्य, समग्र कला असे कलाकृतींिे सामान्यीकरण आपण 
करू शकतो. साद्वहत्यकृती, कता, कालखंड, राष्ट्रीय साद्वहत्य यािंी जी व्यस्क्तद्ववद्वशष्टता असते, द्वतिे 
स्वरूप ठरद्ववण्यािा प्रयत्न साद्वहत्यसमीक्षा व साद्वहत्येद्वतहास ही दोन्हीही करीत असतात. परंतु हे स्वरूप 
ठरद्ववणे, हे केवळ सावुद्वत्रक पद्वरभाषेिारे, म्हणजेि एखाद्या साद्वहत्यद्वसद्धान्ताच्या पायावरि करता येणे 
शक्य आहे. साद्वहत्यद्वसद्धान्त, अभ्यासपद्धतीिी एक योजना ही साद्वहत्याच्या व्यासंगािी आज तातडीिी 
गरज आहे. 
 

हे ध्येय समोर ठेवलयाने सहानुभदू्वतपूवुक आकलन व आस्वादन यािें महत्त्व मुळीि कमी होत नाही. 
आपलया ज्ञानाच्या व म्हणून साद्वहत्यझितनाच्या पूवुतयारीच्याि मुळी त्या शती आहेत. मात्र त्या केवळ 
पूवुतयारीच्या शती आहेत. वािनािी कला साद्वहत्याभ्यासकाला द्वकतीही अपद्वरहायु असली, तरी 
साद्वहत्याभ्यास फक्त वािनकलेच्या वाढीसाठी उपयुक्त असतो असे म्हणणे, म्हणजे सुसंघद्वटत 
ज्ञानसंपादनाच्या ध्येयाद्ववषयी गैरसमज करून घेण्यासारखे आहे. ‘वािन’ ही संज्ञा समीक्षायुक्त आकलन व 
संवदेनशीलता यािंा अंतभाव होण्याइतकी व्यापकपणे उपयोद्वजली जात असली, तरी वािनकलेिे ध्येय हे 
शुद्ध व्यस्क्तगत संस्करासंाठी उपयुक्त ठरणारे आहे. त्याही स्वरूपात हे ध्येय स्पहृणीय असून द्ववस्तृत 
प्रमाणावर पसरलेलया साद्वहस्त्यत संस्कृतीिा पाया म्हणून त्यािा उपयोग होत असतो. मात्र वैयस्क्तकतेच्या 
पलीकडिी परंपरा झकवा ज्ञानािे, आंतरदृष्टीिे व मूलयाकंनािें एक द्ववकसनशील संद्वित म्हणून ‘साद्वहस्त्यक 
व्यासंगा’िी जी संकलपना आहे, द्वतिी जागा वािनकला घेऊ शकणार नाही. 
 

∎ 
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२ . 
साणित्याची प्रकृती 
 
 

सवुप्रथम आपणासंमोर प्रश्न उभा राहतो, तो हा की, साद्वहत्याच्या व्यासंगािी द्ववषयवस्तू कोणती? 
साद्वहत्य कशाला म्हणावे द्वन कशाला म्हणू नये? साद्वहत्यािी प्रकृती कोणती? प्रश्न अगदी साधे वाटतात; 
पण त्यािंी उत्तरे द्वनःसंद्वदग्धपणे क्वद्विति द्वदली गेलेली आहेत. 
 

जे जे मुद्वद्रत िंालेले आहे, त्याला त्याला ‘साद्वहत्य’ म्हणणे, ही साद्वहत्याच्या व्याययेिी एक तऱ्हा 
िंाली. मग आपण ‘िौदाव्या शतकातील वैद्यक-व्यवसाय’ झकवा ‘मध्ययुगाच्या प्रारंभीिे ग्रहगद्वणतलाघव’ 
झकवा ‘प्रािीन आद्वण आवािीन इंग्लंडमधील यातुद्ववद्या’ या द्ववषयािंा अभ्यास [साद्वहत्यािा म्हणून] हाती 
घेऊ शकतो. एडद्ववन् ग्रीनलॉिे प्रद्वतपादन असेि आहे : “सासं्कृद्वतक इद्वतहासाशी संबदं्वधत असणारी 
कोणतीही गोष्ट आमच्या के्षत्राबाहेरिी नाही.” आमिे के्षत्र “एखादा कालखंड झकवा संस्कृती समजावनू 
घेण्यािा प्रयत्न करीत असता केवळ लद्वलत गद्य तसेि मुद्वद्रत वा हस्तद्वलद्वखत कागदपते्र यापंुरतेि 
मयाद्वदत नाही.” “आद्वण आमच्या कायामुळे सासं्कृद्वतक इद्वतहासात जी भर पडण्यािी शक्यता आहे, ती 
ध्यानात घेऊनि आमच्या कायाकडे पाद्वहले पाद्वहजे.” [Edwin Greenlaw, The Province of Literary History, Baltimore 

1931, p. 174.] ग्रीनलॉिा हा द्वसद्धान्त आद्वण इतर अनेक द्वविानािंी प्रत्यक्ष अभ्यासपद्धती यािंा द्वविार केलयास 
साद्वहत्याभ्यास हा सासं्कृद्वतक इद्वतहासाशी नुसता द्वनगद्वडत िंालेला आहे, एवढेि नसून खरोखर तो 
त्याच्याशी एकरूपि िंालेला आहे, असे द्वदसून येते. असा अभ्यास बहुधा इद्वतहासाच्या प्राथद्वमक 
साधनािंाि अभ्यास असतो. त्यात मुद्वद्रत वा द्वलद्वखत सामग्री अभ्यासली जात असते, एवढ्याि अथाने 
त्याला साद्वहत्याभ्यास म्हणावयािे. या दृद्वष्टकोणाच्या समथुनाथु असा युस्क्तवाद करता येईल की, 
इद्वतहासकार हे या प्रश्नािंी उपेक्षा करीत असतात, ते राजनैद्वतक, सैद्वनकी आद्वण आर्मथक घडामोडींच्या 
इद्वतहासाति वाजवीहून अद्वधक गुंतून पडतात; तेव्हा साद्वहत्याभ्यासकाने शजेारच्या प्रदेशावर आक्रमण केले 
आद्वण तो पादाक्रातं केला, तर ते समथुनीयि ठरेल. आपलया आवडीच्या के्षत्रात प्रवशे करण्यास कोणालाही 
मज्जाव नसावा, याद्ववषयी कसलीि शकंा नाही. तसेि जास्तीत जास्त व्यापक भदू्वमकेवरून सासं्कृद्वतक 
इद्वतहासािा द्ववकास िंालयास त्याबाबत अनुकूल असे पुष्ट्कळि सागंता येईल, यातही संदेह नाही, तरीसुद्धा 
तो काही साद्वहत्याभ्यास ठरत नाही. हा केवळ पद्वरभाषेसंबधंीिा शब्दच्छल आहे, हा आके्षपसुद्धा पटणारा 
नाही. साद्वहत्याभ्यासात सासं्कृद्वतक इद्वतहासासाठी लागणाऱ्या िंाडून साऱ्या बाबींच्या अध्ययनािा समावशे 
केलयामुळे द्वनखळ साद्वहत्याभ्यासािी िोंदीि होत असते. सारेि भेद मुळी गळून पडतात; साद्वहत्यात बाह्य 
कसोट्यािंा िंिुप्रवशे होतो व पद्वरणामी, या ना त्या, संलग्न अभ्यासके्षत्रात द्वकतपत राबद्ववता येते, यावरून 
साद्वहत्यािे मूलय ठरद्ववले जाऊ लागते. साद्वहत्य आद्वण सासं्कृद्वतक इद्वतहास यामंध्ये असा अभेद कस्लपणे 
म्हणजे साद्वहत्यािे म्हणून स्वतःिे द्ववद्वशष्ट के्षत्र असून त्याच्या स्वतःच्या खास अभ्यासपद्धती आहेत, ही 
गोष्टि मुदलात नाकारणे होय. 
 

साद्वहत्यािी व्यायया करण्यािा दुसरा माग ुम्हणजे त्यािी व्याप्ती ‘श्रेष्ठ गं्रथा’ंपुरती मयाद्वदत करणे. 
हे श्रेष्ठ गं्रथ ‘साद्वहस्त्यक घाटाच्या अथवा अद्वभव्यक्तीच्या दृष्टीने लक्षणीय’ असले की, मग त्यािंा द्ववषय 
कोणता का असेना. येथे एक तर केवळ सौंदयमूलयािी झकवा सौंदयुमूलयाबरोबर सवुसामान्य बौद्वद्धक 
महते्तिी कसोटी लावण्यात येते. भावकद्ववता, नाटक आद्वण कादंबरी यातंील सवुश्रेष्ठ कृती द्वनवडताना 
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सौंदयुगुणािंा आधार घेतला जातो, तर अन्य प्रकारच्या गं्रथाचं्या द्वनवडीत त्यांिी प्रद्वतष्ठा बौद्वद्धक महत्ता 
याचं्याबरोबर काही संकुद्वित स्वरूपािी सौंदयुमूलये द्वविारात घेतली जातात. ती मूलये म्हणजे शलैी, 
रिनाकौशलय आद्वण प्रस्तुतीकरणािा सवुसाधारण जोमदारपणा यासंारखी सुटी-सुटी गुणवैद्वशष्ट्ट्ये 
असतात. साद्वहत्यासंबधंी बोलताना झकवा त्यािी वगेळीक स्पष्ट करताना हाि सवुसामान्य द्वशरस्ता द्वदसून 
येतो. ‘अमुक अमुक गोष्ट साद्वहत्य नव्हे,’ असे म्हणताना आपण अशाि स्वरूपािा मूलयद्वनणयु करीत असतो. 
तसेि इद्वतहास, तत्त्वज्ञान झकवा द्ववज्ञान या शाखामंधील एखाद्या पुस्तकािी ‘साद्वहत्या’त गणना करीत 
असतानाही आपली द्वनणयु घेण्यािी तऱ्हा हीि असते. 
 

बहुतेक साद्वहत्येद्वतहासगं्रथातूंन तत्त्वज्ञ, इद्वतहासकार, धमुशास्त्रज्ञ, नीद्वतशास्त्रज्ञ, राजकारणी 
इतकेि नव्हे, तर काही वैज्ञाद्वनक याचं्याद्ववषयीिेही द्ववविेन येत असते. उदा. बाकुली आद्वण ह्यमू, द्वबशप 
बटलर आद्वण द्वगबन, बकु, फार काय ॲडम स्स्मथ याचं्याद्ववषयीसुद्धा ज्यात वाढीव पद्धतीिी माद्वहती द्वदली 
जात नाही, अशा इंग्लंडच्या अठराव्या शतकाच्या साद्वहत्येद्वतहासािी कलपनाही करणे कठीण आहे. कवी, 
नाटककार आद्वण कादंबरीकार याचं्या मानाने सदर गं्रथकारादं्ववषयीिे द्ववविेन प्रायः बरेि त्रोटक असते, हे 
खरे; तरीपण ते द्ववविेन त्याचं्या लेखनातील सौंदयुगुणापंुरते क्वद्विति सीद्वमत राहात असते. प्रत्यक्षात या 
गं्रथकाराचं्या वैद्वशष्ट्ट्याबद्दलिी खास जाणकारी नसताही पुरद्ववलेली जुजबी स्वरूपािीि माद्वहती अखेर 
आपलया पदरात पडत असते. तत्त्वज्ञानी हे नाते वगळून ह्यमूिा, इद्वतहासकारावगेळा द्वगबनिा, द्विस्ती 
धमुसुधारक व नीद्वतशास्त्रज्ञ वापरता द्वबशप बटलरिा तसेि नीद्वतशास्त्रज्ञ व अथुशास्त्रज्ञ या पदावेगळा ॲडम 
स्स्मथिा द्वविार करताि येऊ नये, हे रास्त आहे; परंतु या द्वविारवतंािें व्यासंगािे द्ववषय तत्त्वज्ञान, 
नीद्वतशास्त्र, इद्वतहासशास्त्र आद्वण आर्मथक द्वसद्धान्त यासंारखे असतात व या द्ववषयाचं्या इद्वतहासावर 
साद्वहत्येद्वतहासकारािें खरेखुरे प्रभतु्व नसते. पद्वरणामी बहुतेक साद्वहत्येद्वतहासगं्रथामंधून या द्वविारवंतािंा 
घेतलेला परामथु योग्य संदभरुद्वहत आद्वण म्हणून तुटपुजं्या स्वरूपािा असतो. अशा प्रकारिे द्ववषय यथोद्वित 
हाताळणारा इद्वतहासकार म्हणून एखाद्या द्वनव्वळ साद्वहत्येद्वतहासकारािे पद्वरवतुन तसे आपोआप 
होण्यासारखे नसते. मग तो भलत्याि के्षत्रात जाणूनबुजून घुसणारा नुसता संकलनकार ठरतो. 
 

अध्ययन-अध्यापनाच्या उद्वद्दष्टाने अलग अलग ‘श्रेष्ठ गं्रथकृती’च्या अभ्यासािी जरूर द्वशफारस 
करता येण्याजोगी आहे. द्ववद्यार्थयांनी–द्ववशषेतः साद्वहत्याभ्यासाला प्रारंभ करणाऱ्या द्ववद्यार्थयांनी–वचे्यािें 
संग्रह वा एखादा दुर्ममळ ऐद्वतहाद्वसक गं्रथ यापेंक्षा एखादा श्रेष्ठ गं्रथ झकवा िागंले गं्रथ अभ्यासावते, या 
गोष्टीला आपण सवांनी अनुमती द्वदली पाद्वहजे. [Mark van Doren, Liberal Education, New York 1943.] पण हीि गोष्ट 
वैज्ञाद्वनक शासे्त्र, इद्वतहास झकवा अन्य एखाद्या संग्रहशील आद्वण द्ववकासनशील द्ववषयाबंाबत कोणी द्वनभळेपणे 
लागू करील,तर ते मात्र शकंास्पद ठरावे. लद्वलत साद्वहत्याच्या इद्वतहासािी कक्षा श्रेष्ठ गं्रथापुरती मयाद्वदत 
करून घेतलयावर एकतर सामाद्वजक, भाद्वषक, वैिाद्वरक आद्वण अन्य तऱ्हेिी द्वनयामक अशी पद्वरस्स्थती 
अभ्यासकाच्या दृष्टीने धूसर बनून राहते व त्यािबरोबर साद्वहस्त्यक परंपरेिे सातत्य साद्वहत्यप्रकारािंा 
द्ववकास, इतकेि नव्हे, तर साद्वहत्यप्रद्वक्रयेिी मूलप्रकृतीि मुळी अनाकलनीय होऊन बसते. त्यामुळे 
इद्वतहास, तत्त्वज्ञान आद्वण तत्सम अन्य द्ववषय यामंध्ये अद्वतरेकी ‘सौंदयुशास्त्रीय’ दृद्वष्टकोणािा प्रादुभाव होतो. 
बाकीच्या सवु इंग्रज वैज्ञाद्वनकामंधून आपण टॉमस हक्सली जेव्हा वािनीय समजून वगेळा काढतो, तेव्हा 
त्याला द्ववशदीकरणािी शलैी व रिनाकौशलय याहूंन काही द्वनराळी कारणे असत नाहीत, हे उघडि आहे. 
या कसोटीमुळे काही थोडे अपवाद वजा जाता, मौद्वलक तत्त्वझितकाऐवजी लोकद्वप्रय द्वविारप्रसारकानंाि 
आपण िुंकते माप देत असतो. म्हणजे डार्मवनपेक्षा हक्सलीवर व काटंपेक्षा बगसुाँवर आपण पसंतीिे 
द्वशक्कामोतुब करतो! 



 

अनुक्रमणिका 

‘द्वलटरेिर’ (साद्वहत्य) ही संज्ञा साद्वहत्यकलेपुरती म्हणजे कलपनाजन्य साद्वहत्यापुरती सीद्वमत 
करून घेतलयास ते उद्वित ठरणार आहे. अशा उपयोजनातही काही अडिणी आहेति. तरीपण इंग्रजीतील 
‘द्वफक्शन’ (कस्लपत कथासाद्वहत्य) झकवा ‘पोएरी’ (काव्य) या संभाव्य स्वरूपाच्या पयायी संज्ञा द्ववद्वशष्ट 
संकुद्वित अथाने आधीि रूढ होऊन बसलेलया आहेत; झकवा ‘इमदॅ्वजनेद्वटव्ह द्वलटरेिर’ (कलपनाजन्य 
साद्वहत्य) अगर ‘बेल लेत्र’ (लद्वलत गद्य) या संज्ञा स्क्लष्ट व द्वदशाभलू करणाऱ्या आहेत. ‘द्वलटरेिर’ 
(साद्वहत्य) य संजे्ञबाबत एक आके्षप असा आहे : या संजे्ञिी व्युत्पत्ती Litera (अक्षर) पासून असलयामुळे 
द्वतच्यावरून द्वलद्वखत झकवा मुद्वद्रत साद्वहत्यि सूद्वित होते आद्वण साद्वहत्याच्या सुसंगत संकलपनेत ‘मौद्वखक 
साद्वहत्या’िा अंतभाव िंाला पाद्वहजे, हे तर उघडि आहे. या दृष्टीने इंग्रजी ‘द्वलटरेिर’शी तुलना केलयास 
जमुन पयाय व्होटुकुन्स्ट (Wortkunts=‘शब्दकळा’) आद्वण रद्वशयन पयाय ‘स्लोव्हेस्नोस्त’ (Slovesnost) 
हे अद्वधक समपुक आहेत. 
 

या प्रश्नािा उलगडा करण्यािा सवांत सोपा माग ु म्हणजे साद्वहत्यात भाषेिा जो द्ववद्वशष्ट तऱ्हेने 
उपयोग करण्यात येतो, त्यािा स्वतंत्र द्वविार करणे. द्वशलपकलेिी समवायी सामग्री पाषाण झकवा ब्राँिं 
धातू, द्वित्रकलेिी रंग, संगीतािी नाद तिति साद्वहत्यािी समवायी सामग्री भाषा ही आहे. पण भाषा म्हणजे 
काही पाषाणासारखा जड पदाथु असत नाही, ती मानवािी एक स्वयंद्वनर्ममती असते व म्हणून एका द्ववद्वशष्ट 
भाद्वषक गटाच्या सासं्कृद्वतक वारशाने भारलेली असते, यािीही जाणीव ठेवली पाद्वहजे. 
 

भाषेच्या उपयोजनाबाबत साद्वहस्त्यक, द्वनत्य,–व्यावहाद्वरक आद्वण वैज्ञाद्वनक असे मुयय स्वरूपभेद 
केले पाद्वहजेत. टॉमस क्लाकु पॉलक याने आपलया ‘द्वद नेिर ऑफ द्वलटरेिर’ [Thomas C. Pollock, The Nature of 

Literature, Princeton 1942.] (साद्वहत्यािी प्रकृती) या गं्रथात प्रस्तुत प्रश्नािी जी ििा केलेली आहे, ती 
तेवढ्यापुरती बरोबर असली, तरी खास करून साद्वहस्त्यक व द्वनत्य–व्यावहाद्वरक या स्वरूपभेदाचं्या 
संदभातील त्यािे द्ववविेन पूणपुणे समाधानकारक उतरलेले नाही. हा प्रश्न मूलभतू महत्त्वािा तर आहेि. 
द्वशवाय प्रत्यक्ष सोडवणुकीच्या दृष्टीनेही तो द्वबलकुल सोपा नाही, कारण इतर कलाहूंन साद्वहत्यािी वेगळीक 
अशी आहे की, साद्वहत्यकलेला स्वतःिे असे खास माध्यम नाही व या कलेिी अनेक द्वमश्ररूपे आद्वण सूक्ष्म 
संक्रमणे द्वनःसंशयपणे अस्स्तत्वात असतात. द्ववज्ञानािी भाषा व साद्वहत्यािी भाषा यातंील भेद दशदु्ववणे 
त्यातलया त्यात सुलभ आहे. तरीपण केवळ ‘द्वविार’ व ‘भावना’ झकवा भावावस्था यातं भेद करणे हेही पुरेसे 
ठरत नाही. कारण साद्वहत्यात ‘द्वविार’ अवश्यमेव असतो आद्वण भावनात्मक भाषा ही काही केवळ 
साद्वहत्यािीि द्वमरास नाही. उदा. दोन पे्रद्वमकातंील संवाद झकवा एखादे भाडंण यािें द्वनरीक्षण कराव.े तरीही 
आदश ुवैज्ञाद्वनक भाषा शुद्ध ‘अद्वभधात्मक’ (denotative) असते, द्वनर्मदष्ट वस्तू व तद्दशकु द्विन्ह यातं एकास 
एक असा संबंध राखला जावा, असा द्वतिा हेतू असतो. द्विन्ह हे पूणुपणे यादृस्च्छक असते. अथात त्यािी 
जागा दुसरे एखादे समतुलय द्विन्ह घेऊ शकते. द्विन्ह हे पारदशकु असते. म्हणजे स्वतःकडे लक्ष न खेिून 
घेता ते द्वनःसंद्वदग्धपणे द्वनर्मदष्ट वस्तूकडे लक्ष वधूेन घेत असते. अशा रीतीने वैज्ञाद्वनक भाषेिा कल गद्वणती 
झकवा प्रतीकात्मक तकुशास्त्राच्या द्विन्हपद्धतीकडे असतो. सतराव्या शतकाच्या अंद्वतमपादाइतक्या जुन्या 
काळी लैबद्वनज याने कॅरेक्टेद्वरस्स्टका युद्वनव्हसाद्वलस (Charecteristica Universalis) सारयया 
द्ववर्श्भाषेच्या रिनेिा उपक्रम केलेला होता. द्ववज्ञानािे ध्येय तिति असते. वैज्ञाद्वनक भाषेच्या तुलनेने 
साद्वहस्त्यक भाषा काही बाबतींत उणीव वाटावी. द्वशवाय अशी भाषासुद्धा इतर कोणत्याही ऐद्वतहाद्वसक 
भाषेसारखीि असते. समोच्चाद्वरत द्वभन्नाथी शब्द आद्वण व्याकरद्वणक झलगाप्रमाणे यदृच्छामूलक व तकुशून्य 
कोटींिी तीमध्ये रेलिेल असते. ऐद्वतहाद्वसक योगायोग, स्मृद्वतसंद्विते व सहिारी कलपना यानंी ती भरलेली 
असते. एका शब्दात सागंायिे तर ती द्वनतातं ‘व्यंजनाप्रिुर’ (connotative) असते. द्वशवाय केवळ 
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द्वनदेशनात्मक भाषेहून साद्वहस्त्यक भाषा सवुस्वी द्वनराळी असते. अद्वभव्यंजकतेिा अंगभतू असा खास पैलू 
द्वतला असतो. तीवरून बोलणारािा वा द्वलद्वहणारािा रोख आद्वण दृद्वष्टकोणही कळून येतो. जे सागंायिे 
असते, त्यािे नुसते द्ववधान करून वा त्यािे प्रकटीकरण करून ती थाबंत नाही. द्वतला वािकाच्या मतावर 
पद्वरणाम करावयािा असतो, त्यािे मन वळवावयािे असते आद्वण अखेर त्याच्यात पद्वरवतुन घडवनू 
आणावयािे असते. साद्वहत्यािी भाषा आद्वण द्ववज्ञानािी भाषा यातं आणखीही एक महत्त्वािा भेद असतो : 
पद्वहलीमध्ये द्विन्हाला म्हणजे शब्दाच्या ध्वद्वनप्रतीकतेलाि महत्त्व द्वदले जाते. द्वतच्याकडे लक्ष वेधले जाव ेया 
हेतूने छंद, अनुप्रास, नादािें आकृद्वतबधं यासंारखी सवु प्रकारिी तंते्र शोधून काढण्यात आलेली द्वदसून 
येतात. 
 

वैज्ञाद्वनक भाषेशी तुलना करून दशदु्ववलेले हे भेद द्ववद्ववध तऱ्हेच्या साद्वहत्यकृतींत द्वभन्न द्वभन्न 
प्रमाणात आढळून येतात. उदा. ज्यािें समपुक भाषातंर होणे सुतराम् अशक्य असते अशा नादाकृद्वतबंधािें 
महत्त्व भावकाव्याच्या मानाने कादंबरीत कमी राहील. लेखकाच्या दृद्वष्टकोणावर आवरण घालणाऱ्या आद्वण 
जवळ जवळ त्याला लपवनू ठेवणाऱ्या एखाद्या ‘वस्तुद्वनष्ठ कादंबरी’त एखाद्या आत्मद्वनष्ठ भावकाव्याच्या 
मानाने अद्वभव्यंजकतेिा पैलू अगदीि क्षीण असेल. ‘शुद्ध’ कद्ववतेत अद्वतक्षीण असणारा व्यावहाद्वरकतेिा पैलू 
एखाद्या हेतुप्रधान कादंबरीत झकवा उपहासपर वा बोधपर काव्यात मोठ्या प्रमाणावर असेल. द्वशवाय भाषेत 
आणलया जाणाऱ्या बौद्वद्धकतेिे प्रमाणही द्वभन्न द्वभन्नि राहील : काही ताद्वत्त्वक व बोधपर काव्ये व 
समस्याप्रधान कादंबऱ्या अशा असतात की, द्वनदान काही वळेा तरी त्या भाषेच्या वैज्ञाद्वनक उपयोजनाच्या 
अगदी द्वनकट आलेलया असतात. मात्र साद्वहत्यकृतींच्या प्रत्यक्ष तपासणीत भाषेच्या द्वकतीही संद्वमश्र तऱ्हा 
दृग्गोिर िंालया, तरी द्वतिा साद्वहस्त्यक उपयोग व वैज्ञाद्वनक उपयोग हा भेद अगदी सुस्पष्ट आहे. 
साद्वहस्त्यक भाषा ही सवुसामान्य भाषेच्या ऐद्वतहाद्वसक संरिनेत अद्वधक खोलवर गुंतलेली असते; ती 
द्विन्हाच्या स्वयमेव जाद्वणवेवरि भर देते; वैज्ञाद्वनक भाषा आपले जे अद्वभव्यंजकतेिे अंग नेहमी शक्य द्वततके 
क्षीण करू पाहते, ते अद्वभव्यंजकतेिे अंग तसेि व्यावहाद्वरकतेिे अंगही साद्वहस्त्यक भाषेला द्ववशषे प्रकषाने 
असते. 
 

द्वनत्य-व्यावहाद्वरक भाषा आद्वण साद्वहस्त्यक भाषा यातंील भेद स्पष्ट करणे अद्वधकि कठीण आहे. 
द्वनत्य व्यवहारािी भाषा ही काही एकरूप संकलपना नव्हे. तीमध्ये बोलभाषा, व्यापारी भाषा, सरकारी भाषा, 
धार्ममक भाषा, द्ववद्यार्मथवगािी वाह्यात स्वरूपािी बोली यासंारयया द्ववद्ववध तऱ्हािंा अंतभाव होतो. परंतु 
वैज्ञाद्वनक भाषेिा अपवाद केलयास साद्वहस्त्यक भाषेच्या संदभात जे काही वर म्हटले आहे, त्यातले बरेिसे 
अन्य तऱ्हेच्या भाद्वषक उपयोगानंाही लागू होणारे आहे. रूक्ष सरकारी प्रकटनापंासून तो प्रक्षोभक 
आणीबाणीच्या क्षणी उफाळून आलेलया आवशेोद्गारापंयिंत द्वभन्न द्वभन्न तऱ्हा द्वनत्य व्यावहाद्वरक भाषेत मोडत 
असलया, तरी तीसुद्धा ऐद्वतहाद्वसक भाषेप्रमाणे तकुदुष्ट बाबींनी संदभजुन्य भेदानंी भरलेली असते. 
द्वतच्यामध्ये वापरलेलया द्विन्हाबंाबत जाणीवपूवुकता अशी क्वद्वित प्रसंगीि दाखद्ववली जाते. मात्र अशी 
जाणीवपूवुकता नामे,द्वक्रयापदे झकवा शास्ब्दक कोट्या या संदभातील नादात्मक अथुप्रतीकतेपुरतीि काय 
ती द्वदसून येत असते. द्वकत्येकदा द्वनत्यािी भाषासुद्धा द्वक्रयाप्रवणतेवर व मनोभदू्वमकेवर पद्वरणाम घडवनू 
फलश्रुती पदरात पाडून घेण्यािी इच्छा बाळगत असते, यात काही शकंाि नाही. द्वतिी कायुकक्षा केवळ 
द्वविारसंक्रमणापुरती मानणे, अथाति िुकीिे ठरेल एखाद्या छोट्या बालकािी श्रोत्याद्ववना तासन् तास 
िाललेली बडबड झकवा एखाद्या प्रौढािी िार मंडळींत िाललेली द्वनरथुक वटवट पाद्वहलयास हे उघड 
होईल की, भाषेिे असेही काही प्रयोग असतात की, जे खरोखर झकवा द्वनदान मूलतः तरी 
द्वविारसंक्रमणात्मक द्वबलकुल असत नाहीत. 
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अशा रीतीने द्वनत्य-व्यवहारातील द्ववद्ववध तऱ्हेच्या उपयोगाहून साद्वहस्त्यक भाषेत पद्वहला फेर 
पडतो, तो संययात्मक दृष्टीने होय. तेथे भाषेच्या साधनसामग्रीिा फायदा सहेतुकपणे आद्वण पद्धतशीरपणे 
द्वकती तरी अद्वधक प्रमाणात घेतला जात असतो. द्वनत्याच्या प्रसंगातील व्यक्तीपेक्षा एखाद्या आत्मद्वनष्ठ 
कवीच्या रिनेमधील ‘व्यस्क्तमत्त्वा’िे द्वित्रण अद्वधक सुसंगतपणे व सविंकषपणे समूतु िंालेले असते. 
काव्याच्या काही प्रकारातं द्ववरोधाभास, नानाथुता, संदभजुन्य अथुपद्वरवतुन, फार काय, झलग, काळ 
यासंारयया व्याकरणीय जातींिे जाणूनबुजून घडवनू आणलेले तकुदुष्ट साहियुही द्वदसून येते. आपलयाला 
बळेबळे जाणीव देण्याच्या व आपले लक्ष वधेण्याच्या प्रयत्नामुळे काव्याच्या भाषेत द्वनत्य-व्यवहारातील 
भाषेच्या साधनसामग्रीिे संयोजन केले जाते, द्वतिी वीण घट्ट केली जाते व कधीकधी तर द्वतिी मोडतोडही 
केली जाते. द्वपढ्यान् द्वपढ्या िालत आलेलया मूक व अज्ञात कायातून तयार होत आलेली व पूवुद्वसद्ध 
असलेली यातली द्वकतीतरी साधनसामग्री लेखकाला आयतीि द्वमळत असते. अत्यंत प्रगत अशा काही 
साद्वहत्यामंध्ये व द्ववशषेतः काही युगामंध्ये कवी फक्त प्रस्थाद्वपत िंालेलया रूढ परंपरािंा उपयोग करीत 
असतो. भाषा जणू त्याच्यासाठी स्वयमेव काव्यरूप घेऊन अवतरते. तरीसुद्धा प्रत्येक कलाकृती आपलया 
सामग्रीवर द्ववद्वशष्ट सुसूत्रता, द्ववद्वशष्ट संघटना व एकझपडत्व लादीत असते. हे एकझपडत्व पुष्ट्कळशा 
शब्दद्वित्रातंलयापं्रमाणे आद्वण साहसकथातंलयाप्रमाणे कधी कधी द्वशद्वथल स्वरूपािे जाणवते, तर काही 
कद्ववतामंध्ये तेि एकझपडत्व पद्वरणत होत जाऊन व्याद्वमश्र व सुबद्ध संघटनेत रूपातंद्वरत िंालेले द्वदसते. 
इतके की, त्याचं्या अंद्वतम पद्वरणतीला बाध न आणता त्यातला एखादा शब्द बदलणे झकवा शब्दाचं्या 
स्थानात द्वफरवाद्वफरव करणे जवळजवळ अशक्य असते. 
 

साद्वहस्त्यक भाषा आद्वण द्वनत्यािी भाषा यातंील व्यावहाद्वरक स्तरावरील भेद अद्वधक स्पष्ट आहेत. 
प्रत्यक्ष बाह्य कृतीला उद्युक्त करणाऱ्या सवु तऱ्हेच्या रिनेवर आपण एक तर ‘वक्तृत्व’ असा द्वशक्का मारतो 
झकवा द्वतला कद्ववत्व म्हणून तरी मान्यता देत नाही. खरी कद्ववता आपलयावर अद्वधक सूक्ष्म असा पद्वरणाम 
करीत असते. कलाही आपलया कथनद्ववषयाला, कसली ना कसली, िौकट घालून वास्तव जगतापासून 
त्याला बाहेर काढीत असते. अशा रीतीने आपलया शब्दाथुद्ववषयक द्ववश्लेषणात आपण ‘स्वाथुद्वनरपेक्ष 
झितन’, ‘सौंदयात्मक अंतर’, ‘िौकटीिी संरिना’ यासंारयया काही सौंदयुशास्त्रीय स्वरूपाच्या समान 
संकलपना पुनश्च रूढ करू शकतो. त्यािबरोबर आपण हेही ध्यानात ठेद्ववले पाद्वहजे की, कला आद्वण अ-
कला, साद्वहस्त्यक आद्वण असाद्वहस्त्यक भाद्वषक उद्गार याचं्यातील भेद अस्स्थर स्वरूपािा असतो. 
सौंदयात्मक प्रयोजनािी व्याप्ती अनेकानेक प्रकारच्या भाद्वषक प्रकटीकरणानंा लागू होईल इतकी वाढू 
शकते. सवु प्रकारच्या प्रिारकी कलेला झकवा बोधपर आद्वण उपहासपर काव्याला वगळणारी 
साद्वहत्यद्ववषयक संकलपना संकुद्विति ठरेल. द्वनबधं, िद्वरत्र आद्वण आलंकाद्वरक वक्तृत्वशाली स्वरूपाच्या 
सीमारेषेवरील बऱ्यािशा प्रकारानंा आपणास मान्यता देणे भाग आहे. इद्वतहासाच्या द्वभन्न द्वभन्न कालखंडात 
सौंदयाच्या प्रयोजनाच्या कक्षा कधी द्ववस्तृत तर कधी आकंुद्वितही िंालेलया द्वदसतात, कधी कधी धार्ममक 
प्रविनापं्रमाणे खाजगी पते्रही कला-प्रकारातं गणली आहेत. उलटपक्षी आज साद्वहत्य-प्रकाराचं्या 
संकराद्ववरुद्ध जी समकालीन प्रवृत्ती द्वदसून येते, तदनुषंगाने सौंदयात्मक प्रयोजनािा संकोि िंालेला 
आढळतो व कलेच्या द्ववशुद्धतेवर लक्षणीय जोर द्वदली जात असतो. सवुव्यापी सौंदयुवादाद्ववरुद्ध व 
एकोद्वणसाव्या शतकाच्या उत्तरपादात घोद्वषत िंालेलया त्याच्या दाव्याद्ववरुद्ध आज प्रद्वतद्वक्रया सुरू िंालेली 
आहे. वैज्ञाद्वनक प्रबधं, तत्त्वज्ञानपर प्रबदं्वधका, राजकीय पुस्स्तका व धार्ममक प्रविने यासंारयया पूणपुणे 
वगेळ्या व सौंदयात्मक घटक आढळतात. यािी आपण दखल घेतली, तरीसुद्धा ज्या कृतीत सौंदयात्मक 
प्रयोजनािें प्राधान्य आहे, अशािंाि द्वविार साद्वहत्य या नात्याने होणे श्रेयस्कर. 
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तथाद्वप साद्वहत्यािी मूलप्रकृती त्याच्या द्वनदेशनात्मक पैलंूच्या प्रकाशात सवाद्वधक प्रकट होते. 
साहद्वजकि भावकद्ववता, महाकाव्य, नाटक हे परंपरागत प्रकार साद्वहत्य कलेच्या कें द्रस्थानी आहेत. या 
सवु साद्वहत्यप्रकारािंा द्वनदेश थेट द्वभडतो तो कस्लपत कथाद्ववर्श्ासी, कलपकतेच्या जगाशी. कादंबरी, 
कद्ववता झकवा नाटक यातील द्ववधाने शब्दशः खरी नसतात; ती काही तकुशुद्ध द्ववधाने नसतात. एखादी 
ऐद्वतहाद्वसक कादंबरी झकवा बालिंॅकिी कादंबरी प्रत्यक्ष घद्वटतािंी ‘माद्वहती’ देत आहे, असे वाटते आद्वण 
इद्वतहास व समाजशास्त्र यावंरील गं्रथातही हीि माद्वहती द्वमळते, असेही वाटते; पण या दोहोंमध्ये कें द्रवती 
स्वरूपािा आद्वण महत्त्वािा फारक आहे. आत्मपर भावकद्ववतेत कवीने उल्लेद्वखलेला ‘मी’सुद्धा कालपद्वनक 
आद्वण नाट्यात्मक ‘मी’ि असतो. एखाद्या कादंबरीत रंगद्ववलेली व्यक्ती ही ऐद्वतहाद्वसक झकवा प्रत्यक्ष 
जीवनातील व्यक्तीहून द्वभन्न असते. कादंबरीतील व्यस्क्तद्वित्रण हे वणनुपर वाक्याचं्या िारा झकवा लेखकाने 
व्यक्तीच्या तोंडी घातलेलया वाक्याचं्या िाराि काय ते केलेले असते. त्या व्यक्तीला भतू नसतो, भद्ववष्ट्य 
नसतो, कधी कधी जीद्ववतसातत्यही नसते. या प्राथद्वमक द्वविारासरशी द्ववटेनबग ु द्ववद्यापीठातील द्ववद्याथी 
हॅम्लेट, बापािा हॅम्लेटवरील प्रभाव लुकडा आद्वण तरुण फालस्टाफ, ‘शके्सद्वपयरच्या नाद्वयकािंी 
कौमायुवस्था’, ‘लेडी मकॅबेथला द्वकती मुले होती?’ [Most of the work of E. E. Stoll is relevant here. See also L. L. 
Schücking, CharakterproblemebeiShakespeare, Leipzig 1919 (English tr., London 1922) and L. C. Knights, How Many 
ChildrenHadLadyMacbeth? Cambridge 1933 (reprinted in Explorations, London 1946, pp. 15-54) . Recent treatments of 
conventionalism v. naturalism in the drama are S. L. Bethell, Shakespeareand the Popular Dramatic Tradition. Durham. N. C. 
1944, and Eric Bentley, The Playwright as Thinker, New York 1946.] यासंारयया पुष्ट्कळशा समस्या आपोआप रद्दबातल 
होतात. कादंबरीतील स्थलकाल म्हणजे काही वास्तव जीवनातील खराखुरा स्थलकाल नव्हे. अगदी 
यथाथुवादी भासणारी कादंबरी झकवा अगदी ‘जीवनािा थरथरता तुकडा’ म्हटला, तरी तोसुद्धा 
कोणत्यातरी कलापठडीला धरूनि रिलेला असतो. द्ववशषेतः अलीकडील ऐद्वतहाद्वसक दृद्वष्टकोणातून 
पाद्वहलयास कथासूत्रािी द्वनवड, स्वभावद्वित्रणािी पद्धत, प्रसंगािी पसंती व स्वीकृती, संवाद घडवनू 
आणण्यािी तऱ्हा या बाबतीत यथातर्थयवादी कादबऱ्यातं परस्पर साम्य केवढे आहे, यािी िागंलीि कलपना 
यावी. पराकोटीिी यथातर्थयवादी नाटके घ्या. केवळ दृश्यात्मक िौकटी पुरतीि नव्हे; तर स्थलकालािी 
हाताळणी, वास्तववादी म्हणद्ववणाऱ्या संवादामधील द्वनवडीिे व योजकतेिे तत्त्व आद्वण रंगमंिावरील 
पात्रािंी आगमन-द्वनगमुनािंी तऱ्हा या बाबतीतसुद्धा ती नाटके रूढ द्वशरस्त्याला धरून असतात असा प्रत्यय 
येईल. [For remarks on time in the novel, see Edwin Muir, The Structure of the Novel, London 1928. For the treatment of time in 
other genres. see T. Zielinski. Die Behandlung gleichzeitiger Vorgange im antiken Epos’, Philologus, Supplementband, VIII 
(1899-1901) , pp. 405-99; Leo Spitzer, ‘Uber zeitliche Perspektive in der neueren fanzösischen Lyrik, Die neueren Sprachen, 
ⅩⅩⅩⅠ (1923) , pp. 241-66 (reprinted, Stilstudien, Ⅱ Munich 1928, pp. 50-83) ; Oskar Walzel, ‘Zeitform im lyrischen Gedicht’, 
DasWortkunstwerk, Leipzig 1926, pp. 277-96. In recent years (partly owing to the influence of Existentialist philosophy) much 
attention has been paid to the problem of time in literature. See Georges Poulet. Etudes sur le temps humain, Paris, English tr. 
Baltimore 1956, and La Distance interieure, Paris 1952, English tr. Baltimore 1959; A. A. Mendilow, Time and the Novel, London 
1952; Hans Meyerhoff, Time in Literature, Berkeley, Cal. 1955. See also Emil Staiger. Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters, 
Zurich 1939, second ed., 1953; Günther Müller, Die Bedeutung der Zeitin der Erzählkunst. 1946.] ‘द्वद टेंपेस्ट’ व ‘ए डॉलस 
हाऊस’ यातं परस्परद्वभन्नता केवढीही असो, नाट्याच्या या रूढ द्वशरस्त्यािी कास धरण्यात ती दोन्ही नाटके 
सारखीि सहभागी आहेत. 
 

‘कस्लपत कथात्मकता’, ‘नवशोधन’ झकवा ‘कलपकता’ यानंा साद्वहत्यािी व्यवच्छेदक लक्षणे 
मानलयास द्वसद्वसरो झकवा माँटेन्, बॉस्युए झकवा एमसुन् याचं्यापेक्षा होमर, डातें, शके्सद्वपयर, बाल  िंॅक, 
कीट्स याचं्या बाबतीत साद्वहस्त्यक दृष्ट्ट्या द्वविार होऊ शकतो, व प्लेटोच्या ‘द्वरपस्ब्लक’सारयया कृतींना 
‘सीमेवरिी उदाहरणे’ म्हणून जरूर मान्यता द्यावी लागते. अशा कृती जरी मूलतः तत्त्वज्ञानाच्या के्षत्रात 
मोडत असलया, तरी द्वनदानपक्षी त्यातलया महान द्वदव्यकथानंा व ‘नवशोधन’ व ‘कस्लपत कथात्मकता’ या 
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गुणानंी नटलेलया उताऱ्यानंा तरी तशी मान्यता नाकारणे कठीण आहे. ही साद्वहत्यद्ववषयक संकलपना 
मूलयाद्वधद्वष्ठत नाही, ती वणुनात्मक आहे. एखाद्या श्रेष्ठ व प्रभावशाली गं्रथािी गणना वक्तृत्वशाली लेखन, 
तत्त्वज्ञानपर गं्रथ वा राजकीय प्रिार-पुस्तकातं केली, तरी त्याच्या महते्तला कसलाही बाध येत नाही. 
सौंदयुशास्त्रीय द्ववश्लेषण, शलैीशास्त्र आद्वण संरिना याचं्यासारयया साद्वहस्त्यक व तत्सम इतर समस्या अशा 
सवु कृतींबाबतही दत्त म्हणून पुढे उभ्या राहताति. कस्लपत कथात्मकतेिा कें द्रवती गुणद्ववशषे मात्र त्यात 
आढळत नाही. एविं एखादी द्वनकृष्टतम कादंबरी असो, द्वनकृष्टतम कद्ववता असो, वा द्वनकृष्टतम नाटक 
असो, त्या सवांिा अंतभाव ‘कस्लपत कथात्मकते’च्या संकलपनेत होईल. साद्वहत्यकृतींिे कला या नात्याने 
होणारे वगीकरण आद्वण द्वतिे मूलयमापन या दोहोंमध्ये स्पष्ट भेद करणे बरे. 
 

एका सवुसाधारण गैरसमाजािे येथे द्वनराकरण केले पाद्वहजे : ‘कलपनात्मक साद्वहत्य’ म्हटले 
म्हणजे त्यात प्रद्वतमािंा उपयोग असलाि पाद्वहजे असे नाही. काव्यात्म भाषा ही साध्या आलंकाद्वरकतेपासून 
तो एखाद्या ब्लेक झकवा येट्स् याचं्या सवुसमावशेक पौराद्वणक द्वदव्यकथानंी युक्त अशा 
आद्ववष्ट्कारपद्धतीपयिंत ओतप्रोत प्रद्वतमामय बनलेली असते, पण प्रद्वतमामयता हा काही कस्लपत कथात्मक 
द्ववधानािा आद्वण म्हणून पुष्ट्कळशा साद्वहत्यािा अद्वनवायु गुणद्ववशषे नाही. प्रद्वतमािंा संपूण ु अभाव 
असलेलयाही कद्ववता िागंलया असतात, तसेि द्वनव्वळ ‘द्ववधानस्वरूपी’ [Wordsworth’s ‘We Are Seven’ is an 
instance of a non-figurative poem. Robert Bridges’s ‘I love all beauteous things, I seek and adore them is an example of an 
imageless poem. The term ‘poetry of statement was used first by Mark van Doren in defence of Dryden’s poetry. (See John 
Dryden, A Study of his Poetry, New York 1946, p. 67; originally published in 1920.) One can however, argue that metaphor in a 
broad sense is the principle of all poetry, See e.g. William K. Wimsatt and Cleanth Brooks, LiteraryCriticism, A Short history, 
New york 1957, pp. 479-50.] काव्यही असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रद्वतमामयता व प्रत्यक्ष सेंद्वद्रय झकवा दृद्वष्टगोिर 
प्रद्वतमा घडद्ववणे यातं गल्लत करता कामा नये. हेगेलच्या प्रभावाखालील द्वफशर आद्वण एडवडु फॉन हाटुमन् 
याचं्यासारयया एकोद्वणसाव्या शतकातील सौंदयुमीमासंकानंी असा दावा माडंला आहे की, सवु कला 
म्हणजे द्वविारािंा सेंद्वद्रय व िमकदार आद्ववष्ट्कारि. उलट दुसऱ्या मतप्रणालीच्या (द्वफडलर, द्वहलडेब्रडँ, 
द्वरएल) मंडळींनी यच्चयावत कला ‘शुद्ध दृद्वष्टगोिर’ ठरद्ववली होती. [Adolf von Hildebrand, Das Problem der Form 
in der bildenden Kunst, third ed., Strassburg 1901 (English tr. New York 1907) . See also Hermann Konnerth, 
DieKunsttheorieConrad Fiedlers, Munich 1909; Alois Riehl, ‘Bemerkungen zu dem Problem der Form in der Dichtkunst’, 
Vierteljahrschrift fürwissenschaftlichePhilosophie, ⅩⅩⅠⅠ (1897) , pp. 283-306, ⅩⅩⅠⅠ (1898) , pp. 96-114 (An application of the 
concept of pure visibility to literature) ; Benedetto Croce, ‘La teoria dell’ arte come pura visibilità, Nuovi saggi di estetica, Bari 
1920, pp. 239-54.] परंतु पुष्ट्कळसे श्रेष्ठ साद्वहत्य मुळात सेंद्वद्रय प्रद्वतमािंी जागृती करतेि असे नाही, झकवा 
त्यामुळे तशी जागृती िंालीि तर ती यदृच्छेने, प्रसंगपरत्व ेआद्वण अधूनमधून खंद्वडत रीतीनेही घडून येत 
असते. [Theodor A. Meyer, Das Stilgesetz der Poesie, Leipzig 1901] अगदी कस्लपत पातळीवरिे स्वभावद्वित्रण 
करतानासुद्धा लेखक दृग्गोिर प्रद्वतमािें संसूिन करीलि असे नाही. दोस्तोएव्हस्की झकवा हेन्री जेम्स 
याचं्या कोणत्याही स्वभावद्वित्रािी मनोवस्था, पे्ररणा, मूलयमापन, दृद्वष्टकोण आद्वण इच्छा-आकाकं्षा ही 
संपूणुपणे जाणून घेतलयाद्वशवाय आपण आपलया डोळ्यापंुढे त्या त्या पात्रािी मूती क्वद्विति उभी करू शकू. 
 

लेखक फारफार तर काहीएक योजनापूवुक तयार केलेली रूपरेषा सूद्वित करू शकेल अगर 
टॉलस्टॉय झकवा टॉमस मनॅ याचं्याप्रमाणे पात्रािी एकमेव शारीद्वरक लकब द्विद्वत्रत करील. लद्वलत पुस्तकात 
मोठ्या प्रमाणावर द्वित्ररूपाने आद्ववष्ट्कार केलयास आपण आके्षप घेतो. मग त्यातली द्विते्र कुशल द्वित्रकारािी 
असोत, झकवा काही बाबतींत खुद्द लेखकाने (उदा. थकॅरेिी) काढलेली असोत. यावरून लेखकाने 
आपलयासमोर योजनापूवुक उभी केलेली पात्रािी रूपरेषा, आणखी तपशील न भरण्याच्या उद्वद्दष्टानेि तयार 
केलेली असते, हे उघड होते. 
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कद्ववतेतील प्रत्येक रूपक दृद्वष्टगोिर स्वरूपात साकार कराव ेलागलयास आपण पूणपुणे िद्वकत 
होऊ, अगदी िक्रावनू जाऊ. या दृद्वष्टगोिरतेच्या सवुस्वी आहारी गेलेले जसे काही वािक आढळतात, 
तसेि मूळ संद्वहतेच्या गरजेतून अशी कलपनाद्विते्र उभी करावयास लागावीत, असे काही उतारेही 
साद्वहत्यात असतात. परंतु कवीच्या रूपकात्मक तंत्रांिे द्ववश्लेषण व मानसशास्त्रीय समस्या यातं घोटाळा 
करता कामा नये. अशा प्रकारिी तंते्र मोठ्या प्रमाणात मानद्वसक प्रद्वक्रयाशंी द्वनगद्वडत असतात व अशा 
प्रद्वक्रया साद्वहत्यबाह्य बाबतीतही घडत असतात. आपलया द्वनत्याच्या भाषेत रूपकालंकार अस्फुट स्वरूपात 
असतो आद्वण अद्वशष्ट बोलीत आद्वण लोकद्वप्रय म्हणींत तर त्यािा स्फुट आद्ववष्ट्कारही आढळतो. रूपकात्मक 
के्षत्रातंराने अमूतुरूप पावलेलया बहुतेक संज्ञा (उदा. comprehend, define, eliminate, substance, 
subject, hypothesis) यासुद्धा अखेरीस शारीद्वरक नातेसंबधंातूनि व्युप्ताद्वदत िंालेलया आहेत. जसे 
काव्य अद्वभजात (classical) , ट्यूटॉद्वनक, केस्लटक व द्विस्ती अशा आपलया सासं्कृद्वतक द्वदव्यकथािंी वा 
प्रतीकािंी उपयोजना करते, तसेि ते भाषेिे रूपकात्मक स्वभावद्ववशषे पुनरुज्जीद्ववत करून आपलया 
तत्संबदं्वधत जाद्वणवा जागृत करते. 
 

आपण साद्वहत्य व अ-साद्वहत्य यामंधील ज्या भेदािंी येथे ििा केली, ते—संघटना, व्यस्क्तद्वनष्ठ 
अद्वभव्यक्ती, माध्यमद्ववषयक जाणीव व त्यािी पद्वरणामकारक योजना, व्यावहाद्वरक प्रयोजनािा अभाव आद्वण 
अथाति कथात्मक कलपकता—हे सवु भेद म्हणजे ‘द्ववद्ववधतेतील एकत्व’, ‘स्वाथुद्वनरपेक्ष झितन’, 
‘कलात्मक अंतर’, ‘रिनात्मक िौकट’ व ‘नवशोधन’, ‘कलपकता’, ‘सजुन’ यासंारयया शब्दाथुद्वविाराच्या 
पद्वरघातील पूवापार िालत आलेलया संज्ञािें पुनर्मवधानि होय. यामंधील प्रत्येक संज्ञा साद्वहत्यकृतीच्या एका 
पैलूिे, शब्दाथुद्ववषयक एकेका गुणद्ववशषेािे वणुन करते. यातंील कोणतीही एक संज्ञा स्वयमेव 
समाधानकारक ठरत नाही. यामधून एक द्वनष्ट्कषु तरी उधसून वर यावा : साद्वहस्त्यक कलाकृती म्हणजे 
अथुबाहुलययुक्त व द्ववद्ववध संबधंयुक्त गुंफणीतून स्तरीकरण िंालेली एक जद्वटल स्वरूपािी संघटना 
असते. नेहमीिी ‘सजीव झपडा’िी पद्वरभाषा द्वदशाभलू करणारी ठरते, कारण ती ‘द्ववद्ववधतेतील एकते’च्या 
एकाि पैलूवर भर देते व सदैव जीवशास्त्रातील साम्यसंबधं शोधण्याच्या अप्रस्तुत ठरणाऱ्या द्वदशलेा आपला 
मोहरा वळवते. द्वशवाय ‘आशय व अद्वभव्यक्ती यािंी एकरूपता’ या वाक्प्रयोगाने जरी कलाकृतीमधील अद्वत-
द्वनकट स्वरूपाच्या परस्परसंबधंाकडे लक्ष वधेले जात असले, तरी त्यामध्येही वाजवीहून अद्वधक सुकरता 
असलयामुळे द्वदशाभलूि होते. त्यायोगे कलावस्तूच्या आशयद्ववषयक झकवा तंत्रद्ववषयक कोणत्याही घटकािे 
द्ववश्लेषण सारखेि उपयुक्त ठरणारे असते, अशा भ्रामक कलपनेला उते्तजन द्वमळते व कोणत्याही कृतीिी 
समग्रता न्याहाळण्याच्या कतुव्यातून आपली सोडवणूक होते. ‘आशय’ व ‘अद्वभव्यक्ती’ ह्या संज्ञा इतक्या 
परस्परद्ववद्वभन्न अथांनी योजलया जातात की, त्याचं्या केवळ समीपद्ववन्यासाने काहीि पदरात पडत नाही. 
खरोखर द्वकतीही दक्षतेने त्याचं्या कलपना ठरवनू घेतलया, तरी त्या संज्ञा कलाकृतीिी अगदी सरधोपट 
तऱ्हेिी दोन खंडातं द्ववभागणी केलयावािून राहात नाहीत. कालकृतीच्या आधुद्वनक द्ववश्लेषणाला अद्वधक 
जद्वटल प्रश्नादं्वनशी प्रारंभ होत असतो. ते प्रश्न म्हणजे द्वतच्या अस्स्तत्वािे स्वरूप व द्वतिी स्तरव्यवस्था. [See 
the bibliography of this chapter for the books upon which this discussion is based.]  
 

∎ 
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३ . 
साणित्याचेप्रयोनन 
 
 

कोणत्याही प्रकारच्या सुसूत्र अशा साद्वहत्यद्ववषयक द्ववविेनात साद्वहत्यािी प्रकृती व प्रयोजन 
याचं्यामध्ये अन्योन्य सहसंबंध राखणे अगत्यािे असते. काव्यािी प्रकृतीि त्यािा उपयोग ठरवीत असते. 
एखादी वस्तू वा वस्तुवग ुयािंी मूलप्रकृती कोणती आहे झकवा त्यािें कें द्रवती स्वरूप काय आहे, यावरूनि 
त्यािंा सवोत्कृष्ट व तकुसंगत उपयोग कोणता, हे ठरत असते. कोणत्याही वस्तूिे मूलभतू प्रयोजन संपुष्टात 
आलयावरि द्वतिा दुय्यम स्वरूपािा उपयोग सुरू होत असतो. िरखा मोडीत द्वनघण्यािी वेळ आली की, तो 
सजावटीिी वस्तू झकवा पदाथुसंग्रहालयात माडंावयािा जुना नमुना बनत असतो. सागंीद्वतक प्रयोजन 
संपलयानंतर एखाद्या िौरस आकाराच्या द्वपयानोिा उपयोग लेखनोपयुक्त मेजसारखा केला जातो. 
त्यािप्रमाणे वस्तूच्या उपयोगावरून द्वतिी प्रकृती ओघानेि ठरते. वस्तूकडून साधले जाणारे कायु म्हणजेि 
ती वस्तू! कोणत्याही कलावस्तूिी जडणघडण द्वतच्या प्रयोजनकायानुरूपि केली जात असते आद्वण 
कालमान, साधनोपलब्धी व अद्वभरुिीच्या दृष्टीने इष्ट अशा अपेक्षा यानुंसार त्या वस्तूला साहाय्यभतू होणाऱ्या 
उपागंािंी जोड द्वदली जात असते. एखाद्या साद्वहत्यकृतीत, साद्वहत्याच्या प्रयोजनाच्या दृष्टीने अनावश्यक, 
पण एकंदरीत मनोवधेक व अन्य कारणास्तव समथुनीय असा बराि भाग असू शकतो. 
 

इद्वतहासाच्या वाटिालीबरोबर साद्वहत्यािी प्रकृती व प्रयोजन याचं्या संकलपनातं काही फेर पडला 
आहे काय?–प्रश्नािे उत्तर तसे सोपे नाही. पुरेसे मागे जाता आले तर होकाराथी उत्तर देता येईल. आता 
ज्या काळी साद्वहत्य, तत्त्वज्ञान व धमु यानंा वगेळे अस्स्तत्व नव्हते, अशा अगदी जुन्या काळापयत मागे जाता 
येईल. ग्रीक लोकामंधील इस्कीलस व हेद्वसयड ह्यािंी नावे उदाहरणे म्हणून कदाद्वित पुढे करता येतील. 
परंतु कवी आद्वण तत्त्वज्ञ यामंधील िंि पुरातन आहे, हे तर प्लेटोि बोलून िुकला आहे व त्याच्या 
म्हणण्यातला तर्थयाशं आजही आपण जाणू शकतो. उलट एकोद्वणसाव्या शतकाच्या अखेरीस िंालेला 
‘कलेसाठी कला’ हा वाद झकवा त्याहून आधुद्वनक काळात पुढे आलेला ‘द्ववशुद्ध काव्या’िा (Poesie pure) 
द्वसद्धान्त या दोहोंमुळे घडून आलेलया पद्वरवतुनािे अद्वतरेकी स्तोम माजद्ववणे योग्य नाही. काव्याला 
नीद्वतबोधािे साधन मानणाऱ्या प्रवृत्तीला पो याने ‘बोधवादी पाखंड’ म्हणून संबोद्वधले आहे. मात्र कद्ववता 
आनंद देते व द्वशकद्ववते, झकवा ती आनंद देता देता द्वशकद्ववते, हे पुनरुज्जीवनकालात प्रिद्वलत असलेले 
परंपरागत तत्त्व आद्वण ‘बोधवादी पाखंड’ यानंा एकाि पंक्तीला बसद्ववणे, हे काही बरोबर नाही. 
 

साद्वहत्यािी प्रकृती व प्रयोजन यादं्ववषयी शक्यतो व्यापक व सवुसामान्य संकलपना घेतलया व त्यािंी 
अन्य मानवी कृतींशी व मूलयाशंी साम्यभेदात्मक तुलना करून पाद्वहली, तर एकंदरीत प्रकृद्वत-
प्रयोजनद्ववषयक पूवीच्या भदू्वमकेत मूलभतू स्वरूपािा फरक पडलेला नाही, हीि गोष्ट सौंदयुमीमासेंिा व 
काव्यशास्त्रािा इद्वतहास आपलया मनावर झबबवतो. 
 

सौंदयुमीमासेंच्या इद्वतहासािे सार बव्हंशी का िंदात्मक कलपनेिारा माडंता येईल. ‘संुदर व 
उपयुक्त’ (dulce and utile) अथवा काव्य हे संुदर व उपयुक्त असते, या होरेसच्या मतप्रणालीत या 
िंिातील पूवुपक्ष व उत्तरपक्ष दोन्ही एकवटलेले आहेत. या दोहोंपैकी कोणतेही एक द्ववशषेण सुटे सुटे घेऊन 
काव्यामागे लावलयास काव्यप्रयोजनासंबधंी अगदी ध् रुवात्मक गैरसमज माजतात. काव्यप्रकृतीपेक्षा 



 

अनुक्रमणिका 

काव्यप्रयोजनाच्या पायावर सुांदर व उपयुक्त यातं सहसंबधं साधणे बहुधा अद्वधक सुकर होते. ‘काव्य म्हणजे 
आनंद’ (इतर कसलयाही आनंदासारखा) हा दृद्वष्टकोण ‘काव्य म्हणजे नीद्वतबोध’ (एखाद्या 
पाठ्यपुस्तकासारखा) या दृद्वष्टकोणाला प्रत्युत्तर आहे. [Horace (Ars poetica, lines 333-44) gives, in fact, three 
alternative ends for poetry : 

Aut prodesse volunt aut delectare poetae 
Omne tuilt punctum qui miscuit utile dulci, 

Lectorem delectando pariterque monendo... 
The ‘polar heresies – The taking of either alternative end by itself – are refuted in R. G. Collingwood’s Principlesof Art, 

Oxford 1938 (the chapters on Arts as Magic ‘and Art as Amusement’) .] यच्चयावत काव्य म्हणजे मतप्रिार असतो व 
असावयास पाद्वहजे, या मताला प्रत्युत्तर हे की, काव्य म्हणजे शुद्ध नाद असतो व शुद्ध प्रद्वतमासृष्टी असते. 
मानवी भावद्ववर्श्ाशी सुतराम् संदभ ु नसणारी ती एक शोभेिी वलेबुट्टी असते, असावयास पाद्वहजे! कला 
म्हणजे ‘क्रीडा’ आद्वण उलटपक्षी कला म्हणजे ‘कृती’ (कथासाद्वहत्यािी ‘काराद्वगरी’ : The ‘craft’ of 
fiction–कला-‘कृती’, ‘The work’ of art’) या उभयद्ववध परस्परद्ववरोधी द्वसद्धान्ताचं्या दरम्यान सूक्ष्मतम 
अशी द्वकतीतरी आवृत्त्या पाहावयास सापडतात. यातला कोणताही एकमेव सुटा सुटा द्वसद्धान्त बहुधा 
स्वीकाराहु वाटत नाही. काव्य म्हणजे ‘क्रीडा’, उत्स्फूतु मनोरंजन, असे म्हटलयास कलावतंाने घेतलेली 
दक्षता, त्यािे कौशलय व योजकता यािंी तसेि काव्यािे गाभंीयु व महत्ता यािंी योग्य ती बजू राखली जात 
नाही, अशी आपली भावना होते. उलटपक्षी काव्य म्हणजे ‘कृती’ वा ‘काराद्वगरी’ असे म्हटलयास 
काव्यानंदाच्या व काटंप्रणीत ‘द्वनष्ट्प्रयोजना’च्या संकलपनेला छेद द्वदला जातो, अशी आपली धारणा होते. 
तेव्हा संुदर व उपयुक्त या दोहोंना एकाि वेळी न्याय द्वमळेल, अशा स्वरूपाति काव्याच्या प्रयोजनािी 
माडंणी िंाली पाद्वहजे. 
 

समीक्षाशास्त्रातील द्ववद्ववध संज्ञािंा काटेकोर अथाने उपयोग करण्यािी प्रवृत्ती अगदी अलीकडिी 
आहे, यािे भान राखलयास होरेसप्रणीत प्रस्तुत सूत्र या ििेिे सूतोवाि करण्याच्या दृष्टीने सोयीिे ठरते. 
त्यासाठी रोमन–कालखंडव पुनरुज्जीवन कालखंड यामंधील सजुनशील प्रद्वक्रयानंा गवसणी घालता येईल, 
अशा रीतीने होरेसच्या या सूत्रातील संज्ञानंा पुरेसा व्यापक अथु बहाल केला पाद्वहजे. होमरने आपले 
‘इद्वलयड’ काव्य नीद्वतबोधासाठी द्वलद्वहले, असे ल बोसुएिे मत होते. ‘अँद्वटगनी’ या आपलया आवडत्या 
शोकास्न्तकेद्ववषयी हेगेलनेसुद्धा थेट असेि मतप्रदशनु केलेले आहे. परंतु असे नीद्वतपाठ देण्यािी कायुवाही 
ही काही कलेिी फलश्रुती नव्हे; ‘उपयुक्त’ म्हणजे ‘ज्यात कालापव्यय होत नाही ते’, ‘केवळ कालके्षपािा 
प्रकार नव्हे ते’, ‘काही तरी गंभीरपणे दखल घेण्याजोगे’; तर संुदर म्हणजे ‘कंटाळा आणीत नाही ते’, 
‘केवळ कतुव्यकमु नव्हे ते’, ‘स्वयमेव फलश्रुद्वतरूप असणारे.’ 
 

साद्वहत्यािी सवुसामान्य व्यायया करताना ही दुहेरी कसोटी पायाभतू धरून िालता येईल, का 
केवळ श्रेष्ठ साद्वहत्यालाि लागू होणारी ती कसोटी आहे? अती प्रािीन साद्वहत्यििेत श्रेष्ठ, िागंले साद्वहत्य व 
‘द्वनम्नस्तरीय साद्वहत्य’ असे भेद केलेले आढळत नाहीत. द्वनम्नस्तरीय साद्वहत्याला (उदा॰ गद्वलच्छ 
माद्वसके) ‘उपयुक्त’ झकवा ‘बोधप्रद’ म्हणता येईल झकवा काय, याबद्दल खरोखरि शकेंला जागा आहे. 
साधारणतः अशा साद्वहत्यािी गणना केवळ ‘पलायन’ वा ‘रंजन’ या सदराति होत असते. पण अशा 
साद्वहत्यािा द्वविार ‘िागंलया साद्वहत्या’च्या वािकवगाच्या दृद्वष्टकोणातून न करता ‘द्वनम्न स्तरीय 
साद्वहत्या’च्या वािकवगाच्या भदू्वमकेतून िंाला पाद्वहजे. अगदी अपद्वरपक्व कादंबरीच्या वािकाच्या 
साद्वहत्यद्ववषयक आत्मीयतेत मॉर्मटमर ॲडलरसारयया तज्ज्ञाला द्वकमानपक्ष ज्ञानलालसेिी बीजे तरी 
आढळली आद्वण ‘पलायन’वृत्तीच्या संदभात सागंायिे, तर केनेथ बकु याने असला आरोप द्वकती द्वनसरडा 
असतो, यािी जाणीव करून द्वदलेलीि आहे. ‘अवतीभवतीच्या वातावरणाद्ववषयी कलावतंािी नाराजी 
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वािकाला स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने एखादे पलायनवादी स्वप्नही साहाय्यभतू ठरेल...द्वमद्वसद्वसपीच्या 
द्वकनाऱ्यावर एकान्तवासात भाबडेपणाने गुंजन करीत राद्वहलयाने कलावंत ‘द्ववध्वसंक’ बनू शकेल.’ [Mortimer 
Adler, Art and Prudence, New York 1937, p. 35 and passim; K. Burke; Counterstatement. New York 1931, p. 151.]  
 

आपलया प्रश्नािे संभाव्य उत्तर असे की, सवुि कला संुदर असते व उद्वित रीतीने उपयोग करून 
घेणाऱ्या वािकाचं्या दृष्टीने ती ‘उपयुक्त’ही असते. ती जी अद्वभव्यक्ती करीत असते, ती वािकाच्या 
स्वयंपे्रद्वरत द्वदवास्वप्नापेक्षा वा झितनापेक्षा द्वनखालस वरच्या पातळीवरिी असते. मात्र सदर अद्वभव्यक्ती 
आपलया द्वदवास्वप्नाशी वा झितनाशी द्वमळतीजुळती अशीि आहे, असे वािकानंा वाटायला लावण्यािे 
कौशलय द्वतच्या ठायी असते. या द्वतच्या कौशलयामुळे तसेि त्या अद्वभव्यक्तीतून वािकानंा जी ‘पलायनवादी’ 
मुक्तता लाभते, तीमुळे त्यानंा आनंद होत असतो. 
 

एखादी साद्वहत्यकृती प्रयोजनदृष्ट्ट्या जेव्हा पूण ु यशस्वी होते, तेव्हा द्वतच्यामध्ये ‘आनंद’ व 
‘उपयुक्तता’ हे दोन्ही ‘सूर’ एकसाथ जुळून आलेले असतात; एवढेि नव्हे, तर ते द्वतच्या ठायी पूण ुएकजीव 
िंालेले असतात. आपलया द्ववद्ववध प्रकारच्या आनंदािंी यादी भली मोठी होईल. पण साद्वहत्यानंद हा काही 
त्या यादीतील नुसता आपणास पसंत पडलेला एक आनंद नव्हे, तर तो एक वगेळा ‘उच्चतर आनंद’ आहे, 
असे आपण ठामपणे प्रद्वतपाद्वदले पाद्वहजे. कारण द्वनरपेक्ष झितनासारयया उच्चतर द्वक्रयेपासून तो द्वमळत 
असतो व साद्वहत्यािी उपयुक्तता–त्यािी बोधप्रदाता–त्यािे गाभंीयु–म्हणजेसुद्धा एक प्रकारिी आनंदप्रद 
गोष्टि असते. एखादे काम आपले कतुव्यकमु आहे व म्हणून ते बजावलयाद्वशवाय इलाज नाही झकवा एखादा 
पाठ नेमलेलाि आहे तेव्हा तो द्वशकण्यावािून गत्यंतर नाही, अशा स्वरूपािे काही हे गाभंीयु नव्हे. हे गाभंीयु 
सौंदयात्म असते, प्रत्यक्षानुभतूीच्या स्वरूपािे असते. आधुद्वनक दुबोध काव्यािा एखादा सापेक्षतावादी 
िाहता शब्दकोड्ाप्रमाणे वा बुद्वद्धबळातंलया खेळीप्रमाणे अद्वभरुिी हा वैयस्क्तक पसंती-नापसंतीिा प्रश्न 
समजून सौंदयुमीमासंक समीके्षला सदैव नाके मुरडू शकेल. एकंदरीति िुकीच्या कलपनामुंळे एखादा 
द्वशक्षणशास्त्रज्ञ एखादी श्रेष्ठ कद्ववता वा कादंबरी ऐद्वतहाद्वसक माद्वहती देण्यास झकवा नीद्वतपाठ देण्यास 
द्वकतपत साहाय्यभतू होते, यावरि द्वतिे गाभंीयु ठरव ूपाहील. 
 

दुसरा महत्त्वाच्या प्रश्न म्हणजे साद्वहत्यािे प्रयोजन एकि की अनेक? ‘प्रायमर फॉर द्वक्रद्वटक्स’ या 
आपलया गं्रथात बोॲज ने साद्वहत्यात गोडी वाटण्याच्या कारणािंी अनेकता व तदनुसार होणारे समीक्षाप्रकार 
यािें खेळकरपणे वणनु केले आहे. तसेि खेदपूवुक म्हणा, झकवा कंटाळून म्हणा, एद्वलयटनेही‘द यसू् ऑफ 
पोएरी ॲण्ड द यसू् ऑफ द्वक्रद्वटद्वसिंम्’ या गं्रथाच्या अखेरीस ‘काव्याच्या द्ववद्ववधते’बरोबरि द्वभन्न द्वभन्न 
प्रकारिी कद्ववता, द्वभन्न द्वभन्न काळी, द्वभन्न द्वभन्न प्रकारच्या गोष्टी कशा साधू शकते, याद्ववषयीच्या ििेवर 
आवजुून भर द्वदलेला आहे. पण हे िंाले अपवाद. कला झकवा साद्वहत्य वा काव्य यािंा गंभीरपणे द्वविार 
करणे म्हणजे, सामान्यमानाने, द्वनदान त्याचं्या स्वतःच्या प्रकृतीला अनुरूप असा त्यािंा खास उपयोग आहे, 
असे मानणे. काव्य हे तत्त्वज्ञान व धमु यावंर कुरघोडी करून त्यािें स्थान पटकाव ूशकेल, या आनुलडच्या 
मतािा द्वविार करताना एद्वलयट म्हणतो, ‘...इहलोकी झकवा परलोकीही अशी एखादी वस्तू अस्स्तत्वात 
नाही की, जी अन्य वस्तूिी जागा घेऊ शकेल...’ [G. Boas, Primer for Critics, Baltimore 1937; T. S. Eliot, Use of 

Poetry, Cambridge, Mass. 1933, pp. 113-155] म्हणजे कोणत्याही प्रामाद्वणक मूलयप्रणालीला दुसरा खराखुरा पयाय 
असत नाही; झकबहुना खरेखुरे पयाय अशी िीजि अस्स्तत्वात नाही. व्यवहारात मात्र साद्वहत्य अनेक 
गोष्टींिी जागा घेताना उघडि द्वदसले. प्रवासािी वा परदेशपयुटनािी; प्रत्यक्षानुभवािी वा कालपद्वनक 
स्तरावरील पयायी जीवनािी ते जागा घेते झकवा एखाद्या इद्वतहासकाराला सामाद्वजक साधनसामग्री 
म्हणूनही त्यािा उपयोग होऊ शकतो. पण अन्य कोणालाही जे योग्य रीतीने करता येत नाही, असे 
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साद्वहत्यािे द्ववद्वशष्ट कायु–त्यािा स्वतःिा म्हणून खास उपयोग–आहे की नाही? की साद्वहत्य म्हणजे 
तत्त्वज्ञान, इद्वतहास, संगीत व प्रद्वतमासृष्टी यािंी नुसती एक द्वखिडी आहे? –अशी द्वखिडी की, द्वजिे 
आधुद्वनक अथुव्यवस्थेच्या तत्त्वानुसार सुटे सुटे वाटप करणे शक्य व्हावे? खरा मूलभतू प्रश्न आहे तो हा! 
 

साद्वहत्यािे समथुक असा द्ववर्श्ास प्रकट करतील की, साद्वहत्यािे अस्स्तत्व म्हणजे काही एखाद्या 
आष ुअवशषेािें तगून राहणे नव्हे; ती एक द्वनरंतर अस्स्तत्व असणारी गोष्ट आहे. जे कवी झकवा काव्याध्यापक 
नाहीत, व म्हणून ज्याचं्या उपजीद्ववकेिी द्वहतसंबधं साद्वहत्याच्या अस्स्तत्वात गुंतलेले नाहीत, असेही अनेक 
लोक हा पक्ष उिलून धरतील. साद्वहत्यमूलयाच्या स्वरूपाद्ववषयीिा कोणताही द्वसद्धान्त असो, त्यात 
अनुभवािे अनन्यसाधारण मूलय पायाभतू असते. आपले बदलते साद्वहत्यद्वसद्धान्त त्या अनुभवाला उत्तरोत्तर 
अद्वधकाद्वधक न्याय द्वमळावा या द्वदशनेेि प्रयत्न करीत असतात. 
 

काव्य हे ज्ञान–एक द्ववद्वशष्ट प्रकारिे ज्ञान–देते व त्याति त्यािी उपयुक्तता व गाभंीयु साठद्ववलेले 
आहे, असे ठामपणे प्रद्वतपादणारी एक समकालीन द्वविारसरणी आहे. काव्य हे ज्ञानािे एक रूप आहे. काव्य 
हे इद्वतहासाहून अद्वधक ताद्वत्त्वक असते, या आपलया सुप्रद्वसद्ध सूत्रात ॲद्वरस्टॉटलला असेि काहीतरी 
अद्वभपे्रत असाव.े कारण ‘इद्वतहासात घडून गेलेलया घटनािें वणनु असते; तर काव्यात घडू शकतील अशा 
घटनािें वणनु असते,’ म्हणजेि त्यात सवुसामान्य व संभवनीय घटनािें वणनु असते, परंतु काव्याप्रमाणेि 
इद्वतहास हीसुद्धा अशी अभ्यासशाखा आहे की, नेमकी व्यायया करण्याच्या दृष्टीने जी भोंगळ व ऐसपैस 
स्वरूपािी आहे. द्वशवाय द्ववज्ञानासारखा जबरदस्त प्रभावशाली प्रद्वतस्पधी आज समोर उभा ठाकलेला आहे. 
अशा वळेी द्ववज्ञान व तत्त्वज्ञान यािंा ज्याचं्याशी संबधं नाही, अशा द्ववद्वशष्ट गोष्टींिे ज्ञान साद्वहत्यामुळे होते, 
असा दावा माडंला जाऊ लागलेला आहे. डॉ. जॉन्सनसारखी नव्य अद्वभजाततावादी मंडळी 
‘सवुसामान्यतेतील भव्यता’ अशा शब्दातं काव्यािे वणनु करताना द्वदसते. तर द्वकत्येक आधुद्वनक 
द्वविारसरणीिे द्वसद्धान्तकार (उदा॰–बगसुाँ, द्वगलबी, रिँंम, स्टेस) काव्याच्या द्ववद्वशष्टत्वावर एकजात भर 
देताना आढळतात. स्टेस म्हणतो की, ऑथेलो नाटक हे काही सवुसामान्य असूयेिे नाटक नव्हे, तर 
ऑथेलोच्या असूयेिे नाटक आहे. व्हेद्वनसच्या कन्येशी लग्न केलेलया एका मूर जमातीच्या माणसाच्या 
मनातली ती द्ववद्वशष्ट असूया आहे. [W. T. Stace, The Meaning of Beauty, London 1929, p. 161.]  
 

साद्वहत्यात सवुसामान्यता असते की द्ववद्वशष्टता? साद्वहत्यद्वसद्धान्त व समथुनपर शास्त्र 
(apologetics) पद्वहलया वा दुसऱ्या गोष्टीवर भर देऊ शकतील. त्यापंैकी कोणी म्हणेल की, साद्वहत्य हे 
इद्वतहास व िद्वरत्र याहूंन अद्वधक सवुसामान्य पण मनोद्ववज्ञान व समाजशास्त्र याहूंन अद्वधक द्ववद्वशष्ट असते. 
तरीपण साद्वहत्यद्वसद्धान्तािा भर कशावर असतो, हे सागंताना धरसोडि आढळते, एवढेि नव्हे, तर प्रत्यक्ष 
साद्वहत्यव्यवहारातसुद्धा हरएक गं्रथकृतीनुसार व हरएक कालखंडानुसार सवुसामान्यता व द्ववद्वशष्टता यािें 
प्रमाण मागेपुढे होताना द्वदसते. द्वपस्लग्रम व एव्हरीमनॅ हे दोघे अद्वखल मानवजात बनण्यािी जबाबदारी 
उिलतात; परंतु जॉन्सनच्या ‘एद्वपसीन’मधील मोरोस हा ‘गमत्या’ म्हणजे एक द्ववद्वशष्ट अशी द्ववद्वित्र वल्लीि 
असतो. साद्वहत्यामधील स्वभावद्वित्रणात सवुसामान्य नमुन्यात द्ववद्वशष्ट व्यक्ती आद्वण द्ववद्वशष्ट व्यक्तीत 
सवुसामान्य नमुना द्विद्वत्रत करून ‘नमुना’ व ‘व्यक्ती’ यािंा मेळ साधलेला असतो, असेही एक तत्त्व पुढे 
येते. या तत्त्वािा अन्वयाथु लावण्यािे व त्यातून द्वनद्वश्चत व द्ववद्वशष्ट स्वरूपािे द्वसद्धान्त प्रस्थाद्वपत करण्यािे 
आजवर िंालेले प्रयत्न उपयुक्त ठरलेले नाहीत. साद्वहत्यातील नमुनाद्वित्रािंा प्रारंभ होरेसप्रणीत 
‘औद्वित्या’च्या द्वसद्धान्ताइतका (doctrine of decorum) व रोमन सुखास्त्मकेतील नमुनाद्वित्राचं्या ठरीव 
गटाइतका (बढाईखोर द्वशपाई, द्विकू्क माणूस, उधळा व स्वच्छंदी तरुण पुत्र, द्ववर्श्ासू नोकर) जुना आहे. 
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तदनंतर सतराव्या शतकातील स्वभावद्वित्राचं्या पुस्तकातूंन व मोद्वलयरच्या सुखास्न्तकातूंन आपणास याि 
तऱ्हेिे नमुनाद्वित्रण पाहायला द्वमळते. पण ही संकलपना अद्वधक सवु सामान्य पातळीवर कशी लागू 
करायिी? ‘रोद्वमओ ॲण्ड ज्युद्वलएट’मधील दाई नमुना आहे का? असलयास कशािा? हॅम्लेट हा नमुना 
आहे काय? एद्वलिंाबेथकालीन पे्रक्षकाचं्या दृद्वष्टकोणातून पाद्वहलयास तो बहुधा, डॉ. द्वटमथी ब्राईटने 
वर्मणलयाप्रमाणे द्वखन्नताग्रस्त रोगी ठरेल. पण याबरोबरि त्याच्या स्वभावात आणखीही पुष्ट्कळ गोष्टी आहेत 
व त्याच्या द्वखन्नतेला मूळ कारण काय घडेल व कोणत्या संदभात घडले, हेही सादं्वगतले गेले आहे. एका 
अथी तो व्यक्तीइतकाि नमुनाही ठरतो. कारण अनेक नमुने एकत्र भासमान व्हावते असे त्यािें द्वित्रण 
िंालेले आहे. हॅम्लेट हा पे्रद्वमक झकवा माजी द्वप्रयकर, द्ववद्याथी, नाट्यकलाद्वभज्ञ व समशरेबहाद्दरही आहे. 
प्रत्येक माणूस, मग तो अगदी साधाभोळा का असेना, अनेक नमुन्यािें कें द्र झकवा गं्रथी असतो. ज्या लोकाशंी 
आपला संबंध एकेरी स्वरूपािा येतो, ते लोक तथाकद्वथत व्यस्क्तत्वप्रधान नमुने ठरण्याजोगे असून ‘िपटे’ 
(flat) वाटतात; उलट ‘उठावदार’ पण प्राप्त िंालेलया (round) व्यस्क्तद्वित्रातं मते आद्वण नाती यािंा 
द्वमलाफ िंालेला असतो व ती सावुजद्वनक जीवन, खाजगी जीवन, परदेशातंील जीवन इ. द्ववद्ववध संदभांत 
उभी केलेली असतात. [‘Flat’ and ‘round’ are terms from Forster’s Aspects of the Novel, London 1927, pp. 103ff.]  
 

नाटक व कादंबरी याचं्या बाबतीतले बोधनात्मक स्वरूपािे मूलय मनोवैज्ञाद्वनक भासण्यािा संभव 
आहे. ‘कादंबरीकार हे मानवी स्वभावािे रहस्य जेवढे द्वशकव ूशकतील, तेवढे मानसशास्त्रज्ञानंाही जमणार 
नाही’ हा दावा सुपद्वरद्विति हे. हॉनीने तर दोस्तोएव्हस्की, शके्सद्वपयर, इब्सेन व बालिंॅक या गं्रथकारािंी 
‘अक्षय्य पुरणारी सामग्री’ या शब्दातं भलावण केलेली आहे. ई. एम्. फॉस्टर याने (‘ॲस्पेक्टस ऑफ द 
नॉव्हेल’) असे प्रद्वतपादन केले आहे की, ज्याचं्या मनःपे्ररणा व आंतद्वरक जीवन आपलयाला माहीत िंालेले 
आहे, अशा व्यक्ती अत्यलपि असतात व कादंबऱ्यािंी सवांत मोठी कामद्वगरी ही की, त्या आपलया 
व्यस्क्तद्वित्रािंी आंतद्वरक भावजीवने आपणासमोर उघडी करतात. [Karen Horney, Self-Analysis, New York 1942, 

pp. 38-9; Forster, op. cit., p. 74.] कादंबरीकार हा स्वतःच्या आत्मपरीक्षक दृष्टीने जणू आपलया व्यस्क्तद्वित्रानंा 
आंतद्वरक जीवन प्राप्त करून देतो. कोणी असाही दावा करील की, श्रेष्ठ कादंबऱ्या ह्या मनोवैज्ञाद्वनकानंा 
साधनगं्रथ झकवा व्यस्क्तगत इद्वतहास (म्हणजे स्पष्टीकरणाथु घ्यावयािी नमुन्यािी उदाहरणे) म्हणून 
उपयोगी पडतात. पण त्यायोगे मनोवैज्ञाद्वनक हे सवुसामान्य नमुने पाहण्याच्या मूलयदृष्टीनेि केवळ 
कादंबरीिा उपयोग करतील, या सत्याशीि पुन्हा आपण येऊन ठेपतो. ही मंडळी पेर गोद्वरऑला त्याच्या 
एकंदर पार्श्ुभमूीपासून (‘द मेसन वॉकेर’) व पात्रपद्वरवारातून वगेळा काढूनि त्याच्या स्वभावद्वित्राकडे 
पाहतील. 
 

या द्ववज्ञानयुगात ‘साद्वहस्त्यक मना’ला सत्यसंशोधनािा दाबा करणे शक्य आहे, हे मत, स्वतः एक 
दुय्यम कवी असूनही मकॅ्स ईस्टमनला पूणपुणे नामंजूर आहे. ‘साद्वहस्त्यक मन’ हे कसलेि खास प्रावीण्य 
नसणारे, द्ववज्ञानयुगाच्या पूवीिे, नवद्वशके मन असते व सातत्य द्वटकवनू धरण्यािी त्यािी धडपड िाललेली 
असते. आपलया भाषाप्रभतु्वाच्या बळावर आपण काढीत असलेले उद्गार म्हणजे महत्त्वािी शार्श्त ‘सत्ये’ 
आहेत, असा आभास हे मन द्वनमाण करू पाहते. साद्वहत्यातंगतु सत्य व साद्वहत्यबाह्य सत्य ही दोन्ही वगेळी 
नव्हते, ही दोन्ही सावुजद्वनक प्रत्यय पटद्ववणारी व पद्धतशीर अशी ज्ञानरूपेि असतात. सामाद्वजक शास्त्रािंी 
सद्यःस्स्थती हेि ‘सत्य’ व त्यावरि साद्वहस्त्यकािे ‘द्ववर्श्’ व त्यातली कालपनाद्वनर्ममत वास्तवता 
पारखावयािी असते आद्वण कादंबरीकाराजवळ याहून द्वनराळी अशी एखादी जादूिी तडक वाट नसते की, 
द्वजच्या योगे तो ज्ञानाच्या वतुमानस्स्थतीपयिंत िंटक्यात पोहोिू शकेल. परंतु यावर ईस्टमनिे म्हणणे असे 
आहे की, ज्ञानसंशोधन झकवा ज्ञानसंपे्रषण हे आपले आद्य कतुव्य आहे, असा जर का एखादा कलपनाशील 
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लेखक वा कवी दावा करू लागला, तर तो स्वतःद्ववषयीच्या गैरसमजामुळेि होय. आपण जे पाहतो, त्यािा 
प्रत्यययुक्त साक्षात्कार घडद्ववणे व संकलपनादृष्ट्ट्या झकवा व्यावहाद्वरक रीत्या आपणास जे आधीत माहीत 
िंालेले आहे, त्यािी कलपनाद्विते्र काढणे, हे साद्वहस्त्यकािे खरे कायु होय. 
 

यथातर्थयतेिा प्रत्यय आणून देणारे काव्य व ‘कलात्मक आंतरदृष्टी’ असणारे काव्य या उभयतातं 
भेदकरेषा आखणे कठीण आहे. ज्या गोष्टींिा प्रत्यय येणे आपलया बाबतीत आता थाबंले आहे, अशा गोष्टींिा 
प्रत्यय कलावंत आणून देतो की, ज्या गोष्टी द्वनरंतर अस्स्तत्वात असूनही आपण पाहात नाही, अशा गोष्टी तो 
पाहावयाला लावतो? द्विताडलेलया रेषारेषातं झकवा झटबाझटबांच्या जाळ्यात आकृती वा िेहरे लपद्ववणाऱ्या 
शाईने काढलेलया रेखाटनािंी येथे आठवण व्हावी. आकृती वा िेहरा यािें अस्स्तत्व त्यातं सदासवुकाळ 
असते; पण एक एकसंध पूणाकृती झकवा आकृद्वतबंध म्हणून ती आपणास जाणवत नाहीत. द्ववस्लरने 
धुक्यामधून सौंदयुमूलय शोधून काढले, तिति प्री-राफेलाईट मंडळींनी, तोपयिंत एक नमुना म्हणून झकवा 
सौंदयाकृती म्हणून न जाणवलेलया स्त्रीजातीच्या द्ववद्वशष्ट नमुन्यािंा व द्ववद्वशष्ट सौंदयािा पुढे शोध लावला. या 
शोधािंी माद्वहती वाईलडकृत ‘इन्टेन्शन्स’मध्ये देण्यातआलेली आहे. आता ही उदाहरणे ज्ञानािी म्हणायिी 
की सत्यािी? ठामपणे उत्तर द्यायला आपण किरतो. आपण या शोधानंा नवी ‘प्रत्यक्षानुभवात्मक मूलये’ 
झकवा नवे ‘सौंदयुद्वनष्ठ गुणद्ववशषे’ से संबोधीत असतो. 
 

कलेिा एक अंगभतू गुणद्ववशषे व एक द्वनकष म्हणून ‘सत्या’वरिा दावा नाकारण्यास 
सौंदयुमीमासंक का आढेवेढे घेतात, [See Bernard C. Heyl, New Bearings in Esthetics and Art Criticism, New Haven 1943, 

pp. 51 – 87] हे आपण समजू शकतो. एकतर ‘सत्य’ ही मोठी लब्धप्रद्वतद्वष्ठत संज्ञा आहे, ती मागे जोडलयाने 
कलेद्ववषयीच्या मनोमन आदरािी नोंद केलयासारखे होते. द्वशवाय श्रेष्ठतम मूलयापंैकी एक मूलय म्हणून 
सत्यािी झकमत आपणास ज्ञात आहे असेही आपणास दाखवनू देता येते. तसेि कला जर का ‘खरी’ नसेल, 
तर प्लेटोने धसमुसळेपणे संबोद्वधलयाप्रमाणे ती ‘खोटी’ ठरेल, अशी तकुदुष्ट भीतीही अंशतः आपणास वाटत 
असते. कलपनाशील (लद्वलत) साद्वहत्य हे ‘कस्लपत’ असते, ते ‘कलात्मक’ व ‘जीवनािी शास्ब्दक अनुकृती’ 
असते. ‘कस्लपत’ शब्दाच्या द्ववरुद्धाथी शब्द ‘सत्य’ हा नसून ‘तर्थय’ (fact) झकवा ‘स्थलकालद्वनबद्ध 
अस्स्तत्व’ हा आहे. ‘तर्थय’ (fact) झकवा ‘स्थलकालद्वनबदध अस्स्तत्व’ हा आहे. ‘तर्थय’ हे संभवनीयतेहून 
अद भतु असते व अशा संभवनीयतेशीि साद्वहत्याला कतुव्य असते. [See Dorothy Walsh, ‘The Cognitive Content of 
Art’, Philosophical Review LII (1943) , pp. 433-51.]  
 

कलात्मक सुसंगती साधलेलया प्रत्येक कृतीमागे द्ववर्श्दशनु (Weltanschauung) असते व 
त्याच्यािारा सवु कलामंध्ये साद्वहत्यकला हीि द्ववशषेकरून ‘सत्या’िा दावा करीत असते. तत्त्वज्ञानी झकवा 
समीक्षक हे त्यातंलया काही ‘जीवनदृष्टीं’ना तर जीवनदृष्टींहून अद्वधक सत्य मानतात. (ज्याप्रमाणे 
एद्वलयटला शलेीपेक्षा झकवा अगदी शके्सद्वपयरपेक्षासुद्धा डातेंिी दृष्टी अद्वधक सत्य वाटते.) परंतु कोणत्याही 
जीवनद्ववषयक प्रगलभ तत्त्वज्ञानात सत्यािे काही प्रमाणात तरी दशनु असतेि–द्वनदान ते तसा दावा करीत 
असते. सध्या आपण ज्यािी ििा िालद्ववली आहे, ते साणिस्त्यक सत्य हेसाणित्यातील सत्य असते. 
पद्धतशीर संकलपनाच्या स्वरूपात ते साद्वहत्याबाहेर अस्स्तत्वात असते, परंतु ते साद्वहत्याला लावनू 
दाखद्ववणे, साद्वहत्याकडून द्विद्वत्रत होणे व साद्वहत्यात साकार िंालेले असणे, हे अगदी शक्य असते. या 
अथाने डातेंमधील सत्य हे कॅथद्वलक धमुतत्त्वाला झकवा मध्ययुगीन द्विस्ती (Scholastic) तत्त्वज्ञानाला 
धरून आहे. ‘सत्या’संबंधीिी एद्वलयटिी काव्यद्ववषयक भदू्वमका मूलतः अशाि प्रकारिी आहे. ज्याचं्या 
गं्रथकृती सोद्वयवारपणे आत्मसात करता येतील असे कोणीि तत्त्वज्ञानी न आढळलयास कलावतं हेसुद्धा 
पद्धतशीर द्वविारवतं बनण्यािा आटाद्वपटा करतीलही, तरीपण सत्य हे पद्धतशीर द्वविारवतंाचं्या कके्षत 
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मोडते व कलावतं हे काही असे पद्धतशीर द्वविारवतं असत नाहीत. [Eliot, Selected Essays, New York 1932, pp. 
115-17; ‘The poet who “thinks”, writes Eliot, is merely the poet who can express the emotional equivalent of thought... All great 
poetry gives the illusion of a view of life. When we enter into the world of Homer, of Sophocles, or Virgil, or Dante, or 
Shakespeare, we incline to believe that we are apprehending something that can be expressed intellectually; for every precise 
emotion tends towards intellectual formulation.’]  
 

ही सवु भवती न भवती बऱ्याि प्रमाणात शब्दाथुद्ववज्ञानाच्या (Semantics) के्षत्रातली वाटण्यािा 
संभव आहे. ज्ञान, सत्य, बोधन (:cognition) व ‘समज’ (wisdom) या शब्दािंा आपणास कोणता अथु 
अद्वभपे्रत असतो? जर का सारेि सत्य हे संकलपनात्मक व द्ववधानात्मक असेल, तर कला, अगदी 
साद्वहत्यकलासुद्ध, सत्यािेि रूप आहे, असेम्हणता येणार नाही. द्वशवाय कोणासही रीतसर पडताळता येते, 
तेि सत्य, अशी प्रत्यक्षाथु-’वाद्यािंी संकुद्वित व्यायया आहे. ही व्यायया स्वीकारलयास प्रायोद्वगक 
दृद्वष्टकोणातून कला ही काही सत्यािे रूप ठरणार नाही. ‘ज्ञानािे माग’ु द्ववद्ववध प्रकारिे मानून सत्याला 
द्विस्वरूपी झकवा बहुस्वरूपी समजणे, हाि यावर पयाय द्वदसतो. झकवा असे मानले पाद्वहजे की ज्ञानािे 
मूलभतू असे दोनि प्रकार संभवतात. त्यातला प्रत्येक प्रकार संकेतानंी बनलेली भाषाि उपयोजीत 
असतो,–द्ववज्ञािे ‘द्ववविेक’ स्वरूपािी; तर कला ‘प्रस्तुतीकरणा’च्या स्वरूपािी भाषा वापरते. [Susanne K., 

Langer, Philosophy in a New Key, Cambridge, ‘Mass, 1942, Discursive Forms and Presentational Forms’, p. 79 ff.] ही दोन्ही 
स्वरूपे सत्य आहेत काय? पद्वहले स्वरूप सामान्यतः तत्त्वज्ञान्यानंा अद्वभपे्रत असणारेि आहे; तर दुसरे 
स्वरूप ‘द्वदव्यकथा’ंबरोबर काव्यालाही आपलया पंखाखाली घेणारे आहे. दुसऱ्या स्वरूपाला ‘सत्य’ (the 
truth) असे संबोधण्याऐवजी आपण ‘खरे’ (true) असे म्हणू या. ‘खरे’ या शब्दाच्या द्ववशषेणात्मक 
गुणधमामुळे या दोन संकलपनाचं्या संतुलनकें द्रातील भेद स्पष्ट करता येईल. कला ही द्ववशषे्ट्यदृष्ट्ट्या संुदर 
व द्ववशषेणदृष्ट्ट्या खरी असते (म्हणजेि ती सत्याला द्ववरोधी नसते.) मकॅ्लीश याने आपलया ‘आजु 
पोएद्वटका’ या गं्रथात साद्वहस्त्यक सौंदयु व तत्त्वज्ञान याचं्या उभयद्ववध दाव्यािंा मेळ घालण्यािा प्रयत्न 
करीत असता पुढील सूत्र माडंले आहे : ‘कद्ववता=खरेपणािा अभाव’ होय. काव्य हे तत्त्वज्ञानाइतकेि 
(द्ववज्ञान, ज्ञान व समंजस जाणकारी) गाभंीयुयुक्त आद्वण महत्त्वािे आहे. ते सत्याशी समतुलय वा 
सत्यासारखे आहे. 
 

श्रीमती लँगरने प्रस्तुतीकरणाच्या या प्रतीकधमाला ज्ञानािे एक रूप ठरवताना जो युस्क्तवाद केला 
आहे, त्यात साद्वहत्यापेक्षा रूपणकलावर (Plastic arts) व त्याचं्याहीपेक्षा संगीतकलेवर द्ववशषे भर द्वदला 
आहे. साद्वहत्याला, ‘द्ववविेकता’ व ‘प्रस्तुतीकरण’ यािें एक प्रकारिे द्वमश्रण मानण्याकडे लँगरबाईंिा कल 
उघडि द्वदसतो. तरीपण साद्वहत्यात आढणारे द्वदव्यकथात्मक अंग व आद्वदम स्वरूपाच्या प्रद्वतमा ह्या गोष्टी 
लंगरप्रणीत प्रस्तुतीकरणाच्या संकलपनेशी द्वमळत्याजुळत्या ठराव्यात. [op. cit. p. 288.]  
 

कला म्हणजे संशोधन झकवा सत्यासंबंधीिी ‘आंतरदृष्टी’ होय व कला, द्ववशषेतः साद्वहत्यकला 
म्हणजे ‘प्रिार’ होय, या दोन दृद्वष्टकोणातंील फरक स्पष्ट केला पाद्वहजे. दुसऱ्या दृद्वष्टकोणानुसार लेखक हा 
नवसंशोधक नसतो, तर सत्यािा एक आजुवी प्रिारक असतो.‘प्रिार’ ही संज्ञा भोंगळ असलयाने द्वतिीही 
नीट छाननी अगत्यािंी ठरते. द्ववर्श्ासाहु व्यक्तींकडून जेव्हा घातक मतप्रणालींिा प्रसार केला जात असतो, 
तेव्हाि आपण रूढबोलीत या संजे्ञिा वापर करीत असतो. या शब्दामध्ये काही एक पूवुकस्लपत गद्वणत व 
सहेतुकता गर्मभत असून काही द्ववद्वशष्ट मतप्रणालींना, झकबहुना कोत्या मतप्रणालींना वा कायुक्रमानंा तो 
लावला जात असतो. [The fact that libraians lock up and that censors prohibit the sale of some books only does not prove 
that those books alone are propaganda, even in the popular sense. It proves, rather, that the prohibited books are propraganda 
on behalf of causes disapproved by the ruling society.] प्रस्तुत शब्दािा अथु सीद्वमत करून कोणी असेही म्हणू शकेल 
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की, काही द्ववद्वशष्ट कला म्हणजे (हलक्या प्रतीिी) प्रिारि; परंतु श्रेष्ठ झकवा िागंली कला वा अस्सल कला 
(Art) ही काही तशी असण्यािी शक्यता नाही. जर का या संजे्ञिाअथु ‘आपलया जीवनद्ववषयक दृद्वष्टकोणात 
वािक सहभागी व्हावते, म्हणून त्याचं्यावर छाप पाडण्यासाठी जाणूनबुजून वा नकळत केलेला प्रयत्न’ 
इतका ताणला, तर िंाडून सवु कलावतं प्रिारक असतात वा असायलाि हवते, अशी (मागच्या द्ववधानात 
ज्या भदू्वमकेिी रूपरेषा द्वदली, त्या भदू्वमकेच्या बरोबर उलट असलेली) झकवा प्रामाद्वणक व जबाबदार अशा 
सवुि कलावंतानंा प्रिारक बनण्यावािून नैद्वतक दृष्ट्ट्या गत्यंतरि नसते, अशी भदू्वमका घेण्यास जरूर वाव 
आहे. 
 

माँटगामेरी बेलजीयन याच्या मते साद्वहस्त्यक हा कलावतं म्हणून ‘बेजबाबदार प्रिारकी’ माणूस 
असतो; यािा अथु प्रत्येक साद्वहस्त्यकाने स्वतःिा म्हणून द्ववद्वशष्ट दृद्वष्टकोण, जीवनािे तत्त्वज्ञान, 
स्वीकारलेले असते. आपला दृद्वष्टकोण झकवा तत्त्वज्ञान वािकाने स्वीकारावे यासाठी त्यािे मन वळणविे हा 
साद्वहत्यकृतीिा सदैव घडून येणारा पद्वरणाम असतो. आता मन वळद्ववणे हे नेहमीि अवैध असते. म्हणजेि 
त्यात कशावर तरी वािकािा द्ववर्श्ास बसावा यासाठी त्याला सतत पे्रद्वरत केले जात असते व त्यािी 
अनुमती द्वमळते ती संमोहनद्ववदे्यमुळेि. प्रस्तुतीकरणािी कला ही वािकािें वशीकरण करीत असते...’ 
एद्वलयटने बेलजीयनिे हे मत उद धृत करून त्यािे खंडण करताना कवीकवींतील भेद स्पष्ट केला आहे. 
‘ज्यानंा प्रिारक मानणे द्वनखालस कठीण जावे, असे कवी’ हे ‘बेजबाबदार प्रिारक कवीं’हून वगेळे होत. 
तसेि द्वतसरा वग ु म्हणजे लुके्रशस व डातेंसारखे ‘द्ववशषे प्रकारे आत्मभान ठेवणारे व जबाबदारीने प्रिार 
करणारे’ कवी. कवीने घोद्वषत केलेले उद्वद्दष्ट व त्यािा ऐद्वतहाद्वसक प्रभाव या उभय गोष्टींच्या आधारे 
कवीच्या जबाबदारीसंबंधी एद्वलएि द्वनणुय घेतो. [Elio, ‘Poetry and Propaganda’, in Literary Opinion in america (ed. 

Zabel) New York 1937. p. 25 ff.] ‘जबाबदार प्रिारक’ हा वाक्प्रयोग पुष्ट्कळानंा ‘वदतोव्याघ्रात’ वाटण्यािा संभव 
आहे; परंतु वाक्प्रयोगातील या दोन घटकाचं्या ओढाताणीतून उद भवणारा तणाव, असा त्यािा अन्वाथु 
घेतलयास तो अन्वथुक ठरेल. गंभीर कलेत एक प्रकारिी जीवनदृष्टी गर्मभत असतेि व ती तत्त्वज्ञानी भाषेत, 
झकबहुना दाशदु्वनक पद्वरभाषेत माडंणे शक्य आहे. [Stace, op, cit, 164 ff..] कलात्मक सुसंगती (द्वजला कधीकधी 
‘कलेिे तकुशास्त्र’ म्हणून संबोद्वधतात) व तत्त्वज्ञानात्मक सुसंगती यामंध्ये परस्पर सहसंबधं असतो. भावना 
व द्वविार, संवदेनशीलता व बौद्वद्धकता, उद्वितानुभतूीतून जन्मलेलया भावनेिा सच्चेपणा व झितनशीलता या 
जोड्ातं जबाबदार कलावतं कधीि गल्लत करू इस्च्छत नाही. जबाबदार कलावतं जी जीवनदृष्टी 
प्रत्ययकारीपणे साकार करतो, ती काही ढोबळ प्रिार म्हणून िलनी व यशस्वी ठरलेलया जीवनदृष्टीसारखी 
असत नाही व कोणतीही पुरेशी व्याद्वमश्र जीवनदृष्टी वशीकरणातून वा संमोहनद्ववदे्यच्या िारा अपक्व व 
अद्वविारी कृती करण्यास प्रवृत्त करीत नसते. 
 

आता ‘द्ववरेिन’ (catharsis) या संजे्ञशी द्वनगद्वडत असलेलया साद्वहत्यप्रयोजनद्ववषयक संकलपनािंा 
परामथु घ्यावयािा राद्वहला आहे. ही संज्ञा ॲद्वरस्टॉटलच्या ‘पोएद्वटक्स’ गं्रथातील असून द्वतच्यामागे 
तत्कालीन ग्रीक भाषेिा प्रदीघु इद्वतहास आहे. या शब्दप्रयोगाच्याॲद्वरस्टॉटलला अद्वभपे्रत असलेलया 
अथासंबंधी मतभेद आहेत. त्यािा ॲद्वरस्टॉटलप्रणीत अथुअथदु्वनणयुाच्या दृष्टीने महत्त्वािा असला, तरी ज्या 
तात्पयाथाने तो रूढ िंालेला आहे, त्यासंबंधात उगाि घोळ घालीत बसण्यात तर्थय नाही. काही मंडळींच्या 
मते भावनाचं्या दडपणातून आपणास—लेखकास झकवा वािकास—मुक्त करणे, हेि साद्वहत्यािे प्रयोजन 
होय. गटेने ‘द सॉरोज ऑफ वथेुर’ द्वलहून द्ववर्श्ाद्ववषयीच्या वैतागातून (Weltschmerz) जशी स्वतःिी 
सुटका करून घेतली. तित भावनािंा आद्ववष्ट्कार करणे म्हणजे त्यापासून स्वतःिी सुटका करून घेणे. 
शोकादं्वतकेिा प्रके्षक झकवा कादंबरीिा वािक हाही मुक्ततेिा वा सुटकेिा असाि अनुभव घेत असतो, 
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असेही मत माडंले जाते. सौंदयात्म अनुभवाच्या अंती त्याला जेव्हा मनःशातंी प्राप्त होत असते, तेव्हा 
त्याच्या भावनानंा वाट करून देणारा एक कें द्रझबदूि त्याला उपलब्ध िंालेला असतो. [Goethe, Dichtung and 
Wahrbeit, Bk XIII, Collingwood (op, cit., pp. 121-4) distinguishes ‘expressing emotion’ (art) from ‘betraying emotion, one form 
of not-art.]  
 

परंतु साद्वहत्य आपली भावनापंासून सुटका करते की, उलट त्यानंा िेतद्ववते? वास्तद्ववक ‘ज्या 
भावना आपण शुष्ट्क केलया पाद्वहजेत, त्यानंा उलटे खतपाणी घालून वाढद्ववण्यािे काम’ शोकास्न्तका वा 
सुखास्न्तका करतात, असे प्लेटोिे मत होते. त्याऐवजी साद्वहत्य हे जर का आपली भावनापंासून सुटका 
करीत असेल, तर कद्ववकलपनापंायी खिी पडणारे हे भावनाद्ववसजुन अनाठायीि ठरत नाही काय? आपण 
ऐन तारुण्यात पापकदुमात रुतलेले होतो, असा कबुलीजबाब सेंट ऑगस्टाईन् देतो; परंतु ‘जसा मी 
डायडोच्या हत्येमुळे रडलो तसा त्याच्यासाठी कधीि रडलो नाही...’ असेही तोपुढे म्हणतो. मग काही 
साद्वहत्य िेतक, तर काही द्ववरेिक, असे मानायिे, की वािकाचं्या गटागटानुसार व प्रद्वतसाद देणाऱ्याचं्या 
प्रकृद्वतधमानुसार हा फरक पडतो असे म्हणायिे? [Plato. Republic. X. 606 D; Augustine Confessions, I. p. 21; A. 

Warren, ‘Literature and Society’. Twentieth-Century English (ed. W. S. Knickerbocker) , New York 1946, pp. 304-14.] द्वशवाय 
यच्चयावत कला द्ववरेिकि असावी काय?—हे प्रश्न ‘साद्वहत्य आद्वण मनोद्ववज्ञान’ व ‘साद्वहत्य आद्वण समाज’ 
या प्रकरणातं मोडणारे असले, तरीसुद्धा प्राथद्वमक तयारी म्हणून, ते तेथे उपस्स्थत करून ठेवाव ेलागतात. 
 

तात्पयु, साद्वहत्यप्रयोजनाशी द्वनगद्वडत असलेलया प्रश्नामागे प्लेटोपासून वतुमानकाळपयिंत पद्वश्चमी 
जगतािा प्रदीघु इद्वतहास उभा आहे. ‘सौंदयािे द्वनद्वमत्तकारण स्वतः सौंदयुि, हे उद्गार काढणे जसे 
एमसुन् लाएकदा भाग पडले, त्याप्रमाणे कवींच्या वा काव्यपे्रमी रद्वसकाचं्या सहजप्रवृत्तींतून काही हा प्रश्न 
उपस्स्थत िंालेला नाही. उपयुक्ततावादी व नीद्वतवादी झकवा राजकारणी मुत्सद्दी व तत्त्वज्ञानी लोक, 
म्हणजेि द्ववद्वशष्ट साद्वहत्येतर मूलयासंंबंधी झकवा एकूण सवुि मूलयासंंबधंी अंदाजी आडाखे बाधूंन द्वनवाडे 
देणारी प्रद्वतद्वनधीभतू मंडळीिा हा प्रश्न उपस्स्थत करीत असतात. ह्या मंडळींिा सवाल असतो की, तर मग 
तुमच्या काव्यािा उपयोगि काय? सामाद्वजक व मानवसापेक्ष पद्वरमाणािें भान ठेवनूि ही मंडळी असा 
सवाल करीत असतात. असे आव्हान द्वमळताि कवींना झकवा काव्यािी उपजत आवड असणाऱ्या रद्वसकानंा 
समाजापुढे या सवालाला काहीतरी सयुस्क्तक जबाब देणे भागि असते. मग‘आजु पोएद्वटका’मधील एका 
पद्वरच्छेदािारे हे काम उरकले जाते. काव्यािी खादी कैणियत वा समथथन (‘Defence’ वा ‘Apology’) 
द्वलहून काढले जाते. धमुशास्त्रीय ‘समथुनशास्त्रा’िा (apologetics) हा साद्वहत्यके्षत्रीय अवतार होय. 
[Spingarn’s History of Literary Criticism in the Renaissance (New York, rev. ed.. 1924) surveys our topic under the terms 
‘function’ and ‘justification’ of poetry.] या हेतूने तसेि संभाव्य वािकवगावर डोळा ठेवनू हे लोक मग साद्वहत्याच्या 
‘आनंदा’पेक्षा त्याच्या ‘उपयुक्ते’वर स्वाभाद्ववकि भर देतात. पद्वरणामी, शब्दाथुद्ववज्ञानाच्या दृष्टीने 
साद्वहत्याच्या ‘प्रयोजना’ला त्याच्या अवातंर बाह्य संबंधाशी समतुलय मानणे आजकाल सुकर िंालेले आहे. 
परंतु स्वच्छंदतावादी आंदोलनानंतर कवींना समाजाकडून जेव्हा आव्हानि द्वदले गेले, तेव्हापासून या 
प्रश्नािे उत्तर द्वनराळ्या स्वरूपात द्वदले जाऊ लागले. ए.सी. ब्रडॅलीच्या शब्दातं ते उत्तर म्हणजे, 
‘काव्यासाठी काव्य.’ [A. C. Bradley, ‘Poetry for Poetry’s Sake’, Oxford Lectures on Poetry, Oxford 1909, pp. 3-34] 

साद्वहत्यद्वसद्धान्तकार हेदेखील ‘समथुनशास्त्रा’च्या समग्र आवाक्याला गवसणी घालण्यासाठी ‘प्रयोजन’ही 
संज्ञा उपयोद्वजतात. या अथी तो शब्द योजून काव्यािी संभाव्य प्रयोजने अनेक ठरतात, असे आपण म्हणतो. 
मात्र स्वतःच्या प्रकृद्वतधमाशी इमान राखणे हेि काव्यािे मूलभतू व प्रमुख प्रयोजन होय. 
 
7. [Max Eastman, The Literary Mind : Its Place in an Age of Science, New York 1935, esp. p. 155 ff.]   
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४ . 
साणित्य-मीमाांसा, समीक्षा, आणि इणतिास 
 
 

आपण साद्वहत्याभ्यासािे एक तकुशास्त्र कस्लपले असलयाने आता साद्वहत्यािा एकात्म व पद्धतशीर 
अभ्यासशक्य आहे, या द्वनष्ट्कषाप्रत पोिण्यावािून आपणास गत्यंतरि नाही. इंग्रजी भाषेत या अभ्यासाला 
समाधानकारक अशी संज्ञा नाही. बऱ्याि प्रिद्वलत असलेलया संज्ञा म्हणजे ‘द्वलटररी स्कॉलरद्वशप’ 
(साद्वहस्त्यक व्यासंग) व द्वफलॉलजी (भाषाशास्त्र) या होत. यातंली पद्वहली संज्ञा आके्षपाहु वाटते, यािे 
एकि कारण सागंायिे, तर ती संज्ञा समीके्षला आपलया कके्षतून वगळणारी वाटते व अभ्यासाच्या पदं्वडती 
पठडीवर द्ववशषे भर देताना द्वदसते. मात्र ‘व्यासंगी गृहस्थ’ या संजे्ञला अथु एमसुनप्रमाणे समावशेक रीतीने 
केलयास ती द्वनःसंशय स्वीकायु ठरेल. ‘द्वफलॉलजी’ या दुसऱ्या संजे्ञमुळे अनेक गैरसमज द्वनमाण होण्यािा 
संभव आहे. ऐद्वतहाद्वसक दृष्ट्ट्या पाद्वहलयास साद्वहस्त्यक व भाद्वषक स्वरूपाच्या अभ्यासािाि नव्हे; तर मानवी 
मनाच्या यच्चयावत द्वनर्ममतीच्या अभ्यासािा त्या संजे्ञत अंतभाव होत आलेला आहे. ही संज्ञा जमुनीमध्ये 
एकोद्वणसाव्या शतकात अद्वतशय मोठ्या प्रमाणावर प्रिद्वलत िंालेली असली, तरी ‘मॉडर न द्वफलॉलजी’, 
‘द्वफलॉलद्वजकल क्वाटुर ली’ व ‘स्टडीज इन् द्वफलॉलजी’ या समीक्षात्मक द्वनयतकाद्वलकावंरून ती अद्यापही 
कशी द्वटकून आहे हे द्वदसून येईल. बेख याने भाषाशास्त्राच्या अभ्यासपद्धतीसंबंधी उपलब्ध असणारा एक 
ज्ञानकोश (Encyklopadie und Methodologie der philologi schen Wissenschaften : या कोशािा 
प्रद्वसद्वद्धकाल १८७७ असला, तरी ज्या व्याययानाचं्या आधारे तो रिण्यात आला, ती १७०९ सालाइतकी 
जुनी) रिला आहे. [Philip August Boeckh, Encyklopädie und Methodologie der philogischen Wissenschaften, Leipzig 1877 

(second ed., 1886) .] त्यात भाषाशास्त्रािी व्यायया ‘ज्ञातािे ज्ञान’ अशी केलेली आहे, त्यामुळे तीमध्ये भाषा व 
साद्वहत्य, कला व राजकारण, धमु व सामाद्वजक रूढी यािंा अभ्यास अद्वभपे्रत आहे. बेखिे भाषाशास्त्र व 
ग्रीनलॉिा ‘साद्वहत्येद्वतहास’ ही व्यवहारातः कि होत. बेखच्या ‘द्वफलॉलजी’ला अद्वभजातकालीन 
गं्रथाध्ययनाच्या गरजातूंन पे्ररणा द्वमळाली होती; अथाति त्याला इद्वतहास आद्वण पुरातत्त्वद्ववद्या याचं्या 
साहाय्यािी द्ववशषे आवश्यकता होती. याि भदू्वमकेिून त्याने साद्वहत्याभ्यासही ‘द्वफलॉलजी’िी केवळ एक 
शाखाि मानलेली होती. द्वफलॉलजी म्हणजे संस्कृतीिे सविंकष शास्त्र; द्ववशषेतः जमुन स्वच्छंदतावाद्याचं्या 
सुरातं सूर द्वमळवनू तो ‘राष्ट्रीय अस्स्मता’ (National spirit) असे द्वजला संबोद्वधत असे, द्वतिेि ते शास्त्र होय, 
अशी त्यािी धारणा होती. ‘द्वफलॉलजी’ या संजे्ञिी व्युत्पत्ती तसेि या शाखेतील द्ववशषेज्ञािें प्रत्यक्ष कायु 
याचं्या योगाने या संजे्ञिा अथु पुष्ट्कळदा ‘भाषाद्ववज्ञान’ (Linguistics) , द्ववशषेतः ऐद्वतहाद्वसक व्याकरण व 
भतूकालीन भाषास्वरूपािें अध्ययन असा होत असतो. या संजे्ञिे एवढे द्ववद्ववध व परस्परद्वभन्न अथु होत 
असलयाने द्वतिा त्याग करणेि श्रेयस्कर. 
 

साद्वहत्याच्या व्यासंगाच्या कायाला लागू पडणारी दुसरी पयायी संज्ञा म्हणजे ‘संशोधन’ परंतु ही 
संज्ञा तर द्ववशषेि असमाधानकरक वाटते. कारण सामग्रीच्या प्राथद्वमक शोधावरि काय तो द्वतिा द्ववशषे भर 
असतो व शोधावयािी सामग्री द्वन सहजोपलब्ध सामग्रीयामंध्ये ती असमथुनीय भेद करते—द्वनदान ती तसा 
भेद करीत असावी, असे वाटते. उदा. एखादा माणूस द्वब्रद्वटश म्युद्विंयममध्ये जाऊन एखादे दुर्ममळ पुस्तक 
वािीत बसेल, तर ते संशोधन ठरते; पण जर का तो घरी आरामखुिीत त्याि पुस्तकािी पुनमुुद्वद्रत प्रत 
वािीत बसलेला असेल, तर त्यामागे सकृद्दशनुी तरी वगेळ्या मनोवृत्तीिा भास होतो. हाती घेतलेलया 
समस्येनुसार ज्याचं्या कायािा द्ववस्तार व स्वरूप ही मोठ्या प्रमाणावर बदलत असतात, अशी काही तरी 
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प्राथद्वमक स्वरूपािी काये, हाि अथु ‘संशोधन’ या संजे्ञने जास्तीत जास्त सुिद्ववला जातो. परंतु नवे 
आकलन, गुणधमु-द्वदग्दशनु व मूलयद्वनणयु यासंंबधंीच्या बारकाव्यासंारखे साद्वहत्याध्ययनािे खास पैलू 
‘संशोधन’ या संजे्ञतून सुिद्ववले जात नाहीत. 
 

आपलया या ‘द्ववद्वशष्ट अभ्यासके्षत्रा’त साद्वहत्य–द्वसद्धान्त, समीक्षा व इद्वतहास यामंधील भेद स्पष्ट 
करून घेणे अथाति महत्त्वािे ठरेल. एककाद्वलक व्यवस्था म्हणून साद्वहत्याकडे पाहणे, हा एक दृद्वष्टकोण 
िंाला; तर मूलतः ऐद्वतहाद्वसक प्रद्वक्रयेिे अखंद्वडत भाग म्हणून व कालक्रमानुसार रिलेली साद्वहत्यकृतींिी 
एक माद्वलका म्हणून त्याकडे पाहणे हा दुसरा दृद्वष्टकोण होय. हा आपला या संदभातला पद्वहला भेद िंाला. 
तेव्हा यापुढील भेद म्हणजे साद्वहत्यािी तत्त्वे द्वन कसोट्या यािंा अभ्यास व प्रत्यक्ष साद्वहत्यकृतींिा अभ्यास 
(मग तो कालाक्रमानुसार रिलेलया गं्रथमाद्वलकेतील असो वा सुट्या साद्वहत्यकृतीिा असो) हा होय. 
साद्वहत्यािी तत्त्वे, त्यािे प्रकार, त्याच्या कसोट्या व इतर तत्सम गोष्टी यािंा अंतभाव 
‘साद्वहत्यद्वसद्धान्ता’मध्ये करून व प्रत्यक्ष साद्वहत्यकृतींच्या अध्ययनानंा ‘साद्वहत्यसमीक्षा’ (मूलतः स्स्थद्वतशील 
भदू्वमका घेणारी) झकवा ‘साद्वहत्येद्वतहास’ या सदरात गणून त्यािें द्वववेिन केलयास प्रस्तुत भेदािें भान िागंले 
राखता येते. ‘साद्वहत्यसमीक्षा’ ही संज्ञासवुि प्रकारच्या साद्वहत्य-द्वसद्धान्तािंा अंतभाव व्हावा अशा पद्धतीने 
पुष्ट्कळदा योद्वजली जात असते; पण त्यामुळे एका उपयुक्त ठरणाऱ्या भेदाकडे दुलुक्ष होते. ॲस्टॉटल हा 
द्वसद्धान्तकार, तर सँ बव्हं हा मूलतः साद्वहत्यसमीक्षक होय. तसेि केनेथ बकु हा बव्हंशी साद्वहत्यमीमासंक, 
तर आर. पी. ब्लॅकमर हा साद्वहत्यसमीक्षक होय. प्रस्तुत गं्रथातलयाप्रमाणे ‘साद्वहत्यसमीके्ष’च्या व 
‘साद्वहत्येद्वतहासा’च्या द्वसद्धान्तािंा आवश्यक तेवढा अंतभाव ‘साद्वहत्य–द्वसद्धान्त’ या संजे्ञत सहज करता 
येण्याजोगा आहे. 
 

हे भेद बरेि स्पष्ट असून आता त्यानंा मोठ्या प्रमाणात मान्यताही द्वमळालेली आहे. परंतु अशी वेगळी 
नाव े द्वदली म्हणून या पद्धती काही द्ववलगपणे उपयोजिा येताति असे नाही, या गोष्टीिे भान ठेवले जात 
नाही. या गोष्टी परस्परातं खूपि गुंतलेलया आहेत. इतक्या की, समीक्षा व इद्वतहास यानंा दूर सारून 
साद्वहत्यद्वसद्धान्तावर द्वलद्वहणे, साद्वहत्यद्वसद्धान्त व साद्वहत्येद्वतहास यानंा वगळून समीक्षा करणे झकवा 
द्वसद्धान्त व समीक्षा यानंा डावलून साद्वहत्येद्वतहास द्वलद्वहणे या गोष्टींिी केवळ कलपनाही अशक्य आहे. मात्र 
या गोष्टींिेही भान द्वजतके ठेवायला हवे, द्वततके ठेवले जात नाही. उघडि आहे की, प्रत्यक्ष 
साद्वहत्यकृतींच्या अध्ययनािा आधार असलयाखेरीज साद्वहत्यद्वसद्धान्तािी द्वनष्ट्पत्ती अशक्य आहे. कसोट्या, 
स्वरूपभेद व योजना या गोष्टी काही पोकळीतून द्वनघत नाहीत. उलटपक्षी काही एक समस्यािंा संि, 
संकलपनािंा व्यहू, संदभािे मुदे्द व काही सामान्यद्वसद्धान्त हाताशी असलयाखेरीज समीक्षा व इद्वतहास ही 
दोन्ही अशक्य असतात. अथात येथे अगदी दुलिं घ्य शृगंापत्ती उभी राहते, अशातला भाग नाही: काही 
पूवुसंकलपना मनात धरूनि आपण सदैव वािन करीत असतो व साद्वहत्यकृतींच्या अद्वधक अनुभवातूंन 
आपलया पूवुसंकलपनातं पद्वरवतुन व दुरुस्त्याही होत असतात. ही प्रद्वक्रया िंदात्मक आहे : तीत द्वसद्धान्त व 
व्यवहार यािंा परस्परावंर पद्वरणाम घडत असतो. 
 

साद्वहत्यद्वसद्धान्त व समीक्षा यापंासून साद्वहत्येद्वतहासाला अलग ठेवण्यािे प्रयत्न आजवर होत 
आलेले आहेत. उदा. एफ.डब्लय.ू बेटसन् [F. W. Bateson, ‘Correspondence’, Scrutiny, IV (1935) , pp. 181-5.] यािा 
दावा असा आहे की, साद्वहत्येद्वतहासात ‘क’ हा ‘ख’ पासून द्वनघाला आहे; असे दाखद्ववले जाते, तर 
समीके्षमध्ये ‘क’ हा ‘ख’ पेक्षा िागंला आहे. असे माडंले जाते. या मतानुसार पद्वहलयािा संबंध 
पडताळण्याजोग्या तर्थयाशंी असतो. तर दुसऱ्यात मते व श्रद्धा यानंा महत्त्व असते. परंतु हा भेद द्वबलकुल 
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द्वटकण्याजोगा नाही. ज्यानंा संपूणपुणे तटस्थ ‘तर्थये’ म्हणता येतील, अशी सामग्री साद्वहत्येद्वतहास मुळी 
असति नाही. खुद्द सामग्रीच्या द्वनवडीति मूलयद्वनणयु अनुस्यतू असतो: साधी पुस्तके आद्वण साद्वहत्यकृती 
या सरळ प्राथद्वमक भेदात तसेि, या वा त्या लेखकाला कमी वा अद्वधक जागा देण्याच्या पसं्क्तप्रपंिातही तो 
अद्वभपे्रत असतो. इतर लाखो पुस्तकातूंन वा घटनातूंन आपण एक द्ववद्वशष्ट पुस्तक वा घटना द्वनवडताना ज्या 
प्रकारच्या मूलयद्वनणयु घेतो, त्याि प्रकारिा मूलयद्वनणयु एखादी कालद्वनद्वश्चती वा शीषकुद्वनद्वश्चती 
करण्यामागेही असतो. तारखा, शीषकेु, जीवनातील घटना यासंारयया गोष्टी तुलनेने तटस्थ तर्थये म्हणून 
जरी मान्यकेलया, तरी त्यािा अथु एवढाि की, साद्वहत्यातील घटनािें शकावलीवजा वृत्तसंकलन होणे 
शक्य आहे, या वस्तुस्स्थतीला आपली मान्यता आहे. परंतु पाठद्विद्वकत्सा झकवा साद्वहत्यकृतीिा आधारभतू 
मूलस्त्रोत व साद्वहत्यकृतींिे एकमेकींवरील प्रभाव यासंारखी जरा पुढच्या पायरीवरिा द्वविार सुरू िंाला 
की, द्वनणयु घेण्यािी गरज पडू लागते. उदाहरणाथु,‘पोपने ड्रायडनवरून काही गोष्टी उिलया आहेत’ असे 
द्ववधान केले, तर त्यािा इत्यथु, तत्कालीन इतर असंयय पद्यरिनाकारातूंनड्रायडन व पोप यािंी द्वनवड 
केली, एवढाि नाही; तर त्यामागे ड्रायडन व पोप याचं्या वैद्वशष्ट्ट्यािंी जाणकारी गर्मभत आहे व सातत्यािे 
तोलनमापन, परस्परतुलना व मूलतः समीक्षात्मक असणारी द्वनवड इतक्या गोष्टी तेथे अद्वभपे्रत आहेत. दोघा ं
लेखकापैंकी अमुक एका लेखकाशीि शैंलीिे द्ववद्वशष्ट गुणधमु (झकवा तंते्र) आद्वधक्याने द्वनगद्वडत ठरणारे 
आहेत, अशा महत्त्वाच्या तत्त्वािा जोवर आपण स्वीकार करीत नाही, तोवर बुमाँट व फ्लेिर याचं्या 
लेखनसहयोगािी समस्या आपणास कधीि उलगडणार नाही. प्रस्तुत गमक न स्वीकारलयास शलेीभेद ही 
केवळ वस्तुस्स्थद्वतद्वनदशकु गोष्ट म्हणून स्वीकारणे भाग पडेल. 
 

परंतु साद्वहत्येद्वतहास व साद्वहत्यसमीक्षा ही एकमेकापंासून अद्वलप्त राखण्यािे समथुन बहुधा 
वगेळ्याि कारणपरंपरेवर आधारलेले असते. त्यात द्वनणयुकायािी गरज नाकारली जात नाही; परंतु 
साद्वहत्येद्वतहासाच्या स्वतःच्या खास वेगळ्या, म्हणजे अन्य कालखंडाशंी द्वनगद्वडत अशा, कसोट्या व 
मानदंड असतात, असा एक दावा केला जातो. साद्वहत्यके्षत्रातील हे पुनर्मनर द्वमद्वतवादी असे प्रद्वतपादन 
करतात की, स्वतःच्या पूवुग्रहािें अद्वतक्रमण जाणूनबुजून दूर सारून व भतूकालीन कालखंडािें मानदंड 
स्वीकारून आपण त्या काळच्या मानसात व दृद्वष्टकोणात प्रवशे केला पाद्वहजे. हा दृद्वष्टकोण १९ व्या शतकात 
जमुनीमध्ये ‘ऐद्वतहाद्वसकतावाद’ म्हणून अगदी संगतवार व तपद्वशलवार माडंण्यात येत असे. तेथेही अन् ुस्ट 
रलच् याचं्यासारखे मान्यवर ऐद्वतहाद्वसक द्वसद्धान्तकार त्यावर टीकाि करीत आलेले आहेत. [Ernst Troeltsch, 

Der Historismus und seine Probleme, Tübingen 1922; DerHistorismusund seine Uberwindung, Berlin 1924.] आता या वादािा 
द्वशरकाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीने इंग्लंड-अमेद्वरकेतही िंालेला द्वदसून येतो व आपले साद्वहत्येद्वतहासकार 
ह्या वादावरिी आपली द्वनष्ठा कमीजास्त प्रमाणात प्रकट करतानाही आढळतात. उदाहरणाथु, हार्मडन के्रग् 
याने म्हटले की, अलीकडील व्यासंगाने एक नव्यातली नवी व सवोत्कृष्ट श्रेणी आज गाठली आहे व ती 
म्हणजे ‘कालद्ववपयासात्मक द्वविारसरणी टाळण्यािी.’ [Hardin Craig, Literary Study and the Scholarly Profession, 
Scattle, Wash, 1944, p. 70. See also pp. 126-7 : ‘The last generation has rather unexpectedly decided that it will discover the 
meaning and values of old authors themselves and has pinned its faith to the idea, for example, that Shakespeare’s own 
meaning is the greatest of Shakespearean meanings.’] ई.ई. स्टोल  याने एद्वलिंाबेथकालीन रंगमंिावरील संकेतािंा 
व तत्कालीन पे्रक्षकाचं्या अपेक्षािंा अभ्यास करताना साद्वहत्येद्वतहासािे कें द्रवर ती प्रयोजन म्हणजे 
लेखकाच्या उद्वद्दष्टािी पुनर्मनर्ममती होय, हा द्वसद्धान्त द्ववशद केला हे. [e.g. in Poets and Playwrights, Minneapolis 

1930, p. 217; and From Shakespeare to Joyce, New York 1944, p. ix.] मानवी शरीरातील ितुदोष (doctrine of 
Humours :कफ, रक्त, कृष्ट्णद्वपत्त व पीतद्वपत्त) झकवा कवींच्या वैज्ञाद्वनक वा व्याज-वैज्ञाद्वनक संकलपना 
यासंारयया एद्वलिंाबेथकालीन मानसशास्त्रीय द्वसद्धान्ताचं्या अध्ययनािे जे अनेक प्रयत्न िंालेले आहेत, 
त्यामंध्येही असाि, काही ना काहीद्वसद्धान्त गर्मभत आहे. [e.g. in Lily Campbell, Shakespeare’sTragic Heroes : Slaves 
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of Passion, Cambridge 1930; also Oscar J. Campbell, ‘What is the Matter with Hamlet?’ Yale Review, XXXII (1942) , pp. 309-22. 
Stoll holds to a different variety of historicism which insists on reconstructing stage conventions but attacks the reconstruction of 
psychological theories. See ‘Jaques and the Antiquaries’, From Shakespeare to Joyce, pp. 138-45.] रोिंमंड ट्यूव्हने डन् व 
समकालीन कवी याचं्या रेद्वमस्ट तकुशास्त्राच्या अभ्यासािा संदभ ु देऊन मेटॅद्वफद्वजकल –संप्रदायी 
काव्यातील प्रद्वतमािंी मुळे शोधण्यािा व त त्यािें अथु स्पष्ट करण्यािा प्रय्तन केलेला आहे. [‘Imagery and 
Logic : Ramus and Metaphysical Poetics’, Journal of the History of Ideas, III (1942) , pp. 365-400.]  
 

अशा पद्धतीच्या अभ्यासगं्रथातूंन आपली एवढीि खात्री पटते की, द्वभन्न द्वभन्न कालखंडातंील 
समीके्षच्या संकलपना व रूढी द्वभन्न द्वभन्न स्वरूपाच्या होत्या. यावरून प्रत्येक कालखंड ही तर कोणत्याही 
कालखंडाशी समतुलय नसणारी अशी एक स्वयंपूणु व एकात्म गोष्ट असून ती आपापलया द्ववद्वशष्ट काव्यािारे 
आद्ववष्ट्कृत िंालेली असते, असा द्वनष्ट्कष ुकाढला गेला आहे. फे्रडद्वरक ए. पॉट्ल  याने इणडयम् ऑि पोएरी 
या आपलया गं्रथात मनमोकळ्या व मनवळव्या पद्धतीने या दृद्वष्टकोणािे प्रद्वतपादन केले आहे. [F. A. Pottle, The 

Idiom of Poetry, It haca, N. Y. 1941 (second ed., 1946) .] आपलया या पद्धतीला त्याने ‘समीक्षातंगतु सापेक्षतावाद’ 
असे संबोद्वधले असून काव्येद्वतहासातील ‘संवदेनशीलतेिी सखोल पद्वरवतुने’ व ‘सातत्यािा सविंकष अभाव’ 
यावंर भाष्ट्यही केले आहे. धमु व नीती या के्षत्रातंील द्वनरपेक्ष मानदंड जोडून घेतलयाने त्यािे द्वववेिन अद्वधक 
उपयुक्त िंाले आहे. 
 

साद्वहत्येद्वतहासािी अशा प्रकारिी संकलपना काटेकोरपणे साकार होण्यासाठी गतकालीन 
कालखंडाद्ववषयी झकवा लुप्त िंालेलया अद्वभरुिींद्ववषयी कलपक जाणकारी, ‘सहभाव’ (empathy) व 
मनोमन आपुलकी बाळगून केलेलया प्रयत्नािंी आवश्यकता असते. अनेक संस्कृतींमधील जीवनाकडे 
पाहण्यािी सवुसामान्य दृष्टी, मतमतातंरे, संकलपना, पूवुग्रह, आधारभतू गृहीतकृत्ये यािंी पुनर्मनर्ममती 
करण्यािे द्वकत्येक यशस्वी प्रयत्न आजवर िंालेले आहेत. देवदेवता, द्वस्त्रया व गुलाम याचं्याकडे पाहण्यािी 
ग्रीकािंी दृष्टी कशी होती, द्वतिी तपद्वशलवार माद्वहती आपणास िंालेली आहे. मध्ययुगीन द्ववर्श्रिनाशास्त्रािे 
बारकाव्यािे वणनु आपण करू शकतो. बायिंँटाइन कलेत व द्विनी कलेत अनुस्यतू असणारे दृद्वष्टकोण 
अत्यंत द्ववद्वभन्न आहेत झकवा द्वनदान त्याचं्या कलात्मक परंपरा व रूढी अद्वतशय वगेळ्या आहेत, हे दाखवनू 
देण्यािे प्रयत्न िंालेले आहेत. आपलया आजच्या काळापासून पूणुपणे अलग पडलेले व आपलया स्वतंत्र 
जगात कालक्रमणा करणारे, अशी ज्याचं्याद्ववषयी समजूत िंालेली आहे, अशा गॉद्वथक व बारीक 
मानवावंरील अध्ययनगं्रथािें उदंड पीक जमुनीत, खास करून श्पेंग्लरच्या प्रभावाखाली, आलेले आहे. 
 

ऐद्वतहाद्वसक पुनर्मनर्ममतीच्या अशा प्रयत्नामुंळे साद्वहत्याच्या अध्ययनात लेखकाच्या द्वनर्ममद्वतहेतूवर 
खपूि भर द्वदला जाऊ लागला आहे व समीके्षच्या आद्वण साद्वहस्त्यक अद्वभरुिीच्या इद्वतहासात त्या 
द्वनर्ममद्वतहेतूिा अभ्यास करणे शक्य आहे, असे मानले जाऊ लागले आहे. आपण लेखकािा हेतू द्वनद्वश्चत करू 
शकलो व त्या हेतूिी पूती करणे लेखकाला जमले आहे, हे दाखव ू शकलो, तर मग आपण समीके्षिी 
समस्याही द्वनकालात काढू शकू, असा सवुसाधारण समज होऊन बसला आहे. लेखकाने तत्कालीन 
प्रयोजन पुरेसे साध्य केलेले असेल तर मग त्याच्या कृतीिी अद्वधक कसलीही तदुत्तर समीक्षा करण्यािी 
गरज नाही, झकबहुनातशा समीके्षिी शक्यताही उरत नाही. अशा प्रकारच्या द्वविारसरणीनुसार समकालीन 
यश हीि समीके्षिी एकमेव कसोटी, या म्हणण्याला मान्यता देणे, एवढाि माग ुउरतो. मग केवळ एकदोनि 
नव्हे, तर अक्षरशः शकेडो, स्वतंत्र, द्ववद्वभन्न व परस्परव्यावती अशा साद्वहत्यद्ववषयक संकलपना मानाव्या 
लागतात व कोणत्या ना कोणत्या आधारावर त्यातंली प्रत्येक संकलपना ‘बरोबर’ ठरद्ववता येते. 
काव्यद्ववषयक आदशाच्या इतक्या बारीक बारीक द्विरफळ्या उडतात की, जाग्यावर काही द्वशल्लकि राहात 
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नाही; पद्वरणामी सवुत्र अराजक माजणे झकवा यच्चयावत मूलये सब गोलाकंार अशा एकाि पातळीवर येणे 
याति पयुवसान होते व द्ववस्कद्वळत द्वन म्हणून अंद्वतमतः अनाकलनीय अशा सुट्या सुट्या तुकड्ािंी एक 
माळका अशी कळा साद्वहत्येद्वतहासाला प्राप्त होते. या संदभात एक अद्वधक नेमस्त स्वरूपािे मत आहे. ते 
म्हणजे काव्यद्ववषयक आदश ु धु्रवात्मक असतात; ते इतके द्ववद्वभन्न असतात की त्यातं साधारण-द्ववभाजक 
असा काही सापडत नाही. उदा:–अद्वभजातवाद आद्वण स्वच्छंदता वाद, पोप आद्वण वडुस्वथु यािें आदश ुव 
द्ववधानात्मक काव्य आद्वण व्यंग्य काव्य. 
 

परंतु साद्वहत्येद्वतहासािा यथोद्वित द्ववषय म्हणजे लेखकािा ‘हेतू’ होय, ही कलपनाि मुळी संपूणतुः 
िुकीिी आहे. कलाकृतीिा समग्र अथु द्वतच्या ‘हेतू’ति पूर णतः संपत नाही, झकबहुना त्या हेतूशी तो 
समतुलयही असत नाही. मूलयािंी प्रणाली म्हणून तो अथु स्वतःिे एक स्वतंत्र जीवन जगत असतो. 
लेखकाला व त्याच्या समकालीन मंडळींना अद्वभपे्रत असणाऱ्या अथाच्या पद्वरभाषेत कलाकृतीच्या समग्र 
अथाने वणनु करता येणे शक्य नाही. तो अथु का संियप्रद्वक्रयेिे फद्वलत असतो, झकवा अनेक वािकाकंडून, 
द्वभन्न कालखंडातूंन कलाकृतीच्या केलया गेलेलया समीके्षिा पद्वरपाक म्हणजेि तो इद्वतहास असतो. तेव्हा ही 
समग्र प्रद्वक्रयाि मुळात अप्रस्तुत असून आपण केवळ प्रारंभझबदूकडेि परत आले पाद्वहजे, असा जो पुकारा हे 
ऐद्वतहाद्वसक पुनर्मनर्ममद्वतवादी करीत असतात, तोि अनाठायी व अशक्य कोटीतला वाटतो. गतकालिे 
मूलयमापन करताना द्ववसाव्या शतकातील माणसे म्हणून आपले जे अस्स्तत्व आहे, ते पार पुसून टाकणे 
केवळ अशक्य आहे. स्वभाषेिे साहियु, नवसंपाद्वदत दृद्वष्टकोण, गतशतकािंा आशय व प्रभाव या गोष्टी 
आपलयाला द्ववसरता येणार नाहीत. होमर वा िॉसर यािें समकालीन वािक बनणे झकवा अथेन्समधील 
डायोनायसस् वा लंडनमधील ग्लोब या रंगमंिापुढील पे्रक्षक बनणे, आपलयाला अशक्य आहे : भतूकालीन 
जीवनदृष्टीत प्रत्यक्ष सहभागी होणे व कलपनेच्या पातळीवर द्वतिी पुनर्मनर्ममती करणे या प्रद्वक्रयातं नेहमी 
द्वनणायक स्वरूपािा भेद राहणारि. युद्वरद्वपडीसच्या वािी या नाटकािा पे्रक्षकवगु प्रायः जसा 
डायोनायसवर खरीखुरी श्रद्धा ठेवनूही त्या दैवताला हसू शकत असे, तसे काही करणे, आपणास 
खरोखरि शक्य नाही [The example comes from Harold Cherniss, The Biographical Fashion in Literary Criticism’, University 

of California Publications in classical Philology, XII (1943) , pp. 279-93.] डातेंप्रणीत नरकािे फेरे, आत्मशुद्धीिा पवुत 
(Mountain of Purgatory) अक्षरक्षः सत्य मानणे आज आपलयापंैकी कोणालाही शक्य नाही. आपणास 
हॅम्लेट नाटकाच्या समकालीन पे्रक्षकवगाला अद्वभपे्रत असलेली त्या नाटकािीयथावत पुनर्मनर्ममती करता 
आली, तरी त्यायोगे पम त्याला फक्त अथुदद्वरद्रीि बनवतो. पुढील द्वपढ्यानंी हॅम्लेटमध्ये जे नवनव ेवैध अथु 
शोधून काढले आहेत, ते आपण दाबनू टाकतो नवीन अन्वयाथाच्या शक्यताि बदं करतो. अथात आत्मद्वनष्ठ 
व मनःपूत अथु लावण्याच्या प्रवृत्तीिे हे काही समथुन नव्हे : ‘बरोबर’ व िुकीच्या पाठभेदातंील फरकािंी 
समस्या केव्हाही द्वशल्लकि राहील व एरएक द्ववद्वशष्ट पाठाच्या बाबतीत वगेळा उलगडा करावाि लागेल. 
वतुमानकालीन शलैी व साद्वहस्त्यक िळवळी याचं्या गरजेतून द्वनमाण िंालेलया पद्वरभाषेत भतूकाळािे 
पुनमुूलयमापन करण्यािा धंदेवाईक समीक्षकािा जन्मद्वसद्ध हक्क असला, तरी ऐद्वतहाद्वसक दृद्वष्टकोणातून 
पाहणारा द्वविान केवळ आपलया दृद्वष्टकोणाच्या आधारे साद्वहत्यकृतीिे मूलयमापन करण्यात समाधान 
मानणार नाही. अभ्यासकाच्या झकवा लेखकाच्याही समकालीन नसलेलया एखाद्या द्वतसऱ्या दृद्वष्टकोणातून 
जर अभ्यासकाला पाहता आले झकवा एखाद्या साद्वहत्यकृतीिा अन्वायाथु लावता आला, तसेि समीके्षच्या 
संपूण ु इद्वतहासािे अन्वषेण करता आले, तर त्या साद्वहत्यकृतीच्या समग्र अथाबाबत अभ्यासकाला ते 
मागदुशकु ठरण्यािा संभव आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात ऐद्वतहाद्वसक दृद्वष्टकोण व वतुमानकालीन दृद्वष्टकोण यातं सुस्पष्ट अशी द्वनवड 
करणे क्वद्विति सुसाध्य असते. व्याज-सापेक्षतावादव व्याज-द्वनरपेक्षतावाद या दोहोंच्याही बाबत आपण 
जागरूक राहणे अगत्यािे ठरते. मूलयमापनाच्या ऐद्वतहाद्वसक प्रद्वक्रयेतून मूलयद्ववकास घडून येत असतो. व 
पुन्हा ती मूलयेि आपलया परीने नव े समजून घेण्यासाठी आपलयाला उपयोगी पडत असतात. ‘मानवी 
स्वभावािी अपद्वरवतुनीयता’ वा ‘कलेिी द्ववर्श्ात्मकता’ यानंा आवाहन करणारा कमुठ द्वनरपेक्षतावाद हा 
काही ऐद्वतहाद्वसक सापेक्षतावादाला उत्तर होऊ शकत नाही. ज्याला ‘आलोक-तारतम्यवाद’ 
(Prespectivism) अशी संज्ञा उद्वित ठरेल, अशा एखाद्या दृद्वष्टकोणािा आपण स्वीकार करणे, हे श्रेयस्कर. 
कलाकृतीच्या काळातील झकवा तदुत्तर काळातील कालखंडामंध्ये जी द्ववद्वशष्ट मूलये प्रिद्वलत असतात, 
त्याचं्या संदभाति आपणास कोणत्याही कलाकृतीकडे पाहता आले पाद्वहजे. कलाकृती ही जशी ‘शार्श्त’ 
(म्ह॰आपली द्ववद्वशष्ट अस्स्मता द्वटकद्ववणारी) तशीि ‘ऐद्वतहाद्वसक’ (म्ह॰भाग काढता येण्याजोग्या 
क्रमद्ववकासात्मक प्रद्वक्रयेतून जाणारी) अशी उभयद्ववध असते. सापेक्षतावाद हा साद्वहत्येद्वतहासाला खंद्वडत 
माद्वलकेिे व म्हणून सुट्या सातत्यहीन तुकड्ािें रूप देतो. उलट पुष्ट्कळशा द्वनरपेक्षतावादी मतप्रणाली 
एक तर केवळ पुढे सरकणाऱ्या वतुमान घद्वटतापुरती कामद्वगरी बजवतात झकवा साद्वहत्याला अन्याय 
करणाऱ्या एखाद्या साद्वहत्यबाह्य अमूतु आदशावर ऐद्वतहाद्वसक स्वरूपाच्या (नव्य हु्यमदॅ्वनस्ट माकुस्वादी व 
नव्य-थॉद्वमस्ट यासंारयया आदशाप्रमाणे) आधारलेलया तरी असतात. आलोक-तारतम्यवादा’िा अथु असा 
की, कद्ववता ही एकि असते, साद्वहत्य एकि असते व त्यािे स्वरूप कोणत्याही युगातील साद्वहत्याच्या 
स्वरूपाशी तुलयबल असते, ते द्ववकसनशील व शक्यताद्वनभरुही असते. 
 

ज्याचं्यामध्ये कसलाही समानधमु नाही, अशा अनन्यसाधारण कृतींिी माद्वलका म्हणजे जसे 
साद्वहत्य नव्हे, तिति स्वच्छंदतावादी काळ झकवा अद्वभजातवादी काळ, पोपिे युग व वडुस्वथुिे युग अशा 
कालिक्राच्या फेऱ्यात बसणारी गं्रथमाद्वलका म्हणजेही साद्वहत्य नव्हे. अथात अद्वधक जुन्या अद्वभजातवादाने 
आदशभुतू मानलेले ते एकसुरी, द्वनर्मवकार ‘ठोस स्वरूपािे द्ववर्श्’ही नव्हे. द्वनरपेक्षतावाद व सापेक्षतावाद हे 
दोन्हीही िंटू आहेत, परंतु मूलयद्ववषयक अराजक व समीक्षाकायािी शरणागती याचं्याशी समतुलय असणारा 
सापेक्षतावाद हाि, त्यातंलया त्यात आजच्या इंग्लंडअमेद्वरकेला अद्वधक धोकेबाज ठरेल. 
 

कोणती ना कोणती द्वनवडीिी तत्त्व े लावलयाद्वशवाय तसेि स्वरूपाकंनािा व मूलयद्वनणयुािा 
काहीएक प्रयत्न केलयाद्वशवाय प्रत्यक्षात कोणताही साद्वहत्येद्वतहास केव्हाि द्वलद्वहला गेलेला नाही. समीके्षिे 
महत्त्व नाकारणारे साद्वहत्येद्वतहासकार हे स्वतःि आत्मभान नसणारे समीक्षक–पारंपाद्वरक कसोट्या द्वन 
लब्धप्रद्वतद्वष्ठत गोष्टी दुसऱ्याकडून आयत्या घेणारे समीक्षक असतात. आजकाल असे लोक म्हणजे 
बहुतकरून कालबाह्य ठरलेले स्वच्छंदतावादी असतात. अन्य प्रकारच्या कलाचं्या बाबतीत व द्ववशषेतः 
आधुद्वनक साद्वहत्याच्या बाबतीत त्यानंी आपली मने द्वमटून घेतलेली असतात. परंतु आर.जी. कॉझलगवडूने 
रास्तपणे म्हटलयाप्रमाणे, ‘जो माणूस शके्स् द्वपयर कवी कशामुळे ठरतो, हे समजलयािा दावा करतो, तो 
कुमारी स्टाइन् ही कद्ववयत्री आहे की नाही व नसलयास का नाही, हे जाणत असलयािेही सूद्वित करीत 
असतो.’ [R. G. Collingwood, Principles of Art, Oxford 1938, p. 4. As Allen Tate observes, ‘The scholar who tells us that he 
understands Dryden but makes nothing of Hopkins of Yeats is telling us that he does not understand Dryden’, in Miss Emily and 
the Bibliographer’ (Reason in Madness, New York 1941, p. 115) .]  
 

गंभीर अभ्यासके्षत्रातून अत्याधुद्वनक साद्वहत्यािी हकालपट्टी हा या ‘पदं्वडती’ दृद्वष्टकोणािा खास 
दुष्ट्पद्वरणाम आहे. द्वविान मंडळी ‘आधुद्वनक’ साद्वहत्य ह्या संजे्ञिा अन्वयाथु एवढा ऐसपैस लावीत असत की, 
द्वमलटननंतरिी एखादी गं्रथकृती अभ्यासाहु योग्यतेिी आहे, असे क्वद्विति मानले जाई. तदनंतर पारंपद्वरक 
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साद्वहत्याच्या इद्वतहासात अठराव्या शतकाला उद्वित व द्वनयद्वमत स्थान देऊन स्वीकृत करण्यात आले व 
त्यािा अभ्यास तर आता एक द्वदखाऊ टूम म्हणून िलनी िंाला आहे. कारण त्यायोगे एका अद्वधक 
औद्वित्यपूणु, अद्वधक स्स्थर व अद्वधक श्रेणीबद्ध द्ववर्श्ात पलायन करण्यािी सोय िंालेली द्वदसते. 
स्वच्छंदतावादी कालखंड व एकोद्वणसाव्या शतकाच्या उत्तरपादातील साद्वहत्य याकंडेही अभ्यासू द्वविानािें 
लक्ष वधूे लागले आहे. तसेि शकै्षद्वणक के्षत्रातील थोड्ा मान्यवर व द्वजद्दीच्या व्यक्तींनी समकालीन 
साद्वहत्याच्या पादं्वडत्यपूणु अभ्यासािे समथुन िालद्ववले असून त्यानंी तसा द्वशरस्ताही घालून द्वदला आहे. 
 

द्ववद्यमान लेखकाचं्या अभ्यासाद्ववरुद्ध संभाव्य असा एकमेव आके्षप हा की, संपूण ु कृतींच्या 
अभ्यासामधून प्राप्त होणाऱ्या, तसेि उत्तरकालीन कृती पूवुकालीन कृतींच्या ध्वन्यथावर जो प्रकाश 
टाकतात, त्यातून द्वमळणाऱ्या आलोक–तारतम्याला अभ्यासक मुकतो. परंतु ही उणीव फक्त द्ववकसनशील 
लेखकाचं्या बाबतीति मान्य होण्यासारखी आहे. उलटपक्षी कृतीच्या रिनाकालािे ज्ञान, भोवतालिी 
पद्वरस्स्थती व पार्श्ुभमूी यािें ज्ञान तसेि लेखकाशी प्रत्यक्ष पद्वरिय होण्यािी संधी, मुलाखत घेऊन प्रश्न 
द्वविारण्यािी सोय, द्वनदान पत्रव्यवहाररूपाने साधता येणारा संपकु अशा ज्या सुद्ववधा समकालीनाचं्या 
बाबतीत प्राप्त होण्यासारयया असतात, त्याचं्या मानाने वरील उणीव ही नगण्यि म्हणावी लागेल. जर का 
पुष्ट्कळसे दुय्यम, फार काय दशम दजािेही भतूकालीन लेखक अभ्यासाहु ठरत असतील, तर एखादा 
प्रथम झकवा, द्वितीय दजािा समकालीन लेखक हासुद्धा द्वततकाि अभ्यासाहु ठरावयास हवा. द्वविान 
मंडळी स्वतः मूलयद्वनणयु करण्यास आढेवेढे घेते, त्यािे कारण म्हणजे आत्मप्रत्ययािा अभाव व द्वभते्रपणा 
होय. हे लोक ‘काळािा कौल’ घेण्यासाठी थाबंलयािा दावा करतात; पण तर प्राध्यापकासंह अन्य 
समीक्षकवग ु व वािक यानंी द्वदलेलाि तो कौल असतो, हे काही त्याचं्या ध्यानात येत नाही. 
साद्वहत्येद्वतहासकाराला समीक्षा व द्वसद्धान्त याबंाबत सूट द्यावी, हे सारे गृहीतकृत्यि द्वनखालस िुकीिे 
आहे. कारण अगदी साधे आहे : कलाकृती कालिी असो वा हजार वषांपूवीिी असो, ती ‘आता’ अस्स्तत्वात 
असते, द्वनरीक्षणाथु समोर उपलब्ध असते व काही कलात्मक समस्यािें द्वनराकरण तीत गर्मभत असते. 
समीक्षातत्त्वािा सतत आधार घेतलयाद्ववना द्वतिे द्ववश्लेषण, स्वरूपाकंन वा मूलयमापन होण्यासारखे नसते. 
‘साद्वहत्येद्वतहासकार हा इद्वतहासकार या नात्यानेही समीक्षक असायलाि हवा.’ [Norman Foerster, The American 
Scholar, Chapel Hill 1929, p. 36.]  
 

उलटपक्षी अत्यंत व्यस्क्तद्वनष्ठ आवडी नावडीच्या शरैबाजीपलीकडे जेव्हा साद्वहत्यसमीक्षा जाते, 
तेव्हा साद्वहत्यसमीके्षच्या दृष्टीने साद्वहत्येद्वतहासही अत्यंत महत्त्वािा ठरत असतो. सवु तऱ्हेच्या ऐद्वतहाद्वसक 
संबधंादं्ववषयी अनद्वभज्ञ राहण्यात समाधान मानणारा समीक्षक नेहमी द्वनणयु घेताना भलतीकडेि भरकटत 
जाईल. कोणती कृती मूळिी व कोणती आधाद्वरत, हे याला कळणार नाही. तसेि ऐद्वतहाद्वसक 
पद्वरस्स्थतीच्या अज्ञानामुळे द्ववद्वशष्ट कलाकृतींच्या आकलनाच्या बाबतीत त्याच्या हातून सदैव घोटाळे 
होतील. ज्या समीक्षकापाशी ऐद्वतहाद्वसक ज्ञान अत्यलप असेल झकवा त्यािा संपूण ुअभाव असेल, त्यािा कल 
द्ववस्कद्वळत अनुमाने काढण्याकडे तरी राहील, वा आत्मिद्वरत्रात्मक तऱ्हेिी‘महान गं्रथकृतीमधील साहसे’ 
शोधीत बसण्याच्या नादात तरी तो गुंतून पडेल व एकंदरीत अद्वतदूरच्या भतूकाळािा संपकु स्वतः टाळून तो 
तशा गोष्टी पुरातत्त्ववतेे्त द्वन ‘भाषाशास्त्रज्ञ’ याचं्यावर सोपद्ववण्यात समाधान मानून राहील. 
 

या म्हणण्यािे नेमके उदाहरण म्हणजे मध्ययुगीन साद्वहत्य व द्ववशषेतः मध्ययुगीन इंग्रजी साद्वहत्य. 
बहुधा िॉसरिा अपवाद वगळलयास, या साद्वहत्याकडे सौंदयुशास्त्रीय व समीक्षात्मक भदू्वमकेवरून क्वद्विति 
कोणी पाद्वहले असेल. बरेिसे अँग्लोसकॅ्शन काव्य झकवा मध्ययुगीन संपन्न भावकाव्य यािंी आधुद्वनक 
संवदेनशीलतेने पारख केलयास त्याबंाबत अगदी वेगळीि दृष्टी प्राप्त होईल. उलटपक्षी ऐद्वतहाद्वसक 
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दृद्वष्टकोणािा अंगीकार करून जनद्वनक समस्यािंी पारख केलयास समकालीन साद्वहत्यावर पुष्ट्कळि प्रकाश 
पडेल. साद्वहत्य-समीक्षा व साद्वहत्येद्वतहास यातं नेहमी केली जाणारी फारकत ही उभयतांनाही घातक ठरत 
आलेली आहे. 
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५ . 
णवश्वसाणित्य, तुल्यसाणित्य व राष्ट्रसाणित्य 
 
 

साद्वहत्याभ्यासाच्या कके्षत आपण द्वसद्धान्त, इद्वतहास व समीक्षा यामंधील भेद स्पष्ट केला. आता 
वगीकरणाच्या द्वभन्न तत्त्वाच्या आधारे आपण तुलयसाद्वहत्य, द्ववर्श्साद्वहत्य व राष्ट्रसाद्वहत्य यािंी पद्धतशीर 
व्यायया करण्यािा प्रयत्न करू. ‘तुलय’साद्वहत्य ही संज्ञा मोठी अडिणीिी आहे, तसेि व्यासंगाच्या के्षत्रात 
या महत्त्वाच्या अभ्यास-पद्धतीला अपेद्वक्षत यश लाभलेले नाही. यािे एक कारण प्रस्तुत संजे्ञिा 
त्रासदायकपणाि होय, हे द्वनःसंशय. ॲस्म्पएरच्या histoire comparative (‘तौलद्वनक इद्वतहास’) या 
शब्दसंहतीच्या भाषातंराच्या द्वनद्वमत्ताने मरॅ्थय ूऑनुलडने ही संज्ञा बहुत करून इंग्रजी भाषेत प्रथम उपयोगात 
आणली (१८४८) . तत्पूवी फ्रान्समध्ये क्युस्व्हएच्या Anatomic compare (तौलद्वनक शरीरद्ववज्ञान, १८००) 
या संजे्ञला वाट पुसत स्व्हलमे याने ‘Litterature comparee’ (‘तुद्वलत साद्वहत्य’) हा शब्दप्रयोग केला होता 
व तो फ्रें िमध्ये मान्य िंालेला आहे. जमुन लोक या संकलपनेसाठी‘Vergleichende Literaturgeschichte’ 
(‘साद्वहत्यािा तौलद्वनक इद्वतहास’) ही संज्ञा उपयोद्वजतात. [See Fernand Baldensperger, ‘Littérature comparée : Le 

mot et la chose’, Revue de littérature comparée, I (1921) , pp. 1-29.] परंतु द्ववद्वभन्न प्रकारे साधलया गेलेलया या 
द्ववशषेणापंैकी कोणतेही एक प्रस्तुत संकलपनेवर फारसा प्रकाश टाकू शकत नाही झकवा साद्वहत्याच्या 
अध्ययनाच्या द्ववद्वशष्ट प्रद्वक्रयािंा नीट उलगडा करू शकत नाही; कारण तुलनात्मक पद्धती ही सवुि 
प्रकारिी समीक्षणे व द्ववज्ञाने यातं उपयोगात आणली जात असते. साद्वहत्यासाद्वहत्यामंध्ये झकवा त्यातंील 
आंदोलने, व्यक्ती आद्वण कृती यामंध्येसुद्धा औपिाद्वरक स्वरूपािी तुलना करणे ही गोष्ट साद्वहत्येद्वतहासाच्या 
बाबतीत कें द्रवती सूत्र म्हणून क्वद्विति मानली जाते. तरीसुद्धा एफ. सी. ग्रीनच्या णमन्युएि [F. C. Green, 

Minuet, London 1935.] सारखा गं्रथ, १८ व्या शतकातील फ्रें ि व इंग्रजी साद्वहत्याच्या पैलंूिी तुलना करून 
समातंर गोष्टी व परस्परातंील जवद्वळकेिे संबंध यावंर प्रकाशटाकण्यासाठीि केवळ नव्हे, तर उभय 
राष्ट्राचं्या साद्वहत्यद्ववकासातील मागदु्वभन्नतेिी कलपना देण्यासाठीही उपयुक्त ठरतो. 
 

व्यवहारात ‘तुलय’ साद्वहत्य ही संज्ञा अभ्यासािी द्वभन्न द्वभन्न के्षते्र आद्वण द्वभन्न द्वभन्न समस्यािें गट यानंा 
व्यापीत आलेली आहे व अजूनही व्यापीत असते. प्रथमतः मौद्वखक साद्वहत्यािा अभ्यास, द्ववशषेेकरून 
लोककथािंी आशयसूते्र व त्यािें स्थलातंर यािंा अभ्यास; तसेि ‘उच्च’ ‘कलात्मक’ साद्वहत्यातून त्यािंा 
कसा व केव्हा प्रवशे िंाला, यािा अभ्यास, असा ‘तुलय साद्वहत्य’ या संजे्ञिा अथु होऊ शकेल व अशा 
तऱ्हेच्या समस्या लोकद्ववदे्यच्या कके्षत घालता येतील. ही ज्ञानािी एक महत्त्वािी शाखा असून ती 
सौंदयात्मक तर्थयाकंडे काही अंशापंुरतेि लक्ष देत असते. कारण ही शाखा कलाबंरोबर ‘लोक’समूहाच्या 
समग्र संस्कृतीिा–त्यािे कपडेलते्त व िालीरीती, लोकभ्रम व हत्यारे-अवजारे यािंा–अभ्यास करते; परंतु 
मौद्वखक साद्वहत्यािा अभ्यास साद्वहत्यद्ववषयक व्यासंगािा एक अद्ववभाज्य भाग असतो, या मतालाही मान्यता 
द्यावयास हवी; कारण द्वलद्वखत कृतींच्या अभ्यासापासून हा अभ्यास वेगळा काढता येणार नाही व द्वलद्वखत 
आद्वणमौद्वखक साद्वहत्यािंा परस्पर–पद्वरणाम सतत घडत आलेला आहे व अजूनही ही प्रद्वक्रया िालूि आहे. 
सवु मौद्वखक साद्वहत्याला ‘gesunkenes Kulturgut’ (लुप्त सासं्कृद्वतक वारसा) मानणाऱ्या हॅन्स 
नाउमान् सारयया लोकद्ववदे्यच्या अभ्यास-मंडळींिी अद्वकरेकी भदू्वमका न घेताही उच्चवगीय द्वलद्वखत 
साद्वहत्याने मौद्वखक साद्वहत्यावर सखोल पद्वरणाम घडवनू आणलेला आहे, हे आपणास उमगू शकते. 
उलटपक्षी पुष्ट्कळसे मूलभतू साद्वहत्यप्रकार व कथासूते्र यािें मूळ लोकसाद्वहच्यात आहे, हे आपणास गृहीत 
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धरावेि लागते; आद्वण लोकसाद्वहत्याच्या सामाद्वजक उद्गमाद्ववषयी आपलयापाशी भरपूर पुरावाही उपलब्ध 
आहे. तरीपण ‘द्वशवल  द्वरक रोमान्स्’ (chivalric romance) व त्रबूादूर कवींिी भावगीते (troubadour lyric) 
ही लोकसाद्वहत्यात समद्ववष्ट करावी लागतात, ही गोष्ट वादातील आहे. लोकद्वप्रय पोवाडे, पद्वरकथा व 
दंतकथा या ज्या स्वरूपात आपणास ज्ञात िंालेलया आहेत, त्या स्वरूपावरून प्रायः त्या बऱ्याि 
उत्तरकालीन व उच्च वगीय समाजातून जन्म पावलेलया असतात, हे उघड द्वदसून येते. लोकसंस्कृतीिी 
सजुनशीलता व लोककलािंी अद्वतप्रािीनता यावर जबरदस्त द्ववर्श्ास असणाऱ्या स्वच्छंदतावादी मंडळींना 
ही गोष्ट धक्का देणारी आहे. [Hans Naumann, PrimitiveGemeinschaftskultur, Jena 1921.] तरी सुद्धा साद्वहत्याच्या 
द्ववकासािी प्रद्वक्रया, तसेि साद्वहत्यप्रकार व तंते्र यािंा उद्गम व द्ववकास समजावनू घेण्यािी उमेद 
बाळगणाऱ्या साद्वहत्याभ्यासकाला मौद्वखक साद्वहत्याभ्यासाद्ववषयी अगत्यि वाटले पाद्वहजे. दुदैवाने 
अजूनपयिंत मौद्वखक साद्वहत्यािा अभ्यास केवळ कथासूते्र व त्यािें देशोदेशी िंालेले संक्रमण याचं्या 
अभ्यासापुरता, म्हणजे एक प्रकारे केवळ आधुद्वनक साद्वहत्याच्या कच्च्या मालापुरताि सीद्वमत राद्वहलेला 
आहे. [Quite irrelevant to the study of Shakespeare are the world-wide parallels to the Hamlet story collected in Schick’s 

CorpusHamleticum, five vols., Berlin 1912-38.] अलीकडे मात्र लोकद्ववद्याभ्यासकानंी आपला मोहरा आकृद्वतबंध, 
रूपे व तंते्र याचं्या अभ्यासाकडे,साद्वहत्यप्रकाराचं्या स्वरूपशास्त्राकडे, कहाणी सागंणारा, कहाणी-द्वनवेदक 
व द्वतिा श्रोता याचं्या समस्याकंडे अद्वधकाद्वधक वळद्ववला आहे व अशा रीतीने साद्वहस्त्यक व्यासंगाच्या 
सवुसामान्य संकलपनेशी लोकद्ववदे्यिा घद्वनष्ठ संगम होण्यािा माग ुमोकळा करून द्वदला आहे. [This is true of 
the work of Alexander Veselovsky, dating back to the 1870s; the later work of J. Polivka on Russian fairy tales; and the writings of 
Gerhard Gesemann on the Yugoslav Epic (e.g. Studien zur südslavischeṅ Volksepik, Reichenberg 1926) . See the instructive 
account by Margaret Schlauch, ‘Folklore in the Soviet Union’, Saience and Society, VIII (1944) , pp. 205-22; Stith Thompson, 
The Folktale, New York 1946; Vladimir l, Propp, Morphology of the Folk-Tale, tr. Laurence Scott, Bloomington, Indiana 1958; 
Albert B. Lord, The Singer of Tales, Cambridge, Mass, 1960.] संक्रमणप्रद्वक्रया व सामाद्वजक पार्श्ुभमूी यासंारयया 
मौद्वखक साद्वहत्याभ्यासाच्या के्षत्रातील खास वगेळ्या, अशा समस्या असलया [See P. Bogatyrev and Roman 
Jakobson, ‘Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens’, Donum Natalicium Schrijnen, Nijmegen, Urecht 1929, pp. 900-
13. This essay seems to overstress the distinction between folk literature and higher literature.] , तरी त्याच्या त्या इतर 
मूलभतू समस्याचं्या बाबतीत द्वलद्वखत साद्वहत्यसुद्धा त्याच्याशी द्वनःसंशय सहभागी असते. तसेि मौद्वखक व 
द्वलद्वखत साद्वहत्यामध्ये िालत आलेला सातत्यािा धागाही कधीि खंद्वडत िंालेला नाही. आधुद्वनक युरोपीय 
साद्वहत्याच्या व्यासंगी लोकानंी या समस्याकंडे दुलुक्ष करून स्वतािंी हानी करून घेतली आहे. स्लास्व्हक व 
स्कँद्वडनेव्हीय देशातं लोकद्ववद्या अद्याप द्वजवतं आहेत—झकवा द्वनदान परवापयिंत द्वजवंत होत्या. या देशातंील 
साद्वहत्येद्वतहासकार अशा अभ्यासाशी अद्वधक द्वनकटिा संपकु साधून आहेत. मात्र केवळ ‘तुलय साद्वहत्य’ या 
संजे्ञने मौद्वखक साद्वहत्याच्या अभ्यासािी नेमकी ओळख पटणे, कठीणि आहे. 
 

आणखी एका अथी‘तुलय साद्वहत्य’ ही संज्ञा योद्वजली जाते. तो अथु म्हणजे दोन वा अद्वधक 
साद्वहत्यामंधील परस्परसंबंधािें अध्ययन. प.वा. फनांद बालडेनस्पजुर याचं्या नेतृत्वाखाली तसेि Revue 
de litterature Comparee या द्वनयतकाद्वलकाभोवती गोळा िंालेलया व Comparitistes नावाच्या 
भरभराटीस येत असलेलया संप्रदायाने प्रस्तुत संज्ञा फ्रान्समध्ये रूढ केली आहे [See bibliography.] खास करून 
फ्रान्स व इंग्लंड या देशातं गटेिा तसेि फ्रान्समध्ये ओद्वसयन, कालाइल व द्वशलर या लेखकािंा जो प्रभाव 
पडलेला आहे व खोलवर ठसा उमटलेला आहे, झकवा त्यानंा जी प्रद्वतष्ठा व मानमान्यता लाभली आहे, 
त्यासंबधंीच्या प्रश्नािंा या संप्रदायाने, कधी यादं्वत्रकपणे तर कधी लक्षणीय साके्षपाने, वधे घेतलेला आहे. या 
संप्रदायाने एक नवी अभ्यासपद्धतीि मुळी द्ववकद्वसत केली आहे. या पद्धतीमध्ये परीक्षणे, भाषातंरे व प्रभाव 
याचं्यापलीकडे जाऊन एखाद्या द्ववद्वशष्ट लेखकािी द्ववद्वशष्ट काळातील प्रद्वतमा वा संकलपना कशी होती, यािा 
बारकाव्याने द्वविार केला जातो. तसेि द्वनयतकाद्वलके, भाषातंरकार, साद्वहस्त्यक वतुुळे, पयटुक यासंारयया 
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आदानप्रदानाच्या अनेकद्ववध घटकािंीही नीट दखल घेतली जाते. परकीय लेखकािें जेथे आगतस्वागत 
होते, त्या उतारपेठेतील वातावरण व साद्वहस्त्यक पद्वरस्स्थती हा घटकसुद्धा तेथे द्वविारात घेतला जातो. 
द्ववशषेतः पद्वश्चम युरोपीय साद्वहत्याच्या घद्वनष्ठ एकात्मेिा खूपि साक्षीपुरावा आता एकंदरीत गोळा िंालेला 
आहे व साद्वहत्यािा आयातद्वनयात व्यापाराद्ववषयी आपलया जाणकरीत कलपनेबाहेर भर पडलेली आहे. 
 

परंतु ‘तुलय साद्वहत्या’च्या या कलपनेच्या संदभात काही खास अडिणी कोणासही जाणवतात. [See 
Benedetto Croce’s La letteratura comparata’ in ProblemidiEstetica, Bari 1910, pp. 73-9, originally occasioned by the first number 
of George Woodberry’s short lived JournalofComparativeLiterature, New York 1903; see R. Wellek, ‘The Crisis of Comparative 
Literature’ in Comparative Literature. Proceedings of the Second Congress of the international Comparative Literature 
Association, ed., W. P. Friederich, Chapel Hill 1959, Vol. I, pp. 149-59.] अशा अध्ययनाचं्या गोळाबेरजेतून एखाद्या 
पथृगात्म अभ्यासपद्धतीिा उदभव होईल, असे वाटत नाही. ‘फ्रान्समधील शके्स् द्वपयर’ व ‘अठराव्या 
शतकातील इंग्लंडमधील शके्स् द्वपयर’ या दोन द्ववषयावंरील अध्ययनातं पद्धतीच्या दृष्टीने तसा काहीि भेद 
नाही. तीि गोष्ट बॉदलेअरवरील एडगर ॲलन पोिा प्रभाव व पोपवरील ड्रायडनिा प्रभाव या दोन 
द्ववषयाबंाबतही खरी आहे. द्वनरद्वनराळ्या साद्वहत्यािें एकूण राष्ट्रीय साद्वहत्याशी असलेले नाते तोडून 
त्याचं्यातं तुलना करण्याच्या हेतूने त्यानंा अलग करून घेतलयाने, उगमस्थाने व प्रभाव, प्रद्वतष्ठा व 
लोकद्वप्रयता या बाह्य स्वरूपाच्या प्रश्नापंुरतीि ही अध्ययने सीद्वमत िंालेली द्वदसतात. अशा प्रकारच्या 
अध्ययनातून एखाद्या द्ववद्वशष्ट कलाकृतीिे द्ववश्लेषणव परीक्षण करण्यास वाव द्वमळत नाही. झकबहुना द्वतच्या 
उत्पद्वत्तप्रद्वक्रयेतील व्याद्वमश्र एकझपडवािा साधा द्वविारही करता येत नाही. उलटपक्षी एकतर दुय्यम 
दजाच्या लेखकानंी केलेले महान कृतींिे अनुवाद व अनुकरणे यासंारयया केवळ पडसादाकंडेि या 
अभ्यासामंध्ये लक्ष द्वदले जाते झकवा हे अध्ययन महान कृतीिा पूवेद्वतहास, द्वतच्या कथासूत्रािें व द्वतच्यामधील 
रूपाकृतींिे देशोदेशी िंालेले संक्रमण व प्रसार यासंारयया गोष्टींनाि वाद्वहलेले असते. ‘तुलय साद्वहत्य’ या 
संजे्ञच्या अशा प्रकारच्या संकलपनेिा भर बाह्य गोष्टींवर असतो. गेलया काही दशकातं अशा पद्धतीच्या ‘तुलय 
साद्वहत्या’च्या अध्ययनािा जो ऱ्हास होताना द्वदसून येत आहे, तो ऱ्हास उगमस्थाने व प्रभाव यासंारयया 
केवळ ‘तर्थया’ंवरि सवुस्वी भर देण्याच्या सवुसामान्य प्रवृत्तीकडे अभ्यासकानंी एकंदरीत पाठ 
द्वफरद्ववलयािाि द्योतक आहे. 
 

तुलय साद्वहत्य म्हणजे समग्र साद्वहत्यािा एकात्म अभ्यास अशी जी द्वतसरी संकलपना आहे, ती मात्र 
अशा सवु प्रकारच्या टीकेपासून मुक्त राहते. या संकलपनेनुसार तुलय साद्वहत्य हे ‘द्ववर्श्साद्वहत्य’, 
‘सवुसामान्य’ वा ‘द्ववर्श्ात्मक’ साद्वहत्य याचं्याशंी समकक्ष ठरते. पण सुिद्ववलेली ही समीकरणे माडंण्यातही 
काही अडिणी आहेत. ‘द्ववर्श्साद्वहत्य’ ही संज्ञा गटेच्याWeltliteratur [Goethe’s Gespräche mit Eckermann, 31 
January 1827; Kunst und Altertum (1827) ; Werke, Jubiläumsausgabe, Vol. XXXVIII, p.97 (a review of Duval’s Le Tasse) .] 
(वैद्वर्श्क साद्वहत्य) या संजे्ञिे भाषातंर आहे. न्यिूंीलंडपासून आइसलंडपयिंत पंिखंडातंील समग्र 
साद्वहत्यािा अभ्यास अद्वभपे्रत असणारी ही संज्ञाि प्रायः अकारण अवाच्या सवा दावा सागंणारी वाटते. हा 
अथु खरोखर गटेला अद्वभपे्रत नव्हताि. यच्चयावत साद्वहत्ये एकात्म होतील, अशा भावी काळािे ध्येयद्वित्र 
सुिद्ववण्यासाठी त्याने ‘द्ववर्श्साद्वहत्य’ ही संज्ञा उपयोद्वजली होती. एका वैद्वर्श्क कायुक्रमात प्रत्येक राष्ट्राने 
आपापलया वाट्याला आलेली भदू्वमका वठवावी व सवु साद्वहत्यािें एकात्मीकरण होऊन त्यातूंन एक महान 
संश्लेषण द्वसद्ध व्हावे, असे हे ध्येय होते. परंतु खुद्द गटेलाही कळून िुकले होते की, हे बहोत दूरिे ध्येय 
आहे; कारण कोणतेही राष्ट्र आपले स्वतंत्र अस्स्तत्व सोडून देण्यास मुळीि तयार होणार नाही. आज तर 
आपण अशा द्ववलीनीकरणाच्या पद्वरस्स्थतीपासून प्रायः अद्वधकि दूर गेलेले आहोत व त्या बाबतीत आपण 
असा युस्क्तवाद पुढे करू की, राष्ट्रीय साद्वहत्यासाद्वहत्यातंील द्ववद्ववधता पुसली जावी, अशी पेक्षा गंभीरपणे 
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करता येणेि शक्य नाही. आणखी एका द्वतसऱ्या अथाने ‘द्ववर्श्साद्वहत्य’ या संजे्ञिा प्रयोग पुष्ट्कळदा करण्यात 
येत असे. अद्वखल द्ववर्श्ात प्रद्वतष्ठा पावलेलया व ती प्रद्वतष्ठा बहुत काळपयिंत द्वटकून राद्वहलेलयाहोमर, डातें, 
सवांद्वटस, शके्सद्वपअर व गटे याचं्यासारयया गं्रथकाराचं्या अद्वभजात कृतींिे महागं्रथािें भाडंार, हा तो अथु 
होय. एविं ही संज्ञा ‘महान गं्रथकृती’ या कलपनेशी समानाथी ठरते. महान गं्रथकृतींिी ही संकलपना म्हणजे 
ज्याला समीक्षात्मक व शकै्षद्वणक पठडीिे समथुन लाभते, असे द्वनवडक साद्वहस्त्यक विेे होत. तरीपण ज्या 
व्यासंगी माणसाला संपूणु पवुतश्रेणी समजावनू घ्यायच्या असतील, त्याला आपला अभ्यास महान 
द्वशखरापंुरता सीद्वमत करून भागणार नाही. ही आलंकाद्वरक भाषा सोडून बोलायिे तर, ज्याला साद्वहत्यािा 
समग्र इद्वतहास व त्यातील पद्वरवतुने समजावनू घ्यायिी असतील, त्यािे समाधान अशा संकलपनेमुळे 
क्वद्विति होऊ शकेल. 
 

अद्वधक पसंतीला उतरणारी संज्ञा म्हणून ‘द्ववर्श्साद्वहत्य’ हा शब्दप्रयोग कदाद्वित उपयोद्वजता येईल, 
पण त्या बाबतीतही इतर अडिणी आहेति. प्रथम त्यािा प्रयोग काव्यशास्त्र झकवा साद्वहत्यािी तत्त्वे वा 
द्वसद्धान्त या अथी करण्यात आला. अलीकडच्या दशकात पॉल व्हा ंद्वतघेम [Paul Van Tieghem, ‘La Synthèse en 
histoire littéraire : Littérature comparée et littérature genérale’, Revue de synthésehistorique, XXXI (1921) , pp. 1-27; Robert 
Petsch, Allgemeine Literaturwissenschaft’, Zeitschrift für Asthetik, XXVIII (1934) , pp. 254-60.] याने या संजे्ञत तुलय 
साद्वहत्याच्या द्ववरोधी अशा संकलपनेिा अथु पकडण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्या मते 
‘द्ववर्श्साद्वहत्या’मध्ये राष्ट्राच्या सीमा ओलाडंणाऱ्या साद्वहत्यद्ववषयक िळवळींिा तसेि नव्या फॅशन्सिा 
अभ्यास केला जातो, तर ‘तुलयसाद्वहत्या’मध्ये दोन वा अद्वधक साद्वहत्यामंधील परस्पर-संबंधािंा अभ्यास 
अंतभूतु होतो. परंतु ओद्वसयनवादासारखा एखादा द्ववषय ‘द्ववर्श्’ साद्वहत्यात मोडतो की ‘तुलय’ साद्वहत्यात 
मोडतो, हे तरी आपण कसे ठरवावयािे? वॉलटर स्कॉट यािा परदेशात पडलेला प्रभाव व ऐद्वतहाद्वसक 
कादंबरीला लाभलेली आंतरराष्ट्रीय लोकद्वप्रयता यातंील रास्त फरक कोणालाही दाखद्ववता येणे अशक्य 
आहे. ‘तुलय’ व ‘द्ववर्श्’ साद्वहत्ये अपद्वरहायुपणे एकमेकातं द्ववलीन होतात. यापेक्षा केवळ ‘साद्वहत्य’ हेि 
अद्वभधान कदाद्वित अद्वधक श्रेयस्कर ठराव.े 
 

द्ववर्श्ात्मक साद्वहत्येद्वतहासाच्या संकलपनेच्या मागामध्ये ज्या काही अडिणी असतील त्या असोत, 
पण एक समग्र एकात्म वस्तू म्हणून साद्वहत्यािा द्वविार करणे, तसेि भाद्वषक भेद बाजूला ठेवनू साद्वहत्याच्या 
वृद्धीिा व द्ववकासािा भाग काढणे, या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. ‘तुलय’ झकवा ‘द्ववर्श्’ साद्वहत्य झकवा नुसते 
‘साद्वहत्य’ या संकलपनाच्या समथुनासाठी एक भक्कम युस्क्तंवाद पुढे माडंला जात असतो. तो म्हणजे 
स्वयंसंकुद्वित करून घेतलेली ‘राष्ट्रसाद्वहत्या’िी संकलपनाि मुळी उघड उघड खोटी आहे. पण द्वनदान 
पाद्वश्चमात्य साद्वहत्य ही कलपना तरी एकात्म वा समग्र–स्वरूपी आहेि. ग्रीक व रोमन साद्वहत्ये, पद्वश्चमी 
मध्ययुगीन द्ववर्श् व प्रमुख आधुद्वनक भाषातंील साद्वहत्ये यातंील सातत्याच्या नात्याद्ववषयी कोणालाही शकंा 
घेता येणार नाही. तसेि पौवात्य प्रभावािे, द्ववशषेतः बायबलच्या प्रभावािे महत्त्व कमी न मानताही, समग्र 
युरोप, रद्वशया, संयुक्त संस्थाने व लॅद्वटन अमेद्वरका याचं्या साद्वहत्यातं एकात्मतेिा घद्वनष्ठ संबधं आहे, यािे 
भान कोणालाही ठेवाविे लागते. एकोद्वणसाव्या शतकाच्या प्रारंभी साद्वहत्येद्वतहासािा पाया घालणारे 
श्लेगेलबंधू; बौटरवके,द्वसझ्माँडी व हॅलम यासंारयया मंडळींनी हे ध्येय डोळ्यासंमोर ठेवले व आपलया 
मयाद्वदत साधनादं्वनशी पूणुतेस नेले. [August Wilhelm Schlegel, UberdramatischeKunstundLiterature, three vols., 
Heidelberg 1809-11; Friedrich Schlegel, Geschichtederalten und neuen Literatur, Vienna 1815; Friedrich Bouterwek, 
Geschichteder poesieundBeredsamkeitseitdem Endue des dreizehnten Jahrhunderts, thirteen vols, Gottingen 1801-19; Simonde 
de Sismondi, De la littérature du midi de l’Europe, four vols., Paris 1813; Henry Halam, An Introduction to the Literature of the 
Fifteenth, Sixteenth, and Seventeenth Centuries, four vols., London 1836-9,] परंतु राष्ट्रवादािी पुढे िंालेली वाढ व 



 

अनुक्रमणिका 

द्ववशषेज्ञतेवर द्वदला जाणारा वाढता भर यातूंन राष्ट्रीय साद्वहत्याचं्या अभ्यासािी मशागत संकुद्वित प्रादेद्वशक 
पातळीवर अद्वधकाद्वधक होत गेली. एकोद्वणसाव्या शतकाच्या उत्तराधात मात्र द्ववकासासंबधंीच्या 
उत्क्रादं्वतवादाच्या प्रभावामुळे द्ववर्श्ात्मक साद्वहत्येद्वतहासाच्या ध्येयािे पुनरुज्जीवन िंाले. ‘तुलयसाद्वहत्या’िा 
व्यासंग करणारी पद्वहली मंडळी म्हणजे लोकसाद्वहत्यािे व मानवजाद्वतशास्त्रािे अभ्यासक होत. या लोकानंी 
प्रामुययाने हबुटु स्पेन्सरच्या प्रभावाखाली साद्वहत्यािी उगमस्थाने, मौद्वखक साद्वहत्यात त्याला प्राप्त िंालेली 
द्ववद्ववध स्वरूपे व त्यातूंन प्रारंभीिी महाकाव्ये, नाटके व भावकद्ववता यािंा िंालेला उदभव या गोष्टींिा 
अभ्यास केला. [In Germany H. Steinthal, the founder of the ZeitschriftfürVölkerpsychologie (since 1860) seems to have been 
the first to apply evolutionary principles to literary study systematically. A. Veselovsky who, in Russia, made an enormously 
erudite attempt at ‘evolutionary potetics’, was Steinthal’s pupil. In France, evolutionary concepts are prominent, e.g. in 
Edélestand du Mérit, Histoire de Ia comédie, two vols., 1864. Brunetère applied them to modern literatures as did John 
Addington Symonds in England (see bibliography, chap. 19, section IV) .] मात्र आधुद्वनक साद्वहत्याचं्या इद्वतहासात 
उत्क्रादं्वतवादाच्या फारि थोड्ा खुणा द्वशल्लक राद्वहलेलया आहेत, व साद्वहस्त्यक पद्वरवतुने आद्वण जीवशास्त्रीय 
उत्क्रातंी यामंधील समातंर बाबींिा वाजवीहून द्वनकटिा संबंध जोडला जाऊ लागला, तेव्हा तर 
उत्क्रादं्वतवादािी प्रद्वतष्ठा कमी कमी होऊ लागली व त्याबरोबरि द्ववर्श्ात्मक साद्वहत्येद्वतहासाच्या ध्येयालाही 
ओहोटी लागली. परंतु सुदैवािी गोष्ट ही की, अलीकडच्या काही वषांत सवुसामान्य साद्वहत्येद्वतहासशास्त्रािे 
पुनरुज्जीवन करण्यािी महत्त्वाकाकं्षा पुनजागृत िंालयािी अनेक द्विन्हे द्वदसू लागली आहेत. अन्स्टु रॉबटु 
कुट ुद्वसयस याच्या ‘युरोणपयमणलिरेचरॲण्ड णद लटणिन णमडल एणनस’ (१९४८) या गं्रथात प्रकाडं 
पादं्वडत्याद्वनशी समग्र पद्वश्चमी परंपरेतील अद्वतपद्वरद्वित गोष्टींिा माग काढलेला आहे, तर एद्वरक 
आवरबाखकृत मायमेणसस (१९४६) हा गं्रथ म्हणजे सुट्या सुट्या उताऱ्याचं्या शलैीिे संवदेनशीलतेने 
केलेले द्ववश्लेषण असून त्या आधारे माडंलेला होमर ते जॉईस या कालखंडातील वास्तववादािा इद्वतहासि 
आहे. [Europäische Literatur undLateinschesMittelalter, Bern, 1948 (English tr., New York 1953) ; Mimesis. Dargestellte 
Wirklichkeit in der abendläandisches Literatur Bern 1946 (English tr., Princeton 1953) . See review by Rene Wellek, in Kenyon 
Review, XVI (1954) , pp. 279-307, and E. Auerbach, Epilegomena zu Mimesis’ in Romanische Forschunġen LXV (1953) , pp. 1-
18.] हे गं्रथ म्हणजे व्यासंगाच्या के्षत्रातील थोर यशःद्वसद्धीि होत. या गं्रथानंी प्रस्थाद्वपत राष्ट्रवादानंा 
उपेक्षणीय ठरद्ववले, पद्वश्चमी संस्कृतीिी एकात्मता खात्रीलायक रीतीने दाखवनू द्वदली, तसेि प्रािीन 
अद्वभजातकालीन व स्य रस्तधमीय मध्ययुगीन या दोन्ही वारशाचं्या द्ववजीद्वगषेिे दशनु घडद्ववले. 
 

संश्लेषणात्मक स्वरूपािा साद्वहत्येद्वतहास, राष्ट्रीय कके्षपलीकडे जाणारा साद्वहत्येद्वतहास पुनश्च 
द्वलद्वहला जाण्यािी आता आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने तुलय साद्वहत्यािे अध्ययन करावयािे तर आपलया 
अभ्यासकानंा भाद्वषक पारंगततेिी उच्च पातळी गाठावी लागेल. त्यासाठी आलोक-तारतम्यािी व्यापकता 
तसेि स्थाद्वनक व प्रादेद्वशक भावनािंा जाणीवपूवुक केलेला लोप या गोष्टी आधी साधलया पाद्वहजेत. अथात 
त्या साधणे द्वततकसे सोपे नाही. तरी सुद्धा कला व मानवता ही जशी सवुत्र एकि असतात, तिति 
साद्वहत्यही सवुत्र एकि असते व या संकलपनेति साद्वहत्याच्या अभ्यासािे भद्ववतव्य साठद्ववलेले आहे. 
 

प्रत्यक्षात मात्र काही वळेा साद्वहत्येद्वतहासाशी समकक्ष असणाऱ्या या द्ववशाल के्षत्रातहीभाषाभेदाचं्या 
अंगाने जाणारे उपभेद नक्कीि आढळून येतात. युरोपमध्ये तीन प्रमुख भाषाकुलािें गट प्रथमदशनुीि 
द्वदसतात : ‘जमाद्वनक,’ ‘रोमान्स्’ व ‘स्लास्व्हक’ साद्वहत्ये. या गटापंैकी ‘रोमान्ससाद्वहत्या’च्या परस्पराशंी 
असलेलया द्वनकटवती संबधंािा अभ्यास खास करून नेहमीि होत असतो. बौटरवकेच्या काळापासून तो या 
सवु भाषाचं्या मध्ययुगीन कालखंडािा इद्वतहास द्वलद्वहणाऱ्या द्वलओनाडो ओल  स्कीच्या प्रयत्नापंयिंत ही गोष्ट 
सतत घडत आलेली आहे. [Leonardo Olschki, Die romanischen Literaturen des Mittelalters, Wildpark-Potsdam 1928 (a 

volume of O. Walzel’s Handbuch der Literaturwissenschaft) .] सवुसाधारण ट्युटॉद्वनक संस्कृतीिी जवळीक जेव्हा 
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जोरदारपणे जाणवत होती, अशा मध्ययुगाच्या प्रारंभीच्या काळापुरतेि प्रायः ‘जमाद्वनक’ साद्वहत्यािें 
तौलद्वनक अध्ययन िंालेले आहे. [Andreas Heusler, Die altgermanische Dichtung, Wildpark-Potsdam 1923 (also in 

Walzel’s Handbuch) , is an excellent sketch.] नेहमीच्या प्रथेनुसार पोद्वलश पदं्वडतानंी द्ववरोध दशदु्ववला असला, तरी 
स्लास्व्हक भाषामंधील भाषावैद्वशष्ट्ट्यद्ववषयक संबंध अगदी घद्वनष्ठ स्वरूपािे द्वदसून येतात व त्याबरोबरि या 
स्लास्व्हक भाषा काव्याच्या रूपापयिंतच्या लोकद्वप्रय परंपरामंध्येही सहभागी होताना आढळतात. सवुसामान्य 
स्लास्व्हक साद्वहत्य या संकलपनेला यातूनि मूलाधार प्राप्त िंालेला आहे. [Jan Machal, Slavanské literatury, three 
vols., Prague 1922-9 (unfinished) , is the most recent attempt to write a history of all Slavic literatures. The possibility of a Slavic 
comparative history of literature is discussed in Slavische Rundschau, Vol. IV. Convincing proof of the common patrimony of the 
Slavic literatures was furnished by Roman Jakobson, The Kernel of Comparative Slavic Literature’, in Harvard Slavic Studies (ed. 
H. Lunt) Vol. I, pp. 1-71, Cambridge, Mass. 1953 and by Dmitry Cizevsky, Outline of Comparative Slavic Literatures, Boston, 
Mass 1952.]  
 

आशयसूते्र व आकृद्वतबंध, तादं्वत्रक कौशलये व साद्वहत्यप्रकार यािंा इद्वतहास हा साहद्वजकि एक 
आंतरराष्ट्रीय इद्वतहास बनतो. आपले बरेिसे साद्वहत्यप्रकार ग्रीस व रोम येथील साद्वहत्य परंपरेतून िालत 
आले व मध्ययुगीन काळात त्यामध्ये खूपि लक्षणीय फेरफार घडून त्यािंी वाढही होत गेली. छंदःशास्त्रािा 
इद्वतहास हरएक भाषेच्या व्यवस्थेशी घद्वनष्ठ द्वनगद्वडत असला, तरी त्यािे स्वरूपसुद्धा आंतरराष्ट्रीय असते. 
द्वशवाय अद्वतशय महत्त्वािी गोष्ट ही की, मोठमोठ्या साद्वहस्त्यक िळवळी व आधुद्वनक युरोपीय शलैी 
(पुनरुज्जीवनकालीन, बारोक, नव्य-अद्वभजाततावादी, स्वच्छंदतावादी, वास्तवतावादी, प्रतीकवादी) 
यासुद्धा राष्ट्राच्या सीमा ओलाडूंन खूपि पलीकडे जाणाऱ्या असतात. आता या शलैींच्या राष्ट्राराष्ट्रामंधील 
प्रत्यक्ष हाताळणीत मात्र लक्षणीय भेद असू शकेल, [e.g. A. O. Lovejoy, ‘On the Discrimination of Romanticisms’ in 
PMLA, XXXIX (1924) , pp. 229-53. (Reprinted in Essays in the History of Ideas, Baltimore 1945, pp. 228-53.) Henri Peyre (Le 
Classicisme francais, New York 1942) argues strongly for the sharp distinction of French classicism from all the other neo-
classicisms. Erwin Panofsky – ‘Renaissance and Renascences’, Kenyon Review, VI (1944) , pp. 201-36 – favour; the 
traditional view of the Renaissance.] तसेि त्यािी भौगोद्वलक के्षत्रमयादाही द्वभन्न असू शकेल. उदा. 
पुनरुज्जीवनकालीन शलैी पोलंडपयिंत जाऊन पोिली; पण रद्वशया झकवाबोहेद्वमयापयिंत काही गेले नाही, 
युके्रनसह पूवु युरोपात बारोक शलैीिा जसा काही अगदी पूर वाद्वहला; पण प्रत्यक्ष रद्वशयाला मात्र द्वतिा 
स्पश ु क्वद्विति िंाला. कालानुक्रमाच्या दृष्टीने ध्यानात घेण्याजोगी काही वगेळी वळणेही येथे आढळू 
शकतील : जेव्हा पद्वश्चम युरोप प्रबोधनाच्या (Enlightenment) अवस्थेतून जात होता, तेव्हा पूवु युरोपच्या 
कृद्वष-संस्कृतीत अठराव्या शतकाच्या शवेटपयिंत बारीक शलैी अगदी व्यवस्स्थत द्वटकून राद्वहली होती. 
असाि प्रकार आणखीही द्वदसून येईल. एकोद्वणसाव्या शतकात भाद्वषक आडकाठ्यानंा एकूणि वाजवीहून 
फाजील महत्त्व द्वदले गेले. 
 

हे असे फाजील महत्त्व येण्यािे कारण, स्वच्छंदतावादी (प्रायःभाद्वषक स्वरूपािा राष्ट्रवाद व 
आधुद्वनक सुद्ववद्वहत साद्वहत्येद्वतहासलेखनािी लाट यामंधील अगदी द्वनकटिा संबधं हे होय. या गोष्टीिा 
व्यावहाद्वरक पद्वरणाम आजही दृष्टीत्पत्तीस येते. कारण साद्वहत्यािेअध्यापन व एखाद्या भाषेिे अध्यापन या 
दोहोंमध्ये, द्वनदान संयुक्त संस्थानात (अमेद्वरकेत) तरी जवळ जवळ अभेद मानला जातो. पद्वरणामी संयुक्त 
संस्थानातं इंग्रजी, जमुन व फ्रें ि या भाषातंील साद्वहत्याच्या अभ्यासकामंध्ये परस्पर-संपकािा कमालीिा 
अभाव द्वदसून येतो. यापंैकी प्रत्येक गटावर वगेळाि ठसा उमटलेला असून प्रत्येकािी अभ्यासपद्धतीही 
वगेळी द्वदसते. हा अलगपणा काही अंशी अपद्वरहायु आहे, यात शकंा नाही; यािे साधे कारण म्हणजे बहुतेक 
माणसे एका स्वतंत्र भाद्वषक माध्यमाच्या कोशात जगत असतात. तरीसुद्धा एखाद्या द्ववद्वशष्ट भाषेत व्यक्त 
िंालेलया मतादं्वनशी व त्या द्ववद्वशष्ट भाषेतील पुस्तकाचं्या व साधनाचं्या आधारे जेव्हा साद्वहस्त्यक समस्या 
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िर्मिलया जातात, तेव्हा द्ववपरीत पद्वरणाम घडून आलयािे दृष्टीत्पत्तीस येते. कलात्मक शलैी, छंदो-रिना, 
फार काय, साद्वहत्यप्रकार या समस्याबंाबत युरोपीय साद्वहत्यात भाषाभेदानंा महत्त्व असले तरी ज्यात 
समीके्षच्या संकलपनािंा अंतभाव होतो, अशा द्वविाराचं्या इद्वतहासात हे भेद मुळीि द्वटकाऊ ठरत नाहीत. 
मग एकद्वजनसी साधनसामग्रीमधून कृद्वत्रम छेदकरेषा काढली जाते व इंग्रजी, जमुन झकवा फ्रें ि भाषातं 
योगायोगाने उमटलेलया वैिाद्वरक पडसादासंंबधंी इद्वतहास द्वलद्वहले जातात. द्ववशषेतः मध्ययुगीन काळाच्या 
साद्वहत्याभ्यासाच्या दृष्टीने एकाि देशी भाषेवर अद्वतद्वरक्त लक्ष कें द्वद्रत करणे घातक ठरते; कारण मध्ययुगात 
लॅटीन हीि अगे्रसर साद्वहस्त्यक भाषा होती, तसेि युरोपमध्ये अद्वत घद्वनष्ठ बौद्वद्धक एकात्मता होती: लॅद्वटन व 
अँग्लोनॉमुन भाषामंधील प्रिडं लेखनसंभारािी दखलही न घेणारा साद्वहत्येद्वतहास हा मध्ययुगीन 
इंग्लंडमधील साद्वहत्यद्ववषयक वस्तुस्स्थती व सवुसामान्य संस्कृती यासंंबधंी भ्रामक द्वित्रि उभे करील. 
 

तुलय साद्वहत्यािी अशी भलावण करण्यात हरएक राष्ट्रीय साद्वहत्याभ्यासािी हेळसाडं करावी, ही 
गोष्ट, अथाति, द्वभपे्रत नाही. खरे पाहता, ‘राष्ट्रीयते’िी समस्या तसेि साद्वहत्याच्या सवुसामान्य प्रद्वक्रयेला 
हरएक, राष्ट्राकडून लागलेलया द्ववद्वशष्ट हातभारािी समस्या हेि आपलया अभ्यासािे कें द्र समजले पाद्वहजे. 
ही समस्या सैद्धास्न्तक द्ववशदतापूवुक अभ्यासली जाण्याऐवजी उलट राष्ट्रवादी भावना व वादं्वशक द्वसद्धान्त 
यानंी िंाकाळून धूसर मात्र बनलेली आहे. एकंदर वैद्वर्श्क साद्वहत्याला इंग्रजी साद्वहत्याने नेमका कोणता 
हातभार लावलेला आहे, या प्रश्नािा स्वतंत्रपणे द्वविार करणे ही मोठी द्वित्ताकषुक गोष्ट आहे व द्वतिाि 
द्वविार करू लागलयास आलोक–तारतम्यात फेर पडणे संभवनीय आहे. द्वशवाय हरएक राष्ट्र–साद्वहत्याच्या 
एकंदर साद्वहत्यकायातील हातभारातला द्ववद्वशष्ट प्रातंािा वा नगरािंा नेमका वाटा द्वकती ठरतो अंशासारखे 
वा तत्सम प्रश्नही उद भवतात. जोसेफ् नेड्लर याने या द्वसद्धान्ताच्या बाबतीत अगदी अद्वतरेकी भदू्वमका 
घेतली आहे. [Josef Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften Regensburg, three vols., 1912-18 
(second ed., four vols., 1923-8; a fourth, and Nazi, edition under the title Literatugeschichte des deutschen Volkes, four vols., 
Berlin 1938-40) . See Berliner Romantik, erlin 1921, and the theoretical discussion. ‘Die Wissenschaftslehre der 
Literaturgeschichte’ in Euphorion, XXI (1914) , pp. 1-63. See also H. Gumbel, ‘Dichtung und Volktum’, in Philosophie der 
Literaturwissenschaft (ed. E. Ermatinger) , Berlin 1930 pp. 43 - 9 – a foggy interpretation.] जमुनीतील हरएक जमात व 
प्रातं यािें गुणधमु व स्वभाववैद्वशष्ट्ट्ये, तसेि या दोहोंिे साद्वहत्यात पडलेले प्रद्वतझबब यािंा नेमका छडा 
आपण लाव ूशकलो आहोत, असा त्यािा दावा आहे. सत्य साक्षीपुराव्याच्या बळावर अशा प्रश्नािंी छाननी 
नीटपणे आजवरती क्वद्विति िंालेली द्वदसून येते. मात्र नेड्लरच्या अद्वतरेकी भदू्वमकेस्तव आपण या प्रश्नािंी 
ििा करण्यापासून परावृत्त होता कामा नये. अमेद्वरकेच्या साद्वहत्येद्वतहासात न्य ू इंग्लंड, मध्य पद्वश्चम प्रदेश 
(Middle West) व दद्वक्षण प्रदेश यानंी बजावलेलया कामद्वगरीद्ववषयी द्वलद्वहलया गेलेलया बऱ्यािशा द्वववेिनात 
तसेि प्रादेद्वशकतावादावरील पुष्ट्कळशा लेखनात, लेखकाच्या सद भावनाजन्य अपेक्षा, स्थाद्वनक दुरद्वभमान 
व कें द्रीभतू सते्तद्ववरुद्ध असणारी िीड याचं्या आद्ववष्ट्काराहून फारसा मतलब बहुताशंी तरी असत नाही. 
लेखकाच्या वादं्वशक कुळीिा प्रश्न तसेि उगमस्थान व पार्श्ुभमूी यासंारखे समाजशास्त्रीय प्रश्न, अशा 
समस्यापंासून भपूद्वरसरािा प्रत्यक्ष पद्वरणाम, साद्वहत्यपरंपरा व फॅशन्स यादं्ववषयीच्या समस्या, कोणत्याही 
तटस्थ वृत्तीने केलेलया द्ववश्लेषणात, वगेळ्या काढावयास हव्यात. 
 

ज्याप्रमाणे इंग्रजी या एकाि भाषेतील अमेद्वरकन व आयद्वरश साद्वहत्ये द्वनर्मववादपणे द्वभन्न आहेत, 
तशीि द्वभन्न राष्ट्रीय साद्वहत्ये एकाि भाषेत आढळलयास राष्ट्रीयत्वािे प्रश्न अद्वधक गुंतागुंतीिे होऊन 
बसतात. गोलडस्स्मथ, स्टन्ु व शदे्वरडन् हे आयद्वरश साद्वहत्यािे भाग का बनू नयेत व येट्स व जॉइस हेि का 
बनावते, यासंारयया प्रश्नािें उत्तर द्वमळणे अवश्यक आहे. बेस्लजयन्, स्स्वस व ऑस्स्रयन् नामक द्वभन्न 
साद्वहत्ये अस्स्तत्वात आहेत काय? पूवीअमेद्वरकेत लद्वहले जाणारे साद्वहत्य ‘वसाहतीिे इंस्ग्लश’ म्हणून 
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ओळखले जात असे, पण काळाच्या नेमक्या कोणत्या टप्प्यापासून ते तसे ओळखले जाण्यािे बदं िंाले व 
स्वतंत्र राष्ट्रीय साद्वहत्य म्हणून ते केव्हा गणले जाऊ लागले, हे ठरद्ववणे तसे सोपे नाही. राजकीय स्वातंत्र्य 
द्वमळाले, एवढ्यामुळेि हे घडून आले आहे का? की खुद्द लेखकानंा िंालेली राष्ट्रीयतेिी जाणीव त्याच्या 
मुळाशी आहे? की राष्ट्रीय लेखनद्ववषय व ‘स्थाद्वनक मातीिा रंग’ यािंा उपयोग त्याला कारणीभतू आहे? 
की द्वनद्वश्चत स्वरूपाच्या राष्ट्रीय शलैीिा उद भव िंालयािे ते फद्वलत आहे? 
 

राष्ट्रसाद्वहत्यािे इद्वतहास हे जर केवळ एक भौगोद्वलक वा भाद्वषक द्वभन्न कोटी एवढ्याि स्वरूपािे 
ठरावयास नको असतील, तर वरील प्रश्नाचं्या उत्तरािें द्वनणायक द्वनष्ट्कषु काढलयावािून आपणास असे 
राष्ट्रीय इद्वतहास रिता येणार नाहीत. हे घडून आले तरि आपण एकूण युरोपीय परंपरेत हरएक 
‘राष्ट्रसाद्वहत्य’ कोठे बसते, यािे द्ववश्लेषण करू शकू. द्ववर्श्साद्वहत्य व राष्ट्रसाद्वहत्य या संकलपना एकमेकातं 
गुरफटलेलया आहेत. सवुव्यापी युरोपीय परंपरेला प्रत्येक देशात मुरड पडत असते : प्रत्येक राष्ट्रात 
प्रभाद्ववस्तारक अशी काही कें दे्र सतात, तसेि दुसऱ्या राष्ट्रीय परंपरेपासून स्वराष्ट्राच्या परंपरेला पथृक 
बनद्ववणाऱ्या लोकोत्तर व महान व्यक्तीही असतात. यातंील प्रत्येक घटकािा वाटा दुसऱ्यापेक्षा द्वकती अद्वधक 
आहे, हे सागंण्यािी पात्रता येण्यासाठी साद्वहत्येद्वतहासात जेवढे म्हणून जाणून घेण्यासारखे असते, तेवढे 
सवु काही जाणून घ्याव ेलागत असते. 
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६ . 
प्रमािाांची व्यवटथा आणि छाननी 
 
 

साधनसामग्रीिे संकलन, कालौघाबरोबर त्या साधनसामग्रीत घडून आलेलया द्ववकृतींिे 
द्वनराकरण, गं्रथकतुृत्वद्वनद्वश्चती, अद्वधकृतता आद्वण रिनाकाल यािंी छाननी व द्वनद्वश्चती हे व्यासंगािे पद्वहले 
कायु होय. हे प्रश्न सोडद्ववण्यात प्रकाडं पादं्वडत्य व अफाट पद्वरश्रम आजवर खिी पडलेले आहेत. मात्र हे 
पद्वरश्रम म्हणजे व्यासंगाच्या अंद्वतम कायाच्या द्वदशनेे केलेली प्राथद्वमक स्वरूपािी पूवुतयारी असते, यािे 
भान साद्वहत्याभ्यासकाने राखणे अगत्यािे आहे. या प्राथद्वमक स्वरूपाच्या कायाच्या अभावी समीक्षात्मक 
द्ववश्लेषण व ऐद्वतहाद्वसक परंपरेिी जाण अद्वतशय लंगडी ठरते, हे ध्यानात घेतलयास या संस्कारानंा 
द्वकत्येकदा फार महत्त्व द्याव े लागते. काळाच्या गतेत अधुवट गाडलया गेलेलया अँग्लो-सकॅ्सन 
परंपरेसारयया एखाद्या साद्वहत्यपरंपरेच्या बाबतीत ही गोष्ट द्ववशषे खरी ठरत असली, तरीसुद्धा बहुतेक सवु 
आधुद्वनक साद्वहत्याचं्या अभ्यासकाला गं्रथकृतींच्या साद्वहस्त्यक अथाशीि कतुव्य असलयाने अशा व्यासंगािे 
फाजील स्तोम माजद्ववण्यात हाशील नाही. अशा व्यासंगािी त्याचं्या द्वविज्जड पठडीसाठी एक तर अकारण 
टर उडद्ववली गेलेली आहे, झकवा त्याचं्या मानीव वा सच्चा काटेकोरपणासाठी त्यािंी वारेमाप प्रशसंा तरी 
िंालेली आहे. अशा समस्यािें अंद्वतम मोलमान काय ठरणार असेल ते ठरो, पण व्यवस्थेशीर कायुपद्धतीत 
व माडंणीच्या सूक्ष्म सव्यापसव्यात रस घेणारे काही लोक नेहमीि द्वनघतात. या समस्याचं्या 
सोडवणुकीसाठी ज्या प्रकारिी द्वशस्त आद्वण सुपूतुता अपेद्वक्षत असते, द्वतच्याद्ववषयी या मंडळींना सदैव 
आकषकु असते. अन्य प्रकारच्या व्यासंगानंा पदच्युत करून जेव्हा असे व्यासंग त्यािंीजागा बळकावू 
पाहतात साद्वहत्याच्या प्रत्येक द्ववद्यार्थयाच्या डोक्यावर एक खास द्ववषय म्हणून जेव्हा त्यािंी कठोरपणे सक्ती 
केली जाते, तेव्हा मात्र ती गोष्ट आके्षपाहु ठरते. साद्वहत्यकृतीच्याआवृत्त्या साके्षपाने संपाद्वदत िंालेलया 
आहेत, पद्वरच्छेदच्यापद्वरच्छेद पाठशुद्ध करून घेतले गेले आहेत, साद्वहस्त्यक वा ऐद्वतहाद्वसक दृद्वष्टकोणातूंन 
ज्या गोष्टी फारशा ििा करण्याजोग्या नाहीत, अशा बारीकसारीक गोष्टींिा अगदी कीस काढण्यात आलेला 
आहे. बरे, ह्या गोष्टी ििायोग्य होत्या, असे म्हटले, तरी एखादा पाठद्विद्वकत्सक आपलया साधनाकंडे केवळ 
ज्या तऱ्हेिे लक्ष पुरद्ववतो, त्याि प्रकारिे लक्ष याबाबतही पुरद्ववले गेलेले आहे. पण अन्य मानवी कृतींबाबत 
घडते, तिति हे व्यासंगसुद्धा स्वतःि एक साध्य होऊन बसलेले आहेत. 
 

अशा प्राथद्वमक स्वरूपाच्या पद्वरश्रमातूंन द्वनमाण होणाऱ्या कायुपद्धतीच्या दोन स्तरातंील भेद स्पष्ट 
करणे अवश्य आहे: (१) पाठसंकलन व संद्वहताद्वनद्वश्चती (२) कालक्रमद्वनद्वश्चती, अद्वधकृतता 
गं्रथकतुृत्वद्वनद्वश्चती, सहकायुजन्य रिना, पद्वरष्ट्करण व तत्सम समस्या—या कायालाि ‘उच्च समीक्षा’ 
(Higher criticism) अशी काहीशी द्ववपयुस्त संज्ञा लावण्यािा पद्वरपाठ बायबलच्या व्यासंगातून पडला 
आहे. 
 

पद्वरश्रमाचं्या या वाटिालीतील द्ववद्ववध पायऱ्या आधी द्ववशद करून घेतलयास ते सोयीिे ठरेल. 
यातली पद्वहली गोष्ट अशी की, साधनसामग्री, मग ती हस्तद्वलद्वखत असो वा मुद्वद्रत असो द्वतिे संकलन 
करणे. िालू शतकात The Book of Margery Kempe,मेडवॉलकृत Fulgens and Locrece व स्य रस्टोफर 
स्माटुकृत Rejoice in the Lamb यासंारखी काहीशी महत्त्वािी पुस्तके अलीकडे उपलब्ध िंालयाने इंग्रजी 
गूढवादाच्या व इंग्रजी कद्ववतेच्या आपलया जाणकारीत थोडीफार भर पडली असली, तरीसुद्धा इंग्रजी 
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साद्वहत्येद्वतहासाच्या दृष्टीने सामग्रीसंकलनािे कायु आता जवळजवळ पूणु होत आलेले आहे, [Henry Medwall, 
Fulgensand Lucrece (ed. Seymour de Ricci) , New York 1920 (Critical ed., by F. S. Boas and A. W. Reed, Oxford 1926) ; The 
Book of Margery Kempe, 1436 (modern version by W. Butler-Browden, London 1936. The original text is being edited by 
Sanford B. Meech. Vol. I was published by the Early Engish Text Society, London 1940) ; Christopher Smart, Rejoice in the 
Lamb (ed. W. F. Stead) , London 1939.] असे म्हणता येईल. अथाति इंस्ग्लश गं्रथकारािें साद्वहत्य झकवा 
द्वनदानपक्षी त्यािंी जीवनिद्वरते्र यावंर प्रकाश पाडू शकतील, अशा खाजगी व सरकारी कागदपत्राचं्या 
शोधाला कधी अंति नसतो. मालोसंबधंीिे लेस्टी हॉटसन् िे संशोधन झकवा बॉस्वलेच्या कागदपत्रािंी 
उपलब्धी ही अलीकडच्या दशकात लागलेलया अशा शोधािंी ठळक उदाहरणे होत. [Leslie Hotson, The Death 
of Christopher Marlowe, London 1925, Shakespeareversus Shallow, Boston 1931; The PrivatePapers of James Boswell from 
Malahide Castle (ed. Geoffrey Scott and F. A. Pottle) , eighteen vols., Oxford 1928-34; The Yale Edition of the Private Papers of 
James Boswell (ed. F. A. Pottle et al.) New York 1950 ff.] इतर राष्ट्राचं्या साद्वहत्यामंध्ये, द्ववशषेतः ज्या राष्ट्रातंील 
साद्वहत्यािा अत्यलपि भाग द्वलद्वखत स्वरूपात पक्का िंालेला आहे, अशा साद्वहत्यातं अजूनही संशोधनाला 
फार मोठ्या प्रमाणावर वाव असण्यािी शक्यता आहे. 
 

मौद्वखक स्वरूपाच्या साद्वहत्यातील साधनसामग्री एकत्र करण्याच्या बाबतीत खास अशा काही 
समस्या असतात. उदा. अद्वधकृत गायकािा झकवा द्वनवदेकािा नेमका तलास, असा माणूस द्वमळालयास 
त्याला गायनास वा पठणास उद्युक्त करण्याच्या युक्त्या व कौशलय, त्यािे पठण ध्वद्वनमुद्रणयंत्राच्या 
साहाय्याने आद्वण ध्वद्वनभेददशकु द्वलपीत नोंदवनू घेण्यािी पद्धती व अशा इतर द्वकत्येक गोष्टी या समस्यात 
मोडतात. हस्तद्वलद्वखत सामग्री द्वमळद्ववण्याच्या बाबतीत काही द्वनव्वळ व्यावहाद्वरक समस्यानंा तोंड द्यावे 
लागत असते: उदा. लेखकाच्या वारसाशंी खाजगी ओळखपाळख, स्वतःिे समाजातील वजन तसेि 
आपली आर्मथक कुवतव पुष्ट्कळदा गुप्तपोद्वलसी पद्धतीिे कौशलय. [See the sensible advice of J. M. Osborn, The 

Search for English Literary Documents’, English-Institute Annual, 1939, New York 1940, pp. 31-55.] अशा तऱ्हेच्या 
संशोधनासाठी कधीकधी काही द्ववशषे प्रकारिे ज्ञान संपादन करण्यािीही गरज असते. उदा. लेस्ली 
हॉटसन् ला लोकाद्वभलेख कायालयातील कागदपत्राचं्या द्वढगाऱ्यातून माग ु काढताना एद्वलिंाबेथकालीन 
कायद्यािा व्यवहार कसा िालत असे, त्यािे बरेि ज्ञान करून घ्याव ेलागले होते. बहुसंयय अभ्यासकानंा 
आपली साधनसामग्री गं्रथालयातूंनि उपलब्ध होत असते. तेव्हा सवांत महत्त्वाच्या गं्रथालयािंी माद्वहती 
असणे व तेथील ताद्वलका-पद्धतीशी तसेि संदभगंु्रथाशंी पद्वरिय असणे या गोष्टी म्हणजे 
साद्वहत्याभ्यासकाच्या वाटिालीतील अनेक दृष्टींनी महत्त्वािे असे पाथेय ठरत असते, यात मुळीि संदेह 
नाही. [Most useful for students of English are J. W. Spargo, A Bibliographical Manual for Students, Chicago 1939 (second ed. 
1941) ; Arthur G. Kennedy, A Concise Bibliography for Students of English, third ed., Standford University Press 1954.]  
 

गं्रथालयीन ताद्वलका व गं्रथसूद्विशास्त्र यामंधील तादं्वत्रक बारकाव े गं्रथपाल व व्यावसाद्वयक 
गं्रथवणुनशास्त्रज्ञ याचं्यावर सोपद्ववणे रास्त असले, तरी कधीकधी केवळ गं्रथसूद्विद्ववषयक तर्थयानंाि 
साद्वहस्त्यक प्रस्तुतता आद्वण मूलय प्राप्त होते. आवृत्तींिी संयया व आवृत्तीगद्वणक द्वनघालेलया प्रतींिी संयया 
याचं्या आधारे गं्रथािी यशस्स्वता व लोकमान्यता यािंा माग काढता येतो, तर आवृत्त या-आवृत्त्यामंधील 
फेरफार ध्यानात घेतलयाने पद्वरष्ट्करणािे द्ववद्ववध स्तर उलगडतात व त्यातूंन कलाकृतीिी उत्पत्ती व 
क्रमद्ववकास या प्रश्नावंर िागंलाि प्रकाश पडतो. कें णिन णबस्ब्लॲ ग्रािी ऑि इांस्ललश णलिरेचर यासारखी 
बुद्वद्धकौशलय पणाला लावनू रिलेली गं्रथसूिी संशोधननाथु वाट पाहात असलेलया अफाट के्षत्रािा मुळी 
आलेखि आपलयासमोर उभा करते. ग्रेकृत णबस्ब्लऑग्रािी ऑि इांस्ललश ड्रामा, जॉसन् कृत टपेन्सर-
णबस्ब्लऑग्रािी, मकॅ्डोनालडकृत ड्रायडन्-णबस्ब्लऑग्रािी, द्वग्रफीथ कृत पोप-णबस्ब्लऑग्रािी [e.g. W. W. 
Greg, A Bibliography of the English Printed Drama to the Restoration, Vol. I, London 1939; F. R. Johnson, A Critical Bibliography 



 

अनुक्रमणिका 

of the Works of Edmund Spenser Printed before 1770, Baltimore 1933; Hugh Macdonald, John Dryden : A Bibliography of Early 
Editions and Drydeniana, Oxford 1939; see James M. Osborn, ‘Macdonald’s Bibliography of Dryden’, Modern Philology, XXXIX 
(1942) , pp. 312-19; R. H. Griffith, Alexander Pope : A Bibliography, two parts, Austin, Texas 1922-7.] यासंारयया खास 
गं्रथसूिी साद्वहत्येद्वतहासाच्या द्वकत्येक समस्याचं्या सोडवणुकीच्या द्वदशनेे मागदुशनु करतात. अशा 
प्रकारच्या गं्रथसूिींसाठी मुद्रणालयीन व्यवस्थापन व गं्रथद्ववके्रते आद्वण प्रकाशक यािंा पूवेद्वतहास माहीत 
करून घ्यावा लागतो, तसेि मुद्रणद्ववषयक तंते्र, कागदावरिी जलद्विन्हे, मुद्रा झकवा टंकपद्धती, 
जुळाऱ्यािंी टंकजंुपणीिी तऱ्हा व पुस्तकबाधंणी या गोष्टींिीही जाणकारी जरुरीिी असते. 
गं्रथकालद्वनद्वश्चती, आवृत्त्यािंा क्रम इत्यादी प्रश्नानंा साद्वहत्येद्वतहासाच्या दृष्टीने महत्त्व असते. अशा वळेी 
गं्रथालयािे शास्त्र जरी नाही, तरी द्वनदान गं्रथद्वनर्ममतीच्या इद्वतहासािा सखोल व्यासंग आवश्यकि ठरतो. 
या दृद्वष्टकोणातून पाद्वहलयास द्वनव्वळ जुजबी ओळख पटेल इतपत संद्वक्षप्त वणनु देणारी व गं्रथािंी यादी 
देणारी साधी ‘गणनात्मक’ गं्रथसूिी आद्वण पाठसंकलन व गं्रथाच्या घडणीिे प्रत्यक्ष परीक्षण तसेि 
तत्संबाधंत कलािें ज्ञान पूणपुणे लगामी लावनू द्वसद्ध िंालेली ‘वणुनात्मक’ ग्रथसूिी या दोहोंमध्ये फरक 
करणे, अवश्यक आहे. [R. B. Mckerrow, An Introduction to Bibliography for Literary Students, Oxford 1927.]  
 

साधनसामग्रीच्या संकलनािे व ताद्वलकीकरणािे प्राथद्वमक कायु पूणु होताि संपादनािी प्रद्वक्रया 
सुरू होत असते. या संपादकायात नवीन अन्वयाथािे आकलन व ऐद्वतहाद्वसक संशोधन या उभयद्ववध 
अंगािंा अंतभाव होतो आद्वण ते पुष्ट्कळदा अत्यंत व्याद्वमश्र स्वरूपाच्या पद्वरश्रमािें फद्वलत असते. प्रस्तावना व 
टीपाद्वटप्पणी यामंधून महत्त्वपूणु समीक्षा अंतभूतु िंालेलया संपाद्वदत आवृत्त्या द्वसद्ध केलेलया आहेत. खरोखर 
एखादी उत्तम संपाद्वदत आवृत्ती म्हणजे सवु तऱ्हेच्या साद्वहत्याभ्यासािा जणू एक गोफि असतो. 
साद्वहत्याभ्यासाच्या इद्वतहासात संपाद्वदत आवृत्त्यानी अत्यंत महत्त्वािी कामद्वगरी बजावलेली आहे. अगदी 
अलीकडिे उदाहरण सागंायिे तर एफ.एन्.रॉद्वबन्सन् च्या िॉसरच्या आवृत्तीिे सागंता येईल. अशा आवृत्त्या 
या एकप्रकारे पादं्वडत्यािी भाडंारे म्हणून व गं्रथकारद्ववषयक हरएक प्रकारच्या माद्वहतीिी संदभु-पुस्तके 
म्हणून उपयुक्त असतात. परंतु गं्रथकृतीच्या संद्वहताप्रस्थापनेिे जे कें द्रवती कायु, त्याच्याही बाबतीत काही 
खास समस्या असतात. त्यापंैकी द्ववशषेतः प्रािीन अद्वभजातगं्रथद्ववषयक व बायबलद्ववषयक व्यासंगािा 
प्रदीघु वारसा प्राप्त िंालेले ‘पाठद्विद्वकत्साशास्त्र’ हे प्रत्यक्षात मोठे द्ववकद्वसत िंालेले एक तंत्रद्ववधान आहे. 
[Se bibliography Section I.]  
 

एखाद्या अद्वभजात गं्रथाच्या झकवा मध्ययुगीन हस्तद्वलद्वखताच्या संपादनसमस्या व मुद्वद्रतसाधनाचं्या 
संपादनसमस्या यातंला भेद काटेकोरपणे स्पष्ट केला पाद्वहजे. हस्तद्वलद्वखत साधनसामग्रीसाठी सवुप्रथम 
लागते ती पुराद्वलपीद्ववद्या. या पुराद्वलपीद्ववदे्यतून हस्तद्वलद्वखताचं्या कालद्वनद्वश्चतीच्या खपूि सूक्ष्म स्वरूपाच्या 
कसोट्या प्रस्थाद्वपत िंालेलया असून संके्षपािंा उलगडा करणारी मागदुशकु पुस्तकेही तयार िंालेली 
आहेत. [On palaeography ofan English literary documents, see Wolfgang Keller, Angelsächsische Palegraphie, two vols., 
Berlin 1906 (Palaestrat, 43a and b) . On Elizabethan handwriting see Muriel St Clare Byrne, ‘Elizabethan Handwriting for 
Beginners’, Review of English Studies, I (1925) , pp. 198-209; Hilary Jenkinson, ‘Elizabethan Handwritings’, Library, fourth 
Series, III (1922) , pp. 1-34; McKerrow, loc., cit., (for Appendix on Elizabethan handwriting) ; Samuel A. Tannenbaum, The 
Handwriting of the Renaissance, New York 1930. Technical devices of investigating manuscripts (microscopes ulta-violet rays, 
etc.) are described in R. B. Haselden, Scientific Aids for the Study of Manuscripts, Oxford 1935.] कोणत्या कालखंडात, 
कोणत्या द्ववद्वशष्ट मठात, कोणती हस्तद्वलद्वखते हटकून प्रिद्वलत असण्यािा संभव आहे, यािा नेमका वेध 
घेण्यािे बरेिसे कायु पूण ुिंालेले आहे. द्वभन्न द्वभन्न हस्तद्वलद्वखतातंील नेमका परस्परसंबंध दाखवनू देताना 
अत्यतं गुंतागुंतीिे प्रश्न द्वनमाण होऊ शकतात त्याचं्या संशोधनाच्या अंद्वतम पायरीवर हस्तद्वलद्वखतािें 
वगीकरण करून त्या आधारे त्याचं्या वशंवृक्षािा सुस्पष्ट आलेख उभा करता आला पाद्वहजे. [Finely worked our 
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pedigrees are to be found in such books as R. K. Root’s The Textual Tradition of Chaucer’s Troilus, Chaucer Society, London 
1916.] अलीकडच्या दशकात डॉम हेन्री के्वस्न्टन् व डब्लय.ू डब्लयू. गे्रग, [See bibliography, section I.] यानंी या 
संदभात तपद्वशलवार तंते्र बसद्ववली असून आपलया प्रयत्नानंा वैज्ञाद्वनक द्वनद्वश्चतता लाभलेली आहे, असा 
त्यािंा दावा आहे; परंतु उलटपक्षा बेद्वडएर आद्वण शपेड्ु [See bibliography, section I.] याचं्यासारययाअन्य 
द्वविानानंी, सवुस्वी वस्तुद्वनष्ठ स्वरूपािी अशी कोणतीि वगीकरणपद्धती अद्याप तरी अस्स्तत्वात आलेली 
नाही, असा स्पष्ट द्वनवाळा द्वदलेला आहे. या प्रश्नािी द्वनणायक तड लावण्यािे हे स्थाळ नव्हे; द्वशवाय आमिा 
कल दुसऱ्या मताकडेि िुंकणारा आहे. एखादी मानीव प्रत ‘मूळ’िी धरून ती पुनरुद्वित करण्यािा प्रयत्न 
करण्यापेक्षा बहुतेक वेळा लेखकाच्या स्वतःच्या मूळ भाषेशी शक्यद्वततके द्वनकट असणारे उपलब्ध 
हस्तद्वलद्वखत संपाद्वदत करणे अद्वधक श्रेयस्कर, असाि कौल आम्ही देऊ. अथात पाठसंकलन व 
हस्तद्वलद्वखत–परंपरेिे संपूण ु अध्ययन िंालयावर मगि अशा एखाद्या हस्तद्वलद्वखतािी संपादनाथु द्वनवड 
करणे शक्य होईल. णपअसथ ललाउमनची साठ हस्तद्वलद्वखते [W. S. MacCromick and J., Haseltine, The MSS. of the 
Canterbury Tales, Oxford 1933; J. M. Manley, The Text of the Canterbury Tales, eight vols., Chicago 1940; R. W. Chambers and 
J. G. Grattan, ‘The Text of Piers Plowman : Critical Methods’, Modern Language Raview, XI (1916) . pp. 257-75, and ‘The Text 
of Piers Plowman’, ibid., XXVI (1926) , pp. 1-51.] व कँिरबरी िेल्सची त्र्याऐशी हस्तद्वलद्वखते उपलब्ध िंालेली 
आहेत. त्या हस्तद्वलद्वखतावंरून आडाखा माडंावयािा, तर आधुद्वनक गं्रथाच्या सुद्वनद्वश्चत आवृत्तीशी समतुलया 
मानता येईल. अशी एखादी अद्वधकृत झकवा आद्वदम स्वरूपािी प्रत कधी काळी तरी अस्स्तत्वात होती झकवा 
काय, याद्ववषयी नकारात्मक उत्तर द्वमळण्यािाि संभव अद्वधक आहे. 
 

पाठशुद्धीच्या प्रद्वक्रयेतील हस्तद्वलद्वखतािंा परंपरालेख झकवा वशंवृक्ष द्वसद्ध करण्यािे कायु व प्रत्यक्ष 
पाठद्विद्वकत्सेिे द्वन पाठदुरुस्तीिे कायु यातंील भेद स्पष्ट केला पाद्वहजे. पाठद्विद्वकत्सेिे द्वन पाठदुरुस्तीिे 
कायु हस्तद्वलद्वखताचं्याि वगीकरणावर आधाद्वरत असले, तरी त्यासाठी केवळ हस्तद्वलद्वखताचं्या परंपरातूंन 
काढलेलया कसोट्या व दृद्वष्टकोण यापेंक्षा वगेळ्या कसोट्या व दृद्वष्टकोण द्वविारात घ्याव ेलागतात. [For more 

elaborate distinctions see kantorowicz, quoted in bibliography, section I.] पाठदुरुस्तीसाठी अस्सलपणािी कसोटी 
लावली जात असते. ही कसोटी म्हणजे सवांत जुन्या व सर वोत्कृष्ट (म्ह. सवांत अद्वधकृत) अशा 
हस्तद्वलद्वखतातून द्ववद्वशष्ट शब्दािी वा उताऱ्यािी द्वनवड केली आहे की नाही, हे पाहणे; परंतु त्यातही 
भाद्वषक, ऐद्वतहाद्वसक व शवेटी अटळ अशा मनोवैज्ञाद्वनक कसोट्यांच्या आधारेि पाठािंा व उताऱ्यािंा 
‘अिूकपणा’ ठरवावा लागतो. तसे न केलयास तादं्वत्रक प्रमाद, अपपाठ, हस्तदोष, साहियुजन्य अपभ्रंश 
झकवा नकलकरानंी बुद्वद्धपरस्पर केलेले फेरफार यािें आपणासं द्वनराकरण करता येणार नाही व एवढे िंाले 
तरी समीक्षकाने दैववशात लढद्ववलेले अनुमानिातुयु, त्यािी अद्वभरुिी व भाषाद्ववषयक जाण यावंरि बरेिसे 
अवलंबनू राहील. अनुमानिातुयावर द्ववसंबणे आधुद्वनक संपदकानंा उत्तरोत्तर नको असते व आमच्या मते 
त्यात काही वावगे नाही. पण प्रद्वतद्वक्रया म्हणून संद्वहता यथातर्थय ठेवण्यािा कल इतक्या थराला गेला आहे 
की, सवु प्रकारिे संके्षप, हस्तदोष, अगदी द्ववरामद्विन्हाबंाबतिा मुळातला सारा स्वैरपणाही संपादक लोक 
जशाच्या तशा स्वरूपात कायम ठेव ू लागले आहेत. अशाि अन्य संपादकाचं्या दृष्टीने झकवा कधीकधी 
भाषाशास्त्रीय दृद्वष्टकोणातून हे सारे कदाद्वित आवश्यकही असेल, परंतु साद्वहत्याभ्यासकाच्या मागात मात्र 
त्यािा एक अनावश्यक अडथळात होऊन बसतो. यािा अथु असा नव्हे की, साहेंताचं्या आधुद्वनकीकरणािे 
आम्ही पुरस्कते आहोत. अनावश्यक अनुमाने द्वन पद्वरवतुने यापंासून अद्वलप्त राखलेलया व केवळ 
नकलकाराचं्या रूढी–लकबींकडे कमी लक्ष द्यावे लागत असलयाने खरोखर साहाय्यभतू होणाऱ्या वािनीय 
संद्वहताि आम्हालाही अद्वभपे्रत आहेत. 
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हस्तद्वलद्वखतािें संपादन व मुद्वद्रत सामग्रीिे संपादन यािें प्रश्न काहीसे समान असले, तरी 
एकंदरीत मुद्वद्रत सामग्रीिे संपादन हे थोडेफार सुलभ असते. परंतु पूवीच्या काळी ज्यािा उलगडा नेहमीि 
नेमका करता आलेला नाही, असा काही एक फरकही या दोहोंत आहे. बहुतेक अद्वभजात हस्तद्वलद्वखताचं्या 
बाबतीत आपणास जी कागदपते्र उपलब्ध होतात, ती प्रायः द्वभन्नकालीन व द्वभन्नस्थलीन व म्हणून मुळापासून 
काही शतकानंी तरी दुरावलेली अशी असतात. म्हणून बहुतेक हस्तद्वलद्वखतािंा उपयोग करताना त्यातंले 
प्रत्येक हस्तद्वलद्वखत अंद्वतमतः प्रािीनतम, अद्वधकृत प्रतीिीि नक्कल आहे, असे गृहीत धरून िालण्यािे 
स्वातंत्र्य आपणासं असते. मुद्वद्रत गं्रथाचं्या फार तर एक वा दोन आवृत्त्याि प्रायः स्वतंत्रपणेअद्वधकृतता 
लाभलेलया असतात. सामान्यतः पद्वहली आवृत्ती झकवा लेखकाच्या नजरेखालून गेलेली शवेटिी आवृत्ती 
आधारभतू म्हणून द्वनवडावी लागते. स्व्हटमन् च्या‘लीव्िज् ऑि ग्रास’मध्ये उत्तरोत्तर अद्वधकाद्वधक भर पडत 
गेलेली आहे व पद्वरष्ट्करणेही होत गेली आहेत, झकवा पोपच्या डस्न्सयडच्या कमीत कमी दोन तरी 
वगेवगेळ्या आवृत्त्या अस्स्तत्वात आहेत. अशा वळेी पाठशुद्ध आवृत्तीच्या दृष्टीने सवु झकवा दोन आवृत्त्या तरी 
मुद्वद्रत करणे आवश्यक ठरते. [See Sculley Bradley, ‘The Problem of a Variorum Edition of Whitman’s Leaves of Grass’, 
English Institute Annual 1941, New York 1942, pp. 129-58; A Pope, The Dunciad (ed. James Sutherland) , London 1943.] 
एकंदरीत आधुद्वनक संपादक संकरजन्य आवृत्त्या सेकंड क्वोटो झकवा फोद्वलओ याचं्या सरद्वमसळीतून तयार 
िंालेलया आहेत, हे ध्यानात ठेवणे जरूर आहे. एद्वलिंाबेथकालीन नाटकाच्या बाबतीत पुनरुद्वित 
करण्याजोगी एखादी अंद्वतम प्रत आता उपलब्ध होण्यासारखी नाही, याि द्वनष्ट्कषाप्रत आपणासं यावे 
लागते. मौद्वखक काव्याच्या (उदा. पोवाडेवजा लोककाव्य) एकमेव आद्वदम प्रतीिा शोध करणे जसे व्यथु 
ठरते, तसेि याबंाबतीतही होते. पोवाड्ाचं्या संपादकानंी असा शोध करण्यािा नाद आता जवळ जवळ 
सोडून द्वदलेला आहे. पसी आद्वण स्कॉट यानंी द्वभन्न द्वभन्न आवृत्त्यािंा मनसोक्त ‘संकर’ केलेला आहे (एवढेि 
नव्हे, तर त्यािें पुनलेखनहीकेले आहे) ;उलट मदरवेल  सारयया शास्त्रोक्त दृष्टीच्या संपादकाने कोणती तरी 
एक प्रत सवोत्कृष्ट व मूळिी म्हणून पसंत केली. अखेरीस िाइलडने सवुच्या सवु आवृत्त्या मुद्वद्रत करणे योग्य 
असा अंद्वतम द्वनणयु घेतला. [Sigurd B. Hustvedi. Ballad Books and ballad men, Cambridge, Mass, 1930.]  
 

एद्वलिंाबेथकालीन नाटकाचं्या संदभात काही बाबतींत पाठद्विद्वकत्सेिे अगदी द्ववलक्षण प्रश्न 
उद्भवतात. अन्य तऱ्हेच्या समकालीन पुस्तकाशंी तुलना केलयास ही नाटके फार मोठ्या प्रमाणात 
अपपाठानंी भरलेली असतात. नाटकाचं्या मुद्वद्रतशोधनाकडे फारसे लक्ष देण्यािी गरज नाही, अशी 
तत्कालीन रूढ समजूत काही अंशी तरी याला कारणीभतू ठरली. तसेि ज्या हस्तद्वलद्वखताचं्या आधारे 
नाटकािंी छपाई होत असे, ती पुष्ट्कळदा एका लेखकाच्या झकवा अनेक लेखकाचं्या ‘कच्च्या खड्ा’त 
पुष्ट्कळि दुरुस्त्या करून तयार िंालेली असत, झकवा कधी ती हस्तद्वलद्वखते म्हणजे दुरुस्त्या व खाणाखुणा 
केलेलया पार्श्ुसूिकाचं्या वापरातलया नाट्यगृहीत रंगावृत्त्या तरी असत. द्वशवाय सदोष अशा ‘क्वाटोज’ 
आवृत्त्या त्या काळी प्रिद्वलत होत्या या आवृत्त्या बहुतकरून स्मरणाधारे पुनरुद्वित तरी केलेलया असत, 
त्रदु्वटत स्वरूपात उपलब्ध होणाऱ्या नटाचं्या पातड्ावंरून तरी जुळद्ववलेलया असत झकवा जुनाट पद्धतीच्या 
संके्षपद्वलप्यातं द्वलद्वहलेलया प्रतींवरून तरी तयार िंालेलया असत. अलीकडच्या काही दशकातं या प्रश्नाकंडे 
द्ववशषे लक्ष पुरद्ववण्यात येऊ लागले आहे व पॉलडु व गे्रग याचं्या संशोधनानंतर शके्स् द्वपयरच्या ‘क्वाटो’ 
आवृत्त्यािें पुनवुगीकरण करण्यात आलेले आहे. [See bibliography, section II.] कागदावरील जलद्विन्हे व त्या 
काळच्या मुद्राचं्या तऱ्हा यासंारयया केवळ ‘गं्रथद्ववज्ञान’द्ववषयक जाणकारीच्या आधारे पॉलडुने दाखवनू 
द्वदले आहे की, ‘क्वाटो’िी संकद्वलत आवृत्तीकाढण्यािा बेत असफल िंाला व त्यामुळे शके्स् द्वपयरच्या 
काही‘क्वाटो’ आवृत्त्या प्रत्यक्षात १६१९ मध्ये छापलेलया असूनही त्याचं्यावर हेतुपरस्सर मागली वषे 
टाकण्यात आलेली होती. 
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‘सर टॉमस् मोर’ या नाटकािी सुरद्वक्षत द्वमळालेली तीन हस्तद्वलद्वखत पषृ्ठे खुद्द शके्स् द्वपयरच्या 
हस्ताक्षरातली आहेत, [Shakespeare’s Hand in The Play of Sir Thomas More, Cambridge 1923 (contributions by A. W. 
Pollard, W. W. Greg, Sir E. M. Thompson, J. D. Wilson, and R. W. Chambers) ; S. A. Tannenbaum, The Books of Sir Thomas 
More, New York 1927.] या समजुतीच्या आधारे एद्वलिंाबेथकालीन हस्ताक्षरािा जो सूक्ष्म अभ्यास िंालेला 
आहे, त्यामुळे पाठद्विद्वकत्साशास्त्रावर महत्त्वािे पद्वरणाम घडून आले आहेत. या अभ्यासामुळे आता 
एद्वलिंाबेथकालीन जुळाऱ्याकंडून िंालेलया संभाव्य अपपाठािें वगीकरण करणे शक्य िंाले आहे, तसेि 
मुद्रणालयीन रीद्वतपद्धतीिे अध्ययन िंालयाने संभाव्य व शक्य मुद्रणदोषािंी कलपना आलेली आहे. तरीपण 
हरएक संपादकाला पाठशुद्धीच्या बाबतीत अद्यापही जो ऐसपैस वाव उपलब्ध आहे, तो पाहता 
पाठद्विद्वकत्सेच्या संदभात खादी खरीखुरी ‘वस्तुद्वनष्ठ’ पद्धती हाती लागली आहे, असे मुळीि म्हणता येत 
नाही. डोव्हर द्ववलसन याने आपलया कें द्वब्रज–आवृत्तीमध्ये केलेलया द्वकत्येक दुरुस्त्यासुद्धा अठराव्या 
शतकातील काही संपादकाचं्या धतीवर अवाच्या सवा तसेि अनावश्यक अनुमानधपक्यावर आधरलेलया 
आहेत. मात्र द्वथओबालडने लढद्ववलेलया तैलबुद्धीच्या अनुमानामुळे द्वमसेस् द्वक्वकलीने केलेलया फालस्टाफच्या 
मृत्यचू्या वणनुातील ‘a table of green fields’ या पूवीच्या अथुहीन पाठािे पद्वरवतुन‘a babbled of green 
fields’ मध्ये िंाले व एद्वलिंाबेथकालीन हस्ताक्षराच्या व लेखनपद्वरपाठाच्या अध्ययनाच्या आधारावर त्या 
काळी ‘a babld’यािे‘a table’ असे िुकीिे वािन संभवनीय होते, हेही आता स्पष्ट िंाले आहे. 
 

‘क्वाटो’ –आवृत्त्या (काही थोड्ा द्वनकृष्ट प्रती वगळता) बहुधा लेखकाच्या हस्तद्वलद्वखतावरून वा 
पार्श्ुसूिकाचं्या प्रतींच्या आधारे मुद्वद्रत िंालेलया असाव्या, याला पुष्ठी देणारे खात्रीलायक युस्क्तवाद पुढे 
आलयाने प्रारंभीच्या आवृत्त्यािंी अद्वधकृतता पुन्हा द्वसद्ध िंालेली आहे व पद्वरणामी डॉ. जॉन्सन् च्या 
काळापासून िालत आलेली ‘फोद्वलओ’ आवृत्त्यादं्ववषयीिी पूज्यबुद्धी काही अंशी तरी आता कमी िंाली आहे. 
स्वतःला काहीशा गैरसमजुतीने ‘गं्रथसूद्विशास्त्रज्ञ’ म्हणवनू घेणाऱ्या इंग्रजी पाठद्विद्वकत्सकानंी (मकॅरॉव, 
गे्रग, पॉलडु, डोव्हर द्ववलसन् इ.) प्रत्येक नाटकाच्या हरएक ‘क्वाटो’ –आवृत्तीला हस्तद्वलद्वखतािा कोणता 
अद्वधकृत आधार असावा, हे द्वनद्वश्चत करण्यािा प्रयत्न केला आहे व केवळ गं्रथसूद्विशास्त्रद्ववषयक 
संशोधनाच्या बळावर काढलेलया अधुवट द्वसद्धान्ताचं्या आधारे शके्सद्वपयरच्या नाटकािंी उत्पत्ती, त्यािंी 
पद्वरष्ट्करणे, फेरफार, नाट्यरिनेतील इतरािें सहकायु इत्यादींसंबंधी तपद्वशलवार अशी गृहीतकृत्ये शोधून 
काढली आहेत. हा त्यािंा खटाटोप पाठद्विद्वकत्सेच्या धतीिाि ठरणारा आहे. त्यातंलया त्यात डोव्हर 
द्ववलसन् यािे कायु ‘उच्च समीक्षा’ या कोटीत अद्वधकृतपणे गणता येण्याजोगे आहे. 
 

द्ववलसनने या बाबतीत फारि मोठा दावा केलेला आहे. “आम्ही काही काही वळेाजुळाऱ्याच्या 
त्विेच्या आत प्रवशे करून त्याच्या डोळ्यानंी हस्तद्वलद्वखतािे द्वनसटते दशनु घेऊ शकतो. शके्स् द्वपयरच्या 
कारखान्यािा दरवाजा सताड उघडतो.” [The Tempest (ed. Sir A. Quiller-Couch and J. D. Wilson) , Cambridge 1921, 
p. XXX.]  
 

गं्रथवणुनशास्त्रज्ञानंी एद्वलिंाबेथकालीन नाटकाचं्या, जडणघडणीवर काही एक प्रकाश टाकलेला 
आहे, तसेि त्यानंी अनेक पद्वरष्ट्करणे व फेरफार यामंागील कारणादं्ववषयी अनुमाने माडूंन त्यातंली बरीि 
द्वसद्ध करून दाखद्ववली आहेत, यात शकंा नाही. परंतु डोव्हर द्ववलसनिी द्वकत्येक गृहीतकृत्ये अगदी 
तुटपुजं्या पुराव्यावर आधारलेली, झकबहुना पुराव्यािा संपूण ुअभाव असताना केलेलया कलपनातरंगासंारखी 
वाटतात. द िेपेटि नाटकािी डोव्हर द्ववलसन् ने रिलेली जन्मकहाणी याि तऱ्हेिी आहे. या नाटकातील 
प्रारंभीच्या कथोद्घाटनाच्या प्रदीघु प्रवशेावरून त्याने असा दावा केला आहे की, या नाटकािे एखादे पूवु 
संस्करण असले पाद्वहजे व त्यात द लविसथ िेल या नाटकाच्या संद्ववधानकाच्या धतीवर द्वढसाळपणे रिलेलया 
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प्रस्तुत नाटकाच्या संद्ववधानकािा पूवेद्वतहास आलेला असला पाद्वहजे. परंतु िरणरिनेतील क्षलु्लक द्ववसंगती 
झकवा अद्वनयद्वमतपणा इत्यादींमधून या प्रकारे हठात्कृष्ट द्वन अनावश्यक कलपनातरंग लढद्ववण्याजोगा 
कसलाि संभवनीय प्रत्यंतर पुरावा द्वमळू शकलेला नाही. [E. K. Chambers, ‘The Integrity of The Tempest’, Review of 
English Studies, I (1925) , pp. 129-50; S. A. Tannenbaum, ‘How Not to Edit Shakespeare A Review’, Philological Quarterly, X 
(1931) , pp. 97-137; H. T. Price, ‘Towards a Scientific Method of Textual Criticism in the shzabethan Drama, Journal of engish 
and Germanic Philology. XXXVI (1937) , pp. 151 - 67 (actually concerned with Dover Wilson, Robertson, etc.) ]  
 

पाठद्विद्वकत्साशास्त्राने अवातंर बरेि यश द्वमळद्ववले असले, तरी एद्वलिंाबेथकालीन नाटकाचं्या 
बाबतीतले त्यािे यश पुष्ट्कळि डळमळीत स्वरूपािे आहे. तरीपण सकृद्दशनुी द्ववर्श्सनीय वाटणाऱ्या 
गं्रथाचं्या बाबतींतसुद्धा या शास्त्रािंा उपयोग होण्यासारखा आहे. आधुद्वनक संपादकाचं्या काही अध्ययनानंा 
मुद्रणालयीन लकबी व जुळाऱ्यांच्या लहरी याचं्या जंत्र्यािंी अवकळा आलेली असली, तरी त्याचं्या साके्षपी 
संपादनामुळे पास्कल व गटे, जेन ऑस्स्टन् झकबहुना रॉलपसारयया गं्रथकाराचं्या गं्रथाचं्या बाबतीत 
फायदाि िंालेला आहे. [Michael Bernays, Zuŕ Kritik und Geschichte des Goetheschen Texts, Munich 1866, was the 
beginning of ‘Goethe-philologie’. See also R. W. Chapman, ‘The Textual Criticism of English Classics’, The Portrait of a Scholar, 
Oxford 1922, pp. 65-79.]  
 

आवृत्तीिे संपादक करीत असताना द्वतिे प्रयोजन व गृहीत धरलेला वािकवगु यािें भान पके्क 
असावे लागते. गं्रथाच्या द्ववद्यमान आवृत्त्यांत घडून आलेलया सूक्ष्मतम फेरफारापंयिंतिा तुलनात्मक अभ्यास 
ज्यानंा अद्वभपे्रत असतो, अशा पाठद्विद्वकत्सक पदं्वडतासंाठी करावयाच्या संपादनािी पातळी वगेळी राखावी 
लागते; तर लेखनपद्धतीत िंालेली पद्वरवतुने झकवा आवृत्त्या-आवृत्त्यामंध्ये होत गेलेले बारीकसारीक 
फेरफार यातं ज्याला बेतािाि रस आहे, अशा सवुसामान्य वािकवगासाठी संपादनािी यत्ता वगेळी राखावी 
लागते. 
 

पाठशुद्ध संद्वहता प्रस्थाद्वपत करण्याखेरीज आणखीही काही समस्या संपादनकायात उद्भवत 
असतात. [See bibliography, section III.] पाठसंकद्वलत आवृत्ती तयार करताना ग्राह्याग्राह्यता, माडंणीिा क्रम, 
टीकाद्वटप्पणी यासंबधंी प्रश्न उपस्स्थत होतात व हरएक गं्रथागद्वणक त्यातं मोठीि तफावत पडत असते. 
काटेकोरपणे कालक्रम पाळून संपाद्वदत केलेली समग्र आवृत्ती अभ्यासकाला सवांत उपयुक्त वाटते. परंतु 
हा आदश ुअमलात आणणे महाकठीण, झकबहुना अशक्यि म्हटले पाद्वहजे. कालक्रमानुसार केलेली माडंणी 
केवळ अनुमानधपक्यावरि आधारलेली असू शकेल झकवा कालक्रमी माडंणीमुळे कालदृष्ट्ट्या केलेली 
गटद्ववभागणी पार द्वबघडूनही जाईल.कीट्सकृत एखादी उदे्दद्वशका, जर का एखाद्या समकालीन पत्रात 
सापडलेलया एखाद्या िुटकेवजा कद्ववतेच्या जोडीने छापली, तर श्रेष्ठ–द्विल्लरािी गल्लत केलयािा आके्षप 
एखादा साद्वहत्याभ्यासक होईल. बॉदलेअरच्या Fleurs du mal झकवा कॉन्राड फेर्मदन् व मायसु याचं्या 
Gedichte यामंधील कलात्मक माडंणी कायम राहावी, अशी आपलीही इच्छा असणार. उलट वडुस्वथुने 
केलेले स्वतःच्या कद्ववतािें साके्षपी वगीकरण कायम ठेवाव ेझकवा काय, याबद्दल आपलया काही रास्त शकंा 
असू शकतील. तरीसुद्धा वडुस्वथुने स्वतःच्या कद्ववतािंा लावलेला क्रम बदलून, जर का त्या कद्ववता 
कालानुक्रमानुसार मुद्वद्रत करावयाच्या ठरद्ववलया, तर पुनमुुद्रणासाठी आवृत्ती तयार करताना आपलयाला 
बऱ्याि अडिणी येतील. अशा वेळी मूळ हस्तद्वलद्वखत उपलब्ध व्हाव े लागेल व त्यावरून उत्तरकाली 
पद्वरष्ट्करण करून ही मुद्रणािे वळेी मागिा द्वदनाकं घालून वडुस्वथुने आपले जे द्ववकसनशील द्वित्र उभे केले 
आहे, ते लटके ठरवता येईल. तथाद्वप कवीच्या इच्छेद्ववषयी संपूणु बेपवाई दाखद्ववणे व काही बाबतीत 
द्वनद्वश्चतपणे अद्वधक सुधारलेलया नंतरच्या पद्वरष्ट्करणािंी अद्वजबात दखल न घेणे, हे उघडि िमत्काद्वरक 
द्वदसते. म्हणून अनेस्ट द सेझलकोटु याने आपलया वडुस्वथुच्या कद्ववताचं्या समग्र आवृत्तीत पारंपाद्वरक क्रमि 
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कायम ठेवण्यािे ठरद्ववले. शलेीवगैरेंच्या द्वकत्येक समग्र आवृत्त्यांि पद्वरपूण ुकलाकृती व कवीनेि बहुधा 
त्याज्य ठरद्ववलेला एखादा कद्ववतेिा तुकडा वा नुसता आराखडा यामंधील महत्त्वपूण ु भेदाकडे दुलुक्ष 
करण्यात आलेले आहे. काही क्षलु्लक नैद्वमद्वत्तक रिना झकवा कवीच्या ‘कारखान्यातील’ कच्च्या नोंदी उत्कृष्ट 
कद्ववताचं्या रागेंत हारीने माडूंन द्वसद्ध केलेलया आजकालच्या आवृत्त्यातं जी अद्वतपद्वरपूणुता आणण्यािा 
प्रयत्न होत असतो, त्यामुळे द्वकत्येक कवींच्या साद्वहस्त्यक लौद्वकक धोक्यात आलेला आहे. 
 

टीपाद्वटप्पणींच्या प्रश्न संपादनाच्या प्रयोजनानुसार सोडावावा लावतो. [Michael Bernays, Zur Lehre von 
den Zitaten und Noten’, Schriften zur Kritik und Literaturgeschichte, Berlin 1899, Vol. IV, pp. 253-347; Arthur Friedman, 
‘Principles of Historical Annotation in critical Editions of Modern Texts’, English Institute Annual, 1941, New York 1942, pp. 115-
28.] शके्सद्वपयरिी व्हेद्वरओरम आवृत्ती (द्ववद्ववधटीपद्वटप्पणी व समीक्षा यासंह संपाद्वदलेली) शके्स्द्वपयरच्या 
हरएक उताऱ्यावर आजवर प्रकट िंालेली िंाडून सारी मतमतातंरे देते, कारण भाराभर मुद्वद्रत 
कागदपत्रािें संशोधन करण्यािे अभ्यासकािे पद्वरश्रम वािावे, हेि द्वतिे खास प्रयोजन असते. तेव्हा 
तीमधील टीपाद्वटप्पणींनी मूळ संद्वहतेहून अद्वधक जागा व्यापली, तरी ती रास्त म्हणावी लागते. सवुसामान्य 
वािकािी गरज त्या मानाने खूपि कमी असते : संद्वहता नीट समजण्यापुरती आवश्यक ती माद्वहती द्वमळाली 
की, त्यािे काम भागते. अथात आवश्यक माद्वहती म्हणजे द्वकती, याबद्दलही पराकोटीिे मतभेद आढळतात. 
काही संपादक एद्वलिंाबेथ राणी प्रॉटेस्टंट होती झकवा डेस्व्हड गरॅीक कोण होता, हीि माद्वहती देत बसतात 
व खऱ्याखुऱ्या दुर बोध स्थळानंा मात्र बगल देतात (अशी प्रत्यक्ष उदाहरणे आहेत) . आपला वािकवगु व 
आपले संपादनािे प्रयोजन यादं्ववषयी संपादकािी कलपना पक्की असलयाद्वशवाय टीपाद्वटप्पणींच्या 
अद्वतरेकाबाबत नेमकी लक्ष्मणरेषा आखून देणे कठीण आहे. 
 

संद्वहतेिे भाद्वषक, ऐद्वतहाद्वसकव तत्सम स्पष्टीकरण हेि ज्यािें स्वरूप अशा खऱ्याखुऱ्या द्वटप्पणींना 
साद्वहस्त्यक भाद्वषक इद्वतहासािी सामग्री (उदा. उगमस्थाने, समातंर उतारे, अन्य लेखकाकंडून िंालेलया 
अनुकरणािी स्थळे यािें द्वदग्दशनु) संकद्वलत करणाऱ्या सवुसाधारण भाष्ट्यापंासून तसेि सौंदयुशास्त्रीय 
स्वरूपाच्या भाष्ट्यापंासून अलग काढले पाद्वहजे. अशा तऱ्हेच्या भाष्ट्यामंध्ये द्ववद्वशष्ट पद्वरच्छेदावंर द्वलद्वहलेले 
छोटेछोटे द्वनबंधही अंतभूतु होऊ शकतात व म्हणून त्याचं्यािारा एखाद्या संकलनात्मक गं्रथासारखे कायु 
साधले जाते. फरक नेमके सागंणे नेहमीि द्वततके सोपे नसते. तरीपण पुष्ट्कळशा संपाद्वदत आवृत्त्यातूंन 
उगमस्थानािंी खास छाननी करणारा साद्वहत्येद्वतहास, भाषाद्ववज्ञान, ऐद्वतहाद्वसक स्पष्टीकरणे व त्याति 
सौंदयुशास्त्रीय भाष्ट्ये यािंी अगदी द्वखिडी िंालेली आढळते. साद्वहस्त्यक पादं्वडत्यप्रदशनुािी ही पद्धत म्हणजे 
एक संशयास्पद नवी टूम असून पुस्तकाच्या एका बाधंणीत यच्चयावत माद्वहती द्वमळण्यािी सोय होण्याहून 
द्वतिे कसलेही समथुन देता येणार नाही. 
 

पत्राचं्या संपादनाबाबत काही खास प्रश्न द्वनमाण होतात. अद्वतशय क्षुल्लक स्वरूपाच्या 
द्विठ्यािपाट्या संपूणु छापाव्या काय? स्टीव्हन् सन, मेद्वरद्वडथ, आनुलड, स्स्वन् बनु याचं्या साद्वहत्य म्हणून न 
द्वलद्वहलेलया पत्रव्यवहाराच्या प्रद्वसद्धीने त्याचं्या कीतीत फारशी भर पडलेली नाही. उत्तरे उपलब्ध 
असलयाद्वशवाय बरािसा पत्रव्यवहार प्रायः अगम्यि राहतो, म्हणून उत्तरे पण छापून काढणे योग्य आहे 
काय? अशा पद्धतीने गं्रथात बहुद्वजनसी स्वरूपािी भारुडभरती मात्र होते. तारतम्यबुद्धी, काही एक 
संगतवारपणा, पुष्ट्कळसे पद्वरश्रम, वरिेवर लढवावा लागणारा डोकेबाजपणा व दैवयोग या गोष्टी जुळून 
आलयाखेरीज या सवु व्यावहाद्वरक समस्यािें समाधानकारक द्वनराकरण होण्यासारखे नसते. 
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प्राथद्वमक संशोधन कायामध्ये संद्वहताद्वनद्वश्चतीच्याही पलीकडे जाऊन लेखनािी कालद्वनद्वश्चती, 
अद्वधकृतता, गं्रथ-कतुृत्वद्वनद्वश्चती व पद्वरष्ट्करणे यासंारखे प्रश्न सोडवाव े लागतात. पुस्तकाच्या आतील 
दशनुी पषृ्ठावरील वषनुोंदीवरून झकवा समकालीन प्रकाशनाचं्या साक्षीवरून पुष्ट्कळशा बाबतींत जरूर ती 
कालद्वनद्वश्चती करता येते. परंतु ह्या सहजसुलभ वाटणाऱ्या पुराव्यािंाि पुष्ट्कळदा अभाव असतो. 
एद्वलिंाबेथकालीन नाटके झकवा मध्ययुगीन हस्तद्वलद्वखते ही यािी उत्तम उदाहरणे. एखादे 
एद्वलिंाबेथकालीन नाटक त्याच्या पद्वहलया प्रयोगानंतर बऱ्याि कालान्तराने प्रद्वसद्ध िंालेले असू शकते, तर 
एखादे मध्ययुगीन हस्तद्वलद्वखत रिनाकालानंतर शकेडो वषांनी केलेलया प्रतीिी नक्कल असू शकते. अशा 
स्स्थतीत समकालीन घटनािें झकवा कालद्वनद्वश्चतीिी शक्यता उपलब्धता करणाऱ्या साधनािें उल्लेख 
यासंारयया प्रत्यक्ष गं्रथातंगतु पुराव्यािें बाह्य पुराव्याला पाठबळ द्वमळाव ेलागते. अशा रीतीने एखादा अंतगतु 
पुरावा एखाद्या बाह्य घटनेकडे संकेत करीत असेल, तर त्यावरून गं्रथािा कोणता भाग कोणत्या कालानंतर 
द्वलद्वहला गेला, हे फार तर द्वसद्ध होऊ शकेल. 
 

शके्स्द्वपयरच्या नाटकािंी क्रमद्वनद्वश्चती करण्यासाठी द्वनखळ छंदोरिनात्मक 
पद्वरगणनाच्याअभ्यासावरून जो अंतगतु पुरावा उपलब्ध होतो, त्यािेि उदाहरण घेऊ. िुकासंाठी 
अघळपघळ वाव ठेवनूसुद्धा या पुराव्यावरून केवळ सापेक्ष स्वरूपािा कालक्रमि काय तो प्रस्थाद्वपत करता 
येतो. [Edmond Malone, ‘An Essay on the Chronological Order of Shakespeare’s Plays’, George Steevens’s edition of 
Shakespeare’s Plays (second ed. 1788. Vol. I, pp 269-346) was the first successful attempt. Metrical tables based on the work 
of Fleay, Furnivail, and Konig in T. M. Parrott’s Shakespeare. Twenty-three Plays and the Sonnets, New Yor’. 1938, p. 94, and 
in E. K. Chambers, William Shakespeare, Oxford 1930, Vol. II, pp. 391-408.] शके्स्द्वपयरच्या नाटकातं लव्िन 
लेबरलॉटिपासून (सवाद्वधक यमकबद्ध) तो द लविसथ िेलपयिंत (यमकबद्धतेिा पूण ुअभाव) यमकाद्वधद्वष्ठत 
लयीिा आढळ अद्वधकाद्वधक कमी कमी होतो, असे द्वबनधोकपणे मानून िालले, तरी त्यावरून द लविसथ िेल 
हे द िेंपेटिपेक्षा (दुबार यमकानंी युक्त) द्वनर्मववादपणे उत्तरकालीन आहे, असे म्हणता येत नाही. 
अंत्ययमकािंी संयया, िरणािें स्त्रीझलगी अंत, अंती यती न येणाऱ्या पंक्ती (run–on lines) इत्यादी 
कसोट्यावंरून दर खेपेस समान द्वनष्ट्कषु हाती लागत नसलयाने छदोरिनात्मक कोष्टके द्वन कालद्वनद्वश्चती 
यातं द्वनयद्वमत व ठरीव सहसंबधं प्रस्थाद्वपत करणे अगदी अशक्य आहे. छंदःशास्त्रीय कोष्टके अन्य 
साक्षीपुराव्यापंासून अलग केलयास त्यातूंन अगदी वगेळाि अन्वाथु द्वनघतो. उदाहरणाथु द लविसथ 
िेलमधील अद्वनयद्वमत िरणापंासून तो ‘कॉणमडी ऑि एरस’ मधील द्वनयद्वमत िरणापंयिंत शके्स्द्वपयर प्रगती 
करीत गेला आहे, असे मत १८ व्या शतकातील समीक्षक जेम्स् हुर्मडस् याने माडंले आहे. [James Hurdis, 

Cursory Remarks upon the Arrangement of the Plays of Shakespeare, London 1792.] परंतु या सवु प्रकारच्या 
साक्षीपुराव्यािंा (बाह्य, आंतबाह्य व अंतगुत) उद्वित मेळ घालून शके्स्द्वपयरच्या नाटकाचं्या कालक्रमासंबंधी 
जो द्वनष्ट्कष ुहाती येतो, तो ठोकळ मानाने बरोबर आहे. लयइूस् कॅम्बेल व द्ववशषेतः द्ववन्सेन्टी लुतोस्लाव्हस्की 
यानंी, शब्दािंी योजना व त्यािंी पुनरावृत्ती याचं्या आधारे बसद्ववलेलया सासं्ययकी पद्धतींनी प्लेटोच्या 
संवादािंा सापेक्ष कालानुक्रम लावनू दाखद्ववला आहे. लुतोस्लाव्हस्की आपलया या पद्धतीस ‘शलैीय द्वमती’ 
(Stylometry) असे संबोद्वधतो. [Wincenty Lutoslawski, The Origin and Growth of Plato’s Lopgic with an Account of Plato’s 
Style and the Chronology of His Writings, London 1897; for comment see John Burnet, Platonism, Berkeley 1928, pp. 9-12]  
 

कालद्वनदेशद्ववरद्वहत हस्तद्वलद्वखताच्या कालद्वनद्वश्चतीिा द्वविार करताना अडिणी बहुगुद्वणत होतात, 
एवढेि नव्हे, तर उलगडण्यापलीकडे जातात. अशा स्स्थतीत लेखकाच्या हस्ताक्षरात होत गेलेलया 
उत्क्रातंीच्या अभ्यासािी कास धरावी लागेल. पत्रावंरील द्वतद्वकटे, त्यािें कमीजास्त दर यािंा गुंता 
सोडवावा लागले, त्या वेळच्या पिंागंािी (कॅलेंडरिी) धाडंोळणी करावी लागेल व लेखकाने नेमके कोठून 
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कोठे स्थलातंर केले यािा साके्षपाने माग काढावा लागेल. कारण या गोष्टीि कालद्वनधारणाच्या दृष्टीने 
सूिक ठरतील. साद्वहत्येद्वतहासंलेखकाच्या दृष्टीने पुष्ट्कळदा हे कालद्वनधारणािे प्रश्न अत्यंत महत्त्वािे 
ठरतात. उदाहरणाथु, शके्स्द्वपयर व िॉसर यािंी कालद्वनद्वश्चती हे सवुस्वी आधुद्वनक संशोधनाने केलेलया 
प्रयत्नािें फद्वलत आहे. हे कालद्वनद्वश्चतीिे प्रश्न सुटले नसते, तर या उभय लेखकाचं्या कलात्मक 
द्ववकासािा आलेख रेखाटताि आला नसता. अठराव्या शतकाच्या उत्तरपादात मलोन व द्वटद्वरट यानंी या 
संशोधनािा ताद्वत्त्वक पाया घातला; मात्र तेव्हापासूनि तपद्वशलाबाबतिे जे मतभेद सुरू िंाले आहेत, ते 
कधीि द्वमटलेले नाहीत. 
 

अद्वधकृतता आद्वण गं्रथकतुृत्व याचं्या द्वनद्वश्चतीिे प्रश्न याहून अद्वधक महत्त्वािे असतात वत्याचं्या 
उलगड्ासाठी शलैीच्या व ऐद्वतहाद्वसक स्वरूपाच्या सखोल संशोधनािी आवश्यकता असते. [Giles Dawson, 
‘Authenticity and Attribution of Written Matter’, EnglishInstitute Annual, 1942, New York 1943, pp. 77-100; G. E. Bentley, 
‘Authenticity and Attribution of the Jacobean and Caroline Drama’, ibid., pp. 101-18; see E.H.C. Oliphant, ‘Problems of 
Authorship in Elizabethan Dramatic Literature’, Modern Philology, VIII (1911) , pp. 411-59.] आधुद्वनक साद्वहत्यातील 
बहुतेक पुस्तकाचं्या कत्यांद्ववषयी आपणास द्ववर्श्नीय माद्वहती असते. परंतु अनाम झकवा टोपणनावाने 
द्वलद्वहलेले साद्वहत्यही बरेि असते. त्यािी रहस्येही कधी कधी हाती येतात. परंतु बहुधा कत्याच्या िद्वरत्रािी 
कसलीि माद्वहती न द्वमळालयाने अज्ञातनाम झकवा टोपणनाव यािंा नाममात्रः उलगडा होण्यापलीकडे द्ववशषे 
प्रकाश मुळीि पडत नाही. 
 

अनेक लेखकानंी सहकायाने द्वलद्वहलेलया गं्रथकृतीबद्दल कोणती कसोटी लावावी, हाही प्रश्न 
उद भवतो. िॉसरच्या मुद्वद्रत आवृत्त्यातूंन आढळणारा बरािसा भाग (द िेटिटमेंिऑिके्रसीडव द 
फ्लॉवरॲन्ड द लीि यासंारखा) ही िॉसरिी अद्वधकृत रिना नसावी, असा शोध १८ व्या शतकात लागला. 
अजूनही शके्स्द्वपयरच्या रिनेसंबंधीिी कसोटी अद्वनर्मणति आहे. शके्स्द्वपयरच्या नावावर मोडणाऱ्या सवु 
तोतयास्वरूपी कृती खुद्द शके्स्द्वपयरच्याि अस्सल कृती आहेत,असे ऑगस्ट द्ववलहेम् श्लेगेल याने 
कमालीच्या आत्मद्ववर्श्ासाने प्रद्वतपादन केलयापासून आता लंबक दुसऱ्या टोकाला िुंकत िालला आहे. 
[August Wilhelm Schlegel, Anhang, über die angeblich Shakespeare’n unterschobenen Stücke, Uber dramatische Kunst und 
Literatur, Heidelberg 1811, Zweiter Theil, Zweite Abtheilung, pp. 229-42.] अलीकडे जे. एम्. रॉबटुसन् हा 
‘शके्स्द्वपयरच्या द्ववघटन द्वक्रये’िा सवांत प्रद्वसद्ध असा पुरस्कता पुढे सरसावला आहे. त्यािे मत 
स्वीकारलयास प्रद्वसद्ध नाटकापंैकी केवळ काही प्रवेशाचं्या लेखनाहून फारतर थोडेसे अद्वधक श्रेय 
शके्सद्वपयरच्या पदरात पडेल. या मतप्रणालीनुसार ज्युलुयससीझरव मचंि ऑि व्िेणनस ही नाटकेसुद्धा 
मालो, ग्रीन, पील , द्वकड् व तत्कालीन इतर अनेक नाटककार यानंी रिलेले उतारे जोडून तयार िंालेलया 
कंथाि ठरतात. [J. M. Robertson, The Shakespeare Canon, four parts, London 1922-32; An Introduction to the Study of the 
Shakespeare Canon. London 1924; E. K. Chambers, The Disintegration of Shakespeare, Proceedings of the British Academy, XI 
(1925) , pp. 89-108 reprinted in Shakespearean Gleanings, Oxford 1944, pp. 1-21) .] सुटे क्षलु्लक शब्द, द्ववसंगतीिे शोध व 
वाङ्मयीन साम्ये यािंा माग घेण्याति रॉबटुसन् िी पद्धत बहुताशंी सामावलेली आहे. ही पद्धती कमालीिी 
बेभरवशी व मनःपूत आहे. द्वतिी गृहीत कृत्ये भ्रांत असून द्वतच्या मुळाशी एक िक्रापत्ती आहे: शके्सद्वपयरिी 
अस्सल रिना कोणती, हे आपणास काही समकालीन प्रमाणावंरून (फोद्वलओ आवृत्तीत अंतभाव असणे, 
गं्रथद्ववके्रत्याचं्या नोंदवहीत त्याच्या नावावर नोंदी आढळणे इ॰) सागंता येते. परंतु रॉबट्सुन् याने मनःपूत 
सौंदयुशास्त्रीय कसोट्या लावनू शके्सद्वपयरिे अद्वधकृत म्हणून काही उच्च दजािे पद्वरच्छेद तेवढेि द्वनवडले 
आहेत व त्या कसोट्यावंर न उतरणारे सवु काही त्याने अनद्वधकृत तरी ठरद्ववले आहे, झकवा त्यािें साम्य 
समकालीन अन्य नाटककाराचं्या लकबींशी दाखवनू तरी द्वदले आहे. तरीपण शके्स्द्वपयरने द्वनकृष्ट प्रतीिे वा 
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द्वनष्ट्काळजी लेखन केलेि नसेल झकवा समकालीनाचं्या द्ववद्ववध शलैींिे अनुकरण केलेलेि नसेल या 
म्हणण्याला काही सबळ कारण नाही. उलटपक्षी फोद्वलओ–आवृत्तीमधील शब्द न् शब्द शके्स्द्वपयरिाि 
आहे, जुनी समजूतही सवुस्वी द्वटकणारी नाही. 
 

एद्वलिंाबेथकालीन नाटक ही एक सामूद्वहक कला आद्वण अद्वतद्वनकटिे लेखनसहकायु त्या कलेत 
प्रत्यक्ष रूढ होते. त्यामुळेही काही मुद्द्ांबाबत द्वनस्संद्वदग्ध द्वनष्ट्कष ुकाढणे शक्यहोत नाही. शलैीच्या आधारे 
लेखकालेखकातं फरक दाखवनू देणे अनेक बाबतींत फारसे शक्य नसते. नाटकातला आपला भाग कोणता 
व दुसऱ्यािा कोणता, हे खुद्द ते रिणाऱ्या दोन लेखकानंा सागंता येणे मुस्ष्ट्कल होते. या लेखनसहयोगामुळे 
साद्वहत्यके्षत्रातील गुप्तिरापंुढे कधीकधी जवळजवळ न सुटणारी कोडी उभी करतात. [I.N.S. I hompson, I 
lizabethan Loramatic Collaboration’, Englische Studien, XL (1908) , pp. 30-46; W.J. Lawrence, ‘I ariy Dramatic Collaboration’, 
Pre - Restoration Stage Studies. Cambridge, Mass. 1927; l. H. C. Oliphant, ‘Collaboration in I lizabethan Drama : Mr W. J. 
Lawrence’s Theory’, Philological Quarterly, VIII (1929) , pp. 1 - 10. For good examples of discussions on Diderot and Pascal see 
André Morize, Problems and Methods of Literary History, Boston 1922, pp. 157 - 93.] बोमंट व फ्लेिर यािें उदाहरण 
घ्या. बोमंटच्या मृत्यनंूतरच्या कृती द्वनर्मववादपणे फ्लेिरच्या असलया पाद्वहजेत, असे म्हणण्यािी त्याचं्या 
बाबतींत सोय आहे; करीपण बोमंटच्या मृत्यपूूवीच्या नाट्यकृतींतील कोणता भाग कोणािा, हे काही सागंता 
येत नाही व द णरव्िेंनसथ रटनेडीची गोष्ट अशी आहे की, ती वबे्स्टर, टर्मनयर, द्वमडलटन् आद्वण मास्टुन याचं्या 
नावावर आळीपाळीने घालण्यात येते झकवा याचं्यातंलयाि वगेवगेळ्या जोडगोळ्या कलपून त्यानंा द्वतिे 
कतुृत्व बहाल केले जाते. [E. H. C. Oliphant, The Plays of Beaumont and Fletcher. An Attempt to Determine 
TheirRespective Shares and the Shares of Others, New Haven 1927; ‘The Authorship of The Revenger’s Tragedy, Studies in 
Philology, XXIII (1926) , pp. 157-68.]  
 

बाह्य पुरावा, परंपरागत द्वनद्वश्चत लकबी व समान शलैी या गोष्टींिा अभाव असलयास गं्रथकतुृत्वाच्या 
द्वनद्वश्चतीिे प्रयत्न अत्यंत द्वबकट होऊन पुन्हा वरीलप्रमाणेि अडिणी पद्वरस्स्थती होतात. मध्ययुगीन वीरगीिे 
झकवा १८ व्या शतकातील राजकीय पुस्स्तका याचं्या लेखनकतुृत्वासंबधंी अशी भरमसाट उदाहरणे आढळून 
येतात (द्वडफोच्या कृतीबाबत नेमका द्वनष्ट्कष ुकोणी कधीतरी काढू शकेल काय? [John Roboert Moore. in Daniel 

Defoe : Citizen of the Modern World, Chicago 1958, claims 541 titles for Defoe.] ) . मग द्वनयतकाद्वलकातंील अनाम 
लेखनासंबधंी बाति बोलायला नको. तरीपण पुष्ट्कळ वेळा या बाबतीतही काही प्रमाणात यश द्वमळणे शक्य 
आहे. प्रकाशनसंस्थािंी दप्तरे झकवा द्वनयतकाद्वलकाचं्या कालद्वनदेशयुक्त संद्विका यातूंन नव नवे बाह्य पुरावे 
काढता येतात व पुनरावृत्ती करणाऱ्या व स्वतःिेि लेखन उद धृत करण्यािी लकब असणाऱ्या 
(गोलडस्स्मथसारयया) लेखकाचं्या द्वलखणािे दुवे संगतवार जोडण्याच्या कुशल व्यासंगातून ठाम असे 
द्वनष्ट्कष ु अद्वधक प्रमाणावर द्वनघू शकतात. [New Essays by Oliver Goldsmith (ed. R. S. Crane) , Chicago 1927.] 

जी.उद्नी यलू या संययाशास्त्रज्ञाने व द्ववमातज्ञाने अनेक हस्तद्वलद्वखतािें समान कतुृत्व प्रस्थाद्वपत 
करण्यासाठी टॉमसए केस्म्पससारयया लेखकाच्या शब्दभाडंारािा अभ्यास करताना अत्यंत जद्वटल अशा 
गद्वणती पद्धतीिा उपयोग केला आहे. [G. Udny Yule, The Statistical Study of Literary Vocabulary, Cambridge 1944.] 

शलैीद्वनष्ठ पद्धती द्वधम्मेपणाने द्ववकद्वसत केलयास संपूण ु वादातीततेला थोडेसे, पण ओळख पटद्ववण्यास 
पुष्ट्कळि पुरेसे संभाव्य पुराव ेपुढे माडंता येतील. 
 

साद्वहत्येद्वतहासात, बनावट द्वलखाण व सद भावनेतून केले गेलेले तोतया द्वलखाण याचं्या 
बाबतींतली अद्वधकृततेिी समस्या महत्त्वािे स्थान पटकावनू बसली आहे व द्वतने अद्वधक संशोधनाला 
मोलािी िालना द्वदलेली आहे. अशा रीतीने मकॅफसुन् प्रणीत ओणसयनसंबधंीच्या वादद्वववादाने गदॅ्वलक 
लोकगीताचं्या अभ्यासाला बळ आले, िटटुन् भोवती माजलेलया वादगाने मध्ययुगीन इंग्रजी इद्वतहास द्वन 
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साद्वहत्य याचं्या सखोल अभ्यासाला जोरदार प्रोत्साहन द्वमळाले व शके्सद्वपयरिी नाटके व कागदपते्र याचं्या 
आयलिंडमध्ये तयार िंालेलया बनावट प्रतींमुळे शके्स्द्वपयर व एद्वलिंाबेथकालीन रंगभमूी यासंंबधंी बरीि 
भवती न भवती िंाली. [J. S. Smart, James Macpherson, London 1905; G. M. Fraser, ‘The Truth about Macpherson’s 
Ossian’, Quarterly Review, CCXLV (1925) , pp. 331-45; Derick S. Thomson, The Gaelic Sources of Macpherson’s Ossian, 
Edinburgh 1952; W. W. Skeat (ed.) , The Poetical Works of Thomas Chatterton with an Essay on the Rowley Poems, two vols., 
London 1871; Thomas Tyrwhit, Appendix to Poems supposed to have been written... by Thomas Rowley, second ed., London 
1778, and A Vindication of the Appendix to the Pems called Rowley’s, London 1782; Edmond Malone, Cursory Observations on 
the Poems attributed to Thomas Rowley, London 1782; Thomas Warton, An Enquiry into the Authenticity of the Poems attributed 
to Thomas Rowley, London 1782; J. Mair, The Fourth Forger, London 1938; George Chalmers, An Apology for the Believers in 
the Shakespeare Papers, London 1797.] िटॅटुन्, टॉमस् वॉटुन, टॉमस द्वटद्वरट व एडमड् मेलोन याचं्यासंबधंीच्या 
ििेमधून‘रावली’ काव्ये ही आधुद्वनक काळातील बनावट रिना आहे, हे द्वसद्ध करणारे ऐद्वतहाद्वसक द्वन 
साद्वहस्त्यक युस्क्तवाद पुढे आले. दोन द्वपढ्या लोटलयावर डब्लू. डब्लय.ू स्स्कट याने मध्यकालीन इंग्रजी 
भाषेच्या व्याकरणािा पद्धतशीर अभ्यास करून असे द्वनदशनुास आणून द्वदले की, त्या बनावट लेखनात 
व्याकरणाच्या ज्या काही प्राथद्वमक द्वनयमािें उल्लंघन करण्यात आले आहे, त्यावरून त्यािा बनावटपणा 
अद्वधक शीध्रपणे व पूणपुणे केव्हाि उघडकीस यावयास हवा होता. अद्वधक तरुण असणाऱ्या आयलिंडमध्ये 
तयार िंालेलया बनावट द्वलखाणािा एडमंड मलोन् ने पुरता द्वनकाल लावला असला, तरी िटॅटुन् व 
ओद्वसयन् याचं्या बाबतींत द्वनघाले, तसे या बनावट द्वलखाणािेंही प्रामाद्वणक समथुक (उदा. िॉमस् ुसारखा 
अग्रगण्य पदं्वडत) द्वनघालेि व शके्सद्वपयरद्ववषयक संशोधनाच्या इद्वतहासात त्यानंाही काही स्थान आहे. 
 

बनावटपणािा नुसता संशय व्यक्त िंाला रे िंाला की, परंपरागत कालद्वनद्वश्चतीला व 
गं्रथकतुृत्वद्ववषयक द्वनणुयानंा दुजोरा देणारे युस्क्तवाद घसघशीतपणे माडंण्यासाठी द्वविानानंा पुढे सरसावणे 
भाग पडलेले आहे व पद्वरणामी रूढ मत स्वीकारण्यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष करणात्मक युस्क्तवादाचं्या 
अद्वधक शोध घ्यावा लागलेला आहे. उदा. दहाव्या शतकात होऊन गेलेलया ऱ्होस्स्वता या जमुन द्वभक्षणुीिी 
नाटके पंधराव्या शतकातील जमुन मानवतावादी कॉन्रॅड केलटस याने रिून ठेवली होती, असे काही काळ 
मानले जात असे झकवा Slovo O Polku lgoreve ही बाराव्या शतकातली म्हणून समजली जाणारी रद्वशयन 
रिना अठराव्या शतकाच्या उत्तरपादातील बनावट रिना असली पाद्वहजे, असे प्रद्वतपादन अलीकडेि 
करण्यात आलेले आहे. [Zoltán Haraszti, ‘The Works of Hroswitha’, More Books, XX (1945) , pp. 87-119, pp. 139-73; 
Edwin H. Zeydel, ‘The Authenticity of Hroswitha’s Works’, Modern Language Notes, LXI (1946) , pp. 50-55; André Mazon, Le 
Slovo d’Igor, Paris 1940; Henri Gregoire, Roman Jakobson, et gl. (ed.) , La Geste du Prince Igor, New York 1948.] 
बोहेद्वमयामध्ये Zelena hora व Kralove dvur ही मध्ययुगीन म्हणून समजली गेलेली हस्तद्वलद्वखते म्हणजे 
अगदी १८८० पयिंत एक जहाल राजकीय समस्या बनून राद्वहली होती व तीमधून स्पधा सुरू होऊन जे 
भाषाशास्त्रीय युस्क्तवाद पुढे आले व जे पुढे, शास्त्रीय वस्तुद्वनष्ठा द्ववरुद्ध स्वच्छंदतावादी आत्मविंना, या 
व्यापक स्तरावरील वादद्वववादात पद्वरणत िंाले, त्यामंधून टॉमस मॅसेद्वरक याला सावुजद्वनक प्रद्वतष्ठा लाभली 
व तीि त्याला िेकोस्लोव्हाद्वकयािा अध्यक्ष बनद्ववण्याच्या दृष्टीने भावी काळात उपयोगी पडली. [The best 
account in English is in Paul Selver’s Masaryk : A Biography, London 1940.]  
 

गं्रथाच्या अद्वधकृततेिे व गं्रथकतुृत्वािे काही प्रश्न हाताळताना प्रमाणाचं्या द्वकिकट समस्या 
सोडद्ववणे भाग पडते व पुराद्वलपीद्ववद्या, गं्रथसूद्विशास्त्र, भाषाशास्त्र व इद्वतहास अशा सवु प्रकारच्या 
ज्ञानशाखातंील प्रद्वशक्षण लगामी लावाव ेलागते. काटुर आद्वण पॉलडु यानंी जणू गुप्तिरािें कायु करून 
टी.जे. वाईज याचं्या नावावरील १९ व्या शतकातील शहाऐंशी पुस्स्तकािंा गट बनावट ठरद्ववला, त्या 
प्रकरणाएवढा साके्षपीपणा अलीकडे उघडकीस आलेलया अन्य प्रकरणात आढळणार नाही. [John Carter and 
Graham Pollard, An Enquiry into the Nature of Certain Nineteenth-Century Pamphlets, London 1934; Wilfred Partington, Forging 
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Ahead : The True Story of... T.J. Wise, New York 1939; Letters of Thomas J. Wise toJ. H. Wrenn (ed Fannie E. Ratchford) , 
New York 1944 (the introduction implicates H. Buxton Forman and, unconvincingly, Edmund Gosse) .] कागदावरील 
जलद्विन्हे, शाई तयार करण्यािी रीत, द्ववद्वशष्ट कागदािा वापर, अक्षराचं्या मुद्रा व मुद्रणालयीन तंते्र यािी 
त्या प्रकरणी छाननी करावी लागली होती. (परंतु यातंलया पुष्ट्कळशा प्रश्नािंा साद्वहत्याशी प्रत्यक्ष असासंबंध 
अगदी नगण्य आहे. वाईजने बनावटद्वगरी करताना एखादी संद्वहता नव्याने मुळीि तयार केलेली नव्हती, 
तेव्हा अशा प्रश्नािा अद्वधक संबधं गं्रथसंग्राहकाशीि पोितो.)  
 

गं्रथरिना वगेळ्या काळातली आहे, असे जरी द्वनद्वश्चतपणे ठरले, तरी द्वतच्या प्रत्यक्ष समीके्षिा प्रश्न 
काही द्वनकालात द्वनघत नागी, यािे भान कधीही सोडता येत नाही. िटॅरट्निी काव्यरिना अठराव्या 
शतकातली आहे, यावर काही द्वतिा बरेवाईटपणा ठरत नाही. एखाद्या गं्रथािी द्वनर्ममती उत्तरकालीन आहे, 
असे द्वदसून आलयास त्याबद्दल नैद्वतक िीड येऊन त्या गं्रथाला तुच्छतेिी व अनुल लेखािी द्वशक्षा फमावणारी 
मंडळी हा मुद्द पुष्ट्कळदा द्ववसरत असतात. 
 

मॉद्वरिं, रूडलर व सँडसु याचं्यासारययािंी संशोधनपद्धतीवरील पाठ्यपुस्तके व मार गदशकु गं्रथ 
ज्या समस्यानंा वाद्वहलेले आहेत, त्याि समस्यािंी या प्रकरणात ििा केली आहे. अमेद्वरकेतील बहुतेक 
पदवी-परीके्षिे द्वशक्षण देणाऱ्या द्ववद्यालयामंधून कोणत्याही शाखेिे पद्धतशीर प्रद्वशक्षण देताना, ज्या पद्धतींिा 
अवलंब केला जातो, जवळ जवळ त्याि पद्धतींिी ही ििा आहे. त्यािें स्वयमेव महत्त्व द्वकतीही असले, तरी 
अशा प्रकारिे अध्ययन हे साद्वहत्यािे प्रत्यक्ष द्ववश्लेषण व त्यािी अन्वयाथु-प्रद्वक्रया तसेि त्यािे 
कायुकारणभावात्मक स्पष्टीकरण या बाबींना फक्त पायाभतू ठरत असते, हे ध्यान ठेवले पाद्वहजे. ज्या 
द्वनष्ट्कषांसाठी त्यािंा उपयोग केला जातो, त्याचं्या आधारेि या पद्धतींिी समथुनीयता ठरत असते. 
 
38. [These three books are listed in bibliography, chap. 19, section I.]  
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साणित्याच्या बाह्यकें द्री भूणमका 

 
 

णतसऱ्या भागाची प्रटतावना 
 

साद्वहत्याभ्यासाच्या सवाद्वधक प्रिद्वलत आद्वण नावारूपाला आलेलया ज्या पद्धती आहेत, त्या 
साद्वहत्यािी पार र्श्भमूी, सभोवतालिे वातावरण, साद्वहत्यािी बाह्य कारणे यािंाि द्वविार करताना 
आढळतात. ह्या बाह्यकें द्री पद्धती केवळ भतूकाळाच्या अभ्यासापुरत्याि मयाद्वदत नसून वतुमानकालीन 
साद्वहत्यालाही तेवढ्याि लागू होतात. तेव्हा ‘ऐद्वतहाद्वसक’ ही संज्ञा, ज्या अध्ययनािे लक्ष्य कालसाके्षप 
पद्वरवतुनावर व म्हणून ऐद्वतहाद्वसक समस्यामंध्येि प्रामुययाने गुंतलेले असते, अशा अध्ययनासाठी राखून 
ठेवली पाद्वहजे. हे ‘बाह्यकें द्री’ अध्ययन साद्वहत्याच्या सामाद्वजक संदभात व त्याच्या पूवेद्वतहासाच्या संदभात 
केवळ अन्वयाथु लावण्यािा प्रयत्न करीत असले, तरीपण पुष्ट्कळदा ते ‘कायुकारणभावात्मक’ 
स्पष्टीकरणािे रूप घेते व ते साद्वहत्याच्या अस्स्तत्वािी उपपत्ती माडंण्यािा, त्यािा उलगडा करण्यािा व 
शवेटी साद्वहत्याच्या मूलोत्पत्तींत रूपातंद्वरत होण्यािा (‘उत्पद्वत्तद्ववषयक हेत्वाभास’) दावा करीत असते. 
साद्वहत्यािी द्वनर्ममती कोणत्या पद्वरस्स्थतीत िंाली, ह्यािे यथोयोग्य ज्ञान िंालयाने साद्वहत्याच्या स्वरूपावर 
पुष्ट्कळि प्रकाश पडलेला आहे, हे कोणीि नाकारू शकणार नाही, तेव्हा अशा अध्ययनािे स्पष्टीकरणात्मक 
मूलय वादातील द्वदसते. तरीपण कायुकारणभावात्मक अध्ययनामुळे साद्वहस्त्यक कलाकृतीसारयया वस्तूिे 
वणनु, द्ववश्लेषण व मूलयमापन यादं्ववषयीिे प्रश्न कधीि द्वनकालात द्वनघत नाहीत, तेथे कारण आद्वण कायु 
यामंध्ये समतुलयता नसते: या बाह्य कारणातूंन साकार होणारे प्रत्यक्ष फद्वलत जी कलाकृती, द्वतिे स्वरूप 
सदैव अतक्युि राहते. 
 

कोणत्याही कलाकृतीला जे स्वरूप प्राप्त होते, त्याला कारणीभतू असणाऱ्या सवु इद्वतहासपरंपरेिी 
व पद्वरस्स्थतीच्या सवु पैलंूिी ििा करता येणे शक्य आहे; परंतु कलाकृतीच्यारूपद्वनद्वश्चतीला कारणीभतू 
म्हणून मानलेले व्यस्क्तद्वनष्ठ पैलू जेव्हा आपण वगेळे करतो, मूलयमापनाच्या व तुलनेच्य कायाला हात 
घालतो, तेव्हा खरेखुरे प्रश्न सुरू होतात. बहुतेक अभ्यासक मानवी द्वक्रयािंी द्ववद्वशष्ट माद्वलका व 
सजुनप्रद्वक्रया या अलग करण्यािा प्रयत्न करतात व केवळ त्याि एकमेव कारणािा द्वनणायक पद्वरणाम 
साद्वहत्यकृतीवर िंालेला आहे, असा आरोप करतात. एविं साद्वहत्य ही प्रामुययाने कत्यािी व्यस्क्तगत 
द्वनर्ममती होय, असे मानणारा एक वगु आहे व तदनुसार ती कत्याच्या जीवनिद्वरत्रािारे व त्याच्या 
मनोरिनेिारे साद्वहत्यािा शोध घ्यावा, असा द्वनष्ट्कष ु काढतो. दुसरा वग ु मानवाच्या संस्थागत जीवनात 
म्हणजे आर्मथक, सामाद्वजक व राजकीय पद्वरस्स्थतीत साद्वहत्य-द्वनर्ममतीिी द्वनणायक कारणे शोधीत असतो. 
याच्याशीि संबदं्वधत एक वग ु साद्वहत्यािे कायुकारणभावात्मक स्पष्टीकरण, मुययतः द्वविारप्रणालींच्या, 
धमुशास्त्राच्या, इद्वतहास व अन्य कला यासंारयया मानवी मनोबुद्धीच्या इतर सामूद्वहक तऱ्हेच्या द्वनर्ममतीत 
शोधीत असतो. शवेटी कलातत्त्वाच्या पद्वरभाषेत साद्वहत्यािे स्पष्टीकरण शोधणाऱ्या अभ्यासकािंा आणखी 
एक वग ु उरतो. हा वग ु काळाच्या काही एका सारभतू तत्त्वात, काही एका बौद्वद्धक वातावरणात झकवा 
मतमतातंराचं्या द्ववद्वशष्ट ‘हवामाना’त, अन्य कलाचं्या स्वभावद्ववशषेातूंन प्राधान्याने द्वनघणाऱ्या एखाद्या 
एकद्ववध पे्ररकशक्तीमध्ये हे स्पष्टीकरण शोधू पाहतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

बाह्यकें द्री भदू्वमकािें समथुन करणाऱ्या या मंडळींत आपापलया द्वनणायक कायुकारणभावात्मक 
पद्धती आपलया अध्ययनात लावनू दाखद्ववताना काटेकोरपणा पाळण्याच्या बाबतीत बरीि तफावत पडत 
असते व म्हणून आपापलया पद्धतींच्या यशस्स्वतेद्ववषयी जो दावा ही मंडळी करीत असतात, त्यातही 
परस्परद्वभन्नता द्वदसते. सामाद्वजक कायुकारणभावावर द्ववर्श्ास असणारािंी भदू्वमका प्रायः सवांत द्वनयद्वतवादी 
(determinist) असते. या मूलभतू द्वभन्नत्वािे स्पष्टीकरण, एकोद्वणसाव्या शतकातील प्रत्यक्षाथुवाद व द्ववज्ञान 
याचं्याशी त्यािे जे ताद्वत्त्वक लागेबाधें जुळलेले आहेत, त्यातून देता येते. परंतु भावद्ववर्श्ेद्वतहासािे 
(Geistesgeschichte) द्ववर्श्िैतन्यवादी अनुयायी तत्त्वज्ञानात्मक दृष्ट्ट्या हेगेलवाद 
झकवा,स्वच्छंदतावादािी अन्य रूपे याचं्याशी द्वनगद्वडत असतात व हे लोकही पराकोटीिे द्वनयद्वतवादी, 
एवढेि नव्हे तर एका इथी दैववादाही, असतात, हे द्ववसरून िालणार नाही. 
 

या पद्धतीिा अवलंब करणारे द्वकत्येक अभ्यासक याहून पुष्ट्कळि नेमस्त दावा करताना 
आढळतील. कलाकृती व द्वतिी पार्श्ुभमूी तसेि तत्पूवुवर ती घद्वटते यामंध्ये ते काही प्रमाणाति नाते 
प्रस्थाद्वपत करू पाहतील. या नात्यािंी नेमकी प्रस्तुतता त्यानंा जाणवत नसली, तरी अशा स्वरूपाच्या 
माद्वहतीमुळे कलाकृतीवर काही प्रमाणात प्रकाश पडतो, असे ते धरून िालतील. एकंदरीत हे नेमस्त 
समथुक अद्वधक शहाणे वाटतात, कारण साद्वहत्याभ्यासातील कायुकारणभावात्मक स्पष्टीकरणािे महत्त्व 
खरोखर वाजवीहून अद्वधक मानले जात असते व या पद्धतीच्या योगाने, काही िंाले तरी साद्वहत्याच्या 
द्ववश्लेषणाच्या व मूलयमापनाच्या समस्या सुतराम दूर सारता येत नाहीत. कायुकारणाद्वधद्वष्ठत द्ववद्ववध 
पद्धतींमध्ये कलाकृतीच्या समग्र पार्श्ुभमूीच्या आधारावर केलेला स्पष्टीकरणािा शोध अद्वधक इष्ट वाटतो. 
कारण साद्वहत्य म्हणजे कोणत्या तरी एकमेव कारणािे फद्वलत आहे, असे म्हणणे उघडि अशक्य आहे. 
अगदी ‘भावद्ववर्श्ेद्वतहासा’च्या (Geistesgechichte) द्ववद्वशष्ट जमुन संकलपनावंर पसंतीिा द्वशक्का न मारता, 
व सवांगीण संश्लेषणातून द्वनष्ट्पन्न होणारे स्पष्टीकरण ग्राह्य मानले तरी त्यायोगे अन्य प्रिद्वलत 
अभ्यासपद्धतींवर येणाऱ्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आके्षपािे द्वनरसन होऊ शकते, असे आम्ही मानतो. तेव्हा 
या द्वभन्न द्वभन्न कारणािें महत्त्वमापन करणे व ज्याला खरेखुरे साद्वहत्यकें द्री वा ‘साद्वहत्यकृद्वतकें द्री’ अध्ययन 
म्हणता येईल, त्यासाठी या सवु अभ्यासपद्धतींिी माद्वलका द्वकती प्रमाणात प्रस्तुत ठरते, हे जोखण्यािा 
येथून पुढे प्रयत्न करण्यात येईल. 
 

⬝ 
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७ . 
साणित्य आणि चणरत्र 
 
 

कलाकृतीमागील सवांत उघड द्वदसणारे कारण म्हणजे द्वतिा द्वनमाता अथात लेखक होय आद्वण 
म्हणून साद्वहत्याभ्यासािी सवांत प्रािीन व सुप्रद्वतद्वष्ठत पद्धती म्हणजे लेखकािे व्यस्क्तमत्त्व व जीवन 
याचं्यािारे केलेले स्पष्टीकरण. 
 

लेखकाचं्या िद्वरत्रािारे प्रत्यक्ष काव्यद्वनर्ममतीवर जो प्रकाश पडतो, त्या संदभात िद्वरत्रपद्धतीिे 
मूलयमापन करता येईल; पण िद्वरत्राभ्यास, प्रद्वतभावतंाच्या नैद्वतक, बौद्वद्धक व भावनात्मक द्ववकासािा 
अभ्यास असतो व त्याला स्वयमेव महत्त्व असते, या दृद्वष्टकोणातूनही आपण िद्वरत्रपद्धतीिे समथुन करू 
शकू व द्वतिा रास्तपणा पटवनू देऊ शकू. तसेि सरतेशवेटी कवी व त्यािी काव्यप्रद्वक्रया याचं्या 
मनोद्ववज्ञानािा पद्धतशीर अभ्यास करण्यासाठी लागणारी साधनसामग्री म्हणूनही आपणास लेखकाच्या 
िद्वरत्राकडे पाहता येणे शक्य आहे. 
 

या तीन दृद्वष्टकोणातंील भेद काळजीपूवुक स्पष्ट व्हावयास हवा. िद्वरत्र हे प्रत्यक्ष काव्यद्वनर्ममतीिे 
स्पष्टीकरण करू शकते व द्वतच्यावर प्रकाश टाकू शकते, हा पद्वहला दृद्वष्टकोणि फक्त आपलया ‘साद्वहस्त्यक 
व्यासंगा’च्या संकलपनेच्या बाबतीत प्रत्यक्ष प्रस्तुत आहे. िद्वरत्राला अंगभतू असे खास महत्त्व असते, असे 
प्रद्वतपादणारा जो दुसरा दृद्वष्टकोण आहे, तो ग्राह्य धरलयास आपले लक्ष्यकें द्री मानवी व्यस्क्तमत्त्वाच्या 
द्वदशनेे सरकते. द्वतसरा दृद्वष्टकोण िद्वरत्राला द्ववज्ञानािी झकवा द्ववज्ञानािी म्हणजेि कलात्मक द्वनर्ममतीच्या 
मनोद्ववज्ञानािी साधनसामग्री मानणारा ठरतो. 
 

िद्वरत्र हा एक प्रािीन साद्वहत्यप्रकार आहे. कालक्रमदृष्ट्ट्या व तार्मककदृष्ट्ट्या सवुप्रथम तो 
इद्वतहासलेखनशास्त्रािा एक भाग ठरतो. मुत्सद्दी, सेनानायक, वास्तुद्वशलपी, द्ववद्वधज्ञ वा सावुजद्वनक जीवनात 
कसलीही भदू्वमका नसणारा एखादा सामान्य माणूस याबंाबत िद्वरत्रपद्धतीत कोणताही भेदाभेद केला जात 
नाही. कोणतीही व्यक्ती, मग ती द्वकतीही नगण्य असो, द्वतिे जीवनवृत्त, जर का सच्चाईने सादं्वगतले, तर ते 
रोिकि उतरेल, ही कोलद्वरजिी भदू्वमका पूण ुद्ववर्श्नीय आहे. [S. T. Coleridge, in a letter to Thomas Poole, Feb. 

1797, Letters (ed. E. H. Coleridge) , London 1895, Vol. I, p. 4.] िद्वरत्रकाराच्या मते इतर मानवी व्यक्तींप्रमाणेि कवी 
हीसुद्धा एक मानवी व्यक्ती आहे व म्हणून कवीिा नैद्वतक व बौद्वद्धक द्ववकास, सावुजद्वनक स्वरूपािे त्यािे 
बाह्य जीवन व त्यािे अंतगतु भावजीवन यािंी पुनरुिना करणे शक्य असते; तसेि कोणती तरी नैद्वतक 
प्रणाली व आिारसंद्वहता यातूंन द्वनघणाऱ्या नेहमीच्या द्वनकषावर त्याच्या जीवनािे मूलयमापनही करता येते. 
कोणत्याही द्वक्रयाशील मानवाच्या जीद्ववतात जशी इतर िार घद्वटते असतात, तिति कवीिी गं्रथद्वनर्ममती 
म्हणजे प्रकाशनके्षत्रातील केवळ साधे घद्वटत ठरते. या भदू्वमकेमधून िद्वरत्रलेखकाच्या समस्या या केवळ 
इद्वतहासकाराच्या नेहमीच्याि समस्या ठरतात. त्याला दस्तऐवजी कागदपते्र, पत्रव्यवहार, िक्षरु वैसत्यम् 
स्वरूपािी वणनेु, आत्मपर द्ववधाने इत्यादी गोष्टींिा अन्वयाथु लावावा लागतो व प्रमाणािंा अस्सलपणा व 
द्ववर्श्सनीयता ठरद्ववण्यासारखे अन्य काही प्रश्न सोडवाव ेलागतात. प्रत्यक्ष िद्वरत्रलेखन करताना त्याला 
कालक्रमानुसार प्रस्तुतीकरण, द्वनवड, तारतम्य झकवा द्वनभीडपणा यासंारयया प्रश्नानंा तोंड द्यावे लागते. 
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िद्वरत्राला एक साद्वहत्यप्रकार मानून एकंदरीत ज्या प्रश्नासंबधंी आजपयिंत काहीसे अमाप कायु िंालेले 
आहे, ते प्रश्न कोणत्याही अथी अस्सल साद्वहस्त्यक प्रश्न खद्वित नव्हते. [See bibliography, section I.]  
 

आपलया दृष्टीने साद्वहस्त्यक िद्वरत्रासंबधंी दोन प्रश्न द्वनणायक स्वरूपािे ठरतात; िद्वरत्रकाराने 
प्रयोजनदृष्ट्ट्या गं्रथकृतींमधील साक्षीपुराव्यािंा उपयोग कोठवर करावा? प्रत्यक्ष गं्रथकृतींच्या आकलनाच्या 
दृष्टीने साद्वहस्त्यकाचं्या िद्वरत्रामंधून द्वनघणारे द्वनष्ट्कष ुद्वकतपत प्रस्तुत व महत्त्वािे ठरतात? या उभय प्रश्नािें 
उत्तर प्रायः होकाराथीि द्वदले जाते. पद्वहलया प्रश्नाच्या बाबतीत असे होकाराथी उत्तर सवुि िद्वरत्रकार, 
द्ववशषेतः कवींकडे आकर्मषत िंालेले िद्वरत्रकार जवळ जवळ गृहीति धरून िालत असतात. यािे कारण 
असे की, तुलनेने द्वकतीतरी अद्वधक प्रभावशाली अशा अनेक ऐद्वतहाद्वसक व्यक्तींच्या बाबतीत, ज्या प्रकारच्या 
िद्वरत्रलेखनोपयुक्त साक्षीपुराव्याच्या जवळ जवळ अभाव असतो, अशा प्रकारच्या साक्षीपुरावा कवी स्वतःि 
द्ववपुल प्रमाणात उपलब्ध करून ठेवीत असतात. परंतु हा आशावाद खरोखर रास्त आहे काय? 
 

मानवदे्वतहासािी दोन युगमाने वा दोन संभाव्य उलगडे आपण वगेळे केले पाद्वहजेत. िद्वरत्रकाराला 
आधारभतू होतील अशी खाजगी कागदपते्र बऱ्यािशा प्रािीन साद्वहत्यासंबधंी उपलब्धि होत नाहीत. प्रायः 
उपलब्ध होणाऱ्या गोष्टी म्हणजे सावुजद्वनक वा सरकारी कागदपते्र, जन्मनोंदीिी पुस्तके, द्वववाहनोंदणीिी 
प्रमाणपते्र, न्यायालयीन खटले व तत्सम माद्वहती, द्वशवाय प्रत्यक्ष गं्रथरिनेिी साक्ष, ह्या होत. उदाहरणाथु, 
शके्सद्वपयरने कोठेकोठे स्थलातंर केले, यािा अद्वतशय स्थूल आलेख आपण रेखाटू शकू, त्याच्या सापंद्वत्तक 
स्स्थतीद्ववषयी काही माद्वहती आपणास द्वमळते; परंतु काही थोड्ा संशयास्पद प्रिद्वलत दंतकथा वगळलयास 
पत्रव्यवहार, दैनंद्वदनी, आठवणी या स्वरूपािे काहीही आपलया हाती लागलेले नाही. शके्सद्वपयरच्या 
जीवनिद्वरत्राच्या अध्ययनावर जे प्रिडं पद्वरश्रम आजवर खिी पडले आहेत, त्या मानाने त्यातून साद्वहस्त्यक 
दृष्ट्ट्या लाभकारक ठरतील, असे द्वनष्ट्कष ुअगदीि अलप प्रमाणात पदरात पडले आहेत. कालक्रमद्ववषयक 
तर्थये, सामाद्वजक दजा सुिद्ववणारे उल्लेख व शके्सद्वपयरच्या मंडळ्या याि गोष्टींिा उलगडा मुययतः िंालेला 
आहे, व म्हणून ज्या िद्वरत्रकारानंी त्याच्या नैद्वतक व भानात्मक द्ववकासासह त्यािे िद्वरत्र रिण्यािा प्रयत्न 
केला आहे, त्याचं्या पदरी क्षुल्लक गोष्टींच्या जंत्रीहून अद्वधक काही पडलेले नाही. अगदी शास्त्रीय 
भदू्वमकेवरून शके्सद्वपयरच्या प्रद्वतमासृष्टीच्या अध्ययनािा प्रय्तन करणाऱ्या कॅरोद्वलन स्पजुनच्या हातीही 
याहून वगेळे काही लागले नाही. झकवा जॉजु ब्रदँ्वडस वा फँ्रक हॅद्वरस याचं्याप्रमाणे त्याच्या नाटकाचं्या व 
सुनीताचं्या सूक्तासूक्त उपयोगातून िद्वरत्रात्मक कलपनारम्य कादंबऱ्याि काय त्या रिलया गेलया आहेत. 
[Georg Brandes, WilliamShakespeare, two vols., Copenhagen 1896 (English tr., two vols., London 1898) ; Frank Harris, The 
Man Shakespeare, New York 1909.] या प्रयत्नामंागे (हॅिंद्वलट व श्लेगेल याचं्यामध्ये या प्रयत्नािंी प्रसादद्विन्हे 
प्रथम द्वदसली व पुढे डाउडनकडून काहीशा सावधपणेि त्यािंा अद्वधक तपशीलवार प्रपिं िंाला) असलेले 
गृहीतकृत्य संपूणपुणे भ्रातं आहे. कालपद्वनक द्ववधानाधारे व द्ववशषेतः नाटकातंील वाक्यातूंन लेखकाच्या 
िद्वरत्राच्या दृष्टीने अद्वधकृत ठरणारी अनुमाने कोणीही काढू शकत नसतो. जीवनातील द्वनराशामय 
कालखंडातून जात असताना शके्सद्वपयरने आपलया शोकादं्वतका द्वन कटू सुखादं्वतका रिलया व टेंपस्ट मध्ये 
त्याच्या द्वित्तवृत्तींना थोडाफार संथपणा लाभला, या प्रिद्वलत मताबद्दलही गंभीर शकंा उपस्स्थत करता 
येतील. शोकादं्वतका द्वलद्वहताना लेखक शोकात्म मनोवस्थेत असावा लागतो झकवा तो जेव्हा संतुष्ट असतो, 
तेव्हा तो सुखादं्वतका द्वलद्वहतो, ही गोष्ट स्वयंस्पष्ट म्हणता येण्याजोगी नाही. शके्सद्वपयरने भोगलेलया 
दुःखादं्ववषयी कसलीही प्रमाणे अस्स्तत्वात नाहीत. [C. J. Sisson, The Mythical Sorrows of Shakespeare, British 
Academy Lecture, 1934; E. E. Stoll, ‘The Tempest’, Shakespeare and other Masters, Cambridge, Mass. 1940, pp. 281-316] 
ज्याप्रमाणे डॉल द्वटयरशीट झकवा इयागो याचं्या तोंडिी मते शके्सद्वपयरिी म्हणून मानता येत नाहीत, 
तिति टायमन् वा मकॅ्बेथ याचं्या जीवनद्ववषयक दृद्वष्टकोणाबद्दल त्याला जबाबदार धरता येत नाही. प्रॉस्पेरो 
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हा शके्सद्वपयरप्रमाणे बोलतो, या म्हणण्यावर द्ववर्श्ास ठेवण्याजोगे सबळ कारण काहीही नाही : नायकािें 
द्वविार, भावना, दृद्वष्टकोण वा गुणावगुण लेखकाच्या माथी मारता येणार नाहीत आद्वण हे काही केवळ नाटक 
वा कादंबरी यातंील स्वभावद्वित्रापंुरतेि खरे हे, असे नसून अगदी भावकद्ववतेतील ‘मी’संबधंीही द्वततकेि 
खरे हे. खाजगी जीवन व गं्रथकृती यामंधील संबधं काही इतके सरधोपट कायुकारणभावात्मक असत 
नाहीत. 
 

िद्वरत्रात्मक पद्धतीिे समथुक मात्र या म्हणण्यावर आके्षप घेतील. ते म्हणतील, शके्सद्वपयरच्या 
काळापेक्षा आता पद्वरस्स्थती पालटलेली आहे. द्वकत्येक कवींच्या बाबतींत िद्वरत्रात्मक पुरावे भरपूर उपलब्ध 
िंालेले आहेत; कारण कवींना आत्मभान आलेले असून आपणभावी द्वपढ्याचं्या नजरेसमोर द्वजवतं स्वरूपात 
राहाव,े असा द्वविार स्वतः कवीि करू लागले आहेत (द्वमलटन्, पोप्, गटे, वडुस्वथु झकवा बायरन्) त्यानंी 
द्वकत्येक आत्मपर द्ववधाने मागे ठेवली असून स्वतःकडे समकालीनािें लक्षही बरेि वधूेन घेतले आहे. तेव्हा 
लेखकािे जीवन व त्यािी गं्रथकृती ही परस्पराशंी पडताळून पाहणे आजकाल शक्य िंालेले असलयाने 
िद्वरत्रात्मक दृद्वष्टकोण आता अद्वधक सोपा वाटतो. असा दृद्वष्टकोण स्वीकारला जावा अशी अपेक्षा व आवाहन 
खरोखर खुद्द कवींकडूनि केले जात असते. द्ववशषेतः स्वच्छंदतावादी कवी स्वतःसंबंधी व स्वतःच्या 
अंतमुनातील भावभावनासंंबंधी केवळ द्वलद्वहत असतात, एवढेि नव्हे, तर बायरनसारखा कवी ‘आपलया 
भळभळा वाहणाऱ्या जखमी हृदयािे प्रदशनु’ करीत युरोपभर द्वफरतो. हे कवी आपलया खाजगी 
पत्रव्यवहारातून, दैनंद्वदन्यातूंन वा आत्मिद्वरत्रातूंनि स्वतःद्ववषयी द्वलद्वहतात असे नव्हे, तर अगदी अतीव 
औपिाद्वरक प्रकटनामंधूनही ते तेि करीत असताना द्वदसतात. वडुस्वथुिे ‘पे्रलयडू’ तर सागंूनसवरून 
आत्मिद्वरत्रि आहे. आशय द्वन एकूण रोख ध्यानात घेतलयास अशी प्रकटने कधी कधी खाजगी 
पत्रव्यवहाराहून मुळीि वगेळी नसतात. अशा स्स्थतीत त्यािंा अन्वाथु वाच्याथाने कवीच्या संदभात न घेणे 
कठीणि असतो. गटेच्या सुप्रद्वसद्ध वाक्यप्रयोगात सागंायिे तर ‘आपलया श्रेष्ठ कबुलीजबाबािे उतारे’ 
म्हणूनि कवीनेही त्याचं्याकडे पाद्वहलेले असते. 
 

वस्तुद्वनष्ठ व आत्मद्वनष्ठ अशा दोन प्रवृत्तींच्या कवींत आपण अवश्य फरक केला पाद्वहजे : कवीच्या 
‘अकता’, साक्षी राहण्याच्या क्षमते’वर, द्ववर्श्सम्मुखतेच्या वृत्तीवर व स्वतःच्या व्यस्क्तत्वाच्या द्ववलोपनावर 
भर देण्याच्या गुणवैद्वशष्ट्ट्याला महत्त्व देणारे कीट्स व टी.एस्. एद्वलयट याचं्यासारखे कवी असतात, 
तिति उलट प्रवृत्तीिेही कवी असतात व ते स्वतःच्या व्यस्क्तमत्त्वािे प्रदशनु माडंण्यािा हेतू बाळगतात, 
आत्मिद्वरत्र रेखाटू इस्च्छतात द्वन आत्माद्ववष्ट्कार केलयािे कबूलही करतात. [John Keats, Letter to Richard 
Woodhouse, 27 October 1818, Letters (ed. M. B. Forman) , fourth ed., Oxford 1952, pp. 226-7. See W. J. Bate, Negative 
capability: The Intuitive Approach in Keats, Cambridge, Mass. 1939; T. S. Eliot, ‘Tradition ànd the Individual talent’, The sacred 
Wood, London 1920, pp. 42-53.] साद्वहत्येद्वतहासाच्या द्ववशाल कालखंडामंधून आपणास पद्वहलया प्रकारिेि कवी 
द्ववशषेत्वाने आढळतात : त्याचं्या कृतींिे सौंदयात्मक मूलय श्रेष्ठ दजािे असण्यािा संभव असतानाही 
त्यातील आत्मिद्वरत्रात्मक अंश अत्यंत क्षीण असतो. इताद्वलयन कादंबद्वरका (Novelle) , द्वशलेदारी 
पद्धतीिा अद भतुरम्य कादंबऱ्या, पुनरुज्जीवनकालीन सुनीते, एद्वलिंाबेथकालीन नाटके, प्रकृद्वतवादी 
कादंबऱ्या, बरीिशी लोकगीते ही या प्रकारच्या साद्वहत्यरिनेिी उदाहरणे होत. 
 

परंतु आत्मद्वनष्ठ कवीच्या बाबतीतसुद्धा, एखादे आत्मिद्वरत्रात्मक स्वरूपािे द्ववधान व त्याच्या 
कलाकृतीतील त्याि आशयसूत्रािा उपयोग त्यातंील भेद पुसला जाऊ नये व तो तसा पुसला जाऊही 
शकत नाही. एखादे आठवणींिे पुस्तक, दैनंद्वदनी झकवापत्र याचं्या मानाने एखाद्या कलाकृतीिे वास्तवाशी 
असणारे नाते अगदी वगेळ्या स्तरावरिे असते व ती कलाकृती अगदी द्वभन्न पातळीवर एकझपडी स्वरूपात 
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साकार होत असते. िद्वरत्रात्मक पद्धतीला द्ववपयुस्त स्वरूप द्वदले गेलयासि लेखकाच्या जीवनातील द्वनतातं 
खाजगी व पुष्ट्कळदाअगदी साध्या औपिाद्वरक कागदपत्रानंा अध्ययनात कें द्रवर ती स्वरूप प्राप्त होते. 
कागदपत्राचं्या प्रकाशात प्रत्यक्ष कद्ववतािंा अन्वयाथु लावला जातो. प्रत्यक्ष कद्ववताचं्या समीक्षात्मक 
छाननीतून प्राप्त होणाऱ्या प्रमाणाहूंन अगदी द्वभन्न झकवा अगदी उलट्या प्रकारिी माडंणी केली जाते. अशाि 
प्रकारे शके्सद्वपयरच्या व्यस्क्तमत्त्वाद्ववषयीच्या आपलया संकलपनेशी मटक्बेथचे नाते द्वकमानपक्ष जोडता येते, 
एवढ्यािसाठी ब्रदँ्वडस् ने ते नाटक रसवते्तच्या दृष्टीने टाकाऊ ठरद्ववले आहे व याि धतीवर झकग्जद्वमलने 
आनुलडच्या सािेराब ॲन्ड रुटतुमला नाक मुरडले. [Brandes, op. cit., p. 425; H. Kingsmill, MathewArnold, London 

1928, pp. 147-9] कलाकृतीत िद्वरत्रात्मक पैलंूिा आढळ जेव्हा ओळख न पटण्याइतक्या द्वनद्वश्चतपणे होतो, 
तेव्हा तेथे त्या पैलंूिी पुनरुिना व रूपातंर घडून आलेले असते. इतके की, त्यािंा व्यस्क्तद्ववद्वशष्ट अथु पार 
गळून गेलेला असतो व एका परीने ते पैलू प्रत्यक्ष मानवी व्यवहारातील साधी साधनसामग्री, झकवा 
गं्रथकृतीिे अद्ववभाज्य घटकि कसे बनून राद्वहलेले असतात, ही गोष्ट रोमा ं फनांद्वडिंने स्ताँदालच्या 
संदभात खात्रीलायक रीतीने दाखवनू द्वदलेली आहे. उघडउघड आत्मपर म्हणून जाहीर असलेले 
वडुस्वथुिे ‘पे्रलयडू’ व त्या काव्यािी प्रद्वक्रया घडत असताना वडुस्वथुच्या प्रत्यक्ष जीवनािी तद्िारा िंालेली 
अद्वभव्यक्ती यातं द्वकती तफावत पडलेली आहे, हे जी. डब्लय.ू मायरने दाखवनू द्वदलेले आहे. [Ramon 
Fenandez, ‘L’Autobiographie et le roman : l ‘exemple de Stendhal’, Messages, Paris 1926, pp. 78-109 (English tra., London 
1927, pp. 91-136) ; George W. Meyer. Wordsworth’s Formative Years, Ann Arbor, Mich. 1943.]  
 

कला म्हणजे साधासुधा द्ववशुद्ध आत्माद्ववष्ट्कार, वैयस्क्तक भावभावनािंी व अनुभवािंी अनुकृती, हा 
संपूणु दृद्वष्टकोणि उघडउघड खोटा आहे. कलाकृती व लेखकािे जीवन यामंध्ये जेथे जवद्वळकेिे नाते 
असते, तेथेसुद्धा कलाकृती म्हणजे जीवनािी नुसती नक्कल, असा अथु कधीि घेता कामा नये. िद्वरत्रात्मक 
दृद्वष्टकोण हे पार द्ववसरतो की, कलाकृती म्हणजे काही केवळ अनुभवािें मूतीकरण नसते, तर नेहमी तत्सम 
कलाकृतींच्या माद्वलकेमधील ती एक सवांत अलीकडिी कृती असते व साद्वहस्त्यक परंपरा द्वन रूढी यानुंसार 
ठरद्ववता येईल तेवढीि, झकवा तशी ठरद्ववता आलयासि ती एक नाटक, कादंबरी वा कद्ववता ठरत असते. 
साद्वहस्त्यक परंपरेच्या जागी व्यक्तीच्या जीवनिक्रािी स्थापना करता यावी, म्हणून िद्वरत्रात्मक दृद्वष्टकोण 
ती परंपरा खंद्वडत करीत असतो. पद्वरणामी साद्वहस्त्यक प्रद्वक्रयेिे योग्य आकलनि मुळी शबद्वलत होते. 
िद्वरत्रात्मक भदू्वमकेमुळे साध्यासुध्या मनोवैज्ञाद्वनक तर्थयाकंडेही दुलुक्ष होते. एखादी कलाकृती लेखकाच्या 
प्रत्यक्ष जीवनाऐवजी त्यािे ‘स्वप्न’ि साकार करीत असेल झकवा खरेखुरे व्यस्क्तत्व लपद्ववणारा तो 
‘मुखवटा’ वा ‘आत्मव्यत्यासी’ (anteself) द्वित्र’ असू शकेल. आद्वण द्वशवाय कलावतं मुळी जीवनािी 
‘अनुभतूी’ि कलास्वरूपात वगेळ्या पातळीवर घेऊ शकतो, हेही द्ववसरता कामा नये : तेथे साद्वहत्यके्षत्रात 
करावयाच्या उपयोगाच्या दृष्टीने वास्तव अनुभवाकंडे पाद्वहले जात असते व कलात्मक परंपरा द्वन 
पूवुसंकलपना यातूंन आधीि अशतः कार घेऊन ते अनुभव कलावंताला भेटत असतात. [Wilhelm Dilthey, Das 
Erlebnis und die Dichtung, Leipzig 1907; Friedrich Gundol Goethe, Berlin 1916 (a distinction is made between Urerlebnis and 
Bildungserlebnis) .]  
 

कलाकृतीिा आत्मिद्वरत्रपर अन्वयाथु लावणे व त्यासाठी हरएक कलाकृतीला वेठीस धरणे बरोबर 
नाही. त्यासाठी प्रत्येक बाबतीत स्वतंत्र, साके्षपी छाननी व परीक्षा करणेअगत्यािे आहे. कारण कलाकृती 
म्हणजे काही िद्वरत्रोपयोगी दस्तैवजी साधन नव्हे, असाि द्वनष्ट्कषु काढणे आपणास भाग आहे. ग्लॅद्वडस् 
आय. वेडकृत लाइि ऑि रेिनथ या गं्रथातील कद्ववतेमधील प्रत्येक द्ववधान म्हणजे अक्षरशः िद्वरत्रात्मक 
सत्य होय, या धारणेद्ववरुद्ध आपण गंभीरपणे शकंा उपस्स्थत केली पाद्वहजे. नेन आयर झकवा स्व्िलेि 
यामंधील सबंध पद्वरच्छेदच्या पद्वरच्छेद उिलून त्यावंरून तयार िंालेलया ब्राँटे-घराण्यावरील बहुतेक 
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िद्वरत्रािंी अवस्थाहीि आहे. द लाइि अँड ईगर डेथ ऑि एणमली बाँिेया पुस्तकािी लेद्वखका व्हजीद्वनया 
मूर द्वहिे म्हणणे असे आहे की, हीथस्क्लफच्या भावभावना एद्वमलीने प्रत्यक्ष अनुभवलेलया असलया पाद्वहजेत, 
तर उलट वदूलरगिाइिस ही कादंबरी एखाद्या स्त्रीकडून द्वलद्वहली जाणे शक्य नाही व लेखकेिा बधूं पॅद्वरक 
हा द्वतिा कता असला पाद्वहजे, असा युस्क्तवाद करणारे अन्य लोकही आहेत. [V. Moore, The Life and Eager 
Death of Emily Brontë, London 1936; Edith E. Kinsley, Pattern for Genius, New York 1939 (a biography piecing together 
quotations from the Brontës’ novels with real names replacing the fictional) ; Romer Wilson, The Life and Private History of Emily 
Jane Brontë, New York 1928 (Wuthering Heights is treated as straight autobiography) .] हा युस्क्तवाद अशा जातीिा आहे 
की, त्या धतीवर शके्सद्वपयरने इटलीला भेट द्वदली असली पाद्वहजे, तसेि तो वकील, सैद्वनक, द्वशक्षण व 
शतेकरी असला पाद्वहजे, असेही प्रद्वतपादन करता येईल. शके्सद्वपयर हा स्त्रीि असला पाद्वहजे, असा 
युस्क्तवाद याि कसोट्यावंर करून एलन टेरीने अगदी रामबाण उत्तर द्वदलेलेि आहे. 
 

तरीसुद्धा अशा अवाच्या सवा दावा करणाऱ्या मूखु उदाहरणानंी साद्वहत्यातील व्यस्क्तमत्त्वािी 
समस्या द्वनकलात द्वनघत नाही. आपण डातें, गटे झकवा टॉलस्टॉय वाितो, तेव्हा त्याचं्या त्या कृतीमागे एक 
व्यक्ती उभी आहे, ही जाणीव आपलयाला सतत होति असते. कोणत्याही एका लेखकाच्या द्ववद्ववध तऱ्हेच्या 
गं्रथरिनेच्या तोंडवळ्यात संशयातीत स्वरूपािे साम्य असते. पण केवळ लाक्षद्वणक अथाने ज्याला 
‘व्यस्क्तगत’ म्हणता येईल, अशा प्रकारिी कृती व प्रत्यक्ष यामंध्ये काटेकोर भेद मानणेि अद्वधक श्रेयस्कर 
नाही काय, असा प्रश्न उपस्स्थत करता येण्यासारखा आहे. त्या त्या लेखकाचं्या कृतींमध्ये ‘द्वमलटॉद्वनक’ वा 
‘कीटद्वसयन्’ म्हणता येईल असे गुणवैद्वशष्ट्ट्य शुद्ध िद्वरत्रात्मक साक्षीपुराव्यावर काही ठरद्ववता येण्याजोगे 
असत नाही; तर प्रत्यक्ष गं्रथकृतींच्या आधारेि ठरद्ववता येते. व्हर्मजल वा शके्सद्वपयर या महाकवींच्या 
बाबतींत खऱ्याखुऱ्या द्ववर्श्सनीय िद्वरत्रद्ववषयक माद्वहतीिा अभाव असताही खास ‘व्हर जीद्वलयन्’ वा खास 
‘शके्सपीद्वरयन्’ असे गुणवैद्वशष्ट्ट्य काय, हे आपणास जरूर ओळखता येते. 
 

द्वशवाय समातंर उतारे, िमत्काद्वरक साम्य व उलटसुलट प्रद्वतझबबे अशा परस्पर–नाते जोडणाऱ्या 
गोष्टी असताति. कवीिी कृती हा मुखवटा, रूढ पद्धतीिे नाट्यमय प्रस्तुतीकरण असू शकेल; तसेि 
पुष्ट्कळदा त्याच्या स्वतःच्या अनुभवांिे, प्रत्यक्ष जीवनािेही ते रूढ पद्धतीिे प्रस्तुतीकरण असू शकेल. या 
भदू्वमकेवरून भेदािें भान ठेवनू िद्वरत्रात्मक अभ्यासािा उपयोग केलयास तो सत्कारणी लागण्यासारखा 
आहे. पद्वहली गोष्ट ही की, काव्याथु-द्वनद्वश्चतीच्या दृष्टीने या अभ्यासािे मोल आहे, यात शकंा नाही : 
लेखकाच्या कृतीतील द्वकत्येक श्रुतयोजने झकबहुना अनेक शब्दप्रयोग यािेंही स्पष्टीकरण त्यामुळे 
द्वमळूशकते. साद्वहत्येद्वतहासाच्या द्ववकासाच्या ज्या समस्या असतात, त्या सवांमध्ये लेखकाच्या कलेिा 
वलेद्ववस्तार, पद्वरपक्वता व संभाव्य ऱ्हास ही समस्या सहज सुिणारी होय. द्वतच्या अभ्यासासाठीसुद्धा 
िद्वरत्रात्मक रूपरेषेिा उपयोग होण्यासारखा असतो.साद्वहत्येद्वतहासाशी संबदं्वधत अशा अन्य समस्यािंी 
सामग्रीही िद्वरत्रामध्ये गोळा िंालेली असते. उदा. कवीिे वािन, अन्य साद्वहस्त्यकाशंी असलेले त्यािे 
खाजगी संबधं, त्याने केलेला प्रवास, त्याने पाद्वहलेली झकवा त्याने ज्याचं्या साद्वन्नध्यात आपले जीवन व्यतीत 
केले, अशी द्वनसगदुृश्ये व नगरे, ज्या परंपरेत तो वाढला, ज्या प्रभावानंी त्याला आकार द्वमळाला व जी 
साधनसामग्री त्याने द्वित्रणासाठी घेतली, अशा सवु गोष्टींतून साद्वहत्येद्वतहासावर प्रकाश पडणे शक्य आहे. 
 

या संदभात िद्वरत्रािे महत्त्व द्वकतीही असले, तरी त्यावर खास समीक्षात्मक महत्त्व लादणे धोक्यािे 
वाटते. कोणत्याही तऱ्हेच्या िद्वरत्रात्मक पुराव्याने समीक्षात्मक मूलयमापन बदलू शकणार नाही झकवा त्यावर 
प्रभावही पाडू शकणार नाही. ज्या ‘आत्मद्वनष्ठे’च्या मानदंडािा वरिेवर आधार घेतला जात असतो, 
तोमानदंड जर का िद्वरत्रात्मक सत्यद्वनष्ठेच्या अथाने साद्वहत्यािे परीक्षण करीत असेल झकवा त्यायोगे बाह्य 
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साक्षी पुराव्यािंी छाननी करून लेखकािे अनुभव वा भावभावना यातंील साम्यसंबधंाच्या आधारे जर का 
समीक्षा केली जात असेल, तर तो मानदंड द्वनखालस खोटा आहे. ‘आत्मद्वनष्ठा’ व कलात्मक मूलय यातं 
कसलेही नाते नाही. वाढाळू वयातील तरुणानंी धपापत्या दुःखातून द्वनमाण केलेली उदंड पे्रमकद्ववता तसेि 
गं्रथालयातूंन दाटीवाटी करून राद्वहलेली नीरस (मग ती द्वकतीही कळकळीिी असेना) धार्ममक कद्ववता या 
गोष्टीिे पुरेपूर प्रत्यंतर पटवील. ‘Fare thee well...’या बायरन् च्या कद्ववतेत कत्याने आपलया 
पत्नीबरोबरच्या प्रत्यक्ष संबंधािे नाट्याकंन केले आहे, एवढ्याकद्वरता काही ती कद्ववता नीितर वा उच्चतर 
ठरत नाही. टॉमस मूरकृत ‘मेमोरडँा’मध्ये म्हटले आहे, त्याप्रमाणे या कद्ववतेच्या हस्तद्वलद्वखतावर अश्रुझबदू 
टपकले असण्यािी कसलीही द्विन्हे द्वदसत नाहीत, एवढ्यासाठी पॉल एलमर मोअरला वाटते, तशी ती 
‘करुणास्पद’ गोष्टही ठरत नाही. [The example is taken from C. B. Tinker, The Good Estate of Poetry, Boston 1929, p. 

30.] अश्रुपात िंालेला असो वा नसो; त्या कद्ववतेला अस्स्तत्व आहे, तीमधील वैयस्क्तक भावभावना गळून 
पडलेलया आहेत, त्या आता पुनरुद्वित करता येणार नाहीत व तसे करण्यािी गरजही नाही. 
 

⬝ 
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८ 
साणित्य आणि मनोणवज्ञान 
 
 

‘साद्वहत्यािे मनोद्ववज्ञान’ हा शब्दप्रयोग पण प्रायः पुढील अथांनी करीत असतो : (१) एका द्ववद्वशष्ट 
प्रकारच्या प्रद्वतद्वनधी म्हणून वा व्यक्ती म्हणून लेखकािा मनोवैज्ञाद्वनक अभ्यास. (२) साद्वहत्यकृतींच्या 
द्वनर्ममतीप्रद्वक्रयेिा अभ्यास (३) साद्वहत्यकृतींमध्ये सादर िंालेलया मनोवैज्ञाद्वनक नमुन्यािंा व 
साद्वहत्यकृतींमधून द्वनष्ट्पन्न होणाऱ्या वैज्ञाद्वनक द्वनयमािंा अभ्यास (४) शवेटी साद्वहत्यािा आपलया 
वािकवगावर होणाऱ्या पद्वरणामािंा अभ्यास (श्रोत्यािें मनोद्ववज्ञान) यापंैकी शवेटच्या प्रकारच्या द्वविार 
‘साद्वहत्य आद्वण समाज’ या प्रकरणात करण्यात येईल; येथे उरलेलया तीन प्रकारािंी क्रमाने ििा करण्यात 
येईल. त्यातंलया त्यातं द्वतसरा प्रकारि काय तो साद्वहत्याभं्यासाच्या कके्षत काटेकोरपणे मोडतो. पद्वहलया 
दोन प्रकारिे अभ्यास हे कलेच्या मनोद्ववज्ञानािे उपद्ववभाग ठरतात; कधी कधी ते पदं्वडती पठडीच्या 
साद्वहत्याभ्यासाला उपयुक्त ठरत असले, तरीसुद्धा साद्वहत्यकृतींिी मुळे शोधून त्याचं्या आधारे (म्हणजेि 
जनद्वनक हेत्वाभासाला बळी पडून) त्यािें मूलयमापन करण्यािा कोणताही प्रयत्न आपण अमान्यि केला 
पाद्वहजे. 
 

साद्वहस्त्यक प्रद्वतभेच्या स्वरूपासंबंधी तकुद्ववतकु लढद्ववण्यािा मोह नेहमीि होत असतो. अगदी 
ग्रीक कालखंडाइतक्या प्रािीन काळापासून प्रद्वतभेिी संकलपना ‘वडेा’शी जोडण्यात आलेली आहे. 
(उन्मादावस्थेपासून तो मनोद्ववकृतीपयिंत या संकलपनेिा अथु ताणला जात असतो) . कवी हा एक 
‘पछाडलेला’ प्राणी असतो: तो इतर मानवप्राण्याहून वेगळा असतो; एकाि वेळी तो जसा उणा, तसा अद्वधक 
असतो. ज्या अबोधावस्थेमधून तो बोलत असतो, ती अवस्था बुद्वद्धप्रामाण्याच्या दृद्वष्टकोणातून एकाि वळेी 
जशी उणी तशी अद्वधकही असते. 
 

पुरातनकालापासून सतत माडंली जाणारी दुसरी संकलपना म्हणजे कवीिी ‘दैवी देणगी’. ती 
त्याच्यामधलया काही एका वैगुण्यािी भरपाई करण्यासाठी द्वमळालेली असते. काव्यदेवतेने डेमोडोकॉसिे 
डोळे काढून त्याला दृद्वष्टद्ववहीन केले; पण ‘गीतरिनेिी मोहक देणगी द्वदली’ (ओडीसी) , टायद्वरद्विंअसला 
अंधत्व आले; पण द्वत्रकालद्रष्टेपणािा लाभ िंाला. उणीव व भरपाई यािें असे सरधोपट सहसंबंध अथात 
सदासवुकाळ असताति असे नाही, तसेि व्याधी व वैगुण्ये ही शारीद्वरक असण्याऐवजी मानद्वसक वा 
सामाद्वजकही असू शकतील : पोप कवी कुबडा द्वन बुटका होता; बायरनिा एक पाय तोकडा होता; पू्रस्त हा 
अंशतः यहुदी वशंािा असून दमेकरी मनोद्ववकृद्वतग्रस्त होता; कीट्स हा इतराचं्या मानाने फारि ठेंगू होता 
तर टॉमस वलूफ ही भलताि उंि होता. हा द्वसद्धान्त इतक्या सुकरपणे लागू होऊ शकतो, हीि त्यातली 
खरी अडिण आहे. गोष्टी आधी घडलेलया असलयानंतर वाटेल ती यश द्वसद्धी कोणत्या ना कोणत्या हेतूिेि 
फद्वलत आहे, असे दाखद्ववणे सहज शक्य असते; कारण प्रत्येक माणसाच्या बाबतीत कसली ना कसली तरी 
उणीव असतेि की, जी त्याला पे्ररणारूप ठरली आहे, असे दाखद्ववता येते. मनोद्ववकृती व वैगुण्यभरपाई या 
गोष्टींमुळे कलावतं हे वैज्ञाद्वनकाहूंन व अन्य ‘झितनशील लोका’ंहून वगेळे असतात, हा प्रिद्वलत समज 
नक्कीि संशयास्पद आहे : लेखक हे पुष्ट्कळ वेळा आपलया अंगच्या द्ववकृतींिेि कथाभागातील आशयसूत्रातं 
रूपातंर करून स्वतःच्या बाबतीत दस्तैवजी पुरावा उपलब्ध करून ठेवतात, एवढेि काय ते!’ [See Alfred 
Adler, Study of Organ Inferiority and Its Physical Compensation, 1907 (English tr. 1917) ; Wayland F. Vaughan, ‘The Psychology 
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of Compensation’, Psych. Review, XXXIII (1926) , pp. 467-79; Edmund Wilson, The Wound and the Bow, New York 1941; also 
L. MacNeice, Modern Poetry, London 1938, p. 76; L. Trilling, ‘Art and Neurosis’, Partisan Review, XII (1945) , pp. 41-9 
(Reprinted in The Liberal Imagination, New York 1950, pp. 160-80) .]  
 

यातंले मूलभतू प्रश्न आहेत ते असे : लेखक हा जर मज्जाद्ववकृतीिा रोगी असेल तर त्यािा हा रोग 
त्याला कथावस्तूिे आशयसूत्र पुरद्ववतो की, तो केवळ पे्रपकहेतू असतो? जर पे्ररकहेतू असेल तर लेखका 
इतर झितनशील लोकापंासून वगेळा काढता येत नाही. आता दुसरा प्रश्न असा : जर का लेखक 
कथावस्तूच्या सूत्राच्या बाबतीत मज्जाद्ववकृतीने ग्रस्त असेल (जसा काफ् का नक्कीि आहे) , तर मग त्यािी 
रिना वािकानंा कळते तरी कशी? नुसता एखाद्या रोग्यािा इद्वतहास पुढे माडंण्याहून लेखक आणखी बरेि 
काही साधीत असला पाद्वहजे. एक तर तो आद्वदमरूप आकृद्वतबधंािे द्वित्रण करीत असेल (जसे 
दोस्तोएव्हस्कीने द िदसथ कारामाझोव्िमध्येकेले आहे) झकवा आपलया काळात खूपि प्रिद्वलत असलेलया 
‘मनोद्ववकृतीने पछाडलेलया व्यस्क्तत्वा’िा एखादा आकृद्वतबधंही तो रिीत असेल. 
 

लेखकासंबंधीिी फ्रॉइडिी मते फारशी स्स्थर स्वरूपािी नाहीत. आपलया द्वकत्येक युरोपीय 
सहकाऱ्यापं्रमाणे व द्ववशषेतः यंुग व रकँ याचं्याप्रमाणे खुद्द फ्रॉइड हासुद्धा िागंलाि द्ववदग्ध होता, कोणत्याही 
सुद्वशद्वक्षत ऑस्स्रयन नागद्वरकाप्रमाणे त्यालाही अद्वभजात गं्रथादं्ववषयी व जमुन अद्वभजात साद्वहत्याद्ववषयी 
मनोमन आस्था होती. तरीसुद्धा त्याने स्वतःच्या सखोल जाद्वणवािें पूवुसूिन करणाऱ्या आद्वण त्यानंी पुष्टी 
देणाऱ्या अनेक अंतभदेक जाद्वणवा साद्वहत्यामध्येशोधून काढलया. उदा. दोस्तोएव्हस्कीच्या द ब्रदसथ 
कारामाझोव्िमध्ये, िटम्लेिमध्ये, द्वददरोच्या नेव्िू द रेनूमध्ये व गटेमध्ये त्याला अशा जाद्वणवा द्वदसलया. आद्वण 
त्याबरोबरि लेखक हा असाध्य मनोद्ववकृतीने पछाडलेला प्राणी असून तो आपलया सजुनात्मक कायामुळे 
सरळसरळ डोके द्वफरण्यापासून बिावला जात असला, तरी खरीखुरी रोगमुक्ती त्याला कधीि लाभत 
नाही, अशी त्यािी धारणा होती. फ्रॉइड म्हणतो, 
 

“कलावतं ही मुळाति वास्तवतेकडे पाठ द्वफरवनू बसलेली एक व्यक्ती असते, असे म्हणण्यास 
तसेि सबळ कारण आहे. सहजप्रवृत्तींिी तृप्ती करून घेण्याच्या बाबतीत त्याच्याकडून प्रारंभीि जी 
त्यागािी मागणी समाज करीत असतो, द्वतच्याशी तो जुळवनू घेत नाही व तदनतर तो आपलया 
कलपनाजालयुक्त जीवनातील स्वतःच्या कामेच्छा द्वन महत्त्वाकाकं्षा त्यानंा मोकळीवाट करून देतो मात्र 
त्याला आपलया या कलपनाजालयुक्त द्ववर्श्ातूनि वास्तव द्ववर्श्ात परत द्वफरण्यािी वाट सापडत असते. 
आपलयाला द्वमळालेलया खास देणग्याचं्या बळावर तो स्वतःच्या कलपनाजालािेि रूपातंर एका द्ववद्वशष्ट 
प्रकारच्या नवीन वास्तवात करीत असतो व तेि जणू प्रत्यक्ष जीवनािे प्रद्वतझबब आहे, असे समजून लोक 
त्याला समथुनीयता प्राप्त करून देत असतात. अशा रीतीने बाह्य द्ववर्श्ात खराखुरा बदल घडवनू 
आणण्यासाठी करावा लागणारा द्राद्ववडी प्राणायाम न करताही, आपण कोणीतरी नायक, राजा, स्रष्टा, 
लोकादरास पात्र अशी व्यक्ती बनाव ेअशी जी त्यािी मनीषा असते, ती अपोआप फलदू्रप होते.” 
 

म्हणजे कधी हा असा एक द्वदवास्वप्नद्वनमाता आहे की, ज्याच्यावर समाजमान्यतेिे द्वशक्कामोतुब 
िंालेले आहे. आपला हा स्वभाव बदलण्याऐवजी तो त्या स्वभावालाि वज्रलेप रूप देतो व स्वतःच्या 
कलपनाजालािें प्रद्वसद्धीकरणही करतो. [See bibliography.]  
 

असे हे वणनु कलावतंाच्या बरोबर तत्त्वज्ञानी व ‘द्ववशुद्ध वैज्ञाद्वनक’ यानंाही द्वनकालात काढते व 
म्हणून अशा वणनुाने झितनात्मक द्वक्रया कृद्वतरूप न ठरता केवळ द्वनरीक्षण वा नामकरण याचं्यासारयया 



 

अनुक्रमणिका 

प्रत्यक्षाथुवादी (Positivist) द्वक्रयेत द्वतिे अवमूलयन होते. पद्वरणामी झितनशील कृतीिा जो एक प्रकारिा 
अप्रत्यक्ष व द्वतयुक पद्वरणाम घडून येत असतो, त्या पद्वरणामाच्या बाबतीत, तसेि कादंबरीकार व तत्त्वज्ञ 
यािें वािक आपलया ‘बाह्य द्ववर्श्ात जी स्स्थत्यंतरे’ घडवनू आणीत असतात, त्याचं्याही बाबतीत या वणनुात 
पुरेसा न्याय द्वमळत नाही. सजुन हेही बाह्य द्ववर्श्ात घडणाऱ्या कृतींिेि एक रूप असते व द्वदवास्वप्नािंा 
द्वनमाता द्वदवास्वप्न द्वलहून काढण्याच्या स्वप्नात मश्गूल होऊन राहात असतो, तर ती प्रत्यक्ष द्वलहून 
काढणारा माणूस हा बाह्यदशनुात्मक द्वक्रयेशी व समाजाशी द्वमळतेजुळते घेण्यात गुंतलेला असतो, यािेही 
भान वरील प्रकारामुळे राहात नाही. 
 

आता बहुतेक लेखक कमुठ फ्रॉइडवादापासून दूर गेले आहेत. ज्यानंी स्वतःवर मनोद्ववश्लेषणात्मक 
उपिारयोजना सुरू केली होती, अशानंीही ती पूणु करून घेतली नाही. त्यातंलयाबहुतेकानंा ‘द्ववकृद्वतमुक्त’ 
होण्यािी झकवा भोवतालच्या समाजाशी द्वमळतेजुळते घेऊन राहण्यािी इच्छा नव्हती. एकतर त्यानंा अशी 
भीती वाटली की, आपण असे ‘द्वमळते जुळते’ घेतलयास आपले लेखन मध्येि थाबंेल; द्वशवाय ज्या 
प्रमाणकाशंी (norms) वा अवतीभवतीच्या सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीशीद्वमळतेजुळते घ्यावयािे, द्वतला त्यानंी 
रानटी झकवा ‘मध्यमवगीय’ (बझू्वा) म्हणून केव्हाि टाकाऊ ठरद्ववले होते. याि धतीवर ऑडन् ने ठासून 
प्रद्वतपादन केलेले आहे की, कलावतंाला जेवढी मनोद्ववकृती सोसता येईल, तेवढी िागंली! शतकापूवीच्या 
द्ववएन्ना शहरातील पद्वरस्स्थतीवर आधारून ठरद्ववण्यात आलेलया मनोद्ववकृद्वतद्ववषयक व सवुसामान्य 
प्रमाणकद्ववषयक फ्रॉइडप्रणीत कलपनािंा, आता माक्सुच्या व मानववशंशास्त्रीय नव्या शोधाचं्या प्रकाशात 
फेरद्वविार करण्यािी गरज द्वनमाण िंाली आहे, असे प्रद्वतपादणाऱ्या हॉनी, फ्राम्म व कार्मडनर यानंा 
अनेकानंी पाझठबा द्वदलेला आहे. [W. H. Auden, Letters from Iceland, London 1937, p. 193; see L. MacNeice, Modern 
Poetry, London 1938, pp. 25-6; Karen Horney, The Neurotic Personality of our Time, New York 1937’ Eric Fromm, Escape from 
Freedom, New York 1941, and Man for Himself, New York 1947.]  
 

कलेला मनोद्ववकृती मानणाऱ्या या द्वसद्धान्तामुळे प्रद्वतभेिे श्रदे्धशी नाते काय, हा प्रश्न उद भवतो. 
आपलयाला गंमत वाटेल वा श्रेयस्कर वाटेल तेवढ्यापुरतीत आपलया अनुभवािंी पुनरुिना करून ‘गोष्टी 
सागंणाऱ्या’ व आपलयाि कलपनाद्ववर्श्ात रमणाऱ्या बालकाचं्या कोटीत आपण कादंबरीकारानंा 
ढकलावयािे काय? तसेि आशाआकाकं्षा, भयभीती यानंी भरून गेलेलया स्वतःच्या द्वदवास्वप्रमय द्ववर्श्ािी 
वास्तव द्ववर्श्ाशी सतत गल्लत करणाऱ्या मद्वतभ्रमयुक्त स्वप्नानंी पछाडलेलया माणसािी पातळी व 
कादंबरीकारािी पातळी एकि समजावयािी काय? आपली पाते्र डोळ्यासंमोर धडधडीत पाद्वहलयािी, 
त्यािें शब्द प्रत्यक्ष ऐकलयािी व त्यानंी कथावस्तूवर काब ू द्वमळवनू आपलया पूवुद्वनयोद्वजत प्राथद्वमक 
रूपरेषेपेक्षा सवुस्वी भलतेि पयुवसान घडवनू आणलयािी ग्वाही काहीकादंबरीकारानंी (उदा॰द्वडकन्सने) 
द्वदलेली आहे. अशा प्रकारच्या लेखकािंी जी उदाहरणे मनोद्ववश्लेषकानंी द्वदलेली आहेत, त्यातंला एकही 
लेखक असा नाही की, ज्याच्यावर मद्वतभ्रमयुक्त स्वस्प्नलपणािा आरोप द्वसद्ध व्हावा. बालकामंध्ये हटकून 
आढळणारी व पुढील वयात क्वद्विति प्रत्ययाला येणारी समूतु प्रद्वतमासृष्टी (उत्तरप्रद्वतमा वा स्मृद्वतप्रद्वतमा 
नसूनसुद्धा प्रत्यक्षानुभवािा ऐंद्वद्रय प्रत्यय देणारी) द्वनमाण करण्यािी क्षमता काही कादंबरीकारामंध्ये आढळू 
शकेल. ही क्षमता म्हणजे ऐंद्वद्रय अंशािे संकलपनात्मक अंशाशी एकात्मीकरण घडवनू आणण्याच्या 
कलावतंामधील खास वैद्वशष्ट्ट्यािे सूिक द्विन्ह होय, असे एद्वरक जेन्स् यािे मत आहे. कलावंताच्या ठायी 
आद्वदम वादं्वशक अंश कायम असतो व तोद्ववकद्वसत िंालेला असतो. कलावतंाला आपले द्वविार भावतात, 
एवढेि नव्हे, तर प्रत्यक्ष समूतथ रूपात णदसत असतात. [See W. Silz, ‘Otto Ludwig and the Process of Poetic 
Creation’. PMLA, LX (1945) pp. 860-78, which reproduces most of the topics in authorpsvchology studied in recent German 
research; Erich Janesch,.Eidetic Imagery andTypologicalMethods of Investigation, London 1930; also ‘Psychological and 
Psychophysical Investigations of Types... in Feelings and Emotions, Worcester, Mass 1928, p. 355 ff.]  



 

अनुक्रमणिका 

साद्वहस्त्यकािे, द्ववशषेतः कवीिे आणखी एक द्ववशषे लक्षण सादं्वगतले जाते. ते म्हणजे ऐंद्वद्रय 
संश्लेषणशक्ती. म्हणजेि दोन वा अद्वधक ऐद्वद्रय संवदेनािंी, त्यातंही श्राव्य व िाक्षषु अनुभतूींिी सागंड 
घालण्यािी शक्ती (audition coloree: उदा॰तुतारीिा शेंदरी नाद) . हे लक्षण शरीरदृष्ट्ट्या, लाल–
द्वहरव्या रंगाच्या अंधत्वाप्रमाणे वाटते. आजच्याप्रमाणे भेदाभेद न िंालेलया अवस्थेतील पूवुकालीन 
संवदेनाभाडंारातला तो एक अवशषे वाटतो. परंतु द्वकत्येकदा ऐंद्वद्रय संश्लेषण हे केवळ एक साद्वहस्त्यक तंत्र, 
रूपकालंकाराने साधलेला शब्दातंरािा एक प्रकार झकवा जीवनाकडे अद्वतभौद्वतक सौंदयुदृष्टीतून पाद्वहलयाने 
द्वनमाण िंालेला वगेळ्या शलैीिा केवळ आद्ववष्ट्कार असतो. ऐद्वतहाद्वसकदृष्ट्ट्या असा दृद्वष्टकोण व अशी शलैी 
ही बारीक व स्वच्छंदतावादी काळाजी द्वनदशकु ठरतात, तर ‘सहसंबधं’, साम्याभ्यास व संयोगीकरणे 
यापेंक्षा ‘द्ववशदता व परस्परद्वभन्नता’ यािंा शोध घेणाऱ्या बुद्वद्धवादी कालखंडामध्ये अशा शलैीद्ववषयी तेवढीि 
नावड आढळून आलेली आहे. [On synaesthesia, see Ottokar Fischer, ‘Uber Verbindung von Farbe und Klang : Eine 
literar-psychologische Untersuchung’, Zeitschrift Für Asthetik, II (1907) , pp. 501-34; Albert Wellek, ‘Das Doppelempfinden in 
der Geistesgeschichte’, Zeitschrift für Asthetik, XXIII (1929) , pp. 14-42; ‘Renaissance-und Barock-synästhesie’, Deutsche 
Vierteljabrschrif für Literaturwissenschaft, IX (1931) , pp. 534-84; E. V. Frhardt-Siebold. ‘Harmony of the Senses in English, 
German, and trench Romanticism’, PMLA, XLVII (1932) , pp. 577-9; W. Silz, ‘Heine’s Synaesthesia’, PMLA, LVII (1942) . pp. 
469-88; S. de Ullman, ‘Romanticism and Synaesthesia, PMLA, LX (1945) , pp. 811-27; A. G. Engstrom, ‘In Detense of 
Synaesthesia in Literature’, Philological Quarterly, XXV (1946) , pp. 1.-19.]  
 

टी.एस. एद्वलयट याने आपलया अगदी प्रारंभीच्या समीक्षालेखनापासूनि कवीकडे पाहण्याच्या 
समावशेक दृद्वष्टकोणावर भर द्वदलेला आहे. त्याच्या मते कवी हा वादं्वशक इद्वतहासाच्या मूलस्तरािे 
झसहावलोकन करणारा झकवा अद्वधक नेमक्या शब्दातं सागंावयािे तर तो स्तर अद्ववस्च्छन्नपणे द्वटकवनू 
धरणारा आहे. भद्ववष्ट्याच्या द्वदशनेे एकीकडे िेंप घेत असतानाि त्याच्या संक्रमणािा पल्ला थेट स्वतःच्या व 
स्ववशंाच्या बालयावस्थेपयिंत पोहोित असतो. १९१८ मध्ये त्याने म्हटले होते, “कलावंत हा आपलया 
समकालीनापेंक्षा अद्वधक अद्वदम तसाि अद्वधक सुसंस्कृत असतो.”१९३२ मध्ये खास ‘श्रुद्वतद्वनबद्ध 
कलपकते’द्ववषयी द्वलद्वहताना तसेि कवीच्या िाक्षषु प्रद्वतमासृष्टीद्ववषयी व खास करून पुनरावृत्त होणाऱ्या 
प्रद्वतमासृष्टीद्ववषयी द्वलद्वहतानाही त्याने याि द्वविारािी पुनरावृत्ती केलेली होती. अशा प्रद्वतमांना 
“प्रतीकात्मक मूलय असण्यािा संभव आहे. मात्र ते मूलय असण्यािा संभव आहे. मात्र ते मूलय नेमके कोणते, 
हे अपण सागंू शकत नाही. कारण त्या प्रद्वतमा इतक्या खोल तळातलया भावनािें प्रस्तुतीकरण करीत 
असतात की, आपण तेथवर डोकाविू शकत नाही.”आद्वदम मन व प्रतीकवादी आंदोलन याचं्यातील 
परस्परसंबंध द्ववशद करणाऱ्या कैद्वलए व बेदे याचं्या गं्रथािा अनुमोदकनपूवुक उल्लेख करून एद्वलयटने 
साररूपाने म्हटले आहे,“तकुपूवु मनोवृत्ती संस्कृत माणसातसुद्धा कायम राद्वहलेलया असतात, मात्र त्या 
फक्त कवीला सुसाध्य असतात झकवा त्याच्या माध्यमातूनि प्राप्त होण्यासारयया असतात.” [See Richard 
Chase, ‘The Sense of the Present, Kenyon Review, VII (1945) , p. 218 ff. The quotations from T. S. Eliots The Use of Poetry 
occur on pp. 118-19, 155, and 148 and n. The essay to which Eliot refers, ‘Le Symbolisme et l’âme primitive’, appeared in the 
Revue de littérature comparée, XII (1932) , pp. 356-86. See also Emile Cailliet’s Symbolismeet âmes primitives, Paris 1936, the 
‘conclusion’ of which reports a conversation with Eliot.]  
 

व्यक्तीच्या अबोध मनाच्या तळाशी आपलया भतूकालीन द्ववशषेतः बालयातील व शशैवातील अवरुद्ध 
अवशषेाचं्याही खाली,–‘सामूद्वहक अबोध मन’ म्हणजेि आपलया वादं्वशक भतूकालािेि नव्हे,—तर 
मानवजातीच्या अस्स्तत्वापूवीिे अवरुद्ध स्मृद्वतसंद्वित असते, असा कालु युंग यािा द्वसद्धान्त आहे; वरील 
पद्वरच्छेदातील एद्वलयटच्या मतावर यंुगिा प्रभाव आहे झकबहुना एद्वलएटिे प्रस्तुत मत म्हणजे युगाच्या 
द्वसद्धान्तािेि पुनर्मवधान आहे, हे दाखवनू देणे फारसे कठीण नाही. यंुगने मनोवैज्ञाद्वनक दृष्ट्ट्या होणाऱ्या 
स्वभावभेदाचं्या कोटींिी व्यवस्था साके्षपाने माडंलेली आहे. या व्यवस्थेनुसार अनुक्रमे झितन भावना, 
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अंतःप्रज्ञा व संवदेना याचं्या प्रभावावर आधारलेलया अशा िार प्रमुख कोटी तयार होतात व त्यािें ‘अंतमुुख’ 
व ‘बाहमुुख’ असे प्रत्येकी आणखी दोनउपभेद होतात. यंुगने लेखकवगाला बहुधा अंतःप्रज्ञायुक्त अंतमुुख 
कोटीत झकवा द्वनदानपक्षी सवुसामान्य अंतमुुख कोटीत तरी गणले असेल, अशी कोणीही साहद्वजकि 
कलपना करील; पण त्याने तसे केलेले नाही. सुलभीकरणाला बळी पडण्यािा धोका टाळण्यासाठी त्याने 
पुस्ती जोडून शरेा मारला आहे की, काही लेखक आपलया सजुनशील कृतीच्या िारे आपली कोटी उघड 
करीत असले, तरी इतर काही लेखक मात्र द्वतच्यािारे आत्मव्यत्यासी (anti-type) , तशीि आत्मपूरक 
ठरणारीि कोटी व्यक्त करीत असतात. [Carl G., Jung, ‘On the Relation of Analytical Psychology to Poetic Art’, 
Contributions to Analytical Psychology, London 1928, and Psychological Types (tr. H. G. Baynes) , London 1926; and see J. 
Jacobi, The Psychology of Jung (tr. Bash) , New Haven 1943. British philosophers, psychologists, and aestheticians publicly 
indebted to Jung include John M. Thorburn, Art and the Unconscious, 1925; Maud Bodkin, Archetypal Patterns in Poetry, 
Psychological Studies of Imagination, 1934; Herbert Read, ‘Myth, Dream, and Poem’, Collected Essays in Literary Criticism, 
London 1938, p. 101-16. H. G. Baynes, Mythology of the Soul, London 1940; M. Esther Harding, Women’s Musteries, London 
1935.]  
 

द्वलद्वहणाऱ्या मानवप्राण्यािी (Homo scriptor) एकि एक कोटी ठरत नाही, हे मान्य करणे भागि 
आहे. कोलरीज, शलेी, बॉदलेअर व प्रो याचं्यावर स्वच्छंदतावादी असा द्वशक्का मारून त्यानंा एकाि 
माद्वलकेत गोवीत असताना लगोलग रासीन्, द्वमलटन् व गटे झकवा जेन् ऑस्टीन् व अँटनी रॉलप यािंीही 
आठवण िंालीि पाद्वहजे. भावकवी व स्वच्छंदतावादी कवी यानंा, नाट्यद्ववरिक व महाकाव्यद्ववरिक 
तिति काही प्रमाणात त्यानंाि समतुलय ठरणारे कादबरीकार यापंासून वगेळे काढूनि आपणास पुढील 
ििेला हात घालता येईल. अशी कोटीव्यवस्था माडंणाऱ्या जमुन गं्रथकारांपैकी के्रिमर  याने कवींना 
(शरीरप्रकृतीने) दुबळे, द्वछन्नमनोद्ववकृतीकडे [Schizophrenia] कल असणारे म्हणून) कादंबरीकारापंासून 
(अंगाझपडाने मजबतू, सतत द्वनराशचे्या िंटक्यानंी ग्रस्त झकवा ‘द्ववद्वक्षप्त’ वृत्तीिे म्हणून) वेगळे काढले 
आहेत. याबाबतीत द्वनद्वश्चत अशी कोटींिी जोडी अस्स्तत्वात आहे : ‘भतूबाद्वधत’ (Possessed) म्हणजे 
स्वयंपे्रद्वरत, पछाडलेला झकवा द्रष्टा कवी व नुसता ‘कृद्वतकार’ (‘maker’) म्हणजे प्राधान्याने प्रद्वशद्वक्षत, 
कुशल, जबाबदारी ओळखणारा कारागीर, हा काटीभेद अंशतः ऐतहाद्वसकि असलयािे द्वदसून येईल. 
प्रारंभी जो आद्वदम कवी वा मंत्रद्रष्टा (Shaman) होता व नंतरच्या काळात ज्याला स्वच्छंदतावादी, 
अद्वभव्यस्क्तवादी तसेि अद्वतवास्तवतावादी म्हणून आपण संबोद्वधत आलो, तो ‘भतूबाद्वधत’ होय; तर 
धंदेवाईक कवी, आयलिंड व आइसलंड या देशामंधील परंपरेत तयार िंालेले शाहीर तसेि प्रबोधनकालीन 
व नव्यअद्वभजातकालीन कवी हे ‘कृद्वतकार’ होत. परंतु या उभय कोटी परस्परव्यावतुक न मानता 
धु्रवात्मकि मानलया पाद्वहजेत. द्वमलटन, पो, जेम्स व एद्वलयट, द्वशवाय त्याचं्यािबरोबर शके्सद्वपयर द्वन 
दोस्तोएव्हस्की याचं्यासारयया श्रेष्ठ लेखकाचं्या ठायी ‘कृद्वतकार’ आद्वण ‘भतूबाद्वधत’ या उभयद्ववध कोटींिे 
गुणद्ववशषे एकत्र नादंताना आढळतात. त्याचं्या द्वठकाणी एखाद्या जीवनदशनुािे ‘पछाडलेपण’ असते व 
त्यािबरोबर त्यानंी त्या जीवनदशनुािे प्रस्ततीकरणही जाणीवपूवुक तसेि नेटक्या साके्षपाने केलेले द्वदसून 
येते. [On character typologies, see, for a historical account, A. A. roback, The Psychology of Character with a Survey of 
Temperament, New York 1928; Eduard Spranger, Types of Men : the Psychology...of Personality (tr. Pigors) , Halle 1928; Ernst 
Kretschmer, Physique and Character... (tr. Sprott) , London 1925; The Psychology of Men of Genius (tr, Cattell) , London 
1931. On the ‘maker’ and the possessed, see W. H. Auden, ‘Psychology and Art’, The Arts Today (ed. G. Grigson) , London 
1935, pp. 1-21]  
 

आधुद्वनक काळातील धु्रवीकरणाच्या प्रवृत्तींिे सवांत प्रभावी दशनु म्हणजे नीत्शिेा द वथथ ऑि 
रनेडी (१८७२) हा गं्रथ आपोलो व डायोनायसस् यो दोन ग्रीक कलादेवता, ज्यािें प्रद्वतद्वनद्वधत्व करतात, 
त्या स्थापत्य व संगीत या कलाप्रद्वक्रया, तसेि स्वप्नकालीन मानद्वसक अवस्था व ब्रह्मानंदी टाळीिी अवस्था 
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या गोष्टींिे वणनु प्रस्तुत गं्रथात करण्यातआलेले आहे. या धु्रवात्मक द्ववरोधी कलपना अद्वभजातवादी 
‘कृद्वतकार’ व स्वच्छंदतावादी ‘भतूबाद्वधत’ (झकवा Poeta vastes =उत्स्फूतु) या संकलपनाशंी जवळजवळ 
द्वमळत्याजुळत्या आहेत. 
 

फ्रें ि मनोवैज्ञाद्वनक द्वरबो याने कलपनाशक्तीच्या दोन जातींवरून साद्वहस्त्यक कलावतंािें दोन वगु 
केले आहेत. त्यामागील तत्त्व, त्याने तसे उघड मान्य केलेले नसले तरी, नीत्शवेरून उिललेले आहे. 
त्यातला पद्वहला वगु म्हणजे ‘रूपणात्मक’ (plastic) कलपनाशक्तीिा या वगाला कलावतं प्राधान्याने बाह्य 
द्ववर्श्ाच्या द्वनरीक्षणातून पे्ररणा घेऊन ते द्वित्र मनःिक्षसूमोर तीव्रपणे उभे करणारा असतो; तर ‘स्वयंकलपक’ 
(diffluent श्राव्य आद्वण प्रतीकात्मक) कलपनाशक्तीिा कलावतं हा प्रतीकवादी कवी वा स्वच्छदतावादी 
कथालेखक (टीक, हॉफमन् व पो) असून तो स्वतःच्या भावभावना वा अनुभतूी यातूंन प्रारंभ करतो व त्यािें 
प्रके्षपण वातावरणाच्या व अंतद्वरक आवगेाच्या (Stimmung) अनावर दबावाने एकंकार िंालेलया लयीच्या 
द्वन प्रद्वतमासृष्टीच्या माफुत करतो. एद्वलयटने डातेंिी ‘िाक्षषु कलपनाशक्ती’ व द्वमलटन् टी‘श्राव्य 
कलपनाशक्ती’ यातं द्ववरोध कलपून जे द्वववेिन केले आहे, ते द्वरबोवरून घेतलेले आहे, यात शकंा नाही. 
 

आणखी अशा कोटी-व्यवस्थेिे उदाहरण म्हणून समकालीन रुमाद्वनयन पदं्वडत एल.रूसू यािे देता 
येईल. तो कलावतंामध्ये मलभतू असे तीन भेद करतो. त्यातला पद्वहला सहानुभदू्वतशील (‘type 
sympathique’ : खेळकर, स्वयंस्फूतु, पाखराप्रमाणे सजुनात रमणारा) , दुसरा भतूबाद्वधत (type 
de’moniaque anarchique) व द्वतसरा समन्वयी (typede’moniaque equilibre) . या भेदािंी देण्यात 
आलेली उदाहरणे द्वततकीशी िपखल आहेत, असे नाही, परंतु ‘सहानुभदू्वतशील’ व ‘भतूबाद्वधत’ यामंध्ये 
सामान्य मानाने द्वसद्धान्त–प्रद्वतद्वसद्धान्तस्वरूपािा द्ववरोधी पद्ववत्रा द्वदसून येतो. द्वतसऱ्या अथवा‘समन्वयी’ या 
श्रेष्ठतम कोटीतील लेखकाने दैवी उत्स्फूतुतेशी यशस्वी मुकबला केलेला असून मानद्वसक तणावामंध्येही 
समतोल साधलेला असतो या श्रेष्ठ कोटीतील गं्रथकारािे उदाहरण म्हणून रूसूने गटेिा उल्लेख केलेला 
आहे. परंतु आपणासं डातें, शके्सद्वपयर, बॉलिंक, द्वडकन्स्,टॉलस्टॉय व दोस्तोएव्हस्की या सवु थोर 
लेखकानंा ही श्रेष्ठ कोटी बहाल करणे भाग आहे. [F. W. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, 1872; Th. Ribot, Essai sur 
l’imagination créatrice, Paris 1900 (tr. Baron, London 1906) ; Liviu Ruśu, Essai sur la création artistique, Paris 1935. The 
‘daemonic comes from Goethe (first used in Urworte, 1817) and has been a prominent concept in modern German theory; see 
M. Schütze, Academic Illusions in the Field of Letters, Chicago 1933, p. 91 ff.]  
 

‘सजुनप्रद्वक्रये’च्या ििेमध्ये साद्वहत्यकृतीच्या अबोधावस्थेतील बीजोत्पत्तीपासून तो थेट त्या कृतीवर 
लेखकाकडून शवेटिा पद्वरष्ट्करणािा हात द्वफरेपयिंत क्रमद्ववकासाच्या सवुि टप्प्यानंा गवसणी घातली गेली 
पाद्वहजे; काही काही लेखकाचं्या बाबतीत तर पद्वरष्ट्करणािा हा अंद्वतम टप्पाि खराखुरा सजुनशील असतो. 
 

कोणत्याही कवीिी मनोरिना व त्यािी काव्यरिना, त्याच्या मनावरील संस्कार व त्यािंा 
आद्ववष्ट्कार या उभय गोष्टींमध्ये भेद केला पाद्वहजे. क्रोिेने या दोहोंिे ‘सौंदयात्मक अंतःप्रज्ञा’ या सूत्रमय 
शब्दातं संके्षपीकरण केलेले आहे खरे; पण त्याला लेखक व समीक्षक यािंी मान्यता द्वमळालेली नाही. 
उलटपक्षी सी.एस.लयुईसने काहीशा द्ववरोधी द्वनष्ट्कषािी शक्यताि प्रद्वतपाद्वदलेली आहे. परंतु खरे पाहता 
प्रत्यक्षानुभतूी (Erlebnis) व कलपनाद्ववष्ट्कार (dichtung) या जोडीमध्ये, द्वडलथीच्या धतीवर िैतभाव 
मानणारा कोणताही प्रयत्न समाधानकारक ठरत नाही. द्वित्रकार हा द्वित्रकार म्हणून पाहतो, त्याच्या 
पाहण्यािा उलगडा द्वन पद्वरपूती म्हणजे त्यािे द्वित्रि. कवी हा कद्ववतािंा रिद्वयता असला, तरी त्यािे समग्र 
इंद्वद्रयगम्य जीवन हे त्या कद्ववतािें द्रव्य असते. कलावतंािे माध्यम कोणतेही असो, तो आपलया मनावरिा 
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प्रत्येक संस्कार कलारूपानेि समूतु करीत असतो. तो काही अधुकच्च्या अनुभवािंी गोळाबेरीज करीत 
नसतो. [C. S. Lewis. The Personal Heresy.., London 1939, pp. 22-3; W. Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung..., Leipzig 
1906; see schütze, op. cit. p. 96 ff.]  
 

सजुनद्वक्रयेतील अबोध घटकाला ‘स्फूती’असे पारंपद्वरक नाव देण्यात येत असते व द्वतिे नाते 
अद्वभजातपरंपरेनुसार स्मरणशक्तीच्या कन्यका ‘म्युिेंस्’ (Muses) याचं्याशी तर द्विश्चन द्वविारसरणीनुसार 
पद्ववत्र आत्म्याशी (Holy spirit शी) जोडण्यात येत असते. स्फूतीच्या व्याययेनुसार एखाद्या मंत्रद्रष्ट्ट्याच्या 
(Shaman) , पे्रद्वषताच्या वा कवीच्या उत्स्फूतु अवस्थेत व त्याचं्या नेहमीच्या साध्या अवस्थेत अंतर असते. 
आद्वदम समाजात एखादा मंत्रद्रष्टा (Shaman) स्वचे्छेने समाधीच्या अवस्थेप्रत जाऊ शकेल झकवा एखाद्या 
पूवुजपरंपरेच्या वा कुलदैवताच्या संिाराच्या प्रभावाखाली यदृच्छेने ‘पछाडला’ जाऊ शकेल. आधुद्वनक 
काळातसुद्धा आकस्स्मकता (कायापालटासारखी) व व्यस्क्तद्वनरपेक्षता हीि स्फूतीिी आवश्यक लक्षणे 
म्हणून सादं्वगतली जातात. माध्यमामाफुत ‘द्वलहद्ववता धनी’ जणू कोणी वगेळाि असतो. [Norah Chadwick, 
Poetry and Prophecy, Cambridge 1942 (on shamanism) ; Ribot, Creative Imagination (tr., London 1906) , p, 51.]  
 

स्फूती ही बाह्य प्रयत्नानंी जागृत करता येत नाही काय? िेतके द्वन तादं्वत्रक द्ववद्वधद्ववधाने 
याचं्याबरोबर सजुनोते्तजक सवयीम्हणून काही द्वनद्वश्चति आढळून येतात. मद्याकु, अफू व अन्य प्रकारच्या 
नशा या जागृत मनाला मादं्य आणतात व मनाच्या अद्वतद्विद्वकत्सक समीक्षाबुद्धीच्या ‘द्वनयंत्रणा’िी धार बोथट 
करून टाकतात व त्यामुळे मनाच्या अबोधावस्थेतील द्वक्रयािंा माग ुमोकळा होतो. कोलद्वरज व डी.द्वक्वन्सी 
यािंा या बाबतींतला दावा अफाटि आहे. अफूच्या नशते साद्वहत्यरिनेला उपयुक्त अशी अपरसृष्टीि 
आपणास खुली होते, असे ते सागंतात. परंतु आधुद्वनक रोगद्विद्वकत्साशास्त्रातील फद्वलताचं्या प्रद्वतवृत्तावंरून 
असे स्पष्ट िंाले आहे की, अशा कद्ववमंडळींत आढळणारे लोकद्ववलक्षण पैलू हे मादक द्रव्याचं्या अमलािंा 
खास पद्वरणाम नसून त्यािंा उद्भव त्या कद्ववमंडळींच्या मनोद्ववकृतीति आहे. एद्वलिंाबेथ श्नायडर द्वहने डी. 
द्वक्वन्सीच्या संदभात द्वनदशनुास आणले आहे : “१८०३ सालच्या, म्हणजे त्याला अफूिा नाद 
लागण्यापूवीच्या, काळातील दैनंद्वदनीमधील जी एक नोंद द्वमळाली आहे, तीवरून असे ठरते की, 
साद्वहत्यद्ववषयक ‘अफीणी स्वप्ना’ंिा प्रभाव ज्या उत्तरकालीन लेखनाच्या संदभात द्ववशषे दशदु्ववण्यात येतो, 
ते लेखनव पूवुकालीन लेखन यामंध्ये, द्ववशदीकरणािा भाग वगळलयास प्रत्यक्ष असा भेद अत्यलप आहे....” 
[Elisabeth Schaneider, ‘The “Dream” of Kubla Khan’, PMLA, LX (1945) , pp. 784-801 elaborated in Coleridge, Opium, and 
Kubla Khan, Chicago 1953. See also Jeanette Marks, Genius and Disaster : Studies in Drugs and genius, New York 1925]  
 

आद्वदम समाजातील पे्रद्वषत कवींना ‘पछाडलया’ अवस्थेप्रत नेणाऱ्या काही पद्धती द्वशकद्ववलया जात 
असतात, पौवात्याचं्या आध्यास्त्मक द्वशस्तीनुसार धार्ममक प्राथुनेसाठी काही द्ववद्वशष्ट वळेाि व काही द्ववद्वशष्ट 
स्थळेि द्ववद्वहत म्हणून सादं्वगतलेली असतात, तसेि काही खास ‘संिारोद्गार’ झकवा मंत्रही उपदेद्वशलेले 
असतात, तिकत आधुद्वनक जगतातील लेखकसुद्धा सजुनशील अवस्था जागृत व्हावी म्हणून काही तादं्वत्रक 
द्ववद्वधद्ववधाने द्वशकतात झकवा पण तसे काही तरी द्वशकलेले आहोत, असे द्वनदान त्यानंा वाटत असते. द्वशलर 
आपलया टेबलात सडकी सफरिदें भरून ठेवीत असे. बॉलिंॅक संन्याशािा पेहेराव िढवनू द्वलहावयास 
बसत असे. पू्रस्त् पासून तो माकु ट वनेपयिंत अगदी द्ववद्वभन्न प्रवृत्तीिे लेखक द्वबछान्यात पडून द्वलखाण 
करीत–पुष्ट्कळ लेखक ‘आडवे’ होऊनि झितन करतात. काहींना संपूणु शातंता वा एकातं हवा असतो; तर 
इतरानंा कौटंुद्वबक गजबजाटात झकवा उपाहारगृहातील वातावरणात लेखन करणे मानवते. लेखनाप्रीत्यथु 
रात्री जागवनू द्वदवसा िंोपा काढणाऱ्या लेखकािंी उदाहरणे सनसनाटी वाता म्हणून आपले लक्ष वेधून घेत 
असतात. त्यािंी ही रात्रीवरील (झितनशील, स्वप्नमयी, अबोधावस्थेत नेणाऱ्या वळेवरील) भक्ती म्हणजे 
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स्वच्छंदतावादी परंपरेिे एक प्रमुख लक्षण असण्यािी शक्यता आहे. तरीपण नेमकी उलट अशी एक 
स्वच्छंदतावादी प्रणाली आहे, द्वतिेही त्यािबरोबर स्मरण ठेवले पाद्वहजे. उदा॰वडुस्वथुप्रणीत परंपरा 
उषःकालािा (बालयावस्थेतील टवटवीतपणािा) उदोउदो करते. आपण द्ववद्वशष्ट मोसमाति लेखन करू 
शकतो. असा काहींिा दावा असतो. उदा॰शरद्संपातापासून तो वसंतसंपातापयिंतिा काळ वगळलयास 
इतर वळेी आपलया कद्वववृत्तीला म्हणावा तसा बहर येत नाही, अशी द्वमलटन् सी धारणा होती. हे असले 
द्वसद्धान्त डॉ. जॉन्सन् ला नामंजूर होते. द्वजद्दीने जेठा मारून बसले की, लेखक कोणत्याही वळेी लेखन करू 
शकेल, असा त्यािा द्ववर्श्ास होता; आपली साद्वहत्यद्वनर्ममती आर्मथक दबावामुळे िंालेली आहे, हे त्याने 
स्वतःि सागंून ठेवले आहे. परंतु उपद्वरद्वनर्मदष्ट द्ववद्वक्षप्त वाटणाऱ्या द्ववद्वधद्ववधानामंागेही काही एक समानतत्त्व 
आहे,असे मानता येईल. ते म्हणजे साहियु व सवयी याचं्यामुळे पद्धतशीर साद्वहत्यद्वनर्ममती सुकर होते. 
[Aelfrida Tillward, Sniritual Exercises and Their Results..., London 1927; R. van Gelder, Writers and Writing, New york 1946; 
Samuel Johnson, Lives of the Poets, ‘Milton’.]  
 

गं्रथािी प्रत द्वसद्ध होत असताना द्वतिी जी लेखनद्ववषयक स्स्थत्यंतरे होतात, त्यािंा साद्वहस्त्यक 
शलैीवर द्वनदशनुास येण्याइतपत पद्वरणाम होतो काय? एखादा लेखक आपला पद्वहला खडा िंरणीने वा 
शाईने द्वलहून काढतो की टकलेखनयत्रावर तडक द्वलखाण करतो, याला काही महत्त्व आहे काय? 
हेझमग्वचे्या मते, ‘टकलेखनयत्र मुद्रणयोग्य अशी वाक्ये एकदम घनीभतू करून टाकते.’ व पद्वरणामी 
लेखनािा अंगभतू पैलू म्हणून अवश्य असणाऱ्या पद्वरष्ट्करणािी शक्यताि राहात नाही. इतर काही 
लोकाचं्या म्हणण्याप्रमाणे त्या यंत्रामुळेशलैीला जादा गती येऊन ती वतुमानपत्री वळण घेते. मात्र या 
संदभात प्रत्यक्ष स्वरूपािे संशोधन अद्याप िंालेले नाही. द्ववद्वभन्न गुणधमांच्या व प्रवृत्तींच्या लेखकानंी आपले 
द्वलखाण लेखद्वनकाला सागंून केलयािे आढळून येते. द्वमलटन् ने स्वतःच्या डोक्यात आधीि तयार िंालेले 
पटरटडाइन लॉटिमधील िरण लेखद्वनकाकडून द्वलहद्ववले होते. याहून मौजेिी हकीगत स्कॉट, वृद्धापकालीन 
गटे व हेन्री जेम्स यािंी आहे. कथावस्तूिा सागंाडा त्याचं्या मनात आधी आखून संपूणु तयार िंालेला 
असला, तरी त्यािंा शब्दयोजनेिा पोत मात्र उत्स्फूतुि असे. हेन्री जेम्सच्या संदभात तरी मजकूर 
सागंण्यािी प्रद्वक्रया व त्या मजकुराला नंतर ‘प्राप्त होणारा ढंग’ यात काही कायुकारणभाव दाखवणे शक्य 
आहे. हा ‘नंतरिा ढग’ स्वतःच्या व्याद्वमश्र वक्तृत्वकलेिी डूब असलेला मौद्वखक तऱ्हेिा व संभाषणात्मक 
उतरलेला द्वदसून येतो. [On Hemingway and the typewriter : R. G. Berkelman, ‘How to Put Words on Paper’, Saturday 
Review of Literature, 29 Dec. 1945. On dictation and style Theodora Bosanquet, Henry James at Work (Hogarth Essays) , 
London 1924.]  
 

मात्र सजुनशील प्रद्वक्रयेद्ववषयी साद्वहस्त्यक द्वसद्धान्ताच्या पातळीवर पोिण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त 
ठरेल, असे फारसे सादं्वगतले गेलेले नाही. द्ववद्वशष्ट लेखकािे आपापलयापुरते व्यस्क्तगत वृत्तान्त ज्ञात 
िंालेले आहेत. परंतु तलुनात्मक दृष्ट्ट्या द्वविार केलयास ते वृत्तान्तही अलीकडच्या लेखकादं्ववषयीि 
असणार व ते लेखकही स्वतःच्या कलेद्ववषयी द्ववश्लेषणात्मक झितन करणारे (गटे व द्वशलर, फ्लॉबरे, 
जेम्स, एद्वलयट व व्हॅलेरी यासंारखे) असणार. त्याद्वशवाय मौद्वलकता, नवशोधन, कलपनाशक्ती अशा 
प्रकारच्या द्ववषयावंर मनोवैज्ञाद्वनकानंी काढलेले फार लाबं पललयािे सवुसामान्य द्वसद्धान्त उपलब्ध होतात. 
हे द्वसद्धान्त वैज्ञाद्वनक, तत्त्वज्ञानात्मक व सौंदयात्मक द्वनर्ममतीतील साधारण द्ववभाजक ध्यानात घेऊन 
बसद्ववण्यात आलेले असतात. 
 

सजुनप्रद्वक्रयेिे कोणतेही आधुद्वनक द्वववेिन हे सबोध मन व अबोध मन तुलनात्मक दृष्टीने कोणती 
कामद्वगरी बजावते, याच्याशीि प्रामुययाने द्वनगद्वडत असते. त्यामुळे साद्वहस्त्यक कालखंडािंी द्ववरोधाद्वधद्वष्ठत 
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तुलना करणे बरेि सोपे जाते. स्वच्छंदतावादी व अद्वभव्यस्क्तवादी कालखंडातं अबोध मनाला महत्त्व द्वदले 
गेले, तर उलट अद्वभजातवादी व वास्तवतावादी कालखंडातं बुद्वद्धमत्ता, पद्वरष्ट्करण व संक्रमण (प्रकारातंर) 
यावंर कसा भर द्वदला गेला, हा भेद सरळ सरळ दाखवनू देता येतो. परंतु अशा द्ववरोधदशनुात अद्वतशयोक्ती 
होण्यािाही संभव असतो. अद्वभजातवाद व स्वच्छंदतावाद याचं्या समीक्षाद्वसद्धान्तातं जेवढे जबरदस्त अंतर 
द्वदसून येते, तेवढे अंतर त्या वादािे उत्कृष्ट प्रद्वतद्वनधी ठरणाऱ्या लेखकाचं्या प्रत्यक्ष सजुनव्यापारात मुळीि 
द्वदसून येत नाही. 
 

स्वतःच्या कलेद्ववषयी ििा करण्यािी अतीव हौस असणारे लेखक साहद्वजकि आपले द्ववषयद्रव्य 
वा आपला आरसा झकवा आपला पाहण्यािा लोलक अशा ‘द्वनसगदुत्त’ गोष्टीद्ववषयी झकवा आपण स्वतःहून न 
द्वनवडलेलया अनुभतूीद्ववषयी द्ववविेन करण्याच्या भरीस पडण्यापेक्षा, आपलया सबोध पातळीवरील 
मनाद्ववषयी तसेि ज्यािे श्रेय स्वतःच्या पदरात पडण्याजोगे आहे अशा आपलया तादं्वत्रक कायुपद्धतीद्ववषयीि 
ििा करण्यास अद्वधक उत्सुकअसतात. आत्मभान असणाऱ्या या लेखकानंी आपली कला व्यस्क्तद्वनरपेक्ष 
असून संपादकीय सक्तीमुळे झकवा द्वनरुदे्दश सौंदयात्मक प्रश्नाचं्या ओढीने आपण आपली अशयसूते्र 
द्वनवडतो. असा दावा करावा, याला काही उघड कारणे आहेत. ‘द्वफलॉसॉफी ऑफ काँपोद्विंशन’ हा 
पोद्वलद्वखत द्वनबधं या तऱ्हेिा अद्वतप्रद्वसद्ध दस्तैवज होय. ‘रॅव्हन’ या आपलया कद्ववतेच्या रिनेच्या मुळाशी 
कोणते सौंदयुशास्त्रीय द्वसद्धान्त होते व तदनुसार लेखनतंत्राच्या कोणत्या युक्त्याप्रयुक्त्या आपण योजलया, 
यािा उलगडा त्या द्वनबंधात केला असलयािा दावा करतो, पोच्या भीषणकथा या साद्वहत्यके्षत्रातील 
अनुकरणेि आहेत, या आपेक्षाद्ववरुद्ध स्वतःच्या अहंभावािी जपणूक करण्यासाठी पोने म्हटले आहे की, त्या 
कथातंली भीषणता जमुनीतली नसून आपलया आत्म्यापासूनिी आहे; तरीसुद्धा ती स्वतःच्या आत्म्यािी 
द्वनर्ममती आहे, असे त्याला स्पष्ट मान्य करवले नाही. आपण एक साद्वहत्यके्षत्रीय अद्वभयंते (Engineer) असून 
आपले खरे कसब इतराचं्या आत्म्यािंी रिनात्मक हाताळणी करण्यात साठद्ववलेले आहे, असा त्यािा दावा 
आहे. उन्मादाने िंपाटलयािी, छळािी व मृत्यचू्या ताडंवािी कथासूते्र पुरद्ववणारे अबोध मन व त्या 
कथासूत्रािंा साद्वहत्यात्मक द्ववकास घडवनू आणणारे सबोध मन यािंी द्ववभागणी पोमध्ये भयानकपणे 
पूणतु्वाला पोहोिली होती. [Thus German aestheticians chiefly cite Goethe and Otto Ludwig; the French, Flaubert (the 
correspondence) and Valéry; American critics, Henry Hames (the prefaces to the New York edition) and Eliot. An excellent 
specimen of the French view is Valéry on Poe (P. Valéry, ‘Situation de Baudelaire, Variété II, Paris 1937, pp. 155-60 – English tr., 
Variety, second series, New York 1938, pp. 79-98) .]  
 

साद्वहस्त्यक प्रद्वतभेिा शोध घेण्यासाठी काही कसोट्या द्वसद्ध करावयाच्या म्हटलयास त्या त्या 
द्वनःसंशय दोन प्रकारच्या होतील: आधुद्वनक अथाने जे कवी ठरावते, अशाखंातर एक प्रकारच्या कसोट्यािंा 
संि होईल. त्या कसोट्या शब्द आद्वण त्यािंा परस्परसंयोग, प्रद्वतमा व रूपकािंी सृष्टी, अथुद्ववषयक व 
ध्वद्वनद्ववषयक योजना (म्हणजे यमके, स्वरसंहतीतील साम्य व अनुप्रास) याचं्याशी संबदं्वधत असतील. दुसरा 
संि कथनशील लेखकासंाठी (कादंबरीकार आद्वण नाटककार) असेल व स्वभावद्वित्रण आद्वण संद्ववधानक-
रिना याचं्याशी तो संबदं्वधत असेल. 
 

साद्वहस्त्यक हा संयोजन (क्लृप्ती) द्ववयोजन (‘द्वनणयुबुद्धी’) व पुनसिंयोजन (अनुभतूीच्या सुट्या 
अंशातूंन नव्या पूणाकृतीिी एकसंध घडण) यामंध्ये द्वनष्ट्णात असतो. माध्यम म्हणून तो शब्दािंा वापर 
करतो. इतर मुले जशी बाहुलया, द्वतद्वकटे झकवा माणसाळणारे लाडके प्राणी जमा करतात,तित लहानपणी 
तो शब्द गोळा करीत असावा. कवीला शब्दािे महत्त्व मूलतः एक ‘द्विन्ह’ म्हणून वा ओळख पटद्ववणारी एक 
पारदशकु िीज म्हणून नसते; उलट स्वयमेव मूलय असणारे ‘प्रतीक’ म्हणून तसेि प्रद्वतद्वनद्वधत्वािी क्षमता 
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असणारी वस्तू म्हणून शब्दािी त्याला खरीखुरी मातब्बरी असते; झकवा शब्दािा नाद वा रूप आवडले 
म्हणून, केवळ एक (स्वयंपूण)ु ‘वस्तू’ वा ‘द्ववषय’ म्हणूनही त्याला त्यािे मोल असते. काही कादंबरीकार 
द्विन्हे म्हणून शब्दयोजना करतात (स्कॉट, कूपर, ड्रायिंर) . अशा द्विन्हािें अन्य भाषेत होणारे अवस्थातंर 
सहजसुलभेतेने वािता येते झकवा एखाद्या द्वदव्य कथात्मक रिनेप्रमाणे ती स्मरणात ठेवता येतात. परंतु 
शब्दािंा उपयोग कवी हे प्राय ‘प्रतीकात्मते’ने करीत असतात. [On signs and symbols, see S. K. Langer, Philosophy 
in a New Key, Cambridge, Mass. 1942, pp. 53-78, and Helmut Hatzfeld, ‘The Language of the Poet’, Studies in Philology, XLIII 
(1946) , pp. 93-120.]  
 

कलपना-साहिय ु(Association of ideas) ह्या पारंपद्वरक शब्दप्रयोगात अद्वभधान म्हणून नेमकेपणा 
नाही. शब्दाशब्दातंील साहियु-संयोगाच्या (काही कवींत जो ठळकपणे द्वदसतो.) पलीकडे आपलया 
मानद्वसक ‘कलपना’ ज्याकंडे संदभु दशदु्ववतात, असे वस्तुवस्तंूतील साहियु (Association of objects) 
असते. स्थल–काल– संलग्न साहिये व साम्य–भेद–द्वनगद्वडत साहिये अशा या साहियांच्या प्रमुख दोन 
कोटी होतात. कादंबरीकार प्राधान्याने पद्वहलया कोटीिा तर कवी दुसऱ्या कोटीिा (द्वजला आपण 
‘रूपका’शी समतुलय मानू शकू) उपयोग करतात. त्यातंलया त्यातं आधुद्वनक साद्वहत्याच्या संदभात मात्र या 
कोटी–द्ववरोधाला फाजील महत्त्व देता कामा नये. 
 

लोइस याने ‘रोड टु िंानाडू’मध्ये कोलद्वरजप्रमाणे साहियुकलपनेिी प्रद्वक्रया पुनरुद्वित करून 
दाखद्ववली आहे. आस्थेणे अफाट वािन केलेला कोलद्वरज एका अवतरणावरून वा श्रुतयोजनावरून दुसऱ्या 
अवतरणाकडे वा श्रुतयोजनाकडे कसा जातो, त्यािा माग या गं्रथात एखाद्या डोकेबाज गुप्तिराच्या 
बुद्वद्धिातुयाने काढण्यात आलेला आहे. द्वसद्धान्त काढण्याबाबत मात्र लोइस भलताि अलपसंतुष्ट द्वदसतो. 
सजुनप्रद्वक्रयेच्या वणनुासाठी त्याला केवळ िारदोन आलंकाद्वरक शब्दप्रयोग पुरेसे वाटलेले आहेत. लोइस 
‘लटकावलेले अणू’ या शब्दप्रयोगाद्ववषयी झकवा (हेन्री जेम्सच्या शब्दातं) ‘मेंदूच्या अबोध व्यापाराच्या 
खोलखोल द्ववद्वहरीत’ काही काळ पडून राहणाऱ्या व (द्वविानाचं्या आवडत्या शब्दातं) ‘Sea-change’ घडून 
येऊन पुनश्च डोके वर काढणाऱ्या प्रद्वतमा वा कलपना याद्ववषयी द्वनदेश करतो. कोलद्वरजने केलेलया धूसर, 
गूढ वािनािे जेव्हा पुनदुशनु होते,तेव्हा कधी ‘नक्षीकाम’, ‘रंगीत तुकड्ाचं्या जुळणीतून साधलेली 
कलाकुसर’ (Mosaic) तर कधी एखादा ‘िमत्कार’ असे शब्दशरेेि आपलया दृष्टोत्पत्तीस येतात. लोइस 
औपिाद्वरक मान्यता देतो, “सामर्थयािीपराकोटी होते तेव्हा (त्यािे) सजुनशील िैतन्यतत्त्व सबोध व अबोध 
अशा अभय पातळ्यावंर असते....संियकोशात (मनाच्या अबोध व्यापाराच्या द्ववद्वहरीत) अबोधपूवुक संपूणु 
कायापालट घडून आलेलया प्रद्वतमाचं्या थव्यािें द्वनयंत्रण ते (िैतन्य-तत्त्व) जाणीवपूवुक करीत असते.” 
परंतु सजुनप्रद्वक्रयेतील खऱ्याखुऱ्या प्रयोजनयुक्त व रिनात्मक तत्त्वाकंडे लोइसने फारसे लक्ष द्वदलेले नाही 
वा ती स्पष्ट करण्यािाही प्रयत्न केलेला नाही. [J. L. Lowes, The Road to Xanadu : A Study in the Ways of the 
Imagination, Boston 1927.]  
 

कथनशील लेखकाच्या बाबतीत आपण स्वभावद्वित्रािंी द्वनर्ममती व कथाभागािे ‘नवशोधन’ यािंा 
द्वविार करीत असतो. स्वच्छंदतावादी कालखंडापासून या दोन्ही बाबतींतलया आपलया संकलपना जादा 
धोपटमागी बनत िाललया आहेत. या गोष्टी‘मौद्वलकं’ आहेत की प्रत्यक्षातलया माणसाचं्या अनुकृती आहेत, 
(भतूकालीन साद्वहत्याबाबतही हा दृद्वष्टकोण लावला जातो.) की त्यात वाङ्मयिौयु आहे, हेि काय ते 
पाहण्यात येत असते. परंतु सवांत ‘मौद्वलक’ म्हणून गणलया गेलेलया द्वडकन्ससारयया कादबंरीकारातही 
धंदेवाईक वा प्रस्थाद्वपत साद्वहत्यभाडंारातून घेतलेली पारंपद्वरक नमुनेवजा व्यस्क्तद्विते्र व 
कथनतंते्रिप्रामुययाने आढळून येतात. [W. Dibelius, Chrles Dickens, Leipzig 1926, pp. 347-73.]  
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परंपराप्राप्त नमुने, प्रत्यक्ष द्वनरीक्षणात आलेलीमाणसे व खुद्द स्वतः लेखक यािंा कमीअद्वधक मेळ 
होऊनि स्वभावद्वित्रािंीद्वनर्ममती होत असते, असे म्हणता येईल. वास्तववादी लेखक प्राधान्याने लोकाचं्या 
वतुनािे द्वनरीक्षण करतो. झकवा त्याच्याशी ‘सहभाव’ राखतो, तर स्वच्छंदतावादी लेखक हा ‘प्रके्षपण’ 
करतो; तरीसुद्धा जीवनसदृश स्वभावद्वित्रणासाठी केवळ द्वनरीक्षण पुरेसे होते झकवा काय, याद्ववषयी शकंाि 
वाटते. एका मनोवैज्ञाद्वनकाच्या मते फाऊस्ट, मेद्वफस्टॉद्वफलीस, वथुर व द्ववलहेम माइस्टर ही सवु पाते्र 
‘गटे’च्या स्वतःच्या स्वभावाच्या द्ववद्ववध पैलंूिी कस्लपतकथेतील ‘प्रके्षपणे’ि होत. कादंबरीकारािी संभाव्य 
आत्मरूपे—मग त्यात त्यानंा आपण खलपाते्र म्हणून संबोधतो तीही आली—ही त्यािी स्वतःिी संभाव्य 
व्यस्क्तद्विते्रि होत. ‘एका माणसािी मनोवस्था ही दुसऱ्या माणसािे स्वभावद्वित्रण होय; 
दोस्तोएव्हस्कीद्वनर्ममत िौघेही कारामािंोव्ह बधूं म्हणजे दोस्तोएव्हस्कीच्या व्यस्क्तत्वािे पैलू होत. तसेि 
नाद्वयकाचं्या द्वनर्ममतीच्या बाबतीत मात्र कादंबरीला द्वनरीक्षणावािून काही गत्यंतर नसते, अशी समजूत 
करून घेणेही बरोबर नाही.’ फ्लॉबेर म्हणतो, ‘मादाम बोवारी म्हणजे मीि.’ मात्र अंतमुुखतेने जाणून 
घेतलेली संभाव्य आत्मरूपेि ‘द्वजवतं व्यस्क्तद्विते्र’ बनू शकतात व अशी स्वभावद्विते्र ‘िपटी’ बनत नाहीत, 
त्यानंा ‘उठावदारपणा’ प्राप्त होतो. [Albert R. Chandler, Beauty and Human Nature : Elements of Psychological 
Aesthetics, New York 1934, p. 328; A. Thibaudet, Gustave Flaubert, Paris 1935, pp. 93-102; Frederick H. Prescott, ‘The 
Formation of Imaginary Characters’, The Poetic Mind New York 1922, p. 187 ff.: A. H. Nethercot, ‘Oscar Wilde on His 
Subdividing Himself’, PMLA, LX (1945) , pp. 616-17.]  
 

कादंबरीकाराच्या प्रत्यक्ष ‘स्व’िे व ‘द्वजवतं व्यस्क्तद्वित्रा’िे नाते कशा प्रकारिे असते? 
कादंबरीकाराने रंगद्ववलेली व्यस्क्तद्विते्र जेवढी म्हणून द्ववद्ववध व परस्परद्वभन्न असतात, द्वततक्या प्रमाणात 
त्याच्या स्वतःच्या ‘व्यस्क्तमत्त्वा’िा द्वनद्वश्चतपणा कमी होत असतो. शके्सद्वपयर तर आपलया नाटकामंध्ये 
अंतधानि पावतो. बेन जॉन्सनिे द्ववद्वशष्ट व स्वतंत्र व्यस्क्तमत्त्व त्याच्या कृतींतून जसे अगदी रेखीवपणे 
साकार होते, तसे शके्सद्वपयरिे व्यस्क्तमत्त्व त्याच्या नाटकातूंन झकवा संबदं्वधत आययाद्वयकामंधून होत नाही. 
कीट्स्ने एकदा म्हटले आहे की, ‘स्व’िा अभाव हाि कद्ववस्वभाव होय. “तो सबकुछ असूनही काहीि 
नसतो.... इमोजेनिी संकलपना करण्याइतकाि त्याला इयागोच्या संकलपनेत आनंद असतो... कवीइतकी 
अकाव्यात्म िीजि अस्स्तत्वात नाही, कारण त्याला स्वतःिी अशी अस्स्मता नाही– तो आपला सदैव 
कोणाबद्दल तरी सागंत असतो व कोणत्या तरी परकायेमध्ये स्वतःिे भरणपूरण करीत असतो.” [The Letters 
of john Keats (ed. M. B. Forman) , fourth ed., New York 1935, p. 227. The textual emendation followed is recommended in 
Forman’s note.]  
 

येथवर ज्या द्वसद्धान्तािंा खल करण्यात आला, ते सवु वस्तुतः लेखकाच्या मनोद्ववज्ञानात मोडणारे 
आहेत. सजुनप्रद्वक्रया हा मनोवैज्ञाद्वनकाचं्या संशोधकीय द्वजज्ञासेिा रास्त द्ववषय होय. मनोवैज्ञाद्वनक लोक हे 
कवींिे वगीकरण शारीद्वरक व मनोवैज्ञाद्वनक नमुन्यानुंसार करू शकतात, आद्वण त्याचं्या मनोद्ववकृतींिे वणुन 
करू शकतात, तसेि त्याचं्या अबोध मनात अवगाहन करून त्यावरही प्रकाश टाकू शकतात. 
मनोवैज्ञाद्वनकािें पुराव द्वबगरसाद्वहस्त्यक कागदपत्रातूंन काढलेले असू शकतील झकवा ते प्रत्यक्ष 
साद्वहत्यकृतींतूनही काढलेले असतील. ते जर का दुसऱ्या प्रकारिे असतील, तर अस्सल कागदपत्राचं्या 
पुराव्यावंर पारखून त्यािंा काळजीपूवुक अन्वयाथु लावावा लागत असतो. 
 

प्रत्यक्ष साद्वहत्यकृतींिा अन्वयाथु लावण्याच्या दृष्टीने व त्याचं्या मूलयमापनाच्या दृष्टीने आपलया 
परीने मनोद्ववज्ञानािा काही उपयोग आहे काय? सजुनप्रद्वक्रयेवर मनोद्ववज्ञान प्रकाश टाकू शकेल, हे स्पष्टि 
आहे. साद्वहत्यरिनेच्या द्ववद्वभन्न पद्धतींपासून तो पद्वरष्ट्करण व पुनलेखन यासंबधंीच्या लेखकाचं्या सवयींपयिंत 
अनेकानेक बाबींकडे लक्ष पुरद्ववण्यात आलेले आहे, हे आपण पाद्वहलेि. प्रारंभीिी अवस्था, हस्तद्वलद्वखत 
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स्वरूपातले कच्चे खडे, त्याज्य ठरद्ववलेले पाठ यासंारयया साद्वहत्यकृतीच्या उत्पद्वत्तद्ववषयक बाबींिा अभ्यास 
केला गेलेला आहे. तरी पण या माद्वहतीिी द्ववशषेतः लेखकाचं्या सवयीसंबंधी प्रसृत असलेलया अनेक 
आययाद्वयकािंी उपयुक्तता वाजवीहून अद्वधक समजण्यात येते, यात शकंा नाही. पद्वरष्ट्करण, दुरुस्त्या व 
तत्सम गोष्टींिा अंभ्यास साद्वहत्यदृष्टीने अद्वधक लाभप्रद ठरण्याजोगा आहे, कारण त्यािा योग्य रीतीने 
उपयोग केलयास, कलाकृतीमधील खंड वा त्रटुी, द्ववसंगती, वळणे व मोडतोड यािें समीके्षच्या दृष्टीने नेमके 
दशनु होण्यासाठी अशा प्रकारच्या अभ्यासािे साहाय्यि होऊ शकेल. पू्रस्त्च्या िक्रनेद्वमक्रमी (Cyclic) 
कादंबरीिी जडणघडण आधीपासून कसकशी होत गेली, यािे द्ववश्लेषण करून फ्यूएलेरॅटने कादंबरीच्या 
पुढील खंडावंर प्रकाश टाकलेला आहे व त्यामुळे संद्वहतेिे द्ववद्ववध स्तर अलग अलग स्वरूपात आपलया 
लक्षात येऊ शकतात. पाठभेदाचं्या अभ्यासाच्या साहाय्याने जणू आपणास लेखकाच्या कारखान्याति 
डोकावण्यािा परवाना द्वमळतो. [A. Feuillerat, Comment Proust a composé son roman, New Haven 1934; see also he 
essays by Karl Shapiro and Rudolf Arnheim in Poets at Work (ed. C. D. Abbott) , New York 1948.]  
 

तरीसुद्धा कच्ची हस्तद्वलद्वखते, गाळागाळ, अंतभूतु न होता द्वशल्लक राद्वहलेला मजकूर व काटछाट 
यािंी अद्वधक समंजसपणे छाननी केलयास अंद्वतम स्वरूपािी संपूणु गं्रथकृती समजून घेण्यासाठी झकवा 
द्वतच्या मूलयमापनासाठी अशा गोष्टींिी तादृश आवश्यकता नाही, असाि द्वनष्ट्कष ुशवेटी आपणास काढावा 
लागतो. या गोष्टींिे महत्त्व पयायी बाबीसारखेि आहे; म्हणजे अंद्वतम संद्वहतेिी गुणवैद्वशष्ट्ट्ये द्वनखळपणे 
दृष्टीसमोर यावीत,एवढीि त्यािंी संभाव्य उपयुक्तता ठरते. परंतु अन्य पयाय योजूनही ही गोष्ट आपणास 
साधता येते, मग ते पयाय लेखकाच्या मनात खरोखर आलेले असोत वा नसोत. कीट्स्च्या ‘ओड टु ए 
नाइझटगेल’ या कद्ववतेमधील— 
 

The same [voice] that oft-times hath 
Charmd’ magic casements, opening on the foam 
Of perilous seas, in faery lands forlorn, 

 
या िरणातं ‘ruthless seas’ व त्याहीपेक्षा ‘keelless seas’या शब्दप्रयोगािा द्वविार कीट्स्ने 

अगोदर केलेला होता, या आपलया ज्ञानामुळे काही पदरात पडणे संभाव्य आहे, मात्र त्यािंी केवळ 
योगायोगाने नोंद िंालेली आहे. हे ‘ruthless’ झकवा ‘keelless’शब्द काय झकवा‘dangerous’, ‘empty’, 
‘barren’, ‘shipless’, ‘cruel’ झकवा एखाद्या समीक्षकाला सुिलेले इतर तत्सम शब्द काय, दोहोंिी गत 
एकि; कलाकृतीमध्ये या उभयद्ववध शब्दानंा स्थान नाही. द्वशवाय अशा जनद्वनक प्रश्नािंारे प्रत्यक्ष 
साद्वहत्यकृतीिे द्ववश्लेषण वा मूलयमापन खद्विति टाळात येणारे नाही. [See James H. Smith, The Reading of 
Poetry, Boston 1939 (editorially invented variants take the place of auctorially discarded ones) .]  
 

आता प्रत्यक्ष साद्वहत्यकृतीतील ‘मनोद्ववज्ञाना’िा प्रश्न द्वशल्लक राहतो. नाटके व कादंबऱ्या यामंधील 
स्वभावद्विते्र मनोवैज्ञाद्वनक दृष्ट्ट्या सच्ची आहेत की नाही, यािी पारख आपण करीत असतो. याि 
गुणद्ववशषेास्तव प्रसंगािी स्तुती केली जाते व संद्ववधानके स्वीकायु ठरद्ववली जातात. कधीकधी लेखकाने 
जाणीवपूवुक वा अस्पष्ट जाद्वणवतूेन स्वीकारलेलया मनोवैज्ञाद्वनक द्वसद्धान्ताशी त्याने द्वनर्ममलेले व्यस्क्तद्वित्र 
वा प्रसंग िपखल जुळलयासारका वाटतो. याि धतीवर द्वलली कॅम्बेलने प्रद्वतपादन केले आहे की, 
एद्वलिंाबेथकालीन लोकानंा तत्कालीन मनोवैज्ञाद्वनकाकंडून ज्ञात िंालेलया ‘रक्तधातुद्वनयंद्वत्रत माणसािी 
द्वखन्नतेच्या खाईत िंालेली होरपळ’ या द्वसद्धान्तािा नमुना म्हणून हॅम्लेट तंतोतंत जुळतो. याि तऱ्हेने 
ऑस्कर कॅम्बेलने ‘ॲज य ू लाइक इट’ मधील जॅक्वीसला ‘कफद्ववकारजन्य अनैसर्मगक द्वखन्नतेिा रुग्ण’ 
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ठरद्ववला आहे. वॉलटर शनॅ्डीला लॉकप्रणीत भाद्वषक साहियु-द्ववकृतीिा रोगी म्हणून दाखद्ववता येणे शक्य 
आहे. स्तादंालच्या जूद्वलयन सॉरेल या नायकािे वणुन डेस्ट्यूट द त्रासीच्या मनोवैज्ञाद्वनक पद्वरभाषेत केले 
जाते, तसेि स्तादंालच्या द ला मूर (De-La mour) या गं्रथाधारे द्ववद्ववध पे्रमसंबधंािें वगीकरण साहद्वजकि 
करण्यात येते. रॉद्वदअन रास्कोलद्वनकॉव्हच्या हेतंूिे व भावनािें द्ववश्लेषण पाद्वहलयास त्यात 
रोगद्विद्वकत्साद्ववषयक मनोद्ववज्ञानाच्या जाणकारीिा काहीतरी प्रत्यय येतो. स्मरणशक्तीद्ववषयी पू्रस्त्िा 
स्वतःिा एक स्वयंपूण ुद्वसद्धान्त खद्विति आहे व त्याच्या साद्वहत्यकृतींच्या रिनेच्या दृष्टीनेही त्या द्वसद्धान्तािे 
खास महत्त्व आहे. कॉन्रॅड एद्वकन झकवा वॉलडो फँ्रक याचं्यासारयया कादंबरीकारानंी फ्रॉइडच्या 
मनोद्ववश्लेषणािा उपयोग अगदी हेतुपुरस्सर केलेला द्वदसून येतो. [Lily B. Campbell, Shakespeare’sTragic Heroes : 
Slaves of Passion, Cambridge 1930; Oscar J. Campbell, ‘What is the Matter with Hamlet?’, Yale Review, XXXII (1942) , pp. 309-
22; Henri Delacroix, La Psychologie de Stendhal, Paris 1918; F.J. Hoffman, Freudianismand the Literary Mind, Baton Rouge 
1945, pp. 256-88.]  
 

अथात आपण द्वनर्ममलेली व्यस्क्तद्विते्र व त्यािें परस्परसंबधं यामंध्ये मनोद्ववज्ञान एकजीव करून 
दाखद्ववण्यात लेखकाला खरेखुरे यश लाभलेले आहे की नाही, हा प्रश्न अथाति उपस्स्थत करता येईल. 
लेखकाच्या ज्ञानाद्ववषयी झकवा त्याच्या द्वसद्धान्ताद्ववषयी केवळ कोरडी द्ववधाने करून भागणार नाही. 
नौकानयन, खगोलशास्त्र व इद्वतहास या अन्य द्ववषयासंारखी माद्वहती साद्वहत्यामध्ये नेहमीि आढळते; 
तिति ती द्ववधाने ‘द्ववषय’स्वरूपी वा ‘आशय’स्वरूपी ठरतील. काही वळेा समकालीन मनोद्ववज्ञानाशी 
जोडलेले नाते शकंास्पद वाटेल झकवा त्यािे महत्त्व तरी नगण्य असेल. हॅम्लेट आद्वण जॅक्वीस यानंा 
एद्वलिंाबेथकालीन मनोद्ववज्ञानाच्या कोणत्या तरी एका साच्यात बसद्ववण्यािे िंालेले प्रयत्न िुकीिे 
वाटतात, कारण एद्वलिंाबेथकालीन मनोद्ववज्ञानि परस्परद्ववसंगत, अनागोंदी व घोटाळ्यात पाडणारे होते. 
तसेि हॅम्लेट व जॅक्वीस हे नुसत्या सािेबदं नमुन्यापेंक्षा काही तरी अद्वधक आहेत. रास्कॉल-द्वनकॉव्ह 
वसॉरेल हे द्ववद्वशष्ट मनोवैज्ञाद्वनक द्वसद्धान्तात बसत असले, तरी ते द्वसद्धान्त त्यानंा अपुरेपणाने व 
अधूनमधूनि लागू पडतात. सॉरेल हा तर कधी कधी अद्वतरंद्वजत नाटकाला शोभणारे वतुन करीत असतो. 
रॉस्कॉलद्वनकॉव्हच्या प्रारंभीच्या अपराधामागे पुरेसा कायुकारणभाव नाही. या गं्रथकृती मूलतः काही 
मनोवैज्ञाद्वनक अध्ययने झकवा सैद्धासं्न्तक आद्ववष्ट्करणे नव्हेत, तर ज्यामंध्ये वस्तुद्वनष्ट मनोवैज्ञाद्वनक 
हेतुदशनुापेक्षा द्वित्तवेधक प्रसंगानंा अद्वधक महत्त्व असते, अशी ती नाटके वा अद्वतनाट्येि आहेत. 
‘संज्ञाप्रवाही’ कादंबऱ्यािंी छाननी करू लागलयास ताबडतोब ध्यानात येऊ लागते की, त्यातं पात्राच्या 
प्रत्यक्ष मानद्वसक प्रद्वक्रयािें ‘वास्तव’ प्रस्तुतीकरण नसते व संज्ञाप्रवाह हीसुद्धा मनोनाट्य खुलद्ववण्यािी प्रायः 
एक तादं्वत्रक युक्ती असते. फॉक नरच्या ‘द साउंड ॲन्ड फ्युरी’मधील मंदबुद्धीिा बेंजी कसा आहे, यािी 
झकवा द्वमसेस ब्लूम् ही काय िीज आहे, यािी आपणास मूर्मतमंत जाणीव करून देण्यासाठी योजलेली ती 
एक तादं्वत्रक युक्ती आहे. तीमध्ये वैज्ञाद्वनक झकवा ‘वास्तव’ म्हणता येईल असा अंश फार कमी आढळतो. 
[See L.C.T. Forest, ‘A Caveat for Critics against Invoking Elizabethan Psychology PMLA, LXI (1946) , pp. 651-72.]  
 

आपण अगदी गृहीत धरून िाललो की, लेखक ‘मनोवैज्ञाद्वनक सत्या’शीइमान राखून आपली 
स्वभावद्विते्र रेखाटण्यात यशस्वी िंालेला आहे, तरीसुद्धा असे ‘सत्य’ हे एक कलात्मक मूलय समजावयािे 
काय, हा त्या पुढिा प्रश्न उपस्स्थत होतो. पुष्ट्कळशी श्रेष्ठ कला ही समकालीन झकवा उत्तरकालीन 
मनोवैज्ञाद्वनक मानदंडािे सदैव उल्लंघनि करीत आलेली आहे. असंभाव्य घटनाप्रसंग, मनःपूत अशी 
कलपना ताणणारे आवतुकबधं (Motifs) याचं्या आधारेि द्वतिे काम िालत असते. सामाद्वजक वास्तवाच्या 
अपेके्षप्रमाणेि मनोवैज्ञाद्वनक सत्यािी अपेक्षा हीसुद्धा एक सावुद्वत्रक प्रामाण्य नसणारी प्रकृद्वतवादी कसोटी 
आहे. मनोवैज्ञाद्वनक अंतभदेक दृष्टीिी जोड द्वमळालयाने काही वळेा कलात्मक मूलय उंिावलेले द्वदसते. अशा 
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वळेी व्याद्वमश्रता व संद्वश्लष्टता या महत्त्वाच्या कलामूलयानंा त्या दृष्टीमुळे पुष्टी द्वमळालेली द्वदसून येते. परंतु 
अशी आंतदुृष्टी मनोवैज्ञाद्वनक द्वसद्धान्ताचं्या ज्ञानापेक्षा अन्य साधनानंी कमावता येणे शक्य असते. मन व 
त्यािंा व्यापार याचं्याद्ववषयीिा जाणीवयुक्त व पद्धतशीर द्वसद्धान्त म्हणून मनोद्ववज्ञानािी कलेला गरज नाही 
व मनोद्ववज्ञान हे काही स्वयमेव कलामूलय नव्हे. [See the writings of E. E. Stoll, passim, especially From Shakespeare 
to Joyce, New York 1944, p. 70 ff.]  
 

काही आत्मभान असलेलया कलावतंाचं्या बाबतीत मनोद्ववज्ञानामुळे वास्तवदृष्टीवरील त्यािंी पकड 
अद्वधक दृढ होण्यास मदत िंाली असेल, त्यामुळे त्यािंी द्वनरीक्षणशक्ती तीव्र बनली असेल झकवा आजवर 
अज्ञात असलेलया आकृद्वतबधंाच्या के्षत्रात पदापुण करण्यासही त्यामुळे मदत िंालेली असेल, परंतु 
मनोद्ववज्ञान हे स्वतः फार फार तर सजुनप्रद्वक्रयेच्या पूवुद्वसद्धतेसाठी साहाय्यभतू होऊ शकेल. प्रत्यक्ष 
कलाकृतींिी संद्वश्लष्टता व व्याद्वमश्रता उंिावण्यास उपयुक्त होत असेल, तरि–म्हणजे थोडक्यात त्याला 
कलारूप प्राप्त होत असेल, तरि—मनोवैज्ञाद्वनक सत्य हे एक कलात्मक मूलय म्हणता येईल. 
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९ 
साणित्य आणि समान 
 
 

साद्वहत्य ही एक सामाद्वजक संस्था आहे व समाजद्वनर्ममत भाषा हे त्यािे माध्यम आहे. प्रतीकात्मता व 
छंदोबद्धता ही जी साद्वहत्यािी पारंपद्वरक साधनतंते्र आहेत, त्यािंी प्रकृतीि मुळी सामाद्वजक आहे. या रूढ 
पारंपद्वरक गोष्टी झकवा प्रमाणके (norms) यािंा उद्भव समाजाति शक्य आहे. द्वशवाय हे प्राकृद्वतक द्ववर्श् व 
व्यक्तीिे आंतद्वरक झकवा व्यस्क्तद्वनष्ठ द्ववर्श् ही दोन्ही द्ववर्श्े जरी साद्वहस्त्यक ‘अनुकृती’िे द्ववषय ठरत असले, 
तरीसुद्धा साद्वहत्य हे त्याही पुढे जाऊन ‘जीवना’िे ‘प्रद्वतद्वनद्वधत्व’ करीत असते आद्वण ‘जीवन’ हे बव्हंशी एक 
सामाद्वजक वास्तवि असते. कवी स्वतः समाजािाि घटक असतो, त्याला द्ववद्वशष्ट सामाद्वजक स्थान प्राप्त 
िंालेले असते, त्याला काही प्रमाणात सामाद्वजक मानमान्यता व काहीएक पाद्वरतोद्वषक द्वमळत असते; गृहीत 
धरलेला का असेना, पण त्यािा एक वािकवगु असतो. खरोखर द्ववद्वशष्ट तऱ्हेच्या सामाद्वजक संस्थाशंी 
असलेलया घद्वनष्ठ लाग्याबाधं्यातूंनि प्रायः साद्वहत्यािा उद्भव होत आलेला आहे आद्वण आद्वदम समाजाचं्या 
बाबतींत तर कद्ववता ही मंत्रानुष्ठान, यातुद्ववद्या, रोजिे काम झकवा द्वक्रडा यापंासून वगेळी दाखद्ववताि येत 
नाही. साद्वहत्यालाि सामाद्वजक प्रयोजन झकवा उपयोगही असतो व तो काही शुद्ध व्यस्क्तगत असू शकत 
नाही. एविं साद्वहत्याभ्यासातून उपस्स्थत होणारे बहुसंयय प्रश्न द्वनदान अंद्वतमतः वा गर्मभतपणे तरी 
सामाद्वजक प्रश्नि असतात. उदा. परंपरा व रूढी, लेखनािी प्रमाणके व साद्वहत्यप्रकार, प्रतीके व 
द्वदव्यकथा (Myths) . टोमासुशी सहमत दशवुीत कोणी आपले म्हणणे पुढीलप्रमाणे माडूं शकेल : 
 

“सौंदयात्मक संस्था या सामाद्वजक संस्थावंर आधारलेलया नसतात. फार काय त्या सामाद्वजक 
संस्थािें द्ववभागही नसतात. त्या एका द्ववद्वशष्ट प्रकारच्या संस्था असतात व इतर सामाद्वजक संस्थाशंी त्या 
घद्वनष्ठपणे अंतःसंबदं्वधत असतात.” [See bibliography, section I.]  
 

तरीपण ‘साद्वहत्य आद्वण समाज’ यासंबधंीिी ििा बहुतकरून संकुद्वित व वरवरच्या स्वरूपाति पुढे 
माडंली जात असते. एखाद्या द्ववद्वशष्ट सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीिा झकवा द्ववद्वशष्ट आर्मथक, सामाद्वजक आद्वण 
राजकीय प्रणालींिा द्वनदेश करून त्यािें व साद्वहत्यािे संबधं काय, असे प्रश्न द्वविारले जात असतात. 
साद्वहत्यावर समाजािा नेमका कोणता पद्वरणाम घडून येतो, यािे वणनु द्वन व्यायया करण्यािे प्रयत्न होत 
असतात, तसेि समाजातील साद्वहत्यािे स्थान काय, या गोष्टीिे वणनु व परीक्षण करण्यािेही प्रयत्न होत 
असतात. साद्वहत्याकडे सामाद्वजक दृद्वष्टकोणातून पाहणाऱ्या या भदू्वमकेिे भरणपोषण प्रामुययाने एका द्ववद्वशष्ट 
प्रकारच्या सामाद्वजक तत्त्वज्ञानाच्य पुरस्कत्यांकडून होत असते. माक्सुवादी समीक्षक तर साद्वहत्य आद्वण 
समाज यातंले परस्परसंबधं अभ्यासूनि थाबंत नाहीत; तर द्ववद्यमान समाजात तसेि भावी ‘वगदु्ववहीन’ 
समाजात हे संबधं कसे असावते, याद्ववषयीच्या त्याचं्या संकलपना अगदी सुस्पष्ट असतात. ते साद्वहत्यबाह्य 
अशा राजकीय व नैद्वतक कसोट्यावंर आधारलेलया मूलयमापनात्मक व ‘द्वनणायक’ समीक्षापद्धतीिा अवलंब 
करीत असतात. सामाद्वजक लागेबाधें व लेखकाच्या कृतीिा ध्वन्यथु यादं्ववषयी भतूकालीन कलपना कोणत्या 
होत्या व आता कोणत्या आहेत, एवढे सागंूनि ते थाबंत नाहीत; तर त्या कलपना कशा असावयास पाद्वहजे 
होत्या व आज कशा असावयास हव्यात, हेही सागंतात. [See Morris R. Cohen’s excellent discussion, ‘American 

Literary Criticism and Economic Forces’, Journal of the History of Ideas, I (1940) , pp. 369-74.] साद्वहत्य आद्वण समाज यािें 
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ते केवळ अभ्यासकि नसतात, तर भद्ववष्ट्यवतेे्त, शास्ते व प्रिारकही असतात आद्वण ही उभयद्ववध प्रयोजने 
परस्परापंासून द्ववभक्त राखणे त्यानंा अवघड जात असते. 
 

साद्वहत्य आद्वण समाज याचं्या पारस्पद्वरक नात्यािी ििा बहुधा ‘साद्वहत्य म्हणजे समाजािी 
अद्वभव्यक्ती’ या द बोनालडच्या उक्तीवरून तयार िंालेलया एखाद्या वाक्संप्रदायापासून सुरू होते. परंतु या 
द्वसद्धान्तोक्तीिा तरी अथु काय आहे? साद्वहत्य म्हणजे एखाद्या द्ववद्वशष्ट काळात प्रिद्वलत असलेलया 
सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीिे आरशातलयासारखे ‘अिूक’ प्रद्वतझबब असते, ही भदू्वमका जर तीत गृहीत धरलेली 
असेल, तर ती खोटी आहे. तसेि साद्वहत्य हे सामाद्वजक वास्तवािे काही पैलू द्विद्वत्रत करते, एवढाि अथु 
जर का अद्वभपे्रत असेल, तर तो अगदीि सवुसाधारण, ठोकळेबाद व गोलमाल स्वरूपािा ठरेल. [On De 
Bonald, see Horatio Smith, ‘Relativism in Bonald’s Literary Doctrine’, Modern Philology, XXXII (1934) , pp. 193-210; B. Croce, 
‘La letteratura come espressione della società’”, Problemi di estetica, Bari 1910, pp. 56-60.] जीवनािे आरशातलयासारखे 
प्रद्वतझबब वा जीवनािी अद्वभव्यक्ती म्हणजेि साद्वहत्य, हे म्हणणे तर अद्वधकि मोघम आहे. प्रत्येक लेखक 
आपला अनुभव व जीवनदृष्टी अपद्वरहायुपणेि साद्वहत्यात अद्वभव्यक्त करीत असतो; परंतु तो समग्र 
जीवनािा, फार काय द्ववद्वशष्ट कालखंडातील समग्र जीवनािा, साकलयाने व द्वनःशषे आद्ववष्ट्कार करतो, हे 
मत धादातं असत्य होय. लेखकाने समकालीन जीवनािा ‘साकलयाने’ आद्ववष्ट्कार केला पाद्वहजे व आपलया 
युगािे व स्वसमाजािे ‘प्रद्वतद्वनद्वधत्व’ केले पाद्वहजे, असे म्हणणे, म्हणजे एक मूलयमापनात्मक कसोटी 
सागंण्यासारखेि आहे. द्वशवाय ‘साकलयाने’ व ‘प्रद्वतद्वनद्वधत्व’ या संज्ञाचं्या अन्वयाथािे पुष्ट्कळि अद्वधक 
स्पष्टीकरण कराव ेलागेल. पुष्ट्कळशा सामाद्वजक समीके्षबाबत या मतांच्या लोकानंा अद्वभपे्रत असणारा अथु 
हा असतो की, लेखकाने द्ववद्वशष्ट सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीिे म्हणजे दद्वलतवगाच्या दरवस्थेिे भान राखले 
पाद्वहजे; एवढेि नव्हे तर समीक्षकािी द्ववद्वशष्ट मतप्रणालीव त्यािा दृद्वष्टकोण यातं सहभागीदार बनले 
पाद्वहजे. 
 

हेगेलप्रणीत तसेि तेन्प्रणीत समीके्षमध्ये ऐद्वतहाद्वसक वा सामाद्वजत महात्मता आद्वण कलात्मक 
महात्मता यािें मुळी सरळसरळ समीकरण माडंण्यात आलेले आहे. कलावंत हा सत्यािा आद्ववष्ट्कार करीत 
असतो द्वन त्यातही तो ऐद्वतहाद्वसक व सामाद्वजक सत्यािंा आद्ववष्ट्कार अवश्यमेव करीत असतो. कलाकृती 
‘दस्तवजी साक्षी पुरवतात; कारण त्या स्मारकरूप असतात.’ [Introduction to Histoire de la littérature anglaise 

(1863) : ‘Si elles fournissent des documents, c’est qu’elles sont des monuments’, p. xlvii, Vol. I of second ed., Paris 1866.] येथे 
प्रद्वतभावतं व त्यािा काळ यातंील संवाद्वदत्व गृहीति धरले जाते. त्याचं्या या व्याययेनुसार मुळी 
‘प्रद्वतद्वनद्वधत्व’ व ‘सामाद्वजक सत्य’ ह्या गोष्टी कलात्मक मूलयािें कायु व कारण अशी दोन्ही ठरतात. 
सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीिे पुराव े म्हणून मध्यम प्रतीच्या सवुसाधारण कलाकृती समाजशास्त्रज्ञानंा अद्वधक 
मोलाच्या वाटत असलया, तरी तेन्च्या मते त्या अप्राद्वतद्वनद्वधक असतात, कारण त्या अद्वभव्यस्क्तशून्य 
असतात. साद्वहत्य हे सामाद्वजक प्रद्वक्रयेिे नुसते प्रद्वतझबब नसून ते समग्र इद्वतहासािा जणू अकु, संके्षपरूप वा 
सारि असते. 
 

परंतु साद्वहत्य आद्वण समाज यामंधील प्रत्यक्ष संबंधािा आपणास नेटका उलगडा होईपयुत 
मूलयमापनात्मक साद्वहत्यसमीके्षिा प्रश्न लाबंणीवर टाकणेि इष्ट होईल. हे वणनुात्मक संबधं 
(मूलयमापनात्मक संबधंाहून द्वभन्न) वगीकरणाच्या कायाला सुकरपणे वाव करून देतात. 
 

येथे पद्वहला प्रश्न उद्भवतो तो लेखकाच्या समाजशास्त्रािा. यात त्यािा व्यवसाय, साद्वहत्य संस्था, 
साद्वहत्यद्वनर्ममतीच्या आर्मथक पायािा प्रश्न, लेखकािे सामाद्वजक मूळ व कूळ तसेि त्याला प्राप्त िंालेले 
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स्थान, साद्वहत्येतर कृतींमध्ये व उक्तींमध्ये आद्ववष्ट्कृत िंालेली त्यािी सामाद्वजक द्वविारसरणी या गोष्टींिा 
अंतभाव होतो. यानंतरिा प्रश्न म्हणजे साद्वहत्यकृतीमधील सामाद्वजक आशय. यात साद्वहत्यकृतीिे 
सामाद्वजक प्रयोजन व पद्वरणाम यािंा द्वविार येतो. सरतेशवेटी वािकवगाच्या समस्या. त्यात साद्वहत्यकृतीिे 
जे प्रत्यक्ष सामाद्वजक पद्वरणाम घडून येतात, त्यािंा द्वविार होतो. साद्वहत्यािे द्वनयमन सामाद्वजक 
पार्श्ुभमूीकडून प्रत्यक्षात द्वकतपत केले जाते झकवा त्या पार्श्ुभमूीबरोबरि सामाद्वजक पद्वरवतुने व द्ववकास 
यावंर ते द्वकतपत अवलंबनू असते, या प्रश्नाच्या ििेिा ििंुप्रवशे आपलया समस्येच्या सवु द्ववभागातं, म्हणजे 
लेखकािे समाजशास्त्र, प्रत्यक्षसाद्वहत्यकृतीतील सामाद्वजक आशय व साद्वहत्यािा समाजावर होणारा 
पद्वरणाम या द्वतन्ही द्ववभागातं, कोणत्या ना कोणत्या मागाने, होति असतो. त्यासाठी लेखकािे 
समाजावलंबन वा कायुकारणभाव म्हणजे काय, हे आपलयाला द्वनद्वश्चत करावे लागेल व अखेरीस 
सासं्कृद्वतक एकात्मतेपयिंत व द्ववशषेतः स्वसंस्कृतीला ती एकात्मता कशारीतीने प्राप्त िंाली आहे, येथपयिंत 
आपणास मजल मारावी लागेल. 
 

प्रत्येक लेखक कोणत्या ना कोणत्या समाजािा घटक असतोि, तेव्हा एक सामाद्वजक अस्स्तत्व 
असणारा प्राणी म्हणून त्यािा अभ्यास करणे शक्य असते. लेखकािे जीवनिद्वरत्र हे या बाबतीतले प्रमुख 
साधन असले, तरी अशा अभ्यासािी कक्षा तो लेखक ज्या पद्वरस्स्थतीत जन्मला व जगला त्या 
पद्वरस्स्थतीइतकी व्यापक बनू शकेल. लेखकािे सामाद्वजक मूळ व कूळ, त्यािी कौटंुद्वबक पार्श्ुभमूी, आर्मथक 
पद्वरस्स्थती यादं्ववषयीिी माद्वहती गोळा करता येते. मग आपणास उमराववगु, मध्यमवग ुव दद्वलतवग ुयािंा 
साद्वहत्येद्वतहासातील वाटा नेमका केवढा आहे, हे ठरवता येईल. उदा. अमेद्वरकन साद्वहत्याच्या द्वनर्ममतीत 
नोकरपेशा वगु व व्यापारी वग ुयाचं्या अपत्यािें विुस्व कसे आहे, हे आपण स्पष्ट करू शकू. [See e.g. Havelock 
Ellis, A Study of British Genius, London 1904 (rev. ed., Boston 1926) ; Edwin L. Clarke, American Men Of Letters : Their Nature 
and Nurture, New York 1916 (‘Columbia Studies in History, Economics, and Public Law’, Vol. 72) ; A. Odin, Genèse des grands 
hommes, two vols., Paris 1895.] आधुद्वनक युरोपच्या संदभात अगदी सासं्ययकी पद्धतीने द्वसद्ध करून दाखद्ववता 
येईल की, तेथील उमराववग ुप्रद्वतष्ठा व ऐषाराम याचं्या मागे लागलेला होता; तर खालच्या वगाला मुळी 
द्वशक्षणािी संधीि अत्यलप प्रमाणात द्वमळत होती; तेव्हा लेखनव्यवसाय करणारातं प्रामुययाने 
मध्यमवगािाि भरणा द्ववशषे होता. मात्र हे सवुसाधारण स्वरूपािे द्ववधान इंग्लंडबाबत बरेि अरतेपरते 
करून स्वीकाराव ेलागेल. प्रािीन काळच्या इंग्रजी साद्वहत्यात शतेकरी–कामकऱ्यािें सुपुत्र फारि अलप 
प्रमाणात आढळून येतात : बन्सु व कालाइल यासंारखे जे अपवाद आढळतात, त्यािें स्पष्टीकरण काही अंशी 
लोकशाहीप्रधान स्कॉद्वटश शालापद्धतीत द्वमळू शकते. इंग्रजी उमराववगािी साद्वहत्यातील कामद्वगरी 
असाधारण महत्त्वािी आहे; त्यािे कारण वडील पुत्राच्या वारशाच्या रूढीला प्रायः मान्यता न देणाऱ्या इतर 
देशाचं्या मानाने इंग्लंडमधील उमराववगु नोकरपेशा वगापासून कमी प्रमाणात द्ववभक्त होता, हे आहे. तसे 
पाद्वहले तर, काही थोडे अपवाद वगळलयास, गोिाराव्ह व िेकाव्ह याचं्या पूवी होऊन गेलेल िंाडून सारे 
आधुद्वनक रद्वशयन लेखक मुळात उमराववगामधलेि होते. दोस्तोएव्हस्कीच्या वद्वडलानंी मॉस्को येथील 
गद्वरबाचं्या रुग्णालयात डॉक्टरकी केली असली व जमीनजुमला व नोकरिाकर यासंारयया गोष्टी त्यानंा 
उत्तरायुष्ट्याति लाभलया असलया, तरी तादं्वत्रक दृष्ट्ट्या दोस्तोएव्हस्की हाही उमराववगात मोडणारा होता. 
 

तसे पाद्वहले तर अशा प्रकारिी साधनसामग्री गोळा करणे द्वजतके सोपे असते, त्याहीपेक्षा द्वतिा 
अन्वयाथु लावणे मात्र कठीण असते. लेखकािी सामाद्वजक मतप्रणाली आद्वण सामाद्वजक द्वनष्ठा यावंरून 
लेखकािे सामाद्वजक मूळ आद्वण कूळ ठरते काय? स्वतःच्या वगाशी द्रोह करणारे लेखक म्हणून 
शलेी,कालाइल व टॉलस्टॉय ही उदाहरणे सहज सागंता येतील. रद्वशयाबाहेरिे पुष्ट्कळसे कम्युद्वनस्ट लेखक 
दद्वलतवगीय नाहीत. सोद्ववएत व माक्सुवादी समीक्षकानंी रद्वशय लेखकवगाच्या सामाद्वजक मुळाकुळािी व 



 

अनुक्रमणिका 

सामाद्वजक द्वनष्ठािंी नेटकी कलपना स्पष्ट करणारे प्रदीघु संशोधन करून ठेद्ववलेले आहे. अशा रीतीने पी. 
एन्. साकूद्वलन् याने शतेकरी वगु, कद्वनष्ठ मध्यमवगु, लोकशाहीवादी बुद्वद्धजीवी वगु, मध्यमवग,ु उमराववगु 
व क्रादं्वतकारी दद्वलतवगु अशी साद्वहत्याद्ववषयी द्वभन्न द्वभन्न वगुवारी कलपून त्या त्या साद्वहत्यातंील 
परस्परभेदही साके्षपाने दाखवनू द्वदलेला आहे. जुन्या वाङ्मयाच्या अभ्यासाबाबतही रद्वशयन पदं्वडत हे 
रद्वशयन उमराववगािे अनेक वगोपवग ुकरीत असतात व तदनुसार वारशाने आलेली धनदौलत, तसेि 
पूवीिे लागेबाधें याचं्या बळावर पुद्वश्कन व गोगॉल, तुगेनेव्ह व टॉलस्टॉय हे कोणत्या द्ववद्वशष्ट उमराववगात 
मोडतात, हे दाखवनू देता येते. [e.g. D. Blagoy, Sotsiologiya tvorchestva Pushkina (The Sociology of Pushkin’s Creation) 

. Moscow 1931.] परंतु पुद्वश्कनने बड्ा जमीनदार-सरदाराचं्या हलाखीच्या काळातील द्वहतसंबधंािें व 
गोगॉलने युके्रनमधील कद्वनष्ठ जमीनदाराचं्या द्वहतसंबधंािें प्रद्वतद्वनद्वधत्व केले, असे द्वसद्ध करणे मुस्ष्ट्कलीिे 
ठरेल. त्याचं्या कलाकृतींमधील सवुसाधारण मतप्रणाली आद्वण त्याचं्या कलाकृतींिे आवाहन, द्ववद्वशष्ट गट व 
कालखंड याचं्या सीमा ओलाडूंन पलीकडे जाणारे आहे, हे ध्यानात घेतलयास वरील प्रकारिा द्वनष्ट्कषु 
खरोखर द्वसद्ध होण्याजोगा नाही. [Herbert Schoeffler, Protestantismus und Literatur, Leipzig 1922. Questions of social 
provance are obviously closely related to questions of early impressions, of the early physical and social milieu of a writer. As 
Schoeffler has pointed out, the sons of country clergymen did much to create the British pre-Romantic literature and taste of the 
eighteenth century. Having lived in the country, almost literally in the churchyard, they may well have been predisposed to a taste 
for landscape and graveyard poetry, for ruminations on death and immortality.]  
 

सामाद्वजक दजा, द्वनष्ठा व मतप्रणाली याचं्या योगाने उत्पन्न होणाऱ्या प्रश्नाचं्या बाबतीत लेखकािे 
मूळ व कूळ अगदी गौण स्वरूपािी भदू्वमका बजावते; कारण लेखकानंी आपली लेखणी स्वतेर वगाच्या 
द्वहतासाठी द्विंजद्ववलेली आहे, असे अनेकदा उघड द्वदसून येते. द्वशवाय खालच्या स्तरात जन्म घेऊनही 
आपलया आश्रयदात्यािंी मतप्रणाली व अद्वभरुिी अंगीकारलेलया लोकाकंडून बरीिशी दरबारी काव्यरिना 
िंालेली आहे, हेही आढळून येईल. 
 

लेखकािी सामाद्वजक द्वनष्ठा, दृद्वष्टकोण व मतप्रणाली यािंा अभ्यास केवळ त्याच्या लेखनावरूनि 
करता येतो, असे नाही. पुष्ट्कळदा लेखनबाह्य स्वरूपाच्या िद्वरत्रात्मक कागदपत्रावंरूनही तो करता येतो. 
कारण लेखक हा एक नागद्वरक असतो, सामाद्वजक व राजकीय स्वरूपाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावंर त्याने 
जाहीर मतप्रदशनुही केलेले असते, तसेि त्याने समकालीन समस्यामंध्ये भागही घेतलेला असतो. 
 

लेखकाचं्या व्यस्क्तगत, राजकीय व सामाद्वजक भदू्वमकासंंबंधी स्वतंत्ररीत्या बराि अभ्यास िंालेला 
आहे व अलीकडच्या काळात तर या भदू्वमकातं अनुस्यतू असणाऱ्या आर्मथक पद्वरणामाकंडे अद्वधकाद्वधक लक्ष 
पुरद्ववले जात असते. याि धतीवर बेन जॉन्सन् यािा आर्मथक दृद्वष्टकोण पूणपुणे मध्ययुगीन कसा होता, 
त्यािे प्रद्वतपादन करताना एल. सी. नाइट्स् याने समकालीन अन्य नाटककारापं्रमाणे बेन् जॉन्सननेही 
उदयोन्मुख सावकारवगु, मक्तेदार व्यापारी, सटे्टबाज व ‘कफनपेद्वटकािें कारखानदार’ यािें कसे द्ववडंबन 
केले आहे, हे दाखवनू द्वदलेले आहे. [L. C. Knights, Drama and Society in the Age of Jonson, London 1937 and Penguin 

Books 1962] शके्सद्वपअरिी ऐद्वतहाद्वसक नाटके व स्स्वफ्टिे गद्वलव्हसु रॅव्हलस यासंारयया द्वकत्येक कृतींिा 
नवा अन्वयाथु समकालीन राजकीय पद्वरस्स्थतीच्या द्वनकटत्वाच्या संदभात लावनू दाखद्ववण्यात आलेला 
आहे. [Lily Campbell, Shakespeare’s Histories : Mirrors of Elizabethan Policy, San Marino 1947; Sir Charles Firth, ‘The Political 

Significance of Swift’s Gulliver’s Travels Essays : Historical and Literary, Oxford 1938, pp. 210-41.] लेखकाने केलेले 
मतप्रदशनु, त्याने घेतलेले द्वनणयु व त्यािे कायु या गोष्टी व त्याच्या साद्वहत्यकृतींत गर्मभत असणारे प्रत्यक्ष 
सामाद्वजक पद्वरणाम या दोहोंिी गल्लत करता कामा नये. या दोहोंत तफावत संभाव्य आहे हे दशदु्ववणारे 
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ठळक उदाहरण म्हणजे बालिंॅक. बालिंॅकिी सहानुभतूी उघड उघड जुन्या जमान्याकडे, उमराववगाकडे 
व द्विस्ती धमुपीठाकडे असली, तरी त्यािी सहजप्रवृत्ती व कलपनाशक्ती द्वकती तरी अद्वधक समावशेक 
स्वरूपािी होती. ती सटोद्वडये व मध्यमवग ुयामंधून उदयास येणाऱ्या नव्या समथु माणसाच्या बाजूिी होती. 
तेव्हा द्वसद्धान्त व व्यवहार, मान्य असणाऱ्या श्रद्धािें प्रकटीकरण व सजुनक्षमता यामंध्ये लक्षणीय तफावत 
पडणे शक्य असते. 
 

सामाद्वजक मूळ आद्वण कूळ, द्वनष्ठा व मतप्रणाली यािंी पद्धतशीर माडंणी केलयास तीमधून एक 
नमुना म्हणून झकवा द्ववद्वशष्ट देशकालातील एक नमुना म्हणून, लेखकािे समाजद्ववज्ञान द्वसद्ध होऊ शकेल. 
लेखक सामाद्वजक प्रद्वक्रयेशी द्वकतपत तादात्म्य पावले आहेत, यावरून त्याचं्यात आपण भेद करू शकतो. 
लोकद्वप्रय साद्वहत्यात हा तादात्म्यसंबधं अत्यंत द्वनकटिा असतो. परंतु सुखवादी प्रणालीत 
(Bohemianism) कलंदर वृत्तीिा कवी व द्ववमुक्त सजुनशील प्रद्वतभावतं याचं्याबाबत सामाद्वजक असहभाग 
झकवा ‘सामाद्वजक अंतर’ पराकोटीला गेलेले आढळते. एकंदरीत आधुद्वनक काळात पाश्चात्त्य देशातं 
साद्वहस्त्यकािें वगीय संबंध बरेि द्वशद्वथल िंालेले आहेत. ‘बुद्वद्धजीवी’ म्हणून तुलनेने स्वतंत्र असा 
व्यावसाद्वयकािंा एक मधला वगु उदयास आलेला आहे. या वगािा सामाद्वजक दजा, त्यािे 
शासकवगावरील अवलंबनािे प्रमाण, त्याच्या उपजीद्ववकेिी नेमकी आर्मथक साधने, हरएक समाजात 
असलेली त्यािी प्रद्वतष्ठा या गोष्टींिा माग काढणे हे साद्वहस्त्यक समाजद्ववज्ञानािे कायुहोय. 
 

अशा इद्वतहासािी सवुसामान्य रूपरेषा पुष्ट्कळशी आधीि स्पष्ट िंालेली आहे. लोकद्वप्रय मौद्वखक 
साद्वहत्याच्या बाबतीत आपण लोकाश्रयावरि घद्वनष्ठपणे अवलंबून असणाऱ्या गायकवगाच्या झकवा 
कथाकथक वगाच्या कायािे अध्ययन करीत असतो. प्रािीन ग्रीसमधील भाटिारण, प्रािीन ट्यूटॉनमधील 
‘स्कॉप’ (Scop) व पौवात्य देशातंील तसेि रद्वशयामधील धदेवाईक लोककथाकथक ही या तऱ्हेिी 
उदाहरणे होत. प्रािीन ग्रीक नगरराज्यामंध्ये, शोकनाट्यािे लेखक, तसेि द्वडद्वथरॅम्ब (मद्वदरादेवीिी 
उपासनागीते) व स्तुद्वतपाठक गीते द्वलद्वहणारे झपडारसारखे गीतकार यानंा अधधुार्ममक स्वरूपािे स्थान 
खद्विति होते. युद्वरद्वपडीजिीइस्स्कलसशी तुलना केलयास हे स्थान हळूहळू जास्तजास्त धमुद्वनरपेक्ष कसे 
होत गेले, हे आपणास दाखवनू देता येते. व्हर्मजल, होरेस व ओस्व्हड हे कवी रोमन साम्राज्याच्या काळात 
ऑगस्टस व द्वमद्वसनस या सम्राटाचं्या सढळ औदायावर व सद भावनेवर अवलंबून होते, असाि द्वविार 
आपणास त्याचं्याबाबत करावा लागतो. 
 

मध्ययुगीन काळात संन्यासी आपापलया गुहातं, भाटिारण हे राजे झकवा सरदार याचं्या महालातं व 
भटकन्ती करणारे द्वविान पदं्वडत हे रस्तोरस्ती,असा देखावा आढळतो. लेखक म्हटला की तो एकतर 
कारकून झकवा पदं्वडत, गायक, स्तुद्वतपाठक वा भाटिरण तरी असे. परंतु बोहेद्वमयािा दुसरा व्हेन्सलॉस 
झकवा स्कॉटलंडिा पद्वहला जेम्स याचं्यासारखे खुद्द काही राजेही आता कवी—अथात हौशी नवद्वशके कवी 
बनले होते. जमुनीतील िारणवग ुहा काराद्वगरासारखा एका कद्ववसंघटनेमध्ये संघद्वटत िंालेला आहे इतर 
काराद्वगरासंारखा तो आपलया काव्यकौशलयािा व्यवसाय करतो. पुनरुज्जीवनकालापासून तौलद्वनक दृष्ट्ट्या 
काहीसा अद्वलप्तराहणारा लेखकािंा एक ‘मानव्यद्ववद्यापारंगत’ –वग ु उदयाला आला. हा वगु कधी 
देशोदेशी भटके व आपलया आश्रयदात्याचं्या सेवते आपली काव्यशक्ती राबवी. स्वतःच्या जीद्ववतध्येयाद्ववषयी 
भव्योदात्त कलपना बाळगणारा पेराकु हा आधुद्वनक युगातला पद्वहला रानकवी होय, तर ॲद्वरद्वटनो याला 
साद्वहस्त्यक पत्रकारािी जुनी आवृत्तीि म्हणता येईल. ॲद्वरद्वटनो लोकानंा कोंडीत गाठून व त्याचं्या 
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अडिणींिा फायदा घेऊन जगत असे. लोकामंध्ये त्याच्याद्ववषयी गौरवािी व आदरािी भावना 
असण्याऐवजी उलट त्यािी लोकानंा दहशति वाटत असे. 
 

यापुढिा इद्वतहास हा बहुताशंी भलया वा बुऱ्या आश्रयदात्याकंडून वािकवगाद्ववषयी अंदाज बाधूंन 
धोरण आखणाऱ्या प्रकाशकरूप अडत्याकंडे िंालेलया सत्तासंक्रमणािा इद्वतहास आहे. दरबार आश्रयािी 
प्रथा काही सावुद्वत्रक नव्हती. आधी द्विस्ती धमुपीठ व तदनंतर लौकरि रंगभमूी या संस्थानंी आपापलया 
गरजेनुसार द्ववद्वशष्ट प्रकारच्या साद्वहत्याला आश्रय द्वदला. अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी इंग्लंडात या 
आश्रयदात्या प्रथेिा ऱ्हास सुरू िंाला. पूवीच्या आश्रयदात्यािंा आश्रय तर तुटला द्वन वािकािंा लोकाश्रय 
तर पुरेसा लाभलेला नाही, असा काही काळ येऊन साद्वहत्याला आर्मथक दृष्ट्ट्या अद्वधक वाईट द्वदवस आले. 
ग्रब स्रीटमधील जॉन्सन्िे प्रारंभकालीन जीवन व लॉडु िेस्टरद्वफलड्द्ववषयी त्यािी बेपवाई या गोष्टी या 
स्स्थत्यंतरािे प्रतीकि होत. अगोदरच्या द्वपढीति सरदार–दरकदार व द्ववद्यापीठीय मंडळी ग्राहक 
बनलयावर द्वमळालेलया उदार आश्रयाखाली पोपने होमरच्या भाषातंरातून भरपूर माया गोळा केली होती. 
 

एकोद्वणसाव्या शतकापासून म्हणजे स्कॉट व बायरन् यािंा एकंदर साद्वहत्याद्वभरुिीवर व 
लोकमतावर जबरदस्त पगडा बसलयावर लेखकानंा भरपूर आर्मथक प्राप्ती होऊ लागली. व्हॉलतेअर व गटे 
यानंी सबधं महािीपकलपीय युरोपात लेखकािी प्रद्वतष्ठा व स्वावलंबन फार मोठ्या प्रमाणावर वाढद्ववले. 
सवुसाधारण वािकवगात वाढ िंालयामुळे व ‘एझडबरो द्वरव्ह्य’ू आद्वण ‘क्वाटुली द्वरव्ह्य’ू यासंारखी दजेदार 
समीक्षाप्रधान द्वनयतकाद्वलके द्वनघालयामुळे जवळ जवळ एक स्वतंत्र संस्था म्हणून साद्वहत्याला अद्वधकाद्वधक 
स्थान द्वमळू लागले. मात्र साद्वहत्याला असे स्थान अठराव्या शतकाति लाभले होते, असा दावा प्रॉस्पर द 
बारातंी याने आपलया लेखनात १८२२ मध्येि केलेला आढळून येतो. [Prosper de Barnte, De la litterature francaise 
pendant le dix - buitieme siecle. Paris, third ed., 1822, p. v. The preface is not to be found in the first edition, of 1809. Barante’s 
theory is brillinatly developed by Harry Levin in ‘Literature as an Institution, Accent, VI (1946) , pp. 159-68. Reprinted in Criticism 
(ed. Schorer, Miles, McKenzie) , New York 1948, pp. 546-53.]  
 

ॲशले थॉनुडाइक याने आवजुून म्हटलयाप्रमाणे एकोद्वणसाव्या शतकातील मुद्वद्रत साद्वहत्यािेजर 
कोणते ठळक लक्षण असेल, तर ते ग्राम्यता झकवा मध्यम दजा हे नसून त्यािी वािकसापेक्ष द्ववद्वशष्टता हे 
आहे. हे मुद्वद्रत साद्वहत्य एकस्वरूपी वा एकद्वजनसी वािकवगासाठी द्वलद्वहलेले नव्हते. त्यािा वािकवगु 
अनेकद्ववध वािकगटातं द्ववभागलेला होता व पद्वरणामी द्ववषय, द्वहतसंबंध व प्रयोजने या गोष्टींबाबतही त्यािंी 
द्ववभागणी अनेकद्ववध होत गेली. [Ashley H. Thorndike, Literature in a Changing Age, New York 1921, p. 36.]  
 

क्य ूडी द्वलस्व्हस द्वहिा णिक्शन् अँन्ड द रीलडग पस्ब्लक [Q. D. Leavis, Fiction and the Reading Public, 

London 1932.] हा गं्रथ म्हणजे थॉन् डाइकच्या उक्तीवरील प्रविनि म्हणता येईल. अठराव्या शतकात जो 
शतेकरी वग ुनव्याने वािावयास द्वशकला, त्याला सुद्वशद्वक्षत व द्ववद्यापीठीय मंडळी वािीत होती, तेि साद्वहत्य 
वािाव े लागे; उलटपक्षीएकोद्वणसाव्या शतकातील वािकवगाला ‘एकस्वरूपी सावुजद्वनक वािकवगु’ 
म्हणण्याऐवजी ‘अनेकस्वरूपी सावुजद्वनक वािकवगसुमूह’ असे रास्तपणे संबोधता येईल, ही गोष्ट 
लेद्वखकेने आपलया गं्रथात द्वनदशनुास आणली आहे. आजच्या आपलया काळात तर प्रकाशनाच्या जंत्र्या 
आद्वण द्वनयतकाद्वलकाचं्या िळती यािंी संयया श्रेढीने वाढलेली आहे. आता नऊदहा वषांच्या द्वकशोरासंाठी, 
प्रशालेतील द्ववद्यार्थयांसाठी, ‘एकलकोंडे’ जगणाऱ्यासंाठी अशी खास पुस्तके, तसेि व्यापारी-पद्वत्रका, 
घरगुती माद्वसके, रद्वववार-शाळािंी साप्ताद्वहके, पाद्वश्चमात्यासंाठी द्वनघणारी द्वनयतकाद्वलके, ‘सत्यकथा’ 
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म्हणद्ववणाऱ्या अद भतुरम्य कथा याही अस्स्तत्वात आलेलया आहेत. प्रकाशक, द्वनयतकाद्वलके, लेखक 
सारीि मंडळी द्ववशषेज्ञ बनत िाललेली आहे. 
 

अशा रीतीने साद्वहत्याच्या आर्मथक पायािा व लेखकाच्या सामाद्वजक दजािा अभ्यास हा 
अद्वनवायुपणेि ज्या वािकवगाला उदे्दशून लेखक द्वलद्वहतो आद्वण ज्याच्यावर तो आर्मथक दृष्ट्ट्या अवलंबून 
असतो; त्या वािकवगाशी बाधंला गेलेला आहे. [Some work on these questions : Alfred A. Harbage, Shakespeare’s 
Audience, New York 1941; R. J. Allen, The Clubs of Augustan London, Cambridge, Mass. 1933; Chauncey B. Tinker, The Salon 
and English Letters, New York 1915; Albert Parry, Garrets and Pretenders : a History of Bohemianism in America, New York 
1933.] सरंजामशाही आश्रयदात्यािंा म्हणून एक वािकवग ु असतो व तो पुष्ट्कळदा मोबदलयात िागंलीि 
खंडणूक करून घेतो. त्याला व्यस्क्तगत भाटद्वगरी हवी असते; एवढेत नव्हे तर आपलया सरंजामशाही 
द्वशरस्त्याशंी जमवनू घेणारे लेखनि हवे असते. जुन्या जमान्यात जेव्हा द्ववद्वशष्ट लोकसमूहात लोकगीतािंी 
िलती असे, तेव्हा तर साद्वहस्त्यकािे हे परावलंबन द्ववशषेि होते. कारण तेथे ताबडतोब पसंतीस 
उतरलयाद्वशवाय त्याचं्या रिनेिा प्रसारि िंाला नसता. रंगभमूीच्या संदभातील पे्रक्षकािें स्थानही असेि 
प्रत्यक्ष महत्त्वािे ठरते. खुलया रंगमंिाने युक्त असे ‘ग्लोब’, द्वमश्र श्रोतृवग ुखेिणारे ‘साउथबँ’कव उच्च वगीय 
पे्रक्षकािंी द्ववशषे वदुळ असणारे बदं्वदस्त ‘ब्लॅक फ्रायसु’ अशा रंगमंद्वदरातंील पे्रक्षकवगाच्या द्वभन्न द्वभन्न 
स्तरानुंसार शके्सद्वपयरच्या रिनेतील द्वभन्न द्वभन्न कालखंड व त्याच्या शलैीत घडून आलेली पद्वरवतुने यािंा 
मागोवा घेण्यािे प्रयत्न िंालेले आहेत. परंतु यानंतरच्या काळात मात्र लेखक व त्यािा वािकवगु 
याचं्यामधील नेमके नाते स्पष्ट करून दाखद्ववणे कठीण होऊन बसते. येथून पुढे वािकवगात िंपाट्याने वाढ 
होत जाते, त्या वगािी द्ववद्ववध स्तरातं द्ववभागणी होऊ लागते व त्या वगाला अठरा पगड स्वरूप प्राप्त होऊन 
लेखक व वािक याचं्यामधील मध्यस्थािंी संयया वाढत जाते. आपण सालाँ (Salon : खानदानी 
द्वस्त्रयाकंडील काव्यशास्त्र वनोदाच्या बठैकी, काफे, क्लब्ज, अकादमी व द्ववद्यापीठ अशा तऱ्हेच्या सामाद्वजक 
संस्थानी बजावलेलया कामद्वगरीिा अभ्यास करू शकतो. समीके्षला वाद्वहलेली माद्वसके व द्वनयतकाद्वलके 
याचं्याबरोबर प्रकाशनगृहाचं्या इद्वतहासािाही मागोवा आपण घेऊ शकतो.समीक्षक हा एक महत्त्वािा 
मध्यस्थ घटक बनतो. कलासमीक्षकािंा वगु, गं्रथपे्रमी मंडळी व गं्रथसंग्राहक हे द्ववद्वशष्ट स्वरूपाच्या 
साद्वहत्याला उते्तजन देत असतात. खुद्द साद्वहस्त्यकाचं्या संस्थाकंडून लेखक झकवा भावी लेखक याचं्यासाठी 
एक खास वािकवग ु तयार होण्यास मदत होऊ शकते. अमेद्वरकेत थकलयाभागलया व्यापारी वगासाठी 
फुरसतीच्या वेळी कालपद्वनक मनोरंजनािी व कलास्वादािी सोय व व्यवस्था करणाऱ्या द्वस्त्रया असतात. या 
द्वस्त्रयाि प्राधान्याने (व्हेब्लेन्च्या मते) अमेद्वरकन साद्वहत्याद्वभरुिीच्या द्वक्रयाशील द्वनयंत्रक बनलेलया आहेत. 
 

तरीसुद्धा जुनी घडी बदलून द्वतच्या जागी सवुस्वी नवी व्यवस्था आलेली आहे, असे नाही. सवुि 
आधुद्वनक शासनकते द्वभन्न द्वभन्न प्रमाणात साद्वहत्याला आश्रय देऊन त्याच्या अद्वभवृद्धीला हातभार लावीत 
असतात. अथात राजाश्रय म्हटला की द्वनयंत्रण व देखरेख ही ओघाने येताति. [See Grace Overmyer, 

Government and the Arts, New York 1939. On Russia, see the writings of Freeman, Max Eastman, W. Frank, etc.] गेलया 
काही दशकातं सविंकष द्वनयंत्रणवादी सत्ताधाऱ्याकंडून साद्वहत्यावर जो जाणूनबुजून दबाव येत असतो, 
त्याद्ववषयी सागंाव े द्वततके थोडेि. हा दबाव उभयद्ववध असतो. जुलूमजबरदस्ती, गं्रथदहन, द्वनयंत्रक-
यंत्रणेिीबधंने, मुस्कटदाबी, सक्त ताकीद असा तो नास्स्तपक्षी, तर ‘रक्त आद्वण माती’या जातीच्या 
प्रादेद्वशकतेला झकवा सोस्व्हएटप्रणीत ‘समाजवादी वास्तववादा’ला प्रोत्साहन देणारा असा अस्स्तपक्षीही तो 
असतो. ठरवनू द्वदलेलया द्वविारप्रणालीत बसणाऱ्या आद्वण तरीही ‘श्रेष्ठ कला’ या अद्वभधानाला पात्र 
ठरण्याजोग्या साद्वहत्यद्वनर्ममतीत शासनाला अपयश आलेले असले, तरी जे लेखक स्वखुषीने वा नाखुषीने 
सरकारी आदेशाशी एकरूप होतात, त्याचं्या बाबतीत तरी शासकीय द्वनयमनातूनि सजुनशील द्वनर्ममतीसाठी 
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जरूर ती सुद्ववधा व शक्यता प्राप्त होत असते, या मतािे खंडण करता येण्यासारखे नाही. अशा प्रकारे 
सोस्व्हएट रद्वशयात तत्त्वतः तरी साद्वहत्य ही एक सामुदाद्वयक कला बनत िालली आहे व कलावंत हा पुनश्च 
समाजाशी एकरूप होऊ लागला आहे. 
 

पुस्तकािी यशस्स्वता, अस्स्तत्व व पुनरुज्जीवन यािंा आलख झकवा एखाद्या लेखकािी प्रद्वतष्ठा वा 
कीती या गोष्टी प्रामुययाने सामाद्वजक घटनाि होत. अथात या घटना काही अंशी तरी साद्वहत्याच्या 
‘इद्वतहासा’ति मोडतात. कारण एखाद्या लेखकािा अन्य लेखकावर पडलेला प्रभाव व साद्वहस्त्यक परंपरेत 
पद्वरवतुन वा रूपातंर घडवनू आणण्यािे त्यािे सवुसाधारण सामर्थयु यावंरि त्याच्या प्रद्वतष्ठेिे झकवा कीतीिे 
मोजमाप होत असते. हरएक कालखंडाच्या ‘सवुसाधारण वािका’िे औपिाद्वरक स्वरूपािे कमीअद्वधक 
मतप्रदशनु प्रद्वतद्वनद्वधभतू म्हणून मानले जात असते व त्याच्या आधारेि प्रायः लेखकाच्या प्रद्वतष्ठेिा शोध 
आजवर तरी घेतला जात असतो; तेव्हा ‘अद्वभरुिीच्या िक्रनेद्वमक्रमा’िी ही संपूणु समस्या एकीकडे 
‘सामाद्वजक’ ठरत असली, तरी द्वतला अद्वधक नेमक्या स्वरूपात समाजशास्त्रीय पायावर उभी करता येणे 
शक्य आहे. पुस्तकाच्या द्वनघालेलया आवृत्त्या, त्याच्या द्ववकलया गेलेलया प्रती यािंा पुरावा गोळा करून 
त्यावर साके्षपी संशोधन केलयास पुस्तक व त्याला यःशप्राप्ती करून देणारी द्ववद्वशष्ट जनता यामंधील प्रत्यक्ष 
कायुकारी ठरलेलया संबंधािा वधे घेता येणे शक्य असते. 
 

प्रत्येक समाजाच्या अद्वभरुिीच्या स्तरीकरणामध्ये खुद्द त्या समाजािे स्तरीकरणही प्रद्वतझबझबत 
िंालेले असते. समान्यतः उच्च वगीय प्रमाणके (norms) खालच्या वगाकडे संक्रद्वमत होत असतात. परंतु 
कधी कधी ही संक्रमणद्वक्रया उलट्या क्रमानेही घडते. लोकसाद्वहत्य व आद्वदमकला यादं्ववषयीिी आस्था हे 
यािे उत्तम उदाहरण आहे. राजकीय आद्वण सामाद्वजक प्रगती व सौंदयुशास्त्रीय दृष्ट्ट्या िंालेली प्रगती या 
दोहोंत अद्वनवायु समवर्मतत्व असतेि असे नाही. बझू्वा–मध्यमवगीयािें राजकीय विुस्व प्रस्थाद्वपत 
होण्याच्या द्वकतीतरी पूवी साद्वहत्यािे नेतृत्व त्या वगाकडे गेलेले होते. वय, झलग, द्ववद्वशष्ट सामाद्वजक गट व 
द्ववद्वशष्ट संस्था यातंील द्वभन्नतेमुळे अद्वभरुिीच्या सामाद्वजक स्तरीकरणात अडथळा येतो, एवढेि नव्हे तर ती 
प्रद्वक्रया रद्दबातलही होऊ शकते. आधुद्वनक साद्वहत्याच्या संदभात फॅशन ही गोष्टसुद्धा एक महत्त्वािी बाब 
ठरते. कारण स्पधाळू व बदलत राद्वहलेलया समाजात उच्च वगीय प्रमाणकािें तत्काळ अनुकरण केले जात 
असते. तेथे फॅशन बदलताि लगोलग नवी प्रमाणके येण्यािी सतत गरज असते. गेलया काही दशकातं जी 
सामाद्वजक पद्वरवतुने दु्रतगतीने घडून आलेली आहेत व कलावंत द्वन त्यािा श्रोतृवग ुयािें संबधं एकंदरीति 
जे द्वशद्वथल बनले आहेत, त्यािे प्रद्वतझबब िंपाट्याने बदलत असलेलया अद्वभरुिीमध्ये खद्वित द्वदसून येते. 
 

ग्रब स्रीट, बोहेद्वमया, न्ययूॉकुमधील ग्रीद्वनि खेडे, देशातंर करणारे अमेद्वरकन लोग यामंधून प्रतीत 
होणारी आधुद्वनक लेखकािी समाजाशी ताटातूट समाजवैज्ञाद्वनक अभ्यासाला आवाहन करणारी आहे. ज्या 
वळेी कलावतंानंा “आपली उद्वद्दष्टे व आपलया समाजािी उद्वद्दष्टे यामंध्ये द्वनराशाजनक आंतर्मवरोध जाणव ू
लागतो, कलावतं स्वसमाजािे कट्टर द्ववरोधक बनलेले असतात व त्याचं्या दृष्टीने समाज बदलण्यािी आशा 
अद्वजबात नष्ट होते, त्या वळेी ‘कलेसाठी कला’ या तत्त्वािा जोर असतो.” [Georgi V. Plekhanov, Art and Society, 
New York 1936, pp. 43, 63, etc. Chiefly ideological discussions are : A. Cassagne, La Théorie de l’art pour l’art en France, Paris 
1906, reprinted 1959; Rose R. Egan, The Genesis of the Theory of Art for Art’s Sake in Germany and England, two parts, 
Northampton 1921-4; Louise Rosenblatt, L’Idée de l’art pour l’art dans la littérature anglaise, Paris 1931.] असे मत ग्यागी 
प्लेखानॉव या रद्वशयन समाजवाद्याने माडंलेले आहे. लेस्व्हन एल. शूझकग याने सोणशऑलॉनी ऑि 
णलिररीिेन्ि या आपलया गं्रथात अशा काही समस्यािें द्वित्रण केलेले आहे. त्याने अठराव्या शतकात 
कुटंुबसंस्था व द्वस्त्रया यानंी वािकवगु या नात्याने बजावलेलया भदू्वमकेिा तपशीलवार अभ्यासही अन्यत्र 
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माडंलेला आहे. [L. L. Schücking. Die Soziologie der literarischen Geschmacksbildung, Munich 1923 (second ed., Leipzig 
1931. English tr., The Sociology of Literury Iaste, London 1941) ; see Schücking. Die Familie im Puritanismus, Leipzig 1929.]  
 

आता असा बरािसा पुरावा गोळा िंालेला असला, तरी वाङ्मयद्वनर्ममती व द्वतिा आर्मथक पाया 
यामंधील नेमके संबंध कोणते असतात, एवढेि नव्हे, तर आम जनतेिा लेखकावर नेमका द्वकतपत प्रभाव 
पडत असतो, यासंबधंीिे द्वनणायक द्वनष्ट्कष ुप्रत्यंतर-पुराव्याद्वनशी क्वद्विति काढता आलेले आहेत. हे संबंध 
म्हणजे आश्रयदाते वा जनता यावंरील अवलंबन झकवा त्याचं्या आदेशानंा द्वनस्ष्ट्क्रयपणे तुकद्ववलेली मान या 
स्वरूपािे उघडि नव्हेत. खरोखर प्रत्येक नव्या लेखकाला आपलया कृतीिा आस्वाद घेणारी अद्वभरुिी 
तयार करावी लागत असते, ही गोष्ट कोलद्वरजने ओळखलेली होती. याि धतीवर स्वतःिा खास वािकवगु 
तयार करण्यात लेखक यशस्वी ठरू शकतील. 
 

लेखकावर समाजािा प्रभाव पडतो, तिति लेखकािाही समाजावर प्रभाव पडत असतो. कला ही 
काही जीवनािी केवळ नक्कल करीत नाही, तर ती त्याला रूपही प्राप्त करून देते. कस्लपत कथात्मक 
साद्वहत्यातील नायकनाद्वयकाचं्या नमुन्याबंरहुकूम आपलया जीद्ववताला आकार देणारे लोकही असू शकतात. 
त्यानंी पुस्तकातलया नमुन्यानुसार पे्रम केले आहे. गुन्हे व आत्महत्या केलेलया आहेत, मग ते पुस्तक गटेिे 
सॉरोन ऑि वदथर असेल झकवा ड्ुमािे मटकेणियसथ असेल. तरीपण पुस्तकािा वािकावर पडणारा प्रभाव 
आपणास नेमका सागंता येणे शक्य आहे काय? व्यंगद्वित्रणािा (Satire) पद्वरणाम काय होतो, त्यािे वणनु 
करून सागंणे शक्य आहे काय? ॲद्वडसनने स्वसमाजाच्या िालीरीतींत खरोखरि पद्वरवतुन घडवनू आणले 
झकवा द्वडकन्सने कजुबाजाऱ्यािंी कारागृहे, मुलाचं्या शाळा वा अनाथालये सुधारण्यास पे्ररणा द्वदली, हे खरे 
आहे काय? हॅद्वरयट बीिर स्टो ही खरोखरि ‘महान युद्ध घडवनू आणणारी छोटी स्त्री’ होती काय?‘गॉन् 
द्ववथ द झवड्’ या कादंबरीने संयुक्त संस्थानातील उत्तरप्रातंीय वािकवगाच्या द्वमसेस स्टोप्रणीत युद्धद्ववषयक 
दृद्वष्टकोणात पालट घडवनू आणला काय? हेझमग्व ेव फॉकनर यानंी आपलया वािकवगावर कशा प्रकारिे 
पद्वरणाम केलेले आहेत? आधुद्वनक राष्ट्रवादाच्या उदयामध्ये साद्वहत्यािा प्रभाव द्वकतीसा कायुकारी ठरला? 
स्कॉटलंडमध्ये वॉलटर स्कॉटच्या, पोलंडमध्ये हेद्वन्रक द्वसयेनद्वकयेद्ववजच्यािेकोस्लोव्हाद्वकयामध्ये ॲलॉइज 
द्वजरासेकच्या ऐद्वतहाद्वसक कादंबऱ्यानंी राष्ट्राद्वभमानाच्या अद्वभवृद्धीला व ऐद्वतहाद्वसक घटनािंी सवुसाधारण 
स्मृती जागृत ठेवण्याला द्वनद्वश्चतपणे हातभार लावला, यात मात्र शकंा नाही. 
 

वृद्ध वािकापेंक्षा तरुण वािकवगावर वािनािा पद्वरणाम अद्वधक तात्काळ व प्रभावीपणे होतो, व 
साद्वहत्य हे जीवनािा अन्वयाथु लावणारे एक भाष्ट्य न वाटता ते प्रत्यक्ष जीवनािे केवळ द्वलद्वपद्वनद्ववष्ट रूपातंर 
आहे, असे अननुभवी वािकाला भाबडेपणामुळे वाटत असते. द्ववस्तृत वािन करणाऱ्या व्यावसाद्वयक 
वािकवगाच्या मानाने फार कमी पुस्तकापंुरते वािन मयाद्वदत असणारा वािक आपलया वािनाकडे द्वनतातं 
गाभंीयाने पाहात असतो. या साऱ्या गोष्टी अथाति संभवनीयतेच्या पातळीवर आपणास गृहीत धरता येतील. 
पण या आडाययापंलीकडे नेमके असे काही कोष्टक माडूंन दाखद्ववणे आपणास शक्य आहे काय? 
समाजवैज्ञाद्वनक संशोधनात वा अन्य काही शाखातं केला जाणारा प्रश्नावलीिा उपयोग आपण करू शकू 
काय? पण यानेही काटेकोर वस्तुद्वनष्ठा साधता येण्यासारखी नाही, कारण व्यस्क्तगत वृत्तान्त गोळा 
करण्यािे हे प्रयत्न प्रश्नावली ज्या व्यक्तीला धाडली जाते;द्वतच्या स्मरणशक्तीवर व द्ववश्लेषणसामर्थयावर 
अवलंबनू असतात. द्वशवाय असा जमा केलेला साक्षीपुरावा तादं्वत्रक कोष्टकात बसवनू त्यािे मूलयमापन 
अखेर एका स्खलनशील मनाकडून व्हावयािे असते. पुन्हा ‘साद्वहत्य आपलया वािकवगावर कसा पद्वरणाम 
करते?’ हा प्रश्न अनुभवसापेक्ष आहे व त्यािे उत्तर द्वमळालेि तर ते अनुभवाला कौल लावनूि द्वमळेल. 
आपण साद्वहत्यािा व त्यािबरोबर समाजािाही व्यापकतम दृद्वष्टकोणातून द्वविार करीत असलयामुळे येथे 
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केवळ कलासमीक्षकाचं्या अनुभवािंा कौल घेण्यापेक्षा समग्र मानवजातीिाि कौल घेतला पाद्वहजे. परंतु 
अशा प्रश्नाचं्या अध्ययनाला तर नुकताि कोठे क्षीण प्रारंभ होत आहे. 
 

साद्वहत्य व समाज याचं्या संबधंातील अध्ययनातद एक जास्तीत जास्त सवुसाधारण भदू्वमका 
स्वीकारण्यात येत असते. ती ही की, सामाद्वजक साक्षीपुराव्यािंी साधने म्हणून—सामाद्वजक वास्तवािी 
गृहीतद्वित्रणे म्हणून—साद्वहत्यकृतीिे अध्ययन हाती घेणे. साद्वहत्यातून द्ववद्वशष्ट प्रकारिे सामाद्वजक द्वित्र 
द्वनष्ट्कर्मषत करता येईल, यात शकंा नाही, झकबहुना पद्धतशीर अभ्यासक अगदी प्रारंभकाळापासून 
साद्वहत्यािा उपयोग या धतीवरि करीत आलेले आहेत. इंग्रजी काव्यािा प्रथमि खराखुरा इद्वतहास 
द्वलद्वहणारा गं्रथकार टॉमस् वॉटुन् याने ‘आपलया काळािी वैद्वशष्ट्ट्ये प्रामाद्वणकपणे नोंदद्ववणे व द्वित्रमयी आद्वण 
बोलक्या स्वरूपात त्या काळच्या िालीरीतींिे प्रस्तुतीकरण द्विरस्थायी करणे, हे साद्वहत्यािे खास गुणधमु 
होत,’ असे प्रद्वतपादन केले आहे. [Thomas Warta, History of English Poetry, Londan 1774, Vol. I, P. I.] वॉटुन व त्यािे 
पुराणवस्तुसंशोधक वारसदार यानंा साद्वहत्य म्हणजे वेषभषेूिे व िालीरीतीिे भाडंार तसेि सासं्कृद्वतक 
इद्वतहासािी द्ववशषेतः अद भतुरम्य वीरकालाच्या उत्कषापकषाच्या इद्वतहासािी साधनसामग्रीि वाटते. 
आधुद्वनक काळातलया वािकापंैकी द्वकत्येक लोक झसक्लेअर लुई व गालसवदी, बालिंॅक व तुगेनेव्ह याचं्या 
कादंबऱ्या वािून त्यावंरून परकीय समाजादं्ववषयीच्या आपलया ठोकळ स्वरूपाच्या कलपना बनवीत 
असतात. 
 

एक सामाद्वजक दस्तैवजी कागदपत्रासारखे साधन म्हणून उपयोग केलयास साद्वहत्यामधून 
सामाद्वजक इद्वतहासाच्या रूपरेषा हाती येणे शक्य असते. िॉसर व लँगलँड यानंी िौदाव्या शतकात प्रिद्वलत 
असणारे दोन दृद्वष्टकोण कायम राखलेले आहेत. पूवीच्या काळी सामाद्वजक नमुन्यािें जवळ जवळ संपूणु 
सवेक्षण करण्यािा हेतू धरून कँिरबरीिेल्सच्या प्रोलॉगकडे पाद्वहले जात असे. शके्सद्वपयरिे मेरी 
वाइवनऑि लवडसर, बेन जॉन्सनिी द्वकत्येक नाटके व टॉमस डेलोनी याच्या गं्रथकृती यामंधून 
एद्वलिंाबेथकालीन मध्यमवगाद्ववषयी थोडीफार माद्वहती द्वमळते. अठराव्या शतकातील नवा मध्यमवगु 
(बुझ्वा) ॲद्वडसन, फीस्लडंग व स्मॉलेट यानंी द्विद्वत्रत केलेला आहे. जेन ऑस्स्टनने एकोद्वणसाव्या शतकाच्या 
प्रारंभकाळातील ग्रामीण समाज व धमुगुरू, तर रॉलप, थकॅरे व द्वडकन्स यानंी स्व्हक्टोद्वरयाकालीन 
समाजद्ववर्श् उभे केले. गेले शतक उलटताि, गालसवदीने उच्च मध्यमवगािे, वलेसने कद्वनष्ठमध्यमवगािे तर 
बेनेट याने प्रादं्वतक शहरी जीवनािे दशनु घडद्ववले. 
 

हॅद्वरयट बीिर स्टो व हॉवलेसपासून तो फॅरेल द्वन स्टाईनबेकपयिंतच्या लेखकाचं्या कादंबऱ्यामंधून 
अमेद्वरकन समाजजीवनािी अशाि प्रकारिी एक द्वित्रमाद्वलका नीट जुळवनू माडंता येईल. बालिंॅकच्या 
ह्यूमन कॉमेडीच्या पानापानामंधून द्ववहरणाऱ्या शकेडो व्यस्क्तद्वित्रामंध्ये क्रातं्युत्तर पुनपु्रस्थापनेनंतरच्या 
काळातील पॅद्वरस व फ्रान्समधील जीवनक्रम कायम राखलेला द्वदसून येतो. पू्रस्त याने ऱ्हास पावणाऱ्या फ्रें ि 
उमराववगाच्या सामाद्वजक स्तरीकरणािा माग अनेकानेक तपद्वशलासंह काढलेला आहे. तुगेनेव्ह व 
टॉलस्टॉय याचं्या कादंबऱ्यातूंन एकोद्वणसाव्या शतकातील रद्वशयन जमीनदारवगािे द्वित्रण आढळून येते, 
तसेि िेकाव्हच्या कथातूंन व नाटकातूंन व्यापारी व बुद्वद्धजीवी वगािे, तर शोलोकोवच्या रिनेतून 
सामुदाद्वयक शतेी करणाऱ्या शतेकऱ्यािे द्वित्र पाहावयास द्वमळते. 
 

अशी उदाहरणे आणखी अनंत पटीने वाढवता येतील. हरएक कादंबरीिे ‘द्ववर्श्’ आपणास जुळवनू 
उभे करता येईल. पे्रम आद्वण द्वववाह याप्रीत्यथु तसेि व्यापार द्वन व्यवसायधंदा यापं्रीत्यथु प्रत्येक लेखक 
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द्वकती भाग खिु घालतो, हेही दाखवता येईल, तसेि लेखकाने धमुगुरूिे द्वित्र शहाणे की मूखु, सात्स्त्वक 
की ढोंगी, रेखाटले आहे, यािीही दखल घेता येईल झकवा जेन ऑस्टीनमधील दयावदी लोक, पू्रस्तमधील 
उमराव झकवा हॉवलेसद्वनर्ममत द्वववाद्वहत मद्वहला याचं्या बाबतीत आपण द्ववशषेज्ञताही द्वमळव ू शकू. अशा 
प्रकारच्या द्ववशषेज्ञतेतून ‘एकोद्वणसाव्या शतकामधील अमेद्वरकन कादंबरीत द्विद्वत्रत िंालेले जमीनदारवग ुव 
कुळे यािें संबंध’, ‘इंग्रजी नाटक-कादंबरीतील दयावदी’ झकवा ‘द्ववसाव्या शतकातील अमेद्वरकन कादंबरीत 
द्विद्वत्रत िंालेले आयद्वरश अमेद्वरकन लोक’ यासंारयया द्ववषयावंर शोधद्वनबधं तयार करणे आपणास खद्विति 
शक्य आहे. 
 

परंतु अशा तऱ्हेच्या अध्ययनात साद्वहत्य हे केवळ जीवनािा आरसा, त्यािी नुसती प्रद्वतकृती झकवा 
साद्वहत्य म्हणजे एक सामाद्वजक दस्तैवज अशी समजूत जोवर आपण गृहीत धरून िालत आहोत, तोपयिंत 
अशा आपलया अध्ययनािे मोल अगदी नगण्यि ठरेल. कादंबरीकाराच्या कलात्मक पातळीिी आपणास 
जाण आली व केवळ सवुसाधारण पातळीपुरतीि नव्हे, तर रेखाटलेलया द्वित्रणािे सामाद्वजक वास्तवाशी 
नाते कोणते आहे, हे प्रत्यक्ष जाणण्याइतकी गती आपणास प्राप्त िंाली, तरि अशा अध्ययनानंा अथुपूणुता 
लाभेल. कलाकृतीिा वास्तववादीपणा सहेतुक आहे काय? की तीमध्ये काही द्वठकाणी व्यंगद्वित्रण, 
रूपद्ववडंबन झकवा स्वच्छंदतावादी आदशीकरण आहे?ॲणरटिोक्रसीॲन्ड द णमडलक्लासेस इन् नमथनी या 
अद्वतशय स्वच्छ कलपनाद्वनशी द्वलद्वहलेलया आपलया अभ्यासपूणु गं्रथात कोहन ब्राम्स्टेडने धोक्यािा इशारा 
अगदी रास्तपणे द्वदला आहे : “ज्याने नुसत्या साद्वहस्त्यकि नव्हे, तर अन्य प्रकारच्या साधनसामग्रीतून 
समाजरिनेिे ज्ञान पैदा केलेले आहे, तोि माणूस एखाद्या कादंबरीत द्ववद्वशष्ट सामाद्वजक नमुने व त्यांिे 
वणनु द्विद्वत्रत िंालेले आहे की नाही; िंालेले असलयास द्वकती प्रमाणात िंालेले आहे, यािा नीट छडा लाव ू
शकेल... केवळ कलपनाद्वनर्ममत भाग कोणता, वास्तववादी द्वनरीक्षणातून आलेला भाग कोणता व 
लेखकाच्या इच्छापूतीिा आद्ववष्ट्कार कोणता यािंा वधे घेऊन त्या त्या गोष्टी एकमेकापंासून अगदी 
काटेकोरपण अलग करता आलया पाद्वहजेत.” [E. Kohn-Bramstedt, Aristocracy and the Middle Classes in Germany, 
London 1937, p. 4.]  
 

याि पदं्वडताने मकॅ्स् व्हेबरप्रणीत आदश ु‘सामाद्वजक नमुन्या’ंद्ववषयीच्या संकलपनेिा उपयोग करून 
वगिेुष, नव्या उमरावािंा वतुनक्रम, द्वशष्टंमन्य आढ्यता (Snobbery) , ज्य ू जमातीबद्दलिा दृद्वष्टकोण 
यासंारयया सामाद्वजक प्रद्वक्रयािंा अभ्यास केलेला आहे व त्यावरून प्रद्वतपादन केले आहे की, अशा तऱ्हेच्या 
प्रद्वक्रयामंागे व्याद्वमश्र दृद्वष्टकोण असलयामुळे त्या काही वस्तुद्वनष्ठतर्थये वा वतुनद्ववषयक आकृद्वतबधं मुळीि 
ठरत नाहीत व म्हणून अन्य प्रकारच्या लेखनापेक्षा कथाकादंबरीसारयया कस्लपत लेखनात त्या अद्वधक 
उत्कृष्टप्रकारे माडंलया जातात. सामाद्वजक दृद्वष्टकोणाचं्या व आशाआकाकं्षाचं्या अभ्यासकानंा साद्वहस्त्यक 
साधनािंा अन्वयाथु कसा लावावयािा, यािी यथायोग्य जाणकारी असेल, तरि अशी साधने उपयुक्त 
ठरतात. प्रािीन कालखंडाच्या संदभात राजकीय, आर्मथक व एकंदर सावुजद्वनक कलयाणाच्या समस्यावंर 
लेखन करणाराचं्या म्हणजेि समाजवैज्ञाद्वनकांच्या साक्षी पुराव्यािंा अभाव असलयामुळे त्या कालखंडाबाबत 
साद्वहस्त्यक झकवा अधसुाद्वहस्त्यक साधनसामग्रीवर काम भागद्ववण्यावािून गत्यंतर नसते. कस्लपत कथात्मक 
साद्वहत्यातील नायकनाद्वयका, खलनायक व साहसी द्वस्त्रया याचं्या द्वित्रणातूंन या सामाद्वजक दृद्वष्टकोणािंी 
मजेदार गमके पाहावयास द्वमळू शकतील. [See André Monglond, Le Héros préromantique, Le Préromantisme francais, 
Vol. I, Grenoble 1930 R. P. Utter and G. B. Needham, Pamela’s Daughters, New York 1937. Also the writings of E. E. Stoll, e.g. 
‘Heroes and Villains : Shakespeare, Middleton, Bvron, Dickens’, in From Shakespeare to Joyce, Garden City 1944, pp. 307-27.] 
ही अध्ययने नेहमी नैद्वतक व धार्ममक द्वविाराचं्या अभ्यासाशी द्वभडत असतात. मध्ययुगीन काळातील 
देशद्रोह्यािंी अवस्था व दुसऱ्यािी धनदौलत बळकावनू बसणाऱ्या लोकादं्ववषयीिा मध्ययुगीन दृद्वष्टकोण 



 

अनुक्रमणिका 

आपणास ज्ञात िंालेला असून तो पुनरुज्जीवनकालापयिंत कसा रेंगाळत राद्वहला होता, यािीही आपणास 
कलपना आहे. शायलॉक व तदनंतर मोद्वलयरिा लाव्िार (L’Avare: कवडीचुांबक) हे अशा दृद्वष्टकोणािें 
प्रद्वतद्वनधी होत. त्यानंतरच्या शतकामध्ये खलपात्राच्या माथी कोणते‘महापातक’ मारलेले आहे?तसेि 
त्याच्या खलत्वािी संकलपना वैयस्क्तक नीद्वतद्वनयमानुंसार कस्लपलेली आहे की सामाद्वजक नीतीनुसार 
कस्लपलेली आहे? तो खरोखर बलात्कारी आहे की द्ववधवािंा बधंद्ववमोिक आहे?—असे प्रश्न दत्त म्हणून 
पुढे आले. 
 

पुनराज्यारोहणकालातील (१९६६ नंतरिी) इंग्रजी सुखास्न्तका हे यािे एक मासलेवाईक 
उदाहरण आहे. या सुखास्न्तका म्हणजे लँबच्या कलपनेप्रमाणे केवळ स्त्रीलंपट समाजद्ववर्श् झकवा व्यद्वभिार व 
लुटूपुटूच्या द्वववाहािंी पऱ्यािंी दुद्वनया होती काय? की मेकॉले कलपना करून देतो, तसे ते ऱ्हासकालीन 
उल्लू व पाशवी उमराववगािे अस्सल द्वित्रण होते? [Charles Lamb, ‘On the Artificial Comeddy’, Essays of Elia, 1821; T. 
B. Macaulay, The Dramatic Works of Wycherley, Congreve, Vanbrugh, and Farquhar’, Edinburgh Review, LXII (1841) ; J. 
Palmer, The Comedy of Manners, London 1913; K. M. Lynch, The Social Mode of restoration Comedy, New York 1926.] अथवा 
हे दोन्ही पयाय बाजूस सारून ती कला ज्या द्ववद्वशष्ट सामाद्वजक गटािी व ज्या द्ववद्वशष्ट श्रोतृवगासाठी केलेली 
द्वनर्ममती आहे, त्यािाि द्वविार येथे अद्वधक सयुस्क्तक ठरणार नाही काय? ती प्रकृद्वतवादी कला आहे, की 
जादा नाटकी शलैीिा सोस असणारी कला आहे, हे पाहावयास नको काय? ते व्यंगद्वित्रण की छद्मोक्ती 
(Irony) , आत्मद्ववडंबन की कलपनारम्य पातळीवरील द्वित्र आहे, अशा गोष्टींिी दखल घ्यावयास नको 
काय? इतर सवु तऱ्हेच्या साद्वहत्याप्रमाणे ही नाटकेसुद्धा केवळ साक्षीपुराव्यािे दस्तैवज नाहीत, तर 
ठोकळेबाज पाते्र, कंठाळी प्रसंग, नाटकी द्वववाह आद्वण ते जमद्ववण्याच्या नाटकी शती यािंी ती बनलेली 
आहेत. ई. ई. स्टोल याने नानाद्ववध युक्तवादादं्वनशी द्वनष्ट्कष ुकाढला आहे : “हा काही एखादा ‘वास्तव 
समाज नव्हे’, हे स्पष्टि आहे. एखाद्या ‘िलनी असलेलया जीद्ववतसरणी’िेही ते प्रामाद्वणक द्वित्र नव्हे. 
क्रातंीपासूनिे वा क्रातं्युत्तर, महान बडंापूवीिे वा नंतरिे,‘स्टुअटु राजवटीतले इंग्लंड’ असेही ते अथाति 
नाही.” [E. E. Stoll, ‘Literature and Life’, Shakespeare Studies, New York 1927, and several papers in From Shakespeare to 

Joyce, Garden City 1944] तथाद्वप रूढी आद्वण परंपरा यावंर स्टोलसारययाच्या लेखनात जो उद्वित भर द्वदलेला 
द्वदसून येतो, त्यातूनही साद्वहत्य व समाज यातंील नाते पूणुपणे उलगडते, असे नाही. कमालीिी 
अन्योस्क्तकथात्मक द्वित्रणे, पराकोटीिी अवास्तव जानपदगीते झकवा अगदी अद्वतरंद्वजत प्रहसने यािंी 
यथोद्वित उलटतपासणी करून पाद्वहलयास तत्कालीन सामाद्वजक जीवनाद्ववषयी थोडीफार कलपना 
आलयावािून राहात नाही. 
 

साद्वहत्यािे अस्स्तत्व एका द्ववद्वशष्ट पद्वरस्स्थतीत केवळ संस्कृतीिे अंग म्हणून सामाद्वजक संदभाति 
असते. वशं (race) , पद्वरस्स्थती (milieu) आद्वण क्षण (moment) ही सुप्रद्वसद्ध त्रयी तेन् याने माडंली खरी, 
पण तदनुसार प्रत्यक्ष अभ्यास मात्र केला जातो, तो फक्त पद्वरस्स्थतीिाि असतो. खुद्द तेनसुद्धा वशं या 
सािेबदं अज्ञात अद्ववभाज्य अवयवािे द्ववविेन अद्वतशय भोंगळपणेि करतो. वंश म्हणजे बहुधा एक तर 
मानीव ‘राष्ट्रीय स्वभाव’ तरी असतो, झकवा इंस्ग्लश व फ्रें ि मानीव ‘अस्स्मता’ (spirit) तरी असते. ‘क्षण’ ही 
संकलपना पद्वरस्स्थतीच्या संकलपनेत द्ववलीन होण्याजोगीि आहे. काळात पडणारे अंतर यािंा अथु 
पार्श्ुभमूीतील अंतर एवढाि ठरतो. परंतु जर का आपण ‘पद्वरस्स्थती’ या संजे्ञिे आणखी द्ववघटन करण्यािा 
प्रयत्न करू लागलो, तर मात्र द्ववश्लेषणाच्या संदभात खरीखुरी समस्या उद्भवते मग आपलया ध्यानात येते 
की, साद्वहत्यकृतीिी सवुप्रथम जाणवणारी पार्श्ुभमूी म्हणजे द्वतिी भाद्वषक व साद्वहस्त्यक परंपराि होय, 
आद्वण ही परंपरा पुन्हा एकूण सासं्कृद्वतक ‘वातावरणा’ने सीद्वमत िंालेली असते. आर्मथक, राजकीय व 
सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीशी साद्वहत्यािे प्रत्यक्ष नाते अत्यलप प्रमाणाति जोडता येणे शक्य आहे. सवुि 
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के्षत्रातंील मानवी कृतीिे संबधं अथाति अन्योन्याश्रयी असतात. आर्मथक पद्वरस्स्थतीति सामान्यतः एक 
प्रकारिी सत्ता अनुस्यतू असते व कौटंुद्वबक जीवनाच्या द्ववद्ववध स्वरूपावर द्वतिे द्वनयंत्रण खद्विति िालत 
असते. त्यामुळे उत्पादनािे द्ववद्ववध प्रकार आद्वण साद्वहत्यद्वनर्ममती यामंध्ये काही एक संबधं प्रसंगपरत्व ेलावता 
येणे, शक्य असते. द्वशक्षण व मानवी भावभावनाद्ववषयक रूढी आद्वण िालीरीती यादं्ववषयीच्या एकंदर 
संकलपनाचं्या बाबतीत कुटंुबसंस्था महत्त्वािी भदू्वमका बजावीत असते. अशा रीतीने पे्रमद्ववषयक रूढ 
कलपना, धमुद्ववषयक पूवुग्रह तसेिद्वनसगुद्ववषयक संकलपना याचं्याशी भावकाव्यािे नाते जोडणे शक्य आहे; 
परंतु हे नातेसुद्धा काही द्वतरकस व आडवळणी असण्यािाि संभव आहे. 
 

एकंदर मानवी द्वक्रयाकलापापैकी कोणती तरी एकि एक द्वक्रया बाकीच्या द्वक्रयाचं्या ‘प्रारंभास 
कारणीभतू’ आहे, हे मत ग्राह्य मानणे अशक्य वाटते. मग हे हवामानद्ववषयक, शारीद्वरक आद्वण सामाद्वजक 
पैलंूच्या समन्वयातून मानवी द्वनर्ममद्वतप्रद्वक्रयेिा अथु स्पष्ट करणारे तेन्िे मत असो; ‘अस्स्मता’ हीि 
इद्वतहासामधील पे्ररकशक्ती होय, असे मानणाऱ्या खुद्द हेगेलिे वा हेगेलवाद्यािें मत असो, झकवा यच्चयावत् 
गोष्टींिे आद्वदकरण उत्पादनपद्धतीत पाहणाऱ्या माक्सुवाद्यािें मत असो! मध्ययुगाच्या प्रारंभापासून 
भाडंवलशाहीच्या उदयापयिंत जी अनेक शतके दरम्यान उलटली, त्यातं कसलेही क्रादं्वतकारक स्वरूपािे 
तंत्रवैज्ञाद्वनक पद्वरवतुन घडून आलेले नाही, परंतु सासं्कृद्वतक जीवनात व द्ववशषेतः साद्वहत्यात मात्र प्रिडं 
स्स्थत्यंतरे घडून आली. झकबहुना तादं्वत्रक स्स्थत्यंतरािा युगधमु ओळखलयािी जाण सदैव, द्वकमानपक्षी 
ताबडतोब तरी, साद्वहत्याकडून व्यक्तद्ववली जातेि असे नाही व अथुशास्त्रज्ञ आद्वण सामाद्वजक द्वविारवतं 
यानंा औद्योद्वगक क्रातंीिी लक्षणे धडधडीत उघड िंालयानंतर बऱ्याि कालातंराने म्हणजे एकोद्वणसाव्या 
शतकाच्या िाद्वळशीत (एद्वलिंाबेथ गसॅ्केल, झकगस्ली, शालोटी ब्राँटे याचं्यापासून) इंग्रजी कादंबऱ्याचं्या 
अंतरंगातून या क्रातंीिा प्रादुभाव द्वदसू लागला. 
 

सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीमुळे काही द्ववद्वशष्ट सौंदयुमूलयाचं्या उपलब्धीिी शक्यता ठरवता आली, तरी 
प्रत्यक्ष सौंदयुमूलये कोणती, हे काही पद्वरस्स्थती ठरवीत नाही, हे कोणालाही मान्य व्हाव.े द्ववद्वशष्ट सामाद्वजक 
पद्वरस्स्थतीत कोणत्या द्ववद्वशष्ट कलारूपाचं्या अस्स्तत्वािी शक्यता असते व कोणत्या कलारूपािंी नसते, 
यािी सवुसामान्य रूपरेषा आपणास ठरद्ववता येईल; परंतु भावी काळात अमुक अमुक कलारूपे द्वसद्ध 
होतील, असा होरा आपण काही वतुव ूशकणार नाही. पुष्ट्कळसे माक्सुवादी–केवळ माक्सुवादीि नव्हेत तर 
इतर मंडळीसुद्धा–अत्यंत कच्च्या स्वरूपाच्या तडक वाटानंी अथुशास्त्राकडून साद्वहत्याकडे पोहोिण्यािा 
प्रयत्न करीत असतात. उदा. स्वतः द्वबगरसाद्वहस्त्यक नसणाऱ्या जॉन मेनाडु कीन्स् याने शके्सद्वपयरच्या 
अस्स्तत्वकारणाद्ववषयी पुढील द्ववधान केलेले द्वदसेल. 
 

“शके्स् द्वपयर ज्या क्षणी दत्त म्हणून पुढे आला, तेव्हा तो परवडावा, अशीि आमिी आर्मथक स्स्थती 
होती. शासकवग ुजेव्हा आर्मथक दृष्ट्ट्या झितामुक्त असतो, नफ्यातून िलनफुगवटा िंालेला असतो, अशा 
उत्साहाच्या व सुबते्तच्या वातावरणात महान लेखक नावारूपाला येत असतात.” [John Maynard Keynes, A 
Treatise on Money, New York 1930, Vol. II, p. 154.]  
 

परंतु नफ्याच्या िलनफुगवट्यातून महाकवी नावारूपाला आलयािे अन्यत्र काही दृष्टोत्पत्तीस 
आलेले नाही. द्ववसाव्या शतकाच्या द्वतसऱ्या दशकामधला संयुक्त संस्थानातील (अमेद्वरकेतील) तेजीिा 
काळ हे यािे ठळक उदाहरण. द्वशवाय आशावादी शके्स् द्वपयरिी कलपनासुद्धा वादातीत नाही. त्यािबरोबर 
“शके्स् द्वपयरिा जगाकडे पाहण्यािा शोकात्म दृद्वष्टकोण म्हणजे सरंजामशाहीिी पूवीिी सद्दी एद्वलिंाबेथच्या 
काळात संपुष्टात आली, तेव्हाच्या उमराववगािी नाट्याद्ववष्ट्काररूप पद्वरणतीि होय.” [A. V. Lunacharsky, 
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quoted by L. C. Knights, loc., cit., p. 10, from the Listener 27 December 1934.] हे रद्वशयन माक्सुवाद्यािें द्ववरोधी सूत्रही 
याबाबत उपोद बलक ठरत नाही. 
 

आशावाद व द्वनराशावाद यासंारयया मोघम कोटींशी द्वनगद्वडत असलेलया अशा परस्पर द्ववरोधी 
मतप्रदशनुामधून शके्स् द्वपयरच्या नाटकातंील द्वनद्वश्चत सामाद्वजक आशय, त्यािी राजकीय समस्याबंाबत 
प्रकट िंालेली मते (अथात ऐद्वतहाद्वसक नाटकामंधून) झकवा लेखक म्हणून शके्स् द्वपयरिे सामाद्वजक स्थान 
हेही ठोसपणे स्पष्ट होत नाही. 
 

तरीपण अशा तऱ्हेच्या अवतरणाचं्या बळावर साद्वहत्याकडे पाहण्यािा आर्मथक दृद्वष्टकोण द्वनकालात 
काढण्याच्या बाबतीत आपण सावध राद्वहले पाद्वहजे. खुद्द माक्सुने काही वारेमाप मते माडंली असली, 
तरीसुद्धा एकंदरीत त्यानेही साद्वहत्य आद्वण समाज याचं्यातील आडवळणी नाते सूक्ष्म नजरेने ध्यानात 
घेतलेले होते. द णक्रिीक ऑि पोणलणिकल इकॉनॉमी या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत त्याने मान्य केले आहे : 
“द्ववद्वशष्ट कालखंडात कलेच्या के्षत्रात िंालेला पराकोटीिा द्ववकास व सवुसामान्य सामाद्वजक द्ववकास यात, 
तसेि भौद्वतक सामग्रीिा पाया व त्याच्या व्यवस्थापनयंत्रणेिी ढोबळ संरिना यामंध्ये साक्षात संबंध मुळीि 
नसतो. यािी साक्ष म्हणून ग्रीक लोकािंी आधुद्वनक राष्ट्राशंी झकवा अगदी शके्स् द्वपयरशी तुलना करून 
पाहावी.” [Einführung zur Kritike der politischen Oknomie (1857, a manuscript which Marx abandoned and which was 
published in an obscure review in 1903. Reprinted in kurl Marx-Friedrich Engels, Uber Kunst und Literatur, ed. M. Lipschitz, 
Berlin 1948, pp. 21-2. This passage appears to give up the Marxist position altogether. There are other cautious statements, e.g. 
Engels’s letter to Starkenburg, 25 January 1894. ‘Political, legal, philosophical religious, literary, artistic, etc., development is 
grounded upon economic development. But all of them react, conjointly and separately, one upon another, and upon the 
economic foundation’ (Marx-Engels, Selected Works, Vol. I. p.391) . In a letter to Joseph Block, 21 September 1890, Engels 
admits that he and Marx had over-emphasized the economic factor and understated the role of reciprocal interaction; and, in a 
letter to Mchring, 14 July 1893, he says that they had neglected the formal side – the way in which ideas develop. (See Marx-
Engels, Selected Works, Vol. I, pp. 383, 390.) For a careful study see Peter Dennetz, Marx, Engels und die Dichter, Stuttgart 
1959.]  
 

“‘उत्पादनशक्ती’, ‘सामाद्वजक संबंध’ व ‘जाणीव’ या सामाद्वजक प्रद्वक्रयेच्या द्वत्रद्ववध अंगामध्ये 
(त्याच्या हेगेलच्या... पद्वरभाषेत ‘क्षण’ तत्त्वात) आधुद्वनक काळातील श्रमद्ववभागाच्या तत्त्वामुळे कसा द्वनद्वश्चत 
आंतर्मवरोध द्वनमाण होतो, हे सुद्धा माक्सुने ओळखले होते. भावी वगरुद्वहत समाजात हे श्रमद्ववभाग पुन्हा नष्ट 
होतील, तसेि कलावंत हा पुन्हा समाजाशी एकात्म होऊन जाईल, अशी त्यािी अपेक्षा होती. अथात या 
अपेके्षिी तऱ्हाही ‘आदश ुराज्या’च्या कलपनेहून फारशी द्वभन्न नव्हती. प्रत्येक माणूस अत्यंत उत्कृष्ठि नव्हे, 
तर मौद्वलक द्वित्रकार बनेल, असा त्यािा समज होता. साम्यवादी समाजात केवळ काही मूठभर माणसेि 
तेवढी द्वित्रकार असणार नाहीत, तर बहुतेक माणसे इतर गोष्टींप्रमाणे द्विते्रही काढतील.” [From Die Deutsche 
Ideologie (1845-o) in Karl Marx and F. Engels, Historisct; kritische Gesamtausgabe (ed. V. Adoratskij ) , Berlin 1932, Vol. V, pp. 
21,373]  
 

अमुक एक लेखक हा बुझ्वा मध्यमवगीय असून त्याने द्विस्ती धमुपीठ व शासन यासंबधंी 
प्रद्वतद्वक्रयात्मक वा प्रगद्वतशील मते प्रकट केली आहेत, असे आपणासं गावठी (vulgar) माक्सुवादी सागंत 
असतो. ‘जाद्वणवे’मागून ‘अस्स्तत्व’ ओघानेि येते, बझू्वा मध्यमवगीय हा वगेळी राहूि शकणार नाही, या 
स्वरूपािी उघड उघड द्वनयद्वतवादी द्वविारसरणीव ज्या नेहमीच्या नैद्वतक द्वनणुयानुंसार या मध्यमवगीयािंी 
द्वनभरु त्सना होत असते, ती द्वविारसरणी, या दोहोंमध्ये एक द्ववलक्षण आंतर्मवरोध आहे रद्वशयामध्ये मूळच्या 
मध्यमवगीय बझू्वा लेखकानंी जरी दद्वलतवगाशी हातद्वमळवणी केली असली, तरी त्याचं्या 
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प्रामाद्वणकपणाद्ववषयी सतत शकंा व्यक्त केली जात असते व कलाके्षत्रातील वा अन्य नागरी व्यवहारातील 
त्यािे हरएक प्रकारिे वैगुण्य त्याचं्या मध्यमवगीय मुळाकुळाशी जोडले जात असलयािे द्वदसून येते. परंतु 
माक्सुवादप्रणीत प्रगतीिा प्रत्यक्ष प्रवास सरंजामशाहीकडून बूझ्वा मध्यमवगीय भाडंवलशाहीिारा 
‘दद्वलतवगीय हुकूमशाही’कडे–या क्रमाने होत असेल, तर मग कोणत्याही काळातील ‘प्रगद्वतशील’ 
लोकािंी माक्सुवाद्यानंी स्तुतीि करायला हवी, ही गोष्ट तकुशुद्ध व सुसंगत ठरते. भाडंवलशाहीच्या 
प्रारंभकाळी बझू्वा मध्यमवगाने अवद्वशष्ट सरंजामशाहीशी जो सामना द्वदला, त्याबद्दल माक्सुवाद्यानंी 
बझू्वावगािा गौरवि केला पाद्वहजे; झकवा ‘ठोकळेबाज समाजशास्त्रा’च्या बाबतीत अगदी द्विद्वकत्सक 
बनलेलया मानवतावादािी बजू ठेवनूि त्यािा बिाव केला पाद्वहजे. परंतु हे माक्सुवादी मात्र पुष्ट्कळदा 
द्ववसाव्या शतकातील दृद्वष्टकोणातून लेखकवगावर टीकाि करीत असतात. शके्स् द्वपयर हा “बझू्वा 
मध्यमवगीय मानवतावादी द्वविारसरणीिा प्रद्वतद्वनधी होता, तसेि ज्या वळेी या वगाने मानवतेच्या नावाने 
प्रथम सरंजामशाही व्यवस्थेला आव्हान द्वदले, त्या वळेी पुढे ठेवलया गेलेलया कायुक्रमािा तो प्रवक्ता होता.” 

[A.A. Smirnov, Shakespeare: A Marxist Interpretation, New York 1936, p. 93.] असा द्वनष्ट्कष ुस्स्मनावने काढलेला आहे. 
परंतु मानवतावाद व कलेिी द्ववर्श्ात्मकता या संकलपना स्वीकारणे म्हणजे माक्सुवादाच्या मूलतः 
साके्षपतावादी कें द्रवती द्वसद्धान्तापासून ढळणे, असेि म्हटले पाद्वहजे. 
 

माक्सुवादी समीक्षा जेव्हा एखाद्या लेखकाच्या कृतीमधील गर्मभत वा प्रच्छन्न सामाद्वजक हेतू उघड 
करून दाखवीत असते. तेव्हाि द्वतिे सवोत्कृष्ट सामर्थयु प्रकट िंालयािे द्वदसून येते. या वैद्वशष्ट याच्या 
संदभात ही पद्धती म्हणजे फ्रॉईड, नीत्श े झकवा पॅरेतो याचं्या आंतभदेक दृष्टीवर झकवा शलेर–
मानहाइमप्रणीत ‘ज्ञानाच्या समाजद्ववज्ञाना’वर आधारलेलया आकलनतंत्राशी समातंर असणारे असे एक तंत्र 
ठरते. ही सवु बुद्वद्धमान मंडळी बुद्धीकडे, घोद्वषत तत्त्वप्रणालीकडे, केवळ द्ववधानाकडे साशकंपणे पाहणारी 
आहेत. नीत्श े व फ्रॉईड यािंी पद्धती मनोवैज्ञाद्वनक आहे, तर पॅरेतोप्रणीत ‘अवद्वशष्टा’िे व ‘मूलोत्पत्ती’िे 
द्ववश्लेषण व शलेरमानहाइमप्रणीत ‘द्वविारप्रणाली’िे द्ववश्लेषण ही समाजशास्त्रीय आहेत, हा त्याचं्यातील 
मूलभतू असा भेद होय. 
 

माक्स शलेर, माक्स व्हेबर व कालु मानहाइम याचं्या लेखनात ‘ज्ञानाच्या समाजद्ववज्ञाना’िी अगदी 
तपशीलवार माडंणी करण्यात आलेली असून त्याचं्या प्रद्वतस्पध्यापेक्षा काही बाबतीत ती खद्विति सोद्वयस्कर 
आहे. [Max Scheler, ‘Probleme einer Soziologie des Wissens’, Versuch zu einer Soziologie des Wissens (ed. Max Scheler) , 
Munich and Leipzig 1924, vol. I, pp. 1-146, and ‘Probleme einer Soziologie des Wissens’, Die Wissensformen und die 
Gesellschaft, Leipzig 1926, pp. 1-226; Karl Mannheim, Ideology and Utopia (tr. L. Wirth and Z. Shils) , Londan 1936 (reprinted 
New York 1955) . Some discussions are : H. Otto Dahlke, ‘The Sociology of Knowledge’, in H. E. Barnes, Howard Becker, and 
F. B. Becker, Contemporary Social Theory, New York 1940, pp. 64-99; Robert K. Merton. ‘The Sociology of Knowledge’, 
Twentieth-Century Sociology (ed. Georges Gurvitch and wilbert E. Moore) , New York 1945, pp. 366-405; Gerard L. De Gré, 
Society and Ideology : an Inquiry into the Sociology of Knowledge, New York 1943; Ernst Gruenwald, Das Problem der 
Soziologie des Wissens, Vienna 1934; Thelma Z. Lavine, ‘Naturalism and the Sociological Analysis of Knowledge’, Naturalism 
and the Human Spirit (ed. Yervant H. Krikorian) , New York 1944, pp. 183-209; Alexander C. Kern, ‘The Sociology of 
Knowledge in the Study of Literature’, Sewanee Review, L (1942) , pp. 505-14.] त्यािें ‘ज्ञानािे समाजद्ववज्ञान’ एखाद्या 
वैिाद्वरक भदू्वमकेतील गृहीतकृत्याकंडे व गर्मभताथाकडे लक्ष वेधून थाबंत नाही, तर खुद्द संशोधनाच्या प्रच्छन्न 
गृहीतकृत्यािंी व पूवुग्रहािंी छाननी करण्यावर त्यािा भर असतो. अशा प्रकारे ते आत्मपरीक्षक व 
आत्मभानयुक्त असते. इतके की, कधी कधी तर ते द्ववकृतीिे टोक गाठते. माक्सुवाद झकवा 
मनोद्ववश्लेषणवाद यामंध्ये पद्वरवतुनाला द्वनयामक ठरणारा असा एकमेव घटक वगेळा काढण्याकडे जो कल 
द्वदसतो, तसा प्रकार ‘ज्ञानाच्या समाजशास्त्रा’त कमी असतो. पूवी द्वविारप्रणालींवरील आर्मथक 
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पद्वरस्स्थतीच्या प्रभावावर सवुस्वी भर द्वदला जात असे; परंतु धार्ममक घटक अलग काढण्यात आलेले अपयश 
ध्यानात घेऊनही, माक्स व्हेबरच्या धार्ममक समाजशास्त्राच्या अध्ययनात आर्मथक वतुनक्रम व सामाद्वजक 
संस्था यावंरील द्वविारप्रणालींिा प्रभावािे वणनु करण्यािा जो प्रयत्न द्वदसून येतो, तो द्ववशषे मोलािा ठरतो 
[Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, three vols., Tübingen 1920-21 (partially translated as The Protestant 
Ethic and the Spirit of Capitalism, London 1930) : R.H. Twaney, Religion and the Rise of Capitalism, London 1926 and Penguin 
Books 1938 (new ed., with Preface, 1937) ; Joachim Wach, The Sociology of Religion, Chicago 1944.] अशाि धतीच्या 
समान अडिणींना तोंड द्याव े लागले, तरीसुद्धा सामाद्वजक पद्वरवतुन घडून येण्यास साद्वहत्यािा प्रभाव 
द्वकतपत कारणीभतू होतो, यािेही संशोधन स्वागताहु ठरेल.धार्ममक घटकाइंतकाि द्वनव्वळ साद्वहस्त्यक 
घटकही वगेळा काढणे हे महाकठीण काम आहे व एखादा पद्वरणाम अमुक एका घटकामुळेि घडून आलेला 
आहे की तो घटक म्हणजे पद्वरणाम घडवनू आणणाऱ्या अन्य पे्ररकशक्तींिे केवळ एक ‘तीथुस्थान’ झकवा 
‘माग’ु आहे, या प्रश्नािे उत्तर देणेही द्वततकेि कठीण आहे. [See the criticism of Pitirim A. Sorokin, Contemporary 
Sociological Theories, New York 1928, p. 710.]  
 

तरीपण ‘ज्ञानाच्या समाजद्ववज्ञाना’ला अद्वतरेकी इद्वतहासवादािी बाधा िंालेली आहे. 
संश्लेषणात्मक रीतीिा अंगीकार करून व तद्िारा परस्परद्ववरोधी‘आलोकतारतम्या’मध्ये ताटस्र्थय आणून 
‘वस्तुद्वनष्ठता’ साधणे शक्य आहे, असा जरी या शास्त्रािा द्वसद्धान्त असला तरी शवेटी त्यातून हाती येणारे 
द्वनष्ट्कष ु शकंास्पदि राद्वहले आहेत. द्वशवाय त्याला ‘आशय’ व ‘अद्वभव्यक्ती’ यातंील संबंध प्रस्थाद्वपत 
करण्यात अपयशय आलेले असलयामुळे साद्वहत्याच्या संदभात हे शास्त्र उणेि ठरते. माक्सुवादाप्रमाणे 
तकुशून्यतेला प्राधान्य देणाऱ्या स्पष्टीकरणात गुंतून पडलयामुळे सौंदयुशास्त्राला व म्हणून समीके्षला आद्वण 
मूलयमापनाला तकुशुद्धतेिा पाया प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने ते दुबळे ठरले आहे. अथात साद्वहत्यबाह्य 
असणाऱ्या सवुि भदू्वमकाचं्या बाबतीत हे खरे आहे. कोणत्याही कायुकारणभावात्मक अभ्यासात 
साद्वहत्यकृतीच्या द्ववश्लेषणाला,वणनुाला, व मूलयमापनाला खरा न्याय द्वमळत नसतो. 
 

परंतु ‘साद्वहत्य व समाज’ ही समस्या प्रतीकाचं्या झकवा अथुपूण ुसंबंधाच्या पद्वरभाषेत उभी करणे 
शक्य आहे. सुसंगती, स्वरमेळ, एकरूपता, संरिनेिी एकात्मता, शलैीिी समता यासंारखी द्ववद्वभन्न 
पद्वरभाषा उपयोजून ती माडंता येईल झकवा एका संस्कृतीिी एकात्मता व द्ववद्ववध प्रकारच्या मानवी 
द्वक्रयाकलापामधील परस्परसंबंध यासंारयया कोणत्याही पद्वरभाषेत आपणास ती व्यक्त करता येईल. 
सोरोद्वकन याने या द्ववद्ववध शक्यतािें द्ववश्लेषण [P. A. Sorokin, Fluctuations of forms of Art, Social and Cultural 

Dynamics, Vol. 1 New York 1937, especially chapter I.] करून द्वनष्ट्कष ु काढला आहे की, एकात्मतेिे प्रमाण 
समाजासमाजागद्वणक द्वभन्न द्वदसून येते. 
 

साद्वहत्य हे समाजावर द्वकती प्रमाणात अवलंबून असते, या प्रश्नािे उत्तर माक्सुवाद कधीि देत 
नाही व त्यामुळे अनेक मूलभतू समस्यािंा अभ्यास अद्याप क्वद्विति हाती घेतला गेला आहे. कधी कधी 
साद्वहत्यप्रकारानंा द्वनयंद्वत्रत करणाऱ्या सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीच्या अनुषंगाने युस्क्तवाद पुढे केला जात 
असतो. उदा. कादंबरीिे मूळ बझू्वा–मध्यमवगीय संस्कृतीत दाखद्ववले जाते झकवा शोक–सुखादं्वतका 
(tragi–comedy) हा ‘उमराववगाच्या गुलहौशीपणावर मध्यमवगीय गाभंीयाच्या उमटलेलया ठशािा 
‘पद्वरपाक’ आहे’, असा फारसा खात्रीलायक नसलेला दृद्वष्टकोण ई. बी. बगमुन्ने माडंलेला आहे. [Edwin 
Berry Burgum, Literary Form : Social Forces and Innovations’, The Novel and the World’s Dilemma, New York 1947, pp. 3-18.] 
ज्या शलैीला स्थूल मानाने स्वच्छंदतावादी म्हणून संबोधले जाते, द्वजिी बूझ्वा मध्यमवगीयाशंी सागंड 
घालण्यात येते व जी मतप्रणालीच्या दृष्टीने जमुनीत तरी द्वनदान अगदी प्रारंभापासून बझू्वाद्ववरोधी होती, 
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त्या व्यापक स्वच्छंदतावादी शलैीिे स्वरूप द्वनद्वश्चत करणारी काही द्वनयामक स्वरूपािी सामाद्वजक तत्त्वे 
आहेत काय? [Fritz Brüggemann, ‘Der Kampf um die bürgerliche Welt und Lebensauffassung in der deutschen Literatur des 
18. Jahrhunderts’, Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, III (1925) , pp. 94-127.] 
साद्वहस्त्यक द्वविारसरणी व कथासूते्र ही काही एका दृद्वष्टकोणातून सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीवर अवलंबनू 
असतात, हे उघड असले, तरीसुद्धा साद्वहत्यरूपे, द्ववद्ववध तऱ्हेच्या शलैी, साद्वहत्यप्रकार व साद्वहत्यद्ववषयक 
प्रत्यक्ष प्रमाणके (norms) यािंी मुळे सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीति आहेत, असे क्वद्विति प्रस्थाद्वपत करता 
आलेले आहे. 
 

साद्वहत्याच्या सामाद्वजक मूलपे्ररणाचं्या अभ्यासाच्या द्वनद्वमत्ताने हा प्रयत्न िंालेला आहे : 
श्रमद्ववनोदनासाठी द्वनघालेलया लयबद्ध ठेक्यातून काव्यािा उद्गम िंाला, असा एकागंी द्वसद्धान्त बूिरने 
माडंलेला आहे. मानववशंशास्त्रज्ञाचं्या अध्ययनातून प्रािीन कलेच्या यातुसामर्थयाद्ववषयी द्वववेिन िंालेले 
आहे. ग्रीक शोकादं्वतकेिा प्रत्यक्ष संबधं पथंीय अनुष्ठान व द्ववद्वधद्ववधान याचं्याशी तसेि इस्स्कलस्च्या काळात 
तो संबधं द्वनद्वश्चत स्वरूपाच्या लोकशाहीवादी समाजक्रातंीशी जोडण्यािा व्यासंगी प्रयत्न जॉजु टॉमसन् याने 
केलेला आहे, तर द्विस्टोफर कालडवेल ने काव्याच्या मूलस्त्रोतासंाठी आद्वदवासी लोकाचं्या भावभावना व 
बझू्वा मध्यमवगीयाचं्या व्यस्क्तस्वातंत्र्यािे ‘स्वप्नजाल’ याचं्या अभ्यासािा सरधोपट प्रयत्न केलेला आहे. 
[Karl Bücher, Arbeit und Rhythmus, Leipzig 1896; J. E. Harrison, Ancient Art and Ritual, New York 1913; Themis, Cambridge 
1912; George Thomson, Aeschylus and Athens, A Study in the Social Origins of The Drama, London 1941, and Marxism and 
Poetry, London 1945 (a small pamphlet of great interest, with application to Irish materials) ; Christopher Caudwell, Illusion and 
Reality, London 1937; Kenneth Burke, Attitudes toward History, New York 1937; Robert R. Marett (ed.) , Anthropology and the 
Classics, Oxford 1908.]  
 

द्ववद्वशष्ट साद्वहत्यरूपे सामाद्वजक द्वनयमनातून द्वसद्ध होतात, असे द्वनणायकपणे दाखद्ववता आले, तरि 
मात्र सामाद्वजक दृद्वष्टकोण हे कलाकृतीिे ‘घटकावयव’ होतात की नाही व कलात्मक मूलयािे 
पद्वरणामकारक घटक म्हणून कलाकृतीत अंगभतू ठरतात की नाही, हा प्रश्न उपस्स्थत होईल. ‘सामाद्वजक 
सत्य’ हे जरी स्वयमेव कलामूलय होऊ शकत नसले, तरी व्याद्वमश्रता व संद्वश्लष्टता या कलामूलयानंा ते 
पुद्वष्टकारक ठरते, असा युस्क्तवाद कोणी करू शकेल. परंतु असे हटकून घडेलि असे नाही. कारण ज्यानंा 
नाममात्र सामाद्वजक संदभ ुआहे झकवा अद्वजबात नाही, अशासुद्धा महान साद्वहत्यकृती आहेति. समाजद्वनष्ठ 
साद्वहत्य, हा फार फार तर, साद्वहत्यािा एक प्रकार ठरतो व साद्वहत्य हे मूलतः प्रत्यक्ष जीवनािी व द्ववशषेतः 
सामाद्वजक जीवनािी ‘अनुकृती’ आहे, अशी भदू्वमका घेतलयाद्वशवाय हा साद्वहत्यप्रकार साद्वहत्यद्वसद्धान्ताच्या 
माडंणीच्या दृष्टीने कें द्रवती ठरत नाही. परंतु साद्वहत्य हा काही समाजशास्त्र वा राजकारण यानंा पयाय नव्हे; 
त्याला स्वतःिे उद्वद्दष्ट व स्वतःिे समथुन खद्विति आहे. 
 

⬝ 
 
6. [Sakulin, N. P., Die russische Literatur Wildpark - Potsdam 1927 (in Oska Walzel’s Handbuch der Literaturwissenschaft) .]  
 
18. [See T. A. Jackson, Charles Dickens, The Progress of a Radical, London 1937.]  
 
19. [Mrs. Leavis, quoted in note 13; K. C. Link and H. Hopf, People and Books, New York 1946; F. Baldensperger, La 
Literature: création, succès, duree, Paris 1913 : P Stapfer, Des réputations littéraires, Paris, 1893; Gaston Rageot, Le Succés : 
auteurs et public – essai de critique sociologique, Paris 1906; Emile Hennequin, La Critique scientifique, Paris 1882. The social 
effects of another art, the moving pictures are judiciously studied by Mortimer Adler in Art and Prudence, New York 1937. A 
billiant dialectical schemè of ‘aesthetic function, norm and value as social facts’ is to be found in Jan Mukarovsky, Esteticá 
funkce, norma a bodnoto Jako sociálni fakt, Prague 1936]   
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१० 
साणित्य आणि णवचार 
 
 

साद्वहत्य आद्वण द्वविार याचं्या परस्परसंबंधाद्ववषयी अगदी द्ववद्वभन्न मागांनी कलपना करता येणे शक्य 
आहे. अनेकदा तत्त्वज्ञानािे एक रूप, रूपावगुंद्वठत द्वविार या नात्यानेही साद्वहत्यािी कलपना केली जात 
असते व ‘प्रमुख द्वविारां’च्या द्वनष्ट्पत्तीसाठी त्यािे द्ववश्लेषण केले जाते. सवुसामान्य द्वसद्धान्ताच्या पद्वरभाषेत 
कलाकृतींिे सार वा संके्षप पुढे माडंण्यासाठी द्ववद्यार्थयांना उते्तजनही द्वदले जाते. बऱ्यािशा जुन्या 
व्यासंगामध्ये ही पद्धती अगदी द्वनरथुकतेच्या सीमेपयिंत पुढे रेटली जात असते. येथे उल  द्वरसीसारयया 
शके्स् द्वपयरच्या जमुन पंद्वडतािे कोणालाही स्मरण व्हाव.े त्याने खास करून मचंि ऑफ् व्िेणनसच्या मध्यवती 
कलपना “द्वजतके अद्वधक कायदेशीर, द्वततके अद्वधक अन्यायकारक” (‘Summum jus summa injura’) या 
एका सूत्रात बसद्ववली आहे. [Hermann Ulrici, Uber Shakespeares dramatische Kunst, 1839.] अशा प्रकारच्या अद्वतरेकी 
बौद्वद्धकीकरणाद्ववषयी सध्यािी बहुसंयय द्वविान मंडळी सावध असली, तरी साद्वहत्यकृतीला तत्त्वज्ञानपर 
गं्रथ कलपून केलेलया ििा अद्यापही आढळून येत असतात. 
 

याला द्ववरोधी भदू्वमका, म्हणजे साद्वहत्यािी कसलयाही प्रकारिी तत्त्वज्ञानपर प्रस्तुतता मुळात 
नाकारणे. जॉजु बोॲजने आपलया णिलॉसॉिी ॲन्ड पोएरी या गं्रथात ही भदू्वमका स्वच्छ माडंली 
आहे?“...काव्यातले द्वविार प्रायः द्वशळवट स्वरूपािे व अनेकदा कृतक असतात व काव्यात काय 
सादं्वगतलेले असते, त्यासाठीि काव्य वािायिे, या गोष्टीने सोळा वषापुढील कोणाही व्यक्तीला ते 
सत्कारणी लागले असे वाटणार नाही.” [George Boas Philosophy and Poetry, Wheaton College, Mass. 1932, p. 9.] 

टी. एस्. एद्वलयटच्या मते “शके्स् द्वपयरनेि काय, डातेंनेसुद्धा खराखुरा द्वविार केलेलाि नव्हता!” [T. S. 

Eliot, Selected Essays, New York 1932, pp. 115-16.] सामान्यतःकाव्याच्या बौद्वद्धक आशयासंबधंी प्रायः अद्वतशयोक्त 
होत असते, हे बोॲजिे मत (व ते माडंताना तो मुययतः भावकद्ववतेिाि द्वविार करीत होता–) कोणासही 
मान्य व्हाव.े ज्या कद्ववतािंी भलावण त्यातलया तत्त्वज्ञानासाठी खास करून होत असते, अशा सुप्रद्वसद्ध 
कद्ववतािें द्ववश्लेषण केलयास त्यातूंन मानवी मरणाधीनता झकवा दैवािा लहरीपणा अशा केवळ सवुसाधारण 
गोष्टीि बहुधा आपलया हाती लागतात. स्व्हक्टोद्वरयाकालीन ब्राऊझनग्प्रभतृी कवींिी अनेक वािकानंा 
साक्षात्कारी वाटणारी द्वदव्य भाद्वकते तपासून पाद्वहलयास तीसुद्धा बहुत करून अखेर आद्वदम स्वरूपाच्या 
सत्याचं्या सुटसुटीत आवृत्त्याि असतात. [e.g. God’s in his Heaven; all’s right with the world’ is an assertion that God 
has necessarily created the best of all possible worlds. ‘On earth the broken arch; in heaven a perfect round’ is the arguemin 
from the limited to the infinite, from the awareness of incompletion to the possibility of completion, etc.] ‘Beauty is Truth, 
Truth Beauty’ (सौंदयु हेि सत्य व सत्य हेि सौंदयु) ह्या कीट्सच्या उक्तीसारखी काही सवुसाधारण 
द्ववधाने, आपणाला हुकमी बरोबर वागद्ववण्याजोगी सुटसुटीत वाटतात; परंतु ही उक्ती म्हणजे एका द्ववद्वशष्ट 
कद्ववतेिे सार असून ती कद्ववता कलेिी द्विरंतनता आद्वण मानवी भावभावनािंी व द्वनसगसुौंदयािी 
क्षणभगुंरता याचं्याशी द्वनगद्वडत आहे. अशा विनाकंडे अशा दृद्वष्टकोणातून न पाद्वहलयास या संभाषणसुलभ 
द्ववधानािंा आपणास वाटेल तसा उपयोग करून घेता येणे, शक्य असते. कोणत्याही कलाकृतीतून ताद्वत्त्वक 
द्ववधानािें सार काढणे झकवा त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे द्वतिे सुटे सुटे भाग करणे, या गोष्टी कलाकृतीच्या 
अनन्यसाधारणत्वािे भान राखण्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरतात. त्यामुळे द्वतिी संरिना द्ववस्कद्वळत होते 
व द्वतच्यावर मूलयद्ववषयक द्ववजातीय कसोट्या लादलया जातात. 
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साद्वहत्येद्वतहास हा बौद्वद्धक इद्वतहासाशी समातंर असून त्यात बौद्वद्धक इद्वतहासािे प्रद्वतझबबही पडत 
असते, यामुळे वैिाद्वरक व तत्त्वज्ञानाच्या इद्वतहासातील साक्षीपुरावा म्हणून साद्वहत्यािी हाताळणी करता 
येईल, यात शकंा नाही. पुष्ट्कळदा काही सरधोपट द्ववधानातूंन झकवा श्रुतयोजनातूंन कवीिी द्वनष्ठा कोणत्या 
द्ववद्वशष्ट तत्त्वज्ञानावर आहे, यािे द्वदग्दशनु होते झकवा एके काळी िलनी असलेलया प्रद्वसद्ध तत्त्वज्ञानाशी त्या 
कवीिा, काही ना काही प्रत्यक्ष पद्वरिय घडलेला आहे झकवा कमीत कमी त्या तत्त्वज्ञानातली सवुसाधारण 
गृहीतकृत्ये तरी त्याला पद्वरद्वित आहेत,हे प्रस्थाद्वपत होऊ शकते. 
 

अलीकडच्या दशकात अशा प्रकारच्या प्रश्नाचं्या अभ्यासाला वाहून घेतलेला असा अमेद्वरकन 
द्वविानािंा एक मोठा गट तयार िंालेला आहे व तो आपलया अध्ययनपद्धतीला ‘वैिाद्वरक इद्वतहास’ असे नाव 
देत असतो. ए. ओ. लव्हजॉयने [See bibliography.] द्ववद्वशष्ट प्रकारे व मयाद्वदत कके्षत द्ववकद्वसत व रूढ केलेलया 
या पद्धतीला द्वदले गेलेले हे नाव काहीसे गैरसमज द्वनमाण करणारे आहे. प्लेटोपासून शझेलगपयिंत 
द्वविाराचं्या प्रमाणािें कोष्टक ठरद्ववण्याच्या कलपनेिा माग काढून व ती कलपना, मयाद्वदत अथाने तत्त्वज्ञान, 
वैज्ञाद्वनक द्वविार, धमुशास्त्र व द्ववशषेतः साद्वहत्य या सवु तऱ्हेच्या द्वविारप्रवाहानंा लावनू दाखवनू ही पद्धती 
द्वकती पद्वरणामकारकपणे योजता येते, यािा एक उत्कृष्ट वस्तुपाठि लव्हजॉयने आपलया द गे्रि चेन ऑि 
बीइांग या गं्रथात द्वदला आहे. तत्त्वज्ञानाच्या इद्वतहासापेक्षा त्यािी पद्धती दोन दृष्टींनी द्वभन्न आहे. लव्हजॉय 
तत्त्वज्ञानाच्या इद्वतहासािे आपले अध्ययन थोर द्वविारवतंापंुरतेि सीद्वमत ठेवतो. कवींना द्वविारवतंाकंडून 
कलपना उिलणारे घेवारी ठरवनू त्याचं्यासह सवु फुटकळ द्वविारवंतानंा तो आपलया ‘वैिाद्वरक 
इद्वतहासा’च्या संकलपनेत अंतभूतु करतो. द्वशवाय तो आणखी फरक करतो तो असा की, त्याच्या 
तत्त्वज्ञानाच्या इद्वतहासात महान संप्रदायािे अध्ययन केले जाते, तर वैिाद्वरक इद्वतहासात सुट्या सुट्या 
घटक-कलपनािंा मागोवा घेतला जातो. म्हणजे त्यात तत्त्वज्ञानातील संप्रदायाचं्या मतप्रणालींिे अलग 
अलग घटक करून त्यामागील अलग अलग आवतुकबधंािे (Motifs) अध्ययन केले जाते. 
 

णद पे्रि चेन् ऑि बीइांग मध्ये व्यस्क्तद्वनष्ठ अभ्यासािा पाया म्हणून लव्हजॉयने ठरवनू घेतलेलया 
द्ववद्वशष्ट कक्षा पूणपुणे समथुनीय असलया, तरी एकंदरीत द्ववर्श्सनीयतेच्या दृष्टीने त्या उण्याि ठरतात. 
तत्त्वज्ञानात्मक संकलपनािंा इद्वतहास, खरे तर तत्त्वज्ञानाच्या इद्वतहासात मोडतो व हेगेल आद्वण झवडेलबँड 
यानंी तो फार पूवीपासून तसाि अंतभूतु केलेला आहे. अथात द्ववद्वशष्ट कलाकृतींच्या, सुसंगत व एकसंध 
कृतींच्या अभ्यासाकडे दुलुक्ष करून द्वसद्ध केलेला साद्वहत्येद्वतहास केवळ पद्यरिनेच्या, शब्दभाडंाराच्या वा 
प्रद्वतमासृष्टीच्या इद्वतहासापुरता सीद्वमत केलयास तो जसा एकागंी ठरेल, तिति तत्त्वज्ञानाचं्या पद्धती 
वगळून त्यातंील एकमान घटकद्वविारािंा सुटा अभ्यासही एकागंीि ठरेल. द्वशवाय ‘वैिाद्वरक इद्वतहास’ 
म्हणजे ज्यात साद्वहत्यािा उपयोग केवळ दस्तैवजी कागदपत्रासारखा व पुराव्यािी साधने म्हणून केला 
जातो, अशा प्रकारच्या द्वविाराचं्या सवुसाधारण इद्वतहासाकडे पोिण्यािा तो एक द्ववद्वशष्ट माग ुठरतो. गंभीर 
व झितनात्मक साद्वहत्यािा बराि द्वहस्सा ‘पाणी घालून पातळ केलेला द्वविार’ असतो, [See bibiliography.] असे 
जेव्हा लव्हजॉय माडंतो, तेव्हा त्यािी ही भदू्वमका स्पष्टि कळून येते. 
 

तरीपण ‘वैिाद्वरक इद्वतहासा’िे साद्वहत्याभ्यासकाने स्वागति केले पाद्वहजे आद्वण तेही तत्त्वज्ञानाच्या 
इद्वतहासािे अद्वधक िागंले आकलन िंालयाने साद्वहत्यावर जो अप्रत्यक्ष प्रकाश पडतो, त्यासाठीि केवळ 
नव्हे; तर द्वविाराचं्या इद्वतहासलेखकातं जी अद्वतरेकी बुद्वद्धवादािी प्रवृत्ती आढळते, द्वतच्यावर लव्हजॉय्िी 
पद्धती हा एक प्रद्वतद्वक्रयात्मक तोडगा आहे, म्हणूनि होय. तत्त्वद्वविारािी, झकवा द्वनदान तत्त्वप्रणालीिी ही 
द्वनवड काही एका गृहीत समजुतीिे झकवा कमी-अद्वधक प्रमाणात नेणीवपूवुक जडलेलया मानद्वसक सवयींिे 
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फद्वलत असते, हे जसे लव्हजॉय्च्या पद्धतीत ध्यानात घेतले जाते. तसेि माणसामाणसातं द्ववद्ववध 
तत्त्वज्ञानात्मक जंतंूना बळी पडण्यािी प्रवृत्ती असते. द्वतच्या प्रभावामुळेि माणसे द्वविारािंा स्वीकार 
करण्यास प्रवृत्त होत असतात. पुष्ट्कळदा द्वविार म्हणजे काही मोजके परवलीिे शब्द, लाडके वाक प्रिार 
असतात व त्यािंा अभ्यास शब्दाथुद्ववज्ञानानुसारि करावा लागतो, या गोष्टीही लव्हजॉयिी पद्धती ध्यानात 
घेते. लव्हजॉयच्या ‘वैिाद्वरक इद्वतहासा’च्या द्वकत्येक अंगासंंबंधी नापसंती दशदु्ववणाऱ्या द्वलओ स्स्पटिंरने 
‘Milieu’, ‘Ambience’, व‘Stimmung’ (‘समाजस्स्थती’,‘वातावरण’, व‘भावनावगे’) यासंारयया शब्दािंा 
माग काढून त्याचं्याशी द्वनगद्वडत असणाऱ्या सहकलपना व त्याचं्या ऐद्वतहाद्वसक अथुच्छटा ध्यानात घेऊन 
वैिाद्वरक व शब्दाथुद्ववज्ञानात्मक इद्वतहासािी सागंड कशी घालता येते, यािी उत्कृष्ट उदाहरणे सादर 
केलेली आहेत. [Leo Spitzer, ‘Milieu and Ambiance : An Essay in Historical Semantics’, Philosophy and Phenomenological 
Research, III (1942) , pp. 1-42, pp. 169-218 (reprinted in Essays in Historical Semantics, New York 1948, pp. 79-316) ; 
‘Classical and Christian Ideas of World Harmony : Prolegomena to an Interpretation of the word “Stimmung”, Traditio : Studies 
in Ancient and Medical History, Thought and Religion, II (1944) , pp. 409-64, and III (1945) , pp. 307-64, Expanded version, 
Baltimore 1963.] शवेटी लव्हजॉयच्या या योजनेला आणखी एक अत्यंत आकषकु असा पैलूआहे. तो म्हणजे 
साद्वहस्त्यक आद्वण ऐद्वतहाद्वसक अध्ययनामंधून राष्ट्रीयत्व व भाषा यानंा धरून जी द्ववभागणी केली जात 
असते, द्वतच्याकडे ही पद्धती सागंूनसवरून दुलुक्ष करते. 
 

तत्त्वज्ञान व सवुसामान्य द्वविार याचं्या इद्वतहासािें ज्ञान होण्यासाठी काव्यसंद्वहतेवरील 
अथुस्पष्टीकरणात्मक द्वटपाद्वटप्पणींिे मूलय केवढे आहे, हे द्वकतीही सादं्वगतले तरी थोडेि. द्वशवाय पास्कल, 
इमसुन्, नीत्श े यासंारयया लेखकाशंी संबदं्वधत असलेलया साद्वहत्येद्वतहासातील द्ववभागात वैिाद्वरक 
इद्वतहासाच्या समस्याि सतत हाताळाव्या लागत असतात. समकालीन सजुनशील साद्वहत्यकृतींिा संदभु 
टाळून समीके्षिा सुटा द्वविार केलयास द्वनदान समीके्षिा इद्वतहास हा तरी सौंदयुशास्त्रीय द्वविाराच्या 
इद्वतहासािाि खरोखर एक भाग ठरतो. 
 

इंग्रजी साद्वहत्यात तत्त्वज्ञानाच्या इद्वतहासािे प्रद्वतझबब पडलेले आहे, हे द्वनस्संद्वदग्धपणे दाखद्ववता 
येते. पुनरुज्जीवनकालीन प्लेटोवाद एद्वलिंाबेथकालीन काव्यात भरून राद्वहलेला आहे : स्पेन्सरने आपलया 
िार स्तोत्रामध्ये भौद्वतक जडवस्तंूपासून तो स्वगीय सौंदयापयिंतिा प्रवास नव्य-प्लेटोवादी स्वरूपाच्या 
िढत्या क्रमाने वणनु केलेला आहे व िेअरी क्वीनमध्ये द्विरंतनता व अपद्वरवतुनीयता याचं्या बाजूने कौल 
देऊन क्षणभगुंरता आद्वण प्रकृती याचं्यातील िंगडा द्वमटवनू टाकला आहे. मालोमध्ये समकालीन इटाद्वलयन 
नास्स्तकता व संशयवाद यािें पडसाद उमटताना द्वदसून येतात. शके्सद्वपयरमध्येसुद्धा पुनरुज्जीवनकालीन 
प्लेटोवादािे अनेक पडसाद उमटलेले आहेत. उदा. रॉयलस या नाटकातील युद्वलद्वससच्या सुप्रद्वसद्ध 
भाषणात मॉन्टेन्च्या पडसादासह व स्टोईक तत्त्वज्ञानाच्या अंशासह हाि वाद द्वदसून येतो. डन्ने 
धमुशास्त्रवतेे्त व ऐद्वहक द्ववदे्यिे उपासक यािें अध्ययन कसे केले होते व त्याच्या संवदेनशीलतेवर 
नवद्ववज्ञानािा प्रभाव कसा पडला होता. यािा माग काढता येतो. द्वमलटन्ने मुळी स्वतःिी अशी एक खास 
अध्यात्ममीमासंा व द्ववर्श्ोत्पद्वत्तशास्त्र द्वसद्ध केलेले होते. एक मत तर असे आहे की, द्वमलटन्ने त्यात 
भौद्वतकवादी आद्वण प्लेटोवादी तत्त्वािंा समन्वय साधलेला असून प्राच्य द्वविारसरणी व मत्युवादासारयया 
समकालीन पंथािें द्वसद्धान्त या दोहोंिाही अंगीकार केलेला आहे. 
 

समकालीन धमुशास्त्रीय वादद्वववादािंी ििा करणारी तत्त्वझितनात्मक काव्यरिना ड्रायडन्ने केली 
असून तीत श्रद्धावाद, आधुद्वनक द्ववज्ञान, संशयवाद व एकेर्श्रवाद याद्ववषयीच्या जाद्वणवा द्वनद्वश्चतपणेि 
द्वदसून येतात. न्यटूनवाद व शफे्टसबरीप्रणीत द्वविारधारा यािंा संयोग घडद्ववणारा प्रद्वतपादक म्हणून 
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टॉमसनिे वणुन करता येईल. पोपच्या एसे ऑन मटनमध्ये तत्त्वज्ञानात्मक पडसादािंी रेलिेलि आहे. गे्र 
याने लॉकिे द्वसद्धान्त लॅद्वटन हेक्िंामीटर या वृत्तात पद्यबद्ध केलेले आहेत. लॉरेन्स स्टनु हा लॉकिा अत्यंत 
उत्साही िाहता होता. सहजीवन व कालावधी या लॉकच्या संकलपनांिा स्टनुने आपलया णरटरटम् शडँीमध्ये 
हास्योत्पादनासाठी वारंवार तसाि भरपूर उपयोग करून घेतला आहे. 
 

श्रेष्ठ प्रतीच्या स्वच्छंदतावादी कवींमध्ये खुद्द कोलद्वरज हा अत्यंत महत्त्वाकाकं्षी, काहीसा 
लब्धप्रद्वतद्वष्ठत व तादं्वत्रकदृष्ट्ट्या तत्त्वज्ञानी गणला जाण्याजोगा होता. त्यािा कोट व शझेलग यािंा व्यासंग 
बारकाव्यािा असून त्या उभयतािें दृद्वष्टकोण, नेहमीि द्विद्वकत्सकपणे नसले तरी, त्याने माडंलेले आहेत. 
खुद्द कोलद्वरजच्या कद्ववतेवर पद्धतशीर तत्त्वज्ञानािा ठसा जवळ जवळ उमटलेला द्वदसत नसला, तरी 
इंग्रजी काव्याच्या परंपरेत द्वकत्येक जमुन द्वविारधारािंा व एकंदर नव्य-प्लेटोवादी द्वविारसरणीिा प्रवशे वा 
पुनपु्रवशे िंाला, तो त्याच्या िाराि होय. वडुस्वथुच्या काव्यात काटंच्या खुणा आढळतात. हाटुले या 
मनोवैज्ञाद्वनकािा तो साके्षपी अभ्यासक होता, असाही दावा करण्यात आलेला आहे. अठराव्या शतकातील 
फ्रें ि तत्त्वज्ञान व त्यािा इंस्ग्लश िेला गॉडद्ववन् यािंा प्रारंभकाळी शलेीवर गाढ प्रभाव पडलेला होता. परंतु 
कालातंराने त्याने स्स्पनोिंा, बाकुले व प्लेटो यािें द्वविार आत्मसात केले. 
 

द्ववज्ञान व धमु यामंधील स्व्हक्टोद्वरयाकालीन वादद्वववादािा टेद्वनसन् व ब्राउझनग याचं्या काव्यात 
िागंलाि आद्ववष्ट्कार िंालेला आहे. स्स्वन् बन्ु व हाडी यामंध्ये तत्कालीन नैराश्ययुक्त नास्स्तकतावाद 
प्रद्वतझबद्वबत िंालेला आहे, तर हॉपद्वकन्सच्या काव्यात त्याच्या डन्सस्कोटसच्या अभ्यासािा पद्वरणाम द्वदसून 
येतो. जॉजु एद्वलयट द्वहने फॉयरबाख व स्टाउस यािंा अनुवाद केलेला आहे. शॉने समॅ्युएल बटलर व नीत्श े
यािें वािन केलेले होते. अलीकडिे बरेिसे लेखक फ्रॉइड वाितात झकवा त्याच्याद्ववषयी तरी वाितात. 
जॉइसने फ्रॉइड व यंुग यािंाि नव्हे, तर स्व्हको व ज्योदानो बु्रनो यांिा व द्वशवाय अथाति टॉमस 
ॲक्वायनसिाही अभ्यास केलेला होता. येटसने द्वथऑसफी, गूढवाद व बाकुलेिे तत्त्वज्ञान यािेंसखोल 
आलोडण केलेले होते. 
 

इतर भाषाचं्या साद्वहत्यामध्ये या समस्यािें अध्ययन यापेक्षाही भरपूर प्रमाणात िंालेले असण्यािी 
शक्यता आहे. डातेंच्या धमुशास्त्रािे अगद्वणत अन्वयाथु लावण्यात आलेले आहेत. फ्रान्समध्ये इ. द्वगलसन 
याने आपलया मध्ययुगीन तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाच्या बळावर राबले व पास्कल याचं्या गं्रथातंील उताऱ्यािें 
द्वववरण केले आहे [Etienne Henri Gilson, Les Idées et les lettres, Paris 1932.] पॉल हािंारने Crise de la 
conscience europèenne (युरोपीय सदसद द्वववकेबुद्धीतील गभीर पेिप्रसंग) मध्ये १७ व्या शतकाच्या 
शवेटी अद्वतशय कौशलयपूण ु लेखन करून ‘द्वविारजागृती’च्या कलपनािंा प्रसार कसा होत गेला, तसेि 
त्यानंतरच्या आपलया एका गं्रथात युरोपभर ही जागृती कशी स्स्थरपद पावली, त्यािा माग काढला आहे. 
[Paul Hazard, La Crise de la conscience européenne, three vols., Paris 1934 : La Pensée européenne au XVIII siècle de 
Montesquieu à Lessing, three vols. Paris 1946 (English translations : The European Mind : The Critical Years, 1680-1715, New 
Haven 1953; European Thought in the Eighteenth Century, New Haven 1954) .] जमुनीमध्ये द्वशलरच्या काटंवादाशी, 
गटेच्या प्लॉद्वटनस्शी व स्स्पनोिंाशी, क्लाइस्टच्या काटंशी, हेबलच्या हेगेल शी असलेलया संबधंावर व 
तत्सम द्ववषयावंर उदंड अभ्यासगं्रथ तयार िंालेले आहेत. ज्या काळी जमुनीत द्वफश  टे, शझेलग व हेगेल  
हयात असून कद्ववमंडळात प्रत्यक्ष वावरत होते व जेव्हा होलडरद्वलन् सारयया द्ववशुद्ध भावकवीलासुद्धा 
ज्ञानमीमासंा व अद्वतभौद्वतकवाद यातंील समस्यािें पद्धतशीर झितन करणे अगत्यािे वाटत होते. अशा खास 
करून स्वच्छंदतावादी कालखंडात तत्त्वज्ञान व साद्वहत्य यामंध्ये पुष्ट्कळदा अत्यंत द्वनकटिे सहकायु 
आढळून येत होते. रद्वशयामध्ये दोस्तोएव्हस्की व टॉलस्टॉय याचं्याद्ववषयीिा द्वविार अनेकदा केवळ 
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तत्त्वज्ञानी धमुझितक या नात्याने केला गेलेला आहे, तर पुद्वश्कनमध्येही अव्याययेय द्वविारधन शोधून 
काढण्यात आलेले आहे. [M.O. Gerschenzon, Mudrost Pushkina (Pushkin’s Wisdon) , Moscow 1919.] प्रतीकवादी 
िळवळींच्या काळात आपआपलया तत्त्वज्ञानात्मक भदू्वमकाचं्या पद्वरभाषेत साद्वहत्यािा अन्वयाथु लावणारा 
एक ‘अद्वतप्राकृद्वतक समीक्षका’ंिा पथंि उदयास आला. रोिंानाव्ह मेरेिंकोव्हस्की, शसे्ताव्ह, बेर द्याएव्ह 
आद्वण व्यािेस्लाव इव्हानाव या सवांनी दोस्तोएव्हस्कीवर झकवा त्याच्या द्वनद्वमत्ताने द्वलद्वहले, [For ‘metaphysical’ 
studies of Dostoyevsky, see V. Rozanov, Legenda o Velikom ìnkvizitore, St Petersburg 1894; D. Merezhkovsky, Tolstoy i 
Dostoyevsky, two vols., St. Petersburg 1912 (incomplete English tr. as Tolstoi as Man and Artist, with an essay on Dostoyevský, 
New York 1902) ; Leo Shestov, Dostoyevsky i Nietzsche, St Persrburg 1905 (German tr. Berlin 1931) , Nikolay Berdyaev, 
Mirosozertsanie Dostoevskovo (Dostoyevsky’s World-view) , Prague 1923 (English tr. from French, New York 1934) , 
Vyacheslav Invanov, Freedom and the Tragic Life : A Study in Dostoyevsky, New York 1952.] झकवा त्याच्या गं्रथािा 
उपयोग, कधी केवळ स्वतःच्या आवडत्या द्वसद्धान्तावर प्रविन सुरू करण्यासाठी विने म्हणून केला, तर 
कधी त्याला द्ववद्वशष्ट तत्त्वज्ञानाच्या साच्यात बसावले; मात्र एक शोकात्म कादंबरीकार या नात्याने त्यािा 
द्वविार क्वद्विति िंालेला आहे. 
 

परंतु अशा तऱ्हेच्या अध्ययनाचं्या शवेटी, झकवा खरे तर प्रारंभीि असे काही प्रश्न उत्पन्न होण्याजोगे 
आहेत की, ज्यािंी उत्तरे नेहमीि द्वबनतोडपणे द्वदली जातात, असे नाही. एखाद्या कद्ववकृतीत नुसते 
तत्त्वज्ञानी द्वविारािें प्रद्वतध्वनी आढळले, तरी त्यातून त्या कवीिा द्ववशषेतः शके्सद्वपयरसारयया नाट्यात्म 
प्रकृतीच्या लेखकािा दृद्वष्टकोण नेमक्या स्वरूपात द्वकतपत स्पष्ट होईल? कवींनी व अन्य साद्वहस्त्यकानंी 
तत्त्वज्ञानात्मक द्वविार द्वकतपत स्पष्टपणे व पद्धतशीरपणे स्वीकारलेले होते? बऱ्याि मागलया शतकातूंन 
होऊन गेलेलया साद्वहस्त्यकाजंवळ स्वतःिे असे खास तत्त्वज्ञान होते वा त्यािी त्यानंा गरज होती झकवा 
स्वतःिी खास व्यस्क्तगत द्वविारप्रणाली बाळगण्यास उते्तजन देणाऱ्या वा तशी आस्था बाळगणाऱ्या 
जनसमूहात ते राहात होते, असे मानणे म्हणजे अनेक बाबतींत कमालीिा कालद्ववपयासािा दोष पदरात 
घेणेि नव्हे काय? साद्वहत्याच्या इद्वतहासकाराकंडून अगदी अलीकडच्या लेखकाचं्या बाबतीतसुद्धा त्याचं्या 
तत्त्वज्ञानद्ववषयक मतािंी सुसंबद्धता, सुस्पष्टता व आवाका या गोष्टींवरि अवाच्या सवा भर द्वदला जात नाही 
काय? 
 

पराकोटीिे आत्मभान असणारे लेखक झकवा स्वतः झितनशील तत्त्वज्ञानी असून ज्यानंी 
‘तत्त्वज्ञानात्मक’ म्हणता येईल अशी कद्ववता रिलेली आहे, अशा मोजक्या कवींबद्दलि जरी आपण द्वविार 
करावयािे म्हटले, तरी आपणास पुढीलप्रमाणे काही प्रश्न उपस्स्थत करावेि लागतील : अद्वधक 
तत्त्वज्ञानात्मक कद्ववता अद्वधक िागंली ठरते काय? कद्ववतेिी पारख द्वतने स्वीकारलेलया तत्त्वज्ञानाच्या 
मूलयावरून करावयािी, की त्या द्ववद्वशष्ट तत्त्वज्ञानात द्वतने खरीखुरी गती द्वकतीशी दाखवली आहे, त्यावरून 
करावयािी? की कद्ववतेने परंपरागत ताद्वत्त्वक द्वविाराला द्वकतपत वळण लावले, म्हणजे द्वतच्या एकूण 
तत्त्वज्ञानद्ववषयक मौद्वलकतेवरून द्वतिी परीक्षा करायिी? टी. एस्. एद्वलयटला शके्स् द्वपयरपेक्षा डातें अद्वधक 
आवडला, कारण शके्स् द्वपयरपेक्षा डातेंिे तत्त्वज्ञान त्याला अद्वधक सखोल वाटले. डातेंने कसलाही बदल न 
करता पूवुद्वसद्ध प्रणालीि स्वीकारलेली असलयाने त्याच्यामध्ये काव्य व तत्त्वज्ञान याचं्यात जेवढी फारकत 
िंालेली आहे, तेवढी अन्य कुणात मुळीि आढळणार नाही, असेही मत हमान् ग्लॉक नर नामक जमुन 
तत्त्वज्ञान्याने प्रद्वतपाद्वदले आहे. [Hermann Glockner, ‘Philosophie und Dichtung : Typen ihrer Wechselwirkung von den 

Griechen bis auf Hegel’, Zetschrift für Asthetik, XV. (1920-21) , pp. 187-204.] सॉके्रद्वटसपूवुकालीन ग्रीसमध्ये जेव्हा 
एम्पेडॉक्लीजसारखे द्वविारवतं कवी नादंत होते, झकवा पुनरुज्जीवनकालात जेव्हा द्वफिीनो वा ज्योदानो ब्रनूो 
याचं्याकडून काव्य आद्वण तत्त्वज्ञान, काव्यात्मक तत्त्वज्ञान आद्वण तत्त्वज्ञानात्मक काव्य या स्वरूपािी रिना 
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होत होती व तदुत्तर काळात जमुनीमध्ये जेव्हा गटे हा कवीइतकाि मौद्वलक तत्त्वज्ञानी म्हणून वावरत होता, 
अशा काळाति काव्य व तत्त्वज्ञान यामंध्ये खरेखुरे सहकायु होताना द्वदसून येत होते. 
 

परंतु अशा प्रकारिे तत्त्वज्ञानात्मक मानदंड हे साद्वहत्यसमीके्षच्या कसोट्या ठरतील काय? पोपने 
आपलया एसे ऑन् मटन्मध्ये मूलस्त्रोताचं्या बाबतीत लक्षणीय मधुमद्वक्षकावृत्ती (eclecticism) दाखद्ववली आहे 
व त्यात पद्वरच्छेदापुरती तेवढी सुसंगती द्वन एकंदरीत साकलयाने पाद्वहलयास सारा द्ववस्कद्वळतपणा आहे, 
यासाठी त्याच्या गं्रथकृतीला अगदीि टाकाऊ ठरवायिे काय? शलेीने जीवनाच्या द्ववद्वशष्ट टप्प्यावर, 
गॉडद्ववनच्या अनघड भौद्वतकवादाकडून प्लेटोप्रणीत द्ववर्श्िैतन्यवादापयिंत काही एक प्रकारिी प्रगती केली, 
यासाठी कवी या नात्याने आपणास त्याला उच्चनीि ठरद्ववता येईल काय? आजच्या द्वपढीिी धारणा अशी 
आहे की, शलेीिी कद्ववता संद्वदग्ध, कंठाळी व कंटाळवाणी आहे. आता योग्य रीतीने अन्वयाथु लावलयास 
त्यािे तत्त्वज्ञान तत्कालीन लोकानंा अन्वथुक वाटले असेल, असे दाखवनू द्वदलयास झकवा अमुक एक भाग 
तत्कालीन वैज्ञाद्वनक वा व्याज वैज्ञाद्वनक संकलपनाशंी संबदं्वधत आहे व म्हणून तो द्वनरथुक नाही, असे 
द्वनदशनुास आणलयाने वरील आके्षपािे खंडण होईल काय? [See René Weilek ‘Literary Criticism and Philosophy : A 
Note on Revaluation’, Scrutiny, V (1937) , pp. 375-83, and F. R., Leavis ‘Literary Criticism and Philosophy : A Reply’, ibid., VI 
(1937) , pp. 59-70 (reprinted in The Importance of Scrutiny, ed. E. Bentley, New York 1948, pp. 23-40.] प्रज्ञावतंािंी 
अद्वतरेकी बुद्वद्धद्वनष्ठा, तत्त्वज्ञान व कला याचं्या प्रयोजनादं्ववषयीिा गोंधळ व साद्वहत्यामधील द्वविाराचं्या 
द्वरघावासंबंधीिा अपसमज यावंरि खरोखर व सवु कसोट्या आधारलेलया आहेत. 
 

जमुनीमध्ये द्ववकद्वसत िंालेलया काही अभ्यासपद्धतींमध्ये तत्त्वज्ञानात्मक भदू्वमकेतील अद्वतरेकी 
बौद्वद्धकतेद्ववरुद्ध घेतलया जाणाऱ्या आके्षपािंी दखल घेण्यात आलेली आहे. रूडॉलफ उंगर याने (द्वडलथीच्या 
कलपनािंा उपयोग करून) बराि काळपयिंत उपयोगात असलेलया पण पद्धतशीरपणे पुरेपूर सत्कारणी न 
लागलेलया या अभ्यासपद्धतीिे अत्यंत द्ववशद असे समथुन केलेले आहे. [Rudolf Unger, Philosophische Probleme 
in der neueren Literaturwissenschaft, Munich 1908; Weltanschauung und Dichtung, Zurich 1917: Literaturgeschichteals 
Problemgeschichtė. Berlin 1924; ‘Literaturgeschichte und Geistesgeschichte’, Deutsche Vierteliahrschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. IV (1925) . pp. 177 – 92. All the foregoing papers are collected in Aufsätze zur 
Prinzipienlehre der Literaturgeschichte two vols., Berlin 1929.] साद्वहत्य म्हणजे प्रद्वतमासृष्टी व पद्य यातं रूपातंद्वरत 
िंालेले ताद्वत्त्वक ज्ञान नसले, तरी ते सवुसामान्य जीवनद्ववषयक दृद्वष्टकोणािा आद्ववष्ट्कार करते, तसेि कवी 
हे प्रायः ज्या प्रश्नािंी उत्तरे अव्यवस्स्थतपणे देत असतात, ते प्रश्नसुद्धा तत्त्वज्ञानातील आशयसूते्रि 
असतात; फरक इतकाि की, कवींिी उत्तर देण्यािी तऱ्हा द्वभन्न द्वभन्न युगातं आद्वण पद्वरस्स्थतीत द्वभन्न द्वभन्न 
स्वरूपािी असते, असे त्यािे रास्त प्रद्वतपादन आहे. त्याने या ‘समस्या’ंिे काहीसे स्वैरपणे केलेले वगीकरण 
असे : दैवािी समस्या म्हणजे द्वजच्यामध्ये स्वातंत्र्य व अटळपणा आत्मा व प्रकृती यामंधील संबंध अद्वभपे्रत 
असतात; धार्ममक ‘समस्या’ म्हणजे द्वजच्यात द्विस्तद्ववषयक द्वविाराबंरोबर पाप व मुक्ती याचं्याद्ववषयी 
दृद्वष्टकोणही अंतभूतु असतो, द्वनसगािी समस्या म्हणजे द्वजच्यामध्ये द्वनसगदु्ववषयक भावनेसारयया 
प्रश्नाबंरोबर द्वदव्यकथा व यातुद्ववद्या यािें प्रश्नही अंतभूतु होतात. उंगर ज्याला मानवी समस्या म्हणतो 
असाही समस्यािंा एक वगेळा गट आहे : तो गट मानवद्ववषयक संकलपनाचं्या प्रश्नाशंी द्वनगद्वडत असून त्यात 
मानवािे मृत्यूशी असलेले नाते व त्यािी पे्रमद्ववषयक संकलपना या गोष्टीही येतात; व शवेटी सामाद्वजक, 
कुटंुबद्ववषयक व राष्ट्रद्ववषयक समस्यािंा गट आहे. वरील पद्धतीत या द्ववद्ववध प्रश्नाचं्या संदभातील 
लेखकाचं्या दृद्वष्टकोणािा अभ्यास करावयािा असतो व काहीएक गृहीत व गर्मभत असलेलया 
द्ववकासक्रमाच्या पद्वरभाषेत या प्रश्नाचं्या इद्वतहासािा मागोवा घेणारे काही अभ्यासगं्रथही तयार िंालेले 
आहेत. वॉलटर रेम् याने जमुन काव्यामधील मृत्यचू्या समस्येवर तर पॉल क्लुक्हॉन याने अठराव्या 
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शतकातील व स्वच्छंदतावादी युगातील पे्रमाच्या संकलपनेवर द्ववस्तृत गं्रथ द्वलद्वहले आहेत. [Rudolf Unger 
Herder, Novalis, Kleist : Studien über die Entwicklung des Todesproblem, Frankfurt 1922; Walther Rehm. Der Todesgedanke in 
der deutschen Dichtung, Halle 1928; Paul Kluckholn. Die Auffassung der Liebe in der Literatur des achtzehnten Jahrhunderts und 
in der Romantik, Halle 1922.]  
 

अन्य भाषातंही या धतीिे काम िंालेले आहे. माद्वरया प्राझ् यािा रोमँणिक ॲगनी नावािा गं्रथ आहे. 
टवच्छांदतावादीसाणित्यामधीलवासनादेि, मृत्य ू आणि सैतान या इटॅद्वलयन भाषेतील शीषकुावरून 
कामवासना व मृत्य ूह्या समस्यािें द्वववरण करणारा एक गं्रथ असे त्यािे वणनु करता येईल. [Mario Praz, La 
carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Miland 1930 (English tr. by Angus Davidson, The Romantic Agony, 
London 1933) .] सी. एस. लयईूस याच्या ॲलेगरीऑि लव्ि या गं्रथात रूपककथात्मक पे्रम व द्वववाह 
याचं्याकडे पाहण्याच्या बदलत्या दृद्वष्टकोणािेही पुष्ट्कळ द्ववविेन आलेले आहे व द्वथओडोर स्पेन्सर याच्या 
डेथ ॲन्ड एणलझाबेदन रटनेडी या गं्रथाच्या प्रास्ताद्ववक भागात मध्ययुगीन मृत्युद्ववषयक संकलपना व 
प्रबोधनकालीन मृत्युद्ववषयक संकलपना यामंधील द्ववरोध द्वदग्दर्मशत केलेला आहे. [C. S. Lewis, The Allegory of 

Love, Oxford 1936; Theodore Spencer, Death and Elizabethan Tragedy, Cambridge, Mass. 1936.] एकि नमुना पाहा : 
मध्ययुगात सवांना मृत्यचू्या आकस्स्मकतेिे भय वाटे; कारण त्या काळात मृत्यमुूळे मनािी तयारी आद्वण 
पापािा िंाडा देऊन पश्चात्ताप, या गोष्टींना अवकाश द्वमळत नाही असे वाटे; उलट माँटेम्पासून आकस्स्मक 
मृत्यिू उत्तम, या द्वविारािा सूत्रपात िंालेला द्वदसतो. मृत्य ू हेि जीद्ववतािे अंद्वतम साध्य, या द्विस्ती 
दृद्वष्टकोणाला तो पारखा िंाला होता. एि. एन्. फेअरिाइलड् याने धमुभावनेच्या तीव्रतेनुसार लेखकािें 
वगीकरण करून १८ व्या व १९ व्या शतकातंील इंग्रजी काव्यामधील धार्ममक प्रवृत्तींिा मागोवा घेतलेला 
आहे. [Hoxie Neale Fairchild, Religious Trends in English Poetry, four vols., New York 1939-57.] फ्रान्समध्ये आबे बे्रमाँ याने 
णिटिरी ऑि द णरणलनस सेंणिमेंि इन द सेन्िन्िीन्थ सेंचरी या प्रिडं गं्रथात साद्वहत्यातलीि पुष्ट्कळशी 
सामग्री आधारासाठी घेतली आहे व माँगलाँ व त्राहार यानंी भावाद्ववशतेिा पथं, स्वच्छंदतावादी 
कालखंडापूवीिी द्वनसगदु्ववषयक कलपना तसेि फ्रें िक्रादं्वतकारकाकंडून प्रकट िंालेलीद्ववलक्षण 
संवदेनाशीलता या द्ववषयावंर अत्यंत उत्कृष्ट अभ्यासगं्रथ रिले आहेत. [André Monglond, Le Préromantisme 
francais, two vols., Grenoble 1930; Pierre Trahard. Les Maîtres de la sensibilité francaise au XVIII siècle, four vols., Paris 1931-3.]  
 

उंगरने द्वदलेलया यादीवरून नजर द्वफरद्ववलयास आपलया ध्यानात येते की, तीत गणलेलया काही 
समस्या तत्त्वज्ञानात्मक वा सैद्धास्न्तक आहेत आद्वण द्वसडनीच्या शब्दातं सागंावयािे तर, त्या समस्याचं्या 
बाबतीत कवी हा ‘केवळ लोकद्वप्रय तत्त्वज्ञानी’ असतो; उलट त्याच्या यादीतील इतर समस्यािंा संबंध 
वैिाद्वरक इद्वतहासापेक्षा संवदेनाशीलता व भावना याचं्या इद्वतहासाशीि अद्वधक पोितो. कधी कधी 
सैद्धास्न्तक गोष्टी शुद्ध भावद्वनक गोष्टींत गुंतून गेलेलया असतात. माणसाच्या द्वनसगदु्ववषयक दृद्वष्टकोणावर 
द्ववर्श्रिनाशास्त्रीय व धमुशास्त्रीय कलपनािंा प्रगाढ ठसा जसा उमटलेला असतो, तिति तो सौंदयुशास्त्रीय 
मतािंा व साद्वहत्यके्षत्रीय रूढींिाही असतो. एवढेि नव्हे, तर शारीद्वरक द्वक्रयाचं्या पद्वरवतुनामुळेही त्यािी 
दृष्टी प्रभाद्ववत िंालेली असण्यािी शक्यता असते. [See an excellent survey of research on ‘The Use of Color in 
Literature’ by Sigmund Skard. in Proceedings of the American Philosophical Societyxc (No 3. July 1946) , pp. 163-249. The 
bibliography of 1183 items lists also the vast literature on landscape feeling.] द्वनसगदेुखाव्याचं्या भावानुभवानंा प्रवासी, 
द्वित्रकार व उद्यान-रिनाकार याचं्याकडूनही आकार द्वदला जात असला, तरी द्वमलटन् झकवा टॉमसन् 
याचं्यासारखे कवी झकवा शातोद्वब्रआँ व रस्स्कन् याचं्यासारखे लेखक त्या भावानुभवामंध्ये पद्वरवतुन घडवनू 
आणीत असतात. 
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भाववृत्ती ही गोष्ट अशी आहे की, ती जशी तरल तशी स्थायीरूपही असते. त्यामुळे द्वतिा इद्वतहास 
द्वसद्ध करण्यात बऱ्याि अडिणी द्वनमाण होऊ शकतील. मानवी दृद्वष्टकोणात घडून येणाऱ्या पद्वरवतुनाबाबत 
जमुनीत िंालेला द्वविार नक्कीि अद्वतरेकी स्वरूपािा आहे. त्यानंी भावनाद्ववकासािे रिलेले व्यहू इतके 
रेखीव आहेत की, तेवढ्यामुळेि पाहणाऱ्याला शकंा यावी. तरीसुद्धा भाववृत्तीत पद्वरवतुन घडून येते याबाबत 
मात्र शकेंला जागा नाही. द्वनदान भाववृत्तींच्या पद्वरवतुनािे रूढ संकेत व फॅशन्स म्हणून काही असताति. 
एकीकडे पे्रमभावनेसंबधंीिा ह्यलूोिा अठराव्या शतकातील द्वथल्लर दृद्वष्टकोण व दुसरीकडे स्त्रीद्ववषयी एका 
गरीब द्वबिारी अबला, या स्वरूपािा मादाम् मानेफ द्वहिा पुनराज्यारोहणकालीन णसटिर ऑि चटणरिी 
(दयाबुद्धीिी पाठराखीण) असा नवा दृद्वष्टकोण, या दोहोंतील तफावतीवर बालिंॅकने गमतीदार भाष्ट्य 
केलेले आहे. [Balzac, Cousine Bette, ch. IX.] अठराव्या शतकात वािक लेखकाचं्या डोळ्यातूंन वाहणारे अश्रूंिे 
लोट ही साद्वहत्येद्वतहासातील सवुसामान्य बाब होती. बुद्वद्धमंत व लब्धप्रद्वतद्वष्ठत जमुन कवी गेलटु याने 
ग्रँद्वडसन् व क्लेमंटाईन् याचं्या द्विरद्ववयोगामुळे इतके अश्रू ढाळले की, त्यािे हातरुमाल, त्यािे पुस्तक, 
त्यािे टेबल, एवढेि नव्हे तर त्याच्या पायाखालील भईुसुद्धा ओलीझिब िंाली व तशी त्याने आपलया एका 
पत्रात बढाईही मारली आहे. [Gellert, Letter to Count Hans Moritz von Brühl, 3. April 1755 (in Yale University Library) .] 

तसेि मनाच्या हळवपेणाबद्दल प्रद्वसद्धी नसलेलया डॉ. जॉन्सननेसुद्धा आपलया समकालीनापेंक्षा, झकवा 
द्वनदान समकालीन बुद्वद्धवादी वगातील लोकापेंक्षा अश्रुपात व भावनेिे उमाळे यानंा अद्वनबिंधपणे वाट करून 
द्वदलेली होती. [Dr Johnson, Prayers and Meditations, Letters to Miss Boothby, etc.]  
 

लेखकाचं्या व्यस्क्तगत अभ्यासासाठी त्या मानाने बुद्वद्धवादाकडे कमी कल असणारा उंगरिा 
दृद्वष्टकोण अद्वधक फायदेशीर आहे; कारण त्यातील भदू्वमकाचं्या अथवा संकलपनाचं्या माडंणीिा प्रयत्न 
तुलनेने कमी ठाशीव व कमी बद्वहमुुख आहे व म्हणून त्यानुसार कलाकृतीिा आशय संदभातून तोडला 
जाऊन त्याला गद्यप्राय द्ववधानािे वा कोरड्ा द्वनयमसूत्रािे स्वरूप प्राप्त होण्यािा धोका कमी असतो. 
 

या दृद्वष्टकोणाचं्या अध्ययनातून काही जमुन तत्त्वज्ञानंी असा अंदाज बाधंला आहे की, काही थोड्ा 
नमुन्यानंी घद्वटत असणारे समग्र स्वरूपािे ‘द्ववर्श्दशनु (Weltanschauung) पुढे माडंणे शक्य आहे. 
Weltanschauung ही जमुन संज्ञा तत्त्वज्ञानात्मक द्वविार व भावनात्मक दृद्वष्टकोण या उभयतानंा सामावनू 
घेण्याइतक्या व्यापक अथाने योजनली जाते. या द्वदशनेे िंालेला सुप्रद्वसद्ध उपक्रम द्वडलथी यािा होय. प्रत्यक्ष 
साद्वहत्येद्वतहासकार या नात्याने त्याने तत्त्वद्वविार व प्रत्यक्षानुभतूी (Erlebnis) यातंील भेदावर सतत भर 
द्वदलेला आहे. वैिाद्वरक इद्वतहासात तो वगेवगेळे प्रमुख तीन नमुने मानतो : [See Dilthey’s first version of his theory 
of types in ‘Die drei Grundformen der System in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts’, Archiv für Geschichte der Philosophie, XI 
(1898) , p. 557-86 (reprinted in Gesammelte Schriften, Leipziġ 1925, Vol. IV. pp. 528-54) . Later versions in ‘Das Wesen der 
Philosophie in Paul Hinnebergs Die Kultur der Gegenwart (Teil I, Abteilung VI, ‘Systematische Philosophie. Berlin 1907, pp. 1-72 
reprinted in Gesammelte Schriften, loc. cit. Vol. V, Part I, pp. 339-416) , and ‘Die Typen der Weltanschauung und ihre 
Ausibildung in den philosophischen Systemen Weltanschauung. Philosophie, Religion (ed. Max Frischeisen - Köhler) Berlin 
1911, pp. 3 - 54 (reprinted loc. cit., vol. vIII, pp. 75 - 120) .] (१) डेमॉद्वक्रटस व लयकू्रीशस याचं्यापासून सुरू िंालेला 
व हॉब्ज, फ्रें ि द्ववर्श्कोशकार मंडळी, आधुद्वनक भौद्वतकवादी आद्वण प्रत्यक्षाथुवादी लोक इतक्या साऱ्यानंा 
सामावनू घेणारा प्रत्यक्षाथुवाद (२) हेरास्क्लटस, स्स्पनोिंा, लायबद्वनज, शझेलग व हेगेल यानंा अंतभूतु 
करणारा वस्तुद्वनष्ठ द्ववर्श्िैतन्यवाद (३) प्लेटो, द्विस्ती अध्यात्ममीमासंक, काटं व द्वफश्टे यािंा अंतभाव 
करणारा िंिात्मक द्ववर्श्िैतन्यवाद झकवा ‘मुक्तताप्रवतुक’ द्ववर्श्िैतन्यवाद. पद्वहला गट आत्मद्ववषयक 
तत्त्वािें स्पष्टीकरण भौद्वतक जगताच्या आधारे करतो. दुसरा गट वास्तवाकडे आंतद्वरक वास्तवािा 
आद्ववष्ट्कार म्हणून पाहतो व अस्स्तत्व व मूलयभाव यामंधील िंिािी दखल घेत नाही; तर द्वतसरा गट आत्मा 
हा प्रकृतीहून द्वभन्न मानतो. मग द्वडलथीने द्ववद्वशष्ट लेखकािे संबधं या नमुन्याशंी जोडले आहेत : बाल  िंक व 
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स्तादंाल हे पद्वहलया गटात, गटे दुसऱ्यात व द्वशलर द्वतसऱ्या गटात घातलेला आहे. हे वगीकरण केवळ 
जाणीवपूवुक स्वीकारलेलया द्वनष्ठा आद्वण प्रकट द्वनवदेने यामंधूनि द्वनघू शकते, असे नसून ते पराकोटीच्या 
अबौद्वद्धक कलेतूनही द्वनघू शकते, असे मानण्यात आले आहे. पुन्हा हे सवु गट सवुसामान्य मनोवैज्ञाद्वनक 
दृद्वष्टकोणाशंी जोडण्यात आलेले आहेत. अशा रीतीने वास्तववादािी बुद्वद्धप्राधान्याशी, वस्तुद्वनष्ठ 
द्ववर्श्िैतन्यवादािी भावनाप्राधान्याशी तर िंिात्मक द्ववर्श्िैतन्यवादािी इच्छाशक्तीच्या प्राधान्याशी सागंड 
घालण्यात आलेली आहे. 
 

हमान नोल याने द्वित्रकला व संगीत या के्षत्रातंही अशा कोटी लागू पडतात, असे दाखद्ववण्यािा 
प्रयत्न केलेला आहे. [Herman Nohl. Die Weltanschauungen der Malerei, Jena 1908; Typische Kunststile in Dichtung und 

Musik. Jena 1915.] रेंब्राँ व रुबेन्स यानंा वस्तुद्वनष्ठ द्ववर्श्िैतन्यवादी वा सवात्मक ईर्श्रवादी (Pantheists) व 
व्हेलाजके्वथ आद्वण हालस या द्वित्रकारानंा वास्तववादी तर मायकेल अँजेलोला आत्मद्वनष्ठ द्ववर्श्िैतन्यवादी 
ठरद्ववण्यात आले आहे. बेर्मलओस पद्वहलया, शुबटु दुसऱ्या तर द्वबथोव्हेन् द्वतसऱ्या कोटीत घातलेला आहे. 
संगीत व द्वित्रकला या के्षत्रामंधील हे मतप्रद्वतपादन महत्त्वािे आहे, कारण त्यावरून उघड उघड बौद्वद्धक 
आशयािा अभाव असलेलया साद्वहत्याबाबतही अशा नमुन्यािें अस्स्तत्व पयायाने सुिद्ववले जाते. मॉद्वरक, सी. 
एफ. मायर व द्वललेनक्रॉन् याचं्या लघू भावकद्ववतानंाही हे भेद कसे लागू पडतात, हे दाखद्ववण्यािा प्रयत्न 
उंगरने केलेला आहे. [Unger in ‘Weltanschauung und Dichtung’, Aufsätze...., op. cit., p. 77 ff.] उंगर व नोल यानंी 
असेही दाखवनू देण्यािा प्रयत्न केला आहे की, केवळ शलैीवरून झकवा द्वनदान प्रत्यक्ष बौद्वद्धकतेिा अभाव 
असलेलया कादंबरीतील प्रसंगातूंन द्ववर्श्दशनुािा शोध घेणे शक्य आहे. या टप्प्यावर येताि प्रस्तुत 
द्वसद्धान्तािे रूपान्तर मूलभतू स्वरूपाच्या कलात्मक शलैींच्या द्वसद्धान्तात होते. वोस्लफनच्या णप्रस्न्सपल्स 
ऑि आिथ णिटिरी (कलेद्वतहासािी मूलतत्त्वे) या गं्रथातील द्वववेिनाशी व तत्सम कोटींशी हा द्वसद्धान्त 
जोडून देण्यािा वॉलिेंल याने प्रयत्न केलेला आहे. [O. Walzel, Gehalt und Gestalt im dichterischen Kunstwerk, Berlin-
Babelsberg 1923, p. 77 ff.]  
 

अशा प्रकारिे आडाखे बाधंण्यािी हौस फार मोठ्या प्रमाणात आढळून येत असते. या द्वसद्धान्तािी 
तऱ्हतऱ्हेिी रूपे जमुनीत बसद्ववण्यात आलेली आहेत व ती साद्वहत्येद्वतहासालाही लागू करण्यात आली 
आहेत. उदा. एकोद्वणसाव्या शतकातील जमुनीत व बहुतेक करून युरोपीय साद्वहत्यात दुसऱ्या कोटीकडून 
(गटे व स्वच्छंदतावादी मंडळींच्या द्ववर्श्िैतन्यवादाकडून) ज्यामध्ये संस्कारवादी नामरूपात्मक जगािी 
क्रमाक्रमाने जाणीव होत जाते, अशा पद्वहलया कोटीच्या (वास्तववादाच्या) िारा, अद्वभव्यस्क्तवादातून 
प्रस्तुतीकरण होणाऱ्या आत्मद्वनष्ठ िंिात्मक द्ववर्श्िैतन्यवादापयिंत, म्हणजेि द्वतसऱ्या कोटीपयिंत—अशी 
उत्क्रातंीिी क्रम योजना वॉलिेंलने स्पष्टपणे पाद्वहलेली द्वदसते. वॉलिेंलिी योजना अमुक अमुक अवस्थातंर 
घडून आलेले आहे, एवढेि माडूंन थाबंत नाही, तर हे अवस्थातंर परस्परसंबदं्वधत व तकुशुद्ध आहे, असेही 
सागंते. सवात्मक ईर्श्रवाद हा द्ववद्वशष्ट टप्प्यावर प्रकृद्वतवादात, प्रकृद्वतवाद संस्कारवादात व अखेर 
संस्कारवादािी आत्मद्वनष्ठता नव्य-द्ववर्श्िैतन्यवादात द्ववलीन होऊन जाते. ही योजना िंिात्मक व अंद्वतमतः 
हेगेलवादी आहे. 
 

या सवु आडाययािंा समंजसपणे द्वविार केलयास या योजनािंा नेटकेपणाि संशयास्पद वाटू 
लागतो. पद्वहली शकंा म्हणजे भेदाचं्या तीन या संययेलाि असे काय पाद्ववत्र्य द्विकटलेले आहे? उदा. खुद्द 
उंगरनेि वस्तुद्वनष्ठ द्ववर्श्िैतन्यवादाच्या दोन कोटींत भेद मानलेला आहे. गटे द्वजिे प्रद्वतद्वनद्वधत्व करतो ती 
संवादी स्वरूपािी पद्वहली कोटी, बउमे, शझेलग आद्वण हेगेल यामंध्ये द्वदसून येणारी िंिात्मक स्वरूपािी 
दुसरी कोटी. अशाि धतीिे आके्षप ‘प्रत्यक्ष्याथुवादा’च्या कोटींवरही घेता येतील, कारण पुष्ट्कळदा या 
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कोटींमध्ये अनेकानेक परस्परद्ववरोधी स्वरूपाच्या दृद्वष्टकोणािंी एकत्र मोट बाधंलेली असते. परंतु 
वगीकरणातील तपद्वशलापेक्षा अशा प्रकारच्या कायामागील संपूणु गृहीतकृत्यावरील आके्षपि अद्वधक 
महत्त्वािे ठरतात. या कोटींमुळे शवेटी यच्चयावत् साद्वहत्यािी वगुवारी तीन, झकवा फार तर पािसहा 
शीषकुाखंाली ढोबळपणे केली जाते. कवींच्या व त्याचं्या कलाकृतींच्या व्यस्क्तत्वाकडे दुलुक्ष होते झकवा 
त्यािें महत्त्व उणावते. ब्लेक, वड्सु्वथु व शलेी याचं्यासारयया द्ववद्वभन्न प्रकृतीच्या कवींिे ‘वस्तुद्वनष्ठ 
द्ववर्श्िैतन्यवादी’ या कोटीत वगीकरण केलयाने साद्वहस्त्यक दृष्ट्ट्या काहीि साधत नाही. तेव्हा 
काव्येद्वतहासाला द्ववर्श्दशनुाच्या कलपनेला तीन वा अद्वधक कोटींत बसद्ववण्यात फारसे तर्थयद्वदसत नाही. 
अखेरीस अशा भदू्वमकेिी पद्वरणती मूलभतू स्वरूपाच्या अद्वतरेकी सापेक्षतावादात होते. या कोटींिे महत्त्व 
समान आहे व कोणती तरी एक कोटी आपलया मनोवृत्तीिा भाग म्हणून म्हणा, झकवा मूलतः तकुशून्य, 
बाहेरून लादलेली कोणतीतरी एक जगासंबधंीिी धारणा म्हणून म्हणा, स्वीकारलयावािून कवीला गत्यंतर 
नसते, हे यामागिे गृहीतकृत्य असले पाद्वहजे. पयायाने ह्या अमुक अमुक कोटी आधीि ठरलेलया असून 
प्रत्येक कवी त्यातंलया, कोणत्या ना कोणत्या, एका कोटीिे उदाहरण आहे, हाि त्यािा इत्यथु ठरतो. 
अथाति केवळ व्यक्तीमध्येि नव्हे तर कालखंडात व इद्वतहासातही तत्त्वज्ञान व कला याचं्यात द्वनकटिा व 
अद्वनवायु संबंध असतो, असे गृहीतकृत्य मानणारा हा सारा द्वसद्धान्ति इद्वतहासाच्या सवुसामान्य 
तत्त्वज्ञानावर उभा आहे. यातून आपण Geistesgeschichte (भावद्ववर्श्ेद्वतहास) या संकलपनेमागील 
गृहीतकृत्याचं्या द्ववविेनाकडे वळतो. 
 

Geistesgeschichte ही संज्ञा व्यापक अथाने बौद्वद्धकतेच्या इद्वतहासाऐवजी, म्हणजे 
लव्हजॉयप्रणीत द्वविाराचं्या इद्वतहासाऐवजी पयायी संज्ञा म्हणून उपयोद्वजता येण्याजोगी आहे. इंग्रजी 
संजे्ञपेक्षा ती कमी बौद्वद्धक असलयाने अद्वधक सोद्वयस्कर आहे. Geist ही एक व्यापक संज्ञा असून तीमध्ये 
प्रामुययाने भाववृत्तींच्या इद्वतहासात मोडणाऱ्या समस्यािंा समावशे होऊ शकेल. मात्र ‘वस्तुद्वनष्ठ अस्स्मते’च्या 
समग्र संकलपनाचं्या दृष्टीने कमी अपेद्वक्षत असणाऱ्या सहिारी कलपना Geist या संजे्ञत समाद्ववष्ट आहेत. 
परंतु Geistesgeschichte ही संज्ञा जमुनीमध्येही प्रायः काही एका अद्वधक द्ववशषे अथाने उपयोद्वजली जाते : 
“प्रत्येक कालखंडािा स्वतःिा द्ववद्वशष्ट ‘युगधमु’ असतो व तदनुसार तो प्रत्येक युगाच्या अगदी धमापासून 
तो वशेभषेूपयिंत–सवु गोष्टींिा समावशे असणाऱ्या द्ववद्वभन्न काद्वलक अस्स्मतेिी पनरुिना करीत असतो. 
वस्तूच्या मागे असणाऱ्या समग्रतेवर आमिी दृष्टी असते व या काद्वलक अस्स्मतेच्या प्रकाशात आम्ही सवु 
तर्थयािें स्पष्टीकरण करीत असतो.” [H. W. Eppelsheimer, ‘Das Renaissanceproblem’, Deutsche Vierteljahrschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, II (1933) , p. 497.]  
 

मानवाच्या यच्चयावत् सासं्कृद्वतक व इतर कृत्यामंागे घद्वनष्ठ सुसंबद्धता असते; कला व शासे्त्र यामंध्ये 
संपूणुपणे समातंर प्रद्वक्रया घडत असतात, ही समजूत या भदू्वमकेमागे गृहीत धरलेली असते. या पद्धतीिे 
मूळ श्लेगेलबंधंूनी माडंलेलया सूिनाइंतके जुने आहे व श्पेंग्लरसारखा अत्यंत नामवतं व द्वततकाि 
अद्वतउत्साही पुरस्कता द्वतला लाभलेला आहे. परंतु साद्वहत्येद्वतहासकारािा पेशा पत्करलेलया शकै्षद्वणक 
के्षत्रातील द्वविानानंी मुययतः साद्वहत्यातील साधनसामग्रीद्वनशी या पद्धतीिा उपयोग केलेला आढळून येतो. 
कॉफुसारयया (ज्याने १७५० ते १८३० या कालखंडातील जमुन साद्वहत्यािा इद्वतहास तार्मककतेकडून 
अतार्मककतेकडे व पुढे हेगेलवादी संश्लेषणापयिंत िंिात्मक िळवळीच्या रूपाने माडंला आहे.) 
िंिवाद्यापंासून तो सासािुं, ड्ूश  िबीन, स्टेफान्स्की व मायझ् नर याचं्यासारययाचं्या कलपनारम्य 
शब्दच्छलप्रधान, व्याजगूढवादी शब्दबबंाळ द्वनर्ममतीपयिंत या पद्धतीिा प्रत्यक्ष व्यवहार द्ववद्वभन्न पातळीवरून 
घडून आलेला आहे. [H. A Korff Geist der Goethezeit : Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen 
Literaturgeschichte, four vols., Leipzig 1923-53; Herbert Cysarz, Erahrung und Idee, Vienna 1921; Deutsche Barockdichtung, 
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Leipzig 1924; Literaturgeschichteals Geisteswissenschaft, Halle 1926; Von Schiller bis Neitzsche, Halle 1928; Schiller Halle 1934; 
Max Deutschbein, Das Wesen des Romantischen, Coethen 1921; George Stefansky, Das Wesen der deutschen Romantik, 
Stuttgart 1923; Paul Meissner, Die geisteswissenschaftlićhen Grandlagen des englischen Literaturbarocks, Berlin 1934.] ही 
पद्धती प्राधान्याने साम्याद्वधद्वष्ठत आहे :द्ववद्वशष्ट कालखंडातील साम्ये द्ववसरून जेव्हा तीमध्ये भेदावंरि भर 
देण्यािी प्रवृत्ती द्वदसते, तेवढ्यापुरती द्वतच्यामध्ये अकरणात्मक साम्यदृष्टी असते; तर जेव्हा भेद द्ववसरून 
द्ववद्वशष्ट कालखंडातील घटना व द्वनर्ममती यातंील साम्यावंर भर द्वदला जातो, तेवढ्यापुरती द्वतच्यात 
करणात्मक साम्यदृष्टी असते. द्वशकारीसाठी खास मोकळे मदैान सहज द्वमळावे, तसे स्वच्छंदतावादी व 
बारोक कालखंड हे अशा धतीच्या बौद्वद्धक कसरतीला अनुकूल ठरलेले आहेत. 
 

मायझ्नरिाDiegeisteswissen schafftichen Grundlagen des englischen Literaturbarocks 
(१९३४) हा गं्रथ हे यािे नमुनेदार उदाहरण. त्यामध्ये तादं्वत्रक द्ववदे्यपासून तो उत्खननापयिंत व 
पयुटनापासून तो धमापयिंत, यच्चयावत् मानवी कृतींना हे सूत्र अगदी कमुठ काटेकोरपणे लावून 
परस्परद्ववरोधी प्रवृत्तींच्या संघषाच्या स्वरूपात युगधमु स्पष्ट करण्यात आलेला आहे. द्ववस्तारण व 
कें द्रीकरण, झपड व ब्रह्माडं, पाप व मोक्ष, श्रद्धा व तकु, एकशाही व लोकशाही, ‘रिनारद्वहतता’ व 
‘रिनायुक्तता’ अशा कोटींमध्ये साधनसामग्रीिा क्रम अगदी नेटकेपणे लावण्यात आलेला आहे. अशा 
प्रकारच्या वैद्वर्श्क साम्यशोधनातून बारोकयुगातील सवु तऱ्हेच्या अद्वभव्यक्तींत संघषु, आंतर्मवरोध व ताण 
यािें दशनु घडते, अशा अगदी द्वदस्ग्वजयी द्वनष्ट्कषापयिंत मायझ् नर येऊन ठेपतो. परंतु अशाि धतीिे द्ववरोधी 
प्रवृत्तींिे व्यहू अन्य कोणत्याही कालखंडातून द्वनघतील की नाही, हा उघड द्वदसणारा पण मूलभतू 
स्वरूपािा प्रश्न, मायझ् नरने कधीही उपस्स्थत केलेला नाही. आपलया सहकाऱ्यापं्रमाणेि अफाट वािनातून 
त्याने स्वतःिी जी अवतरणे उदधृत केली आहेत, त्याचं्याि आधाराने सतराव्या शतकाच्या बाबतीत सवुस्वी 
वगेळा व्यहू बसद्ववणे शक्य नाही काय, हा प्रश्नही त्याने उपस्स्थत केलेला नाही. 
 

तिति कॉफुच्या द्ववस्तृत गं्रथरिनेमधून ‘बुद्वद्धप्रामाण्यवाद’ हा भाव, अतार्मककतावाद हा अ–भाव व 
‘स्वच्छंदतावाद’ हा समुद्भाव, या पद्धतीने यच्चयावत् गोष्टी बसद्ववलेलया आहेत. कॉफुच्या द्ववविेनात 
‘बुद्वद्धप्रामाण्यवाद’ हा लगेि ‘अद्वभजाततावाद’ म्हणून प्रकट होतो. अतार्मककतावाद हा जमुन साद्वहत्यातील 
‘वादळ आद्वण तणाव’ (storm and stress) पथंािा स्वैर घाट घेऊन येतो, तर जमुन स्वच्छंदतावाद 
संश्लेषणासाठी सक्तीने वठेीस धरला जातो. अशा द्ववरोधी तत्त्वाचं्या जोडगोळ्यावंर आधारलेले द्वकत्येक 
गं्रथ जमुन भाषेत तयार िंालेले आहेत. उदा. तुलनेने बराि समंजस असा कॅद्वसररिाFreiheit und form 
(स्वातंत्र्य आद्वण बदंीश) , तसाि द्वससािुंिा गुंतागुंतीिा गं्रथ Erfahrung und ldee. [Ernst Cassirer, Freiheit 

und Form, Berlin 1922 : Idee und Gestalt, Berlin 1921. See Cysarz, op. cit.] मतप्रणालींिे हे नमुने काही जमुन 
गं्रथकाराकंडून परस्पराशंी दृढ संबदं्वधत तरी मानले जातात, झकवा वादं्वशक नमुने म्हणून त्यानंा सरळ सरळ 
िंटकून तरी टाकण्यात येते. जमुन झकवा द्वनदान ट्यूटॉद्वनक माणूस हा भावनाप्रधान, तर लॅद्वटन माणूस 
तार्मकक समजण्यात येतो. नाहीतर हे नमुने अद भतु द्ववरुद्ध तकुशुद्ध, या नेहमीच्या द्ववरोधी तत्त्वासंारखे 
मूलतः मनोवैज्ञाद्वनक असतात व शवेटी मतप्रणालीच्या या कोटी शलैीगत संकलपनातं परस्पर पद्वरवतुन 
पावणाऱ्या बनत असतात, असे सागंण्यात येते. त्या अद्वभजाततावाद आद्वण स्वच्छंदतावाद, बारोक आद्वण 
गॉद्वथक यातं द्ववलीन होतात व मग त्यातूंन मानवजाद्वतद्ववज्ञान, मनोद्ववज्ञान, मतप्रणाली व कलेद्वतहास यािंी 
व्याद्वमश्र द्वखिडी आद्वण गोंधळ असणाऱ्या उदंड साद्वहत्यािी पैदास होत आलेली आहे. 
 

परंतु एखादा काल, एखादा वशं आद्वण एखादी कलाकृती यातं संपूणु एकात्मता असते, हे सवु 
गृहीतकृत्यि मुळी गंभीर आके्षपाला पात्र ठरणारे आहे. लद्वलतकलातंील समातंर गोष्टींिा स्वीकार 
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अरतेपरते करूनि शक्य होणारा आहे. तत्त्वज्ञान व काव्य यामंधील समातंर स्थळे तर अद्वधकि आके्षपाहु 
ठरतात. इंस्ग्लश व स्कॉद्वटश तत्त्वज्ञान हे जेव्हा व्यावहाद्वरक शहाणपणाच्या व उपयुक्ततावादाच्या 
तत्त्वज्ञानाने भारले गेलेले होते, त्या काळाति इंग्रजी स्वच्छंदतावादी कद्ववता बहरली, एवढे एकि 
उदाहरण आपण ध्यानात घेतले, तरी पुरे होईल. ज्या कालखंडात तत्त्वज्ञान व साद्वहत्य यािंा द्वनकटिा 
संपकु आहे, असे वाटते, अशा कालखंडातही, ‘Geistesgeschichte’ (भावद्ववर्श्ेद्वतहास) या जमुन 
संकलपनेत द्वजतक्या द्वनःशकंपणे एकात्मता असलयािे गृहीत धरले जाते, त्यापेक्षा प्रत्यक्षात ती खात्रीने 
खूपि कमी असते. द्वफश्टे झकवा शझेलग याचं्यासारयया व्यवसायाने तत्त्वज्ञानी असणाऱ्या मंडळींना झकवा 
ज्यािंी कलाद्वनर्ममती कें द्रवती महत्त्वािी तरी मानण्याजोगी नाही, झकवा कलादृष्ट्ट्या अयशस्वी तरी ठरलेली 
आहे, अशा फै्रडद्वरक श्लेगेल आद्वण नोव्हाद्वलस याचं्यासारयया सीमारेषेवर पडणाऱ्या लेखकानंी द्ववकद्वसत 
केलेलया तत्त्वज्ञानाच्या प्रकाशात बहुतकरून जमुन स्वच्छंदतावादी आंदोलनािे अध्ययन केले जात असते. 
जमुन स्वच्छंदतावादी आंदोलनातले सवुश्रेष्ठ कवी, नाटककार आद्वण कादंबरीकार यािें समकालीन 
तत्त्वज्ञान्याशंी असलेले नाते क्षीण स्वरूपािे तरी होते, (—इ. द्वट. ए. हॉफमनॅ् व पारंपद्वरक कॅथद्वलकपथंीय 
ऐशनेडॉफु याचं्या बाबतीत जसे द्वदसून येते–) झकवा त्यानंी असा एक तत्त्वज्ञानात्मक दृद्वष्टकोण उत्क्रातं 
केलेला होता की, त्यािा स्वच्छंदतावादी तत्त्वज्ञानाशी उभा दावा होता. उदाहरणाथु, आपण काटंच्या 
दबावाखाली िुरडले जातो आहोत, अशी भावना बाळगणाऱ्या द्वफश्टे व क्लैस्ट याचं्यावर ज्याँ पॉल द्वरश्टर 
याने हल्ला िढद्ववला होता. नोव्हाद्वलस व फै्रडद्वरक श्लेगेल याचं्या सैद्धास्न्तक द्वववेिनातले सुटे सुटे तुकडे 
घेऊन त्याचं्या आधारेि जमुन स्वच्छंदतावादी आंदोलनाच्या काळातही तत्त्वज्ञान व साद्वहत्य या 
उभयतामंध्ये द्वनकटिी एकात्मता होती, असा युस्क्तवाद करता येणे शक्य आहे. फै्रडद्वरक श्लेगेल व 
नोव्हाद्वलस हे तर सागंूनसवरून द्वफश्टेिे द्वशष्ट्यि होते. द्वशवाय त्या दोघाचं्या काळी द्वफश्टेिी अनुमाने प्रायः 
अप्रद्वसद्ध स्वरूपाति होती; तेव्हा साद्वहत्यकृतीच्या प्रत्यक्ष द्वनर्ममतीशी त्यािंा संबधं जोडता आला,तरी तो 
क्षीण स्वरूपािाि होय. 
 

तत्त्वज्ञान व साद्वहत्य यामंधील घद्वनष्ठ एकात्मता पुष्ट्कळदा फसवी असते व द्वतच्या बाजूने माडंलया 
गेलेलया युस्क्तवादानंा वाजवीहून फाजील महत्त्व द्वदले जात असते. कारण हे युस्क्तवाद लेखकािी 
साद्वहत्यद्ववषयक मतप्रणाली, त्यािे लेखनहेतू तसेि द्ववद्यमान सौंदयात्मक रिनािंी अद्वनवायु उसनवारी 
यावंर आधारलेले असतात व म्हणून कलावतंाच्या प्रत्यक्ष व्यवहाराशी त्यािंा केवळ दूरिाि संबधं असतो. 
साद्वहत्य व तत्त्वज्ञान यामंधील एकात्मतेद्ववषयी जरी आपण साशकं राद्वहलो, तरी या उभयतामंध्ये जे समान 
संबधं अस्स्तत्वात असतात व अगदी समकालीन सामाद्वजक पार्श्ुभमूीतून समान पद्वरणाम घडून येत 
असलयाने या दोहोंत ज्या द्ववद्वशष्ट समातंर गोष्टींिे दृढीकरण असण्यािी शक्यता असते व म्हणून साद्वहत्य व 
तत्त्वज्ञान या उभयके्षत्रावंर जे समान प्रभाव घडून आलेले असतात, ते अथाति नाकारता येत नाहीत. परंतु 
यापंैकी समान सामाद्वजक पार्श्ुभमूी हे गृहीतकृत्यही फसविे असते. तत्त्वज्ञानािा द्ववकास पुष्ट्कळ वळेा अशा 
खास वगाकडून घडून आलेला असतो की, जो सामाद्वजक लागेबाधें व मूळ आद्वण कूळ या दृष्टीने 
कद्वववगापासून अगदी द्वभन्न असतो. साद्वहत्यापेक्षा तत्त्वज्ञान हे धमुपीठ व ज्ञानपीठ याचं्याशी अद्वधक एकरूप 
िंालेले मानण्यात येते. अन्य मानवी द्वक्रयापं्रमाणे तत्त्वज्ञानालाही स्वतःिा असा खास इद्वतहास आहे, 
स्वतःिी अशी िंिात्मक पद्धती आहे. भावद्ववर्श्ेद्वतहासािे (Geistesgeschichte) समथुक गृहीत धरतात, 
त्याप्रमाणे तत्त्वज्ञानातले पक्षभेद व आंदोलने ही साद्वहस्त्यक आंदोलनाशी घद्वनष्ठपणे संबदं्वधत नसतात, असे 
आम्हाला वाटते. 
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साद्वहस्त्यक पद्वरवतुनािे स्पष्टीकरण ‘युगधमा’च्या पद्वरभाषेत देणे हे नक्कीि दोषास्पद ठरते. कारण 
तसे केलयाने जो युगधमु, फार फार तर, कठीण व धूसर प्रश्नािंा द्वनदेशक ठरावयािा, तोि मुळी 
साकलयािी वा सविंकष कैवलयािी द्वदव्यकथा होऊन बसतो. जमुन भावद्ववर्श्ेद्वतहासाच्या 
(Geistesgeschichte) या संकलपनेिारा प्रायः काही साधत असेल, तर एवढेि की, एका द्ववद्वशष्ट 
माद्वलकेतील (कला झकवा तत्त्वज्ञान यापंैकी एका के्षत्रातील) द्वनकष दुसऱ्या माद्वलकेत स्थानातंद्वरत करून 
ते एकंदर सासं्कृद्वतक द्वक्रयानंा लागू करून दाखवणे व युगधमािे स्वरूप द्वनद्वश्चत करून त्याच्या िौकटीत 
अद्वभजाततावाद आद्वण स्वच्छंदतावाद झकवा बुद्वद्धप्रामाण्यवाद आद्वण अतार्मककतावाद यासंारयया मोघम 
द्ववरोधी मतप्रणालींच्या पद्वरभाषेत व्यस्क्तगत कलाकृतीिे स्वरूप ठरद्ववणे. पाश्चात्त्य संस्कृतीिा प्रवाह 
अद्ववस्च्छन्न आहे, या संकलपनेच्या दृष्टीनेही या ‘युगधमा’च्या संकलपनेतून पुष्ट्कळदा द्ववघातक पद्वरणाम घडून 
येतात : कालखंडा ं कालखंडातं अगदी काटेकोर वेगळेपणा व खंद्वडतपणा असतो, असे समजले जाते. 
क्रातं्या म्हणून ज्या समजलया जातात, त्याबंाबत आमूलाग्र पद्वरवतुनािी कलपना केली जाते. ती इतकी की, 
पद्वरणामी भावद्ववर्श्ािा इद्वतहासकार (Geisteswissenschafler) ऐद्वतहाद्वसक सापेक्षतावादाच्या द्वनष्ट्कषावर 
येऊन ठेपतो (एक कालखंड दुसऱ्याइतकाि भलाबुरा ठरतो.) , झकबहुना मानवी स्वभाव, संस्कृती आद्वण 
कला याचं्या मुळाशी असलेली समान तत्त्वहेी दुलुद्वक्षत होऊन व्यस्क्तत्व आद्वण मौद्वलकता यादं्ववषयी भ्रातं 
संकलपना अस्स्तत्वात येतात. श्पेंग्लरमध्ये मयाद्वदत सासं्कृद्वतक िक्रनेद्वमक्रमातूंन द्वनयद्वतकृत 
अपद्वरहायुतेच्या तत्त्वावर आपण येऊन ठेपतो : गूढ स्वरूपािा समातंद्वरतपणा असूनही आत्मबदं्वदस्ततेत 
गुरफटून जातो. मग प्रािीन कालािा प्रवाह मध्ययुगापयिंत िालू राहात नाही. पद्वश्चमी साद्वहत्यद्ववर्श्ाच्या 
उत्क्रातंीिे सातत्य एक तर संपूणुपणे नाकारले जाते अथवा त्यािे द्ववस्मरण तरी होते. 
 

अशा प्रकारच्या पत्त्याचं्या हवलेयासंारयया द्ववलक्षण द्वसद्धान्तामुंळे मनुष्ट्यजातीच्या सवुसामान्य 
इद्वतहासाच्या खऱ्याखुऱ्या समस्या झकवा पद्वश्चमी संस्कृतीच्या सवुसामान्य इद्वतहासाच्या समस्या अथाति 
धूसर होता कामा नयेत. प्रिद्वलत भावद्ववरे्श्द्वतहासाच्या (Geistesgeschichte) संकलपनेत समान व द्ववरोधी 
तत्त्वावंर फाजील भर द्वदला जातो. शलैी व द्वविारप्रणाली (Denkformen) यातंील िढउतार 
आलटूनपालटून घडत असतात, ही अद्विद्वकत्सक समजूत तीत गृहीत धरलेली असते व यच्चयावत् मानवी 
द्वक्रयाकलापात संपूणु एकात्मता असते, असा द्वतिा द्ववर्श्ास असतो. त्यामुळे द्वतच्यािारा होणारे उलगडे 
अधुकच्चे व पुष्ट्कळदा अप्रगलभ स्वरूपािेि असतात, याद्ववषयी आपली खात्री पटते. 
 

इद्वतहासािे तत्त्वज्ञान वा अंद्वतम स्वरूपािी सासं्कृद्वतक एकात्मता यासंारयया द्ववशाल पललयाच्या 
समस्यावंर अनुमाने लढद्ववण्यापेक्षा, अद्याप ज्या प्रश्नािा उलगडा िंालेला नाही, झकवा ज्यािी पुरेशी 
ििाही िंालेली नाही, अशा प्रत्यक्ष प्रश्नाकडे साद्वहत्याभ्यासकाने आपले लक्ष वळवाव े: जोपयिंत हे द्वविार 
केवळ कच्च्या मालासारखे झकवा केवळ माद्वहतीवजा असतात, तोवर उघडि ते साद्वहत्यकृतीतील द्वविारािें 
प्रश्न बनलेले नसतात. जेव्हा आद्वण जर का हे द्वविार कलाकृतीच्या ताण्याबाण्यात प्रत्यक्षतः गुंफण होऊन 
आलेले असतील, ते द्वतिे ‘घटकावयव’ िंालेले असतील, म्हणजेि थोडक्यात ते जर का नेहमीच्या 
संकलपनेनुसार द्वनव्वळ द्वविार न राहता प्रतीके, फार काय, द्वदव्यकथा बनलेले असतील, तेव्हा आद्वण तरि 
खरोखर असा प्रश्न उद्भवेल. बोधपर काव्यािा असा मोठा प्रातं आहे की, जो द्वविारपर द्ववधानानंी व्यापलेला 
असतो. तेथे फक्त वृत्तबद्धतेिा झकवा रूपक वा रूपककथा (Allegory) यासंारयया अलंकरणािा काही एक 
साज त्यानंा िढद्ववलेला असतो. सामाद्वजक, नैद्वतक व तत्त्वज्ञानात्मक ‘समस्या’ंिी ििा असणाऱ्या जॉजु 
सँड वा जॉजु एद्वलयट याचं्यासारययाचं्या कादंबऱ्यापं्रमाणे ताद्वत्त्वक कादंबरी असाही एक प्रकार संभवतो. 
याहून उच्चतर पातळीवरिी एकात्मता साधलेली व समग्र द्वक्रयेलाि द्वदव्यकथेिे रूप प्राप्त िंालेली 
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मेल  द्ववलच्या मॉबी णडक् सारखी कादंबरी झकवा द्वनदान तत्त्वज्ञानात्मक एकमेव रूपक खेळद्ववण्याच्या हेतूने 
द्वलद्वहलेले द्वब्रद्वजस्च्या िेटिटमेंि ऑि ब्यिूीसारखे काव्यही आढळते, आद्वण दोस्तोए हस्की तर प्रत्यक्ष 
पात्रप्रसंगाचं्या पद्वरभाषेत द्वविारािें नाट्यि आपलया कादंबरीत उभे करतो.िदसथ कारामाझोव्िमधील िौघे 
बधूं म्हणजे िार प्रतीकेि आहेत. ते व्यस्क्तगत जीवन नाट्याबरोबरि द्वविारप्रणालींतील संघषािेही 
प्रद्वतद्वनधी बनलेले आहेत. प्रमुख पात्रािें व्यस्क्तगत पयुवसान तेथे द्वविारप्रणालींच्या पद्वरणतीशी एकात्मता 
पावलेले आहे. 
 

परंतु गटेिे फाऊस्ट झकवा दोस्तोएव्हस्कीिी ब्रदसु यासंारखी काव्ये वा कादंबऱ्या तत्त्वज्ञानात्मक 
अथुगभतेुच्या बळावर कलाकृती म्हणून उच्चतर ठरतात काय? मनोवैज्ञाद्वनक सत्य वा सामाद्वजक सत्य यानंा 
स्वतःिे असे स्वतंत्र कलामूलय नाही, असे ज्याप्रमाणे आपण मागे प्रद्वतपादन केले, तिति, तसे 
पाद्वहलयास,‘तत्त्वज्ञानात्मक सत्या’लासुद्धा स्वयमेव असे खास मूलय नाही, असा द्वनष्ट्कष ुकाढणे अगत्यािे 
नाही काय? संदभोद्विततेने आलेले तत्त्वज्ञान वा मतप्रणालीद्वनष्ठ आशय याचं्यामुळे कलामूलय 
उंिावलयासारखे वाटते, यािे कारण व्याद्वमश्रता व संद्वश्लष्टता यासंारयया स्वतंत्रपणे महत्त्वाच्या असणाऱ्या 
कलामूलयानंा त्याचं्या योगे बळकटी येत असते, हेि होय. सैद्धास्न्तक आंतदुृष्टीमुळे कलावतंाच्या 
संवदेनाशक्तीिी सखोलता व त्याच्या दृष्टीिा पल्ला द्ववस्तारू शकेल; पण असे घडेलि, यािी काही शार्श्ती 
नाही. उलट द्वविारप्रणाली धडपणे आत्मसात िंाली नसलयास द्वतच्या अद्वतरेकामुळे कलावतंािी गती 
खंद्वडतही होईल. णडव्िाइन् कॉणमडी ही काव्यात्म पद्वरच्छेदाबंरोबर आलटूनपालटून येणाऱ्या लयबद्ध 
धमुशास्त्रीय व व्याजवैज्ञाद्वनक उताऱ्यानंी भरलेली आहे, अशी क्रोिेने तक्रार केलेली आहे. [B. Croce, La poesia 

di Dante, Bari 1920.] फाऊस्टिा उत्तराध ु जादा बौद्वद्धकतेमुळे डागळलेला असून तो सतत बटबटीत 
रूपककथेच्या अंगाकडे िुंकत असतो, यात काही शकंा नाही. कलात्मक यश व वैिाद्वरक जडत्व यातंील 
द्ववसंवाद आपणास दोस्तोएव्हस्कीमध्ये वारंवार जाणवतो. दोस्तोएव्हस्कीच्या मतािा प्रवक्ता जोद्वसमा यािे 
स्वभावद्वित्रण इव्हान कारमािंोव्हपेक्षा कमी प्रत्ययकारी वाटते. टॉमस मनॅिी मटणनक माऊां िन ही कादंबरी 
अशाि तऱ्हेिे पण काहीशा खालच्या पातळीवरील द्ववसंगतीिे उदाहरण आहे. या कादंबरीच्या 
उत्तराधातील कृतक तत्त्वझितनात्मक भागापेक्षा पूवाधातील सदॅ्वनटोद्वरयमच्या द्ववर्श्ाला द्वजवतं आवहकपणा 
लाभलेला असलयाने ते कलात्मकतेच्या दृष्टीने उजव ेठरले आहे. साद्वहत्याच्या इद्वतहासात, अपवादभतू का 
असेनात, पण द्वविार मूर्मतमंत साकार िंालयािी उदाहरणे कधीकधी अवश्य आढळतात, तेथे पाते्र व प्रसंग 
द्वनव्वळ प्रद्वतद्वनधीभतू असत नाहीत, तर द्वविाराचं्या प्रत्यक्ष मूती म्हणून साकार िंालेले असतात. अशा वळेी 
तत्त्वज्ञान व कला यामंध्ये काहीएक एकात्मता घडून आलयासारखे वाटते. तेथे प्रद्वतमा हीि संकलपना व 
संकलपना हीि प्रद्वतमा बनलेली असते. परंतु तत्त्वज्ञानाकडे कल असणारे द्वकत्येक समीक्षक समजतात, 
तशी ती कलेिी परमोच्च द्वशखरे असतात काय? फाऊस्टच्या उत्तराधािी ििा करीत असताना “जेव्हा 
काव्य अशा पद्धतीिे म्हणजे स्वतःहून उच्चतर ठरते, तेव्हा ते काव्यािी पदवीि गमावनू बसते. तसे 
पाद्वहलयास त्यािी गणना द्वनकृष्ट काव्यात म्हणजे कद्ववत्वािी उणीव असलेलया काव्यात व्हायला हवी.” [B. 

Croce, Goethe, Bari 1919 (English tr. London 1923 rp. 185-6) .] असे जे क्रोिेने म्हटले आहे, ते बरोबर वाटते. 
तत्त्वज्ञानात्मक काव्य, मग ते द्वकतीही एकात्म असो, काव्यािा एक प्रकारि ठरते. झकबहुना काव्य हे 
साक्षात्कारी, मूलतः गूढवादी आहे, अशा प्रकारिा काव्यद्वसद्धान्त स्वीकारलयावािून अशा काव्यािे 
साद्वहत्यातील स्थान अपद्वरहायुपणे कें द्रवती मानता येणार नाही. काव्य हे पयायी तत्त्वज्ञाननव्हे. त्याला 
स्वतःिे समथुन व प्रयोजन आहे. द्वविारात्मक काव्य हेही काव्याच्या अन्य प्रकारासंारखेि होय. त्यािे 
परीक्षण समवायी सामग्रीवरून न करता, त्यात एकात्मता व कलात्मक उत्कटता द्वकती प्रमाणात साधता 
आली आहे, त्यावरूनि करावयािे असते.  
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११ 
साणित्य आणि इतर लणलत कला 
 
 

साद्वहत्यािे अन्य लद्वलतकलाशंी व संगीताशी असलेले संबधं कमालीिे द्ववद्ववध व व्याद्वमश्र स्वरूपािे 
असतात. कधी कधी काव्य हे द्वित्रकला झकवा संगीत यापंासून पे्ररणा घेताना आढळून येते. प्राकृद्वतक वस्तू 
व व्यक्ती याचं्याबरोबरि अन्य कलाके्षत्रातील कृती यासुद्धा काव्यािी आशयसूते्र (themes) बनू शकतात. 
कवींनी द्वशलप व द्वित्र यातंीलि नव्हे, तर संगीत या कलाके्षत्रातील कृतींिी वणुने केलेली आहेत; पण 
त्यामंधून कसलीि सैद्धास्न्तक समस्या उपस्स्थत होताना द्वदसत नाही. पडद्यावरील नक्षीकाम तसेि 
ऐद्वतहाद्वसक देखाव्यािंी द्विते्र पाहून त्यािंी वणनेु स्पेन्सरने साद्वहत्यात केलेली आढळतात व क्लॉड लोराँ 
आद्वण सालव्हाटोर रोिंा याचं्या द्वित्रानंी अठराव्या शतकातील द्वनसगकुद्ववतेवर प्रभाव गाजद्ववलेला आहे, 
तसेि कीट्स्ने आपलया ‘ओड ऑन् ए ग्रीद्वसयन अन्ु’ या कद्ववतेतील सूक्ष्म तपशील क्लॉड लॉराँच्या एका 
द्वित्रावरून घेतलेले आहेत, हे सुिद्ववले गेलेले आहे. [Emile Legouis, Edmund Spenser, Paris 1923; Elizabeth W. 
Manwaring. indian Landscape in Eighteenth-Century England, New York 1925; Sir Sidney Colvin,indian Keats, London 1917.] 
स्टीफन् ए. लाराबी याने इंग्रजी काव्यात आढळून येणाऱ्या ग्रीक द्वशलपकलेतील सवु श्रुतयोजनािंी व 
हाताळणीच्या तंत्रािंी छाननी केलेली आहे. [Stephen A. Larrabee, English Bards and Grecian Marbles : The 

Relationship. between Sculpture and Poetry especially in the Romantic Period, New York 1943.] मलामेने आपलया 
‘लापे्रद्वमदी दं फोन’ (L’Apre’ smidi d’un faune) साठी लंडनच्या नॅशनल गलॅरीतील बुशरे याच्या एका 
द्वित्रावरून स्फूती घेतली होती, असे आलबेर तीबो याने दाखवनू द्वदले आहे. [Albert Thibaudet.La Poésie de 

Stéphane Mallarmé. Paris 1926.] कवींनी, द्ववशषेतः एकोद्वणसाव्या शतकातील हु्यगो, गोद्वतये, पानाद्वसयन कवी व 
टीक या कवींनी द्ववद्वशष्ट द्वित्रावंर कद्ववता रद्विलेलया आहेत. द्वित्रकलेकडे पाहण्यािे कवींिे स्वतःिे काही 
खास द्वसद्धान्त होते व द्वित्रकाराबंाबतही त्यािंी काही आवडद्वनवड होती. अथात या गोष्टींिा अभ्यास करणे 
शक्य असून त्यािंा संबंध कवींच्या साद्वहत्यद्ववषयक व साद्वहत्याद्वभरुद्विद्ववषयक द्वसद्धान्ताशंी कमीअद्वधक 
प्रमाणात जोडता येणेही शक्य आहे. अलीकडच्या दशकातं अंशतःकाही कायु िंालेले असले तरी अद्वधक 
संशोधनाला खूपि मोठे के्षत्र उपलब्ध आहे. [See bibliography, section I.]  
 

उलटपक्षी साद्वहत्य हेसुद्धा द्वित्रािा व गीतािा द्ववषय होऊ शकते, हे तर उघडि आहे. भावकद्ववता 
व नाटक यािें संगीताशी जसे सहकायु आढळते, तसाि साद्वहत्यािा खास करून गायन व गायनािे सादर 
होणारे कायुक्रम याशंी सहयोग आढळतो. मध्ययुगीन भस्क्तगीते व एद्वलिंाबेथकालीन भावकद्ववता यातं 
सागंीद्वतक पार्श्ुभमूीवर द्ववशषे भर द्यावा लागतो व त्यािे अभ्यासगं्रथ वाढत्या संययेने पुढे येत आहेत. [See 
Bruce Pattison, Music and Poetry of the English Renaissance, London 1948; Germaine Bontoux, La Chanson en Angleterre au 
temps d’Elizabeth, Paris 1938; Miles M. Kastendieck, England’s Musical Poet : Thomas Campion. New York 1938; John 
Hollander The Untuning of the Sky. Princeton 1961.] कलेच्याइद्वतहासात कलाकृतींच्या संकलपनात्मक व 
प्रतीकात्मक अथांिा (‘प्रद्वतमाशास्त्र’ =Iconology) व पुष्ट्कळदा त्याचं्या साद्वहस्त्यक संबंधािंा द्वन 
स्फूर्मतस्थानािंा वधे घेणारा एक द्वविानािंा मोठा गट (अर्मवन, पानोहफ् स्की, द्वफ्रलस, साक्सल आद्वण इतर) 
पुढे आलेला आहे. [Erwin Panofsky, Studies in Iconology, New York 1939, reprinted 1962, and Meaning in the Visual Arts, 
Garden City, N. Y. 1955. See also the publication of the Warburg Institute, the work of Fritz Saxl Edgar Wind, and others. There 
is much work on the pictorial presentation (on vases) of Homer and the Greek tragedies, e.g. Carl Robert Bild und Lied, Berlin 
1881; Louis Séchan, Etudes sur la tragédie grecque dans ses rapports avec la céramique, Paris 1926.]  
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मूलस्त्रोत आद्वण प्रभाव, पे्ररणा व सहयोग या उघडउघड द्वदसणाऱ्या प्रश्नाचं्या पलीकडे असणारी 
एक अद्वधक महत्त्वािी समस्या येथे उद भवते : साद्वहत्याने कधीकधी द्वित्रकलेिा पद्वरणाम साधण्यािा प्रयत्न 
केलेला आढळतो (उदा. शब्दद्वित्र) झकवा त्याने संगीतािा पद्वरणाम साधण्यािा प्रयत्न केलेला असतो. 
(उदा. त्याला लाभणारे गानरूप) . कधी कधी काव्याला द्वशलपकलात्मक बनावसेे वाटलेले आहे. लेझसगने 
लेउकूनमध्ये झकवा अर्मवन बॅद्वबटने न्य ूलेउकून्मध्ये साद्वहत्यप्रकारातंील या भेसळीिा जसा द्वनषेध केलेला 
आहे, तसा द्वनषेध एखादा समीक्षक करूही शकेल. पण कलानंी परस्पराचं्या के्षत्रातंील पद्वरणामकारकता 
उसनी घेण्यािे प्रयत्न केलेले असून त्यातं त्यानंा लक्षणीय यशही लाभलेले आहे, हे कोणीि नाकारू 
शकणार नाही. कद्ववता ही द्वशलप, द्वित्र, संगीत या कलामंध्ये अक्षरशः अगदी तंतोतंत रूपातंद्वरत होऊ 
शकते, हे मात्र कोणासही मान्य होणार नाही. ‘द्वशलपकलात्मक’ ही संज्ञा कद्ववतेला, अगदी लँडॉर, गोद्वतये 
झकवा हेरेद्वदया याचं्याही कद्ववतेला लावली जाते. परंतु ही संज्ञा म्हणजे एक मोघम स्वरूपािे रूपक आहे. 
त्यािा अथु इतकाि की, संगमरवरी शुभ्रतेतून झकवा प्लास्टरच्या साच्यातून प्रतीत होणारी शीतलता, 
स्स्थरता, शातंी, कडािंा धारदारपणा व द्ववशदता यासंारखे ग्रीक द्वशलपकलेिे संस्कार, कोणत्या ना 
कोणत्या प्रकारे, काव्याकडूनही होऊ शकतात. परंतु कद्ववतेिारा द्वमळणाऱ्या शीतलतेिी झकवा कलपनेच्या 
पातळीवर पुनरुद्वित िंालेलया शुभ्रतेिी अनुभतूी ही संगमरवराच्या स्पशाबरोबर जाणवणाऱ्या घनदाट 
अनुभतूीपेक्षा काहीतरी बरीि वगेळी असते; तसेि कद्ववतेत जाणवणारी स्स्थरता व द्वशलपातील स्स्थरता या 
गोष्टींत महदंतर आहे. कॉद्वलन्सच्या ‘ओड टु इस्व्हझनग’ला ‘द्वशस्लपत काव्य’ म्हणून संबोद्वधले जाते, तेव्हा 
त्यात त्या कद्ववतेिे द्वशलपकलेशी खरे नाते अनुस्यतू असते, असे मुळीि म्हणता यायिे नाही. [Larrabee, loc., 

cit., p. 87. A fuller discussion by R. Wellek in a review. Philological Quarterly, XXIII (1944) , pp. 382-3.] यामधून जी 
द्ववश्लेषणयोग्य अशी वस्तुद्वनष्ठ तर्थये हाती लागू शकतात, ती एवढीि की, मंदगतीिी धीरगंभीर वृत्तयोजना 
आद्वण एकेका शब्दाकडे लक्ष देण्यास भाग पाडणारी द्ववलक्षण द्वित्तवधेकता तसेि वािन करीत असता 
मंदगती राखण्यास लावणारी शब्दकळा. 
 

परंतु ‘द्वित्र उभे करते ती कद्ववता [W. G. Howard, ‘Ut Pictura Poesis’, PMLA, XXIV (1909) , pp. 40-123; Cicely, 
Davies, ‘Ut Pictura Poesis’, Modern Language Review, XXX (1935) . pp. 159-69; Rensselaer W. Lee, ‘Ut Pictura Poesis : The 
Humanistic Theory of Painting’. Art Bulletin, XXII (1940) , pp. 197-269; Jean H. Hagstrum, The Sister Arts : The Tradition of 
Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray, Chicago 1958.] या होरेसप्रणीत सूत्रातील तर्थय आपण 
फारसे नाकारू शकणार नाही. त्यामुळे काव्यवािनाच्या दृश्यात्मक अंगावर वाजवीहून अद्वधक भर द्वदला 
जात असला, तरी वािकासंमोर हुबेहूब दृश्ये साकार करणारे कवी तसेि कालखंडसुद्धा खद्विति होऊन 
गेलेले आहेत. अद्वरओस्टोच्या काव्यातील स्त्रीसौंदयािी गद्वणती वणनेु दृकप्रत्ययाच्या दृष्टीने पद्वरणामशून्य 
आहेत (काव्यात्मदृष्ट्ट्या ती पद्वरणामरद्वहत असतीलि असे नाही) , ही लेझसगिी टीका वाजवी असण्यािा 
संभव असला, तरीपण अठराव्या शतकातील द्वित्रमयी शलैीच्या परमभक्तानंा आपण सहजासहजी बगल 
देऊ शकणार नाही; तसेि शातोद्वब्रयापंासून पू्रस्तपयिंतच्या आधुद्वनक साद्वहत्याने, द्वनदान द्वित्रकलेिे पद्वरणाम 
सूद्वित करणारी व समकालीन द्वित्रामंाफुत ज्या प्रकारिी भावनाजागृती होत असते, त्या प्रकारिी 
भावनाजागृती करणारे देखाव े डोळ्यासंमोर उभे करणारी द्वकत्येक वणनेु आपणास द्वदलेली आहेत. 
द्वित्रकलेद्ववषयी संपूण ु अज्ञानी असा वािकवग ु गृहीत धरलयास त्याच्यासमोर द्वित्रकलेिे पद्वरणाम 
प्रत्ययकारी रीत्या सुिद्ववणे कवीला द्वकतपत जमेल, याद्ववषयी शकंा असली, तरी आपलया सवुसामान्य 
सासं्कृद्वतक परंपरेच्या कके्षत साद्वहस्त्यकांनी द्विन्हीकरण केलेले आहे,द्वशवाय त्यानंी अठराव्या शतकातील 
द्वनसगदु्वित्रासंारखे तसेि स्व्हस्लर व तत्सम द्वित्रकार ज्या तऱ्हेिे संस्कारवादी पद्वरणाम सूद्वित करीत 
असतात, तसे पद्वरणाम सुिद्ववलेले आहेत, हे स्पष्टपणे द्वदसून येते. 
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काव्य हे सागंीद्वतक पद्वरणाम साधू शकते, असा समज फार मोठ्या प्रमाणात प्रिद्वलत असला, तरी 
त्याला खरोखरीि हे जमते काय, ह्याद्ववषयी अद्वधकि शकंा येते. कद्ववतेमधील ‘सागंीद्वतकते’िे सूक्ष्म 
द्ववश्लेषण केलयास ती संगीतशास्त्रातील ‘सुरावली’पेक्षा अद्वजबात द्वनराळी गोष्ट असते, हे उघडि आहे. 
स्वररिनेिे द्ववद्वशष्ट आकृद्वतबधं, व्यंजनबाहुलयािा अभाव झकवा लययुक्त पद्वरणामािें अस्स्तत्व हाि या 
साऱ्यािा इत्यथु असतो. टीक गटातील कवींसारयया स्वच्छंदतावादी कवींकडून झकवा नंतरच्या 
व्हलेनसारयया कवींकडून सागंीद्वतक पद्वरणाम साधण्याच्या प्रयत्नात पद्यातील अथाकृतींिी गळिेपी 
िंालेली आहे. तकुशुद्ध वाक्यद्ववन्यास टाळण्यात आलेला आहे आद्वण वाच्याथाऐवजी व्यंग्याथावर भर द्वदला 
गेला आहे. तरीपण शब्दशः द्वविार केलयास कडािंा धूसरपणा, अथािा मोघमपणा आद्वण अतार्मककपणा या 
गोष्टी काही ‘सागंीद्वतक’ असत नाहीत. आवतुकबंध (Leitmotive) सोनाटा झकवा झसफनीतून साधलेली 
नादाकृती यासंारयया सागंीद्वतक संरिनािें जेव्हा साद्वहस्त्यक स्वरूपािे अनुकरण होत असते, तेव्हा त्या 
अद्वधक समूतु िंालयागत भासतात; परंतु पुनरावृत्ती होणारे आवतुक-बधं (motifs) झकवा भावस्स्थतींिी 
द्ववद्वशष्ट प्रकारिी द्ववरोधद्ववन्यासी वा संतुद्वलत रिना, पुनरुक्ती, द्ववरोधगुणन्यास आद्वण तसलीि 
द्विरपद्वरद्वित, मूलतः साद्वहस्त्यक पण सवुि कलानंा समान असणारी तंते्र एकस्वरूपी का असत नाहीत, हे 
समजणे महाकठीण आहे. [Mrs. Una Ellis-Fermor gives such an elaborate ‘musical analysis’ of Jonson’s Volpone in her 
Jacobean Drama, London 1936; and George R. Kernodle tried to find ‘The Symphonic Form of King Lear’ in Elizabethan Studies 
and Other Essays in Honor of George C. Reynolds, Boulder, Colorado, 1945, pp. to 185-91.] तुलनेने पाद्वहलयास अगदी 
क्वद्वित अशीही उदाहरणे आढळतात की, ज्यातंकाव्याच्या िारा सागंीद्वतक सुराचं्या सूिना द्वमळतात. 
व्हलेनच्या ‘Les sanglots longs des violons’ मध्ये झकवा पोच्या ‘बेलस’मध्ये अनुक्रमे वाद्ययंत्रािा नादगुण 
झकवा सवुसामान्य घंटानादािा पद्वरणाम साधलेला द्वदसून येतो, पण तेथेसुद्धा नादानुवर्मतत्वापलीकडे 
अद्वधक काही असत नाही. 
 

अथाति संगीतािी जोड देण्याच्या हेतूने पुष्ट्कळदा कद्ववता रिलया गेलेलया आहेत. उदाहरणाथु, 
एद्वलिंाबेथकालीन बऱ्यािशा गाण्यािंी (airs) रिना आद्वण सागंीद्वतकातंील सवुि शब्दसंद्वहतािंी 
(Libretto) रिना अशा स्वरूपािी आहे. कवी आद्वण संगीतकार ही एकि व्यक्ती असणे असा प्रकार क्वद्वित 
आढळतो. परंतु गीतरिना व शब्दरिना या प्रद्वक्रया एकसमयावच्छेदेकरून घडलया आहेत, असे द्वसद्ध 
करणे कठीण आहे. प्रत्यक्ष वगॅ्नरसारयया प्रद्वतभाशाली व्यक्तीने आपली काही‘नाटके’ द्वकत्येक वष ेआधी 
रिून कालातंराने त्यानंा संगीतरूप द्वदलेले आहे व पूवुद्वनयोद्वजत सुरावटीिी िपखल जुळणी करण्याच्या 
हेतूने द्वकत्येक भावगीते रिली गेलेली आहेत, यात संदेह नाही. परंतु संगीतदृष्ट्ट्या कमालीच्या यशस्वी 
ठरलेलया गीतरिनेिी जरी साक्ष काढली, तरी खरेखुरे उच्च प्रतीिे काव्य आद्वण संगीत यामंधील 
परस्परसंबंध एकंदरीत क्षीणि म्हणावा लागेल. अगदी सुबद्ध आद्वण संरिनेच्या दृष्टीने एकात्म असलेलया 
कद्ववता सागंीद्वतक साच्यात नीट बसत नाहीत; उलटपक्षी हाइने झकवा द्ववलहेलम् मुलर याचं्या प्रारंभीच्या 
बऱ्याि कद्ववतासंारयया मध्यम झकवा अद्वतसामान्य दजाच्या कद्ववता शूबटु व शूमान याचं्या सवोत्कृष्ट 
गीताचं्या संद्वहता ठरलेलया आहेत. संगीताला स्वतःिे असे खास मूलय असले, तरी साद्वहत्यदृष्ट्ट्या श्रेष्ठ 
दजािी कद्ववता जेव्हा संगीताच्या साच्यात बसद्ववली जाते, तेव्हा पुष्ट्कळदा द्वतच्या अंगभतू आकृद्वतबंधािी 
मोडतोड होते झकवा ते आकृद्वतबंध पार पुसले तरी जातात. शके्सद्वपयरच्या ऑथेलो नाटकाच्या वदेींकृत 
सागंीद्वतकेतील रूपातंरािा बहुताशं भाग, बायबलातील बहुतेक स्तोत्रानंा लावलेलया िाली व गटेच्या 
कद्ववता यािंी साक्ष पुरेशी स्पष्ट असलयाने यािी आणखी उदाहरणे द्यायला नकोत. काव्य व संगीत यािंा 
सहयोग होऊ शकतो, यात शकंा नसली, तरी उच्च प्रतीच्या काव्यािा कल संगीताकडे नसतो व उच्च 
संगीताला शब्दािंी मुळीि अपेक्षा नसते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

लद्वलतकला व साद्वहत्य यांत समातंर गोष्टी आढळतात, असे आपण म्हणत असतो, तेव्हा अमुक 
एका द्वित्राने व तमुक एका कद्ववतेने माझ्या मनात एकाि प्रकारच्या भाववृत्ती जागृत होतात, असा त्यािा 
इत्यथु असतो. उदा. मोत्साटुिा पदन्यास ऐकून, वातोिे द्वनसगदु्वित्र पाहून व ॲनॅद्वक्रओद्वटक धतीिी कद्ववता 
वािून मािंी मनोवृत्ती खेळकर वा आनंदी बनते, परंतु नेटक्याद्ववश्लेषणाच्या दृष्टीने अशा समातंर स्थळानंा 
फारि थोडे महत्त्व आहे. एखादी संगीतरिना ऐकून जो आनंद होतो, त्यािी जात सवुसामान्य स्वरूपाच्या 
आनंदािी झकवा त्याच्या एखाद्या द्ववद्वशष्ट छटेिी नसते,तर संगीताच्या आकृद्वतबधंाच्या श्रवणामागून जाणारी 
व म्हणून त्याच्याशी द्वनबद्ध असणारी अशी ती एक भावना असते. संगीतातूनज्या भावनािंी अनुभतूी 
आपणास लाभते, त्या भावनािंा सवुसाधारण सूरि, काय तो वास्तव जीवनातील भावभावनाशंी 
द्वमळताजुळता असतो. आपण त्या भावनािें अगदी बारकाईने वणनु केले, तरी ज्या द्ववद्वशष्ट वस्तूमधून त्या 
िेतद्ववलया जात असतात, त्या वस्तूपासून आपण बरेि दूर असतो. दोन कलामंधील समातंरस्थळे वािक व 
पे्रक्षक याचं्या वैयस्क्तक प्रद्वतद्वक्रयामंध्येि सामावलेली असतात व दोन कलाबंद्दलच्या आपलया व्यस्क्तगत 
द्वक्रयामंधील काही भावसाम्याचं्या वणनुावरि त्यांिी बोळवण होते. तेव्हा ही समातंरस्थळे पडताळा 
पटद्ववण्यासाठी व पद्वरणामतः सहयोगाने साधावयाच्या आपलया ज्ञानाच्या प्रगतीसाठी उपयुक्त ठरत नाहीत. 
 

आणखी एक समान भदू्वमका म्हणजे कलावतंािे हेतू व द्वसद्धान्त यासंंबधंीिी होय. नव्य–
अद्वभजाततावादी व स्वच्छंदतावादी आंदोलनाचं्या संदभात जशी साम्ये दाखद्ववता येतात, तशीि ती द्वभन्न 
द्वभन्न कलामंागील द्वसद्धान्त व रिनासूते्र यातंही काही प्रमाणात तरी खद्विति दाखद्ववता येतील. तसेि 
आपणास द्वभन्न द्वभन्न कलाके्षत्रातंील कलावतंाचं्या व्यस्क्तगत हेतंूच्या प्रकटीकरणात एकरूपता आद्वण 
समानता भासमान होते. परंतु ‘अद्वभजाततावादा’िा संगीतातील अथु त्याच्या ‘साद्वहत्यके्षत्रातील अथाहून 
अद्वजबात वगेळाि असतो. कारण अगदी उघड आहे. ते असे : ज्याप्रमाणे साद्वहत्याच्या उत्क्रातंीला प्रत्यक्ष 
वळण देणारी अद्वतप्रािीन तत्त्व े व त्यािें व्यवहार आढळतात, तसे संगीताच्या द्ववकासक्रमात द्वदसून येत 
नाहीत. कारण खरेखुरे प्रािीन संगीत (त्रदु्वटत रिनािंा अपवंाद वगळून) अशी िीजि मुळी ज्ञात नव्हती. 
तीि गोष्ट द्वित्रकलेिी. अद्वभजततावादी द्वसद्धान्त व काही द्वित्रणपरांपरा अद्वभजातद्वसद्धान्तािा व 
अपेद्वलससारयया द्वित्रकारािंा वारंवार संदभ ुदेत असलया तसेि अद्वतप्रािीन— काळातून मध्ययुगािारा पुढे 
संक्रातं िंालेलया असलया, तरी पॉम्पी व हक्युुलेद्वनयम द्वभद्वत्तद्वित्रािें उत्खनन होण्यापूवी द्वित्रकला ही 
अद्वभजाततावादी रंगद्वित्राचं्या प्रभावाखाली होती, असे क्वद्विति म्हणता येईल. द्वशलपकला व स्थापत्यकला 
मात्र अद्वभजाततावादी आदश ु व त्यािंी अपत्ये यातूंनि पुढे प्रगत होत गेलया. इतक्या की, त्यानंी 
साद्वहत्यासह इतर कलानंा िंटक्यात मागे टाकले. एविं, द्वसद्धान्त व जाणीवयुक्त हेतू यािें द्वभन्न द्वभन्न 
कलातंील अथु द्वभन्न द्वभन्न ठरतात व त्यातूंन कलावतंाच्या व्यापाराच्या प्रत्यक्ष फलश्रुतीद्ववषयी म्हणजेि 
त्यािंी कलाकृती व द्वतिा आशय द्वन अद्वभव्यक्ती यादं्ववषयी अगदी अत्यलप—झकबहुना मुळीि काही 
सादं्वगतले जात नाही. 
 

लेखकाच्या हेतूमधून द्ववद्वशष्ट स्पष्टीकरण करून घेणारी ही भदू्वमका कशी द्वनणायक असत नाही, ही 
गोष्ट जेथे साद्वहत्येतर कलावतं आद्वण कवी ही दोन्ही नाती एकाि व्यक्तीत एकवटतात, अशा अपवादभतू 
उदाहरणावंरून स्पष्ट द्वदसून येते. उदाहरणाथु, ब्लेक व रॉिेंटी याचं्या कद्ववता व द्विते्र यािंी तुलना 
केलयास केवळ तादं्वत्रक गुणापंुरतीि नव्हेत, तर मूलप्रकृतीच्या दृष्टीनेही ती द्वभन्न असलयािे द्वदसून येईल. 
फार काय, त्याचं्या द्वदशाि द्वभन्न आहेत, असे द्वदसेल. एक द्ववद्वित्र छोटा प्राणी रेखाटून‘Tyger! Tyger! 
burning bright’या पंक्तीिे द्वित्रीकरण करण्यात आलेले आहे. थॅकरेने व्िटणनिी िेअर या कादंबरीतील 
द्विते्र स्वतःिी काढली होती. परंतु बेकी शापुिे त्याने जे छद्मी व्यंगद्वित्र काढले आहे, त्यािा ताळमेळ 



 

अनुक्रमणिका 

प्रत्यक्ष कादंबरीतील व्याद्वमश्र स्वभावद्वित्राशी द्वबलकुल जुळत नाही. मायकेल अँजेलोिी सुनीते व त्यािी 
द्वशलपे वा द्विते्र यामंध्ये नव्य-प्लेटोवादी द्वविारसाम्ये तसेि काही मनोवैज्ञाद्वनक साम्येही शोधायिी म्हटली 
तर सापडतात, हे खरे; तरीपण तेथेही संरिना व गुणवत्ता या बाबतींत परस्परतुलना करण्यास फारि 
थोडा वाव आहे. [See Erwin Panofsky, ‘The Neoplatonic Movement and Michelangelo’, Studies in Iconology, New York 1939, 

p. 171 ff.] कलाकृती– (द्वसद्ध न िंालेला अथु आधीि गृहीत धरणारी एक असमाधानकारक संज्ञा!) िे 
माध्यम म्हणजे आपलया व्यस्क्तमत्त्वाच्या आद्ववष्ट्कारासाठी कलावतंाला द्वजच्यावर मात करावी लागते, अशी 
नुसती तादं्वत्रक अडिणि ठरत नसते, तर ती परंपरेतून आधीि घडवनू ठेवलेली व कलावतंाच्या व्यस्क्तगत 
आद्ववष्ट्काराला आकार देण्यािे वा त्याला मुरड घालण्यािे गुणधमु अंगी असणारी एक सामर्थयुशाली गोष्ट 
असते, हेि यावरून स्पष्ट होते. कलावंत हा काही सवुसाधारण बौद्वद्धक संज्ञाचं्या पद्वरभाषेत संकलपना 
करीत नसतो; मूतु साधनाचं्या पद्वरभाषेति तो त्या करीत असतो व त्या मूतु साधनानंा तर स्वतःिा असा 
खास इद्वतहास असतो आद्वण पुष्ट्कळदा तो अन्य माध्यमापेंक्षा संपूणपुणे द्वभन्न स्वरूपािा असतो. 
 

कलावतंािे हेतू व द्वसद्धान्त यातूंन द्वनघणारी भदू्वमका स्वीकारण्यापेक्षा कलाचं्या सामाद्वजक व 
सासं्कृद्वतक पार्श्ुभमूीत आढळणाऱ्या समानतत्त्वाच्या आधारे कलािंी परस्परतुलना करणे अद्वधक उपयुक्त 
ठरेल. कला आद्वण साद्वहत्य यानंा कोणती ऐद्वहक, स्थाद्वनक वा सामाद्वजक समानभमूी पोषक ठरण्याजोगी 
आहे व तद्िारा त्याचं्यावर कोणत्या समान गोष्टींिा प्रभाव पडलेला आहे, त्यािे वणनु करे खद्विति शक्य 
आहे. ज्या अगदी द्वभन्न प्रकारच्या सामाद्वजक पार्श्ुभमूीतून द्ववद्वशष्ट कलाकृतीला आवाहन द्वमळते झकवा ज्या 
पार्श्ुभमूीतून कलाकृती जन्म पावलेली असते, द्वतच्याकडे दुलुक्ष केलयासि द्वभन्न द्वभन्न कलामंध्ये खूपशी 
साम्ये दाखद्ववणे शक्य असते. कोणत्याही एका काळी वा स्थळी, एका द्ववद्वशष्ट प्रकारच्या कलेिी द्वनर्ममती व 
मागणी करणारे सामाद्वजक वग ुपरस्पराहूंन पूणपुणे द्वभन्न असतात. गॉद्वथक पद्धतीच्या द्वशलपकलेिे आवाहन 
असणारी व द्वतच्याखातर पदरमोड करणारी मंडळी पुष्ट्कळदा कादंबरीच्या वािकवगाहून अगदी वगेळी 
असते. द्ववद्वशष्ट स्थळी व द्ववद्वशष्ट काळी सवु कलािंी सामाद्वजक पार्श्ुभमूी समान असते, हे गहृीतकृत्य 
द्वजतके भ्रामक आहे, द्वततकेि सवु कलामंागील बौद्वद्धक पार्श्ुभमूी अद्वनवायुपणे एकाि तऱ्हेिी तसेि 
सारखीि पद्वरणामकारक असते, हे नेहमीिे गृहीतकृत्यही खोटे आहे. द्वित्रािा अन्वयाथु समकालीन 
तत्त्वज्ञानाच्या प्रकाशात लाव ू पाहणे अगदी धोक्यािे आहे. एकि उदाहरण सागंायिे तर ते िाल  ुस दी 
टॉलने [Charles de Tolnay, Pierre Bruegel l’Ancien, two vols., Bruxelles 1935; see also Die Zeichnungen Peter Breugels, 

Munich 1925; Carl Neumann’s criticism in Deutsche Vierteljahrschrift, IV (1926) , p. 308 ff.] यािे सागंता येईल. त्याने 
थोरला बु्रघेल यािंी द्विते्र कुिंानस् झकवा पॅरासेलसस् याचं्याशी समातंर व स्स्पनोिंा आद्वण गटे यािंी पूवुसूरी 
मानून ती सवात्म एकतत्त्ववादािी (Pantheisticmonism) साक्ष पटद्ववणारी आहेत, असा अन्वयाथु 
लावण्यािी कोशीस केलेली आहे.‘युगधमा’च्या पद्वरभाषेत कलाद्ववषयक ‘स्पष्टीकरण’ करणाऱ्या जमुन 
भाषेतील भावद्ववर्श्ेद्वतहास (Geistegeschichte) या अद्वधक घातक आंदोलनावर वगेळ्या संदभात 
आम्हीटीका केलेलीि आहे. [See preceding chapter, ‘Literature and Ideas’.]  
 

सामाद्वजक वा बौद्वद्धक पारु्श्भमूी एकरूप वा समान असलयाने तीमधून जी खरीखुरी साम्यस्थळे 
द्वनष्ट्पन्न होतात, त्यािें प्रत्यक्ष स्वरूपािे द्ववश्लेषण आजवर क्वद्विति िंालेले आहे. उदाहरणाथु, द्ववद्वशष्ट 
काळी वा द्ववद्वशष्ट पार्श्ुभमूीवर सवु कलािंी के्षते्र ‘प्राकृद्वतक’ वस्तंूच्या संदभात कशी द्ववस्तार वा संकोि 
पावतात, तसेि कलािें आदश ु हे द्ववद्वशष्ट सामाद्वजक वगाशी कसे बाधंलेले असतात व त्यामुळे त्याचं्यात 
समान स्वरूपािी पद्वरवतुने कशी घडून येतात झकवा सामाद्वजक क्रातं्यांमुळे सौंदयुमूलयािें पद्वरवतुन कसे 
घडून येते, हे प्रत्ययदशदु्ववणारे अभ्यासगं्रथ आपणापाशी मुदलाति नाहीत. संशोधनािा स्पश ु क्वद्विति 
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िंालेले व तरीही कलाचं्या तौलद्वनक द्वविाराबाबत प्रत्यक्ष द्वनष्ट्कषािे अद्वभवािन देणारे असे हे द्ववस्तृत के्षत्र 
येथे उपलब्ध आहे. अथात द्वभन्न द्वभन्न कलािंी उत्क्रातंी घडून येत असताना कोणते समान प्रभाव कायुकारी 
िंाले, एवढेि या पद्धतीतून दाखवनू देता येईल; कोणतीही अद्वनवायु स्वरूपािी साम्ये अद्वजबात द्वसद्ध 
करता येणार नाहीत. 
 

कलाचं्या तौलद्वनक द्वविारािी कें द्रवती भदू्वमका ही प्रत्यक्ष कलावस्तंूच्या द्ववश्लेषणावर व अशा 
रीतीने त्याचं्या संरिनात्मक परस्परसंबंधावर आधाद्वरत असते, हे उघडि आहे. वािक, पे्रक्षक वा लेखक 
आद्वण कलावंत यािंा मनोवैज्ञाद्वनक अभ्यास झकवा त्याचं्या सासं्कृद्वतक व सामाद्वजक पार्श्ुभमूीिे अभ्यास हे 
आपलया परीने द्वकतीही उद बोधक असले, तरी ते पार्श्ुभमूीमध्ये ढकलून प्रत्यक्ष कलाकृतींच्या द्ववश्लेषणावर 
लक्ष्य कें द्वद्रक केलयावािून कलािंा तौलद्वनक स्वरूपािा इद्वतहासि काय, पण एखाद्या कलेिासुद्धा नेटका 
इद्वतहास आपण रिू शकणार नाही. कलाचं्या अशा तुलनेसाठी अद्याप आपणापाशी कसलीि साधने जवळ 
जवळ उपलब्ध नाहीत, ही खेदािी गोष्ट आहे. येथे एक अवघड समस्या एकदम समोर येते : कलानंा लाग ू
करता येतील अशी समान व तुलनीय तत्त्व े तरी कोणती? क्रोिेप्रणीत द्वसद्धान्तासारयया द्वविारसरणीत 
यच्चयावत सौंदयुशास्त्रीय प्रश्न अद्वभव्यक्तीशी गूढपणे एकात्मता पावलेलया अंतःप्रजे्ञवर कें द्वद्रत िंालेले 
असतात; त्यामुळे या बाबतीत कसलाि प्रकाश पडू शकत नाही. अद्वभव्यक्तीच्या कसलयाि पद्धतींना 
अस्स्तत्व नाही, असा दावा क्रोिे करतो, मग कलाप्रकार आद्वण कलाशलैी यामंध्ये मानले गेलेले भेद 
स्वीकारणे तर दूरि. [Benedetto Croce, Aesthetic (tr. D. Ainslie) . London 1929, pp. 62, 110, 188, et passim.] जॉन् ड्ुई 
याने आिथ ॲन एक्टपीणरयन्स (१९३४) या आपलया गं्रथात ‘सवुसाधारण पातळीवरच्या पद्वरस्स्थतीच्या 
अस्स्तत्वाखेरीज अनुभव अशक्यि असतो,’ तेव्हा सवु कलामंध्येही एक समान गोष्ट असतेि असते, असे जे 
ठासून प्रद्वतपाद्वदले आहे, [John Dewey Art As Experience, New York 1934, n. 212.] त्यापासूनही काही पदरात पडत 
नाही. सवुि कलात्मक सजुनामंध्ये, झकबहुना सवुि मानवी सजुन, कृती व अनुभव यामंध्ये सवुसाधारण 
द्ववभाजक ठरणाऱ्या काहीएक समान गोष्टी असतात, हे शकंातीत असले, तरी असे ठोकताळे कलाचं्या 
तुलनेसाठी सहाय्यभतू ठरणारे नाहीत. द्वथयोडोर मायर ग्रीन याने कलामंधील तुलनीय तत्त्वे सागंताना 
व्याद्वमश्रता, एकात्मता व लयबद्धता यािंा द्वनदेश केलेला आहे व त्यापूवी जॉन ड्ुईने केलेलया जोरदार 
प्रद्वतपादनाप्रमाणे ग्रीन्नेही रूपणकलानंा ‘लय’ ही संज्ञा लागू करावी, यािे वक्तृत्वशाली भाषेत समथुन 
केले आहे. [T. M. Greene, The Arts and the Art of Criticism, Princeton 1940, p. 213 ff., especially pp. 221-6; John Dewey, op. 
cit., pp. 175 ff., 218 ff. Arguments against the use of rhythm in the plastic arts are to be found in Ernst Neumann. 
Untersuchungenzur Psychologie und Aesthetik des rhythmus, Leipzig 1894; and in Fritz Medicus. ‘Das Problem einer 
vergleichenden Geschichte der Künste in Philosophie der Literaturwissenschaft (ed. E. Ermatinger) , Berlin 1930, p. 195 ff.] 
परंतु एखाद्या संगीतरिनेतील लय व एखाद्या स्तंभावलीतील (colonnade) लय यामंध्ये जे महदंतर 
असते, ते भरून काढणे असंभवनीय वाटते; कारण स्तंभावलीच्या बाबतीत अंगभतू संरिनेिे द्ववद्वशष्ट क्रम 
झकवा गती या दोहोंपैकी कोणतीही गोष्ट लाभलेली नसते. व्याद्वमश्रता आद्वण एकात्मता ही ‘द्ववद्ववधता आद्वण 
एकत्व’ यािंीि नामातंरे होत व म्हणून त्यािंी उपयुक्तता केवळ मयाद्वदति राहते. संरिनेच्या पायावर सवु 
लद्वलतकलामंध्ये सवुसाधारण द्ववभाजकासारखे एखादे समानतत्त्व द्वनद्वश्चत करण्याच्या द्वदशनेे फारि थोडे 
प्रयत्न प्रत्यक्षात पुढिी वाटिाल करू शकलेले आहेत. हावुडु द्ववद्यापीठातील गद्वणतज्ञ जी. डी. बकुहॉफ 
याने इटथेणिक मेनर [George David Birkhoff, Aesthetic Measure, Cambridge, Mass 1933.] या आपलया गं्रथात 
सरधोपट पद्धतीिी कलारूपे व संगीत यामंध्ये गद्वणती स्वरूपािे पायाभतू समानतत्त्व असते, असे द्वसद्ध 
करून दाखद्ववण्यात वरकरणी यश द्वमळद्ववले आहे. त्याने त्यामध्ये पद्याच्या ‘सागंीद्वतकते’िा अभ्यासही 
अंतभूतु केलेला असून तो गद्वणतशास्त्रीय समीकरणाचं्या व गुणाकंाचं्या पद्वरभाषेत माडंला आहे. पण अथाला 
डावलून नादगुणािी समस्या सोडद्ववता येणे शक्यि नाही. तसेि बकुहॉफने एडगर एलन् पोच्या कद्ववतानंा 
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बहाल केलेली उच्च श्रेणी या एकूण गृहीतकृत्याला बळकटीि आणताना द्वदसते. त्याच्या बौद्वद्धक कसरतीिा 
स्वीकार केलयास, ‘सौंदयात्मक मापना’च्या दृष्टीने साद्वहत्येतर कलामंध्ये अद्वधक पद्वरपूणतेुने आढळणारे 
समान वैद्वशष्ट्ट्य व काव्यािे खास ‘साद्वहस्त्यक’ असे गुणधमु याचं्यामधील दरी अद्वधकाद्वधक प्रमाणात वाढति 
जाताना द्वदसेल. 
 

कलेद्वतहासात ज्या शलैीद्ववषयक संकलपना द्वनष्ट्पन्न िंालया होत्या, त्या साद्वहत्याला लावता येतील, 
ही कलपना कलामंधील साम्याच्या प्रश्नातून अगोदर सुिली. अठराव्या शतकात स्पेन्सरच्या िेअरी क्वीनची 
संरिना व गॉद्वथक पद्धतीच्या धमुमंद्वदरांच्या बाधंणीतील गौरवास्पद ठरणारा द्ववस्कद्वळतपणा याचं्यातील 
तुलनात्मक अभ्यास पुढे माडंण्यािे असंयय प्रयत्न िंालेले द्वदसून येतात. [e.g. in John Hughes’s Preface to his 

edition of the Faerie Queene (1715) and in Richard Hurd’s Letters on Chivalry and Romance (1762) .] णद णडक्लाइन ऑि द 
वेटि या आपलया गं्रथात, एका द्ववद्वशष्ट संस्कृतीच्या सवु लद्वलतकलामंधील समानता दाखद्ववताना 
‘वाकवलेलया लाकडािे फर्मनिर, आरसेमहाल, गोपगीते व द्विनी मातीतून बनद्ववलेले मूर्मतवृदं,’ या 
अठराव्या शतकातील कलेच्या द्ववद्ववध नमुन्यातूंन ‘बठैकीच्या संगीता’तील (Chamber music) वाद्यमेळि 
प्रतीत िंालयािा व ‘शृगंाद्वरक (madrigal) संगीतािी द्वटद्वशयन शलैी’ जाणवलयािा स्पेंग्लरने द्वनदेश केलेला 
आहे. तसेि फ्रान्स हॉलसेिा एलेग्रो फेरोसी (allegro feroce) आद्वण व्हॅन डाइकिा एनदातें कॉन मॉटो 
(andante con moto) यािंाही उल्लेखतो करतो. [Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Munich 1923, 

Vol. I, pp. 151. 297, 299, 322, 339.] जमुनीमध्ये साम्यशोधनाच्या या पद्धतीतून गॉद्वथक मानव व बारोक अस्स्मता 
याचं्यावर उदंड लेखन करण्यािी पे्ररणा द्वमळालेली असून पद्वरणामी ‘रोकोको’ व ‘द्वबडरद्वमयर’ या संज्ञा 
साद्वहत्यके्षत्रात रूढ िंालया. गॉद्वथक, पुनरुज्जीवनकाल, बारोक, रोकोको, स्वच्छंदतावाद, द्वबडरद्वमयर, 
वास्तवतावाद, संस्कारवाद व अद्वभव्यस्क्तवाद अशा कलाके्षत्रात द्ववशदपणे द्वसद्ध केलेलया द्ववकासक्रमािा 
प्रभाव साद्वहत्यािी कालखंडद्वनद्वश्चती करताना साद्वहत्येद्वतहासकारावंर पडला व तो क्रम साद्वहत्यावरही 
लादला गेला. उले्लद्वखत शलैींिी द्ववभागणी अद्वभजात आद्वण स्वच्छंदी अशा मूलतः परस्परद्ववरोधी दोन प्रमुख 
गटातं िंाली. गॉद्वथक, बारोक,स्वच्छंदतावाद व अद्वभव्यस्क्तवाद हे एका गटात,तरपुनरुज्जीवनकाल,नव्य-
अद्वभजाततावाद व वास्तवतावाद हे दुसऱ्या गटात गणले गेले. बारोक व स्वच्छंदतावाद या पूवुकालीन 
शलैींच्या उत्तरऱ्हासकालीन भडक आवृत्त्या म्हणून अनुक्रमे रोकोको व द्वबडरद्वमयर यािंा अन्वयाथु लावणे 
शक्य आहे. अनेकदा ही साम्ये पराकोटीपयिंत ताणली गेलेली आहेत व या पद्धतीिा अवलंब करून लेखन 
करणाऱ्या मान्यवर पदं्वडताचं्या द्ववविेनामधून द्वनरथुक ठराव्यात, अशा गोष्टी दाखवनू देणे हेही सहज शक्य 
आहे. [See R. Wellek’s article cited in bibliography, section I, and his The Concept of Baroque in Literary Scholarship’, Journal 
of Aesthetics and Art Criticism, V (1946) , pp, 77-108. There are many concrete examples and further references.]  
 

कलेद्वतहासातील वगीकरणे साद्वहत्यके्षत्रात स्थलातंद्वरत करण्यािा प्रत्यक्ष उपक्रम म्हणजे ऑस्कर 
वॉलिेंल याने वोलफद्वलनच्या कसोट्या साद्वहत्याला लावनू दाखद्ववलया, तो होय. णप्रस्न्सपल्स ऑि आिथ 
णिटरी [H. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, Munich 1915 (English tr. by M. D. Hottinger, New York 1932) .] या 
आपलया गं्रथात वोलफद्वलनने शुद्ध संरिनात्मक द्वविाराचं्या पायावर पुनरुज्जीवनकालीन व बारोक या 
काव्यशलैींमध्ये तुलना केलेली आहे. या कालखंडातील कोणत्याही द्वित्राला, द्वशलपाला व वास्तुकलेच्या 
नमुन्याला लागू होतील, अशा द्ववरोधी तत्त्वािंा एक व्यहू त्याने तयार केला. त्याच्या मते पुनरुज्जीवनकालीन 
कला ही ‘रेखात्म’ तर बारोक ही ‘रंगात्म’ होती. ‘रेखात्म’ या शब्दाने आकृती व वस्तू याचं्या रूपरेषा अगदी 
ठसठशीत असतात, तर ‘रंगात्म’ या संजे्ञने वस्तंूच्या रूपरेषा धूसर करणारे प्रकाश व रंग हीि रिनेिी 
अंगभतू तत्त्वे असतात, असे त्याला सुिवावयािे आहे. पुनरुज्जीवनकालीन द्वित्र व द्वशलप यातं आकृती व 
पषृ्ठभाग झकवा तल यािंी समावयवी व संतुद्वलत गटािंी ‘बदं्वदस्त’ रूपरिना केलेली असते, तर बारोक शलैी 



 

अनुक्रमणिका 

द्वित्राच्या कें द्रापेक्षा पद्वरघाच्या कोनावर जोर देणारे झकबहुना द्वित्रिौकटीपलीकडे लक्ष वधेणारे द्ववषमावयवी 
रिना असणारे ‘मुक्त’ रूप पसंत करते. पुनरुज्जीवनकालीन द्विते्र ‘सपाट’ असतात झकवा द्वनदान मागे 
हटद्ववलेलया द्वभन्न द्वभन्न पातळ्यावंर त्यािंी संरिना केलेली असते, तर बारोक द्विते्र ‘सखोल’ व पे्रक्षकािी 
दृष्टी दूरच्या आद्वण अस्पष्ट पार्श्ुभमूीकडे खेिीत नेणारी असतात. घटकावयवात स्पष्ट द्वभन्नता राखणारी या 
अथाने पुनरुज्जीवनकालीन द्विते्र ‘बहुलक्षी’ असतात, तर बारोक कलाकृती ‘एकझपडी’, कमालीच्या एकात्म 
व जुळणीच्या दृष्टीने सुबद्ध असतात. पुनरुज्जीवनकालीन कलाकृती‘द्ववशद’ तर बारोक कलाकृती या 
तुलनेने ‘अद्ववशद’, धूसर व अस्पष्ट असतात. 
 

वोलफद्वलन्ने आपले द्वनष्ट्कषु प्रत्यक्ष कलाकृतींच्या स्पहृणीय संवदेनशीलतेने केलेलया द्ववश्लेषणाच्या 
बळावर पुढे माडंले असून त्यािंारे पुनरुज्जीवनकाळातून बारोक काळाकडे अशी प्रगद्वतपरतेिी अपद्वरहायुता 
सुिद्ववली आहे. हा क्रम उलटा करता येणार नाही, हे द्वनःसंशय. ‘पाहण्याच्या पद्धतीत पडलेला फेर’ 
यापलीकडे कसलीि कारणमीमासंा वोलफद्वलनने या प्रद्वक्रयेबाबत द्वदलेली नाही, आद्वण द्वशवाय ही प्रद्वक्रया 
द्ववशुद्ध शारीद्वरक पातळीवरिी आहे, असे मानणे फार कठीण आहे. ‘पाहण्याच्या पद्धतीवर’ झकवा द्ववशुद्ध 
संरिनात्मक व द्वनबंधनात्मक पद्वरवतुनावर भर देण्याच्या या दृद्वष्टकोणािे मूळ फीड्लर आद्वण द्वहलेब्राँट यानंी 
पूवी माडंलेलया शुद्ध दृश्यमानतेच्या द्वसद्धान्तापाशी जाऊन द्वभडते व तो द्वसद्धान्तसुद्धा शवेटी हबुटुसंप्रदायी 
सौंदयुशास्त्रज्ञ स्त्समरमन याच्याकडून घेतलेला आहे. [See Hanna Lévy, Henry Wölfflin, Sa théorie. Ses 

predecesseurs, Rottweil 1936 (a Paris thèse) .] खुद्द वोलफद्वलनलाही, द्ववशषेतः त्याच्या उत्तरकालीन 
मतप्रदशनुावरून, [H. Wölfflin, ‘Kunstgeschichtliche Grundbegriffe : Eine Revision, Logos, XXII (1933) , pp. 210-24 

(reprinted in Gedanken zur Kunstgeschichte, Basel 1941) , pp. 18-24.] आपलया पद्धतीच्या मयादा जाणवलेलया होत्या 
व आपण कलाप्रकाराचं्या इद्वतहासातील यच्चयावत् समस्यानंा पालाण घातलेले आहे, असे त्याने मुळीि 
मानले नव्हते. त्याने प्रारंभीच्या काळातही ‘व्यस्क्तद्ववद्वशष्ट’ व ‘स्थाद्वनक’ शलैींना मान्यता द्वदलेली होती, 
तसेि त्याने ठरद्ववलेले शलैींिे नमुने सोळाव्या व सतराव्या शतकापं्रमाणेि अन्य काळातं, काहीशा कमी 
द्ववशद रूपात का होईना, आढळणे शक्य आहेत, हेही त्याला कळून िुकले होते. 
 

सन १९१६ मध्ये णप्रस्न्सपल्स ऑि णिटरी हा गं्रथ नुकताि वािून प्रभाद्ववत िंालेलया वॉलिेंलने, 
वोलफद्वलनने केलेलया वगुवारीिे साद्वहत्यात रूपातंर करण्यािा प्रयत्न केला. [O Walzel, ‘Shakespeares 
dramatische Baukunst’, Jahrbuch der Shakespearegesellschaft, LII (1916) , pp. 3-35 (reprinted in Das Wortkunstwerk Mittel 
seiner Erforschung, Leipzig 1926, pp. 302-25) .] शके्सद्वपयरच्या नाटकािंी रिना अभ्यासून शके्सद्वपयर 
बारोकसंप्रदायात मोडतो, या द्वनष्ट्कषाप्रत तो पोहोिला. कारण पुनरुज्जीवनकालीन द्वित्रातूंन वोलफद्वलनला 
प्रतीत िंालेलया समवायवी धतीवर शके्सद्वपयरच्या नाटकािंी रिना िंालेली नव्हती. गौण पात्रािंी 
आढळणारी संयया त्यािें समावयवी पद्धतीने केलेले गट, नाटकाच्या द्ववद्ववध अंकानंा द्वमळालेले द्ववषम 
स्वरूपािे महत्त्व हे द्ववशषे,शके्सद्वपयरिे तंत्र व बारोक कलातंत्र ही एकि आहेत, यािे द्वनदशकु मानले गेले, 
उलट कानेय आद्वण रासीन यानंी आपलया शोकादं्वतका एकाि मध्यवती व्यक्तींभोवती रिलया, 
ॲद्वरस्टॉट्लप्रणीत पारंपद्वरक आकृद्वतबधंानुसार द्ववद्ववध अंकानंा महत्त्व देऊन त्यािंी द्ववभागणी केली, म्हणून 
या नाटककारािंी गणना पुनरुज्जीवनकालीन शलैीमध्ये करण्यात आली. वॉलिेंलने Wechselseifige 
Erbellung der Künste (कलाांची परटपर तुलना) या छोटेखानी गं्रथात व तदनंतरच्या बऱ्याि लेखनात 
[ibid. (Berlin 1917) , esp. Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, Wildpark-Potsdam 1923, pp. 265 ff. and 282 ff.] 
वगवुारीच्या स्थानातंरािा अद्वधक तपशीलवार खुलासा व समथुन करण्यािा प्रपंि केलेला आहे. प्रारंभी 
त्यािा दावा तसा माफकि होता, परंतु उत्तरोत्तर मात्र तो अद्वधकाद्वधक अवाच्या सवा होत गेला. 
 



 

अनुक्रमणिका 

वोलफद्वलनच्या वगीकरणातील काही कोटींिी साद्वहस्त्यक पद्वरभाषेत स्पष्टपणे पुन्हा माडंणी करणे, 
तसे पाद्वहलयास सहजगत्या शक्य आहे. ठसठशीत सीमारेषा आद्वण घटकावयवािें आखीवरेखीव स्पष्ट दशनु 
असणारी कला व तुलनेने द्वशद्वथल रिना आद्वण धूसर सीमारेषा संमतअसणारी कला या दोन उघडि 
जाणवणाऱ्या परस्परद्ववरोधी प्रवृत्ती आहेत. पुनरुज्जीवनकालीन व बारोक याचं्या संदभातील वोलफद्वलनच्या 
कोटी या जमुन अद्वभजाततावाद आद्वण स्वच्छंदतावाद यातंील द्ववरोधी प्रवृत्तींच्या वणनुासाठी उपयोगात 
आणण्यािा द्वफ्रट्िं स्स्रि याने जो प्रयत्न केला, त्यावरून या वगीकरणािा थोडा व्यापक अन्वयाथु 
लावलयास, पूणतु्वास पोिलेली अद्वभजात कद्ववता व अपूणु, तुटक आद्वण धूसर अशी स्वच्छंदी कद्ववता, या 
जुन्यात िंिािे पुनर्मवधान या कोटींच्या िारा होते, हे द्वनदशनुास येते. [Fritz Stich, Deutsche Klassik und Romantik, 
oder Vollendung und Unendlichkeit, Munich 1922. See also the criticism in Martin Schütze, Academic Illusions, Chicago 1933. 
reprinted Hamden, Conn. 1962, pp. 13, 16.] परंतु यातून सवुि साद्वहत्येद्वतहासाठी द्ववरोधी प्रवृत्तींिा एकि एक गट 
काय तो हाती लागतो. वोलफद्वलनप्रणीत कोटींिी साद्वहस्त्यक पद्वरभाषेतील पुनमांडणी आपणासं फक्त 
कलाकृतींच्या दोन कोटींिी वगवुारी लावण्यापुरतीि काय ती उपयुक्त ठरते. या कोटींिी बारकाईने 
तपासणी केलयास त्यातूंन अद्वभजात आद्वण स्वच्छंदी, रेखीव रिना आद्वण स्वैर रिना, रूपण कला आद्वण 
द्वित्रमयी कला या केवळ जुन्याि भेदािंा प्रपिं साधला जातो आहे, असाि एकूण इत्यथु द्वनघतो. या िंिािंी 
जाण श्लेगेलबधूं, शझेलग व कोलद्वरज यानंा होती आद्वण ताद्वत्त्वक व साद्वहस्त्यक युस्क्तवादातूनि ते या 
िंिापं्रत पोिले होते. वोलफद्वलनप्रणीत द्ववरोधी तत्त्वाचं्या एका गटात सवु अद्वभजात व व्याज-अद्वभजात 
कलािंी तर उलटपक्षी गॉद्वथक, बारोक व स्वच्छंदतावादी आदी परस्परद्वभन्न अशा आंदोलनािंी मोट दुसऱ्या 
गटात बाधंली जाते. पुनरुज्जीवनकाल आद्वण बारोक शलैी यामंध्ये असणारे द्वनर्मववाद व द्वनतातं महत्त्वािे 
सातत्य या द्वसद्धान्तामुळे िंाकोळलयागत होते. हा द्वसद्धान्त जमुन साद्वहत्याच्या बाबतीत लागू करताना 
स्स्रिने, द्वशलर आद्वण गटे याचं्या द्ववकासामधील व्याज-अद्वभजाततावादी टप्पा व एकोद्वणसाव्या शतकातील 
स्वच्छंदतावादी आंदोलन या दोहोंत कृद्वत्रम द्ववरोध उभा केला आहे, तसेि या द्वसद्धान्तामुळे ‘वादळ आद्वण 
तणाव’ (storm and stress) पथंातील साद्वहत्य अस्पष्ट आद्वण अगम्य म्हणून तसेि सोडून देणे भाग पडते. 
वस्तुस्स्थतीि मुळी अशी आहे की, अठराव्या व एकोद्वणसाव्या शतकाचं्या वळणावर, तुलनात्मक दृष्ट्ट्या, 
जमुन साद्वहत्याला अशी काही एकात्मता प्राप्त िंालेली होती की, त्यािी अशी अटीतटीच्या द्ववरोधी तत्त्वावंर 
केलेली द्ववभागणीि अशक्यप्राय वाटते. एविं वोलफद्वलनिा द्वसद्धान्त, कलाकृतीिे तसेि द्वक्रया–
प्रद्वतद्वक्रया, परंपराद्ववद्रोह, वरखाली होणाऱ्या फळीच्या खेळातलयाप्रमाणे होणारे िंिात्मक उत्क्रातंीिे 
उत्थानपतन अशा स्वरूपािी जुनीि व्यवस्था प्रस्थाद्वपत करण्यात, झकबहुना द्वतला द्विरस्थायी स्वरूप 
देण्यात उपयोगी ठरू शकेल; पण साद्वहत्याच्या व्याद्वमश्र प्रद्वक्रयेिे वास्तव दत्त म्हणून समोर ठाकले की, 
प्रत्यक्ष द्ववकासक्रमाच्या कमालीच्या परस्परद्ववद्वभन्न आकृद्वतबंधािा ताळमेळ घालण्यात मात्र तो उणाि 
ठरतो. 
 

वोलफद्वलनप्रणीत या संकलपनाचं्या जोड्ािें स्थानातंर घडवनू आणलयाने एक महत्त्वािी समस्या 
अनुत्तद्वरति राहते. कलािंी उत्क्रातंी सारययाि गतीने व समकालीन रीत्या घडून आलेली नाही, ही 
वस्तुस्स्थती संशयातीत आहे व ती आपणास कोणत्याही प्रकारे स्पष्ट करता येत नाही. कधी कधी इतर 
कलाचं्या तुलनेने साद्वहत्य मागे रेंगाळताना द्वदसते. उदा. ज्या काळी इग्लंडमध्ये भव्य धमुमंद्वदरािंी उभारणी 
होत होती, त्या काळात इंग्रजी साद्वहत्य अशी काही िीजि सागंता येण्यासारखी नव्हती. इतर वेळी साद्वहत्य 
व इतर कला याचं्या मानाने संगीत मागे पडलेले द्वदसते: उदा.इ. स. १८०० च्या पूवी ‘स्वच्छंदतावादी’ 
संगीत असा प्रकारि नसला, तरी बरीिशी ‘स्वच्छंदतावादी’ कद्ववता मात्र त्यापूवीिीि आहे. स्थापत्यामध्ये 
‘द्वित्रमयते’िा प्रादुभाव होण्याआधी द्वनदान साठ वष ेतरी ‘द्वित्रमयी’ काव्य अस्स्तत्वात होते. [See Christopher 

Hussey, The Picturesque : Studies in a Point of View, London 1927. P. 5.] तसेि बकुहाडुने नमूद केलयाप्रमाणे [Jakob 
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Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien (ed. W. W. Kaegi) Bern 1943. P. 370.] , लॉरेन्िंो मसॅ्ग्नद्वफकु 
याच्याकडून नेस्न्सयािारा कृद्वषजीवनािे वणनु होण्यापूवी सुमारे ऐशी वष े तरी जॅकोपु बसानु व त्यािा 
संप्रदाय यािंी पद्वहली द्विते्र शलैीप्रकार म्हणून ठरण्याजोगी रेखाटली गेली होती. येथे केलेली ही थोड्ा 
उदाहरणािंी द्वनवड यदाकदाद्वित िुकली असली व त्यािें खंडण करणे शक्य असले, तरीपण त्यातून 
द्वनमाण होणाऱ्या प्रश्नािे उत्तर, काव्याच्या मानाने संगीत हे नेहमीि एका द्वपढीने मागे पडत असते, [There is 
a good discussion of these theories in Pitirim Sorokin’s Social and Cultural Dvanamics, Vol. I, Cincinnati 1937. See also W. 
Passarge, Die Philosophie der Kunstgeschichte in der Gegenwart, Berlin 1930.] अशा स्वरूपाच्या अद्वतसुलभ 
द्वसद्धान्ताच्यािारा देता येण्याजोगे नाही. साहद्वजकि सामाद्वजक अंगाशी सहसंबधं राखण्यािे प्रयत्न करणे 
अगत्यािे ठरते व ही अंगे तर प्रत्येक बाबतीत द्वभन्न स्वरूपािी आढळून येतील. 
 

काही द्ववद्वशष्ट कालखंड झकवा ‘राष्ट्रे’ एक वा दोन कलामंध्ये कमालीिी सजुनशील तर इतर 
कलामंध्ये अद्वजबात नापीक, केवळ अनुकरणशील झकवा घेवारीपणा करणारी असतात, ही समस्या 
सरतेशवेटी आपलयापुढे उभी राहते. एद्वलिंाबेथकालात साद्वहत्याला जो बहर आलेला होता, त्याच्याशी 
तुलना करण्याजोगा कसलाि फुलोरा अन्य लद्वलत कलाचं्या के्षत्रातं मुळीि आलेला नव्हता, हे यािे 
उद बोधक उदाहरण होय. तसेि काही कारणास्तव ‘राष्ट्रीय आत्मतत्त्व’ अमुक एका कलेवर कें द्वद्रत िंाले 
होते, यासारखे तकु लढद्ववलयाने झकवा णिटरी ऑि इांस्ललश णलिरेचर या गं्रथात ‘स्पेन्सर इटालीत जन्मता, 
तर तो द्वटद्वशयन झकवा व्हेरोनीज िंाला असता, व तो नेदरलँड् समध्ये जन्मता, तर रूबेन्स झकवा रेम्ब्राँ िंाला 
असता’, [E. Legouis and L. Cazamian, Histoire de la littérature anglaise, Paris 1924, p. 279.] या एद्वमल लेग्वीने 
शब्दादं्वकत केलेलया अटकळीनेही फारसे काही साधत नाही. इंग्रजी साद्वहत्याच्या संदभात प्युद्वरटनवादामुळे 
लद्वलतकलािंी उपेक्षा िंाली, हे कारण पुढे करता येणे शक्य आहे; पण धमुद्वनरपेक्ष साद्वहत्याला एकीकडे 
बहर व तुलनेने द्वित्रकलेच्या के्षत्रातील तत्कालीन नापीकपणा या तफावतेिी पुरेशी मीमासंा त्यामुळे मुळीि 
होत नाही. परंतु हे सारेि प्रश्न आपणास कके्षबाहेर असणाऱ्या प्रत्यक्ष ऐद्वतहाद्वसक प्रश्नाचं्या द्वदशनेे दूरवर 
खेिून नेतात. 
 

द्ववकासािा वेग व अंतगतु अवयवािंी संरिना या दृष्टीने रूपण, साद्वहत्य व संगीत यासंारयया 
द्ववद्ववध कलापंैकी प्रत्येक कलेिा स्वतःिा स्वतंत्र द्ववकास घडून येत असतो. या कला परस्पराशंी सतत 
संबधं राखीत असतात, यात शकंा नाही. पण हे संबधं अमुक एका झबदूपासून सुरू होणारे व इतर कलािंा 
द्ववकासक्रम द्वनद्वश्चत करणारे नसतात. एका कलेिादुसरीशी व दुसरीिा पद्वहलीशी, असे अन्योन्य स्वरूपािे 
संबधं असून अन्य कलाके्षत्रात प्रवशे केलयावर त्या कलाके्षत्रापुरते त्यािे संपूण ुरूपातंर घडून येणे शक्य 
असते. िंिात्मक संबंधािंी एक व्याद्वमश्र व्यवस्था अशीि या संबंधाबंाबत संकलपना करावी लागेल. 
 

प्रत्येक कलेला आकार प्राप्त करून देणारी व द्वतला व्यापून राहणारी ‘युगधमे’ नामक संकलपना 
कलपून द्वनकालात काढावी अशी ही सरधोपट गोष्ट नाही. मानाच्या एकूण सासं्कृद्वतक द्वक्रयाकलापािी 
समग्रता म्हणून काहीतरी एक व्यवस्था आपणास संकस्लपणे भाग आहे. या व्यवस्थेत स्वस्वगतीने द्ववकद्वसत 
होणारी एक प्रद्वक्रयेिी माद्वलका असते, प्रत्येक माद्वलकेिी स्वतःिा म्हणून एक प्रमाणकािंा संि असतो व तो 
संि लगतच्या माद्वलकाशंी अद्वनवायुपणे एकरूप असतोि असे नाही, या भदू्वमकेतून या व्यवस्थेकडे पाद्वहले 
पाद्वहजे. प्रत्येक कलेच्या गुणवैद्वशष्ट्ट्याचं्या आधारे द्वतच्यासाठी वणुनात्मक संज्ञािंा एक संि द्ववकद्वसत 
करणे, हेि साद्वहत्य व संगीत यासंह सवु कलाचं्या इद्वतहासकारािे व्यापक अथाने खरे कायु होय. तेव्हा 
आज काव्याला नव्या काव्यशास्त्रािी आवश्यकता आहे; अन्य लद्वलतकलाचं्या के्षत्रातील संज्ञा तेथे नुसत्या 
रूपातंद्वरत करण्याहून व लागू करण्याहून वगेळ्या अशा द्ववश्लेषणतंत्रािी गरज आहे. साद्वहत्यातील 
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कलाकृतींच्या द्ववश्लेषणासाठी संज्ञािंी एक पद्धती जर का आपण यशस्वीपणे द्ववकद्वसत करू शकलो, तर 
साद्वहत्यातील कालखंड हे ‘युगधमा’ने प्रभाद्ववत िंालेली अद्वतभौद्वतकी स्वरूपािी अस्स्तत्व ेम्हणून न मानता, 
त्याचं्या सीमा आपण द्वनद्वश्चत करू शकू अशा प्रकारे द्ववशुद्ध साद्वहस्त्यक द्ववकासाच्या सीमारेषा द्वनद्वश्चत 
िंालयावर मगि हे द्ववकासक्रमािे तत्त्व, कोणत्या ना कोणत्या रीतीने, अन्य कलाचं्या के्षत्रामंध्ये तशाि 
प्रकारे प्रस्थाद्वपत िंालेलया द्ववकासक्रमाशी जुळते की नाही, हा प्रश्न आपणास द्वविारता येईल व या प्रश्नािे 
उत्तर सरळ ‘होय’ वा ‘नाही’ असे असणार नाही, हे आपणास स्पष्ट होईल. या उत्तरािे रूप समातंर 
रेषासंारखे असण्याऐवजी संयोगद्ववयोग होत राहणाऱ्या रेषाचं्या गंुतागुंतीच्या आकृद्वतबधंासारखे असेल 
  



 

अनुक्रमणिका 

भाग ४ था 
 

साणित्याचे अांतःकें द्री अध्ययन 
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साणित्याचे अांतःकें द्री अध्ययन 

 
 

चौथ्या भागाचीप्रटतावना 
 

साद्वहस्त्यक व्यासंगािा स्वाभाद्ववक व समंजस प्रारंभझबदू म्हणजे प्रत्यक्ष साद्वहत्यकृतींिा अन्वयाथु 
लावणे व त्यािें द्ववश्लेषण करणे हा होय. काही म्हटले तरी, साद्वहस्त्यकाच्या जीवनाद्ववषयी, त्याच्या 
सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीद्ववषयी व एकूण साद्वहत्यप्रद्वक्रयेद्ववषयी आपणास वाटणाऱ्या कुतूहलािे एकमेव समथुन 
म्हणजे साद्वहत्यकृतीि. परंतु नवलािी गोष्ट म्हणजे साद्वहत्येद्वतहास हे साद्वहत्यकृतीच्या पार्श्ुभमूीत इतके 
गुंतून गेलेले असतात की, भोवतालच्या पद्वरस्स्थतीच्या अभ्यासाथु खिी पडलेलया प्रिडं पद्वरश्रमाच्या मानाने 
साद्वहत्यकृतीच्या प्रत्यक्ष द्ववश्लेषणािे आजवर िंालेले प्रयत्न अगदी नगण्य म्हणाव े लागतील. प्रत्यक्ष 
साद्वहत्यकृतीऐवजी त्यािी घडण द्वनद्वश्चत करणाऱ्या पद्वरस्स्थतीवर फाजील भर देण्याच्या प्रवृत्तीमागील काही 
कारणे शोधून काढण्यासाठी फारसे आयास घ्यायला नकोत. आधुद्वनक साद्वहत्येद्वतहासािा उदय 
स्वच्छंदतावादी िळवळीशी अगदी द्वनगडीत आहे. द्वभन्न द्वभन्न कालखंडासाठी द्वभन्न द्वभन्न मानदंडािंी 
आवश्यकता असते, या सापेक्षतावादी द्वसद्धान्तािी कास धरूनि स्वच्छंदतावादी िळवळीला नव्य-
अद्वभजातवादी समीक्षापद्धती उलथून टाकायिी होती. जुन्या साद्वहत्यावर नव्या मूलयािें अध्यारोपण 
करण्यािे समथुन ऐद्वतहाद्वसक पार्श्ुभमूीच्या बळावर करता येत असलयाने साद्वहत्यापेक्षा त्याच्या ऐद्वतहाद्वसक 
पार्श्ुभमूीवर भर देण्यािी नवी प्रथा पडली. एकोद्वणसाव्या शतकात मुययतः प्राकृद्वतक शास्त्राचं्या 
अभ्यासपद्धतीशी बरोबरी करण्याच्या प्रयत्नातून कायुकारणयुक्त उपपादन हा परवलीिा शब्दप्रयोग होऊन 
बसला. द्वशवाय वािकाचं्या व्यस्क्तगत अद्वभरुिीकडे अद्वधक लक्ष वळलयामुळे तसेि मूलतःि तकुद्वनरपेक्ष 
असणाऱ्या कलेिी दखल ‘रसास्वादा’ने घ्यावी, या मतािे दृढीकरण िंालयाने प्रािीन काव्यशास्त्र रद्दबातल 
ठरले; ‘साद्वहस्त्यक इद्वतहासात साद्वहत्याच्या द्वनर्ममतीस कारण होणाऱ्या राजकीय, सामाद्वजक 
आर्मथकपद्वरस्स्थतीिाि आपण शोध घेत असतो,’ [Sir Sidney Lee, The Place of English Literature in the Modern 

University, London 1913 (reprinted in Elizabethan and Other Essays, London 1929, p. 7) .] असे आपलया 
पदग्रहणप्रसंगीच्या भाषणात म्हणताना सर द्वसडने ली याने बऱ्यािशा द्ववद्यापीठीय साद्वहस्त्यक 
व्यासंगामंागील सैद्धास्न्तक भदू्वमकेिे जणू केवळ सारि सादं्वगतले आहे. काव्यशास्त्राच्या समस्याबंाबत 
द्वनमाण िंालेलया धूसरतेमुळे पद्वरणाम असा िंाला आहे की, कलाकृतीिे प्रत्यक्ष द्ववश्लेषण व मूलयमापन 
करण्यािी पाळी आली की, बहुतेक व्यासंगी द्वविानािंी द्ववस्मयकारक हतबलता द्वदसून येते. 
 

अलीकडच्या काही वषांत साद्वहत्याभ्यासाच्या के्षत्रात प्रथमि व प्राधान्याने प्रत्यक्ष कलाकृतींवर भर 
देण्यािी अद्वतशय द्वनकोप अशी प्रद्वतद्वक्रया द्वदसून येऊ लागली आहे. अद्वभजात अलंकारशास्त्र, काव्यशास्त्र 
झकवा छंदःशास्त्र या जुन्या पठडीच्या अभ्यासपद्धतींिे आधुद्वनक पद्वरभाषेत परीक्षण व पुनर्मवधान करणे 
अगत्यािे आहे. आधुद्वनक साद्वहत्यात प्रिद्वलत असलेलया साद्वहत्यप्रकाराचं्या द्ववस्तारलेलया कक्षािंी पाहणी 
करून द्वतच्यावर आधारलेलया नव्या अभ्यास-पद्धती पुढे येत आहेत. फ्रान्समधील गं्रथद्वववरणात्मक पद्धती 
(Explication de texts) [See bibliography, section III.] , जमुनीतील ऑस्कर वॉलिेंल याने जोपासलेली [e.g. 
Oskar Walzel, Wechselseitige Erhellung der Künste, Berlin 1917;Gebalt und estalt im Kunstwerk des Dichters, Potsdam 1923; Das 
Wortkunstwerk, Leipzig 1926.] व लद्वलतकलाचं्या इद्वतहासातून आढळून येणाऱ्या परस्पर-साम्यावंर आधारलेली 
रूपद्वनष्ठ द्ववश्लेषणपद्धती व त्यातलया त्यात रद्वशयन रूपवादी समीक्षकानंी व त्याचं्या िेक व पोद्वलश 
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अनुयायानंी [For the Russian movement see Victor Erlich, Russian Formalism, The Hague 1955.] सुरू केलेली बुद्धीिी 
िमक दाखद्ववणारी िळवळ, यामुंळे प्रत्यक्ष साद्वहत्यकृतींच्या अभ्यासात नविैतन्य द्वनमाण िंाले. 
साद्वहत्यकृतींकडे योग्य दृद्वष्टकोणातून पाहण्यास व त्याचं्या पुरेशा द्ववश्लेषणास आपण आता कुठे प्रारंभ केला 
आहे. इंग्लंडमध्ये आय. ए. द्वरिडुस्च्या काही अनुयायानंी काव्याच्या संद्वहतेकडे बारकाईने लक्ष द्वदलेले 
आहे, [See esp. William Empson, Seven Types of Ambiguity, London 1930 and Penguin Books 1962; F. R. Leavis, New 

Bearings in English Poetry, London 1932; Geoffrey Tillotson, On the Poetry of Pope, 1938.] व द्वशवाय संयुक्त संस्थानातंही 
(अमेद्वरकेत) कलाकृतीिा अभ्यास हेि आपलया कुतूहलािे कें द्र मानणारा टीकाकारािंा एक गट उदय 
पावला आहे. [See bibliography, section IV.] प्रत्यक्ष जीवन व नाट्यकृती यातंील भेदावर भर देणारे व 
नाट्यात्मक वास्तव व प्रत्यक्ष अनुभवातील वास्तव यातं होणाऱ्या घोटाळ्यािा पद्वरहार करणारे द्वकत्येक 
द्वसद्ध िंालेले अभ्यासगं्रथ [L. C. Knights, How many Children had Lady Macbeth? London 1933, pp. 15-54 (reprinted in 
Explorations, London 1946, pp. 15-54) states the case against the confusion of drama and life well. The writings of E. E. Stoll, L. 
L. Schucking, and others have particularly emphasized the role of convention and the distance from life in drama.] ही या 
प्रवृत्तीिी प्रसादद्विन्हेि होत. तसेि कादंबऱ्यािें द्वकत्येक अभ्यासगं्रथसुद्धा [The writings of Joseph Warren Beach 
and Percy Lubbock’s The Craft of Fiction, London 1921, are outstanding. In Russia, Viktor Shklovsky’s O Teoriyi prozy (The 
Theory of Prose) , 1925, and many writings by V. V. Vinogradov and B. M. Eikenbaum apply the formalist approach to the 
novel.] केवळ सामाद्वजक संरिनेशी द्वनगद्वडत असणाऱ्या संबंधाच्या पद्वरभाषेत द्वविार करण्यात समाधान 
मानताना द्वदसत नाहीत; तर द्वनवदेकािी भदू्वमका, द्वनवदेनािे तंत्र यासंारयया त्याचं्या कलात्मक रीतींच्या 
द्ववश्लेषणािा प्रयत्न करताना द्वदसतात. 
 

रद्वशयन रूपवाद्यानंी ‘आशय द्ववरुद्ध अद्वभव्यस्क्तरूप’ या जुन्या िंिावरही अत्यंत द्वहरीरीने आके्षप 
घेतला आहे, कारण या िंिामुळे कच्च्या स्वरूपातील आशय व वरून लादलेले द्वनव्वळ अद्वभव्यस्क्तरूप असे 
कलाकृतीिे दोन अलग तुकडे पडलयासारखे वाटतात. [Jan Mukarovský, Introduction to Máchuv Máj (Máchas May) 

, Prague 1928, pp. iv-vi.] ज्याला सवुसाधारणपणे आशय म्हटले जाते त्यात कलाकृतीिा सौंदयात्मक पद्वरणाम 
सामावलेला नसतो, हे उघड आहे. नुसता गोषवारा द्वदला, तर (आद्वण असा गोषवारा देणे ही मुदलात एक 
शालोपयोगी क्लृप्ती म्हणून फार तर समथुनीय ठरेल) हास्यास्पद वा अथुहीन भासणार नाहीत, अशा 
कलाकृती द्ववरळाि द्वनघतील. परंतु सौंदयुदृष्ट्ट्या कायुकारी ठरणारा अद्वभव्यक्तीिा पैलू व सौंदयात्म 
पद्वरणामदृष्ट्ट्या दुलुक्षणीय असणारा आशय यातं असा भेद केलयाने दुलिं घ्य अडिणी द्वनमाण होतात. 
सकृद्दशनुी त्यातंली सीमारेषा बरीि स्पष्ट वाटते. साद्वहत्यकृतीत व्यक्त िंालेले द्वविार वभावना म्हणजे 
आशय, अशी समजूत करून घेतलयास ज्याचं्यािारा तो आशय व्यक्त होतो, ते भाद्वषक घटक 
अद्वभव्यक्तीमध्ये मोडतील. परंतु या भेदािे अद्वधक बारकाईने द्वनरीक्षण केलयास आपणास कळून िुकते की, 
आशयात अद्वभव्यक्तीिी काही अंगे गर्मभत असतात : उदा. कादंबरीत कथन केलेले प्रसंग आशयािे अंग 
ठरतात, तर ते प्रसंग ‘संद्ववधानका’त ज्या रीतीने गुंफले जातात, ती रीती अद्वभव्यक्तीिे अंग ठरते. 
गुंफणीच्या द्ववद्वशष्ट रीतीतून ते द्ववभक्त केले, तर त्याचं्यामध्ये कसलाही कलात्मक पद्वरणाम उरणार नाही. 
यावर एक सवुसामान्य तोडगा सुिद्ववला गेला असून तो जमुन मंडळी मोठ्या प्रमाणावर उपयोगात आणीत 
असते. तो तोडगा म्हणजे ‘आंतद्वरक रूप’ (Inner form) या संजे्ञिी योजना वास्तद्ववक पाद्वहले तर या संजे्ञिे 
मूळ प्लोटायनस् व शफॅ्टस् बरी याचं्याइतके जुने आहे. पण अंतगतु अद्वभव्यक्ती व बाह्य अद्वभव्यक्ती याचं्या 
सीमारेषा धूसरि राहात असलयामुळे घोटाळा कमी होण्याऐवजी तो वाढतो मात्र. ज्या रीतीने 
संद्ववधानकामध्ये प्रसंग गोवले जातात, ती रीती अद्वभव्यक्तीिे अंग होय, हे कोणत्याही पद्वरस्स्थतीत मान्य 
करावते लागते. बरे, पारंपद्वरक संकलपनािंी कास धरायिी म्हटलयास, अद्वधकि अनवस्था प्रसंग द्वनमाण 
होतो. कारण साधारणतः अद्वभव्यक्तीिे रूप म्हणून मानली जाणारी ‘भाषा’ घेतली, तरी तीमधील 
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सौंदयास्वादाच्या दृष्टीने रंगहीन असणारे सुटे शब्द व सुट्या शब्दानंा सौंदयुदृष्ट्ट्या पद्वरणामकारक अशा 
नादाथािे घटक बनद्ववणारी उपयोजनािी रीती यानुंसार तुलनात्मक भेद करण्यािी गरज भासतेि. 
त्यापेक्षा सौंदयुदृष्ट्ट्या अद्वलप्त राहणाऱ्या सवु घटकािें ‘द्रव्य’ व सौंदयुक्षमता प्राप्त करून देणाऱ्या रीतीिे 
‘रिना’ असे पुननामकरण करणे, अद्वधक श्रेयस्कर. आशय व अद्वभव्यक्ती या जुन्याि जोडीिे हे केवळ नवे 
नामकरण केले, असा या भेददशनुािा प्रकार मुळीि नाही. त्यामुळे जुन्या सीमारेषानंाि सरळ सरळ छेद 
जातो. ‘द्रव्य’ या संजे्ञमध्ये पूवी ज्याला आशय म्हटले जाई त्यािे घटक येतील व द्वशवाय द्वतच्यात पूवी 
ज्याला अद्वभव्यस्क्तरूप म्हणत, त्यािेही घटक येतील. आशय व अद्वभव्यक्ती ही दोन्ही अंगे सौंदयात्मक 
प्रयोजनाच्या दृष्टीने जेवढी सत्कारणी लागतील, तेवढ्यापुरती ती ‘रिना’ या संकलपनेत मोडतील. मग 
कलाकृती म्हणजे सौंदयात्मक प्रयोजन साधणारी, द्विन्हािंी एक समग्र पद्धती झकवा द्विन्हािंी एक रिना 
ठरते. 
 

⬝ 
 
10. [See ‘The actual story of a novel eludes the epitomist as completely as character... only as precipitates from the memory are 
plot or ćharacter tangible; yet only in solution have either any emotive valency (C. ‘A Note on Fiction’, Toward Standards of 
Criticism, ed. F. R. Leavis, London 1935, p. 33) .]  
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१२ 
साणिस्त्यक कलाकृतीच्या अस्टतत्वाच टवरूप 
 
 

कलाकृतीच्या द्वभन्न द्वभन्न स्तरािें द्ववश्लेषण आपणासं करता यावे, यासाठी अगोदर ज्ञानमीमासेंतील 
एका अत्यंत कठीण प्रश्नाला तोंड द्यावे लागते. तो प्रश्न म्हणजे कोणत्याही साद्वहस्त्यक कलाकृतीच्या 
‘अस्स्तत्वािे स्वरूप’ झकवा ‘सत्ताशास्त्रीय स्स्थती’ (अलपाक्षरत्वासाठी पुढील द्ववविेनात आपण द्वतला 
‘कद्ववता’ असे म्हणू) कशी असते, हा होय. खरीखुरी कद्ववता म्हणजे काय? आपण द्वतिा कोठे शोध घ्यावा? 
द्वतिे अस्स्तत्व कसे असते? या प्रश्नािंी अिूक उत्तरे द्वमळालयाने समीके्षच्या द्वकत्येक समस्या सुटतील व 
साद्वहत्यकृतीच्या यथायोग्य द्ववश्लेषणािा माग ुमोकळा होईल 
 

कद्ववता झकवा सवुसाधारण साद्वहत्यकृती काय असते व कोठे असते, या प्रश्नािंी उत्तरे देण्यािा 
प्रयत्न करण्यापूवी या प्रश्नािंी आजवर जी परंपरागत उत्तरे द्वदली गेलेली आहेत, त्यािंी द्विद्वकत्सा करणे व 
ती बाजूस सारणे अगत्यािे ठरते. यािे सवांत जुनेव सवुज्ञात उत्तर असे की, कद्ववता म्हणजे ‘कृद्वत्रम वा 
हस्तद्वनर्ममत वस्तू’ (artefact) होय. जशी एखादी मूती झकवा द्वित्र, तसेि द्वतिे स्वरूप असते अशा रीतीने 
कलाकृती ही शुभ्र कागद झकवा िमुपत्र यावंरील पाढंऱ्यावर काळे करणाऱ्या शाईच्या रेषाशंी झकवा 
बदॅ्वबलोद्वनयन कद्ववतािंा द्वविार केलयास ती द्ववटातंील खािाशंी एकरूप ठरते. पण हे उत्तर द्वनखालस 
असमाधानकारक आहे, हे उघड आहे. प्रथमतः मौद्वखक परंपरेिे प्रिडं ‘साद्वहत्य’– भाडंार आपणासमोर 
उभे राहते. द्वलद्वपबद्ध स्वरूपात कायम राद्वहलेलया नाहीत, पण परंपरेने ज्यािें आजतागायतही अस्स्तत्व 
आहे, अशा अनेक कद्ववता आद्वण कहाण्या आढळून येतात. एविं काळ्या शाईच्या रेषा म्हणजे कद्ववतेच्या 
नोंदीिी केवळ एक रीत ठरते व कद्ववतेिे अस्स्तत्व अन्यत्र कोठे तरी कस्लपणे भाग पडते. एखाद्या 
पुस्तकाच्या सवुच्या सवु द्वलद्वखत वा सवुच्या सवु मुद्वद्रत प्रती नष्ट केलया, तरीही आपण तेथे कद्ववता नष्ट 
केलेली असतेि, असे नाही; कारण मौद्वखक परंपरेत झकवा मानवी स्मृतीत ती द्वटकून राद्वहलेली असू 
शकेल. मेकॉलीसारखा गृहस्थ पटरटडाइन लॉटि व णपस्ल्ग्रम्स प्रोगे्रस तोंडपाठ असलयािी फुशारकी मारीति 
असे. उलटपक्षी एखादे द्वित्र, स्थापत्यकलेिा एखादा नमुना वा एखादी वास्तू नष्ट केली, तर ती कायमिीि 
नष्ट होते. अथात वणुनाच्या वा नोंदीच्या रूपाने नष्ट िंालेलयािे वगेळ्या माध्यमातून आपण रक्षण करू 
शकतो. परंतु अशा स्स्थतीत आपलयाकडून (मुळाशी द्वकतीही साम्य असले तरी) वगेळ्या कलाकृतीिे सजुन 
होईल. याउलट पुस्तकािी प्रत वा यच्चयावत् प्रती नष्ट करूनही आपण त्या कलाकृतीला साधा स्पशहुी 
केलेला नसेल. 
 

कागदावर द्वलद्वहलेली कद्ववता ही काही खरीखुरी कद्ववता नव्हे, ही गोष्ट आणखी एका युस्क्तवादाने 
पुढे माडंता येईल. कद्ववतबाह्य अशी द्वकत्येक अंगे मुद्वद्रत पषृ्ठाशी द्वनगद्वडत असतात : मुद्राक्षरािंा आकार, 
मुद्राक्षरािंा प्रकार (रोमन, इटॅद्वलक) , पषृ्ठािंा आकार व इतर अनेक गोष्टी द्वतथे असतात. कद्ववता म्हणजे 
कौशलयद्वनर्ममत वस्तू हा दृद्वष्टकोण गंभीरपणे स्वीकारलयास द्वतिी प्रत्येक प्रत झकवा द्वनदान द्ववद्ववध प्रकारे 
मुद्वद्रत िंालेलया द्वतच्या आवृत्त्यातंील द्वतिी प्रत ही एक स्वतंत्र कलाकृती असते, या द्वनष्ट्कषाप्रत आपणासं 
याव ेलागेल. द्वभन्न द्वभन्न आवृत्त्यातंील प्रती या एकाि पुस्तकाच्या प्रती असलया पाद्वहजेत, असे म्हणण्यास 
अनुभवपूवु कारण देता येण्यासारखे नाही. तसेि आपण वािकसुद्धा कद्ववतेिी प्रत्येक मुद्वद्रत प्रत द्वतिे 
अिूक संस्करण आहे, असे मानीत नसतो. जी कद्ववता आपण पूवी कधी वािलेलीही नसते, द्वतच्यातले 
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मुद्रणदोष आपण दुरुस्त करू शकतो, इतकेि नव्हे, तर क्वद्वित् प्रसंगी मूळिा खराखुरा अथु द्वनष्ट्पन्न 
होण्यासाठी संद्वहतेत सुधारणाही करतो. यावरून मुद्वद्रत काव्यपंक्ती म्हणजे अस्सल कद्ववता असेही आपण 
समजत नाही, हेि द्वदसते. अशा रीतीने कद्ववतेिे (झकवा कोणत्याही साद्वहस्त्यक कलाकृतीिे) अस्स्तत्व 
मुद्वद्रत संस्करणाबाहेर असू शकते व मुद्रणकौशलयद्वनर्ममत वस्तूमध्ये अशी काही अंगे असतात की, ज्यािंा 
अंतभाव आपण कद्ववतेच्या अस्सल स्वरूपात करीत नाही, या गोष्टी आपण दाखवनू द्वदलया. 
 

तरीपण या अकरणात्मक द्वनष्ट्कषामुळे लेखन व मुद्रण यािंा शोध लागलयापासून कद्ववतेिी नोंद 
करण्याच्या आपलया पद्धतींना जे अफाट व्यावहाद्वरक महत्त्व प्राप्त िंालेले आहे, ते काही दृद्वष्टआड करता 
येण्याजोगे नाही. आपलया साद्वहत्यािा बराि मोठा भाग गहाळ िंालेला असलयाने पूणुपणे नष्ट िंालेला 
आहे; कारण त्यािी द्वलद्वखत कागदपते्र दृद्वष्टआड िंाली आहेत. ताद्वत्त्वकदृष्ट्ट्या अशी साधने मुखपरंपरेने 
उपलब्ध होण्यािी शक्यता असली, तरी ती गोष्टसुद्धा आता सफल होण्यासारखी नाही झकवा द्वनदान ती 
खंद्वडत तरी िंालेली आहे. लेखनामुळे व द्ववशषेतः मुद्रणामुळे साद्वहस्त्यक परंपरेिे सातत्य द्वटकद्ववणे आता 
शक्य िंालेले आहे व कलाकृतीिी एकरूपता व एकात्मता अद्वधक प्रमाणात द्वटकद्ववण्याच्या दृष्टीने त्यािंा 
खूपि हातभार लागलेला आहे. याद्वशवाय काव्याच्या इद्वतहासातील काही कालखंडातं तरी आलेखरूप 
द्वित्रीकरण हे काही पद्वरपूण ुकलाकृतींिा एक भाग बनलेला आहे. 
 

अनेस्ट फेनोलोसा याने द्वनदशनुास आणलयाप्रमाणे द्विनी काव्यात द्वित्रात्मक भावलेख (Pictorial 
ideograms) हे कद्ववतेच्या समग्र अथािा एक भाग बनलेले असतात.परंतु पाश्चात्त्य परंपरेतील ग्रीक 
ॲन्थॉलॉनीमध्येही काही कद्ववता आलेखात्मक आढळून येतात. जॉजु हबुट ुिी‘आलटर’ झकवा ‘ििुफ्लोअर’ 
तसेि मेटॅद्वफद्वजकल कवींच्या अशा तऱ्हेच्या काही कद्ववता याि स्वरूपाच्या असून युरोपातील स्पॅद्वनश  
गाँगॉद्वरिंम्, इटाद्वलयन् मरीद्वनिंम्, जमुन बारोकपंथीय व तत्सम स्वरूपाच्या अन्यत्र आढळणाऱ्या कद्ववता 
याचं्याशी समातंर ठराव्यात, अशा आहेत.त्यािप्रमाणे अमेद्वरकेत (ई. ई. कझमगज) , जमुनीत (आनो 
होलत्स्) , फ्रान्समध्ये (मलामे, अपॉद्वलनेर) व अन्य द्वठकाणच्या आधुद्वनक कद्ववतातूंन पद्यपंक्तींिी अनोखी 
रिना झकवा पृष्ठाच्या तळापासून प्रारंभ करण्यािी वा द्ववद्ववध रंगातं मुद्रण करण्यािी पद्धत अशा प्रकारच्या 
आलेखात्मक तादं्वत्रक युक्त्या योजलया जात असतात. [Ernest Fenollosa, The Chines Written Character as a Medium 
for Poetry, New York 1936; Margaret Church, ‘The First English Pattern Poems’, PMLA, LXI (1946) , pp. 636-50; A. L. Korn. 
‘Puttenham and the Oriental Pattern Poem’, Comparative Literature, IV (1954) , pp. 289-303.] अगदी अठराव्या शतकात 
टिन्थने णरटरटम् शडँी या कादंबरीत संगमरवरी रेषाकृती छापलेली तशीि कोरी पानेही पानेही मध्ये 
सोडलेली होती. या साऱ्या तादं्वत्रक युक्त्या म्हणजे त्या त्या कलाकृतींिे अद्ववभाज्य अवयवि होत. बहुसंयय 
कद्ववता अशा प्रकारापंासून मुक्त असतात, हे आपणास ठाऊक असले, तरी त्या त्या द्ववद्वशष्ट बाबतीत या 
गोष्टींकडे दुलुक्ष करता येत नाही झकवा तसे दुलुक्ष होताही कामा नये. 
 

द्वशवाय सापेक्षतः क्वद्विति आढळणाऱ्या या लोकद्ववलक्षण प्रयोगापुरते काही मुद्रणािे कायु मुळीि 
सीद्वमत नाही. पद्यपकं्तींिे शवेट, कडव्यािंी माडंणी, गद्य उताऱ्यातंील पद्वरच्छेदािंी रिना, दशनुी यमके 
झकवा श्लेष या गोष्टींिी अक्षराचं्या द्ववद्वशष्ट माडंणीतून प्रतीती येत असते. या व तत्सम तादं्वत्रक युक्त्यानंा 
साद्वहस्त्यक कलाकृतीिी अद्ववभाज्य अंगेि समजली पाद्वहजेत. शुद्ध मौद्वखक साद्वहत्यावर आधारलेलया 
द्वसद्धान्तािी प्रवृत्ती अशा तादं्वत्रक युक्त्यािंी दखल न घेण्याकडे असते. परंतु द्वकत्येक कलाकृतींच्या सागं 
द्ववश्लेषणात त्याचं्याकडे दुलुक्ष करता येणे शक्य नसते. आधुद्वनक काळात मुद्रणािे महत्त्व केवढे आहे व 
काव्य हे कानापं्रमाणे डोळ्यासंाठीही द्वलद्वहले जात असते, हे या तादं्वत्रक युक्त्याचं्या अस्स्तत्वामुळे द्वसद्ध होते. 
सागंीद्वतक स्वरलेखनपषृ्ठािे स्थान काव्याच्या मुद्वद्रत पषृ्ठासारखे वाटत असले व लेखनद्ववशषेात्मक युक्त्यांिे 



 

अनुक्रमणिका 

उपयोजन काव्यात अद्वनवायु नसले, तरी तुलनेने संगीतापेक्षा साद्वहत्याच्या के्षत्रात या तादं्वत्रक युक्त्यािंा 
उपयोग वारंवार केला जात असतो. संगीतके्षत्रात असे उपयोग अपवादभतू असले, तरी अद्वजबात 
नसताति, असे नाही. सोळाव्या शतकातील इटाद्वलयन मदॅ्वड्रगल संगीतािे स्वरलेखन पाद्वहलयास त्यात 
अनेक द्वित्रद्ववद्वित्र दृद्वष्टगम्य युक्त्या (रंग वगैरे) आढळून येतात. हॅन्डेल  हासुद्धा ‘शुद्ध’ व ‘हेतुद्वनरपेक्ष’ 
गीतद्ववरिक म्हणून मानला जातो. त्याने ताबंड्ा समुद्रामधलया भरतीसाठी ‘Water stood like a wall’ 
(‘पाण्यािी झभति जणू उभी राद्वहली’– बायबलमधील श्रुतयोजन गोवणारे–) असे उद्गार काढले आहेत 
व मुद्वद्रत पषृ्ठावरील स्वरद्वलपीतून एखादा तट झकवा झभत सुिद्ववली जाईल, अशा स्स्थर द्वठपक्याचं्या समातंर 
रागंा रेखाटलया आहेत. [See Alfred Einstein, ‘Augenmusik im Madrigal’, Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft, 
XIV (1912) , pp. 8-21.]  
 

आपण अशा एका द्वसद्धान्तापासून प्रारंभ केला आहे की, त्याला गंभीरपणे द्विकटून राहणारे समथुक 
आजकाल बहुधा फारसे आढळून येणार नाहीत. आपलया प्रश्नाच्या दुसऱ्या उत्तरामुळे साद्वहस्त्यक 
कलाकृतीिे सारसवुस्व हे कद्ववता पठण करणाराकडून वा द्वतिे वािन करणाराकडून उच्चारलया जाणाऱ्या 
ध्वनींच्या क्रममाद्वलकेत साठद्ववलयासारखे होते. या उत्तराला लोकाकंडून व द्ववशषेतः काव्यगायन 
करणाराकंडून बरीि मान्यता द्वमळालेली आहे. पण हेही उत्तर द्वततकेि असमाधानकारक आहे. प्रत्येक 
कद्ववतेिे मोठ्याने केलेले दरएक वािन झकवा पठण म्हणजे द्वतिे एक प्रकट प्रस्तुतीकरण असते; ती काही 
प्रत्यक्ष कद्ववता नसते. एखाद्या गायकाने गाण्यािा कायुक्रम सादर करावा, त्याि स्तरावर ते थेट राहते. 
मागील प्रद्वतपादनािी पद्धती पुढे िालवायिी, तर हे स्पष्टि आहे की, मुखाने उच्चारले गेलेले नाही, असे 
फार मोठे द्वलद्वखत साद्वहत्य द्वशल्लक उरतेि. सवु प्रकारिे मूकवािन िालू असता वागींद्वद्रयाचं्या स्नायिूी 
हालिाल िालूि असते. अशा प्रकारच्या, काही वतुनवाद्याकंडून पुढे माडंण्यात आलेलया द्वसद्धान्तासारयया 
एखाद्या द्वनरथुक द्वसद्धान्ताशी सहमत िंालयासि आपण ही गोष्ट नाकारू शकू परंतु आपण द्वनरक्षर नसू, वा 
एखादी परकी भाषा द्वशकण्यािी आपली धडपड िाललेली नसेल झकवा काही एका उद्वद्दष्टासाठी पुटपटुत 
उच्चार करण्यािा आपला प्रयत्न नसेल, तर आपले नेहमीिे वािन ‘समाहार’पद्धतीिेि (globally) असते, 
हीि गोष्ट खरोखर आपला एकूण अनुभव दशवुीत असते. म्हणजे ‘स्वद्वनमा’च्या (फोनीम्सच्या) 
अनुक्रमानुसार सुटे सुटे तुकडे न पाडता मुद्वद्रत शब्द आपण अखंद्वडत स्वरूपात वािीत असतो व अशा 
रीतीने मूकवािनातही आपण त्यािें उच्चारण करीत नसतो. शीघ्र वािन िालू असता वागींद्वद्रयाचं्या स्नायूंिी 
हालिाल करण्याइतकी आपणास सवडही द्वमळत नाही. पण कद्ववतेिे अस्स्तत्व उच्चारणरूप पठणात असते 
असे ग्राह्य मानलयास एका िमत्काद्वरक द्वनष्ट्कषाप्रत आपणास यावे लागते. तो द्वनष्ट्कष ुअसा की, कद्ववता ही 
अनुच्चाद्वरत स्वरूपात अस्स्तत्वात नसते व हरएक उच्चारणरूप नव्या वािनागद्वणक द्वतिे नव्याने पुनस्सजुन 
होत असते. 
 

परंतु महत्त्वािी गोष्ट अशी की, कद्ववतेिे दरएक वािन म्हणजे मूळ अस्सल कद्ववतेपेक्षा काहीतरी 
अद्वधक गोष्ट असते; व्यक्तीच्या उच्चारद्ववषयक तऱ्हेवाईक लकबी, द्वतिी उच्चारािंी द्ववद्वशष्ट पट्टी, गतीिी व 
बलाघातािंी द्ववभागणी यासारखे कद्ववताबाह्य घटक प्रत्येक पठणात असतात. हे घटक पाठकाच्या 
व्यस्क्तत्वानुसार तरी ठरत असतात झकवा त्याने काव्याच्या लावलेलया अन्वयाथािी द्वनदशकु द्विन्हे झकवा 
साधने तरी ते असतात. द्वशवाय कद्ववतेिे उच्चारणरूप पठण नुसत्या व्यस्क्तगत घटकािंी भर घालीत असते, 
एवढेि नव्हे, तर त्या पठणािारा कद्ववतेच्या संद्वहतेत अनुस्यूत असलेलया घटकापंैकी काही द्वनवडक 
घटकािें प्रस्तुतीकरण होत असते : स्वरािी पट्टी, पद्वरच्छेद वािला जाण्यािी गती, बलाघातािी 
स्थानयोजना व तीव्रता या सवु गोष्टी एकतर बरोबर तरी असतील झकवा िुकीच्याही असतील. बरे, त्या 
जेव्हा बरोबर असतील, तेव्हाही तद्िारा काव्यपठणाच्या एकाि आवृत्तीिे प्रस्तुतीकरण होत असते. 
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कद्ववतेिे पठण द्ववद्ववध तऱ्हानंी होणे शक्य आहे, हे आपणास मान्य केलेि पाद्वहजे : कद्ववतेच्या यथाथुतेिा 
भगं होत आहे, असे वाटलयास आपण ती ती काव्यपठणे एक तर िुकीिी ठरद्ववतो झकवा ती बरोबर मानली 
झकवा ग्राह्य धरली, तरी त्यानंा आपण आदश ुकोटीत घालतोि असे नाही. 
 

कद्ववतेिे पठण म्हणजे काही प्रत्यक्ष कद्ववता नव्हे; कारण ते होत असताना मनातलया मनात 
आपलया दुरुस्त्या िालूि असतात. एखादे उच्चाररूप पठण अगदी आदश ु झकवा सवोत्कृष्ट िंाले, असे 
आपण जेव्हा म्हणतो, तेव्हा दुसरी एखादी व्यक्ती झकवा प्रत्यक्ष ती व्यक्तीसुद्धा दुसऱ्या एखाद्या खेपेस त्याि 
कद्ववतेिे पठण वगेळ्या रीतीने करू शकणारि नाही व त्या पठणाच्या िारा कद्ववतेच्या अन्य पैलंूिे 
द्वततक्याि उत्कृष्ट रीतीने प्रस्तुतीकरण करू शकणारि नाही, असे भाद्वकत आपणास कधीि वतुवता येणार 
नाही. गायनाच्या कायुक्रमािा दाखला येथेही पुनश्च उपयुक्त ठरेल : समजा, एखाद्या टॉस्काद्वननीने एखादी 
झसफनी एखाद्या कायुक्रमात सादर केलेली असली, तरी ती मूळिी स्वयमेव झसफनी असत नाही; कारण 
त्या झसफनीत ती सादर करणाऱ्या व्यस्क्तत्वािे रंग द्वमसळणे अद्वनवायु असते. गती, लयकारी, नादगुण 
यासंारयया मूतु गोष्टींिी द्वतला जोड द्वमळालेली असते. दुसऱ्या कायुक्रमाच्या वळेी तीि झसफनी पुनश्च सादर 
केली जात असते, हे नाकारता आले नाही, तरी द्वतच्यात फरक पडणे शक्य असते. अशा रीतीने, कद्ववतेिे 
अस्स्तत्व द्वतच्या उच्चारणरूप प्रस्तुतीकरणाहून वगेळे असे द्वशल्लक राहते, तसेि उच्चारणरूप प्रस्तुतीकरणात 
अशा द्वकत्येक घटकािंी जोड द्वमळालेली असते की, जे कद्ववतेच्या मूलस्वरूपात अंतभूतु नसणारे म्हणून 
मानाव ेलागतात, हे आपण दाखवनू द्वदले. 
 

तरीसुद्धा काही साद्वहस्त्यक कलाकृतींच्या बाबतीत (द्ववशषेतः भावकद्ववतेच्या बाबतीत) कद्ववतेिी 
मौद्वखक बाजू सवुसाधारण संरिनेिा महत्त्वािा घटक ठरू शकेल. वृत्तयोजना, स्वरव्यंजनक्रमजन्य 
आकृद्वतबंध, अनुप्रास, स्वरावृत्ती, अन्त्ययमक, इ. द्ववद्ववध साधनानंी या बाजूकडे लक्ष वेधणे शक्य असते. 
भावकद्ववतींिी पुष्ट्कळशी भाषातंरे सामान्यतः असमाधानकारक का उतरतात, यािे स्पष्टीकरण या गोष्टीत 
द्वमळते—द्वनदान तशा स्पष्टीकरणाला हातभार तरी लागतो. एखाद्या कुशल भाषातंरकाराला मुळातला 
सवुसाधारण पद्वरणाम स्वतःच्या भाषेत जवळ जवळ आणता आला, तरीसुद्धा त्याला मुळातले ध्वनींिे 
आकृद्वतबंध दुसऱ्या भाद्वषक पद्धतीत संक्रद्वमत करणे जमण्यासारखे नसते. मात्र साद्वहत्यािा फार मोठा भाग 
अशा ध्वनींच्या आकृद्वतबधंापासून मुक्त असतो, ही गोष्ट पुष्ट्कळशा साद्वहत्यकृतींच्या अगदी सामान्य 
भाषातंरािंाराही आजवरच्या इद्वतहासात जे लक्षणीय पद्वरणाम घडून आलेले आहेत, त्यावरून दाखवनू देता 
येईल. कद्ववतेच्या संरिनेत ध्वनी हे एक महत्त्वािे अंग असते, हे खरे; तरीपण पषृ्ठावरील मुद्रणावर द्ववर्श्ास 
ठेवणे, हे द्वजतके असमाधानकारक आहे, द्वततकेि ध्वनींिा द्ववद्वशष्ट क्रम म्हणजे कद्ववता, हे उत्तरही 
असमाधानकारक आहे. 
 

कद्ववता म्हणजे वािकािी अनुभतूी, हे या प्रश्नािे सवुसाधारणपणे प्रिद्वलत असणारे द्वतसरे उत्तर 
होय. कद्ववतेच्या व्यस्क्तगत वािकाचं्या मानद्वसक प्रद्वक्रयेबाहेर कद्ववता म्हणून काही िीज द्वशल्लक उरत 
नसते; तसेि कद्ववता वािताना व ती ऐकताना जी मानद्वसक अवस्था झकवा प्रद्वक्रया आपण अनुभवतो, 
द्वतच्याशी कद्ववता अशा पद्धतीने एकरूपत्व पावलेली असते, असे प्रद्वतपादन केले जात असते. परंतु हे 
मनोव्यापारािा आधार शोधणारे उत्तरही पुन्हा असमाधानकारकि वाटते. एक गोष्ट अथाति खरी आहे की, 
कद्ववता ही केवळ व्यस्क्तगत अनुभवातूनि ज्ञात होत असते; मात्र अशा व्यस्क्तगत अनुभवाशी ती एकरूपत्व 
पावलेली असतेि, असे नाही. कद्ववतेच्या हरएक व्यस्क्तगत अनुभवात काहीतरी तऱ्हेवाईकपणा वा शुद्ध 
व्यस्क्तद्ववद्वशष्टता असतेि असते. त्या अनुभवाला आपलया मनोवस्थेिी व व्यस्क्तगत पूवुतयारीिी डूब 
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द्वमळालेली असते. द्वशक्षण, हरएक वािकािे व्यस्क्तमत्त्व, तत्कालीन सवुसाधारण सासं्कृद्वतक वातावरण, 
हरएक वािकाच्या धार्ममक, तत्त्वज्ञानद्ववषयक झकवा केवळ तंत्रद्ववषयक पूवुधारणा यामुंळे कद्ववतेच्या प्रत्येक 
वािनामध्ये काही ना काही तात्काद्वलक व आनुषंद्वगक अंश द्वमसळले जात असतात. एकाि व्यक्तीने दोन 
वळेा केलेलया वािनात द्वभन्नता असू शकते. कारण एक तर त्या व्यक्तीच्या मतानंा प्रगलभता आलेली असू 
शकते वा तात्काद्वलक पद्वरस्स्थतीमुळे,–दमणेभागणे, काळज्या व इतर व्यग्रता यामुंळे, व्यक्तीिी तत्कालीन 
मनोवस्था तात्पुरती दुबुलही िंालेली असू शकते. अशा रीतीने कद्ववतेच्या हरएक अनुभवागद्वणक काहीतरी 
वगळले जाते झकवा काहीतरी स्वतःिी जादा भर घातली जाते. कद्ववता व द्वतिा अनुभव ही नेमकी समव्याप्त 
कधीि असणार नाहीत. पूवीच्या वािनात जे बारकाव ेअनुभवाला आले नाहीत, अशा बारकाव्यािंा शोध 
िागंलया वािकाला नेहमीि लागत असतो. कमी प्रद्वशद्वक्षत वा अद्वशद्वक्षत वािकािे वािन द्वकती उथळ वा 
द्ववपयुस्त असेल, हे अद्वधक आवजुून सागंण्यािी आवश्यकता नाही. 
 

कद्ववता म्हणजे वािकािा मानद्वसक अनुभव, दुसरेद्वतसरे काहीि नाही, असा दृद्वष्टकोण 
स्वीकारलयामुळे आपण एका अथुशून्य द्वनष्ट्कषाप्रत पोितो. तो म्हणजे कद्ववतेिा अनुभव घेतलयावािून झकवा 
दरएक अनुभवािारा द्वतिे पुनस्सजुन िंालयावािून द्वतला अस्स्तत्वि असत नाही. मग या पद्धतीने णडव्िाइन् 
कॉणमडी म्हणून एकि एक रिना राहात नाही, तर जेवढे म्हणून द्वतिे वािक होते, आहेत वा होतील, 
तेवढ्या वगेवेगळ्याद्वडव्हाइन् कॉद्वमडीजहोतील. सरतेशवेटी आपण संशयवाद वा अराजक याचं्या अगदी 
टोकाला, म्हणजे ‘अद्वभरुिी हा वादद्ववषय होऊ शकत नाही’ या भदू्वमकेवर येऊन ठेपतो. अशी भदू्वमका 
गंभीरपणे स्वीकारलयास, एका वािकािा कद्ववतेिा अनुभव हा दुसऱ्या वािकाच्या कद्ववतेच्या अनुभवाहून 
अद्वधक अिूक आहे, असे म्हणणे का शक्य होते, तसेि एखाद्याने लावलेला कद्ववतेिा िुकीिा अन्वयाथु 
सुधारून घेता येणे का शक्य असते, यािे स्पष्टीकरण देता येत नाही. म्हणजे मग एखाद्या संद्वहतेसंबधंीिी 
जाण वाढवावी व रसग्रहणािी क्षमता यावी, या हेतंूनी केलया जाणाऱ्या सवु प्रकारच्या साद्वहत्याच्या 
अध्यापनािी इद्वतश्री, हाि या साऱ्यािा इत्यथु ठरेल. आय. ए. द्वरिडुस् याच्या लेखनामुळे व द्ववशषेतः 
त्याच्या प्रटस्क्िकल णक्रणिणसझम या गं्रथामुळे वािकाचं्या व्यस्क्तगत तऱ्हेवाईकपणािे द्वकती उत्कृष्ट द्ववश्लेषण 
होऊ शकते व िुकीिे दृद्वष्टकोण दुरुस्त करण्याच्या दृष्टीने एखादा तज्ज्ञ द्वशक्षक द्वकती उत्कृष्ट कामद्वगरी 
बजाव ू शकतो, यािे िागंले प्रत्यंतर आलेले आहे. परंतु यातली द्ववद्वित्र गोष्ट अशी आहे की, आपलया 
द्ववद्यार्थयांच्या अनुभवावर सतत टीकास्त्र सोडणाऱ्या द्वरिडुसने, स्वतःच्या अत्युत्कृष्ट समीक्षा-व्यापाराशी 
सरळ सरळ द्ववरोधी असा, ऐकास्न्तक मनोवैज्ञाद्वनक द्वसद्धान्त उराशी कवटाळलेला आहे. आपलया उतू 
जाणाऱ्या भावनानंा कद्ववता एक प्रकारिी द्वशस्त लावते, या संकलपनेतून अखेर कद्ववतेिे मूलय काहीसे 
मानसोपिारपद्धतीसारखेि असते, असा द्वनष्ट्कष ु द्वनघाला व सरतेशवेटी असे उद्वद्दष्ट एखाद्या िागंलया 
कद्ववतेप्रमाणेि एखादी वाईट कद्ववताही गाठू शकेल, एखादा गाद्वलिा, एखादे भाडें, एखादा अद्वभनय वा 
सोनाटासारखा एखादा संगीतप्रकारही हे कायु करू शकेल, याला मान्यता देण्यापयिंत त्यािी मजल गेली. 
[I.A. Richards, Principles of Literary Criticism, London 1924, pp. 125, 248. See Practical Criticism, London 1929, p. 349.] एविं 
गृहीत धरलेला आपलया मनातला आकृद्वतबंध व त्याच्या जन्मास कारणीभतू ठरलेली मूळ कद्ववता यातं 
द्वनद्वश्चत स्वरूपािा संबंध नसतो. 
 

वािकािे मनोद्ववज्ञान एरवी द्वकतीही कुतूहलजनक वा अध्यापनोपयुक्त असले, तरी ते सदैव प्रत्यक्ष 
कलाकृतीच्या अभ्यासाच्या म्हणजेि साद्वहत्याभ्यासाच्या कके्षच्या बाहेरि राहील. कलाकृतीिी संरिना व 
द्वतिे मूलय या प्रश्नािंी तड लावण्याच्या दृष्टीने ते असमथु ठरणारे आहे. मनोवैज्ञाद्वनक द्वसद्धान्त हे 
पद्वरणामद्ववषयक द्वसद्धान्ति असतात व ते काव्याच्या मूलयमापनािे द्वनकष ठरद्ववताना अगदी ऐकास्न्तक 
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टोक गाठतात. द नेम ॲन्ड नेचर ऑि पोएरी (१९३३) या आपलया व्याययानात ए. ई. हाऊसमन याने हेि 
केले आहे. त्यात तो, बहुधा, वािकािी जणू थट्टा करीत असे म्हणतो की, िागंली कद्ववता आपलया पाठीच्या 
कण्यातून खोल द्विंणद्विंण्या जागृत करते. अठराव्या शतकामध्ये पे्रक्षकानंी ढाळलेलया अश्रूंच्या प्रमाणावरून 
शोकास्न्तकेिा दजा ठरवीत असत झकवा द्वित्रपटशौकीनाकंडून हशाचं्या संययेच्या बळावर सुखास्न्तकेिी 
गुणवत्ता जोखली जाते, त्याि पातळीवरिा हा द्वसद्धान्त आहे. अशा रीतीने कद्ववतेिी संरिना वा गुणवत्ता 
यापंैकी कोणत्याही गोष्टीशी मनोवैज्ञाद्वनक द्वसद्धान्तािा संबधं नसलयामुळे अराजक, संशयवाद व 
मूलयद्वववकेासंबधंी संपूणु गोंधळ याति या द्वसद्धान्तािी पद्वरणती होते. 
 

आय. ए. द्वरिडुस्ने ‘आदश ु वािकािा अनुभव’ [Richards, Principles, pp. 225-7.] अशी कद्ववतेिी 
व्यायया करून मनोवैज्ञाद्वनक द्वसद्धान्तात झकद्वित सुधारणा घडवनू आणली आहे, इतकेि काय ते! येथे 
उघडि समस्येिी थारेपालट होऊन ती आदश ु वािक या संकलपनेवर– व तीमधील द्ववशषेणाच्या 
अथावर–कें द्वद्रत िंालेली आहे. परंतु उत्तमोत्तम संस्कार करणारी पार्श्ुभमूी व सवोत्कृष्ट द्वशक्षण लाभलेलया 
वािकािी आदश ु मनोवृत्ती गृहीत धरली, तरीसुद्धा ही व्यायया असमाधानकारकि ठरते; कारण 
मनोवैज्ञाद्वनक पद्धतीच्या द्वसद्धान्तावर घेतलेले सारे आके्षप द्वतलाही द्वततकेि लागू होतात. द्वतच्यायोगे 
कद्ववतेिे सत्त्वि मुळी द्वतच्या तात्काद्वलक अनुभतूीत सामावले जाते व अगदी आदश ु वािकालासुद्धा, 
यस्त्कंद्वित्ही बदल न करता, मूळच्या अनुभतूीिी जशीच्या तशी पुनरावृत्ती करणे शक्य नसते. कद्ववतेच्या 
संपूण ुअथाच्या दृद्वष्टकोणातून द्वविार केलयास अशा कोणत्याही उदाहरणात ती नेहमीि उणी असणार व 
द्वतच्या पठणात सदैव कोणती ना कोणती व्यस्क्तगत अंगे द्वमसळणार. 
 

ह्या अडिणींिे द्वनवारण करण्यासाठी एक िौथे उत्तर सुिद्ववले गेले आहे : आपण ऐकत असलेली 
कद्ववता ही लेखकािी अनुभतूी असते. लेखकािी अनुभतूी खरी; पण केव्हािी? या प्रश्नािा एक उपपयाय 
आपण येथलया येथेि बाद करू. तो म्हणजे लेखक उत्तरायुष्ट्यात आपली कद्ववता जेव्हा पुन्हा वािील, त्या 
वळेिी त्यािी अनुभतूी. कारण अशा वळेी लेखक हासुद्धा आपलया कृतीिा एक साधा वािक बनत असतो व 
इतर सवुसाधारण वािकाकंडून ज्या प्रकारिे घोटाळे होतात व ज्या प्रकारिे िुकीिे अथु लावले जातात, 
तसे त्याच्याही हातून घडू शकेल. स्वतःच्या कृतींिा अथु लावण्याबाबत लेखकानंीि खुद्द ज्या ढोबळ िुका 
करून ठेवलेलया आहेत, त्यािंी अनेकानेक उदाहरणे गोळा करणे शक्य आहे : आपलया कद्ववतेिा अथु 
स्वतःलाि माहीत नाही, अशा आशयािा ब्राउझनगिा जो एक द्वकस्सा सादं्वगतला जातो, त्या तर्थयाशं आहे. 
काही काळापूवी द्वलद्वहलेलया लेखनािा आपण स्वतः िुकीिा अथु करतो झकवा त्यािा संपूण ुअथु आपणास 
लावता येईनासा होतो, हे तर आपणा सवांच्या अनुभवातलेि आहे. म्हणजे येथे सुिद्ववलेलया उत्तरािा अथु 
लेखकाच्या द्वनर्ममद्वतकालीन अनुभतूीशी जोडावा लागतो, परंतु ‘लेखकािी अनुभतूी’ यािा आपला अथु दोन 
वगेळ्या प्रकारिा असू शकतो : जाणीवयुक्त अनुभतूी म्हणजे कलाकृतीला साकार करण्यामागील 
लेखकािी उद्वद्दष्टे झकवा द्वनर्ममद्वतप्रद्वक्रयेच्या प्रदीघु कालावधीतील त्यािी जाद्वणवेतली झकवा नेद्वणवतेली 
अनुभतूी. कद्ववतेिे सत्त्व लेखकाच्या लेखनोद्वद्दष्टामध्ये शोधता येते, ही भदू्वमका जरी नेहमीि स्पष्ट शब्दातं 
माडंली जात नसली, तरी ती मोठ्या प्रमाणावर रूढ आहे. [See bibliography, section V.] द्वतच्याि आधारावर 
पुष्ट्कळदा ं ऐद्वतहाद्वसक संशोधनािे समथुन केले जात असते व एखाद्या कृतीिे द्ववद्वशष्ट प्रकारिे अन्वयाथु 
लावण्याच्या युस्क्तवादाचं्या मुळाशी पुष्ट्कळदा हीि गोष्ट असते. परंतु बहुतेक कलाकृतींच्या कत्याच्या 
उद्वद्दष्टािंी पुनरुिनाकरण्यासाठी पद्वरपूणु स्वरूपातील कलाकृतीपेक्षा वगेळा पुरावा आपलया हाती लागत 
नाही. लेखकाने स्वतःिी उद्वद्दष्टे प्रकट केलयािी समकालीन साक्ष आपणास प्रत्यक्ष उपलब्ध असली, तरी ती 
काही आधुद्वनक द्वनरीक्षकावर बंधनकारक असते, असे नाही. लेखकािी अशी ‘हेतुकथने’ नेहमीि 



 

अनुक्रमणिका 

तकुसंगतीिे आरोपण करणारी असतात; भाष्ट्ये म्हणून ती आपण जरूर द्वविारात घेतली पाद्वहजेत, परंतु 
पद्वरपूणतु्व पावलेलया कलाकृतीच्या प्रकाशाति त्यािंी द्विद्वकत्सा केली पाद्वहजे. ही हेतुकथने प्रत्यक्षात द्वसद्ध 
िंालेलया कलाकृतीला मागे टाकू शकतील : ती फक्त लेखकाचं्या मनोरथािंी व आदशांिी द्वनदशकु असू 
शकतील. उलट प्रत्यक्ष फलश्रुती मात्र खूपि खालच्या श्रेणीिी झकवा लक्ष्यझबदूपासून पुष्ट्कळि ढळलेलीही 
असू शकेल. आपण जर का शके्स् द्वपयरिी मुलाखत घेऊ शकलो, तर िटम्लेटच्या संबधंात त्याने जी उद्वद्दष्ट े
सादं्वगतली असती, ती आपणास बहुधा असमाधानकारक वाटली असती. तरीसुद्धा हॅम्लेट्िे नानाद्ववध अथु 
शोधण्यािा (केवळ नवशोधन करण्यािा नव्हे) आपला आग्रह रास्त आहे, मग शके्स् द्वपयरच्या जाणीवयुक्त 
मनात तशा अथांिी स्पष्ट स्वरूपािी माडंणी कदाद्वित िंालेली नसेलही. 
 

आपलया हेतंूिे प्रकटन करताना समकालीन समीके्षिे वातावरण व समकालीन समीके्षतली 
द्वविारसूते्र यािंा जबरदस्त पगडा कलावतंावंर असू शकेल; परंतु प्रत्यक्ष कलात्मक फलश्रुतीिे स्वरूप 
सागंण्याच्या दृष्टीने ही समीक्षासूते्रि अपुरी पडत असण्यािा संभव असतो : बारोक–युग हे यािे नमुनेदार 
उदाहरण. कारण नवलािी गोष्ट अशी की, बारोक युगात नव्या कलात्मक व्यापारािा आद्ववष्ट्कार होऊनही 
तत्कालीन कलावतंाचं्या प्रकटीकरणातून वा समीक्षकाचं्या भाष्ट्यातूंन त्यािा सुतराम आद्ववष्ट्कार आढळत 
नाही. आपली कलाशलैी प्रािीनाशंी तंतोतंत द्वमळतीजुळती आहे, असाि द्वविार बर्मननीसारयया 
द्वशलपकाराने पॅद्वरसच्या कलाअकादमीपुढे माडंलेला द्वदसून येतो. तसेि ड्रेसडेन् मध्ये स्झ्वंगरनामक 
पराकोटीिी रोकोकोपद्धतीिी वास्तू उभी करणाऱ्या डॅद्वनयल आदाम पॉपेलमान् नामक द्वशलपकाराने 
आपली ती द्वनर्ममती स्व्हटरूस्व्हयसच्या शुद्ध तत्त्वानंा कशी काटेकोरपणे अनुसरणारी आहे, हे दाखवनू 
देण्यासाठी एक सबंध पुस्स्तका द्वलद्वहलेली आहे. [Examples from Wazel’s Article listed in bibliography, section V.] 

इंग्रजी मेटॅद्वफद्वजकल कवींपाशी थोडीफार तुटपुजंी अशी काही समीक्षासूते्रि होती; (उदाहरणाथु ‘कणखर 
काव्यपकं्ती’) पण त्याचं्या लेखनव्यवहारात जे नावीन्य आढळते, त्याला ती क्वद्विति स्पश ुकरतात. तसेि 
मध्ययुगीन कलावतंानंी प्रायः द्वनखळ, धार्ममक व बोधवादी ‘उद्वद्दष्टे’ि मनात बाळगलेली होती; पण ती 
त्याचं्या शलैीमागील कलात्मक तत्त्वािंा साधा ओनामाही सागंू शकत नाहीत. जाणीवपूवुक केलेले 
हेतुकथन व प्रत्यक्ष फलश्रुती यातंील द्ववरोध ही साद्वहत्येद्वतहासात आढळून येणारी एक सवुसाधारण घटना 
आहे. आपलया प्रायोद्वगक कादंबरीच्या मागे वैज्ञाद्वनक द्वसद्धान्त असलयािा प्रामाद्वणक द्ववर्श्ास एद्वमल 
िंोलाला होता. परंतु प्रत्यक्षात मात्र कमालीच्या भडक नाट्यात्मक व प्रतीकात्मक कादंबऱ्या त्याच्या हातून 
द्वनमाण िंालेलया आहेत. गोगॉल हा स्वतःला समाजसुधारक व रद्वशयािा ‘भगूोलवणनुकार’ समजत असे, 
मात्र प्रत्यक्षात मनःपूत, कालपद्वनक व द्ववद्वक्षप्त प्राण्यािंा सुळसुळाट असणाऱ्या कथाकादंबऱ्याि त्याने 
द्वनमाण करून ठेवलेलया आहेत. तेव्हा लेखकाच्या हेतंूच्या अध्ययनावरि केवळ द्ववसंबनू राहणे हे अगदी 
अशक्य आहे. कारण त्याच्या स्वतःच्या कृतीवर अिूक भाष्ट्य ठरण्यापासून ते हेतू लाबंि राहतात, फार फार 
तर त्या हेतंूिे कथन म्हणजे त्या कृतीवरिे एक भाष्ट्य ठरते, इतकेि. आता ‘हेतंूिे’ अध्ययन यािा अथु 
एकसंध कलाकृतीच्या समग्र अथािा शोध एवढाि केलयास, त्यावर आके्षप घेण्यािे काहीि कारण नाही. 
[As Spingarn says, ‘The poet’s aim must be judged at the moment of creative art, that is to say, by the art of the poem itself’ 
(‘The New Criticism’, Criticism and America. New York 1924, pp. 24-5) .] परंतु प्रत्यक्षात मात्र ‘हेतुसंशोधन’ या संजे्ञिा 
उपयोग वेगळ्या पद्धतीने होत असतो व तो काहीसा द्वदशाभलू करणाराही असतो. 
 

परंतु कद्ववतेिे सत्त्व सजुनकालीन जाद्वणवेतलया व नेद्वणवतेलया समग्र अनुभतूीत साठद्ववलेले असते, 
ही पयायी सूिनासुद्धा अद्वधकि असमाधानकारक आहे. एखादा ‘क्ष’ गृहीत धरून प्रारंभ करावा व त्यािी 
पुनरुिना करण्यािी वा शोध घेण्यािी कसलीही साधने आपलया हाती नसावी, त्याप्रमाणे अशा द्वनष्ट्कषामुळे 
ही समस्या व्यवहारतः गंभीर अडिणीत सापडून पूणुपणे अगम्य होऊन बसते. ह्या दुलिं घ्य व्यावहाद्वरक 
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अडिणींखेरीज दुसऱ्या दृष्टीनेही हे उत्तर समाधानकारक ठरत नाही. कारण या उत्तरासाठी कद्ववतेिे 
अस्स्तत्व व्यस्क्तद्वनष्ठ अनुभवात शोधले जाते व तो अनुभव तर केव्हाि भतूकालीन गोष्ट बनलेला असतो. 
थोडक्यात सागंायिे तर कद्ववता अस्स्तत्वात येऊ लागताि सजुनकालीन अनुभवािे अस्स्तत्व संपुष्टात 
आलेले असते ही संकलपना बरोबर असेल, तर कोणत्याही कलाकृतीच्या प्रत्यक्ष संपकात आपण कधीि 
येऊ शकणार नाही, उलटपक्षी कद्ववतेच्या वािनातले आपले अनुभव हे कत्याच्या बऱ्याि पूवुकालातील 
अनुभवाशी, या ना त्या स्वरूपात, एकरूप असतील, असे आपणास सतत गृहीत धरावे लागेल. ई. एम्. 
डब्लय.ू द्वटलयडु याने आपलया द्वमलटनवरील गं्रथात पटरटडाइन लॉटिमध्ये लेखकाच्या द्वनर्ममद्वतकालीन 
मनोवस्थेिी अद्वभव्यक्ती िंालेली आहे, ही संकलपना लावनू दाखद्ववण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. सी. एस्. 
लुईसशी त्यािा याबाबत प्रदीघु कालपयिंत व पुष्ट्कळदा अगदी अप्रस्तुत पद्धतीिा वादद्वववादही िंडलेला 
आहे. परंतुपटरटडाइन लॉटि हे द्वमलटन् च्या सजुनकालीन मनोवस्थेसंबधंीिे काव्य असण्याऐवजी सवुप्रथम 
सेटन, आदाम व ईव्ह याचं्यासंबधंीिे, तसेि शकेडो वा हजारो द्वभन्न द्वभन्न स्वरूपािे तत्त्वद्वविार, प्राद्वतद्वनद्वधक 
द्वित्रणे व संकलपना याचं्यासंबधंीिे काव्य आहे. मात्र ही भदू्वमका तो त्या वादात मान्य करू शकला नाही. [E. 

M. Tillyard and C. S. Lewis, The Personal Heresy : A Countroversy, London 1934; Tillyard’s Milton, London 1930, p. 237.] या 
कद्ववतेिा समग्र आशय एके काळी द्वमलटनच्या जाद्वणवतेलया व नेद्वणवतेलया मनोवस्थेशी संबदं्वधत होता, हे 
पूणपुणे सत्य आहे, परंतु एक तर आपण त्या मनोवस्थेपयिंत पोहोिू शकत नाही, तसेि त्या द्ववद्वशष्ट क्षणात 
कत्याच्या मनात इतक्या लाखो अनुभवािंी गदी िंालेली असेल की, प्रत्यक्ष कद्ववतेत आपणास त्यािंा 
मागमूसही लागणे शक्य नाही. प्रस्तुत भदू्वमका शब्दशः खरी धरून िाललयास,कत्याच्या सजुनकालीन 
मनोवस्थेिा नेमका कालावधी आद्वण तीत भरून राद्वहलेले द्ववषय,—ज्यामध्ये दाढदुखीिाही अंतभाव 
असण्यािी शक्यता आहे – यािंा उलगडा करताना द्वनरथुक कलपनातरंग लढवीत राहणे एवढेि द्वशल्लक 
उरते. [In his Biographie de l’auvre littéraire, Paris 1925, Pierre Audiat has argued the the work of art ‘repreśents a period in the 

life of the writer’, and has consequently become involved in just such impossible ánd quite unnecessary dilemmas.] वािक 
झकवा श्रोता, वक्ता झकवा लेखक यापंैकी कोणीही असो, त्याचं्या मनोवस्थेच्या संदभात मनोवैज्ञाद्वनक 
भदू्वमका घेतलयाने जेवढ्या समस्या सुटतात, त्याहून उलट अद्वधक समस्या द्वनमाण होतात. 
 

तेव्हा सामाद्वजक आद्वण सामुदाद्वयक अनुभवाच्या पद्वरभाषेत कलाकृतीिे स्वरूप ठरद्ववण्याच्या द्वदशनेे 
वाटिाल करणे हे अद्वधक श्रेयस्कर ठरते. आपलया समस्येिा समाधानकारक उलगडा होण्यासाठी हा 
मागहुी जरी उणा ठरत असला, तरी त्यायोगे दोन प्रकारिी उत्तरे द्वमळण्यािी शक्यता आहे. कलाकृती ही 
कद्ववतेच्या यच्चयावत् भतूकालीन व भद्ववष्ट्यकालीन अनुभवािंी गोळाबेरीज होय, असे आपण म्हणू शकू : या 
उलगड्ातून आपलयापुढे अनंत असंबद्ध वैयस्क्तक अनुभव, द्ववकृत आद्वण िुकीिी वािने व द्ववपयुस्त गोष्टी 
दत्त म्हणून उभ्या राहतील. थोडक्यात सागंायिे तर त्यातून मनोवस्था गुद्वणले अनंत गोष्टी म्हणजे कद्ववता, 
हेि काय ते उत्तर द्वमळेल. कद्ववतेच्या यच्चयावत् अनुभवातं सवुसाधारण असणाऱ्या अनुभतूी म्हणजे ती 
कद्ववता होय, या द्ववधानािारे दुसऱ्या प्रकारिे उत्तर द्वमळेल. [Jan Mukarovský ‘L’art comme fait sémiologique’, Actes 

de huitième! congrès international de philosphie à Prague, Prague 1936, pp. 1065-72.] परंतु या उत्तरात यच्चयावत् 
अनुभतूींिा साधारण-द्ववभाजक म्हणजे कद्ववता होय, हाि द्वनष्ट्कषु द्वशल्लक उरतो. हा साधारण-द्ववभाजक 
म्हणजे लघुतम, अथात सवांत उथळ, सवांत वरवरिा आद्वण अत्यंत क्षलु्लकि असणार. अशा उत्तरातील 
व्यावहाद्वरक अडिणी सोडलया तरी त्यामुळे कलाकृतीच्या समग्र अथुवते्तला मुळी पूणुपणे दाद्वरद्र्यािी 
अवकळा येते! 
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आपलया प्रश्नािे उत्तर वैयस्क्तक वा सामाद्वजक मनोद्ववज्ञानाच्या पद्वरभाषेत सापडणे शक्य नाही. 
कद्ववता म्हणजे व्यस्क्तद्ववद्वशष्ट अलग अनुभव झकवा तशा अनुभवािंी गोळाबेरीज नव्हे, तर कद्ववता ही 
अनुभवाचं्या द्वनर्ममतीिे संभाव्य कारण होय, असाि द्वनष्ट्कष ु काढणे आपणास भाग पडते. मनोवस्थेच्या 
पद्वरभाषेतील व्यायया अयशस्वी ठरते, कारण अस्सल कद्ववतेच्या प्रमाद्वणत स्वरूपािी कारणमीमासंा त्यातून 
होणे शक्य नसते आद्वण यािे साधे कारण असे की, द्वतिा अनुभव, िुकीिा वा बरोबर, कसाही घेतला जाणे 
शक्य असते. प्रत्येक व्यस्क्तद्ववद्वशष्ट अनुभवातला अगदी लहानसा अंशि कद्ववतेच्या सत्त्वाशी पुरेसे नाते सागंू 
शकेल. याि तऱ्हेने अनेक वािकाचं्या प्रत्यक्ष अनुभवामंध्ये ज्यािंा आंद्वशक प्रत्यय येऊ शकतो, अशा काही 
प्रमाणकािंी (norms) संरिना या स्वरूपाति कद्ववतेिी संकलपना करावी लागते. प्रत्येक अलग अलग 
अनुभव (वािन, तोंडपाठ म्हणणे वा तत्सम अन्य) हा प्रमाणक वा मानदंड याचं्या संिाशी पोहोिण्यािा 
कमीजास्त यशस्वी व कमीजास्त पुरा पडणारा फक्त एक प्रयत्न म्हटला पाद्वहजे. 
 

येथे ‘प्रमाणक’ ही जी संज्ञा योद्वजली आहे, द्वतिी गल्लत अद्वभजाततावादी वा स्वच्छंदतावादी, 
नैद्वतक वा राजनैद्वतक प्रमाणकाशंी केली जाऊ नये. या द्वठकाणी आमच्या मनात असलेली प्रमाणके केवळ 
अंतर्महत स्वरूपािी आहेत व ती कलाकृतीच्या हरएक व्यस्क्तगत अनुभतूीतून द्वनष्ट्कर्मषत करून घ्यावयािी 
आहेत आद्वण अशा सवांिी द्वमळूनि एक अस्सल, पद्वरपूण ु कलाकृती साकार होत असते. आपण 
कलाकृतींिी परस्परतुलना करू लागलो की, या प्रमाणकातंील साम्यभेद नेमके स्पष्ट होतील व साम्याचं्या 
आधारे कलाकृतीत अनुस्यूत असणाऱ्या प्रमाणकाचं्या प्रकाराचं्या अनुरोधाने कलाकृतींच्या वगीकरणाच्या 
द्वदशनेे पुढे वाटिाल करता येईल, हे अगदी खरे आहे. शवेटी यातून आपण साद्वहत्यप्रकाराचं्या द्वसद्धान्ताशी 
व अंद्वतमतः सवुसाधारण साद्वहत्यद्वसद्धान्ताशी येऊन पोहोिू. काही लोक प्रत्येक कलाकृतीच्या 
अनन्यसाधारणत्वावर काहीसा सकारण भर देत असतात व हे म्हणणे मान्य करीत नाहीत. परंतु अशी 
मान्यता न देऊन ते व्यस्क्तद्ववद्वशष्टतेच्या संकलपनेिे घोडे इतके पुढे दामटलयागत करतात की, हरएक 
कलाकृती परंपरेपासून संपूणपुणे अलग पडून पद्वरणामी ती द्ववद्वनमयद्ववरद्वहत व दुबोध ठरद्ववण्यािी पाळी 
येते. हरएक व्यस्क्तगत कलाकृतीच्या द्ववश्लेषणापासूनि आपणास प्रारंभ करावा लागेल, हे गृहीत 
धरूनसुद्धा दोन वा अद्वधक कलाकृतींत काही दुवे, काही साम्ये, काही समान घटक वा पैलू जरूर 
अढळतील, हे आपण फारसे अमान्य करू शकणार नाही व अशा रीतीने एका अलग कलाकृतीच्या 
द्ववश्लेषणापासून ग्रीक शोकादं्वतकेसारयया द्ववद्वशष्ट साद्वहत्यप्रकारापयिंत व म्हणून सवुसामान्य 
शोकास्न्तकेपयिंत व तेथून सवुसामान्य साद्वहत्यापयिंत व अंती सवु कलानंा समान असणाऱ्या सवुसमावशेक 
संरिनेपयिंत जाऊन पोहोिण्यािे िार आपणास खुले होईल. 
 

पण ही आणखी पुढिी समस्या आहे. आधी आपणास या प्रमाणकािें अस्स्तत्व कोठे व कोणत्या 
रूपात असते, यािा द्वनणयु करणे भाग आहे. कलाकृतींच्या अद्वधक बारकाव्याच्या द्ववश्लेषणाने हे द्वदसून 
येईल की, प्रमाणकािंी एकद्वजनसी अशी काही एक प्रणाली असत नाही, तर हरएक स्तरावरील गौण 
उपप्रकारासंह द्ववद्ववध स्तरािंी बनलेली अशी ती एक व्यवस्था असते, व तशीि संकलपना करणे श्रेयस्कर. 
रोमन इन् गाडुन् या पोद्वलश तत्त्वज्ञान्याने साद्वहस्त्यक कलाकृतीिे अद्वतशय कलपक व तंत्रद्वनयत द्ववश्लेषण 
केलेले आहे. [Roman Ingarden. Das literarische Kunstwerk, Halle 1931.] त्यात त्याने स्तरभेद स्पष्ट करण्यासाठी 
हु्यसेलुप्रणीत नामरूपमीमासेंवर (phenomenology) आधारलेलया ज्ञानाजुनाच्या पद्धती अवलंद्वबलया 
आहेत. त्याने मानलेले सवुसाधारण भेद द्वकतपत द्वनदोष वा फलप्रद आहेत, याद्ववषयी हरएक पतद्वशलािा 
वधे घेण्यािी आपणासं तादृश गरज नाही : पद्वहला स्तर ध्वनीिा असतो. मात्र ध्वद्वनस्तर म्हणजे शब्दातूंन 
उमटणारा प्रत्यक्ष ध्वनी झकवा उच्चारण, असा गैरसमज करून घेणे योग्य नाही, हे आमच्या मागील 
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युस्क्तवादातून द्वदग्दर्मशत िंालेलेि आहे. तर हा ध्वनींिा आकृद्वतबंध अद्वनवायुि ठरतो; कारण ध्वनींच्या 
आधारेि अथाच्या घटकािंा दुसरा स्तर उदभवत असतो. प्रत्येक सुट्या शब्दाला स्वतःिा अथु असेल व 
त्यािा संयोग संदभातील घटकाशंी होऊन त्यातून पदसंयोग व वाक्यद्ववन्यास द्वनमाण होतील. 
वाक्यद्ववन्यासाच्या द्ववद्वशष्ट संरिनेतून वस्तंूच्या प्रस्तुतीकरणािा द्वतसरा स्तर द्वसद्ध होतो. या स्तरात 
कादंबरीकारािे ‘द्ववर्श्’, स्वभावद्वित्रण व पार्श्ुभमूी यािंा अंतभाव होतो. इन् गाडुन् याने याला आणखी दोन 
स्तरािंी जोड द्वदलेली आहे; परंतु ते पथृकपणे द्वदग्दर्मशत केले नाहीत तरी िालेल. लेखकाच्या ‘द्ववर्श्ा’च्या 
स्तराकडे द्ववद्वशष्ट दृद्वष्टकोणातून पाद्वहले जाते. पण हा स्तर अद्वनवायुपणे प्रत्यक्ष माडंलेला असेलि असे 
नाही, तो व्यंजनेनेसुिद्ववलेलाही असेल. म्हणजे साद्वहत्यात प्रस्तुत िंालेला एखादा प्रसंग‘दृष्ट’ वा ‘श्रुत’ 
स्वरूपात प्रस्तुत िंालेला असू शकेल. उदा. दाराच्या आवाजासारखी एखादी घटना तसेि एखादे 
स्वभावद्वित्र ‘बाह्य’ वा ‘अंतगतु’ स्वभाववैद्वशष्ट्ट्यासंह पाहता येईल. शवेटी इन् गाडुन्ने, ज्यायोगे कला 
आपणास झितनशील बनद्ववते, असे ‘अद्वतप्राकृद्वतक गुण’ (उदात्त, शोकात्म, भीषण, पद्ववत्र) म्हणून एक स्तर 
सादं्वगतला आहे. हा स्तर तसा अद्वनवायु नाही. काही साद्वहत्यकृतींच्या बाबतीत तो लागूही होणार नाही. 
लेखकाच्या ‘द्ववर्श्ा’त म्हणजे त्याने प्रस्तुत केलेलया वस्तुमात्राचं्या जगात शवेटच्या ह्या दोन्ही स्तरािंा 
अंतभाव होऊ शकेल. मात्र हे स्तर साद्वहत्याच्या द्ववश्लेषणाच्या बाबतीत अगदी खऱ्याखुऱ्या समस्या 
सुिवीतही असतात. हेन्री जेम्सच्या काळापासून व द्ववशषेतः लबकने जेम्स् प्रणीत द्वसद्धान्त व व्यवहार यािें 
अद्वधक पद्धतशीर दशनु घडद्ववलयापासून द्वनदान कादंबरीच्या बाबतीत ‘कथनभदू्वमके’कडे (Point of view) 
िागंलेि लक्ष वधेले गेले आहे. इन् गाडुन् ने ‘अद्वत प्राकृद्वतक गुणवैद्वशष्ट्ट्यां’िा (metaphysical qualities) 
हा जो एक स्तर कस्लपला आहे, त्यामुळे बुद्वद्धद्वनष्ठतेतून होणाऱ्या िुकािंा नेहमीिा धोका टाळून 
कलाकृतीच्या ‘ताद्वत्त्वक अथा’च्या प्रश्नात पुनपु्रवशे करण्यािी सोय उपलब्ध िंाली आहे. 
 

येथे भाषाद्ववज्ञानातील एका समातंर गोष्टीने ही संकलपना स्पष्ट करणे उपयुक्त ठरेल फर्मदना ं द 
सोसूर व प्राग येथील भाषाद्ववज्ञानमंडळातील भाषावैज्ञाद्वनक हा भाषा (langueव भाषाव्यवहार (parole) 
म्हणजे अनुक्रमे भाषेिी व्यवस्था व द्ववद्वशष्ट भाद्वषक कृती यातंील भेद साके्षपाने दशवुतात. [Esp. in De 

Saussure’s Cours de linguistique générale, Paris 1916.] मूळ कद्ववता आद्वण त्या कद्ववतेिा व्यस्क्तगत अनुभव यातंील 
भेद आद्वण वरील भेद हे परस्पराशंी जुळतात. भाषेिी व्यवस्था (langue) म्हणजे संकेत व प्रमाणक यािंा 
संघात होय. आपआपली द्ववद्वशष्ट भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींिी बोलणी द्वकतीही द्वभन्न सदोष वा अपूण ुअसली, 
तरीसुद्धा त्यानंा द्वनयत करणाऱ्या संकेत–प्रमाणकातंील परस्परसंबंध व कायु यातूंन आपणासं एक मूलभूत 
सुसंगती व एकता द्वदसून येते व द्वतिे आपण वणनु करू शकतो. कमीत कमी या बाबतीत तरी साद्वहस्त्यक 
कलाकृती व भाषेिी पद्धती यािंी स्स्थती एकि असते. आपण स्वभाषा द्वनःशषेपणे वा पूणपुणे कधीि 
उपयोगात आणणार नसलयाने व्यक्ती म्हणून द्वतिी संपूणु प्रतीती आपणास कधीि येणार नसते. नेमकी हीि 
स्स्थती बोधनाच्या (cognition) प्रत्येक द्वक्रयेत प्रत्यक्षात प्रकट होत असते. कोणतीही वस्तू द्वतच्या समग्र 
गुणवैद्वशष्ट्ट्यासह आपणास कधीि ज्ञात होणार नाही. परंतु अगदी द्वभन्न द्वभन्न स्वरूपाच्या 
आलोकतारतम्यातूंन पाहूनही आपणासं वस्तंूिी जी ओळख िंालेली असते, ती आपण कधीि नाकारू 
शकणार नाही. वस्तूमध्ये कोणती ना कोणती ‘द्वनयमन प्रणाली’ आपणास नेहमीि जाणवत असते व 
द्वतच्यायोगे आपली बोधनािी द्वक्रया स्वैर नवशोधन झकवा व्यस्क्तद्वनष्ठ भेददशनु अशा स्वरूपािी राहात नाही, 
तर वस्तुस्स्थतीने अध्यारोद्वपत केलेलया काही प्रमाणकािें पुनबोधन झकवा प्रतीती असे द्वतिे स्वरूप असते. 
त्यािप्रमाणे कलाकृतीच्या संरिनेत असा एक स्वभावधमु असतो की, ‘द्वतिी प्रतीती घेणे आपले कतुव्य 
आहे,’ असे वाटाव.े त्या स्वभावधमािी मािंी प्रतीती सदैव अपूणुि असेल; परंतु इतर ज्ञानद्ववषयाचं्या 
बाबतीत घडते, तिति काही अपूणतुा राहूनही काही एक ‘द्वनयततत्त्वािी संरिना’ तेथेही द्वशल्लक राहतेि. 
[See E. Husserl’s Meditations cartésiennes, Paris 1931, pp. 38-9.]  
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आधुद्वनक भाषावैज्ञाद्वनकानंी संभाव्य ध्वनींिे स्वद्वनम (phonemes) म्हणून द्ववश्लेषण केलेले आहे, 
तसेि रूद्वपम (morphemes) व पदसंयोग म्हणूनहीआणखी पुढे द्ववश्लेषण करीत असतात. उदाहरणाथु, 
वाक्यािे वणुन, एक केवळ कामिलाऊ उक्ती असे न करता, अस्न्वत वाक्यद्ववन्यासािा आकृद्वतबंध असे 
केले जाते. आधुद्वनक कायुलक्षी भाषाद्ववज्ञान अद्याप ध्वद्वनद्वविारापलीकडे फारसे द्ववकद्वसत िंालेले नाही. 
परंतु या समस्या कठीण असलया, तरी अगदीि न उलगडण्याजोग्या झकवा सवुस्वी अनोयया नाहीत. जुन्या 
व्याकरणामध्ये प्रत्ययप्रद्वक्रया व वाक्यद्ववन्यास म्हणून ज्या प्रश्नािें द्वववेिन होत असे, त्यािेंि हे पुनर्मवधान 
आहे. कोणत्याही साद्वहत्यकृतीच्या द्ववश्लेषणामध्येही अथािे घटक व सौंदयात्मक प्रयोजनासाठी त्यािंी 
करण्यात आलेली द्ववद्वशष्ट संघटना याचं्या स्वरूपात अगदी समान स्वरूपाच्या समस्यानंा तोंड द्याव ेलागत 
असते. नव्या व अद्वधक साके्षपी द्ववधानात काव्यशास्त्रीय अथुद्ववज्ञान, शब्दकळा आद्वण प्रद्वतमासृष्टी यासंारयया 
नव्या समस्या पुन्हा माडंलया जात आहेत. अथािे घटक, वाक्ये व वाक्याचं्या संरिना वस्तूकडे संकेत 
करीत असतात व द्वनसगदुृश्ये, िार झभतीआडिी दृश्ये, व्यस्क्तद्विते्र, कृती झकवा तत्त्वद्वविार अशा प्रकारच्या 
कालपद्वनक वास्तवािंीही रिना करीत असतात. अनुभवद्वनष्ठ वास्तवाशी त्यािंी गल्लत होऊ नये अशा रीतीने 
त्यािें द्ववश्लेषणही करता येते व भाद्वषक संरिनेिा वारसा त्यानंा लाभलेला आहे, ही वस्तुस्स्थती दृद्वष्टआड 
होत नाही. कादंबरीतील एखाद्या व्यस्क्तद्वित्रािा द्ववकास अथुघटकाचं्या िारेि होत असतो आद्वण तोही 
व्यक्तीने स्वतः उच्चारलेलया झकवा द्वतच्याद्ववषयी उच्चारलया गेलेलया वाक्यािंारेि साधला जात असतो. 
सुसंगत भतूकाळािा वारसा असणाऱ्या जीवशास्त्रीय व्यक्तीशी तुलना करता ही व्यक्ती अद्वनद्वश्चत स्वरूपािी 
असते. [See note 7 in introduction to Part IV.] अशा पद्धतीच्या स्तरभेदामुंळे फायदा होतो तो असा की, आशय व 
अद्वभव्यक्ती या पारंपद्वरक व द्वदशाभ ूकरणाऱ्या भेदावर त्यामुळे मात केली जाते. ज्या भाद्वषक द्वनम्नस्तरात 
आशय गर्मभत असतो वा ज्यावर तो अवलंबून असतो, त्याच्याशी द्वनकटवती राहूनि आशयािे पुन्हा 
प्रकटीकरण व्हावयािे असते. 
 

परंतु साद्वहस्त्यक कलाकृती म्हणजे प्रमाणकाचं्या स्तरीकरणािी एक पद्धती, या संकलपनेत सुद्धा 
या पद्धतीच्या अस्स्तत्वािे प्रत्यक्ष स्वरूप अद्वनद्वश्चत राहते. या गोष्टीिी यथायोग्य हाताळणी करण्यासाठी 
आपणासं नाममात्रवाद द्ववरुद्ध वास्तवतावाद, मानसवाद द्ववरुद्ध वतुनवाद यासंारयया द्वववाद्य प्रश्नािंी–
थोडक्यात, ज्ञानमीमासेंतील सवु प्रमुख समस्यािंी व्यवस्था लावावी लागेल. तरीसुद्धा अद्वतरेकी प्लेटोवाद 
व अद्वतरेकी नाममात्रवाद हे दोन धु्रव टाळलयास आपले काम भागण्यासारखे आहे. प्रमाणकािंी ही पद्धत 
गृहीत धरण्यािी झकवा त्यानंा ‘वास्तव मानून’ िालण्यािी झकवा या पद्धतीला, सत्तत्त्वाचं्या कालद्वनरपेक्ष 
जगतावर अद्वधसत्ता गाजद्ववणारा काही एक आद्वदम तत्त्वद्वविार ठरद्ववण्यािी मुळीि गरज नाही. एखाद्या 
द्वत्रकोणाच्या, संययेच्या झकवा ‘ताबंडेपणा’ सारयया एखाद्या गुणाच्या संकलपनेसारखे सत्ताशास्त्रीय अस्स्तत्व 
साद्वहस्त्यक कलाकृतीला नसते. या तऱ्हेच्या ‘पदाथाहून साद्वहस्त्यक कलाकृतीिी वगेळीक म्हणजे 
कालप्रवाहातील एका द्ववद्वशष्ट झबदूवर द्वतिी द्वनर्ममती होत असते. दुसरी गोष्ट अशी की, ती पद्वरवतुनशील 
नसते, एवढेि नव्हे, तर पुढे संपूण ु नष्टही होते. या बाबतीत तरी ती साद्वहत्यकृती भाषेच्या पद्धतीशी 
द्वमळतीजुळतीि आहे. मात्र ती प्रायः व्यस्क्तगत द्वनर्ममती असलयाने द्वतच्या उदयास्तािे क्षण जसे सागंता 
येतात, तसे भाषेच्या बाबतीत सागंता येण्यािी शक्यता कमी असते. उलट अद्वतरेकी नाममात्रवाद ‘भाषेच्या 
पद्धती’िी संकलपना व एकंदरीत आपण द्वजला कलाकृती असे संबोद्वधतो, ती संकलपना त्याज्य ठरद्ववतो, 
द्वतला केवळ एक सोद्वयस्कर कस्लपत झकवा ‘वैज्ञाद्वनक वणुन’ म्हणून मान्यता देतो व पद्वरणामी संपूण ुसमस्या 
झकवा ििेय मुद्दाि कके्षतून द्वनसटतो, हे आपण ओळखले पाद्वहजे. अनुभवजन्य वास्तवतेच्या सीद्वमत 
संकलपनेत जे जे म्हणून बसत नाही, त्याला त्याला वतुनवादी धारणा ‘गूढवादी’ झकवा ‘अद्वत-प्राकृद्वतक’ 
ठरवीत असतात, परंतु ‘स्वद्वनम’ला कपोलकस्लपत मानणे झकवा भाषेच्या पद्धतीला केवळ उच्चारप्रद्वक्रयेिे 
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‘वैज्ञाद्वनक वणुन’ समजणे म्हणजे सत्याच्या समस्येकडे दुलुक्ष करणे होय. [See bibliography, section II] आपण 
काही प्रमाणकानंा मान्यता देत असतो व त्या प्रमाणकापंासून होणाऱ्या च्युतींिी दखल घेतो, तसेि आपण 
काही द्वनव्वळ शास्ब्दक वणुने स्वकौशलयाने तयार करीत नसतो. या दृष्टीने समग्र वतुनवादी दृद्वष्टकोणि 
मुळी अमूतीकरणाच्या सदोष द्वसद्धान्ताच्या पायावर आधारलेला आहे. आपण संयया वा प्रमाणक यािंी 
माडंणी केली वा न केली, तरी त्यािें अस्स्तत्व जसे असावयािे तसे असतेि. गणती मीि करीत असतो 
झकवा वािनही मीि करीत असतो, हे द्वनःसंशय; तरीपण गणतीिे प्रस्तुतीतरण वा प्रमाणकानंा द्वदलेली 
मान्यता म्हणजे काही प्रत्यक्ष संयया वा प्रमाणक नव्हेत. ‘ह्’ या ध्वनीिे उच्चारण म्हणजे काही ‘ह्’ हा स्वद्वनम 
नव्हे. आपण वास्तवतेच्या पद्वरघात प्रमाणकािंी एक संरिना ध्यानात घेत असतो; आपण नुसते शास्ब्दक 
रिनािें नवशोधन करीत नसतो. आपण बोधनाच्या व्यस्क्तगत द्वक्रयामाफुति या प्रमाणकापंयिंत पोहिू 
शकतो व या द्वक्रयाचं्या बाहेर झकवा त्यांच्यापलीकडे जाऊ शकत नाही, हा आके्षप फक्त वरवरि आकषुक 
आहे. आपलया बोधनासंबंधीच्या काटंप्रणीत टीकेवर हाि आके्षप घेतला जात असतो व तरीही काटंप्रणीत 
युस्क्तवादानेि त्यािे खंडण करणे, शक्य आहे. 
 

प्रमाणकाचं्या बाबतीत आपला गैरसमज होणे झकवा प्रमाणकाचं्या आपलया आकलनात न्यनूता 
असणे शक्य आहे, हे खरे; तरीसुद्धा त्यािा अथु असा नव्हे की, आपलया आकलनावर बाहेरून टीका 
करणाऱ्या समीक्षकाला काहीएक अद्वतमानवी भदू्वमका लाभलेली असून त्याने स्वतःच्या खास अंतःपे्ररणेने 
प्रमाणकाचं्या संपूण ुव्यवस्थेवर काब ूद्वमळद्ववलयािा आव आणावा. एका ज्ञानशाखेतील उच्चतर मानदंडाच्या 
प्रकाशात आपण आपलया दुसऱ्या ज्ञानशाखेवर टीका करीत असतो, असेही म्हणता येईल. स्वतःच्या 
दृष्टीच्या पललयािी परीक्षा करण्यासाठी स्वतःच्याि डोळ्याकंडे पाहण्यािा प्रयत्न करणाऱ्या माणसाच्या 
भदू्वमकेत स्वतःला बसद्ववणे, हे काही आपलयाकडून अपेद्वक्षत नाही; तर जो स्वतःला स्पष्ट द्वदसणाऱ्या वस्तंूशी 
स्वतःला फक्त धूसरपणे द्वदसणाऱ्या वस्तंूिी तुलना करतो व त्या उभय वगांत मोडणाऱ्या वस्तंूिे प्रकार 
ठरद्ववण्यासाठी सवुसाधारण द्वनयम शोधून काढतो, तसेि अंतर, प्रकाश व तत्सम गोष्टींिा द्वविार करून 
दृष्टीिा पल्ला ठरवतो व त्यातंील भेद स्पष्ट करतो, अशा माणसािी भदू्वमका आपण घेतली पाद्वहजे. 
 

साम्यसंबंधािा द्वविार केलयास, तुलनात्मक प्रद्वक्रयेच्या द्ववद्ववध स्वरूपािे िुकीिे वा अपुरे ‘प्रत्यय’ 
झकवा स्पष्टीकरणे याचं्या अभ्यासाच्या बळावर आपण एखाद्या कद्ववतेतील खरे व खोटे पाठ तसेि 
कलाकृतीत गर्मभत असणाऱ्या प्रमाणकािंी राखलेली बजू झकवा त्यािंी केलेली मोडतोड यातील भेद स्पष्ट 
करू शकू. ज्याप्रमाणे स्वद्वनमािंा अभ्यास केला जातो, तिति या प्रमाणकािंी प्रत्यक्ष कायुवाही, त्यािें 
संबधं व परस्पर संयोग यािंाही अभ्यास करता येतो. एखाद्या द्ववद्वशष्ट व्यक्तीिी मनोवस्था वा 
व्यस्क्तसमूहािी मनोवस्था या अथाने कोणतीही साद्वहस्त्यक कलाकृती अनुभवात्मक तर्थय नसते, एवढेि 
नव्हे, तर एखाद्या द्वत्रकोणाप्रमाणे ती आदश,ु अपद्वरवतुनीय वस्तूही नसते. कोणतीही कलाकृती अनुभवािा 
द्ववषय बनू शकते व आपण हेही कबूल करू की, ती व्यस्क्तगत अनुभवाच्या माध्यमातूनि समजू शकते. परंतु 
ती कोणत्याही एका द्ववद्वशष्ट अनुभवाशी एकरूप असत नाही. ती एखाद्या संययेसारयया आदश ु वस्तूपेक्षा 
द्वभन्न असते, कारण ती स्वतःच्या संरिनेतील अनुभवात्मक (शारीद्वरक वा शक्यतेच्या दृष्टीने शारीद्वरक) 
अंशाच्या िारे म्हणजे ध्वनींच्या पद्धतींतूनि समजू शकते; उलट द्वत्रकोण झकवा एखादी संयया ही अंतःप्रजे्ञने 
तडक ओळखता येते. आदश ुवस्तंूहून ती आणखी एका महत्त्वाच्या बाबतीत वगेळी असते. ज्याला ‘जीवन’ 
असे संबोधता येईल, अशी काहीतरी गोष्ट द्वतच्या ठायी असते. द्वतिा जन्म कालौघाच्या एका द्ववद्वशष्ट 
झबदूवर िंालेला असतो. इद्वतहासक्रमात द्वतच्यात पद्वरवतुन घडून येते आद्वण ती नष्टही होते. कोणतीही 
कलाकृती ‘कालातीत’ असते, ती केवळ याि अथाने की, ती राखून ठेवलयास, अगदी सजुनापासून द्वतच्या 
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संरिनेतील मूलभतू स्वरूप कायम राद्वहलेले असते;परंतु ती ‘ऐद्वतहाद्वसक’ही असते. द्वतिा जो द्ववकास िालू 
असतो, त्यािे वणनु करता येते. समीक्षक व वािक यािें अनुभव व मूलयाकंने यािंी इद्वतवृते्त तसेि द्ववद्वशष्ट 
कलाकृतीच्या अन्य कृतींवर िंालेलया पद्वरणामािंी प्रद्वतवृते्तही उपलब्ध असतात, त्याचं्या बळावर आपणास 
कलाकृतीच्या इद्वतहासािी पुनरुिना करणे काही मयादेपयिंत शक्य होते, कारण कलाकृतीिा द्ववकास 
म्हणजे दुसरेद्वतसरे काही नसून द्वतच्या इद्वतहासक्रमात घडून आलेलया मूतुरूपािंी माद्वलकाि असते. 
आपली आधीच्या मूतु रूपािंी (पठणे, समीक्षा, िुकीिी स्पष्टीकरणे) जाणीव आपलया अनुभतूीवर प्रभाव 
गाजवील : आधीच्या पठणामुंळे आपली द्वतच्या द्ववषयीिी जाण अद्वधक सखोल व्हावी, असे द्वशक्षण द्वमळेल 
झकवा गतकालीन प्रिद्वलत असणाऱ्या स्पष्टीकरणादं्ववरुद्ध उग्र प्रद्वतद्वक्रयाही द्वनमाण करील. या सवु गोष्टींतून 
सद्वमके्षच्या इद्वतहासािे महत्त्व दृष्टोत्पत्तीस येते व व्यस्क्तगत धारणेिे स्वरूप व मयादा याचं्या जद्वटल 
समस्यावंर आपण येऊन ठेपतो. एखादी कलाकृती उत्क्रातंीच्या अवस्थेतून जात असते व द्वशवाय तसे होत 
असताना स्वतःिी मूलभतू संरिना जशीच्या तशी कायम राखू शकते, हे कसे घडते? ज्याप्रमाणे एखादा 
प्राणी झकवा मानव याचं्या आयुष्ट्यािा प्रवाह द्वनरंतर बदलत राहूनही तो प्राणी वा मानव तोि आहे, असे 
म्हणता येते; थेट त्याि अथाने, एखाद्या कलाकृतीच्या इद्वतहासक्रमातील ‘जीवना’द्ववषयीही म्हणता येते. 
वाटलुूच्या लढाईिा इद्वतहास पुनरुद्वित करता आला व द्वतिे पद्वरणामही स्पष्टपणे वगेळे करून दाखद्ववता 
आले, तरी ती आता नक्कीि इद्वतहासजमा िंालेली गोष्ट आहे. ईणलयड् काव्यािे तसे नाही. त्यािे अस्स्तत्व 
अद्याप आहे व ते पुन्हापुन्हा आपला प्रभाव गाजवीत राहणार आहे. पण ईद्वलयड्च्या समकालीन ग्रीक 
लोकानंी ते ऐकले झकवा वािले व आपण ते आज वाितो या दोन्ही द्वक्रयामंध्ये एकरूपता आहे, असे 
आपणास कोणत्या अथाने म्हणता येईल? आपण असे समजू या की, आपणास उपलब्ध िंालेली सदर 
गं्रथािी संद्वहताही एकि आहे; तरीपण आपली त्या गं्रथाद्ववषयीिी अनुभतूी, काही म्हटले तरी, द्वभन्नि 
असणार! ग्रीसमधील तत्कालीन बोलभाषा व प्रस्तुत गं्रथािी भाषा यातंील द्ववरोध आपणास 
जाणवण्यासारखा नाही व म्हणून द्वजच्यावर प्रस्तुत गं्रथािा काव्यात्म प्रभाव बवंशशंी अवलंबनू होता, अशा 
तत्कालीन बोलभाषेपेक्षा जी वगेळी तऱ्हा त्यात अवलंद्वबलेली असेल, ती आपणास जाणवणार नाही. 
कवीला अद्वभपे्रत असणाऱ्या द्ववद्वशष्ट अथाच्या दृष्टीने महत्त्वािे अंग ठरणारी अशी द्वकत्येक संद्वदग्ध स्थळे असू 
शकतील की, जी आता आपणास समजणारही नाहीत. अथात त्याबाबत कलपकतेने प्रयत्न करावे 
लागतील, हे उघड आहे. ग्रीक लोकाचं्या देवदेवताद्ववषयक श्रद्धा झकवा ग्रीकाचं्या नैद्वतक मूलयािंी यत्ता 
ध्यानात घेऊन स्वतःला त्याचं्या पद्वरस्स्थतीत कलपाव ेलागेल व तरीही त्यात आपणास काही अंशीि यश 
द्वमळेल. इतके असूनसुद्धा त्या काव्याच्या लक्षणीय व मूलभतू ‘संरिने’िे एकरूपत्व द्ववद्ववध कालखंडातूंन 
अबाद्वधत राद्वहलेले आहे, हे नाकारता येणार नाही. तरीपण ही एक गद्वतशील संरिना आहे. इद्वतहासाच्या 
ओघात वािक, समीक्षक आद्वण सहप्रवासी कलावतं याचं्या मनामनातूंन प्रवास करीत असता द्वतिी रूपे 
बदलत आलेली आहेत. [see Louis Teeter, ‘Scholarship and the Art of criticism’, ELH. V (1938) , pp. 173-93.] अशा 
रीतीने प्रमाणकािंी एक व्यवस्था द्ववकद्वसत होत राद्वहली आहे व ती बदलतही राद्वहलेली आहे, तसेि काही 
एका अथाने द्वतिी अनुभतूी द्वनरंतर, अपूण ुव अधवुटि राहणार आहे. परंतु या गद्वतशील संकलपनेिा अथु 
केवळ व्यस्क्तवाद झकवा सापेक्षतावाद असा नाही. द्वभन्न द्वभन्न स्वरूपािे सारेि दृद्वष्टकोण सारखेि बरोबर 
असतात, असे नाही. द्ववषयािे पद्वरपूण ुव सखोल आकलन व्हाव ेम्हणून कोणता दृद्वष्टकोण अद्वधक उपयुक्त 
ठरणार आहे, हे ठरद्ववणे नेहमीि शक्य असते. दृद्वष्टकोणािंी उच्चनीि श्रेणी, व प्रमाणकादं्ववषयीिा समज 
दशदु्ववणारी समीक्षा या गोष्टी अन्वयाथाच्या पद्वरपूणतेुच्या संकलपनेत अनुस्यतू असतात. ‘जरी अंद्वतमतः 
तसेि पूणतु्वाने नसले, तरी द्ववर्श्िैतन्य हे सापेक्षतेति असते’ या भदू्वमकेच्या स्वीकारामुळे अखेर सवुि 
सापेक्षतावाद पराभतू होतो. [See Ernst Troeltsch’s ‘Historiography’, in Hastings’s Encyclopaedia of Religion and Ethics, 
Edinburgh 1913, Vol. VI, p. 722.]  
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अशा रीतीने कलाकृती ही अशी एक अनन्यसाधारण ज्ञानवस्तू ठरते की द्वजला खास स्वरूपािा 
सत्ताशास्त्रीय दजा असतो. ती काही वास्तव (एखाद्या पुतळ्याप्रमाणे भौद्वतक) झकवा मानद्वसक (प्रकाश वा 
वदेना याचं्या अनुभवाप्रमाणे मनोवैज्ञाद्वनक) झकवा आदशरुूप (द्वत्रकोणाप्रमाणे) नसते. व्यस्क्तव्यक्तींतील 
परस्पर-संबधंातंगतु असणाऱ्या आदश ु संकलपनाचं्या प्रमाणकािंी ती एक व्यवस्था असते. सामुदाद्वयक 
द्वविारप्रणालींमध्ये या संकलपनािें अस्स्तत्व असते; त्याच्याबरोबर त्या बदलत असतात. वाक्याचं्या 
ध्वद्वनसंरिनेवर आधारलेलया व्यस्क्तगत मानद्वसक अनुभवामंाफुति त्यािें ज्ञान होऊ शकते, असे मानणे 
अवश्य आहे. 
 

आम्ही कलात्मक मूलयाचं्या प्रश्नािी ििा केलेली नाही. परंतु येथवरच्या छाननीवरून हे द्वदसून 
आले असेल की, प्रमाणकाचं्या व मूलयाचं्या पलीकडे संरिना अशी काही वगेळी गोष्ट असत नाही. 
कोणत्याही कलाकृतीिे आकलन तसेि द्वतिे द्ववश्लेषण आपण मूलयाचं्या संदभाखेरीज करूि शकणार 
नाही. अमुक एका संरिनेली ‘कलाकृती’ म्हणून मी ओळखतो, ह्या वस्तुस्स्थतीति मूलयद्वनणुय गर्मभत 
असतो. संरिनेवर मूलये बाहेरून लादली जातात झकवा ती तीत ‘परंपरे’ने येतात वा उपजत असतात व 
अशा स्वरूपािे द्ववघटन शक्य असते, असे गृहीत धरून िालण्यात शुद्ध नामरूप-मीमासंाशास्त्रािी 
(phenomenology) िूक होत असते. एरवी आंतवेधी दृष्टीने नटलेलया पण मूलयाशंी संदभ ु न राखता 
कलाकृतीच्या द्ववश्लेषणािा प्रयत्न करणाऱ्या रोमन इन्गाडुन्च्या गं्रथालाही अशा द्ववश्लेषणप्रमादािा बट्टा 
लागलेला आहे. यािे मूळ, अथाति, नामरूप मीमासंावाद्याचं्या समजुतीत आहे. या मंडळींिी समजूत अशी 
आहे की, ‘सत्तत्वा’ंिी द्विरंतन व अमर स्वरूपािी क्रमव्यवस्था असते, द्वतला फक्त अनुभवजन्य व्यस्क्तगत 
वस्तुस्स्थती मागाहून जोडून द्वदली म्हणजे िंाले. मूलयािी अशी द्वनरपेक्ष श्रेणी गृहीत धरलयाने व्यस्क्तगत 
द्वनणयुाचं्या सापेक्षतेशी असलेला आपला संबधं अद्वनवायुपणे सुटतो. मग एक प्रकारच्या गोठलेलया 
द्ववर्श्िैतन्यासमोर व्यस्क्तगत द्वनणयुािंा मूलयद्ववहीन लोंढा दत्त म्हणून उभा राहतो. 
 

द्वनरपेक्षतावादािा हा डळमळीत द्वसद्धान्त व सापेक्षतावादािा द्वततकाि डळमळीत प्रद्वतद्वसद्धान्त 
मागे टाकून त्याऐवजी या दोहोंत समतोल साधून नवीनि संश्लेषणात्मक द्वसद्धान्त तयार केला पाद्वहजे. या 
द्वसद्धान्तामध्ये मूलयािंी श्रेणी गद्वतशील तर राहीलि; पण ती स्वतः मात्र शरणागती पत्करणार नाही, हे 
पाद्वहले पाद्वहजे. या संकलपनेला आम्ही ‘आलोकतारतम्यवाद’ (‘Perspectivism’) असे संबोद्वधले आहे. 
परंतु त्यािा अथु मूलयद्ववषयक अराजक झकवा वैयस्क्तक लहरींिा बडेजाव माजवणे असा नसून ज्यािंी 
कलपना देता येते, तसेि वळे प्रसंगी ज्यावंर टीकाही करता येते, अशा द्ववद्ववध दृद्वष्टकोणातूंन वस्तूिी 
कोणतीही बाजू जाणून घेण्यािी प्रद्वक्रया हाि आहे. संरिना, द्विन्ह व मूलय हे एकाि समस्येिे द्वत्रद्ववध पैलू 
ठरतात व ते कृद्वत्रमपणे एकमेकापंासून द्ववभक्त करणे शक्य नसते. 
 

प्रथमतः आपण कलाकृतीच्या द्ववद्ववध स्तरािें वणनु व द्ववश्लेषण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या 
ज्या पद्धती आहेत, त्यािें परीक्षण करण्यािा प्रयत्न केला पाद्वहजे : (१) ध्वद्वनस्तर, श्रुद्वतसुभगता, लय व 
छंद (२) साद्वहत्यकृतीच्या रूपद्वनष्ठ भाद्वषक संघटनेिे द्वनधारण करणारे अथािे घटक, तसेि द्वतच्या 
पद्धतशीर छाननीतून द्वनष्ट्पन्न होणारी साद्वहत्यकृतीिी शलैी व शलैीशास्त्रीय द्वशस्त (३) सवु शलैी–वैज्ञाद्वनक 
साधनातं कें द्रवती असणारी प्रद्वतमा व रूपक ही साधने. यािंी ििा द्ववशषे अगत्यािी ठरते, कारण ही साधने 
फारशी डोळ्यावंर न येता द्वखरत असतात, ते (४) प्रतीक व प्रतीकपद्धती याचं्या िारे उभे राहणारे काव्यािे 
द्ववद्वशष्ट ‘द्ववर्श्’-की ज्याला आपण काव्यात्म ‘द्वदव्यकथा’ (Myth) असे संबोद्वधतो. कथनात्मक कस्लपत 
कथामाफुत प्रके्षद्वपत होणाऱ्या ‘द्ववर्श्ा’िारे सादर होणाऱ्या (५) माडंणीच्या तऱ्हा आद्वण तंते्र यांच्या खास 
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समस्यासंाठी आम्ही एक स्वतंत्र प्रकरणि देणार आहोत. व्यस्क्तगत कलाकृतींना लागू होणाऱ्या 
द्ववश्लेषणपद्धतींिे सवेक्षण होताि आम्ही प्रश्न उपस्स्थत करू तो— (६) साद्वहत्यप्रकाराचं्या स्वरूपािा. 
त्यानंतर समीक्षाद्ववषयक सवांत कें द्रवती समस्या द्वविाराथु घेऊ.— (७) मूलयमापन. अंद्वतमतः आपण 
साद्वहत्याच्या मूलयमापनाच्या इद्वतहासाकडे पुनश्च वळू व मग (८) साद्वहत्येद्वतहासाच्या स्वरूपािी आद्वण एका 
कलेिा इद्वतहास म्हणून साद्वहत्याच्या अंतगतु इद्वतहासाच्या रिनेच्या शक्यतेिी ििा करू. 
 

⬝ 
 
1. [See bibliography, section I.]  
19. [This term is used, though differently by Ortega y Gasset.]  
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१३ 
श्रुणतसुभगता, लय आणि छांद 
 
 

प्रत्येक साद्वहस्त्यक कलाकृती ही प्रथमतः अथुद्वनष्ट्पत्ती करणारी ध्वनींिी माद्वलका असते. आज 
काही साद्वहत्यकृतींत या ध्वद्वनस्तरािे महत्त्व घटलेले आढळून येते. तसे पाद्वहले तर बहुतेक कादंबऱ्यातं ह्या 
ध्वद्वनस्तरािी पातळी पारदशकुतेपयिंत पोिलेली असते. तरीपण अथुद्वनष्ट्पत्तीसाठी तेथेही ध्वद्वनस्तर ही 
अत्यावश्यक अशी शतु असतेि. ड्रायिंरिी कोणतीही कादंबरी व पो कवीिी एखादी ‘द्वद बेलस्’सारखी 
कद्ववता घेतली, तरी त्याचं्यातील भेद केवळ ध्वद्वनस्तराच्या प्रमाणािा असतो आद्वण अशा भेदाच्या आधारे 
कस्लपत कथासाद्वहत्य आद्वण काव्य यानंा दोन परस्परद्ववरोधी साद्वहत्यप्रकार म्हणून उभे केलयास त्यािे 
समथुन करताना अपयशि पदरात पडते. अगदी गद्य गं्रथकृतींसह द्वकत्येक साद्वहत्यकृतींतील ध्वद्वनस्तर 
द्वित्तवेधक असतो व तद्िारा तो सौंदयात्म अनुभवािे एक अद्ववभाज्य अंगि बनलेला असतो. बऱ्यािशा 
अलंकारप्रिुर गद्याच्या संदभात हे खरे असते; पद्य मुळी त्याच्या व्याययेनुसारि भाषेच्या ध्वद्वनव्यवस्थेिे 
संघटनात्मक रूप असलयाने सवुि प्रकारच्या पद्याबाबत हे खरे असते, हे वेगळे सागंायला नको. 
 

ध्वनीच्या पद्वरणामाचं्या द्ववश्लेषणात महत्त्वािी असूनही अनेकदा दुलुद्वक्षत राहणारी दोन तत्त्व ेआपण 
पक्की ध्यानात ठेद्ववली पाद्वहजेत. प्रारंभीि ध्वनींिा प्रत्यक्ष प्रयोग आद्वण त्यािंा आकृद्वतबंध यातं आपण भेद 
करणे अवश्य ठरते. साद्वहत्यकृतीिे मोठ्याने केलेले पठण हाही द्वतिा एक प्रयोगि असतो. हा प्रयोग 
व्यस्क्तद्ववद्वशष्ट असतो व थोड्ाफार व्यस्क्तगत अद्वधकाशंािंी द्वमळवणी होऊन तयार िंालेला असा तो एक 
अनुभव असतो. झकबहुना उलटपक्षी असेही म्हणता येईल की, असा प्रयोग म्हणजे मूळ आकृद्वतबधंािे एक 
द्ववकृतीकरण असू शकते झकवा त्यात मूळच्या आकृद्वतबधंाकडे संपूण ु दुलुक्षही होणे शक्य असते. म्हणून 
लयशास्त्र झकवा छंदःशास्त्र यािंी उभारणी केवळ व्यस्क्तगत पठणाचं्या अभ्यासाच्या पायावर करता येणे शक्य 
नाही. अथाशी फारकत करून केवळ ध्वनींिे द्ववश्लेषण करणे श्रेयस्कर, अशी जी दुसरी सवुसाधारण 
समजूत प्रिद्वलत आहे, तीसुद्धा खोटी आहे. कलाकृती म्हटली की, ती एकात्मि असते, या आपलया 
सावुद्वत्रक संकलपनेनुसार अशा प्रकारिी फारकत करणे हे साहद्वजकि िुकीिे ठरत असते, द्वशवाय केवळ 
ध्वनीला स्वयमेव असा सौंदयात्म पद्वरणाम असू शकत नाही व यदाकदाद्वित असला तर तो फारि अत्यलप 
असतो, हे एखादा प्रत्यक्ष प्रयोग करून पाद्वहलयास उघड होण्यासारखे आहे. एखाद्या पद्यकृतीच्या 
अथासंबंधी झकवा द्वनदान द्वतच्या एकंदर भावच्छटेसंबधंी काही एक द्वकमान कलपना नसेल, तर ती पद्यकृती 
‘श्रुद्वतमधुर’ ठरू शकणार नाही. ज्या भाषेिा आपणास गंधही नसतो, अशी एखादी परकी भाषा कानावर 
पडत असतानासुद्धा आपण द्ववशुद्ध ध्वनी ऐकत नसतो, तर एकीकडे स्वभाषेच्या उच्चारद्ववषयक सवयी 
आपण त्या भाषेवर लादीत असतो व त्यािबरोबर, अथाति, त्या वक्त्याने वा पाठकाने ध्वनींना द्वदलेलया 
अथुपूण ु स्वराघातािेही श्रवण करीत असतो. काव्यातंगतु द्ववशुद्ध ध्वनी ही एक कपोलकस्लपत िीज तरी 
असते झकवा वकुहॉफने इटथेणिक मेझर [Birkhoff. Aesthetic Measure, Cambridge, Mass., 1933.] मध्ये माडंलेलया 
ध्वनींच्या अध्ययनाप्रमाणे अद्वतसुलभ वा प्राथद्वमक पातळीवरील संबधंािी ती एक माद्वलका तरी असते. 
कद्ववतेच्या समग्र स्वरूपािे एक अद्ववभाज्य अंग म्हणून ध्वद्वनस्तरात जी द्ववद्ववधता असते झकवा त्या स्तराला 
जे खरेखुरे महत्त्व असते, त्यािी कारणमीमासंा अशा अभ्यासािारे होऊ शकत नाही. 
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ध्वनींिे अंगभतू घटक व त्यािें परस्परसंबंधात्मक घटक हे या समस्येिे दोन परस्परद्वभन्न असे पैलू 
ठरतात व या दोहोंत भेद करणे हे आपले पद्वहले कतुव्य ठरते. पद्वहलया घटकािा इत्यथु असा की, ‘अ’ 
झकवा ‘ओ’, ‘ल ’ झकवा ‘प्’ यानंा प्रमाणद्वनरपेक्ष स्वरूपािे एक स्वयमेव व्यस्क्तत्व असते; कारण ‘अ’ झकवा 
‘प्’ हे अद्वधकउणे होऊ शकत नाहीत. ध्वद्वनपद्वरणामाचं्या संदभात ‘सागंीद्वतकता’ (musicality) झकवा 
‘श्रुद्वतसुभगता’ (euphony) अशी आपण नाव े देत असतो. हे पद्वरणाम हाि ध्वद्वनगुणातील अंगभतू भेदािंा 
पाया असतो. उलटपक्षी परस्परसंबधंात्मक भेद हे लय व छंद यानंा पायाभतू ठरू शकतात. ध्वनींिी 
उच्चनीिता, बलाघात, पुनरावृत्तीिी आवतुने या सवांमधून प्रमाणात्मक भेद द्वनष्ट्पन्न होत असतात. 
उच्चनीितेिी वरिी वा खालिी पट्टी, कालावधीिे दीघुत्व वा अलपत्व, बलाघातािी प्रबलता वा क्षीणता, 
पुनरावृत्तीिे अद्वधकउणे प्रमाण हे प्राथद्वमक स्वरूपािे बहुतेक भेदही महत्त्वािे आहेत; कारण त्यायंोगे 
भाषावैज्ञाद्वनक बाबींिा एक सबधं गटच्या गट द्ववभक्त राखला जात असतो. या बाबींना रद्वशयनानंी स्वरमेळ 
(instrumentovkaorchestration) म्हणून नाव द्वदलेले आहे; कारण ज्या ध्वद्वनगुणाच्या तत्त्वािी 
अरतीपरती हाताळणी करून लेखक द्वतिा पुरेपूर फायदा उठवीत असतात, त्या तत्त्वावर त्यानंा द्ववशषे जोर 
द्यावयािा असतो. [The Russian intrumentovká is a translation of instrumentation used by René Ghil, İn his Traité du verbe 
(Paris 1886) . There he claims priority to its application to poetry (see p. 18) . Ghil later corresponded with Valery Bryusov, the 
Russian symbolist poet. (See Lettres de René Ghil, Paris 1935, pp. 13-16, 18-20.) ] पद्यातंगतु ‘सागंीद्वतकता’ (वा 
‘स्वरावली’ : Melody) ही संज्ञाभ्रामक म्हणून सोडून द्वदली पाद्वहजे. आपण ज्या गोष्टींिी ओळख पटवनू घेत 
आहोत, त्या गोष्टी सागंीद्वतक स्वरावलीशी द्वबलकूल समातंर नाहीत. संगीतांतगतु स्वरावली ही उघडि 
ध्वनीच्या उच्चनीितेने ठरत असलयाने द्वतिे भाषातंगतु स्वराघाताशी जे समातंरत्व द्वदसते, ते मोघम 
स्वरूपािेि म्हटले पाद्वहजे. कंपने आद्वण उच्चनीितेतील दु्रतगती यानुंसार घडून येणाऱ्या बदलासह 
उच्चारलया जाणाऱ्या वाक्यािा स्वराघात व द्वनद्वश्चत स्वरस्थानानंी आद्वण द्वनयत कालातंरानंी युक्त असणारी 
सागंीद्वतक स्वरावली यामंध्ये खरोखरि अगदी लक्षणीय असे भेद आहेत. [See the experimental work of Carl 

Stumpf, Die Sprachlaute, Berlin 1920 esp., p. 38 ff.] तसेि श्रुद्वतसुभगता ही संज्ञा द्वततकीशी पयाप्त नाही; कारण 
ब्राउझनग झकवा हॉपद्वकन्स याचं्यासारखे कवी जाणूनबुजून कठोरत्व योजून अथाद्वभव्यंजक ध्वद्वनपद्वरणाम 
साधू पाहतात. अशाचं्या बाबतीत ‘स्वरमेळा’च्या संदभात ‘श्रुद्वतककुशता’– (cacophony) सुद्धा द्वविारात 
घ्यावी लागत असते. 
 

‘स्वरमेळ’ साधण्याच्या तादं्वत्रक युक्त्यापंैकी ध्वनींिे आकृद्वतबधं सजातीय वा सहयोद्वजत 
ध्वद्वनगुणािंी पुनरावृत्ती व अद्वभव्यंजक ध्वनींिे झकवा ध्वन्यनुकरणािे उपयोजन यातं आपण भेद केला 
पाद्वहजे. रद्वशयन रूपवाद्यानंी ध्वनींच्या आकृद्वतबंधािंा अभ्यास द्ववशषे जाणकारीने केलेला द्वदसून येतो. 
कीट्स्ने आपलया कद्ववतेत अशा प्रयोगासंबधंी स्वतःि द्वजज्ञासूपणे जी उपपत्ती बसद्ववलेली आहे, 
द्वतच्यामधील शब्दालंकारािे द्ववश्लेषण इंग्रजीत डब्लय.ू जे. बेट याने केलेले आहे. [W. J. Bate. The Stylistic 

Development of john Keats, New York 1945.] पुनरावृत्त होणाऱ्या ध्वनींिी संयया, पुनरावृत्तीच्या आवतुनािंी संयया, 
पुनरावृत्त होणाऱ्या ध्वद्वनसमूहातील एकामागून एक येणाऱ्या ध्वनींिा क्रम, लयीच्या घटकामंधील ध्वनींिे 
स्थान याचं्या आधारे संभाव्य शब्दालंकारािें वगीकरण ऑद्वसप द्वब्रक याने माडंलेले आहे. [Osip Brik, ‘Zvukovie 

povtory’ (Sound-figures) , in Poetika, St Petersburg 1919.] या शवेटच्या आद्वण सवांत उपयुक्त असणाऱ्या 
वगीकरणािी आणखी पुढे वगवुारी होणे आवश्यक आहे. एकाि िरणातील परस्परसमीपवती ध्वनींिी 
पुनरावृत्ती, एका गटाच्या प्रारंभी व दुसऱ्या गटाच्या अंती येणाऱ्या ध्वनींिी पुनरावृत्ती, एका िरणान्ती व 
दुसऱ्या िरणारंभी, झकवा िरणािरणाचं्या आरंभीच्या झकवा केवळ िरणान्ती येणाऱ्या ध्वनींिी पुनरावृत्ती 
असे पुनरावृत्तींिे अलग अलग गट करता येतील. यातंील उपान्त्य गट Anaphora (मुखयमक) . यांिे 
वाक्यादी–पुनरावृत्तीया शलैीवैज्ञाद्वनक अलंकाराशी साम्य द्वदसते, तर शवेटच्या गटात अन्त्ययमकासारयया 
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(rhyme) नेहमीच्या अलंकारािा समावशे होईल. या वगवुारीनुसार अन्त्ययमक हे ध्वद्वनपुनरावृत्तीिे केवळ 
एक उदाहरण ठरेल व त्यािा अभ्यास तत्सदृश व्यंजनानुप्रास (Alliteration) व स्वरानुप्रास (Assonance) 
या अलंकारािंा द्वविार टाळून करता येणार नाही. 
 

प्रत्येक भाषेिी वणवु्यवस्था स्वतंत्र असलयाने द्वतच्यातील द्ववरोधी स्वर वा समान स्वर यािें तसेि 
व्यंजनािें परस्परसंबधं स्वतंत्र असतात, तेव्हा पद्वरणामदृष्ट्ट्या भाषेभाषेगद्वणक शब्दालंकार वगेवगेळे होतात; 
द्वशवाय अंद्वतमतः कद्ववता वा द्वतिी पकं्ती याचं्या सवुसामान्य अथाच्या एकूण रोखापासून ध्वद्वनपद्वरणामािंीही 
फारकत करता येणार नाही, हे आपण द्ववसरता कामा नये. गीत आद्वण संगीत याचं्याशी काव्यािे समीकरण 
कस्लपणाऱ्या स्वच्छंदतावाद्याचं्या वा प्रतीकवाद्याचं्या प्रयत्नानंा, रूपकयोजनेिी एक वगेळी तऱ्हा, याहून 
द्ववशषे महत्त्व नाही. कारण द्ववशुद्ध ध्वनींिी द्ववद्ववधता, सुस्पष्टता व त्यानंा प्राप्त होणारे आकृद्वतबंध याचं्या 
बाबतीत काव्य हे संगीताशी कधीि स्पधा करू शकणार नाही. भाषातंगतु ध्वनीिे कलात्मक तर्थयातं रूपातंर 
होण्यासाठी अथु, संदभ ुतसेि एकूण सूर (tone) ध्यानात घेणे अत्यावश्यक असते. 
 

अंत्ययमकाचं्या (rhyme) अभ्यासातून ही गोष्ट दाखवनू देता येईल. अंत्ययमक हीसुद्धा एक 
अद्वतव्याद्वमश्र िीज आहे. िरणान्ती ध्वनींिी सहीसही पुनरावृत्ती (झकवा बहुताशं पुनरावृत्ती) करणे, हे 
अन्त्ययमकािे श्रुद्वतसुभगतेच्या दृष्टीने प्रयोजन असते. हेन्री लँिं याने णिणनकल बेणसस ऑि ऱ्िाइम् [Henry 

Lanz, The Physical Basis of Rime, Palo Alto 1931.] या आपलया गं्रथात अन्त्ययमक हे स्वरद्वनर्ममत ‘उच्च स्वराशा’च्या 
(overtones) पुनरावृत्तीतून द्वनद्वश्चत होत असते, हे दाखवनू द्वदलेले आहे. पण ध्वनीिे हे अंग मूलभतू असले 
तरी अन्त्ययमकाच्या बाबतीत मात्र केवळ एक पैलूि ठरते हे उघड आहे. मात्र िरणान्तदशकु तत्त्व झकवा 
श्लोकबदं्वदशीिे एक संघटकतत्त्व, कधी कधी तर एकमेव संगटकतत्त्व म्हणून जे छंदःशास्त्रीय कायु 
अंत्ययमकािारे साधले जाते, ते सौंदयुशास्त्रदृष्ट्ट्या फार महत्त्वािे आहे. पण त्याहीपेक्षा अन्त्ययमकाला 
अथुव्यंजकत्व असते व त्यामुळे काव्यरिनेच्या संपूण ुरूपात ते खोलवर गुंतून गेलेले असते, ही गोष्ट सवांत 
महत्त्वािी होय. शब्द समीप आणणे, त्यातंले दुव े जोडणे झकवा त्यात द्ववरोधद्ववन्यास साधणे या गोष्टी 
अन्त्ययमक करीत असते. अन्त्ययमकाच्या या शब्दाथुलक्ष्यी (semantic) उद्वद्दष्टाच्या द्ववद्ववध पैलंूमधील 
फरक दाखवनू देणे शक्य आहे. अन्त्ययमकािारे शब्दाथुलक्ष्यी असे कायु द्वकतपत साधते, असा प्रश्न 
आपणास रास्तपणे उपस्स्थत करता येईल. अन्त्ययमक उत्तरोपसगात (character, register) , धातुरूपात 
(drink, think) की उभय रीतींनी (passion, fashion) साधलेले आहे? यमकबद्ध शब्दािंी द्वनवड कोणत्या 
शब्दाथुलक्ष्यी के्षत्रातून केलेली आहे? उदा. ते एका व अनेक व्याकरणीय कोटीतील (शब्दाचं्या जाती, 
द्ववद्ववध द्ववभक्ती) आहेत की वस्तुसमुच्चयवािक आहेत? यमकबद्ध शब्दातंील शब्दाथुलक्ष्यी संबधंादं्ववषयी 
आपणास द्वजज्ञासा धरता येते. ते समान शब्दयुग्मापं्रमाणे (heart, part, tears, fears) एकाि शब्दाथुलक्ष्यी 
के्षत्रातले आहेत की त्या दृष्टीने पूणुपणे द्वभन्न के्षत्रातले असूनही साहियुसंबधं व समीपद्ववन्यास 
(Juxtaposition) यामुंळे ते केवळ आपणास द्ववस्मयिद्वकत करतात? डब्लय.ू के. स्व्हम् िंॅट याने पोप व 
बायरन् याचं्या काव्यातील अशा प्रकारच्या पद्वरणामािंी ििा करणारा एक उत्कृष्ट द्वनबधं द्वलद्वहलेला आहे. 
[W. K. Wimsatt, ‘One Relation of Rhyme to Reason’, Modern Language Quarterly, V (1944) , pp. 323-38 (reprinted in The 
Verbal Icon, Lexington, Ky. 1954, pp. 153-66) .] त्यात हे कवी‘Queens’ व ‘screens’ ‘elope’ व ‘pope’ झकवा 
‘mahogany’ व ‘philogany’ अशा स्वरूपािे शब्दद्ववन्यास केवळ द्ववस्मयािा धक्का देण्यासाठी कसे साधीत 
असतात, त्यािेही द्ववविेन केलेले आहे. सरतेशवेटी समग्र कद्ववतेच्या संदभात अंत्ययमकािे श्रेय 
द्वकती?यमकबद्ध शब्दािे कायु केवळ पादपूणाथुक तर नाही ना? की एकदम दुसरे टोक गाठून म्हणजे 
केवळ यमकबद्ध शब्दाधंारेि एखाद्या कद्ववतेच्या वा श्लोकाच्या अथाद्ववषयी अनुमान करता येणे शक्य 
आहे?– या प्रश्नाचं्या धतीिा भेद आपण दाखवनू देऊ शकू. अन्त्ययमके कधी श्लोकाला िौकट पुरव ू



 

अनुक्रमणिका 

शकतात झकवा अस्स्तत्व जाणव ू नये इतकी नगण्यताही कधी कधी धारण करतात (उदा. ब्राउझनगकृत 
‘Last Duchess’) . 
 

एि. सी. वाईलडप्रमाणे [H. C. Wyld, Studies in English Rhymes from Surrey to Pope, London 1923. See also 

Frederick Ness, The Use of Rhyme in Shakespeare’s Plays, New Haven 1941.] उच्चारसरणीच्या इद्वतहासािा भाद्वषक 
पुरावा म्हणूनही अन्त्ययमकािा अभ्यास करता येतो (पोपप्रणीत join व shrine हे यमक) . परंतु 
काव्यप्रणालीनुसार आद्वण अथात राष्ट्राराष्ट्रातंील द्वभन्न द्वभन्न पद्धतींनुसार यमकद्ववषयक ‘काटेकोरपणा’च्या 
कसोट्यातं महदंतर पडत आलेले आहे, हे साद्वहस्त्यक प्रयोजनाच्या दृष्टीने ध्यानात घेतले पाद्वहजे. 
इंग्रजीमध्ये जेथे पुझल्लगी अंत्ययमकािे (masculine : बलाघातयुक्त अंत्याक्षरी यमक) प्राबलय असते, तेथे 
स्त्रीझलगी (feminine : उपातं्याक्षरावर बलाघात असणारे ियक्षरी अंत्ययमक) , तसेि त्र्यक्षरी 
अंत्ययमकाच्या िारे बहुधा द्ववडंबनात्मक वा हास्योत्पादक पद्वरणाम साधला जातो, तर मध्ययुगीन लॅद्वटन, 
इटाद्वलयन झकवा पोद्वलश काव्यात स्त्रीझलगी अंत्ययमके प्रायः गाभंीयोत्पादनासाठी आवश्यक असतात. 
दशनुी अंत्ययमक (उच्चार द्वभन्न, पण अक्षरे समान) , समानोच्चाद्वरत पण द्वभन्नाथुसूिक शब्दोच्चारानंी 
साधलेला श्लेष, स्थलकालानुसार उच्चारणात आढळून येणारी पराकोटीिी द्ववद्ववधता व द्वभन्न द्वभन्न कवींच्या 
व्यस्क्तगत तऱ्हेवाईक लकबी या इंग्रजीमधील सवु खास समस्या आजवर क्वद्विति उपस्स्थत केलया गेलया 
आहेत. प्रस्तुतच्या रूपरेषेपेक्षाही अंत्ययमकानंी साधलया जाणाऱ्या पद्वरणामािें तपशीलवार वणनु करणारा व 
रद्वशयन तसेि अन्य युरोपीय प्रमुख राष्ट्रातंील एतद्विषयक इद्वतहास सागंणारा स्व्हक्टोर द्विंमुुन्स्की याने जो 
एक अंत्ययमकासंबंधी गं्रथ रिलेला आहे, [‘V. Zhirmunsky, Rifma, ee istoria i teoriya (Rhyme, Its History and Theory) , 
Petrograd 1923; Valery Brysov, ‘O rifme’ (On Rhyme) , Pechat i revolutsiya 1924 (I, pp. 114-23) reviews Zhirmunsky’s book and 
suggests many further problems for the investigation of rhyme. Charles F. Richardson, A Study of English Rhyme, Hanover, N. 
H., 1909, is a modest beginning in the right direction.] त्याच्या तोडीिे कायु इंग्रजीत आजवर तरी मुळीि िंालेले 
नाही. 
 

स्वरगुण झकवा व्यंजनगुण यािंी आवृत्ती (उदा. अनुप्रास) हे द्वनणायक तत्त्व असणाऱ्या ध्वनीच्या 
आकृद्वतबंधापासून ध्वन्यनुकरणािा प्रश्न वगेळा काढून या दोहोंतील फरक पाद्वहला पाद्वहजे. या 
ध्वन्यनुकरणाच्या प्रश्नाकडे बरेि लक्ष पुरद्ववले गेले, यािी दोन कारणे आहेत. एक गोष्ट अशी की, 
काव्यातील बहुतेक अद्वतप्रद्वसद्ध अशा अत्युत्कृष्ट उताऱ्यातूंन अशा धतीिे अनुकरण साधण्यािा हेतू द्वदसून 
येतो व दुसरे असे की, ध्वनी व त्याने द्वनदेद्वशलेली वस्तू यामंध्ये कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपािा सहसंबंध 
हटकून असतो, असे गृहीत धरणाऱ्या प्रािीनतर गूढवादी संकलपनेशी ध्वन्यनुकरणाच्या तत्त्वािे द्वनकटिे 
नाते प्रस्थाद्वपत िंालेले आहे. या बाबतीत पोप व सदी यािें काही उतारे झकवा प्रत्यक्ष द्ववर्श्ात भरून 
राद्वहलेलया संगीतािे गेयरूप शब्दाकंन करण्यािी सतराव्या शतकातील धारणा (उदा. जमुनीतील (Hars 
dor ffer’) [Wolfgang Kayser, Die Klangmalerei bei Harsdörffer, Leipzig 1932 (Palaestra, vol. 179) . I. A. Richards, Practical 

Criticism, London 1929, p.. 232-3.] या गोष्टी ध्यानात घेतलया तरी खात्री पटावी. शब्द हा तद द्योतक वस्तूिे वा 
द्वक्रयेिे ‘अिूक’ प्रद्वतद्वनद्वधत्व करीत असतो, या दृद्वष्टकोणािा आता सवुसाधारणतःत्याग करण्यात आलेला 
आहे : फार तर, ध्वन्यनुकारी शब्दािंा एक स्वतंत्र वगु भाषेत असतो, एवढ्या गोष्टीला मान्यता देण्याकडे 
आधुद्वनक भाषाद्ववज्ञानािा कल आहे. तसेि असे ध्वन्यनुकारी शब्द ऐकलेलया ध्वनींिे अनुकरण करण्यािा 
खद्विति प्रयत्न करीत असले, तरी काही बाबतींत ते भाषेच्या सवुसाधारण ध्वद्वनव्यवस्थेच्या कके्षबाहेर 
असतात, यालाही भाषाद्ववज्ञानािी मान्यता आहे. (Cuckoo, buzz, bang, miaow) अगदी एकरूप 
ध्वद्वनसमूहाला द्वभन्न द्वभन्न भाषातं संपूणपुणे वगेळे अथु असू शकतात. (उदा. Rock यािा अथु जमुनमध्ये 
‘जाकीट’ तर इंग्रजीत ‘मोठा द्वशलाखंड’ असा होतो. Rok िा रद्वशयनमध्ये ‘नशीब’ तर िेकमध्ये ‘वष’ु असा 
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अथु होतो.) झकवा द्वनसगामधील ध्वनींिे द्वभन्न द्वभन्न भाषातंील प्रस्तुतीकरण द्वभन्न द्वभन्न स्वरूपािेि आढळून 
येते (उदा.‘ring’, sonner, lauten, zvonit) . जॉन क्रो रिँंमने गमतीने दाखवनू द्वदलयाप्रमाणे ‘The 
murmuring of innumerable bees’ सारयया एखाद्या पकं्तीिा ध्वद्वनपद्वरणाम खरे पाहता अथावरि 
अवलंबनू असतो. यात ‘murdering of innumerable beeves’ असे अलपमात्र ध्वद्वनपद्वरवतुन घडलयास 
अनुकरणात्मक पद्वरणाम पार पुसला जातो. [J. C. Ransom, The World’s Body, New York 1938, pp. 95-7. One could, 
however, argue that the change made by Mr. Ransom is only apparently slight. Replacing m by d in ‘murmuring’ destroys the 
sound pattern ‘m-m’ and thereby makes the word ‘innumerable’ drop out of the sound pattern into which it had been drawn, In 
isolation, ‘innumerable’ is, of course, quite onomatopoetically ineffective.]  
 

तरीसुद्धा भाषावैज्ञाद्वनकानंी या प्रश्नािे महत्त्व वाजवीहून कमी लेखले असून द्वरिडुस व रिँंम् 
याचं्यासारयया आधुद्वनक समीक्षकानंी तर हा प्रश्न घाईने अगदी िुटकीसरसा द्वनकालात काढला आहे, असे 
म्हणावसेे वाटते. येथे आपण प्रमाणानुसार तीन स्तरातं फरक केला पाद्वहजे. प्राकृद्वतक ध्वनीिे प्रत्यक्ष 
अनुकरण हा पद्वहला स्तर : बोलणाराच्या भाद्वषक पद्धतीनुसार त्या त्या शब्दाचं्या उच्चारणात फरक पडत 
असला, तरी Cuckoo सारयया शब्दािे बाबतीत हा स्तर सफल िंालयािे द्वदसून येते. ध्वद्वनद्वित्रण 
साधणाऱ्या भाद्वषक ध्वनींच्या िारे प्राकृद्वतक ध्वनींिी नक्कल केलेली असते व तीही अशा संदभात की, जेथे 
शब्दानंा स्वयंद्वसद्ध असा नादानुवती पद्वरणाम नसतो. उदा. वर उल्लेद्वखलेलया टेद्वनसन्च्या अवतरणातील 
‘innumerable’प्रमाणे झकवा होमर व व्हर्मजल याचं्या उताऱ्यातं आढळते, त्याप्रमाणे ती नक्कल असते. अशा 
प्रकारे ध्वन्याकृतीत गोवलेलया सूक्ष्म बारकाव्यािे ध्वद्वनद्वित्रण साधणाऱ्या शब्दापंासून वरील प्रकारिे 
प्राकृद्वतक शब्दािें अनुकरण वगेळे मानले पाद्वहजे. सरतेशवेटी ध्वद्वनप्रतीकता झकवा ध्वद्वनरूपकत्व हा 
महत्त्वािा स्तर राहतो. या स्तरावर प्रत्येक भाषेगद्वणक प्रस्थाद्वपत िंालेले स्वतंत्र संकेत वा आकृद्वतबंध 
द्वसद्ध िंालेले असतात. मोद्वरस ग्रामों (Grammot) याने फ्रें ि पद्यािा अद्वभव्यंजकतेच्या दृष्टीने तपशीलवार 
व अत्यंत कलपकतापूण ुअभ्यास माडंलेला आहे. [XI. Grammont, Le Vers francais, ses moyens d’expression, son 

harmonie, Paris 1913.] फ्रें िमधील सवु स्वरािें व व्यंजनािें वगीकरण करून त्याने द्वभन्न द्वभन्न कवींच्या 
कद्ववतातंील त्याचं्या अद्वभव्यंजक पद्वरणामािें अध्ययन केलेले आहे. उदा. स्वच्छ स्वरािंारे लघुत्व, वगेवत्ता, 
ओज, डौलदारपणा व तत्सम अन्य गोष्टींिी अद्वभव्यंजना होऊ शकते. 
 

ग्रामोंिे अध्ययन आत्मद्वनष्ठ स्वरूपािे आहे, असा आके्षप घेता येण्यासारखा आहे; कारण प्रत्येक 
भाद्वषक पद्धतीच्या आपापलया कके्षत शब्दानंा स्वतःिा म्हणून काही एक वगेळा तोंडवळा (Physiognomy) 
झकवा केवळ नादानुवर्मतत्वापेक्षा अद्वधक सविंकष स्वरूपािी ध्वद्वनप्रतीकता असते. सवुि भाषामंध्ये ऐंद्वद्रय 
संवदेनाचं्या संकरातून तयार िंालेले जोडशब्द व कलपनासाहिये भरून राद्वहलेली असतात व कवी त्या 
सहसंबधंािंा अगदी उद्वित असा फायदा उठवनू अनेक बारकावे साधीत असतात, यात शकंा नाही. रबँोच्या 
‘Les voyelles’ या प्रद्वसद्ध कद्ववतेत द्ववद्वशष्ट स्वर (vowels) व रंग यामंध्ये एकास एक असे संबंध द्वदसून 
येतात; आता हे संबधं अद्वतप्रिद्वलत रूढींवर आधारलेले असतील [René i tiemble, ‘Le Sonnet des Voyelles’ Revue 

de littérature comparée. XIX (1939) , pp. 235-61, discusses the many anticipations in A. W. Schlegel and others] झकवा ते 
केवळ मनःपूतही असू शकतील; परंतु अग्र स्वर (e आद्वण i) आद्वण पातळ, िपळ, स्पष्ट व िमकदार वस्तू, 
तसेि पश्च स्वर (o आद्वण u) आद्वण अवजड, मंद, सुस्त व काळ्या रंगाच्या वस्तू यामंधील मूलभतू 
साहियुभाव ध्वद्वनवैज्ञाद्वनक प्रयोगािंारे द्वसद्ध करून दाखद्ववणे शक्य आहे. [Albert Wellek, ‘Der Sprachgeist als 

Doppelempfinder’, Zeitschrift für Asthetik, (1931) , pp. 226-62.] कालु स्टंफ व वोलफ्गाँग कोलर याचं्या अभ्यासातून 
व्यंजनामंध्येही ‘सावळी’ (ओष्ट्ठ्य व कण्ठ्य) तसेि ‘उजळ’ (दन्त्य व तालव्य) अशी द्ववभागणी करता येते, 
हे स्पष्ट द्वदसते. काही िंाले तरी, या बाबी म्हणजे नुसती रूपके नव्हेत, तर ध्वनी व रंग यामंधील द्वनःसंद्वदग्ध 
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साधम्यावर आधारलेले साहियुभाव आहेत, द्वशवाय ते संबदं्वधत भाषापद्धतीच्या संरिनेत द्ववशषेेकरून 
पाहावयास द्वमळणारे आहेत. [See Stumpf, quoted in note 2, and Wolffgang Köhler, ‘Akustische Untersuchungen’, 
Zeitschrift für Psychologie, LIV 1910) , pp. 241 - 89, LVIII (1911) , pp. 59 - 140, LXIV (1913) , pp. 92-105, LXXII (I915) , pp. 1-
192. Roman Jakobson, Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, Upsala 1941, supports these results by evidence 
drawn from children’s language and aphasia.] ‘ध्वनी व त्यािंा अथु’ ही सावुद्वत्रक स्वरूपािी भाद्वषक समस्या आहे, 
[See e.g. E. M. Hornbōstel, ‘Laut und Sinn, in Festschrift Meinhof, Hamburg 1927, pp. 329-48; Heinz Werner, Grundfragen der 
Sprachphysiognomik, Leipzig1932. Katherine M. Wilson, Sound and Meaning in English Poetry, London 1930, is rather a general 
book on metrics and sound-patterns.] तर एखाद्या साद्वहत्यकृतीमध्ये घेतला जाणारा ध्वनींिा फायदा आद्वण 
त्यािंी केलेली संघटना हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. यातलया शवेटी उल्लेद्वखलेलया प्रश्नािे अध्ययन अगदी अपुऱ्या 
स्वरूपाति िालू असलेले द्वदसेल. 
 

लय व छंद याचं्या समस्या ‘स्वरमेळा’च्या (Orchestration) समस्येपेक्षा वगेळ्या आहेत. छंद व 
लय यािें अध्ययन फार मोठ्या प्रमाणावर िंालेले असून तत्संबंधीिे लेखनही उदंड िंालेले आहे. लयीिी 
समस्या ही अथाति काही केवळ साद्वहत्याशी वा केवळ भाषेशीही द्वनगद्वडत असणारी समस्या नव्हे. 
द्वनसगातील कोणत्याही द्वक्रयेत, प्रकाशद्वनर्ममत संदेशद्विन्हात, संगीतात, काहीशा आलंकाद्वरक अथाने 
रूपणकलातंही लय असते, तशीि एक सवुसाधारण भाद्वषक लयही असते. लयीच्या प्रत्यक्ष स्वरूपासंबंधी 
ज्या डिंनावारी उपपत्ती आहेत, त्यािंी द्विद्वकत्सा करीत बसण्यािे कारण नाही. [Convenient recent surveys are 
A. W. de Groot. ‘Der Rhythmus’, Neophilologus, XVII (1932) , pp. 81-100, 177-97, 241-65; and Dietrich Sekel, Hölderlins 
Spráchrhythmus, Leipzig 1937 (Palaestra 207) , a book which contains a general discussion of rhythm and a full bibliography.] 
काद्वलक आवृत्ती (periodicity) हा लयीिा अपद्वरहायु घटक मानणाऱ्या उपपत्ती आद्वण िलनवलनािे 
अनावती रिनाव्यहू लयीच्या एका व्यापक संकलपनेत अंतभूतु करणाऱ्या उपपत्ती यामंधील भेद तपासूनही 
आपले उद्वद्दष्ट साधण्याजोगे आहे. यापंैकी पद्वहला दृद्वष्टकोण लय व छंद या दोन्ही गोष्टी द्वनःसंशय एकि 
मानतो. ‘गद्यलयी’िी संकलपना आत्मव्याधाती म्हणून झकवा द्वनव्वळ एक रूपक मानून नाकारावी लागते. 
[e.g. in W. K. Wimsatt’s The Prose Style of Samuel Johnson, New Haven 1941, pp. 5-8.] िंीव्हसुने भाषणाचं्या व्यस्क्तगत 
लयीिे आद्वण काद्वलक आवृत्तीिा अभाव असूनही लयबद्धता असणाऱ्या plain song िे (द्वनद्वश्चत छंदोबद्धता 
व साथ यािंा अभाव असणारे प्राथुनागीत) तसेि बऱ्यािशा अपद्वरद्वित अशा द्ववदेशी संगीतािे, 
त्यातीलनानाद्ववध घटकासंह जे संशोधन केलेले आहे, त्यामुळे दुसऱ्या अद्वधक समावशेक दृद्वष्टकोणाला पुष्टी 
द्वमळालेली आहे. अशा रीतीच्या लयसंकलपनेत व्यस्क्तगत भाषण तसेि सवु प्रकारिे गद्यलेखन यामंधील 
लयीच्या अध्ययनाला वाव द्वमळू शकेल. सवु प्रकारच्या गद्यलेखनात एक प्रकारिी लय असते, अगदी 
द्वनव्वळ गद्यप्राय वाक्यािेही गणमात्रालेखन शक्य असते, म्हणजे ऱ्हस्व वा दीघु, तसेि साघात वा द्वनराघात 
अशी अक्षरािंी उपद्ववभागणी होऊ शकते हे, सहज दाखवनू देता येते. जोशुआ स्टील  नामक लेखकाने 
अठराव्या शतकात या गोष्टीिा बराि प्रपंि केलेला होता; [Joshua Steele, Prosodia Rationalis, or an Essay towards 

Establishing the Melody and Measure of Speech, London 1775.] व गद्यािे द्ववश्लेषण करणारे खूपि लेख आज 
उपलब्धही आहेत. लयीिा स्वरावलीशी म्हणजे द्ववद्वशष्ट क्रमाने येणाऱ्या स्वरानंी द्वनयंद्वत्रत िंालेलया 
स्वराघाताच्या पातळीशी द्वनकटिा संबंध जोडला जात असतो व लय आद्वण स्वरावली या उभय 
संकलपनािंा अंतभाव व्हावा, अशा व्यापक अथाने लय ही संज्ञा योजली जात असते. एडवडु िंीव्हसिं या 
सुप्रद्वसद्ध जमुन भाषावैज्ञाद्वनकाने लययुक्त आकृद्वतबंध आद्वण स्वराघातयुक्त आकृद्वतबधं यातंील व्यस्क्तगत 
भेद स्पष्ट केलयािा दावा सादं्वगतलेला असून ओत्तमाररूझ् याने शारीद्वरक पद्ववत्र्यािें द्ववद्वशष्ट नमुने व र्श्सन 
यामध्ये सहसंबधं प्रस्थाद्वपत केले आहेत [Eduard Sievers, Rhythmisch-melodische Studien. Heidelberg 1912; Ottmar Rutz 
Musta. wort and Korper als Germutsausdruck, Leipzig 1911, Sprache, Gesang und Körperhaltung, Munich 1911, 
Menschheitstypen und Kunst, Jena 1921; Gunther Ipsen and Fritz Karg, Schallanalytische Versuche, Heidelberg 1938, lists the 
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literature on this question] प्रस्तुत संशोधन द्वनखळ साद्वहस्त्यक उद्वद्दष्टाशी द्वनगद्वडत करण्यािा तसेि रूिंप्रणीत 
नमुने व साद्वहस्त्यक शलैी यामंध्ये परस्पर-सहसंबधं प्रस्थाद्वपत करण्यािा प्रयत्न िंालेला असला, [O. Walzel, 
Gehalt und Gestal in dichterischen Runstwerk, Potsdam 1923. pp. 96-105, 391-94. Gustav Becking, Der musikalische Rhythmus 
als Erkenntnisquelle, Augsburg 1923, is an admired, but fantastic attempt to use Sievers’s theories.] तरी हे प्रश्न प्रायः 
साद्वहस्त्यक व्यासंगाच्या कके्षबाहेरिे आहेत, असे आम्हास वाटते. 
 

इंग्रजी बायबलमधील तसेि सर टॉमस ब्राऊन व रस्स्कन् झकवा डी द्वक्वन्सी याचं्या लेखनातील 
काही खास गद्य पद्वरच्छेद त्यातंील लयीमुळे व कधीकधी स्वरावलीमुळे, अगदी अनवधानाने वािन 
करणाऱ्या वािकावरही आपली छाप पाडताना आढळतात. अशा प्रकारच्या लययुक्त गद्याच्या उपयोगािे व 
वैद्वशष्ट्ट्यािे म्हणजेि गद्यलयीच्या प्रकृतीिे स्पष्टीकरण आपण जेव्हा करू लागतो; तेव्हाि आपण 
साद्वहस्त्यक व्यासंगाच्या प्रातंात प्रवशे करीत असतो. कलात्मक गद्यलयीिी स्वरूपद्वनद्वश्चती करताना 
लक्षणीय अडिणी उद भवत असतात. डब्लय.ू एम्. पॅटसुन याच्या स्ऱ्िदम् ऑि प्रोन [W. M. Patterson, The 

Rhythm of Prose, New York 1916.] या सुप्रद्वसद्ध गं्रथात तालद्ववस्थापनाच्या (syncopation) साके्षपी पद्धतीने 
गद्यलयीिी मीमासंा करण्यािा प्रयत्न िंालेला आहे. जॉजु सेंट्स्बरीकृत सवुसंग्राहक स्वरूपाच्या ‘णिटरी 
ऑि प्रोन स्ऱ्िदम’ [G. Saintsbury, A History of English Prose Rhythm, London 1913.] या गं्रथात गद्यलय ही 
‘द्ववद्ववधते’वर आधारलेली असते, असे आग्रही प्रद्वतपादन सतत करण्यात आलेले असले तरी गद्यलयीच्या 
प्रत्यक्ष स्वरूपािे द्वनदान करण्यािे मात्र टाळण्यात आलेले आहे.सेंट्स्बरीिे ‘स्पष्टीकरण’ खरे मानून 
िाललयास अथाति ‘लय’ म्हणून काही िीजि द्वशल्लक राहात नाही. तरीपण गद्यलय छंदःशास्त्रीय 
आकृद्वतबंधाचं्या काटेकोर िौकटीत बसद्ववली जाण्यािा धोकाि सेंटस्बरीला आवजुून दाखवनू द्यावयािा 
होता, हे द्वनःसंशय. द्वनदान द्वडकन्समध्ये वारंवार केलेला मुक्तरिनेिा प्रयोग आपणास आज तरी द्ववद्वित्र व 
भावद्वववशतेतून घडलेलया च्युतीसारखाि वाटतो. 
 

गद्यलयीवर काम करणारे अन्य संशोधक काहीशा वगेळ्या पण एकाि पैलूिा अभ्यास करीत 
असतात. तो पैलू म्हणजे िढ-उतार (cadence) झकवा लॅद्वटन परंपरेतील वक्तृत्वशाली गद्य वाक्याचं्या 
अंती जाणवणारी लयबद्धता. लयीच्या द्वनद्वश्चत स्वरूपाच्या आकृद्वतबंधानंा लॅद्वटनमध्ये द्ववद्वशष्ट नावहेी होती. 
‘िढउतारा’च्यालयीत, द्ववशषेतः प्रश्नाथुक व उद्गारवािक वाक्याचं्या बाबतीत स्वरावलीिा प्रश्नसुद्धा 
अंशतः द्वनगद्वडत असतो. लॅद्वटन भाषापद्धतीत ऱ्हस्वदीघाला जेवढा सािेबदंपणा प्राप्त िंालेला आहे, तेवढा 
इंग्रजी बलाघातपद्धतीला आलेला नाही. त्यामुळे लॅद्वटनमधील ‘ककुस’िे (cursus : द्ववद्वशष्ट पद्धतीच्या 
गद्यलयीिे) जेव्हा इंग्रजीमध्ये अनुकरण केले जाते, तेव्हा त्यातील साके्षपी आकृद्वतबधं, ते कानावर पडताि 
जाणवणे हे आधुद्वनक वािकाला जड जाते, कारण इंग्रजीतले बलाघात हे ऱ्हस्वदीघाच्या दृद्वष्टकोणातून 
द्ववभागलेले नाहीत. तरीसुद्धा लॅद्वटनशी समकक्ष ठरतील असे पद्वरणाम साधण्यािे प्रयत्न फार मोठ्या 
प्रमाणात िंाले व अधूनमधून द्ववशषेतः सतराव्या शतकात ते यशस्वीही िंाले, असे दाखवनू देण्यात आलेले 
आहे. [Oliver Elton, ‘English Prose Numbers’, A Sheaf of Papers, London 1922; Morris W. Croll, ‘The Cadence of English 
Oratorical Prose’, Studies in Philology, XVI (1919) , pp. 1-55.]  
 

एकंदरीत गद्यािी कलात्मक लय ही गद्याच्या सवुसामान्य लयीपासून तसेि पद्यलयीपासून कशी 
वगेळी असते, हे स्पष्ट ध्यानात घेऊनि आपणास गद्याच्या कलात्मक लयीिा द्वविार करणे श्रेयस्कर ठरेल. 
साध्या भाषणातील लयींिे सुसंघद्वटत स्वरूप, या शब्दातं गद्याच्या कलात्मक लयीिे वणनु करता येईल. 
द्ववभाजनात अद्वधक द्वनयद्वमतपणाअसलयामुळे सवुसाधारण गद्याहून गद्यािी कलात्मक लयवगेळी ठरते, मात्र 
हा द्वनयद्वमतपणा कालबद्ध आवतुनापयिंत (Isochronism : कालबद्ध आवतुन म्हणजे लययुक्त 
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बलाघातामंधील कालसापेक्ष अंतरािा द्वनयद्वमतपणा होय.) पोहोिता कामा नये. नेहमीच्या साध्या वाक्यात 
बहुधा ध्वनीच्या कमीअद्वधकपणात व उच्चनीितेत फरक असतो, तर लययुक्त गद्यात आघात व उच्चनीिता 
यातंील अंतर समपातळीत आणण्याकडे द्ववशषे कल असतो. अशा प्रश्नािंा अभ्यास करणाऱ्या प्रमुख 
रद्वशयन पदं्वडतापंैकी बोद्वरस् तोमाशवे्हस्की याने पुद्वश्कनच्या णद क्वीन् ऑि टपेड्स् मधील उताऱ्यािें 
सासं्ययकी कोष्टकाचं्या साहाय्याने द्ववश्लेषण करून त्यात वाक्यमध्यापेक्षा वाक्यारंभी व वाक्यातंी लयीच्या 
द्वनयद्वमतपणाकडे अद्वधक प्रवृत्ती असते, असे दाखवनू द्वदले आहे. [B. Tomashevsky, ‘Ritm prozy (po Pikovey Dame) 

, (Prose Rhythm, according to The Queen of Spades) , O Stikhe, Statyi. (Essays on Verse) , Leningrad 1929.] द्वनयद्वमततेच्या 
व कालातंराच्या सवुसामान्य पद्वरणामाला ध्वद्वनद्ववन्यासात्मक व वाक्यद्ववन्यासात्मक तंत्रानंी पुष्टी देण्यात येत 
असते. ही तंते्र म्हणजे शब्दालंकार, समातंर वाक्यागें, तसेि अथािी संपूण ु संरिना लयीच्या 
आकृद्वतबंधाला अत्यंत पोषक ठरावी, असे द्ववरोधन्यासात्मक संतुलन. बलाघात एकवटून तुटक बनलेलया 
वाक्यापंासून तो पद्याच्या द्वनयद्वमतपणाशी जवळपास पोहोिणाऱ्या लययुक्त गद्यापयिंत, म्हणजे जवळजवळ 
लयहीन गद्यापासून सुरू होणाऱ्या सवु श्रेणी यात आढळून येतात. पद्याच्या द्वदशनेे संक्रमण होत असलेलवा 
मधलया प्रकाराला फ्रें ि भाषेत ‘व्हसे’ (Verset) म्हणतात, व हा प्रकार इंग्रजीमधील धार्ममक स्तोत्रातं झकवा 
बायबलसदृश पद्वरणाम साधू पाहणाऱ्या ओद्वसयन् व क्लॉडेल याचं्यासारयया लेखकामंध्ये आढळून येतो. 
‘व्हसे’मध्ये एक सोडून एक या पद्धतीने बलाघातयुक्त अक्षरावंर जोर देण्यात येतो व त्यायोगे द्विगणी 
पद्यरिनेतील गटापं्रमाणे ‘व्हसे’ मध्येही दोन बलाघातयुक्त गट द्वसद्ध होतात. 
 

या तादं्वत्रक युक्त्यासंंबंधीच्या अद्वधक तपशीलवार द्ववश्लेषणात द्वशरण्यािी तादृश गरज नाही. या 
तंत्रािा इद्वतहास प्रदीघु असून त्यावर लॅद्वटन वक्तृत्वशाली गद्यािा प्रगाढ ठसा उमटलेला आहे, हे स्पष्ट 
आहे. [Eduard Norden, Die antike Kunstprosa, Leipzig 1898, two vols., is standard Set also Albert de Groot, A Handbook of 

Antique Prose Rhythm, Groningen 1919.] सतराव्या शतकातील इंग्रजी साद्वहत्यात सर टॉमस ब्राऊन झकवा जेरेमी 
टेलर याचं्या रिनेत लयबद्ध गद्यािी अगदी पराकोटी िंालेली होती. अठराव्या शतकात या गद्यािी जागा 
बोलभाषेतील अद्वधक साध्या शब्दकळेने घेतली, मात्र शतक संपता संपता जॉनसन, द्वगबन् आद्वण बकु याचं्या 
शलैीच्या रूपाने एक नवीनि भव्य शलैी (‘grand style’) उदयाला आली. [See William K. Wimsatt’s The Prose 

Style of Samuel Johnson, New Haven 1941.] एकोद्वणसाव्या शतकात डी द्वक्वन्सी व रस्स्कन, एमसुन् व मेलस्व्हल 
याचं्यामुळे लययुक्त गद्यशलैीिे द्वभन्न द्वभन्न तऱ्हानंी पुनरुज्जीवन िंाले व गरट रुड स्टाइन व जेम्स जॉइस 
यानंी वगेळ्या तत्त्वाचं्या पायावर द्वतिा आणखी द्ववकास साधला. फ्रान्समध्ये बॉस्युए व शातोद्वब्रआँ यािें 
िमकदार गद्य, जमुनमध्ये नीत् शिेे लयदार गद्य, रद्वशयामध्ये गोगोल व तुगेनेव्ह यािें प्रद्वसद्ध गद्य उतारे 
आद्वण अगदी अलीकडच्या काळात आंदे्र ब्येली यािे ‘आलंकाद्वरक’ गद्य ही यािी उल्लेखनीय उदाहरणे होत. 
 

लययुक्त गद्यािे कलामूलय द्वववाद्य असून ते अद्याप ििाद्ववषयि बनून राद्वहलेले आहे. कलािंी व 
साद्वहत्यप्रकारािंी रूपे द्ववशुद्ध राखण्यावर भर देण्याच्या आधुद्वनक प्रवृत्तीनुसार बहुतेक आधुद्वनक वािक 
कद्ववता ही काव्यात्म व गद्य हे गद्यप्राय असणेि पसंत करतात. लययुक्त गद्य हा एक भेसळीिा, म्हणजे ना 
धड गद्य, ना धड पद्य, असा प्रकार होय, असा समज बळावलेला आहे. परंतु आजच्या आपलया काळातील 
समीक्षाके्षत्रातला एक पूवुग्रह म्हणूनि बहुधा त्यािी पुढे गणना होईल. सामान्यतः पद्याबाबत केले जाणारे 
समथुन लययुक्त गद्याबाबतही पुढे करता येते. समुद्विततेने योजलेले लययुक्त गद्य हेसुद्धा मूळ संद्वहतेिी 
जास्तीत जास्त पद्वरपूणतेुने दखल घ्यायला भाग पाडणारे असते, ते वािकाला प्रभाद्ववत करते, अलग 
अलग धागे एकत्र गुंफते, श्रेणीव्यहूािी रिना करते, समान्तर स्थळे सुिद्ववते, भाषणाला सुसंघद्वटत रूप 
आणून देते. आद्वण अशा सुसंघद्वटत रूपािेि नाव कला. 



 

अनुक्रमणिका 

पद्यरिना झकवा छंदःशास्त्र हा द्ववषय असा आहे की, त्याच्या आकषुणातून प्रिडं पद्वरश्रम 
शतकानुशतके खिी पडत आलेले आहेत. छंदाचं्या नवनव्या नमुन्याचं्या सवेक्षणािा व तत्सम अभ्यासािा 
आधुद्वनक कद्ववतेतील नवीन तंत्रासाठी उपयोग करणे यापलीकडे द्ववशषे काही करण्यािी आपणास तादृश 
गरज आज राद्वहलेली नाही, असे वाटण्यािा संभव आहे. पण खरे पाहता, छंदःशास्त्रािी प्रत्यक्ष पायाभतू 
तत्त्व े व प्रमुख द्वनकषि अद्याप अद्वनर्मणत आहेत व या द्ववषयावरील प्रमाणभतू गं्रथामंधूनही वैिाद्वरक 
भोंगळपणा व गोंधळात टाकणाऱ्या झकवा सोद्वयस्करपणे बदलणाऱ्या संज्ञा या गोष्टींिा सुळसुळाट 
बुिकळ्यात पाडण्याएवढ्यामोठ्या प्रमाणावर अद्यापही द्वदसून येतो. आवाक्याच्या दृष्टीने सेंटस् बरीकृत 
णिटरी ऑि इांस्ललश प्रॉसोडी या गं्रथाला मागे टाकणारा झकवा त्याच्या तोडीिा गं्रथ आजतरी उपलब्ध 
नाही; परंतु त्यािाही ताद्वत्त्वक पाया पूणपुणे मोघम आद्वण अद्वनद्वश्चत स्वरूपािाि आहे. या गं्रथकारािी 
अनुभवद्वनभरुता इतकी द्ववलक्षण आहे की, संज्ञािें वणुन वा व्यायया आपण केलेलया नाहीत, यािीही शखेी 
तो द्वमरद्ववतो. उदा॰ त्याने ऱ्हस्वदीघािी भाषा वापरली आहे, परंतु आपलया या संज्ञा कालावद्वधभेद 
दशदु्ववणाऱ्या आहेत की आघातभेद दशदु्ववणाऱ्या आहेत, यािा मनोमन द्वनणयु तो करू शकलेला नाही. [G. 

Saintsbury, History of English Prosody, three vols., London 1906-10.] स्ब्लस् पेरीने आपलया टिडी ऑि पोएरी या 
गं्रथात शब्दािें ‘वजन’ झकवा ‘आवाजातील तुलनात्मक िढउतार व उच्चनीिता यािंारे अथुव्यंजकता व 
महत्त्वद्वनदेशही साधली जात असतात’ अशा धतीिी गोंधळात टाकणारी भ्रामक द्ववधाने केलेली आहेत. [Bliss 

Perry, A Study of Poetry, London 1920, p. 145.] अशाि तऱ्हेच्या िुकीच्या संकलपना व दुग्ध्यात टाकणारी द्ववधाने 
इतर अनेक प्रमाणभतू मानलया गेलेलया गं्रथातूंन सहज काढून दाखद्ववता येतील. अगदी भेदाभेद अिूक 
दशदु्ववले गेले, तरी ते परस्परद्ववरोधी पद्वरभाषेच्या पटलाने िंाकलेले असण्यािी शक्यता असते. तेव्हा टी. 
एस्. आमंडिा इंग्रजी छंदःशास्त्रीय द्वसद्धान्तािा साके्षपी इद्वतहास आद्वण पॅद्वलस्टर बाकुस् याने अशा 
द्वसद्धान्तािे अलीकडेि केलेले सवेक्षण [T. S. Omond, English Metrists, Oxford 1921; Pallister Barkas, A Critique of 

Modern English Prosody, Halle 1934 (Studien zur englischen Philologie, ed., Morsbach and Hecht, LXXXII) .] याव्यासंगािें, 
वरील गोंधळािे द्वनराकरण करण्याच्या दृष्टीने िंालेले स्तुत्य प्रयत्न म्हणून स्वागति केले पाद्वहजे; मात्र 
त्यािें द्वनष्ट्कषु एक प्रकारे अकारण शकंा घेण्यास वाव करून देणारे आहेत. युरोपीय महािीपकलपात, 
द्ववशषेतः फ्रान्स, जमुनी व रद्वशया या देशातं द्वनमाण िंालेलया अनेकानेक छंदःशास्त्रीय द्वसद्धान्तातंील 
द्ववद्ववधता ध्यानात घेतलयास हे भेदाभेद आपणास आणखी अनेक पटींनी वाढवाव ेलागतील, हे स्पष्ट होते. 
 

अद्वधक सूक्ष्म भेदाचं्या वा द्वमश्र प्रकाराचं्या घोळात न द्वशरता छंदःशास्त्रीय द्वसद्धान्ताच्या केवळ प्रमुख 
प्रकारातंील भेद दाखवनू देणे हे, आपलया उद्वद्दष्टाच्या दृष्टीने, सवांत श्रेयस्कर ठरेल. त्यातील सवांत जुना 
प्रकार पुनरुज्जीवनकालीन मागदुशकु क्रद्वमक पुस्तकावंरून घेतलेला असून त्याला ‘आलेखात्मक 
(graphic) पद्यरिना’ म्हणून संबोद्वधता येईल. यात ऱ्हस्वदीघुत्वदशकु आलेखात्मक द्विन्हे असतात. 
इंग्रजीत अशा तऱ्हेिी द्विन्हे बलाघातयुक्त आद्वण बलाघातरद्वहत अक्षरे दशदु्ववण्यासाठी सामान्यतः 
उपयोद्वजली जातात. कवींनी ज्या छंदःशास्त्रीय रिनािें झकवा आकृद्वतबधंािे काटेकोरपणे पालन कराव ेअसे 
आलेखात्मक छंदःशास्त्रज्ञानंा वाटत असते, त्या रिना वा आकृद्वतबंध पुढे माडंण्यािा छंदःशास्त्रज्ञािंा प्रयत्न 
असतो. आपण त्यािंी पद्वरभाषा शाळेत अभ्याद्वसलेली असते. आयॅम (पद्वहले अक्षर अनाघात व दुसरे 
साघात) , रोकी (पद्वहले साघात व दुसरे अनाघात) , ॲनाद्वपस्ट (पद्वहली दोन अनाघात व द्वतसरे साघात) 
व स्पाँडीज (दोन्ही साघात) या गणासंंबंधी आपण ऐकलेले असते. या संज्ञा लोकानंा अद्याप उत्तम पद्वरद्वित 
असून छंदःशास्त्रीय आकृद्वतबधंाच्या सवुसामान्य वणनुासाठी आद्वण द्वववरणासाठी याि सवाद्वधक उपयुक्त 
ठरत असतात. तरीसुद्धा या सवु व्यवस्थेिा अपुरेपणाही आज मोठ्या प्रमाणावर कळून िुकलेला आहे. या 
द्वसद्धान्तात प्रत्यक्ष ध्वनीकडे मुळीि लक्ष द्वदले जात नाही, तसेि त्यातला हट्टाग्रहीपणा पूणुपणे िुकीिा 
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आहे, हेही उघड आहे. पद्याने आलेखात्मक आकृद्वतबधंािें खरोखरीिे काटेकोर पद्वरपालन केले, तर त्या 
पद्याला अत्यंत सपक असा एकसुरीपणा येईल, यािी जाणीव आज प्रत्येकाला िंालेली आहे. छंदोबद्धतेिा 
हा द्वसद्धान्त शाळेतील वगातून व प्राथद्वमक स्वरूपाच्या क्रद्वमक पुस्तकातूंनि काय तो रेंगाळत राद्वहलेला 
आहे. परंतु या द्वसद्धान्तातही काही अंगभतू गुण आहेति. हा द्वसद्धान्त सागंूनसवरून छंदःशास्त्रीय 
आकृद्वतबंधावर लक्ष कें द्वद्रत करणारा असून रिनाकाराच्या बारकाव्याकंडे झकवा व्यस्क्तगत द्ववद्वक्षप्त 
लकबीकडे दुलुक्ष करणारा आहे व या अडिणीिे द्वनराकरण द्वकत्येक आधुद्वनक पद्धतींनाही शक्य िंालेले 
नाही. छंद ही केवळ ध्वद्वनसंबद्ध बाब नसून प्रत्यक्ष कद्ववतेत गर्मभत असणारी व द्वतला पायाभतू ठरणारी बाब 
आहे, ही वस्तुस्स्थती आलेखात्मक छंदःशास्त्राने ओळखलेली आहे. 
 

या द्वसद्धान्तािा दुसरा प्रकार म्हणजे सागंीद्वतक द्वसद्धान्त होय. काव्यातील छंद व संगीतातील लय 
या दोन्ही गोष्टी समतुलय असलयाने छंदािे प्रस्तुतीकरण संगीतलेखनपद्धतीच्या साहाय्याने उत्कृष्ट प्रकारे 
करता येते, या द्ववद्वशष्ट मयादेपयिंत उपयुक्त ठरणाऱ्या धारणेवर हा द्वसद्धान्त आधारलेला आहे. या 
द्वसद्धान्तािी हाताळणी करणारा प्रमाणभतू जुना इंग्रजी गं्रथ म्हणजे द्वसडनी लेद्वनयरकृत सायन्स ऑि 
इांस्ललश व्िसथ (१८८०) हा होय. परंतु अलीकडच्या संशोधकानंी या द्वसद्धान्ताला मुरड घालून त्याला 
सूक्ष्मता आणली आहे. [See esp. M. W. Croll, ‘Music and Metrics’, Studies in Philology, XX (1923) , pp. 388-94; G. R. 

Stewart, Jun., The Technique of English Verse, New York 1930.] अमेद्वरकेत द्वनदान इंग्रजी द्ववषयाच्या अध्यापकामंध्ये 
तरी या द्वसद्धान्ताला मान्यता द्वमळालेली आहे. या द्वसद्धान्तानुसार प्रत्येक अक्षरासाठी एक अद्वनयुक्त 
उच्चतेिा ‘सागंीद्वतक’ स्वर मुक्रर केला जातो व त्या स्वरािी दीघुता (अवधी) ही काहीशी स्वैरपणेि 
ठरद्ववली जाते. सवुसाधारणपणे दीघु अक्षरासाठी अधसु्वर (अधावधी) , अधऱु्हस्व अक्षरासाठी ितुथांश स्वर 
(ितुथांशावधी) , ऱ्हस्व अक्षरासाठी अष्टमाशं स्वर (अष्टमाशंावधी) अशा धतीवर ही व्यवस्था ठरद्ववलेली 
असते. एका बलाघातयुक्त अक्षरापासून दुसऱ्या बलाघातयुक्त अक्षरापयिंत एक खंड (Measure) असे 
गणन करण्यात येते व पठणािी गती काहीशा मोघमपणे, म्हणजे एकतर ¾ झकवा ⅜ झकवा अगदी क्वद्वित 
प्रसंगी ३/२ खंड दशदु्ववणारी द्विन्हे योजून नोंदली जाते. 
 

या पद्धतीनुसार कोणत्याही इंग्रजी काव्यसंद्वहतेिे ‘संगीत लेखन’ करणे शक्य होते. उदा. ‘Lo, the 
poor Indian whose untutored mind’ या पोप कवीच्या इंग्रजी पेंटॅमीटरमधील पंक्तीिे लेखन ⅜ 
खंडानुसार पुढीलप्रमाणे होईल— 
 

 
 

[येथील उभी रेघ म्हणजे टाळीने होणारी खंडािी सुरुवात; १ = एक षोडशाशं अवधी, ⅜खंड 
म्हणजे तीन अष्टमाशं अवधी]  
 

या द्वसद्धान्तानुसार आयॅम व रोकी यातंील भेदािा संपूणुपणे नवा अन्वयाथु लावता येईल. आयॅमिे 
वैद्वशष्ट्ट्य पसं्क्तशषे (छंदोबाह्य) म्हणून मानले गेलेले वा आधीच्या पंक्तीत गणले जाणारे Anacrusis 
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(द्वनयमानुसार साघात अक्षराने प्रारंभ होणाऱ्या पद्यपंक्तीच्या प्रारंभी एक वा दोन अनाघाती अक्षरािंी 
योजना) हे ठरेल. द्ववरामस्थानाचं्या व ऱ्हस्वदीघाच्या यथोद्वित हाताळणीने अगदी पराकोटीच्या व्याद्वमश्र 
छंदािे संगीतलेखन या पद्धतीने करता येणे शक्य आहे. [The most elaborate theoretical book, with hundreds of 
examples, is William Thomson’s The Rhythm of speech, Glassgow 1923. A Recent subtle exponent is John C. pe. The Rhythm of 
Beowulf, New Haven 1942.]  
 

या द्वसद्धान्तािा आणखी एक फायदा असा की, व्यस्क्तपरत्व ेआवतुनाच्या मनोगम्य कालबद्धतेवर 
पद्यािा जो कल असतो, त्यावर हा द्वसद्धान्त भर देतो. शब्दािे वािन करीत असता आपण आपली गती 
कमीजास्त करीत असतो वा उच्चारणात ऱ्हस्वदीघुत्व येत असते अथवा मात्रागटातील मध्यावधी समान 
राखण्यासाठी द्ववराम घेतला जातो, अशा गोष्टींवर ह्या द्वसद्धान्तात द्ववशषे भर असतो. संगीतलेखनािी ही 
पद्धती ‘गेय’ पद्यासंबधंीि द्ववशषे यशस्वी ठरेल, परंतु बोलभाषेत रिलेलया पद्याच्या झकवा वक्तृत्वशाली 
तऱ्हेच्या पद्याच्या बाबतीत ती फारि अपुरी वाटते व सामान्यतः मुक्तपद्याबाबत झकवा कालबद्ध आवतुनािे 
बधंन नसलेलया एखाद्या रिनेबाबत तर ती द्वनरुपयोगीि ठरते. या द्वसद्धान्तािे काही पुरस्कते तर 
मुक्तपद्याला पद्य म्हणून मानायलाि तयार नसतात. [e.g. Donald Stauffer, The Nature of Poetry, New York 1946, pp. 

203-4.] सागंीद्वतक छंदःशास्त्रज्ञ पोवाड्ािा छंद (ballad metre) द्विगणी म्हणून िपखल बसवनू दाखव ू
शकतात झकवा द्विखंडयुक्त मात्रागटािंी व्यवस्था यशस्वी रीतीने लाव ू शकतात, [George R. Stewart, Jun., 

Modern Metrical Technique as Illustrated by balladMeter (1700-1920) , New York 1922.] तसेि तालद्ववस्थापन 
(Syncopation) अशी संज्ञा योजून काही छंदःशास्त्रीय घद्वटतािंी योग्य संगती लाव ूशकतात. ब्राउझनगच्या 
 

The gray sea and the long black land 
And the yellow half-moon large and low 

 
या पकं्तींपैकी पद्वहलीमधील ‘sea’ व ‘black’ तसेि दुसरीमधील‘half’ हे शब्द या तालद्ववस्थापनािे 

द्वनदशकु म्हणून दाखद्ववता येतील. ‘सागंीद्वतक’ द्वसद्धान्तािे फायदे उघडि आहेत. नेहमीच्या दुराग्रही 
शाळकरी वृत्तीिा द्वबमोड करण्याच्या दृष्टीने त्याने बरेि काही साधलेले आहे व स्स्वन् बनु, मेद्वरद्वडथ झकवा 
ब्राउझनग याचं्यासारयया कवींच्या ज्या काही व्याद्वमश्र छंदािंी व्यवस्था शालेय क्रद्वमक पुस्तकामधून 
लागलेली नव्हती, अशािंी यथायोग्य व्यवस्था लावण्यात आलेली आहे व त्यािे संगीत स्वरलेखन करणेही 
त्यायोगे शक्य िंालेले आहे. परंतु या द्वसद्धान्तात काही गंभीर उद्वणवाही आहेत. त्यामुळे व्यस्क्तगत स्वैर 
पठणाला मोकळे रान द्वमळते व सवु तऱ्हेिे पद्य काही मोजक्या कंठाळी ठेक्यात बसद्ववले जाऊन कवी आद्वण 
काव्यप्रणाली याचं्यातील भेदि पुसले जाऊन ते एका पंगतीला येतात. यच्चयावत काव्यािंा मौद्वखक प्रयोग 
मंत्रपठणाच्या धतीवर करता येणे शक्य आहे, अश प्रकारिी समजूत झकवा आर्श्ासन त्यात गर्मभत असावेसे 
वाटते. यामुळे प्रस्थाद्वपत होणारे कालबद्ध आवतुन आत्मद्वनष्ठ पठणापेक्षा फारशा अद्वधक योग्यतेिे मुळीि 
ठरत नाही. परस्परतुलनेने एका पगंतीतील म्हणून मानली गेलेली अशी ती एक ध्वनी आद्वण द्ववराम याचं्या 
द्ववभागािंी पद्धती म्हणूनि काय ती उरते. 
 

ध्वद्वनवैज्ञाद्वनक छंदःशास्त्र म्हणून एका द्वतसऱ्या द्वसद्धान्ताला आजकाल बरीि मान्यता द्वमळत आहे. 
हा द्वसद्धान्त वस्तुद्वनष्ठ पद्धतीच्या काव्यरिनेवर आधारलेला असून त्यात काव्यपठणाच्या प्रत्यक्ष घद्वटतािें 
ध्वद्वनलेखनि नव्हे, तर छायालेखनही करणाऱ्या कंपालेखयंत्रासारयया (Oscillograph) शास्त्रीय 
उपकरणािंा अनेकदा उपयोग केला जातो. जमुनीमध्ये िंीव्हसु व सारान् फ्रान्समध्ये प्रायः इंग्रजी 
उदाहरणािंा उपयोग करणारा व्हेद्वरये व अमेद्वरकेत इ. डब्लय.ू स्स्क्रप्िर यानंी ध्वद्वनवैज्ञाद्वनक संशोधनािी 
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तंते्र छंदःशास्त्राला लावनू दाखद्ववली आहेत. [See bibliography, section III, 2.] त्यातून द्वनघालेलया मूलभतू 
द्वनष्ट्कषांिी संद्वक्षप्त माद्वहती आपणास द्ववलबर एल. स्क्रम्च्या ॲप्रोणचस िु ए सायन्स ऑि इांस्ललश व्िसथ [W. 

L. Schramm, University of Iowa Studies, Series on Aims and Progress of Research, No. 46, Iowa City, Ia. 1935.] या गं्रथात 
द्वमळू शकते. छंदािी अंगभतू द्ववद्ववध तत्त्वे ध्वद्वनवैज्ञाद्वनक छंदःशास्त्राने सुस्पष्टपणे प्रस्थाद्वपत केलेली आहेत, 
म्हणूनआज ध्वनींिी उच्चनीिता लहानमोठेपणा, ध्वद्वनगुण व कालावधी याचं्या संबधंात गोंधळ करण्यास 
द्वनद्वमत्त राद्वहलेले नाही, कारण या गोष्टी वक्त्याच्या मुखातून बाहेर पडलेलया ध्वद्वनलहरींिी कंपनसंयया, 
कंपनद्ववस्तार, कंपनाकृती व कंपनावधी या भौद्वतक आद्वण गणनीय बाबींशी अनुक्रमे सहसंबदं्वधत आहेत, असे 
आता दाखद्ववणे शक्य िंाले आहे. भौद्वतक उपकरणाद्ववषयीिे द्वनष्ट्कष ु इतक्या स्वच्छ रीतीने आपण 
छायाद्वलद्वखत वा रेखादं्वकत करू शकतो की, कोणत्याही प्रत्यक्ष पठणप्रसंगािे सूक्ष्म तपशीलसुद्धा अभ्यासणे 
आता शक्य िंाले आहे. एखाद्या द्ववद्वशष्ट पाठकाने एखाद्या कद्ववतेिा िरण द्वकती मोठ्याने, द्वकती 
कालावधीत, स्वरातील उच्चनीितेिे प्रमाण द्वकतपत ठेवनू म्हटलेला आहे, हे कंपालेखयंत्र दाखव ूशकेल. 
एखाद्या भकंूपालेखयंत्रावरील भकंूपाच्या जबरदस्त कंपनासंारखी आकृती पटरटडाईन लॉटिच्या पद्वहलया 
पकं्तीच्या पठणाने कंपालेखयंत्रावर उमटेल. [See The title-page of Henry Lanz, The Physical Basis of Rime, Stanford 

Press 1931.] ही एक मोठी द्वसद्धीि प्राप्त िंालेली आहे, यात संशय नाही व द्ववज्ञानाकडे कल असणारे अनेक 
लोक (अथाति यातं पुष्ट्कळ अमेद्वरकन आहेत) असा द्वनष्ट्कष ुकाढीत आहेत की, या शोधापलीकडे आता 
जाता येणे शक्य नाही. प्रयोगशाळेतील हे छंदःशास्त्र अथाकडे दुलुक्ष करीत असते, त्याला तसे करणे भागि 
असते; म्हणून असा द्वनष्ट्कषु काढला जातो की, उच्चारणात सलगता असलयामुळे अक्षर नावािी काही वगेळी 
िीजि नसते; शब्दाच्या सीमारेषा कंपालेखायंत्रावर द्वदसू शकत नसलयाने शब्द अशी िीजि मुदलात 
अस्स्तत्वात नाही. तसेि काटेकोर अथाने स्वरावली म्हणूनही कसलीि िीज अस्स्तत्वात नाही; कारण 
स्वरावंर व मोजक्या व्यंजनावंर आधाद्वरत असलेलया उच्चनीितेत आवाजानंी वारंवार द्ववके्षप येत असतो, 
मात्रािंा प्रत्यक्ष कालावधी बराि बदलत असलयाने नेमके कालबद्ध आवतुनही अस्स्तत्वात नसते—असे 
ध्वद्वनवैज्ञाद्वनक छंदःशास्त्रावरून द्वनदशनुास येते. इंग्रजीत तरी द्वनदान ‘ऱ्हस्वदीघुत्व’ ठरीव नसते. कारण 
कधी एखादे दीघु अक्षर प्रत्यक्षात ‘दीघाक्षरा’पेक्षाही दीघु असू शकते. तसेि बलाघातािेही वस्तुद्वनष्ठ असे 
भेद अस्स्तत्वात नाहीत; कारण एखादे ‘आघातयुक्त’ अक्षर हे प्रत्यक्ष ‘अनाघात’ अक्षरापेक्षाही कधी कधी 
कमी तीव्रतेने उच्चारले जाऊ शकते. 
 

परंतु या सवु द्वनष्ट्कषांिी फलश्रुती मान्य करूनही ‘द्ववज्ञान’ या दृष्टीने छंदःशास्त्रािी जी मूळिी 
पायाभतू अशी तत्त्व े आहेत, त्याचं्यावरि गंभीर आके्षप घेता येण्याजोगे आहेत व त्यामुळे 
साद्वहत्याभ्यासकाचं्या दृष्टीने त्यािे मूलय पुष्ट्कळ प्रमाणात उतरते. कंपालेखयंत्रािारे लावलेले शोध हे 
छंदःशास्त्रीय अभ्यासात प्रत्यक्ष उपयुक्त ठरणारे आहेत, ही धारणाि मुळी आमूलाग्र िुकीिी आहे. पद्याच्या 
भाषेतील कालसंकलपना म्हणजे एक अपेद्वक्षत स्वरूपािी कालसंकलपना असते. [Vittorio Benussi, Psychologie 

der Zeitauffassung, Heidelberg 1913, pp. 215 ff.] काही द्ववद्वशष्ट कालावधीनंतर आपण लयीिे संकेतद्विन्ह अपेद्वक्षति 
असतो. परंतु हा कालावधी काटेकोर ठरलेला असण्यािी गरज नसते, तसेि जोवर तो संकेत आपणास 
जोरदार असलयािे जाणवत असते, तोवर त्या कालावधीपयिंत िालण्याइतके त्यािे संकेतद्विन्ह प्रत्यक्षात 
जोरदार असण्यािी आवश्यकता नसते. काल, बलाघात, तसेि उच्चनीिता यासंंबधंीिे हे सारे भेद केवळ 
सापेक्ष व आत्मद्वनष्ठ आहेत, हे सागंीद्वतक छंदःशास्त्रािे म्हणणे द्वनखालंसपणे बरोबर आहे. या उभयतािंी एक 
सवुसामान्य उणीव झकबहुना मयादाि आहे. ते सवुस्वी ध्वनींवर, एका झकवा अनेक पाठकाचं्या प्रत्यक्ष 
पठणद्वक्रयेवर अवलंबनू असतात. परंतु ध्वद्वनवैज्ञाद्वनक छंदःशास्त्र व सागंीद्वतक छंदशास्त्र यािंी फद्वलते फक्त 
एखाद्या या वा त्या द्ववद्वशष्ट पठणापुरतीि द्वनणायक मानता येतात. पाठकाकडून अिूक पठण होते आहे की 
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नाही, तो त्यात पदरिे अंश द्वमसळतो की आकृद्वतबंध द्ववकृत बनद्ववतो, की त्यािे त्याकडे मुळी संपूणु दुलुक्ष 
िंालेले आहे, या वस्तुस्स्थतीिे भान ही शासे्त्र बाळगीत नसतात. 
 

Silent upon a peak in Darien 
 

या पकं्तीसारयया एखाद्या िरणावर छंदःशास्त्रीय आकृद्वतबधं लादून द्वतिे वािन असेही करता 
येईल : ‘Sileʹ nt upòn a peʹ ak in Dárieʹ nझकवा ती पकं्ती गद्य या नात्याने अशीही वािता येईल : 
‘Sileʹ nt upòn a peʹ ak in Dàrien’; झकवा छंदःशास्त्रीय आकृद्वतबधं आद्वण गद्यलय यातं मेळ घालून ती 
आणखीही द्ववद्ववध रीतींनी वािता येईल. ‘Sileʹ nt’ शब्द ऐकताना इंग्रजी भाद्वषक या दृष्टीने आपणास 
‘स्वाभाद्ववक’बोलण्यािी मोडतोड केलयािे जाणवेल, तरीसुद्धा ‘siʹ lent’ असे ऐकत असताना मागील 
पकं्तीतून ‘पुढे ओढून घेतलेलया’ (.‘carry Ôver’) स्वरूपािा छंदःशास्त्रीय आकृद्वतबधं तेथे अवश्य जाणवले. 
तडजोड म्हणून स्वीकारलेला ‘अस्स्थर बलाघात’ (‘hovering accent’) या दोन िरमसीमाचं्या दरम्यान 
कोठेही पडेल. परंतु छंदःशास्त्रीय वस्तुस्स्थती ही छंदःशास्त्रीय आकृद्वतबधं आद्वण गद्यलय यामंधील तणाव, 
‘प्रद्वतच्छेद’ (‘counter point’) यािंीि बनलेली असते, त्यामुळे छंदःशास्त्रीय वस्तुस्स्थतीच्या द्ववश्लेषणाच्या 
संदभात, पठण कसेही केले, तरी सवु प्रकारच्या पठणप्रयोगात पाठकािा व्यस्क्तगत असा द्ववद्वशष्ट 
पठणप्रयोग गैरलागू ठरतो. 
 

केवळ ध्वद्वनवैज्ञाद्वनक वा सागंीद्वतक छंदःशास्त्रीय पद्धतींना पद्यािा आकृद्वतबधं दुगमु वा 
अनाकलनीय राहणारा आहे. कोणत्याही छंदःशास्त्रीय द्वसद्धान्तात, काही िंाले तरी, पद्याच्या अथाकडे 
दुलुक्ष करून िालत नाही. उदा. जॉजु आर. स्ट्युअटु या श्रेष्ठ सागंीद्वतक छंदःशास्त्रज्ञािे म्हणणे असे आहे 
की, ‘अथाद्वशवाय पद्यािे अस्स्तत्व शक्य आहे.’ यािे कारण तो असे सागंतो की, ज्या अथी ‘छंद हा 
अथापासून मूलतः स्वतंत्र आहे, त्याअथी कोणत्याही द्ववद्वशष्ट पकं्तीच्या छंदःशास्त्रीय संरिनेिे पूणुतः 
अथुद्वनरपेक्ष असे पुनःप्रस्तुतीकरण आपणासं यथातर्थय रीतीने करता आले पाद्वहजे.’ [G. R. Steward, The 

Technique of English Verse, New York 1930, p. 3.] व्हेद्वरये आद्वण सारान् यानंी असे आग्रही मत माडंले आहे की, 
‘भाषा कळत नसली, तरीसुद्धा एखाद्या भाषेतील पद्य श्रवण करणाऱ्या परक्या माणसािी भदू्वमका आपण 
स्वीकारली पाद्वहजे.’ [Saran, Deutsche Verslehre, loc. cit., p. I; Verrier, Essai..., Vol. I, p. IX.] परंतु ही भदू्वमका प्रत्यक्ष 
व्यवहारात द्वटकण्याजोगी नाही व स्ट्युअटुने तर द्वतिा खरोखर त्यागि केलेला आहे. [Stewart has to introduce 

the term ‘phrase’, which implies an understanding of meaning.] द्वशवाय छंदःशास्त्राच्या कोणत्याही साद्वहस्त्यक 
अध्ययनात ती स्वीकारलयास पद्वरणामी ते घातक ठरेल. अथाकडे लक्षि द्यायिे नाही, असे म्हटलयास शब्द 
व वाक्संप्रदाय या संकलपना अद्वजबात सोडून द्वदलयागत होतात व अखेरीस द्वभन्न द्वभन्न कवींच्या पद्यातंील 
द्ववद्ववध भेदाचं्या द्ववश्लेषणािी शक्यताही सोडून द्यावी लागते. लादलेली वाक्संप्रदायद्ववषयक रिनां, लयीिा 
आवगे व प्रत्यक्ष बोलािी लय याचं्यातील प्रद्वतच्छेदामुंळे (counterpoints) इंग्रजी पद्यबधंाला द्वनयद्वमतपणा 
येत असतो. परंतु पद्याच्या अथाशी पद्वरिय िंालयानेि वाक्संप्रदायाच्या द्ववभाजनािे द्वनधारण करणे शक्य 
होते. 
 

यासाठी रद्वशयन रूपवाद्यानंी [See bibliography and Victor Erlich, Russian Formalism, The Hague 1955.] 

छंदःशास्त्र एका सवुस्वी नवीन पायावर उभे करण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. ‘आवृत्तगण’ (‘foot’) ही संज्ञा 
त्यानंा अपुरी वाटते. कारण ‘आवृत्तगण’–द्ववरद्वहत पद्य मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. कालबद्ध आवतुनािे 
तत्त्वआत्मद्वनष्ठतेने का होईना, पुष्ट्कळशा पद्याला लागू होण्यासारखे असले, तरी तेसुद्धा पद्याच्या द्ववद्वशष्ट 
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प्रकारामुळे मयाद्वदत राहते व त्यात वस्तुद्वनष्ठ परीक्षणाला वाव असत नाही. या सवुि द्वसद्धान्तामधील 
काव्यात्म लयीच्या मूलभतू एकसमान घटकािी संकलपनाि मुळात िुकीिी केलेली आहे, असे या 
रूपवाद्यािें प्रद्वतपादन आहे. आपण जर का पद्याकडे एखाद्या बलाघातयुक्त अक्षराभोवती (झकवा 
प्रमाणाद्वधद्वष्ठत पद्धतींमधील दीघाक्षराभोवती) एकद्वत्रत गोळा केलेले द्ववभक्त अवयव या दृष्टीने पाद्वहले, तर 
ज्याला काव्यात गणता येणार नाही, अशा भाद्वषक प्रकटीकरणाच्या प्रकारात असेि गट, एवढेि नव्हे तर 
अशाि पद्धतीच्या गटािंी क्रमबद्ध माद्वलका आढळणे शक्य आहे, ही गोष्ट आपणासं नाकारता येणार नाही. 
तेव्हा लयीच्या एकात्मतेिे तत्त्व ‘आवृत्तगण’ (‘foot’) हे ठरत नसून पूणु पंक्ती हेि ठरते, हाि द्वनष्ट्कषु 
रद्वशयन द्वविानानी स्वीकारलेलया व्यिूमानसशास्त्रीय (Gestalt) द्वसद्धान्तातून द्वनघतो. पदानंा स्वयंभ ूअसे 
अस्स्तत्व नसते; त्यानंा संपूण ु पद्याच्या संदभाति काय ते अस्स्तत्व असू शकते. पद्यातील प्रत्येक 
बलाघाताच्या स्थानानुसार म्हणजे तो प्रथम, द्वितीय वा तृतीय यापं्रमाणे कोणत्या पदी आहे, त्यानुसार 
प्रत्येक बलाघातािी स्वतःिी अशी खास गुणवैद्वशष्ट्ट्ये असतात. पद्याच्या संघटनात्मक एकात्मतेिे तत्त्व 
द्वभन्न द्वभन्न भाषागद्वणक व त्याचं्या छंदःशास्त्रीय पद्धतीगद्वणक द्वभन्न द्वभन्न ठरत असते. काही द्ववद्वशष्ट 
मुक्तपद्यापंुरते हे एकात्मतेिे तत्त्व ‘स्वरावली’ (melody) म्हणजे ध्वनींच्या उच्चनीितेतील क्रम हे ठरते व 
केवळ तेि त्यािे गद्याहून व्यवच्छेदक लक्षण असते. [Jan Mukarovský, ‘Intonation comme facteur de rythme 

poétique’, Archives néerlandaises de phonétique expérimentale, VIII-IX (1933) , pp. 153-65.] आपणास एखाद्या 
मुक्तपद्याच्या पद्वरच्छेदािासंदभ ुमाहीत नसेल, वा तो संदभ ुमुक्तपद्यातला आहे, हे दशदु्ववणारे मुद्रणािे तंत्र 
नसेल, तर तो पद्वरच्छेद गद्य गणून वव गद्यसरणीहून कसलाही फरक न करता आपण वािू शकू. परंतु तो 
पद्य म्हणूनही वािला जाऊ शकतो व म्हणून तो वगेळ्या पद्धतीने म्हणजे द्वभन्न प्रकारिे स्वराघात देऊन 
वािला जाईल. हा स्वराघात द्विखंडयुक्त झकवा द्विगणी असतो, असे त्यानंी (रूपवाद्यानंी) अत्यंत 
तपद्वशलवारपणे दाखवनू द्वदलेले आहे; व आपण जर स्वराघाताला अद्वजबात छाट द्वदला, तर पद्य हे पद्य 
राहाति नाही, ते केवळ लययुक्त गद्य बनते. 
 

नेहमीच्या रूढ छंदोबद्ध पद्यािा अभ्यास करीत असताना आकृद्वतबधं व बोलण्यातली लय यातंील 
संबधंासाठी रद्वशयन अभ्यासक सासं्ययकी पद्धती लागू करतात. अध्यारोद्वपत छंद व बोलण्यािी सवुसामान्य 
लय यातील साके्षपी स्वरूपािा प्रद्वतच्छेदात्मक (counterpuntat) आकृद्वतबंध म्हणून ते पद्यािी संकलपना 
करतात, कारण त्याचं्या धारदार शब्दातं सागंायिे तर पद्य हे रोजच्या भाषेवरील ‘सुसंघद्वटत असा 
बलप्रयोग’ होय. ‘लयबद्ध आवगे’ व आकृद्वतबंध यामंध्ये ते भेद मानतात. आकृद्वतबधं हा स्स्थद्वतशील व 
आलेखात्मक असतो, तर ‘लयबद्ध आवेग’ गद्वतशील व प्रगमनशील असतो. पुढे कोणती संकेतद्विन्हे येणार 
आहेत, त्यािा अंदाज आपणास आधीि येतो. केवळ कालद्ववषयक घटकतत्त्विेनव्हेत, तर कलाकृतीच्या 
अन्य घटकतत्त्वािंीही संघटना आपण करीत असतो. ‘लयबद्ध आवगेा’िी अशी संकलपना केलयास तो 
शब्दाचं्या द्वनवडीवर, वाक्यद्ववन्यासाच्या संरिनेवर व म्हणून पद्याच्या सवुसाधारण अथावरसुद्धा प्रभाव 
गाजद्ववतो. 
 

याबाबत योजली जाणारी सासं्ययती पद्धती अद्वतशय साधी आहे. द्ववश्लेषण करावयास घेतलेलया 
प्रत्येक कद्ववतेतील वा काव्यखंडातील हरएक अक्षरावर बलाघात येणाऱ्या उदाहरणािंी टके्कवारी काढली 
जाते. एखादी पेटॅमीटर-पद्धतीिी पद्यपकं्ती छंदोरिनादृष्ट्ट्या पूणपुणे द्वनयद्वमत स्वरूपािी असलयास क्रमाने 
पद्वहलया अक्षराला शून्य तर दुसऱ्याला शभंर, द्वतसऱ्याला शून्य तर िवर्थयाला शभंर अशा पद्धतीने सासं्ययकी 
टके्कवारी पुढे दशवुीत नेली जाते. अक्षरािंी संयया दशदु्ववण्यासाठी आडवी तर टके्कवारी दशदु्ववण्यासाठी उभी 
रेषा काढून आलेखात्मक पद्धतीने हे सवु माडंले जाते. परंतु अशी अगदी द्वनयमबद्ध काव्यरिना क्वद्विति 
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द्वमळायिी. कारण अगदी सोपे आहे; तशी ती असलयास अगदी एकसुरीि वाटेल. आकृद्वतबधं व त्यािी 
प्रत्यक्ष पद्वरणती यामंध्ये बहुतेक पद्याचं्या संदभात एक प्रद्वतच्छेदझबदूि आढळून येतो. उदा. मुक्तरिनेच्या 
पद्यात प्रथमाक्षरावर बलाघात असणाऱ्या उदाहरणािंी संयया थोडी अद्वधक असू शकेल. ही सवु पद्वरद्वित 
घटना ‘रोकेइक फूट’ झकवा ‘अस्स्थर’ (‘hovering’) आघात झकवा ‘अन्यादेश’ (substitution) या 
शब्दामाफुत वर्मणली जाते. नुसती आकृतीि पाद्वहलयास हा आलेख खूपि सपाट वाटण्यािा संभव आहे. 
परंतु ते पद्य जर ‘पेंटॅमीटर’ पद्धतीिे व ‘पेंटॅमीटर’ मध्येि रिायिे, म्हणून हेतुपूवुक रिलेले असेल, तर 
आलेखात २, ४, ६ व ८ या अक्षरावंर उत्कषझुबदूकडे जाण्यािी एक सवुसाधारण प्रवृत्ती द्वदसून येईल. 
अथाति ही सासं्ययकी पद्धती काही स्वयमेव साध्य ठरत नाही, तरीपण संपूणु कद्ववतेिा परामश ु घेऊन 
थोड्ाशा पकं्तीवरून उघड न होणाऱ्या प्रवृत्ती स्पष्ट करणे हा द्वतिा खरा फायदा आहे, काव्यप्रणाली व 
कवी यातंील भेदािें दशनु एकाि दृद्वष्टके्षपात घडद्ववणे हाही द्वतिा आणखी एक फायदा आहे. रद्वशयन भाषेला 
ही पद्धती द्ववशषे िागंलया रीतीने लागू पडते, कारण तीत दर शब्दागद्वणक फक्त एकि बलाघात असतो. 
(दुय्यम आघात हे बलाघात नसून ती र्श्सनाशी द्वनगद्वडत असणारी एक बाब असते.) परंतु इंग्रजीत दुय्यम 
बलाघात तसेि पूवुगामी व पश्चाद्गामी आघातामुंळे अनाघाती बनलेले शब्द (Enclitic व proclitic words) 
द्वविारात घ्याव े लागत असलयामुळे इंग्रजी पद्यािे सासं्ययकीकरण समाधानकारकपणे करावयािे तर ते 
बरेि व्याद्वमश्र होईल. 
 

आदश ुआकृद्वतबधंािे पद्वरपालन द्वभन्न द्वभन्न संप्रदाय व द्वभन्न द्वभन्न कवी द्वभन्न द्वभन्न पद्धतीने करीत 
असतात, प्रत्येक संप्रदायािा व कधी कधी प्रत्येक कद्ववतेिा स्वतःिा वगेळा असा छंदःशास्त्रीय प्रमाणक 
(norm) असतो व म्हणून कोणत्याही एका आग्रही मतप्रणालीनुसार संप्रदायािे व कवीिे मूलयमापन करणे 
अनुद्वित आद्वण िुकीिे ठरत असते, या गोष्टीवर रद्वशयन छंदःशास्त्रज्ञानंी खूपि भर द्वदलेला आहे. 
पद्यरिनेिा इद्वतहास म्हणजे द्वभन्न द्वभन्न प्रमाणकामंधील सतत िाललेला एक संघषुि वाटतो व त्यात एका 
आत्यंद्वतक प्रमाणकाच्या स्थानी दुसरे आत्यंद्वतक प्रमाणक येण्यािा खूपि संभव असतो. तसेि हरएक 
भाद्वषक पद्धतीनुसार पद्यरिनेत जी फार मोठी द्वभन्नता असते, तीवरही रद्वशयनानंी आवश्यक तेवढा भर 
द्वदलेला आहे. अक्षरात्मक, बलाघातात्मक व प्रमाणात्मक असे पद्यरिनापद्धतीिे नेहमीिे वगीकरण केवळ 
अपुरेि नव्हे, तर द्वदशाभलू करणारे आहे. उदा. सबो–क्रो ॲट व द्वफद्वनश महाकाव्याच्या पद्यात अक्षर, 
प्रमाण व बलाघात ही द्वतन्ही तत्त्व े कायुकारी ठरत असतात. द्ववशुद्ध प्रमाणात्मक म्हणून गैरसमजुतीने 
मानलया गेलेलया लॅद्वटन छंदःशास्त्रातही प्रत्यक्षामध्ये हे बलाघात तसेि शब्दाच्या िरमसीमा याकंडे लक्ष 
पुरद्ववलयामुळे, मोठ्या प्रमाणात पद्वरवतुन घडत आलेले होते, असे आधुद्वनक संशोधनाने दाखवनू द्वदलेले 
आहे. [Eduaŕd Fraenkel, Iktus und Akzent im lateinischen Sprechvers, Berlin 1928.]  
 

भाषा या आपापलया लयीच्या आधारतत्त्वानुसार वगेवगेळ्या ठरत असतात. इंग्रजी भाषा ही उघडि 
बलाघातानंी द्वनयत िंालेली आहे. तीमध्ये बलाघाताच्या मानाने प्रमाणाला दुय्यम महत्त्व असते, तर 
लयीच्या प्रयोजनात शब्दाचं्या िरमसीमा महत्त्वािे कायु बजावीत असतात. सवुस्वी एकाक्षरी शब्दानंी 
बनलेला िरण व सवुस्वी अनेकाक्षरी शब्दानंी बनलेला िरण यातंील लयभेद लक्षणीय ठरणारा असतो. 
िेक शब्दािी िरमसीमा हाि लयीिा पाया असून नेहमी द्वतच्यावरि अद्वनवायुपणे बलाघात असतो. येथे 
प्रमाण हे केवळ वैद्ववध्यदशकु पयायी तत्त्व ठरते. द्विनी भाषेत आवाजािी उच्चनीिता ही लयीिा मुयय 
आधार असते, तर प्रािीन ग्रीक भाषेबाबत प्रमाण हे संघटनातत्त्व ठरते व ध्वनीिी उच्चनीिता व शब्दािी 
िरमसीमा ही वैद्ववध्यदशकु पयायी तत्त्वे ठरतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

एखाद्या द्ववद्वशष्ट भाषेच्या इद्वतहासात पद्यरिनेच्या एका प्रकारच्या पद्धतींिी जागा दुसऱ्या प्रकारच्या 
पद्धतींनी घेतली, एवढ्यासाठी आपण ‘प्रगती’ िंाली झकवा जुन्या पद्धती या केवळ बेंगरूळ वा द्वभकार झकवा 
उत्तरकालीन प्रस्थाद्वपत पद्धतींच्या फारतर जवळपास येणाऱ्या आहेत, असे अद्वधके्षपाने म्हणून त्या टाकाऊ 
ठरद्ववता कामा नये. रद्वशयन भाषेच्या इद्वतहासातील एका प्रदीघु कालखंडावर अक्षरात्मकतेिा तर िेक 
भाषेत प्रमाणात्मक छंदोरिनेिा पगडा होता. द्वलडगेट, हॉज व स्केलटन् यासंारयया कवींनी सदोष पद्य 
रिलेले नाही, तर स्वतःच्या खास संकेतािें पालन केलेले आहे, यािी जाणीव राखलयास, िॉसरपासून 
सरीपयिंत इंग्रजी कवींच्या पद्यरिनेच्या अध्ययनात क्रातंी घडवनू आणणे शक्य होईल. [Some beginnings are to 

be found in Albert H. Licksider, Chapters on the Metric of the Chaucerian Tradition, Baltimore 1910.] द्वसडनी स्पेन्सर व 
गदॅ्वब्रएल हावी याचं्यासारयया नामवतंानंी इंग्रजीमध्ये प्रमाणात्मक छंद सुरू करण्यािे जे प्रयत्न केले व 
ज्यासाठी त्यािंा फार उपहास िंाला, त्या प्रयत्नािेंही तकुशुद्ध समथुन करणे त्यामुळे शक्य होईल. पूवीच्या 
बऱ्यािशा इंग्रजी पद्यरिनेत आढळणारा अक्षरात्मकतेिा कडक बदं्वदस्तपणा या द्ववफल म्हटलया गेलेलया 
िळवळीमुळे मोडून काढलेला असलयामुळे द्वनदान ऐद्वतहाद्वसकदृष्ट्ट्या तरी ती िळवळ महत्त्वािी ठरते. 
 

याबरोबरि छंदोरिनेिा तौलद्वनक इद्वतहास रिण्यािा प्रयत्नही करता येण्याजोगा आहे. सुप्रद्वसद्ध 
फ्रें ि भाषावैज्ञाद्वनक अंतोन मेये यानंी ‘Les origins indo—europeʹ enes des meʹ tres grecs’ या 
आपलया गं्रथात इंडोयुरोद्वपयन छंदःशास्त्राच्या पुनरुिनेच्या हेतूने ग्रीक व वैद्वदक छंदािंा तौलद्वनक अभ्यास 
पुढे माडंला आहे. [A. Meillet, Les Origines indo-européennes des mètres grecs. Paris 1923.] व रोमन याकोब सन याने 
अक्षरात्मकिरण व द्ववलक्षण बद्वदस्त असे प्रमाणात्मक वाक्यागं यािंा संयोग साधणाऱ्या या प्रािीन 
आकृद्वतबंधाशी युगोस्लाव्ह महाकाव्यािे पद्य खूपि द्वमळतेजुळते आहे, असे दाखवनू द्वदलेले आहे. [Roman 
Jakobson. ‘Uher den Versbau der serbokroatischen Volkseper’, Archives néerlandaises de phonétique expérimentale, VIII-IX 
(1933) , pp.135-53.] लोकसाद्वहत्यातील द्ववद्ववध पद्यामंधील भेद दशवुनू त्याचं्या इद्वतहासािा मागोवा घेणे शक्य 
आहे. महाकाव्यातील पठणयोग्य भाग व भावकाव्यातील ‘स्वरावद्वलयुक्त’ पद्य यामंध्ये काटेकोर भेद करणे 
अवश्य आहे. प्रत्येक भाषेतील महाकाव्यािे पद्य हे रूढ पद्धतींिे अद्वधक प्रमाणात रक्षण करीत असते, तर 
गीतात्मक पद्य हे भाषेच्या ध्वद्वनशास्त्रीय अंगाशी अद्वतशय द्वनगद्वडत असलयाने अशा पद्यात राष्ट्राराष्ट्रानुंसार 
खूपि वैद्ववध्य आढळण्याजोगे असते. अगदी आधुद्वनक पद्याच्या बाबतीतसुद्धा वक्तृत्वशाली, संवादात्मक व 
‘स्वरावद्वलयुक्त’ पद्य यातंील भेद ध्यानात घेणे महत्त्वािे ठरते. सागंीद्वतक द्वसद्धान्ताच्या प्रभावाखाली 
गीतात्मक पद्यामध्येि गुंतून पडलयाने इंग्रजी छंदःशास्त्रज्ञानंी या भेदाकंडे दुलुक्ष केलेले आहे. [Thomas 
MacDonagh (Thomas Campion and the Art of English Poetry, Doublin 1913) distinguishes between song, speech, and chant 
verse.]  
 

बोद्वरस एशनेबाम याने एकोद्वणसाव्या शतकातील रद्वशयन भावकाव्याच्या पद्यरिनेवरील अद्वतशय 
उपयुक्त गं्रथात [Boris E. Eikhenbaum, Melodika lyricheskovo stikha (The Melody of Lyrical Verse) , St Petersburg 1922.] 

‘स्वरावद्वलयुक्त’ व ‘गेय’ पद्याच्या संदभात स्वराघाताच्या कायािे द्ववश्लेषण करण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. 
द्वत्रपद्वदयुक्त मात्रागट, उद्गारवािक व प्रश्नाथुक वाक्यातंील स्वराघातािंी पद्धती तसेि समातंरत्वावर 
आधारलेले वाक्यद्ववन्यासात्मक आकृद्वतबधं या गोष्टींिी स्वच्छंदतावादी भावकाव्याने कसा फायदा 
उठद्ववलेला आहे, हे त्याने वेधकपणे दाखवनू द्वदलेले असले, तरी आमच्या मते ‘गेय’ पद्याच्या संदभातील 
स्वराघाताच्या रिनात्मक सामर्थयाबद्दलिा कें द्रवती द्वसद्धान्त त्याला काही प्रस्थाद्वपत करता आलेला नाही. 
[See the criticism of Eikhenbaum in Viktor Zhirmunsky’s Voprosy teorii literatury (Questions of the Theory of Literature) , 
Leningrad 1928.]  
 



 

अनुक्रमणिका 

रद्वशयन द्वसद्धान्तातंील पुष्ट्कळशा पैलंूसंबधंी आपणास साशकंता वाटली, तरी एका बाजूला 
प्रयोगशाळा आद्वण दुसऱ्या बाजूला सागंीद्वतक छंदःशास्त्रज्ञािंा शुद्ध व्यस्क्तद्वनष्ठतावाद यािंी कोंडी फोडून 
रद्वशयनानंी नवा रस्ता शोधून काढला आहे, हे नाकारती येणार नाही. बऱ्याि गोष्टी अजून अस्पष्ट व द्वववाद्य 
असलया, तरी भाषाद्ववज्ञान आद्वण साद्वहस्त्यक शब्दाथुद्ववज्ञान याचं्याशी आज छंदःशास्त्राने जरूर तो संबंध 
पुन्हा जोडून घेतलेला आहे. अथाशी काडीमोड न करता, कलाकृतीच्या समग्रतेिे घटक म्हणून ध्वनी आद्वण 
छंद यािंा अभ्यास होणे अगत्यािे आहे, असे आम्हास वाटते. 
 

⬝ 
 
32. [This notation comes from Morrisow W. Croll, The Rhythm of English Verse mimeographed pamphlet, Princeton 1929) , p. 
8. It seenis a highly artificial reading to substitute a rest for a primary accent.]  
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१४ 
शैली आणि शैलीणवज्ञान 
 
 

अगदी शब्दशः पाद्वहलयास भाषा हीि साद्वहस्त्यक कलावतंािी सामग्री असते. ज्याप्रमाणे 
द्वशलपकृतीिे वणनु ‘कपळे द्वछनून काढलयावर उरलेला संगमरवरी द्वशलाखंड’ असे केले जाते, त्याप्रमाणे 
प्रत्येक साद्वहत्यकृती हा त्या त्या द्ववद्वशष्ट भाषेतून केवळ द्वनवडून घेतलेला भाग असतो, असे म्हणता येईल. 
एफ. डब्लय.ू बेट्सन् याने आपलया इांस्ललश पोएरी अँड दी इांस्ललश लँलवेन या गं्रथात साद्वहत्य हे भाषेच्या 
सवुसामान्य इद्वतहासािाि एक भाग असून ते सवुस्वी भाषेवरि अवलंबून असते, असे प्रद्वतपादन केले आहे : 
 

‘कोणत्याही कद्ववतेवर उमटलेला द्ववद्वशष्ट युगािा ठसा कवीमध्ये शोधावयािा नसून त्या त्या द्ववद्वशष्ट 
भाषेति शोधावयािा असतो, असा मािंा द्वसद्धान्त आहे. माझ्या मते काव्यािा खरा इद्वतहास म्हणजे 
उत्तरोत्तर रिलया गेलेलया काव्याच्या भाषेच्या स्वरूपात घडून आलेलया पद्वरवतुनािंा इद्वतहास असतो व ही 
भाद्वषक पद्वरवतुनेही सामाद्वजक व बौद्वद्धक प्रवृत्तींच्या दबावामुळे घडून आलेली असतात.’ [F. W. Bateson, 
English Poetry and the English Language, Oxford 1934, p. VI.]  
 

काव्येद्वतहास हा भाषेद्वतहासावर द्वकती द्वनकटत्वाने अवलंबनू असतो, त्यािे समथुन बेट्सन् याने 
िागंले केले आहे. इंग्रजी काव्याच्या क्रमद्ववकासािा द्वविार केलयास तो, द्वनदानपक्षी एद्वलिंाबेथकालीन 
बोलभाषेिा स्वैर ओजस्वीपणा, अठराव्या शतकातील संयत द्ववशदता व स्व्हक्टोद्वरयायुगातील मोघम 
पसरटपणा या गोष्टींशी खद्विति समातंर असलयािे द्वदसून येते. भाद्वषक द्वसद्धान्त हे काव्येद्वतहासात 
महत्त्वािी कामद्वगरी बजावीत असतात. उदा. हॉब्जच्या बुद्वद्धप्रामाण्यवादािा वाच्याथावरील भर, द्ववशदत्व 
व वैज्ञाद्वनक धतीिे अलपाक्षरत्व या गोष्टींिा अनेकदा, आडवळणी का होईना, पण जबरदस्त पगडा इंग्रजी 
कद्ववतेवर आहे असे द्वदसून येते. 
 

कालु व्होस्लरशी सहमत होऊन पुढीलप्रमाणे प्रद्वतपादन करता येईल : राजकीय, सामाद्वजक 
धार्ममक प्रवृत्तींच्या झकवा देशकालपद्वरस्स्थतीच्या नेहमीच्या द्ववश्लेषणाने द्ववद्वशष्ट कालखंडातील 
साद्वहत्येद्वतहासािा जेवढा फायदा होतो, कमीत कमी तेवढा तरी फायदा भाद्वषक पद्वरस्स्थतीच्या द्ववश्लेषणाने 
होऊ शकेल. [K. Vossler, Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie, Munich 1923, p. 37.]  
 

द्ववशषेतः जेव्हा एखाद्या कालखंडात वा एखाद्या देशात द्ववद्ववध प्रकारच्या रूढ भाद्वषक प्रवृत्तींमध्ये 
विुस्वासाठी िंगडा िाललेला असतो, तेव्हा कवींिे वाक्प्रयोग, त्यािें दृद्वष्टकोण व त्याचं्या द्वनष्ठा या बाबी, 
केवळ भाद्वषक द्ववकासाच्या दृष्टीनेि नव्हे; तर त्या कवींिी कला समजावनू घेण्याच्या दृष्टीनेही फार 
महत्त्वाच्या ठरतात. इटलीसारयया देशात साद्वहत्येद्वतहासकारानंा ‘भाद्वषक समस्या’ फारशी डावलता येणार 
नाही. ‘Frankreichs kultur im spiegel seiner Sprachentwicklung’ या आपलया गं्रथात व्होस्लरने 
आपला साद्वहस्त्यक व्यासंग वारंवार कारणी लावलेला आहे. रद्वशयामध्ये, समकालीन रद्वशयन भाषेतील 
द्वभन्न द्वभन्न घटकतत्त्वािंा पुद्वश्कनने जो उपयोग केलेला आहे, त्यािे साके्षपी द्ववश्लेषण स्व्हक्टर स्व्हनोग्रोदोव 
याने केले आहे. ती तत्त्व ेअशी : स्लास्व्हक धमुमंद्वदरािारा आलेले घटक, प्रिद्वलत बोलभाषा, गदॅ्वलक व 
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ट्यूटॉद्वनक वाक्प्रयोग. [Vossler, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung, Heidelberg 1913 (new ed., 1929, 
as Frankreichs Kultur und Sprache) ; Viktor Vinogradov, Yazyk Pushkina (Pushin’s Language) , Moscow 1935.]  
 

तरीसुद्धा बेटसन्िा दावा अवाच्या सवा पद्धतीने माडंला गेला आहे, यात शकंा नाही, पण 
त्यािबरोबर काव्यामध्ये भाद्वषक पद्वरवतुने केवळ यदृच्छेने प्रद्वतझबद्वबत िंालेली असतात, ही भदू्वमका 
स्वीकारणेही अशक्य आहे. भाषा व साद्वहत्य यामंधील नाते िंिात्मक असते, हे आपण कधीही द्ववसरता 
कामा नये. भाषेच्या द्ववकासावर साद्वहत्यािा जबरदस्त प्रभाव पडत आलेला आहे. ज्याप्रमाणे लूथर, गटे 
आद्वण स्वच्छंदतावादी लेखक यांिा प्रभाव वजा केलयास आधुद्वनक जमुन भाषेला स्वतःिे अस्स्तत्वि उरणार 
नाही, त्यािप्रमाणे नव्य-अद्वभजाततावादी साद्वहत्य वगळून आधुद्वनक फ्रें ि व आधुद्वनक इंग्रजी भाषा यानंाही 
अस्स्तत्व उरणार नाही. 
 

तसेि बौद्वद्धक झकवा सामाद्वजक प्रवृत्तींच्या प्रत्यक्ष प्रभावापासून साद्वहत्यािी फारकत करणे ही 
गोष्टही द्वटकणारी नाही. अठराव्या शतकातील काव्य तलदशी व अगदी द्ववशद स्वरूपािे िंाले, यािे कारण 
तत्कालीन भाषाि मुळी तलदशी व द्ववशद स्वरूपािी बनलेली होती, असा बटेसन्िा युस्क्तवाद आहे. 
पद्वरणामी कद्ववमंडळी बुद्वद्धप्रामाण्यवादी असो वा नसो, द्वतला सहज–द्वसद्ध भाषेच्या साधनािा उपयोग करणे 
भागि होते. परंतु ब्लेक व द्वक्रस्टॉफर स्माटु याचं्या रिनेवरून हे द्वदसून येते की, अतार्मकक वा तकुदुष्ट 
दृद्वष्टकोणसुद्धा काव्याच्या शब्दकळेत रूपातंर घडव ूशकतो झकवा मागलया अवस्थेकडे पुन्हा पद्वरवतुन घडव ू
शकतो. 
 

द्ववद्ववध भाषािंा समावशे असणारा, केवळ द्वविारप्रणालींिा इद्वतहासि नव्हे, तर साद्वहत्यप्रकारािंा, 
छंदोरिनािंा व कथासूत्रािंा इद्वतहास रिणे शक्य होते, या एकाि गोष्टीवरून खरे पाहता साद्वहत्य हे 
पूणपुणे भाषेवर अवलंबनू असत नाही, हे स्पष्ट होते. तेव्हा काव्य एका बाजूला द्वन नाटक व कादंबरी दुसऱ्या 
बाजूला, अशी छेदकरेषा काढणे ओघानेि येते. एफ. डब्लय.ू बेटसन् याच्यासमोर मुययतः काव्यि होते व 
सुद्वश्लष्ट बाधंणी असणारे काव्य भाषेच्या ध्वनी व अथु या अंगाशंी द्वनगद्वडत असते, ही गोष्ट नाकारणे कठीण 
आहे. 
 

यािी कारणेही कमीजास्त प्रमाणात स्पष्टि आहेत. छंद हे भाषेतलया ध्वद्वनरूपािंी संघटना साधीत 
असतात. त्याचं्यामुळे गद्य भाषेच्या लयीला द्वनयद्वमत आवतुने साधणारा पद्धतशीरपणा येतो, तसेि 
अक्षराचं्या ऱ्हस्वदीघुत्वालाही सरलत्व प्राप्त होते. उच्च स्वराशं झकवा नादगुण याचं्या प्रकटीकरणासाठी 
स्वर लाबंद्ववले जाऊन गद्वतमानता रोधली जाते. पद्वरणामी उच्चारपद्धतीला व भाषणातील स्वरावलीला 
सरलत्व व द्वनयद्वमतपणा येत असतो. [These are the results of P. Verrier’s careful experiments as given in Essai sur les 

principes de la metriane anglaise, Paris 1909-10, Vol. I. p. 113.] तेव्हा छंदाचं्या प्रभावामुळे शब्दािें प्रत्यक्षीकरण होते : 
त्याचं्याकडे व त्याचं्या ध्वनीकडे लक्ष वधेले जाते. उत्तम कद्ववतेत शब्दाचं्या परस्परसंबधंावंर द्वनरद्वतशय भर 
द्वदलेला असतो. 
 

काव्याथु हा ससंदभ ु असतो : शब्द हा केवळ कोशगत अथािा वाहक नसून तो समानाथी व 
समानध्वद्वनयुक्त शब्दाचं्या छटावलयािंाही वाहक असतो. शब्दामंधून केवळ त्यािंा व्यस्क्तगत अथु भावतो 
असे नाही; तर ध्वनी, अथु वा व्युत्पत्ती याचं्याशी संबदं्वधत असणाऱ्या शब्दाचं्याि केवळ नव्हे; तर तद्विरुद्धाथी 
शब्दाचं्या तसेि वगळलया गेलेलया शब्दाचं्या अथुच्छटाही त्यातूंन उमटद्ववलया जात असतात. 
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एविं, काव्याभ्यासात भाषाभ्यासाला असाधारण महत्त्व प्राप्त होते. व्यावसाद्वयक भाषावैज्ञाद्वनक 
ज्याकडे दुलुक्ष करतात झकवा ज्याला क्षलु्लक समजतात, अशा प्रकारिा भाषाभ्यास, अथाति आम्हाला 
अद्वभपे्रत आहे. छंद व यमकयोजना याचं्या इद्वतहासासाठी उच्चारणद्ववषयक प्रश्न थोडेफार उपयुक्त 
असतात. एवढी बाब वगळता, ऐद्वतहाद्वसक रूपद्वविार वा ध्वद्वनद्वविार यािंाि नव्हे, तर प्रायोद्वगक 
ध्वद्वनद्ववज्ञानािाही साद्वहत्याच्या आधुद्वनक अभ्यासकाला फारसा उपयोग नाही. तरीसुद्धा द्ववद्वशष्ट प्रकारच्या 
भाषाद्ववज्ञानािी त्यालाही गरज असतेि. यामध्ये सवुप्रथम शब्दाथुद्ववज्ञान झकवा अथु व त्यािे पद्वरवतुन 
याचं्या अभ्यासािा अंतभाव होईल. प्रािीन इंग्रजी कद्ववतेच्या अभ्यासकाला द्वकत्येक जुन्या शब्दािंा अथु 
कळायला हवा असेल, तर ‘ओलड इंस्ग्लश द्वडक्शनरी’द्वशवाय (O. E. D.) त्यािे मुळीि भागण्यासारखे 
नाही. द्वमलटनच्या लॅद्वटनमय शब्दभाडंारािे झकवा हॉपद्वकन्सच्या पराकोटीच्या ट्यूटॉद्वनक धतीच्या 
शब्दघटनेिे यथायोग्य आकलन होण्यासाठी व्युत्पद्वत्तशास्त्रािेही साहाय्य होण्यासारखे आहे. 
 

भाषावैज्ञाद्वनक अभ्यासािे महत्त्व एक एक सुटा शब्द झकवा सुटा वाक्प्रिार समजण्यापुरतेि काही 
नाही. साद्वहत्यािा संबंध भाषेच्या सवुच्या सवु अंगाशंी पोितो. पद्वहली गोष्ट अशी की, कलाकृती ही एक 
ध्वनींिी संघटना असते व म्हणूनि ती द्ववद्वशष्ट भाषेच्या द्ववद्वशष्ट ध्वद्वनपद्धतीमधून केलेली एक द्वनवड असते. 
स्वरावली, लय व छंद यासंबधंीच्या आपलया ििेत अशा प्रकारच्या अनेक समस्याचं्या बाबतीत 
भाषावैज्ञाद्वनक द्वविार कसा महत्त्वािा ठरतो, हे दशदु्ववलेले आहेि. तुलनात्मक छंदःशास्त्र व ध्वद्वनद्ववन्यासािे 
यथायोग्य द्ववश्लेषण यासंाठी स्वद्वनमद्वविारािा अभ्यास अपद्वरहायु ठरतो. 
 

भाषेच्या ध्वद्वनस्तरापासून द्वतच्या अथािी फारकत करणे साद्वहस्त्यक प्रयोजनाच्या दृष्टीने अथाति 
अशक्य आहे. उलटपक्षी अथािी संघटना हीसुद्धा भाषावैज्ञाद्वनक द्ववश्लेषण करता येण्याजोगी असते. 
ध्वद्वनद्वविार व रूपद्वविार यापंासून प्रारंभ करून शब्दभाडंार (ग्राम्य वाक्प्रयोग, प्रादं्वतक बोलीतील 
शब्दप्रयोग, आष ु प्रयोग व नवसर्मजत वाक्प्रयोग) यापंासून तो थेट वाक्यद्ववन्यासापयिंत (उदा.–उतरती 
माडंणी, द्ववरुद्धद्ववन्यास व समातंरप्रवृत्ती) सवु प्रकाराचं्या आधारे आपण एखाद्या साद्वहत्यकृतीिे वा 
साद्वहत्यकृतींच्या समूहािे व्याकरण रिू शकतो. 
 

साद्वहत्याच्या भाषेिा अभ्यास दोन प्रकारच्या दृद्वष्टकोणातूंन करणे शक्य आहे. भाषेच्या इद्वतहासािे 
केवळ एक दस्तैवजी साधन म्हणून साद्वहत्यकृतीिा उपयोग करता येईल. उदा. आऊल अँड नाइलिगेल व 
सर गावेन् अँड द ग्रीन् नाइि यातूंन मध्ययुगीन अशा काही इंग्रजी बोलींिी वैद्वशष्ट्ट्ये माडंता येतील. 
स्केलटन्, नॅश व बेन् जॉन्सन् याचं्यासारययाचं्या रिनेत इंग्रजी भाषेच्या इद्वतहासािी भरपूर सामग्री 
द्वमळण्यासारखी आहे. ए. एि. झकग याने अलीकडे द्वलद्वहलेलया स्वीद्वडश गं्रथात बेन जॉन्सन्च्या 
‘पोएटेस्टर’िा उपयोग तत्कालीन सामाद्वजक तसेि वगीय बोलींच्या साके्षपी द्ववश्लेषणाथु केलेला आहे. 
शके्सद्वपयरिे सवांग पद्वरपूण ु व्याकरण फ्रान्िंने द्वसद्ध केले आहे. राबलेच्या भाषेवर लािंरे सैनीन याने 
द्विखंडात्मक गं्रथरिना केली आहे. [A. H. King, The language of Satirized Characters in Poetaster : a Socio-Stylisne 
Analysis, 1597-1602, lund studies in English, Vol. X, Lund 1941; William Franz, Shakespearegrammatik, Halle, 1898-1900 (new 
ed., Heidelberg, 1924) ; Lazare Sainéan, La Langue de Rabelais, two vols., Paris, 1922-3. For a full bibliography, see Guerlin de 
Guer, ‘La Langue des écrivains’, Qu’en sont les études de Francais.? (ed. A. Dauzat) , Paris 1935, pp. 227-337.] अशा 
अभ्यासामधून, साद्वहत्यकृतींना एका वगेळ्या हेतूने, म्हणजे भाषाद्ववज्ञानािी साधनसामग्री वा कागदपते्र या 
दृष्टीने राबद्ववण्यात आलेले आहे. परंतु भाद्वषक अभ्यास हा साद्वहस्त्यक अभ्यासाला उपयुक्त ठरत असेल, 
भाषेच्या सौंदयुशास्त्रीय पद्वरणामािें संशोधन करण्यािा त्यामागे हेतू असेल,—थोडक्यात सागंायिे तर 
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त्याला शलैीवैज्ञाद्वनक (द्वनदान, या संजे्ञच्या एका अथाने) रूप प्राप्त होत असेल, तरि भाद्वषक अभ्यास हा 
साद्वहस्त्यक अभ्यास ठरतो. [See bibliography, section I.]  
 

सवुसामान्य भाषाद्ववज्ञानािा भक्कम पाया असलयाखेरीज शलैीद्ववज्ञानािे अध्ययन, अथाति, यशस्वी 
रीतीने करता येणार नाही. कारण कोणत्याही द्ववद्वशष्ट साद्वहत्यकृतीिी भाषाशलैी व तत्कालीन प्रिद्वलत 
असणारी भाषासरणी यामंधील द्ववरोध ध्यानी घेणे, हे शलैीद्ववज्ञानाच्या एकूण कायांपैकी कें द्रवती असे कायु 
होय. प्रिद्वलत बोलीभाषा वा असाद्वहस्त्यक भाषा, तसेि समकालीन द्वभन्न द्वभन्न सामाद्वजक स्तराचं्या भाषा 
यािें ज्ञान असलयाद्वशवाय शलैीद्ववज्ञानािा पल्ला संस्कारवादापलीकडे फारसा पुढे जाऊ शकणार नाही, 
द्ववशषेतः गतकालीन कालखंडाबंाबत सवुसामान्य बोली व साद्वहस्त्यक कलावंतािंी मुरडून वाकद्ववलेली 
भाषा यातंील अंतर आपणास ज्ञात िंालेले असतेि, ही समजूत द्वजतकी संपूण ुद्वनराधार द्वततकीि शोिनीय 
आहे. पूवुकालीन युगात द्ववद्वभन्न स्तरातूंन द्वसद्ध िंालेलया भाषेिा अद्वधक बारकाव्यािा अभ्यास अगोदर 
असावयास पाद्वहजे. तरि एखाद्या साद्वहस्त्यक आंदोलनातील शब्दभाडंाराच्या मूलयमापनासाठी अवश्य 
असणारी पार्श्ुभमूी आपणास अवगत होईल. 
 

व्यवहारतः प्रिद्वलत भाषाप्रघातातून प्राप्त होणारे मानदंडि आपण सहजपे्ररणेने लागू करीत 
असतो. परंतु हे मानदंड फार मोठ्या प्रमाणात िकवणारे असतात. अद्वधक जुन्या काळच्या कद्ववतेिे वािन 
करताना आपलया आधुद्वनक भाद्वषक जाद्वणवा गुंडाळून ठेवाव्या लागतात टेद्वनसन् सारयया कवीच्या 
बाबतीतसुद्धा पुढील पकं्तींमध्ये आपणास आधुद्वनक अथु द्ववसरावा लागतो: 
 

And this is well 
To have a dame indoors, who trims us up 
‘And keeps us tight [From Tennyson’s ‘Edwin Morris’, drawn from H. C. Wyld, Some 
Aspects of the Diction of English Poetry, Oxford 1933. There is a highly historical discussion of the 
problem in the Preface to Geoffrey Tillotson’s Essays in Criticism and Research, Cambridge 
1942.]  

 
परंतु अशा उघड बाबतींत ऐद्वतहाद्वसक पुनरुिनेिी आवश्यकता जरी मान्य केली, तरी सवुि 

उदाहरणातं द्वतिी संभाव्यता धरून िालता येईल का? प्रािीन ग्रीक भाषेिी गोष्ट अलाद्वहदा म्हणून सोडून 
देऊ; पण आपली प्रिद्वलत भाषा द्ववसरून जाण्याइतके अँग्लो सकॅ्सनिे वा मध्ययुगीन इंग्रजीिे पुरेसे द्वशक्षण 
आपण कधीतरी घेऊ शकतो काय? आद्वण यदाकदाद्वित घेऊ शकलो, तरी लेखकसमकालीन 
भाषावैज्ञाद्वनकाच्या भदू्वमकेत गेलयाने आपण अपद्वरहायुपणे अद्वधक िागंले समीक्षक ठरू काय? माव्हेलच्या 
 

My vegetable love would grow 
Vaster than empires and more slow [Marvell’s ‘To His Coy Mistress’.]  

 
अशा िरणाचं्या बाबतीत आधुद्वनक सहिारी कलपना कायम राखण्यािे समथुन अथुसमृद्धीच्या दृष्टीने 
होण्यासारखे नाही काय? लुई टीटरिे यासंबधंीिे भाष्ट्य असे आहे : 
 

द्वपरॅद्वमडस्ना मागे टाकणारी व त्याचं्याहून अद्वधक द्वटकाऊ अशी कामवासनारूप कोबीिी जी 
िमत्काद्वरक कलपना करण्यात आली आहे, ती तर जाणीवयुक्त कामद्वगरीिेि फद्वलत वाटते. द्वशवाय अशा 



 

अनुक्रमणिका 

पद्धतीिा नेमका पद्वरणाम साधावा, अशी कलपना माव्हेलच्या मनात सुतराम नव्हती, असे आपण द्वनःशकंपणे 
धरून िालायला हरकत नाही. सतराव्या शतकात ‘व्हेद्वजटेबल’िा अथु वनटपती (vegetative) असाि 
होत असे व कवीने हा वाक्प्रयोग जीवनदायी तत्त्व याि अथाने बहुधा केलेला आहे. आजिा भाजीमळा हा 
सूद्विताथु त्याच्या मनात असण्यािा संभव अगदी कमी म्हणावा लागेल. [Louis Teeter. ‘Scholarship and the Art of 

Critiism’, ELH, V (1938) , p. 183,] टीटरच्या सुरात सूर द्वमळवीत कोणी असेही द्वविारू शकेल की, हा आधुद्वनक 
ध्वन्यथु पार द्वनपटून टाकणे शक्य आहे काय? तसेि, द्वनदान अद्वतरेकी उदाहरणाबंाबत तरी असे करता 
येणे शक्य आहे काय? येथे आपण ‘ऐद्वतहाद्वसक पुनरुिनावादा’च्या प्रश्नाशी, म्हणजे त्यािी शक्यता व 
आवश्यकता या प्रश्नाशी येऊन द्वभडतो. 
 

िालुस् बेलीसारयया [Charles Bally, Traite de stylistqiue, trancaise. Heidelberg 1909, Leo Spitzer also, at least in 
his earlier studies, identified stylistics with syntax : see ‘Uber syntaktische Methoden auf romanischen Gebiet’, Die neueren 
Sprachen, XXV (1919) , p. 338.] काही मंडळींनी शलैीद्ववज्ञानाला भाषाद्ववज्ञानािी केवळ एक उपशाखा 
बनद्ववण्यािे प्रयत्न िालद्ववले आहेत; परंतु शलैीद्ववज्ञान हे स्वतंत्र शास्त्र असो वा नसो, त्याच्या म्हणून काही 
द्वनद्वश्चत समस्या आहेति. त्यातंलया काही समस्या तर अशा आढळतील की, त्या मानवी वाग्व्यवहाराला 
सवुस्वी झकवा जवळजवळ पूणपुणे लागू होणाऱ्या आहेत. अशा व्यापक अथाने पाद्वहलयास, अद्वभव्यक्तींच्या 
काही एका द्ववद्वशष्ट उद्वद्दष्टाने योजलया जाणाऱ्या सवु प्रकारच्या तादं्वत्रक युक्त्यािें संशोधन शलैीद्ववज्ञानाच्या 
कके्षत येते व अशा प्रकारे त्याच्या सीमा साद्वहत्य झकवा अलंकारशास्त्र याच्याही फार पलीकडे जाऊन 
द्वभडतात. महत्त्वद्वनदेशाथु झकवा द्ववशदीकरणाथु योजलेलया सवु तादं्वत्रक युक्त्या शलैीद्ववज्ञानाच्या कके्षत 
घालणे शक्य आहे. उदा. सवु भाषामंध्ये, अगदी आद्वदमातंलया आद्वदम भाषामंध्येही भरपूर प्रमाणात 
आढळणारी रूपके, काव्यशास्त्रीय अलंकरण तसेि वाक्यद्ववन्यासािे आकृद्वतबधं. अद्वभव्यस्क्तमूलयाच्या 
दृद्वष्टकोणातून जवळजवळ प्रत्येक भाद्वषक आद्ववष्ट्कारािा अभ्यास करता येतो. अमेद्वरकन भाषावैज्ञाद्वनकािंा 
‘वतुनवादी’ संप्रदाय ह्या प्रश्नाकडे जसे जाणुनबुजून दुलुक्ष करताना आढळतो, तसे करणे खरोखर 
अशक्यप्राय वाटते. 
 

पारंपद्वरक शलैीद्ववज्ञानात या प्रश्नािंी उत्तरे प्रायः अधवुटपणे वा मनःपूत पद्धतीने द्वदली जात 
असतात. उत्कटतावधुक वा उत्कटताशामक असे िैत अलंकारामध्ये कस्लपले जाते. पुनरुक्ती, समुच्चय, 
अद्वतशयोक्ती व सार यासंारयया अलंकारािंा समावशे उत्कटतावधुक प्रकारात करून त्यािंा संबंध, 
लाँजायन् स्च्या नावावर मोडणाऱ्या सुप्रद्वसद्ध पेरीणिलसु् (Peri hypsous) गं्रथात द्वजिे काहीसे 
तपद्वशलवार वणनु करण्यात आलेले आहे, त्या ‘भव्योदात्त’ (sublime) शलैीशी जोडला जाते. मरॅ्थयू 
आनुलड् व सेंट स् बरी या दोघानंी मनोवैज्ञाद्वनक समस्या व साद्वहस्त्यक मूलयमापनाच्या समस्या यातं 
पद्धतशीरपणे गल्लत करून प्रथम होमरच्या व तदनंतर शके्स् द्वपयर, द्वमलटन व डातें याच्या संदभात ‘भव्य 
(grand) शलैी’िी ििा केली आहे. [On ‘Grand Style’, see Matthew Arnold’s On Translating Homer and G. Saintsbury’s 
‘Shakespeare and the Grand Style’, ‘Milton and the Grand Style’, and ‘Dante and the Grand Style’, Collected Essays and 
Papers, London 1923, Vol. III.]  
 

परंतु द्ववद्वशष्ट अलंकारानंा व तादं्वत्रक युक्त्यानंा कोणत्याही संदभात एकाि प्रकारिे द्ववद्वशष्ट पद्वरणाम 
झकवा ‘अद्वभव्यस्क्तमूलय’ असते, असे द्वसद्ध करणे, अशक्य वाटते. बायबल व शकावलया यातूंन येणाऱ्या 
संयुक्त ‘आद्वण...आद्वण...आद्वण’ (‘and...and...and’) या धतीच्या वाक्यरिनेच्या द्वनवदेनाच्या 
पद्वरणामािी गती रमतगमत जाणारी असते; परंतु एखाद्या स्वच्छंदतावादी कद्ववतेतील ‘and’, िी माद्वलका 
ही दमछाक करणाऱ्या प्रक्षोभक प्रश्नािी िढती सोपानपरंपरा व्यक्त करण्यासाठी योजलेली असू शकेल. 
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अद्वतशयोक्ती ही जशी शोकात्म वा हृदयद्रावक असू शकेल; तशीि ती िमत्काद्वरक झकवा हास्योत्पादकही 
असू शकेल. द्वशवाय काही अलंकार व वाक्यद्ववन्यासािे घटक इतके वरिेवर आद्वण इतक्या द्वभन्न द्वभन्न 
संदभांत पुनरुक्त होत असतात की, त्यानंा एकि द्ववद्वशष्ट अथुव्यंजकता असते, असे मानणे, अशक्य आहे. 
Litotes (ऊनोक्ती) व Practeritio (बगल देणारी उक्ती) हे अलंकार द्वसद्वसरो अगदी अलप पषृ्ठमयादेत 
अनेकवार उपयोजताना आढळून येतो. जॉन्सन्च्यारबँ्लरस्ुमधील संतुद्वलत वाक्यद्ववन्यासािंी संयया 
शकेड्ानंी मोजता येते. हे उभयद्ववध अलंकारप्रकार शब्दािंा खेळ व अथािी हेळसाडं सुिद्ववणारे आहेत. 
[Friedrich Kainz, ‘Höhere Wirkungsgestalten des sprachlichen Ausdrucks im Deutschen’, Zeitschrift für Asthetik, XXVIII (1934) , 
pp. 305-57.]  
 

अमुक एका अलंकारािे अमुक एक अद्वभव्यस्क्तमूलय, असे एकास एक प्रमाण दशदु्ववणारा अणुवादी 
दृद्वष्टकोण सोडून देणे भाग असले, तरी शलैीगत लकबी व त्यािें पद्वरणाम यामंध्ये द्ववद्वशष्ट नाते प्रस्थाद्वपत 
करणे अशक्य नाही. उदात्त, हास्योत्पादक, डौलदार वा सरधोपट अशा प्रकारच्या अथुवते्तिा रोख 
असणाऱ्या पद्वरच्छेदात अमुक एक प्रकारिे अलंकार पुनरावृत्त होतात व त्यािंी अन्य प्रकारच्या द्ववद्वशष्ट 
अलंकाराशंी सागंड घातली जाते, हे दाखवनू देणे, हा एक माग ु िंाला. डब्लय.ू के. स्व्हम् िेंटप्रमाणे 
‘शब्दरूपे वा धातुरूपे यापं्रमाणेि वाक्यद्ववन्यासही पुनरावृत्त होत असले, तरीही ते अथाद्वभव्यंजक रूपि 
घेतात’, [Wimsatt, op, cit, p. 12.] अशी भदू्वमका स्वीकारून, एखाद्या तादं्वत्रक युक्तीिी पुनरावृत्ती िंाली म्हणजे 
द्वतला काही अथुशून्यता येत नसते, असा युस्क्तवाद करता येईल. प्रािीन अद्वभजाततावादी पद्धतीप्रमाणे 
उच्च व नीि, आद्वशयाई व ॲद्वटक झकवा तत्सम अशा शलैींच्या ढोबळ वगीकरणावर समाधान मानण्यािे 
कारण नाही. द्ववलहेलम् श्नायडरच्या Ausdruckswerte der deutschen sprache (१९३१) या गं्रथातील 
प्रद्वतपादनाप्रमाणे शलैीद्ववषयी अद्वधक व्याद्वमश्र संकलपनािंा आपण द्वविार करू शकतो. वस्तू व तद द्योतक 
शब्द यामंधील परस्परसंबंधाचं्या आधारे संकलपनात्मक व सेंद्वद्रय, दु्रत व द्ववलंद्वबत, ऊनोस्क्तप्रधान व 
अद्वतशयोस्क्तप्रधान, द्वनणायक व मोघम, शातं व प्रक्षोभक, नीि व उच्च, साधी व अलंकृत, शब्दाचं्या 
पारस्पद्वरक संबधंानुसार तीव्र वद्वशद्वथल, मूतुकलात्मक व सागंीद्वतक, मुलायम व खडबडीत, रंगहीन व 
रंगतदार; समग्र भाषेच्या पद्धतीशी शब्दाचं्या असलेलया संबधंानुसार मौद्वखक व द्वलद्वखत, साकेंद्वतक व 
व्यस्क्तगत, तसेि शब्द आद्वण लेखक यामंधील संबंधानुसार वस्तुद्वनष्ठ व आत्मद्वनष्ठ अशा तऱ्हेिी शलैींिी 
द्विद्ववध द्ववभागणी करता येते. [Wilhelm Schneider, Ausdruckswerte der deutschen Sprache : Eine Stilkunde, Leipzig 1931, 

p. 21.] अशा तऱ्हेिी वगीकरणे जवळजवळ यच्चयावत् भाद्वषक आद्ववष्ट्कारानंा लागू होणारी असली, तरी 
बरेिसे पुरावे खुद्द साद्वहत्यकृतींमधूनि काढले जातात व त्यािंा रोख साद्वहस्त्यक शलैीच्या द्ववश्लेषणाकडे 
असतो, हे उघड आहे. अशा प्रकारे संकस्लपलेलया शलैीद्ववज्ञानाने, एकीकडे अलंकारशास्त्रातील 
वगीकरणाचं्या आधारे होणारा सुट्या सुट्या अलंकारािंा जुन्या पद्धतीिा अभ्यास व दुसरीकडे काद्वलक 
शलैींवर (गॉद्वथक झकवा बारोक) आधारलेले अद्वधक भपकेबाज पण कमी मूतु अशी कालपद्वनक तार्मककता या 
दोहोंमध्ये उद्वित असा सुवणमुध्य शोधून काढला आहे, असे म्हणावसेे वाटते. 
 

परंतु दुभाग्यािी गोष्ट ही की, अशा प्रकारच्या बऱ्यािशा कायािी पे्ररणा एकतर संकुद्वित 
आदेशात्मक प्रयोजनातूंन द्वमळालेली असते, झकवा द्ववद्वशष्ट भाषेला उच्चपदावर नेऊन बसद्ववण्याच्या 
राष्ट्रवादी वृत्तीतून तरी द्वमळालेली असते. पद्वहलया प्रकारामुळे शलैीद्ववज्ञान हे अलपाक्षरत्व, द्ववशदाथुत्व व 
अलीकडिी पतंोजी पद्धतीिी द्वशस्तबद्धता या आदशांनी युक्तअशा द्ववद्वशष्ट प्रकारच्या ‘मध्यमक्रमा’च्या 
शलैीिी भलावण ठरते. युरोपातील प्रमुख भाषाभेदावंरून काढलेलया मनःपूत सवुसामान्य द्वसद्धान्ताच्या 
बाबतीत जमुन लोक द्ववशषे दोषी आहेत. व्हेश्लर, व्होस्लर व ड् शिबीन [See bibliography, section V.] 

यासंारयया थोर पदं्वडतानंीही खराखुरा पडताळा पटवता न येण्याजोग्या कालपद्वनक तकांिा आश्रय करून 
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राष्ट्रीय मनोवृत्तीसंबंधी घाईघाईने ठाम द्वनष्ट्कषु माडंलेले आहेत. मुदलात अशा प्रकारिी समस्याि संभवत 
नाही, असा यािा अथु नाही : ‘वतुनवादी’ दृद्वष्टकोण असा आहे की, सवु भाषा समान आहेत; परंतु साद्वहत्य 
दृष्ट्ट्या अद्ववकद्वसत असलेलया एखाद्या भाषेशी युरोपातील श्रेष्ठ भाषापंैकी एखादीिी तुलना करून 
पाद्वहलयास प्रतुत मत कसे द्वनरथुक आहे, हे उघड होईल. कोणाही अनुवाद करणाराला हे कळून िुकलेले 
असते की, वाक्यद्ववन्यासािे आकृद्वतबधं, वाक्संप्रदाय व अन्य रूढ प्रघात याबाबतीत युरोपातील श्रेष्ठ 
मानलेलया भाषामंध्येही महदंतर द्वदसून येते. इंग्रजी, फ्रें ि झकवा जमुन भाषा आपलया प्रद्वतस्पधी भाषेपेक्षा 
काही द्ववद्वशष्ट कायांच्या बाबतीत द्वथट्या पडत असतात. पण हा अद्वधक-उणेपणा सामाद्वजक, ऐद्वतहाद्वसक व 
साद्वहस्त्यक प्रभावािें फद्वलत आहे व त्यािे वणनु करणे शक्य असले, तरी मूलभतू स्वरूपािे राष्ट्रीय 
मनोवृद्वत्तदशकु द्वनष्ट्कषु काढता यावते, एवढ्या पुरेशा द्ववस्तृतपणे हे वणनु अद्याप केले गेलेले नाही. शास्त्र या 
नात्याने तुलनात्मक शलैीद्ववज्ञानािे अस्स्तत्व दूरच्या भद्ववष्ट्यकाळाति पाहाव ेलागेल. 
 

शुद्ध साद्वहस्त्यक व सौन्दयुशास्त्रीय शलैीद्ववज्ञानािा उपयोग, एखाद्या साद्वहस्त्यक कलाकृतीिे वा 
साद्वहत्यकृतींच्या गटािे सौन्दयुशास्त्रीय प्रयोजन व कायु याचं्या पद्वरभाषेत वणनु करण्यापुरताि सीद्वमत 
ठरतो. सौन्दयुशास्त्रीय अद्वभरुिी कें द्रस्थानी कस्लपलयासि शलैीद्ववज्ञान हे साद्वहस्त्यक व्यासंगािा भाग ठरू 
शकेल. मात्र तो महत्त्वािा भाग ठरेल, कारण शलैीवैज्ञाद्वनक अभ्यासपद्धतीमुळेि साद्वहत्यकृतीच्या 
प्रकृद्वतधमािे वणनु करणे शक्य होते. अशा शलैीवैज्ञाद्वनक द्ववश्लेषणाच्या दोन पद्धती संभवतात : पद्वहली 
पद्धत म्हणजे साद्वहत्यकृतीच्या भाद्वषक रिनेच्या पद्धतशीर द्ववश्लेषणाने प्रारंभ करून मग समग्र अथुवते्तच्या 
दृष्टीने सौंदयुशास्त्रीय प्रयोजनाच्या पद्वरभाषेत साद्वहत्यकृतीच्या अंगोपागंािंा अन्वयाथु लावणे. या बाबतीत 
शलैी म्हणजे साद्वहत्यकृतीिी झकवा साद्वहत्यकृतींच्या गटािी व्यस्क्तगत भाद्वषक पद्धती ठरते. याला 
अद्ववरोधी अशी दुसरी भदू्वमका म्हणजे ज्या व्यस्क्तगत गुणधमांच्या योगे ही पद्धती अन्य समतुलय पद्धतीहून 
वगेळी ठरते, त्या गुणधमांच्या समुच्चयािा अभ्यास करणे. ही भदू्वमका द्ववरोधाद्वधद्वष्ठत आहे. सवुसाधारण 
भाद्वषक प्रघाताहून वगेळ्या वाटणाऱ्या व मुरड घातलेलया वाक्प्रयोगािें आपण द्वनरीक्षण करतो व त्यािें 
सौंदयुशास्त्रीय प्रयोजन हुडकून काढण्यािा प्रयत्न करतो. नेहमीच्या द्वविारद्ववद्वनमयाच्या भाषेत शब्दािें 
ध्वनी झकवा त्यािंा क्रम (इंग्रजीत तरी कत्याकडून द्वक्रयेकडे जाणारा) झकवा वाक्यद्ववन्यास (जो गणती 
करण्याजोगा व संयुक्त स्वरूपािा असेल) याकंडे लक्ष द्वदले जात नाही. महत्त्वद्वनदेश, द्ववशदाथुता झकवा 
याचं्या बरोबर उलट पण सौंदयुदृष्ट्ट्या समथुनीय अशी भेद पुसून टाकणारी धूसरताझकवा दुबोधता 
यासंारखे काही ना काही सौंदयुशास्त्रीय प्रयोजन साध्य होण्यासाठी ध्वनींिी पुनरावृत्ती, पदक्रमातंील 
उलटापालट, वाक्यागंािंी गुंतागुंतीिी श्रेणीबद्ध रिना यासंारखे प्रघात मोडणारे जे प्रयोग केले जातात, ते 
हुडकून काढणे, ही शलैीवैज्ञाद्वनक द्ववश्लेषणािी पद्वहली पायरी होय. 
 

काही साद्वहस्त्यकाचं्या व काही साद्वहत्यकृतींच्या बाबतीत हे कायु तुलनेने फार सोपे असते. 
द्वललीच्याEuphues मधील, मध्ययुगीन प्राद्वणवणनुगं्रथामधून उिललेले ध्वद्वनद्ववन्यास व उपमा द्वबनिूक 
ओळखता येतात. [See Morris W. Croll’s Introduction to Harry Clemons’s edition of Lyly’s Euphues, London 1916.] 

जॉन्सन्च्या मते स्पेन्सरने ‘भाषा’ अशी मुळी द्वलद्वहलीि नाही. तरीपण तो आषु, द्वनरथुक व प्रादेद्वशक 
बोलीतले जे शब्द योजतो त्यािें द्ववश्लेषण अगदी सुलभतेने करता येते. [See Henry C. Wyld, Spenser’s Diction 
and Style, London 1930; B. R. McElderry, Jun., ‘Archaism and Innovation in Spenser’s Poetic Diction’, PMLA, XLVII (1932) , pp. 
144-70; Herbert W. Sugden, The Grammer of Spenser’s Faire Queene, Philadelphia 1936.] द्वमलटन्ने आद्वदम अथुमूलय 
असणारे इंग्रजी शब्द आपलया लॅद्वटनमय असलेलया शब्दभाडंारात योजलेले आहेत; इतकेि नव्हे, तर 
त्यािी स्वतःिी वैद्वशष्ट्ट्यपूण ु अशी वाक्यरिना आहे, तर सकॅ्सनमधील बोलींतील शब्द, ट्यूटॉनी 
करणवाद्याचं्या भाद्वषक आंदोलनािा व त्यामागील तत्त्वज्ञानािा पाझठबा व पे्ररणा द्वमळालयाने लॅद्वटन शब्दािंा 
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बुद्वद्धपुरस्सर केलेला त्याग, शब्दघटनेिी द्ववद्वशष्ट धाटणी व सामाद्वसक शब्द हे सारे जेरडु मनॅ्ली हॉपद्वकन्स 
याच्या शब्दकळेिे खास द्ववशषे सागंता येतील. [See Austin Warren, ‘Instress of Inscape’, Gerard Manley Hopkins, By 

the Kenyon Critics, Norfolk, Conn., 1945, pp. 72-88, and in Rage for Order, Chicago to pp. 52-65.] कालाइल, मेद्वरद्वडथ, 
पेटर झकवा हेन्री जेम्स याचं्या द्ववद्वशष्ट लकबींनी युक्त अशा शलैींिे झकवा कलात्मक महत्त्वाच्या दृष्टीने 
नगण्य पण तऱ्हेवाईक पद्धतीच्या लकबींिे पोषण करणाऱ्या अन्य लेखकाचं्या शलैींिे द्ववश्लेषणही फारसे 
अवघड नाही. 
 

परंतु इतर अनेकाचं्या शलैींिे गुणधमु वगेळे काढून पुढे माडंणे व त्यािें नेमके वणुन करणे अद्वधक 
कठीण जाते. द्ववशषेतः जे एद्वलिंाबेथकालीन नाटककार वा अठराव्या शतकातील द्वनबंधकार एकाि 
ठशािी ठरावीक शलैी योजतात, त्याचं्या बाबतीत पुनरावृत्त होणाऱ्या लकबी नेमक्या ओळखण्यासाठी 
संवदेनशील कान व सूक्ष्म द्वनरीक्षण यािंी गरज असते. पील, ग्रीन, मालो, द्वकडप्रभतृी लेखकािें 
व्यस्क्तद्ववद्वशष्ट द्वशक्क्यािे खास शब्द व वाक्संप्रदाय आहेत,हा जे. एम्. रॉबटुसनिा दावा संशयास्पदि 
ठरतो. [J. M. Robertson, The Shakespear Canon, four vols., London 1922-32.] अशा प्रकारया पुष्ट्कळशा संशोधनात 
आशयाशी जुळणारे दुवे, मूळ उगमस्थाने वा पुनरावृत्त होणारी श्रुतयोजने याचं्यासारयया अवातंर गोष्टींच्या 
अभ्यासाशीि शलैीगत द्ववश्लेषण मनःपूतपणे जोडलेले असते. अशा स्स्थतीत शलैीद्ववज्ञान हे एका वगेळ्या 
उद्वद्दष्टािे केवळ साधन म्हणून राबद्ववले जाते : उदा. लेखन कतुृत्वद्वनद्वश्चती, लेखनाच्या अद्वधकृततेिी 
प्रस्थापना. पण या गोष्टी म्हणजे फार तर एखाद्या गुप्तिराच्या कामासारयया साद्वहत्याभ्यासाच्या 
पूवुतयारीच्या बाबी ठरतात. 
 

जेव्हा एकट्या व्यक्तीच्या लेखनाने उठद्ववलेलया अनुकरणाच्या लाटेने वा लोकद्वप्रयतेने काही शलैी 
िलनी होतात, तेव्हा द्वबकट स्वरूपाच्या व्यावहाद्वरक समस्या द्वनमाण होतात. पूवीच्या काळी शलैीगत 
परंपरेवर साद्वहत्यप्रकाराचं्या संकलपनेिा जबरदस्त पगडा असे. उदा. कँिरबरी िेल्समधील सुट्या सुट्या 
कथािंी िॉसरिी शलैी व त्यानेि रिलेलया द्वभन्नकालीनसाद्वहत्यकृती व साद्वहत्यप्रकार यािंी शलैी यामंध्ये 
सामान्यतः बरीि तफावत जाणवते. अठराव्या शतकातील एखादी झपडाद्वरक उदे्दद्वशका, एखादे व्यंगद्वित्रण 
(satire) वा एखादा पोवाडा घेतलयास त्यािी अशी खास शब्दावली व शलैी द्वदसून येते. त्या काळी काही 
द्ववशषे साद्वहत्यप्रकारापंुरती ‘काव्यात्म शब्दकळा’ योजली जात असे, तर इतर गौण साद्वहत्यप्रकारातं 
घरगुती शब्दकळा िालत असे, फार काय तसा जणू आदेशि लेखकानंा द्वदलेला असे. आपली एखादी 
उदे्दद्वशका, ‘झटटनु ॲबे’सारखे एखादे स्थलद्वित्र मूर्मतमंत उभे करणारी झितद्वनका, एखादे द्वमलटन्प्रणीत 
सुनीत झकवा एखादा ‘भावगीतात्मक पोवाडा’ रिताना काव्यात्म शब्दकळेिा द्वधक्कार करणारा वड् ुस्वथुसुद्धा 
हरएक प्रकारासाठी द्वभन्न द्वभन्न वळणाच्या लेखनरीतींिा अवलंब करतो. अनेक साद्वहत्यप्रकारानंा हातभार 
लावणाऱ्या झकवा व्यस्क्तमत्त्वािी उत्क्रातंी दीघुकाळ होत राद्वहलेलया लेखकाबंाबत अशा प्रकारच्या भेदाकंडे 
दुलुक्ष करून आपण केवळ त्याच्या शलैीिे गुणधमु सादं्वगतले, तर तो प्रपिं व्यथुि ठरतो. प्रारंभीिी ‘वादळ 
आद्वण तणाव’ (sturm, and drang) यामंधून बनलेली शलैी, अद्वभजातकालीन शलैी, उत्तरकालीन डौली 
शलैी व इलेस्क्िव्ि ऑणिणनिीनमधील गुंतागुंतीिी शलैी यामधील जमीनअस्मानाच्या अंतरािा मेळ घालणे 
अशक्य असलयाने गटेच्या बाबतीत‘गटेच्या शलैी’ असा अनेकविनी शब्दप्रयोग करणेि बहुधा श्रेयस्कर 
ठराव.े 
 

शलैीच्या वैलक्षण्यावर म्हणजेि प्रिद्वलत भाद्वषक पद्धतीहून ठळकपणे वेगळ्या द्वदसणाऱ्या 
लकबींवर लक्ष्य कें द्वद्रत करणाऱ्या या शलैीद्ववज्ञानाच्या द्ववश्लेषणपद्धतीत उघड उघड धोके आहेत. मग सुटी 
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सुटी द्वनरीक्षणे होण्यािी, डोळ्यात भरणाऱ्या लकबींिे नमुने जमद्ववले जाण्यािी व कलाकृती हे एकसंध 
असते, हे भान न राहण्यािी त्यात शक्यता असते, तसेि मौद्वलकता, व्यस्क्तद्ववद्वशष्टता व तऱ्हेवाईक लकबी 
यावंर अवाजवी भर द्वदला जाण्यािीही शक्यता असते. त्यापेक्षा भाद्वषक द्वसद्धान्तानुसार एखाद्या शलैीिे 
पद्वरपूण ु व पद्धतशीर वणनु करणे, अद्वधक ग्राह्य ठरते. रद्वशयामध्ये स्व्हक्टोर द्ववनोग्रादोव्ह याने पुस्ष्ट्कन् व 
टॉलस्टॉय् याचं्या भाषेवर उत्कृष्ट अभ्यासगं्रथ रिले आहेत. पोलंड व िेकोस्लोव्हाद्वकया या देशातं पुष्ट्कळ 
समथु व सराईत लेखक शलैीद्ववज्ञानाच्या पद्धतशीर अध्ययनाकडे आकृष्ट िंालेले आहेत. स्पेनमध्ये दमासो 
अलोन्सो याने गाँगोराच्या काव्यािे पद्धतशीर द्ववश्लेषण हाती घेतलेले असून आमादो अलोन्सो याने पाब्लो 
नेरूदाच्या काव्यशलैीिे संवेदनाशील द्ववश्लेषण पूण ुकेलेले आहे. [See bibliography, section II.] या पद्धतीतील 
धोका म्हणजे ‘शास्त्रीय’ पद्वरपूणतेुिा समोर ठेवलेला आदश.ु केवळ एखाद्या तादं्वत्रक युक्तीिी पुनरावृत्ती व 
कलात्मक पद्वरणाम द्वन महत्त्वद्वनदेश या गोष्टी एक नव्हेत, ही गोष्ट द्ववश्लेषणकार येथे द्ववसरून जाण्यािा 
संभव असतो. सासं्ययकी पुराव्याच्या आधारे हॉपद्वकन्स्च्या शब्दभाडंारातील प्रीरफेलाइट–पथंीय घटकावंर 
अद्वधक भर देण्यात कु. जोसेफाइन माइलस िकवली गेली आहे. [Josephine Miles. ‘The sweet and Lovely 
Language’, Gerard Manley Hopkins, By the Kenyon Critics, Norfolk, Conn. 1945, pp. 55-71.]  
 

साद्वहत्याच्या अभ्यासातून एखादे एकात्मता प्राप्त करून देणारे तत्त्व, काही एक सौंदयात्मक 
सवुसाधारण उद्वद्दष्ट आपण प्रस्थाद्वपत करू शकलो, तरि शलैीवैज्ञाद्वनक द्ववश्लेषण साद्वहत्याभ्यासाला 
सवाद्वधक पोषक ठरलेले द्वदसून येईल. उदा. जेम्स टॉमसन्सारखा अठराव्या शतकातील वणनुात्मक 
काव्य–रिना करणारा कवी घेतला तर त्याच्या शलैीगत लकबींतली अंतगतु साधेंजोड आपणास दाखवून 
देता आली पाद्वहजे. द्वमलटनपद्धतीच्या मुक्तरिनेलाही शब्दकळेच्या द्वनवडीबाबत काही द्ववद्वधद्वनषेध पाळाविे 
लागतात. शब्दकळेला वास्ग्वस्तारािी आवश्यकता असते व वास्ग्वस्तारात वस्तू व तदद्द्ोतक शब्द 
यामंधील ताण गर्मभत असतो. वस्तूिे नामकरण होत नसते, तर द्वतच्या गुणद्ववशषेािें पद्वरगणन होत असते; 
गुणद्ववशषेावंर भर देण्यात व त्यािें पद्वरगणन करण्यात वणुन अद्वभपे्रति असते; व अठराव्या शतकात 
प्रिद्वलत असलेलया द्वनसगवुणनुात एक द्ववद्वशष्ट तत्त्वज्ञान, द्ववद्वशष्ट प्रकारच्या आकृद्वतबधंािे समथुन अनुस्यूत 
असते. जेफ्री द्वटलोटसन याने आपलया पोपवरील गं्रथात तसेि अठराव्या शतकामधील काव्याच्या 
शब्दकळेवरील आपलया द्वनबधंात अशा धतीच्या सूक्ष्म द्वनरीक्षणािे संकलन केलेले आहे. उदा. काव्याच्या 
शब्दकळेमागील द्ववद्वशष्ट तत्त्वप्रणाली झकवा त्याने संबोद्वधलयाप्रमाणे द्वतच्यातील ‘भौद्वतकीय–धमुशास्त्रीय 
नामाद्वभधाने’. परंतु एकूण शलैीद्ववश्लेषणात या सवांिी एकात्मता साधण्यात तो अपयशीि ठरलेला आहे. 
[Geoffrey Tillotson, Essays in Criticism and Research, Cambridge 1942, p. 84.] अशी हाताळणी छंदोरिनेच्या 
द्वविारापासून तो आशयाच्या समस्यापंयिंत, फार काय अगदी तत्त्वज्ञानापयिंत जाऊन द्वभडली, तरी तीमध्ये, 
अथाति, यापंैकी एखाद्या पैलूला, तकुदृष्ट्ट्या वा कालदृष्ट्ट्या अग्रक्रम आहे, असा गैरसमज करून घेता 
कामा नये. आदश ु भदू्वमकेवरून पाहता ही गोष्ट कोणत्याही प्रारंभझबदूपासून सुरू करता यावी व एकाि 
द्वनष्ट्कषाप्रत अखेर पोहोिावी. 
 

या तऱ्हेच्या प्रात्यद्वक्षकावंरून शलैीवैज्ञाद्वनक द्ववश्लेषण आशयाच्या समस्यानंा कसे सहज द्वभडू 
शकते, हे कळून येते. शलैींना द्ववद्वशष्ट तत्त्वज्ञानात्मक भदू्वमकािें आद्ववष्ट्कार मानून समीक्षक मंडळी 
अंतःप्रजे्ञनुसार व अव्यवस्स्थत रीतीने शलैींिे द्ववश्लेषण प्रदीघु काळापयिंत करीत आलेली आहे. गॅन्डॉलफने 
आपलया गिे या गं्रथात गटेच्या प्रारंभीच्या काव्यरिनेतील भाषेिे सूक्ष्म द्ववश्लेषण करून कवीच्या गद्वतशील 
भाषेत त्यािी द्वनसगदु्ववषयक गद्वतशील संकलपना कशी प्रद्वतझबद्वबत िंाली आहे, हे दाखवनू द्वदलेले आहे. 
[Friedrich Gundolf, Goethe, Berlin 1915.] हरमन नोलने तत्त्वज्ञानाच्या द्वडलथी-प्रणीत द्वत्रद्ववध प्रकाराशंी 
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शलैीवैज्ञाद्वनक लकबी कशा जोडता येतात, हे दाखद्ववण्यािा प्रयत्न केला आहे. [Herman Nohl, Die Kunststile in 
Dichtung und Musik, Jena 1915, and Stil und Weltanschauung, Jena 1920.]  
 

आशयािी अंगे व भाद्वषक लकबी याचं्यात समातंरत्वािे नाते कलपून त्याच्या आधारे ‘आवतुकबंध व 
शब्द’ (Motiv and words) नामक एक अद्वधक पद्धतशीर अभ्यासरीती जमुन पदं्वडतानंी द्ववकद्वसत केली 
आहे. द्वलओ स्स्पत्िंर याने हेन्री बारबुसेच्या लेखनात ‘रक्त व जखमा’ यासंारयया पे्ररकतत्त्वाचं्या 
पुनरावृत्तीिे संशोधन करून ही पद्धती पूवीि अवलंद्वबली होती व जोसेफ कोनुरने ऑथुर द्वश्नत्स्लरच्या 
लेखनातील आवतुकबंधािा छडा पुरेपूर लावलेला आहे. [Motiv und Wort Studen zur Literatur - und 
Sprachpsychologie, hans Sperber, Motiv und Wort bei Gustav Meyrink, Leo Spitzer, Die groteske Gestaltungs- und Sprachkunst 
Christian Morgensterns, Leipzig 1918; Josef Körner, Arthur Schnitzlers Gestalten und Probleme, Munich, 1921. See also Josef 
Körner, ‘Erlebnis-Motiv–Stoff’, Vom Geiste neuer Literaturforschung. Festchrift für Oskar Walzel, Wildpark – Potsdam 1924, pp. 
80-9; Leo Spitzer, Studien zu Henri Barbusse, Bonn 1920.] तदनंतर स्स्पत्िंरने पुनरावृत्त शलैीगत लकबी व 
लेखकािेतत्त्वज्ञान यातंील नाते प्रस्थाद्वपत करण्यािा प्रयत्न केलेला आहे, उदा. पेग्वीिी पुनरावृत्त शलैी व 
त्यािा बगसुाँवाद तसेि जूलस रोमान्सिी शलैी व त्यािा सवानुमतवाद यातं त्याने परस्पर–संबधं जोडून 
दाखवला आहे. द्विश्चन मागेन्स्टन्ु याच्या (लयइूस कॅरोलशी तुलना व्हावी अशा द्वनरर्मथकािंा कता) 
शब्दस्वरूपी द्वदव्यकथािें द्ववश्लेषण पाद्वहलयास त्याने मॉथनरिा Kritik der spracheहा नाममात्रवादी गं्रथ 
वािला असला पाद्वहजे व प्रवशेास दुःसाध्य असणाऱ्या काळाकुट्ट भावद्ववर्श्ावर भाषा ही अद्वधकि आच्छादने 
लपेटते, अशा द्वनष्ट्कषाप्रत तो आला असला पाद्वहजे, असे द्वदसून येते. [Leo Spitzer, ‘Zu Charles Péguys Stil’, Vom 
Geiste neuer Literaturforschung : Festschrift für Oskar Walze, Wildpark - Potsdam 1924 pp. 62-83 reprinted in Stilstudien loc. 
Cit., Vol. II, pp. 301-64) ; ‘Der Unanimismus Jules Romains’ im Spiegel seiner Sprache’, Archivum Romanicum, VIII 1924) , pp. 
59-123 (reprinted in Stilstudien, loc. cit., II, pp. 208 -300) . On Morgenstern, see note 25.]  
 

द्वलओ स्स्पत्िंरच्या काही द्वनबधंातूंन, शलैीगत लकबींवरून लेखकाच्या मानद्वसक गुणवैद्वशष्ट्ट्यािंी 
अटकळ बाधंण्यात त्याने अद्वधक दूरिा टप्पा गाठलयािे आढळते. पू्रस्त्िी रिनाि अशी आहे की, द्वतला ही 
कायुपद्धती सहज लागू व्हावी. िालुस् लुई द्वफद्वलप याच्या लेखनात ‘a cause de’ (‘च्या कारणे’) अशा 
स्वरूपािी रिना पुनरुक्त होते. द्वतिा अन्वयाथु ‘व्याज–वस्तुद्वनष्ठ आवतुक बधं’ (pseudo–objektive 
Motivierung) असा लावला गेला असून त्यात औदासीन्यावरील द्ववर्श्ास, एक प्रकारिा व्यस्क्तगत दैववाद 
अद्वभपे्रत आहे. राबलेच्या बाबतीत तयार केलेलया शब्दघटनािें स्स्पत्िंरने द्ववश्लेषण केले आहे : सोबोन– 
(sorbonne) सारखे सवुज्ञात धातू घेऊन त्यानंा डिंनावारी द्वित्रद्ववद्वित्र उत्तरोपसग ुजोडून असंयय ओंगळ 
टोपणनाव ेकशी द्वसद्ध होतात, हे त्यात दाखद्ववले आहे (उदा. Sorbonnagre = Sorbonne + onagre, 
जंगली गाढव) . हेतू हा की राबलेमध्ये सत् आद्वण असत्, हास्यात्म आद्वण भीषण, प्राकृद्वतक द्ववर्श् आद्वण 
आदश ुद्ववर्श् यामंध्ये ताण होता, हे स्पष्ट व्हावे, [Spitzer, Die Wortbildung als stilistischeMittel (bei Rabelais) , Halle 1910; 
‘Pseudo-objektive Motivierung bei Charles-Louis Philippe’, Zeits chrift für französische Sprache und Literature, XLVI (1923) , pp. 
659-85 (reprinted in Stilstudien, loccit. Vol. II, pp.166-207) .] या द्वठकाणी स्स्पत्िंरने काढलेले पायाभतू तत्त्व असे 
आहे : “प्रक्षबु्ध मनःस्स्थतीत आपलया मानद्वसक जीवनािी नेहमीच्या सवयीिी पातळी ढळत असलयाने त्या 
प्रमाणात तेथे नेहमीच्या भाषेपासून ढळलेलया वाक्प्रयोगािंी गरज असते.” [Spitzer, ‘Zur sprachlichen 
Interpretation von Wortkunstwerken, nenc Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung, VI (1930) , pp. 632-51 (reprinted in 
Romanische Stil und Literaturestudien, Marburg 1931, Vol. I) ; see also ‘Wortkunst und Sprachwissenschaft’, Germanische - 
romanische Monatsschrift, XIII (1925) , pp. 169-86 reprinted in Stilstudien, loc. cit., Vol. II, pp. 498-536) ; ‘Linguistics and 
Literary History Linguistics and Literary History, Princeton 1948, pp. 1-40.]  
 

खुद्द स्स्पत्िंरने पुढे मनोवैज्ञाद्वनक शलैीद्ववज्ञानाच्या संदभात पुढील कबुली द्वदली आहे: ‘व्यस्क्तगत 
प्रद्वतमायुक्तते’च्या व व्यस्क्तद्ववद्वशष्ट लेखनपद्धतीच्या पद्वरभाषेत द्वविार करणाऱ्या लेखकानंा म्हणजे पयायाने 
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अठराव्या व तदनंतरच्या शतकातील लेखकानंाि–अशा प्रकारिे शलैीद्ववज्ञान लागू पडते. तत्पूवीच्या 
कालखंडातंील लेखक (अगदी डातेंसारखा लेखकसुद्धा) आपला वस्तुद्वनष्ठ आशय वस्तुद्वनष्ठ शलैीत 
अद्वभव्यक्त करणे पसंत करीत असे. थोडक्यात, मनोवैज्ञाद्वनक शलैीद्ववज्ञान हे पूवीच्या लेखकाचं्या बाबतीत 
(मॉन्टेन हा एक ठळक अपवाद) लागू होण्यासारखे नाही, ही सूक्ष्म जाणीव िंालयामुळे “माझ्या 
अभ्यासगं्रथात प्रारंभापासून अस्स्तत्वात असलेली आणखी एक प्रवृत्ती बलवत्तर िंाली. ती म्हणजे लेखकािे 
व्यस्क्तमत्त्व ध्यानात न घेता, साद्वहत्यकलेच्या बाबतीत एकात्मतेिा वधे घेणारी संरिनात्मक पद्धती लागू 
करणे.” [From Comparative Literature X (1958) , 371. Seemy icle ‘Leo Spitzer 887-1960) ’ in Comparative Literature, XII 

(1960) , 310-34. With fullbibliography of Spitzer’s numerous writings.] असे नमूद कराव ेलागेल. 
 

वस्तुतः मनोवैज्ञाद्वनक शलैीद्ववज्ञानािे काही संकेत द्वकतीही कलपक असले, तरी त्यावंरदोन आके्षप 
येण्यासारखे आहेत. अशा पद्धतीने प्रस्थाद्वपत िंालयािा दावा करणारे द्वकत्येक परस्परसंबधं भाद्वषक 
साधनातूंन द्वनघालेलया द्वनष्ट्कषावर खरोखर आधारलेले नसतात, तर त्यािंा उगम मनोवैज्ञाद्वनक व 
द्वविारप्रणालीद्वनष्ठ द्ववश्लेषणातून िंालेला असतो; त्यानंा फक्त भाद्वषक द्वशक्कामोतुब हवा असतो. आता 
व्यवहारात भाद्वषक द्वशक्कामोतुब जादा ताणला गेला नसता झकवा अद्वत क्षलु्लक पुराव्यावंर आधारला गेला 
नसता, तर यात आके्षपाहु असे काही नव्हते. अशा पद्धतीिे अभ्यासगं्रथ पुष्ट्कळदा हे गृहीत धरतात की, 
अस्सल झकवा थोर कला ही प्रत्यक्षानुभतूीवर (Erlebnis) आधारलेली असते. बरे, प्रत्यक्षानुभतूी ही संज्ञा 
म्हणजे िद्वरत्रद्ववषयक तकाभासािी झकद्वित सुधारलेली आवृत्ती होय, असाि आशय मनात उमटतो. द्वशवाय 
शलैीिी द्ववद्वशष्ट तंते्र व मनाच्या द्ववद्वशष्ट अवस्था यामंध्ये अद्वनवायु नाते गृहीत धरणे भ्रामकि ठरते. उदा. 
बारोक शलैीिी ििा करताना बहुतेक जमुन पदं्वडत सघन, दुबोध द्वन मुरड घातलेली भाषा व प्रक्षबु्ध, द्विधा 
द्वन यातनापीद्वडत आत्मायामंध्ये अपद्वरहायु नाते असलयािे गृहीत धरतात. [e.g. Fritz Strich, ‘Der lyrische Stil des 
siebzehnten Jahrhunderts’, Abhandlungenzur deutschen Literaturgeschichte, Franz Muncker... dargebracht. Munich 19 pp. 21 -
53, esp. p. 37.] परंतु कारागीर आद्वण तंत्रज्ञ यांनासुद्धा दुबोध व मुरडलेली शलैी प्रयत्नाने कमावता येणे 
द्वनद्वश्चतपणे शक्य आहे. मानद्वसक अवस्था व शब्द याचं्यामध्ये ज्या प्रकारिे नाते नेहमी गृहीत धरले जाते, 
त्यापेक्षा ते अद्वधक द्वशद्वथल व आडवळणी असते. 
 

एविं ‘शलैी–संशोध’— (Stilfo rschung) ही जमुन मनोवैज्ञाद्वनकािंी संज्ञा फार काळजीपूवुक 
वापरली पाद्वहजे. पुष्ट्कळदा ती केवळ एक छुपी उत्पद्वत्तमूलक मनोवैज्ञाद्वनक प्रवृत्ती वाटण्यािा संभव असतो. 
तसेि या संकलपनेतली गृहीत तत्त्व े क्रोिेच्या सौंदयुशास्त्रािा आदश ुसमोर ठेवनू काढली जातात, असे 
सामान्यतः समजले जात असले, तरी ती द्वनखालसपणे वगेळी आहेत. क्रोिेच्या पूणािैती पद्धतीत 
मनोवस्था व भाद्वषक आद्ववष्ट्कार या उभयतातं भेद करता येत नाही. सवुि प्रकारच्या शलैीगत व 
आलंकाद्वरक श्रेणींिे प्रामाण्य म्हणजेि शलैी व घाट, आशय व अद्वभव्यक्ती, तसेि अंद्वतमतः शब्द व आत्मा, 
आद्ववष्ट्कार व अंतःप्रज्ञा हे भेद क्रोिे सुसंगत रीतीने नाकारतो. क्रोिेमधील या अभेदमाद्वलकेिे पयुवसान 
अखेरीस ताद्वत्त्वक पक्षाघातात होते व पद्वरणामी काव्यप्रद्वक्रयेतील ध्वन्यथाबाबत प्रारंभी असलेली खरीखुरी 
आंतरदृष्टी शवेटी इतक्या थराला जाते की, कसलेही भेदाभेद अशक्य होऊन बसतात. प्रद्वक्रया व द्वसद्ध 
िंालेली कृती, घाट व आशय, आद्ववष्ट्कार व शलैी ह्या गोष्टी अंद्वतम ऐक्य गाठले जाईपयिंत तात्पुरत्या बाजूस 
सारणे व मोघमपणे अधातंरी टागंत ठेवणे अवश्य आहे, हे कळून िुकते. असे िंालयासि संपूणु कायापालट 
व तकुशुद्धता हे जे समीक्षाप्रद्वक्रयेिे मूलभतू घटक असतात, ते अस्स्तत्वात येणे शक्य आहे. 
 

एखाद्या लेखकाच्या वा गं्रथकृतीच्या शलैीिे वणुन करणे आपणास शक्य िंाले, तर मग गॉद्वथक 
कादंबरी, एद्वलिंाबेथकालीन नाटक, मेटॅद्वफद्वजकल  काव्य अशा गं्रथसमूहाच्या वा साद्वहत्यप्रकाराचं्या 
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शलैींिे वणनु आपणास करता येईल; एवढेि नव्हे तर सतराव्या शतकातील गद्यसाद्वहत्याच्या 
बारोकसारयया शलैीगत नमुन्यािें आपणास द्ववश्लेषण करता येईल, यात मुळीि संदेह नाही. [See Morris W. 
Croll’s excellent essay. ‘The Baroque Style in Prose’, Stu ics in English Philology : A Miscellany in Honour of F. Klaeber, 
Minneapolis 1929, pp. 4 7-56; also George Willianmson, The Senecan Amble, Chicago 1951] सवुसाधारण द्वनष्ट्कष ुकाढीत 
पुढे जाऊन एखाद्या कालखंडातील शलैीिे वा साद्वहस्त्यक आंदोलनातील शलैीिेही कोणाला द्ववश्लेषण 
करता येणे शक्य आहे. मात्र काही एका गद्वणती काटेकोरपणे ही गोष्ट प्रत्यक्षात माडूंन दाखद्ववणे द्ववलक्षण 
अवघड द्वदसते. ई. बरॅतकृत Le style poe’tique et la re’volution romantique (‘स्वच्छदतावादी 
क्रातंीिी काव्यशलैी’) झकवा लुई थॉनकृत Die sprache des deutschen Impressionismus 
(‘संस्कारवादी साद्वहत्यािी भाषा’) यासंारखे गं्रथ द्ववद्वशष्ट मतप्रणालींच्या वा आंदोलनाचं्या भाषेिा 
वाक्यद्ववन्यास व शब्दकळा याचं्या शलैीगत तादं्वत्रक वैद्वशष्ट्ट्यािंा झकवा लकबींिा माग घेताना आढळतात. 
[See bibliography, section IV.] तसेि प्रािीन ट्यूटॉद्वनक काव्यशलैीच्या वणनुासंबंधी बरेिसे कायु िंालेले आहे. 
[See bibliography, section IV.] पण या शलैी प्रामुययाने सीद्वमत जाद्वतद्ववषयक आहेत व त्यािें स्वरूप बरेिसे 
एकसािी आहे. त्यामुळे एकाि द्ववद्वशष्ट लेखकाच्या गं्रथरिनेप्रमाणे त्यािंी हाताळणी करणे जवळ जवळ 
शक्य होते. पण अद्वभजाततावाद व स्वच्छंदतावाद यासंारयया समग्र साद्वहस्त्यक युगािें व समग्र साद्वहस्त्यक 
आंदोलनािें शलैीगत द्वववेिन करताना बहुधा दुलिं घ्य अडिणींना तोंड द्याव ेलागते; कारण त्यात द्ववद्वभन्न 
प्रकृतीच्याि नव्हे, तर कधी कधी अनेक देशातंलया लेखकामंधला सवुसाधारण छेद आपणास शोधून काढणे 
भाग पडते. 
 

कलेच्या इद्वतहासात अद्वभजात, गॉद्वथक, पुनरुज्जीवनकालीन व बारोक या शलैींिी माद्वलका फार 
मोठ्या प्रमाणावर स्स्थरपद पावली आहे. ही पद्वरभाषा साद्वहस्त्यक के्षत्रात संक्रद्वमत करण्यािा प्रयत्न 
आकषकु वाटतो खरा; पण असे करीत असताना आपणास साद्वहत्य व इतर कला यािें संबधं, 
कलाकलामंधील समानतत्त्व व आपलया संस्कृतीतील कालखंडािंी प्रदीघु परंपरा या प्रश्नाकंडेि पुन्हा 
वळाव ेलागत असते. 
 

⬝ 
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१५ 
प्रणतमा, रूपक, प्रतीक आणि णदव्यकथा 
 
 

जेव्हा आपण, कद्ववताचं्या द्ववषयानुसारी व आशयसूत्रानुसारी वगीकरणाकडून, काव्य हा कोणत्या 
स्वरूपािा द्वनरूपण-प्रकार आहे, या प्रश्नाकडे वळतो, तसेि जेव्हा आपण, एखाद्या कद्ववतेच्या 
गद्यानुवादाऐवजी द्वतच्यातील संरिनािंा समग्र व्यहू म्हणजेि त्या कद्ववतेिा ‘अथ’ु होय, या एकात्मतेच्या 
जाद्वणवतूेन कद्ववतेकडे पाहावयास लागतो, तेव्हा शीषकुात द्वनदेद्वशलेली संज्ञािंी क्रमबद्ध िौकडी 
आपलयासमोर दत्त म्हणून उभी राहते. छंद व ‘रूपक’ (Metaphor : साधम्यमूुलक जहत्स्वाथा लक्षणामूल 
व्यंजना) ही काव्याच्या संघटनेिी प्रमुख तत्त्वे होत, असे एका समकालीन लेखकाने म्हटले आहे. द्वशवाय 
“छंद व रूपक ही ‘जोडीने नादंतात’ व आपली कद्ववतेिी व्यायया इतकी व्यापक व सवुसामान्य असावयास 
हवी की, द्वतच्यामध्ये या उभयतािंा अंतभाव होऊन द्वशवाय या जोडीिे परस्पर साहियुही स्पष्ट व्हावयास 
हव.े” [Max Eastman, The Literary Mind in an Age of Science, New york 1931, p. 165.] या द्ववधानात गर्मभत असणारा 
काव्यद्ववषयक सवुसाधारण द्वसद्धान्त कोलद्वरजने आपलया बायोग्राणिया णलिराणरयामध्ये अत्युत्कृष्टपणे 
द्ववशद केला आहे. 
 

आता या िारही संज्ञा एकि एक वस्तूकडे संकेत करतात काय? शब्दाथुद्ववज्ञानाच्या दृष्टीने ही 
िौकडी एकमेकाचं्या के्षत्रावंर कुरघोडी करताना द्वदसते, कुतूहलाच्या दृष्टीनेतर द्वतिा अंगुद्वलद्वनदेश एकाि 
के्षत्राकडे स्पष्टपणे असतो. प्रद्वतमा, रूपक, प्रतीक व द्वदव्यकथा हा आपला क्रमयुक्त संि दोन रेषािें 
परस्परमीलन दशदु्ववणाराही कदाद्वित म्हणता येईल व या दोन्ही रेषा काव्यद्वसद्धान्तदृष्ट्ट्या महत्त्वाच्याही 
असतील. या दोन रेषापंैकी एक रेषा ऐंद्वद्रय द्ववद्वशष्टता दशदु्ववणारी झकवा ऐंद्वद्रय व सौंदयात्म अस्स्तत्वािे 
सातत्य दशदु्ववणारी तसेि काव्यािे संगीताशी व द्वित्रकलेशी नाते जोडून त्याि वळेी तत्त्वज्ञान व शास्त्र 
यापंासून त्याला द्ववभक्त ठेवणारी आहे. दुसरी रेषा ‘अलंकारशास्त्रा’िी वा रूपकद्ववज्ञानािी द्योतक आहे 
म्हणजे काव्यद्वनरूपण ‘वक्र’ असते, ते सामीप्यलक्षणेच्या (metonymy) व रूपकाचं्या भाषेत बोलते, काव्य 
अगदी परस्परद्ववभक्त अशा द्ववर्श्ातील आंद्वशक साम्यभेद पाहात असते, तसेि आशयसूत्रािें वगेळ्या 
पद्वरभाषेत रूपातंर करून त्यानंा नेमकेपणा आणते. [On ‘Types of Discourse, see Charles Morris, Signs, Languages, 
and Behaviour, New York. 1946, p. 123 ff. Morris distinguishes twelve kind of ‘discourse’ of which those relevant to our chapter 
– and our four terms – are ‘Fictive’ (the World of the Novel ‘Mythological’, and ‘Poetic’.] वैज्ञाद्वनक प्रबधंाहून साद्वहत्यािी 
जी व्यवच्छेदक लक्षणे वा गुणवैद्वशष्ट्ट्ये असतात, ती या दोहोंमध्येि सामावलेली आहेत. अमूतु कलपनांिे 
व्यक्तीकरण सदैव एकास एक अशा द्विन्हीकरणाच्या पद्धतीने (द्ववज्ञानाप्रमाणे) करण्यािे उद्वद्दष्ट 
बाळगण्याऐवजी काव्य हे अनन्यसाधारण झकवा जशाच्या तशा, पुनरावृत्त करता न येण्याजोग्या, शब्दाचं्या 
आकृद्वतबंधािंी संघटना साधीत असते, त्यातले शब्द वस्तूप्रमाणे द्विन्हही असतात, कद्ववतेिी 
अद्वभव्यस्क्तपद्धती कोणत्याही बाह्य रीतीने कस्लपता येण्याजोगी असत नाही, [Monosign and plurisgn are used by 
Philip Wheelwright. in ‘The Semantics of Poetry’, Kenyon Review., II (1940) , pp. 263-83. The plurisign is ‘semantically reflexive 
in the sense that it is a part of what it means. That is to say, the pluurisign, the poetic symbol. is not merely employed but 
enjoyed; its value is not entirely instrumentational but largels esthetic. Intrinsic. 
Psychology, New York 192; June Downey. Creative imaginationsomnes in on Psychology of Literature. New York 1929 : Jean-
Paul Sartre, L’Imagination, Paris 1936.] असे मानाव.े 
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प्रस्तुत द्ववषयातील शब्दाथुवैज्ञाद्वनक अडिणी बऱ्याि तापदायक आहेत व आपापलया संदभात व 
द्ववशषेतः त्याचं्या धु्रवात्मक द्ववरोधी भदू्वमकाचं्या संदभात संज्ञाचं्या उपयोजनाद्ववषयी सतत जागरूकता 
ठेवण्यापलीकडे आपलया हाती कसलाही सुलभ तोडगा नाही. 
 

प्रद्वतमासृष्टी हा द्ववषय मनोद्ववज्ञान व साद्वहत्याभ्यास या उभय के्षत्रातंला आहे. मनोद्ववज्ञानात ‘प्रद्वतमा’ 
या शब्दािा अथु मानद्वसक प्रद्वतकृती, भतूकालीन संवदेनेिी वा इंद्वद्रयगोिर अनुभतूीिी स्मृती असा आहे. 
प्रद्वतमा ही अपद्वरहायुपणे िाक्षषुि असली पाद्वहजे, असे नाही. स. १८८० मध्ये फ्रास्न्सस् गालटन् याने जेव्हा 
सवुप्रथम संशोधन करून, मनुष्ट्यमात्र भतूकाळातील द्वकती दूरवरच्या िाक्षुषप्रद्वतकृतींिी पुनर्मनर्ममती करू 
शकेल, यािा वेध घेतला, तेव्हा िाक्षषु प्रद्वतकृतींच्या द्वनर्ममतीच्या प्रमाणामध्ये व्यस्क्तव्यक्तीत भलतीि 
तफावत असते, असे त्याला आढळून आले. परंतु प्रद्वतमासृष्टी केवळ िाक्षषुि नसते. मनोवैज्ञाद्वनक मंडळी व 
सौंदयुमीमासंक यानंी या बाबतीत अगद्वणत वगीकरणे माडंलेली आहेत. प्रद्वतमा या ‘रसात्मक’ व 
‘गंधात्मक’ि असतात, असे नसून त्या उष्ट्णतादशकु व भारात्मकही असतात. (‘गत्यात्मक’, ‘स्पशात्मक’ व 
‘सहभावात्मक’) . स्स्थद्वतशील प्रद्वतमासृष्टी व गद्वतशील प्रद्वतमासृष्टी (kinetic or dynamic) यामंध्ये फार 
महत्त्वािा फरक असतो. रंगात्मक प्रद्वतमासृष्टीिी पारंपद्वरक वा व्यस्क्तगत उपयोजना प्रतीकात्मक असेल 
झकवा नसेलही. संकरसंवदेनात्मक प्रद्वतमासृष्टीत (मग ती, प्रमाणकािें भान सुटलेलया कवीच्या मनोरिनेिा 
पद्वरपाक असो वा साद्वहस्त्यक परंपरेिे फद्वलत असो) एका ज्ञानेंद्वद्रयाकडून दुसऱ्या ज्ञानेंद्वद्रयात रूपांतर होत 
असते. उदा. नादािे रंगात. सरते शवेटी काव्य पठण करणाराच्या दृष्टीने उपयुक्त असा आणखी एक भेद 
उरतो. तो म्हणजे ‘बद्ध’ प्रद्वतमा सृष्टी व मुक्त प्रद्वतमासृष्टी. पद्वहली श्रुद्वतगत आद्वण स्नायुगत असते, एकट्याने 
केलेलया मूकवािनातही ती जागृत होते व पुरेशी पात्रता असणाऱ्या सवुि वािकानंा जवळजवळ सारखीि 
जाणवते. दुसरी म्हणजे िाक्षषु वा अन्य प्रकारिी प्रद्वतमासृष्टी. ही व्यस्क्तगद्वणक तसेि प्रकारागद्वणक 
वगेवगेळ्या स्वरूपात जाणवते. [See I. G. Boring, Sensation and Perception in the History of Experimental Psychology, 
New York 1942; June Downey, Creative Imagination : Studies in the Psychology, of Literature, New York 1929 : Jean - Paul 
Sartre, L’Imagination, Paris 1936.]  
 

आय. ए. द्वरिड्स्ु याने आपलया णप्रस्न्सपल्स ऑि णलिररी णक्रणिणसझम् (१९२४) या गं्रथात जे 
सवुसामान्य स्वरूपािे द्वनष्ट्कष ुकाढलेले आहेत, ते आजही सयुस्क्तक वाटतात : 
 

“प्रद्वतमासृष्टीच्या ऐंद्वद्रय गुणधमांना नेहमीि फाजील महत्त्व द्वदले जात असते. प्रद्वतमा जी प्रभावी 
ठरते, ती स्वयमेव द्वकती द्वजवतं आहे, यावरून ठरत नाही, तर ती एक ऐंद्वद्रय संवदेनेशी द्ववद्वशष्ट प्रकारे 
द्वनगद्वडत असणारी मानद्वसक घटना असते म्हणूनि होय.” संवेदनेिा ‘अवशषे’ वा ‘प्रद्वतकृती’ म्हणून 
प्रद्वतभेिे जे अस्स्तत्व उरते, त्यातूनि द्वतला कायुप्रवणतेिे बळ प्राप्त होत असते. [I. A. Richards, Principles of 
Literary Crincism, London 1924, Chapter XVI, ‘The Analysis of a Poem’]  
 

संवदेनाचं्या अवद्वशष्ट प्रद्वतकृती म्हणून प्रद्वतमाकंडे पाद्वहलयावर आपलया समग्र के्षत्रातून आरपार 
जाणाऱ्या साम्यभेदात्मक तुलनेच्या दुसऱ्या रेषेच्या द्वदशनेे आपली वाटिाल डोळसपणे सुरू होते. अगदी 
िाक्षषु प्रद्वतमा िंालया, तरी त्यासुद्धा द्वनव्वळ वणुनात्मक काव्याति शोधावयाच्या नसतात. ज्या मोजक्या 
कवींनी ‘प्रद्वतमाद्वनष्ठ’ वा ‘प्राकृद्वतक’ कद्ववता रिण्यािा प्रयत्न केलेला आहे, त्यािी द्वित्रणे बाह्य 
द्ववर्श्ापुरतीि यशस्वी ठरलेली आहेत. वस्तुतः आपलया हातून असे काही घडावे, असे त्यानंा क्वद्विति 
वाटले असेल. काव्यद्ववषयक द्ववद्ववध आंदोलनािंा ताद्वत्त्वक भाष्ट्यकार एिंरा पाउंड याने प्रद्वतमेिी व्यायया 
‘द्वित्रात्मक प्रद्वतकृती’ अशी न करता, ‘बौद्वद्धक व भावद्वनक व्याद्वमश्रतेिे द्वनद्वमषाधात प्रस्तुतीकरण करणारी’ 
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‘द्ववसदृश कलपनािंा संयोग’ घडवनू आणणारी गोष्ट, अशी केली आहे. “मोघम सवुसामान्यािंी अद्वभव्यक्ती, 
मग ती द्वकतीही खणखणीत असो,—हे काव्यािे काम नसून द्ववद्वशष्टािी यथाथु अद्वभव्यक्ती हे त्यािे कायु 
होय, अशी आमिी श्रद्धा आहे.”हेि मुळी प्रद्वतमावाद्यािें ब्रीदवाक्य होते. डातेंिी प्रशसंा व द्वमलटनवर 
टीकाप्रहार करताना एद्वलयटने प्रद्वतमासृष्टीवरि (Bildichkeit) कमुठ भर द्वदलेला द्वदसून येतो. डातेंिी 
‘कलपनाशक्ती िाक्षषु’ असून तो रूपककथाकार आहे व ‘समथु कवी’च्या रूपककथा म्हणजे ‘द्ववशद िाक्षषु 
प्रद्वतमा’ि होत, असे एद्वलयट म्हणतो. याउलट दुदैंवािी गोष्ट अशी की द्वमलटनिी ‘कलपनाशक्ती श्राव्य’ 
आहे.‘L’ Allegro’ व‘II Penserso’ यातंील प्रद्वतमासृष्टी िाक्षषु असली, तरी “सवुसामान्य आहे... द्वमलटन् 
पाहतो आहे तो काही द्ववद्वशष्ट नागंऱ्या, द्ववद्वशष्ट गवळण व द्ववद्वशष्ट गुराखी नाही... या पकं्तीिा ऐंद्वद्रय पद्वरणाम 
सवुस्वी श्रवणेंद्वद्रयावंरि होतो व त्यािे नाते नागंऱ्या, गवळण व गुराखी या संकलपनाशंी जोडलेले असते.” 
[Ezra Pound, Pavannes and Divisions. New York 1918; T. S. Eliot, ‘Dante’, Selected Essays, New York 1932, p.204; Eliot, ‘A 
Note on the verse of John Milton’, Essays and Studiesby Members of the English Association, XXI, Oxford 1936, p. 34.]  
 

या सवु स्पष्ट द्ववधानािंा भर इंद्वद्रयगोिरत्वावर नसून णवणशष्टत्वावर व द्ववर्श्ाचं्या संयोगावर 
(सादृश्य, उदा. रूपककथा; ‘द्ववसदृश कलपना-संयोग’) आहे. िाक्षषु प्रद्वतमा ही संवेदनारूप वा बोधनरूप 
असते, परंतु त्यािबरोबर ती काही एका ‘अदृश्य वस्तू’िी द्वनदशकु असते. ती एकाि वेळी वस्तूिे 
प्रस्तुतीकरण आद्वण प्रद्वतद्वनद्वधत्व करीत असते. (‘the black bat night has flown...’ ‘Yonder all before 
us lie Deserts of vast eternity.’) प्रद्वतमेिे अस्स्तत्व ‘वणनु’ म्हणून असेल झकवा (आपलया 
उदाहरणातलयाप्रमाणे) ‘रूपक’ म्हणूनही असेल. परंतु ‘मनश्चक्ष’ूसारयया रूपकाप्रमाणे केवळ‘रूपक’ या 
नात्याने सादर न िंालेलया प्रद्वतमा प्रतीकात्मक असतात काय? हर एक प्रकारच्या बोधनात द्वनवड नसते 
काय? 
 

यासाठीि द्वमडलटन् मरी हा उपमा व रूपक यानंा अलंकारशास्त्रातील ‘रूपद्वनष्ठ वगीकरणा’शी 
संबदं्वधत मानून ‘प्रद्वतमा’ या संजे्ञत त्या दोहोंिा अंतभाव करावा, असा ‘सल्ला’ देतो व ‘प्रद्वतमा’ ही सवुस्वी 
झकवा द्वनदान प्राधान्येकरून तरी िाक्षषुि असते, हा गैरसमज डोक्यातून काढून टाकण्यािी आपण द्वशकस्त 
केली पाद्वहजे’असा द्वनक्षनू इशारा देतो. प्रद्वतमा ‘ही िाक्षषु वा श्राव्य असेल झकवा ती मनोगोिरही असू 
शकेल.’ [J. M. Murry, ‘Metaphor’, Countries of the Mind, second series, London 1931, pp. 1-16; L. MacNeice, Modern 

Poetry, New York 1938, p. 113.] शके्सद्वपयर, एद्वमली ब्राटे व पो याचं्यासारयया द्वभन्न प्रकृतीच्या लेखकामंध्ये 
पार्श्ुभमूीदाखल (सजावट:नेपर्थयाच्या व्यवस्थेसारखी) पुष्ट्कळदा एखादे रूपक झकवा एखादे प्रतीक 
योजलेले असते. उदा॰ खवळलेला सागर, तुफान, जंगली ओसाड माळ, पाणथळ पद्वरसरातील 
राजवाड्ािे भग्न अवशषे, पवुतावरील काळोखे सरोवर. 
 

प्रद्वतमेप्रमाणे (Image) प्रतीकावरूनही (symbol) द्ववद्वशष्ट साद्वहस्त्यक आंदोलनाला नाव द्वदले 
गेलेले आहे. [An admirable study of one literary movement and its influence upon another is René Taupin’s L’Influence du 

symbolisme francaise sur la poésie américaine... Paris 1929.] द्वशवाय ‘इमेज’प्रमाणे ‘झसबल’ ही संज्ञाही द्वभन्न द्वभन्न 
संदभात व सवुस्वी द्वभन्न द्वभन्न प्रयोजनासंाठी उपयोद्वजलेली द्वदसून येते. संज्ञा म्हणून ‘झसबल’िा उपयोग 
तकुशास्त्र, गद्वणत, शब्दाथुद्ववज्ञान, रोगद्वनदान व ज्ञानशास्त्र यामंध्ये केला जातो. धमुशास्त्र, (‘द्वसम्बल’िा 
आणखी एक अथु धमुश्रद्धा असाि आहे) कमुकाडं, लद्वलतकला व काव्य याचं्या द्ववर्श्ात या संजे्ञमागे फार 
मोठा इद्वतहास आहे, अन्य कशािी तरी प्रद्वतकृती असणे झकवा अन्य कशािे तरी प्रद्वतद्वनद्वधत्व करणे यापंैकी 
एक गोष्ट प्रस्तुत शब्दाच्या प्रािीन उपयोगातही सवुसामान्य अंग म्हणून हटकून आढळते. ज्या मूळ ग्रीक 
धातूवरून ‘symbol’ हा शब्द आला, त्या धातूिा अथु ‘एकत्र प्रके्षप करणे’ झकवा ‘तुलना करणे’ असा आहे व 



 

अनुक्रमणिका 

त्यावरून द्विन्ह व द्विस्न्हत वस्तू ही दोन्ही त्यात मुळापासूनि अद्वभपे्रत आहेत, हे सूद्वित होते. या संजे्ञच्या 
काही आधुद्वनक उपयोगामंध्येसुद्धा ही संकलपना द्वटकून आहे. बीजगद्वणत आद्वण तकुशास्त्र यामंधील प्रतीके 
रूढ आद्वण सवुसंमत स्वरूपािी असतात. परंतु धार्ममक प्रतीके मात्र द्विन्ह व द्विस्न्हत वस्तू याचं्यातील 
सामीप्यलक्षणात्मक (metonymic) झकवा रूपकात्मक (metaphorical साधम्युलक्षणात्मक) अशा 
स्वरूपाच्या काही एका आंतद्वरक संबंधावर अद्वधद्वष्ठत िंालेली असतात : कू्रस, मेंढरू, काळजी घेणारा 
मेंढपाळ. साद्वहत्यद्वसद्धान्तामध्ये या संजे्ञिा उपयोग अशाि तऱ्हेच्या अथाने अपेद्वक्षत असतो, असे द्वदसून 
येईल. म्हणजे एखादी वस्तू अन्य कोणत्यातरी वस्तूकडे संकेत करीत असते व त्याबरोबरि प्रस्तुतीकरण 
म्हणून स्वतःकडेही स्वतंत्रपणे लक्ष वधेीत असते. [For the terminology here followed, see Craig la Drière, The American 
Bookman, I (1944) , pp. 103-4.]  
 

एखादे मन असे असते की, ते प्रतीकसृष्टीिी संभावना ‘ही नुसती प्रतीकेि तर आहेत’ अशा भाषेत 
करते. एक तर मन द्ववद्वधवत् माडंणी करून धमु व काव्य यािें ऐंद्वद्रय प्रद्वतमातं रूपातंर करते. झकवा 
स्वतःच्या द्ववद्वशष्ट कके्षबाहेरच्या नैद्वतक वा तत्त्वज्ञानात्मकअतींद्वद्रय वास्तवानंा प्रस्तुत करण्यासाठी 
योद्वजलेलया द्विन्हानंा झकवा प्रतीकानंा पोकळ करून घेते (म्हणजे त्यािंी केवळ वाहन म्हणून संभावना 
करते.) . दुसऱ्या प्रकारिे मन प्रतीकसृष्टीला पूवुसंकस्लपत व बुद्वद्धपुरस्सर केलेली गोष्ट मानते, म्हणजे 
प्रतीकाला संकलपनात्मक, पद्वढक व ऐंद्वद्रय संज्ञामंध्ये जाणूनबुजून केलेले रूपातंर असे समजते. परंतु 
कोलद्वरज तर म्हणतो की, रूपककथा म्हणजे “अमूतु कलपनािें केवळ शब्दद्वित्राचं्या भाषेत िंालेले रूपातंर 
असून ऐंद्वद्रय वस्तंूच्या अमूतीकरणाहून त्याला त्या भाषेत स्वयमेव वगेळे असे अस्स्तत्व नसते...” प्रतीक 
म्हणजे “व्यस्क्तद्ववद्वशष्टामधील जाद्वतसापेक्ष व जाद्वतसापेक्षामधील अद्वतसामान्य (प्रजाद्वतसापेक्ष) यािें गुणधमु 
दशदु्ववणारी झकद्वित पारदशी िंलक... व सवात महत्त्वािी गोष्ट अशी की, तात्काद्वलकात व तात्काद्वलकािारे 
कालातीतािी (अनंतािी) पारदशकु अशी ही िंलक असते.” [S. T. Coleridge, The Stateman’s Manual : Complete 
Works (ed. Shedd) , New York 1853, Vol. I, pp. 437-8. This distinction between symbol and allegory was first clearly drawn by 
Goethe. See Curt Richard Müller, Die geschichtlichen Voraussetzungen des Symbolbegriffs in Goethes Kunstanschauung, 
Leipzig 1937.]  
 

प्रद्वतमा व रूपक याहून ‘प्रतीका’ला काही वगेळा असा महत्त्वपूण ुअथु आहे काय? आपण पुनरावृत्ती 
व सातत्य याचं्या संदभात प्रामुययाने ‘प्रतीका’कडे पाहतो. नुसती ‘प्रद्वतमा’ ही रूपकािार एकदाि आवाहन 
करून जाते; परंतु जर का ती प्रस्तुतीकरण व प्रद्वतकृती या उभयद्ववध रूपामंध्ये सतत पुनरावृत्त होत 
राद्वहली, तर ती प्रतीक बनत असते; फार काय प्रतीकात्मक (वा द्वदव्यकथात्मक) पद्धतीिे एक अंगही बनून 
जाते. ब्लेकच्या ‘साँग्ज ऑफ इनोसन्स’ व ‘ऑफ एक्सपीद्वरयन्स’ याचं्याद्ववषयी जे. एि. द्ववकस्टीड म्हणतो, 
“त्यामध्ये प्रत्यक्ष प्रतीकवाद असा फारि अलप आहे, पण प्रतीकात्मक रूपकाचा उपयोग मात्र वारंवार 
आद्वण भरपूर केलेला आहे.”शलेीच्या काव्यातील ‘द्वनयामक प्रतीके’ या आपलया जुन्या द्वनबधंात येट्स्ने 
म्हटले आहे, “त्याच्या कद्ववतेत प्रतीकािा द्वनद्वश्चतपणा [स्स्थरता?] प्राप्त न िंालेलया अगद्वणत प्रद्वतमा 
आढळतात. अशा द्वकत्येक प्रद्वतमा म्हणजे द्वनःसंशय प्रतीकेि होत. जसजशी वष ेलोटत गेली, तसतसा 
उत्तरोत्तर त्यािंा उपयोग तो प्रतीकात्मक प्रयोजनासाठी अद्वधकाद्वधक जाणूनबुजून करू लागला.”उदा. 
गुहा व मनोरे याचं्या प्रद्वतमा. [J. H. Wicksteed, Blake’s Innocence and Expertence..., London 1928, p. 23; W. B. Yeats, 
Essays, London 1924, p. 95 ft., on Shelley’s ‘Ruling Symbols’. 
When do metaphors become symbols? (a) When the ‘vehicle’ of the metaphor is concrete-sensuous, like the lamb. The cross 
is not a metaphor but a metonymic symbol, representing Him who died upon it, like St Lawrence’s gridiron and St Catherine’s 
Wheel or representing suffering, in which case the instrument signifies that which it does, the effect of its action. (b) When the 
metaphor is recurrent and central, as in Crashaw and Yeats and Eliot. The normal procedure is the turning of images into 
metaphors and metaphors into symbols, as in Henry James.]  



 

अनुक्रमणिका 

प्रारंभकालीन रिनेच्या संदभात जो घटक ‘सजावट नेपर्थया’च्या व्यवस्थेच्या स्वरूपािा असतो, 
तोि मनावर ठसणाऱ्या पुनरावृत्तीमुळे उत्तरकालीन रिनेत ‘प्रतीक’बनतो. अशा रीतीने हेन्री जेम्सने 
आपलया प्रारंभीच्या कादंबऱ्यामंधून ज्या व्यक्ती वा स्थळे अत्यंत पद्वरश्रमपूवुक साकार केली, त्या व्यक्ती व 
ती स्थळे त्याच्या उत्तरकालीन कादंबऱ्यामंधून रूपकात्मक वा प्रतीकात्मक बनलेली आहेत. 
 

काव्यात्म प्रतीकवादाच्या ििेत आधुद्वनक कवींिी ‘खासगी प्रतीकसृष्टी’ व पूवीच्या कवींिी 
बहुजनसुबोध प्रतीकसृष्टी यातं भेद करावा लागेल. ‘खासगी प्रतीकसृष्टी’ हा शब्दप्रयोग प्रारंभी दोषारोप 
करण्याच्या द्वनद्वमत्ताने योजला गेला असला, तरीपण काव्यात्म प्रतीकसृष्टीकडे पाहण्यािी आपली भावना व 
दृद्वष्टकोण ही कमालीिी परस्परद्ववरोधी स्वरूपािी आहेत. प्रतीकसृष्टी खाजगी नसते म्हणजे कशी असते हे 
सागंणे अवघड आहे : ‘पारंपद्वरक’ वा ‘रूढ’ या अथी ते घेतलयास, काव्य हे नावीन्ययुक्त व द्ववस्मयोत्पादक 
असले पाद्वहजे, या आपलया अपेके्षशी ते द्ववरोधी ठरते. द्वशवाय ‘खासगी प्रतीकसृष्टी’त एक व्यवस्था गर्मभत 
असते. एखादा गुप्तद्वलद्वपतज्ज्ञ ज्याप्रमाणे एखादा संदेश उलगडून दाखवतो, तित, एखादा साके्षपी 
अभ्यासक ‘खासगी प्रतीकसृष्टीिा अन्वय लाव ूशकतो. अनेक खासगी प्रतीकव्यवस्थातूंन (उदा. ब्लेक व 
येटस याचं्यासारयया) बहुमान्य िंालेले झकवा समकालीनानंी स्वीकारलेले प्रयोग आढळत नसले, तरी 
प्रतीकात्मक परंपरेच्या फार व्यापक के्षत्रावर द्वतिे आक्रमण होताना द्वदसून येते. [The ‘Blakean heterodoxy’, says 
M. O. Percival (Blakes Circle of Destiny, New York 1938, p. 10) ‘was equally traditional with Dante’s orthodoxy’. Says Mark 
Schorer (William Blake, New York 1945, p. 23) : ‘Blake, like Yeats, found metaphorical support for his dialectrical view in ... the 
system of correspondence of Swedenborg and Boehme, in the analogical pursuits of the cabbalists, and in the alchemny of 
Paracelsus and Agrippa.’]  
 

‘खासगी प्रतीकसृष्टी’ व ‘पारंपद्वरक प्रतीकसृष्टी’ यानंा ओलाडूंन पलीकडे गेलो की, आपणास 
दुसऱ्या धु्रवाकडे असलेलया एक प्रकारच्या सावुजनीन स्वरूपाच्या ‘द्वनसगदु्वसद्ध’ प्रतीकसृष्टीशी जाऊन 
द्वभडतो व काही अडिणी आपलयापुढे ठाकतात. फ्रॉस्टच्या कद्ववता–त्याच्या अगदी सवोत्कृष्ट कद्ववता–जरी 
घेतलया, तरी त्यामंध्ये द्वनसगदु्वसद्ध प्रतीकािें असे काही संदभु येतात की, त्यावंर काब ूद्वमळद्ववणे आपणास 
जड जाते : येथे ‘The Road Not Taken’, ‘Walls’, ‘The Mountains’ या कद्ववतािें स्मरण होते. 
‘Stopping by the woods’ मधील ‘miles to go before I sleep’ (िंोप घेण्यापूवी मलैोन् मैल काटावयािे 
आहेत.’) ही गोष्ट आपण कद्ववतेतील प्रवाशाच्या संदभात शब्दशः खरी धरून िालतो. परंतु ‘द्वनसगदु्वसद्ध’ 
‘प्रतीकसृष्टी’च्या पद्वरभाषेत ‘िंोप’ (‘sleep’) म्हणजे ‘मरण’ (‘die’) होय. तसेि ‘Woods are lovely, dark 
and deep’ (द्वतन्ही द्ववशषेणे एकजात प्रशसंापर) यािी‘promises to keep’ (‘विने पुरी करावयािी 
आहेत.’) यामागील नैद्वतक व सामाद्वजक द्वनयंत्रक तत्त्वाशी द्ववरोधी पद्धतीिी सागंड घातलयास सौंदयुझितन 
म्हणजे व्यस्क्तगत जबाबदारीिे स्थगन या प्रकारिे जाता जाता साधलेले पण अनाग्रही समीकरण आपणास 
संपूणुपणे नाकारता येणार नाही. सामान्यतः द्वनयद्वमतपणे कद्ववतेिे वािन करणारािा फ्रॉस्टच्या बाबतीत 
घोटाळा होणार नाही; परंतु द्वनसगदु्वसद्ध प्रतीकामुंळे काही अंशी तरी फ्रॉस्टला जो मोठा वािकवगु 
लाभलेला. आहे, त्यापैकी काही वािकाचं्या बाबतींत असे घडेल की, एकदा का प्रतीकािंी शक्यता त्यानंा 
कळून िुकली की, द्वनसगदु्वसद्ध व त्याचं्या जोडीिी अन्य प्रतीके याकंडे त्याचं्या मनािा द्ववशषे ओढा राहील 
व त्यामुळे फ्रॉस्टच्या अनेकाथुसूिक द्विन्हानंा एक प्रकारिी गद्वतशून्यता व ठामपणा द्वदला जाईल व ती गोष्ट 
काव्यात्म द्ववधानाच्या मूलप्रकृतीशी, द्ववशषेतः समकालीन काव्यात्म द्ववधानाच्या मूलप्रकृतीशी द्ववसंगत 
ठरेल. [See the comments on Frost of Cleanth Brooks, Modern Poetry and the Tradition. Chapel Hill 1939, p. 110 ff.]  
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आपलया शीषुकातील िौथी संज्ञा ‘द्वदव्यकथा’ (Myth) ही आहे. ही संज्ञा ॲद्वरस्टॉट्लच्या 
पोएणिक्समध्ये संद्ववधानक, कथेिा घाट, ‘गोष्ट’ (fable) या अथी योद्वजलेली द्वदसून येते. द्वहच्या द्ववरुद्धाथी 
पण पूरक अशी संज्ञा ‘लॉगॉस’ (logos) ही आहे. एखादे तार्मककप्रविन झकवा भाष्ट्य याच्या बरोबर उलट 
असणारे एखादे आययान झकवा कहाणी म्हणजे ‘द्वदव्यकथा’ (Myth) होय. ती तकुद्ववरोधी व अंतःस्फूतु 
म्हणजे पद्धतशीर तत्त्वज्ञानाशी द्ववरोधीही असते : सॉके्रद्वटसच्या वादद्वववादप्रिुर भाष्ट्याच्या द्ववरुद्ध स्वरूपािी 
अशी एखादी ईस्कीलसिी शोकास्त्मका. [See Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, Leipzig 1872.]  
 

आधुद्वनक समीके्षत ‘द्वदव्यकथा’ ही एक परवलीिी संज्ञा होऊन बसलेली आहे व ज्या अथुव्यक्तीच्या 
के्षत्रात धमु, लोकसाद्वहत्य, मानववशंशास्त्र, समाजशास्त्र व लद्वलतकला यािंा अंतभाव होतो, त्या महत्त्वाच्या 
के्षत्राच्या द्वदशनेे ती अंगुद्वलद्वनदेश करते व त्या के्षत्रावर द्वघरट्या घालीत असते. या संजे्ञसमोर द्ववरोधी 
पद्ववत्र्यात खड्ा केलया जाणाऱ्या नेहमीच्या काही संज्ञा म्हणजे ‘इद्वतहास’, ‘द्ववज्ञान’, ‘तत्त्वज्ञान’, 
‘रूपककथा’ (Allegory) झकवा ‘सत्य’ या होत. [For a representative group of definitions, see Lord Raglan’s The 
Hero.... London 1937]  
 

सतराव्या व अठराव्या शतकामंध्ये म्हणजे प्रबोधनयुगात या संजे्ञिा सामान्य मानाने अथुभ्रंश 
िंालेला होता : द्वदव्यकथा म्हणजे कपोलकस्लपत गोष्ट–वैज्ञाद्वनक झकवा ऐद्वतहाद्वसक दृष्ट्ट्या असत्य गोष्ट. 
परंतु स्व्हकोकृत णसएन्झा नोव्िापासून म्हणजे आधीपासूनि हा रोख पालटू लागला होता. जमुन 
स्वच्छंदतावाद्यािंा तसेि कोलद्वरज, एमसुन्, नीत्श े यािंा हळूहळू प्रभाव पडू लागलेला होता व 
काव्याप्रमाणेि द्वदव्यकथा हेही एक प्रकारिे सत्य वा सत्याशी समतुलय अशी गोष्ट असून ती ऐद्वतहाद्वसक वा 
वैज्ञाद्वनक सत्याला द्ववरोधी नसते, उलट त्याला पूरकि असते, असे मानले जाऊ लागले होते. [See Fritz 
Strich, Die Mythologie in der deutschen Literatur von Klopstock bis Wagner, two vols., Berlin 1910.]  
 

ऐद्वतहाद्वसक दृष्ट्ट्या द्वदव्यकथा ही धार्ममक द्ववद्वधकाडंाला अनुसरते, त्याच्याशी सहसंबधं राखते. 
द्वदव्यकथा म्हणजे द्ववद्वधकाडंामधला पठणािा भाग, द्ववद्वधकाडंातून उभी राहणारी कथा. द्ववद्वधकाडंहे 
पुरोद्वहतवगाकडून अद्वनष्टद्वनवारणाथु व इष्टकामपूतीस्तव समाजाप्रीत्यथु आिरले जात असते. धान्योत्पादन, 
मानवी प्रजोत्पादन, सामाद्वजक संस्कृतीत समाद्ववष्ट करून घेण्यासाठी कुमारािंा होणारा दीक्षाद्ववधी, 
मृताचं्या भद्ववतव्यािी तरतूद अशा द्ववधींप्रमाणेि ‘द्वदव्यकथा’ हीसुद्धा नैद्वमद्वत्तक पण द्वनरंतर लागणारी 
पूवुसंकस्लपत ‘कायुक्रमपद्वत्रका’ (agedum) असते. परंतु उत्पत्तीद्ववषयी व द्वनयतीद्ववषयी अनाम लेखकानंी 
रिून ठेवलेलया कथािें कथन, असा ‘द्वदव्यकथे’िा व्यापक अथु घेतला जाऊ लागला आहे : 
द्ववर्श्रिनेमागील कारण कोणते व अमुक अमुक गोष्टी आपण अमुक अमुक प्रकारेि का करतो यासंबधंीच्या 
स्पष्टीकरणे—म्हणजेि द्वनसगाद्ववषयी व मानवी भद्ववतव्याद्ववषयी द्वशकवण देणारी प्रद्वतमासृष्टी रिून हरएक 
समाज आपलया मुलाबाळानंा जी स्पष्टीकरणे पुरवीत असतो, त्याि ‘द्वदव्यकथा’ होत. [S. H. Hooke, Myth and 
Ritual, Oxford 1933; J. A. Stewart, The Myths of Plato, London 1905; Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Vol. 
II, ‘Das mythische Denken’, Berlin 1925, p. 271 ff (English tr. New Haven 1955) .]  
 

प्रद्वतमा झकवा द्वित्र, सामाद्वजक, अद्वतप्राकृद्वतक (झकवा अप्राकृद्वतक वा तकुद्वनरपेक्ष) , आययान झकवा 
कहाणी, आद्वदम झकवा द्ववर्श्ात्मक, कालद्वनयत वा कालातीत ध्येयािें घटना म्हणून प्रतीकात्मक पद्धतीिे 
प्रस्तुतीकरण, द्वक्रयाकमांतर, अंद्वतम न्यायदान, गूढवाद इत्यादीसंबंधी गोष्टी प्रायः साद्वहत्यद्वसद्धान्तासाठी 
महत्त्वािे आवतुक बधं (motifs) ठरत असतात. समकालीन द्वविारप्रणालीनुसार ‘द्वदव्यकथे’िे आवाहन 
यातंलया कोणत्याही एका आवतुक बधंामध्ये कें द्रीभतू होईल व त्याच्या कक्षा दुसऱ्या आवतुकबंधापंयिंत 
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द्ववस्तारत जातील. या पद्धतीने सोरेल म्हणतो की, जागद्वतक तमाम श्रद्वमकािंा ‘सावुद्वत्रक संप’ हीसुद्धा 
‘द्वदव्यकथा’ि होय. त्यािा मद्वथताथु असा की, असले ध्येय जरी कधीही ऐद्वतहाद्वसक सत्य ठरणार नसले, 
तरी श्रद्वमकानंा पे्ररणा देऊन कायुप्रवृत्त करण्यासाठी भद्ववष्ट्यकालीन ऐद्वतहाद्वसक महत्त्वािी घटना म्हणून ते 
त्याचं्यासमोर माडंले गेले पाद्वहजे. ‘द्वदव्यकथा’ ही एक भावी कायुक्रमपद्वत्रकाि होय. याि धतीवर नीबरू हा 
द्विस्ती मृत्यमूीमासेंला ‘द्वदव्यकथा’ि मानतो. द्विस्तािे पुनरुत्थान व अंद्वतम न्यायदान ही वतुमानकालीन, 
सावुकालीन, नैद्वतक व आध्यास्त्मक मूलयमापने असून ती भावी इद्वतहास म्हणून प्रद्वतमारूप ठरतात. [Georges 
Sorel, Reflexions on violence (tr. T. E. Hulme) , New York 1914; Reinhold Neibuhr, ‘The Truth Value of Myths’, The Nature of 
Religious Experience....,New York 1937.] द्ववज्ञान वा तत्त्वज्ञान ही जर द्वदव्य कथात्मकतेला द्ववरोधी असतील, तर 
अंतःपे्ररणातून साकार होण्याजोगे मूतु तत्त्व हे तकुशुद्ध अमूतु तत्त्वाला द्ववरोधी ठरेल. सामान्यतः 
साद्वहत्यद्वसद्धान्तकाराच्या झकवा साद्वहत्याच्या समथुकाचं्या दृष्टीने यातंले कें द्रवती द्ववरोधी तत्त्व हे असते की, 
द्वदव्यकथा ही सामाद्वजक, कता अनाम असणारी व समूहद्वनष्ठ असते. मात्र आधुद्वनक काळी द्वदव्यकथेिे 
कते– झकवा द्वनदान काही कते तरी आपणास ओळखता येणे शक्य आहे. तरीपण अशा गोष्टींिा कता कोण, 
हे द्ववसरले गेले असेल झकवा सामान्यतः तो ज्ञात नसेल, झकवा अद्वधकृततेसाठी त्यािे मुळी महत्त्वही नसेल 
व समाजाने द्वतिा आपलया परंपरेत स्वीकार केलेला असेल, द्वतला ‘श्रद्धावान लोकािंी मान्यता’ लाभली 
असेल, तर गुणधमाच्या दृष्टीने अशा आधुद्वनक गोष्टीलाही ‘द्वदव्यकथे’िी पदवी प्राप्त होते. 
 

या संजे्ञिी नेमकी अथुद्वनद्वश्चती करणे सोप नाही. सध्या मात्र ती ‘अथाच्या एका द्ववद्वशष्ट के्षत्रा’कडे 
अंगुद्वलद्वनदेश करते. द्वित्रकार व कवी हे द्वदव्यकथासृष्टीिा शोध घेत असतात, असे आपण ऐकतो. प्रगती 
झकवा लोकशाही या‘द्वदव्यकथा’ (Myths) आहेत, हेही आपलया कानावंर पडत असते,‘द्ववर्श्साद्वहत्यातील 
द्वदव्यकथेच्या पुनरागमना’द्ववषयी आपण ऐकत असतो. परंतु त्यािबरोबर आपलया कानावंर हेही पडत 
आलेले आहे की, ‘द्वदव्यकथा’ कोणाला द्वनमाण करता येत नाही, झकवा एखादी द्ववर्श्ासास पात्र होते आहे, 
म्हणून उिलता येत नाही झकवा स्वचे्छेनुसार अस्स्तत्वात आणता येत नाही. द्वदव्यकथेिी जागा आता 
पुस्तकाने घेतलेली आहे व नगरराज्यातील एकद्वजनसी समाजािी जागा बहुरंगी महानगराने घेतलेली 
आहे. [See especially R. M. Gustalla, Le Mythe et le livre : essai sur l’origine de la littérature, Paris 1940.]  
 

आधुद्वनक मानव द्वदव्यकथेला—झकवा द्वदव्यकथासृष्टीला वा द्वदव्यकथाचं्या परस्परसबदं्ध पद्धतीला 
पारखा िंाला आहे का? सॉके्रद्वटस व सोद्वफस्ट तत्त्वज्ञ यानंी म्हणजेि ‘बुद्वद्धवाद्या’ंनी ग्रीक संस्कृतीिे 
अस्स्तत्वि संपुष्टात आणले, असा नीत् शिेा दृद्वष्टकोण होता. याि धतीवर असे प्रद्वतपादन करता येईल की, 
प्रबोधनयुगाने द्विस्ती ‘द्वदव्यकथासृष्टी’ संपुष्टात आणली झकवा तशी प्रद्वक्रया सुरू केली. परंतु दुसरे लेखक 
असाही द्वविार माडंताना द्वदसतात की, उथळ, अपुऱ्या व कदाद्वित खोट्याही ‘द्वदव्यकथा’ आधुद्वनक 
मानवापाशी आहेत. उदा. ‘प्रगती’, ‘समता’, सावुद्वत्रक द्वशक्षण झकवा आकषकु जाद्वहरातींतून आर्श्ाद्वसले 
जाणारे आरोग्य, झकवा फॅशनेबल सुखी जीवन. या उभयद्ववध संकलपनािंा लघुतम साधारण द्ववभाजक झकवा 
सारासार द्वनणुय (बहुधा खरा) हाि द्वदसतो की, आपलया पुरातन, प्रदीघु, काळपयिंत अनुभवीत आलेलया, 
स्वयंसुसंगत असलेलया जीवनपद्धतीत (द्वदव्यकथािंी जोड असणाऱ्या द्ववद्वधकाडंात) ‘आधुद्वनकते’मुळे 
जसजशी उलथापालथ होते, तसतसे बहुतेक लोग (की सगळेि?) भणगं होतात : कारण माणूस केवळ 
अमूतु कलपनावंर जगू शकत नाही. द्वनमाण िंालेली पोकळी त्याला अधकुच्च्या, उत्स्फूतु व 
मोडक्यातोडक्या द्वदव्यकथानंी (जे घडू शकेल वा घडावसेे वाटते त्याचं्या द्वित्रानंी) भरून काढावी लागते. 
कलपनाजीवी लेखकाला समाजात राहून कायु करणारा तसेि मानािी जागा पटकाव ू इस्च्छणारा एक 
कलावतं म्हणून आपलया समाजाशी संवाद राखण्यािी गरज वाटत असते, ही गोष्ट द्वदव्यकथािंी 
आवश्यकता सुिद्ववणारे द्विन्हि आहे. स्वयंमन्यतेने एकाकीपणे राहणारे फ्रान्समधील प्रतीकवादी हे 
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द्ववजनवासी द्ववशषेज्ञ होते. आपलया कलेखातर कवीला एकतर बाजारी वशे्यावृत्ती झकवा सौंदयुद्वनष्ठ शुद्धता 
व अद्वलप्तता यापंैकी कोणत्या तरी एका पयायािी द्वनवड करणे भाग असते, अशी त्यािंी धारणा होती. परंतु 
मलामेद्ववषयी द्वनतातं आदरभाव असूनही येट्स्ला आयलिंडशी एकात्मता साधण्यािी गरज भासली व 
म्हणून त्याने उत्तरकालीन आयलिंडिे ‘द्वदव्यकथा’ंत रूपातंर करून परंपरागत केस्लटक ‘द्वदव्यकथा’ंशी 
त्यािें बेमालूम द्वमश्रण करून द्वदले व व्हेिल झलडिंीच्या कलपकतेने अमेद्वरकन वीर पुरुषाबंद्दल जसा नवा 
अन्वयाथु लावला गेला, त्याप्रमाणे येट्स्ने आपलया द्वदव्यकथातं ऑगस्टनयुगातील अँग्लोआयद्वरशािंा 
(स्स्वफ्ट, बाकुली आद्वण बकु) मनःपूत अन्वयाथु लावलेला आहे. [See Donald Davidson, ‘Yeats and the Centaur’, 
Souther Review, VII (1941) , pp. 510-16.]  
 

अनेक लेखकाचं्या दृष्टीने काव्य व धमु यािंा लघुतम साधारण द्ववभाजक ‘द्वदव्यकथा’ हाि ठरतो. 
अथात याच्यािबरोबर एक आधुद्वनक दृद्वष्टकोण (ज्यािे प्रद्वतद्वनद्वधत्व मॅर्थय ूआनुलड व सुरुवातीिा आय. ए. 
द्वरिडुस् करतात.) अस्स्तत्वात आहे. आधुद्वनक बुद्वद्धवाद्यािंी अद्वतप्राकृद्वतक धमावर श्रद्धा राद्वहलेली 
नसलयामुळे ते स्थान उत्तरोत्तर काव्यि अद्वधक प्रमाणात घेऊ लागेल, हाि तो दृद्वष्टकोण होय. परंतु 
धमाबरोबर तग धरणे काव्याला क्वद्विति शक्य असलयामुळे ते धमािी जागा दीघुकाळपयिंत भरून काढू 
शकणार नाही, या भदू्वमकेिे समथुन अद्वधक द्वबनतोड ठरणारे आहे. धमु हे एक अद्वधक गूढ असे रहस्य आहे; 
काव्य हे त्याच्या मानाने उणेि ठरेल. धार्ममक ‘द्वदव्यकथा’ म्हणजे काव्यात्म रूपकािे व्यापक स्वरूपािे 
अद्वधकारपत्रि होत. अशा रीतीने ‘धार्ममक सत्य व काव्यात्म सत्य ही दोन्ही कपोलकस्लपत म्हणून त्याज्य 
होत’ या प्रत्यक्षाथुवाद्याचं्या मताद्ववरुद्ध तक्रार करणाऱ्या द्वफद्वलप व्हीलराइड याने ‘द्वदव्यकथात्मक धार्ममक 
अलोकतारतम्यािी गरज’असलयािे ठामपणे माडंले आहे. या दृद्वष्टकोणािा जुना इंग्रज प्रद्वतद्वनधी जॉन 
डेद्वनस; तर त्या मानाने अलीकडिा त्यािा समथुक ऑथुर मशॅने हा होय. [Arthur Machen’s Hieroglyphics, London 
1923, ably (if untechnically, and in a highly romantic version) defends the view that religion (i.e. myth and ritual) constitutes the 
larger climate within which alone poetry (i.e. symbolism, aesthetic contemplation) can breathe and grow.]  
 

या समग्र माद्वलकेिे (प्रद्वतमा, रूपक, प्रतीक, द्वदव्यकथा) प्रािीनािें अध्ययन केवळ बाह्यलक्ष्यी व 
वरकरणी होते, असा आरोप आपणास करता येईल. या माद्वलकेकडे सजावटीिे वक्तृत्वािे अलंकार म्हणून 
पाद्वहले जाई व म्हणून जद्वडत वस्तूपासून द्ववभक्त करता येण्याजोगे सुटे भाग या दृद्वष्टकोणातून त्यािें 
अध्ययन होत असे. उलटपक्षी रूपक व द्वदव्यकथा यातंि साद्वहत्यािा अथु आद्वण प्रयोजन ही कें द्रीभतू 
िंालेली असतात, अशी आमिी दृष्टी आहे. रूपकात्म झितन व द्वदव्यकथात्म झितन, रूपकिारा झितन, 
काव्यात्म द्वनवदेन वा काव्यात्म दशनु यासंारयया प्रद्वक्रयािें अवश्यमेव अस्स्तत्व असते. ‘रूप’ व ‘वस्तू’ या 
प्रािीन द्ववभाजक घटकामंध्ये सेतू उभारून त्यानंा एकसंध करणाऱ्या साद्वहत्यकृतींच्या पैलंूकडे आपले लक्ष 
वधेण्यािे कायु या सवु संज्ञा करीत असतात. या संज्ञािंा मोहरा दोन्ही द्वदशाकंडे वळलेला असतो. यािा 
अथु असा की, एकीकडे त्या ‘द्वित्र’ व ‘द्ववर्श्’ याकंडे तर दुसऱ्या बाजूला त्या धमु झकवा ‘द्ववर्श्दशनु’ 
(Weltanschauung) याकंडे अंगुद्वलद्वनदेश करीत असतात. त्याचं्या आधुद्वनक अभ्यासपद्धतीिे सवेक्षण 
करीत असताना आपणास त्यातंला हा ताण जाणवतो. जुन्या अभ्यासपद्धती त्यानंा सौंदयात्मक तंते्र (केवळ 
सजावटीच्या कलपनेनुसार का असेनात) समजत असतात व त्यािी प्रद्वतद्वक्रया म्हणून आज काल 
द्ववर्श्दशनुावर पराकोटीिा भर द्वदला जाण्यािा धोका द्वनमाण िंालेला आहे. नव्यअद्वभजातवादाच्या 
अखेरच्या काळात द्वलखाण करणारा एखादा स्कॉद्वटश अलंकारशास्त्रज्ञ रूपके व उपमा या आधी ठरवनू व 
द्वनवड करून योद्वजलया जातात, असे साहद्वजकि मानीत असे, तर आजकालच्या फ्रॉइडला अनुसरणाऱ्या 
द्ववश्लेषकािंा कल यच्चयावत् प्रद्वतमा अबोध मनािा साक्षात्कार घडद्ववणाऱ्या असतात, असे मानण्याकडे 
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असतो. त्यामुळे एका बाजूला ही अलंकारवाद्यािंी प्रवृत्ती, तर दुसऱ्या बाजूला मनोवैज्ञाद्वनकािें जीवनिद्वरत्र 
आद्वण ‘संदेशसंशोधन’ या उभय प्रवृत्तींमध्ये नेटका समतोल साधण्यािी आज गरज द्वनमाण िंाली आहे. 
 

गेलया पिंवीस वषांतील साद्वहस्त्यक अध्ययनात द्वसद्धान्त व व्यवहार या दोन्ही दृष्टींनी कायु िालू 
िंालेले आहे. म्हणजे अलंकरणाच्या झकवा अद्वधक नेमके सागंायिे तर, काव्यात्म प्रद्वतमासृष्टीच्या कोटींिी 
वगवुारी करण्यािा प्रयत्न िंालेला आहे, तसेि द्ववद्वशष्ट कवींच्या वा साद्वहत्यकृतींच्या (त्यातलया त्यात 
शके्स् द्वपयर द्ववशषे आवडीिा.) प्रद्वतमासृष्टीला वाद्वहलेले शोधद्वनबधं वा द्वनबंध द्वसद्ध िंालेले आहेत. 
‘समीक्षाप्रात्यद्वक्षका’ंिी घोडदौड तर द्ववशषे उत्साहाने िालू िंालेली असलयाने अशा प्रात्यद्वक्षकाचं्या 
कत्यांच्या अद्वतसुलभ गृहातकृत्यािंी सूक्ष्म छाननी करणारे सैद्धास्न्तक व पद्धद्वतद्ववषयक असे काही उत्कृष्ट 
द्वनबधंही आपणास उपलब्ध होऊ लागले आहेत. 
 

अलंकारामध्ये सवु तऱ्हेिे सूक्ष्म भेदोपभेद करण्यािे अनेकानेक प्रयत्न िंालेले आहेत व काही 
महत्त्वाकाकं्षी याद्यामंधून तर अलंकारािंी संयया अडीिशचे्या घरात पोिली असून दोन झकवा तीन प्रमुख 
कोटींमध्ये त्यािंी द्ववभागणीही करण्यात आली आहे. ‘स्कीम्स्’ व ‘रोप्स्’ झकवा ‘नादालंकार’ व अथालंकार 
असा कोद्वटभेद त्यापंैकीि होय. तसेि दुसऱ्या एका प्रयत्नानुसार ‘भाषणा’च्या अलंकरणात ‘शब्दालंकार’ व 
‘द्वविारालंकार’ असाही भेद दशदु्ववलेला आढळून येतो. मात्र ही िैभाजने सदोष आहेत, कारण त्यायोगे 
अद्वभव्यंजकतेच्या प्रयोजनािा अभाव असणारी बाह्यागद्वनष्ठ व अगदी पषृ्ठस्तरीय संरिनाि सुिद्ववली जाते. 
अशा रीतीने कोणत्याही पारंपद्वरक पद्धतीनुसार यमक व व्यंजनानुप्रास हे अलंकार ध्वद्वनद्वनष्ठ योजना,–एक 
नादात्म सजावट ठरतात. परंतु आद्ययमक व अंत्ययमक ही दोन्ही प्रकारिी यमके दोन काव्यपकं्तीबाबत 
अथु जोडण्यािे झकवा शब्दाथुवैज्ञाद्वनक कायु करू शकतात, हे आपणास माहीत आहे. एकोद्वणसाव्या 
शतकात श्लेष म्हणजे ‘शास्ब्दक खेळ’, ‘कोद्वटत्वािा खल्लड प्रकार’ मानीत असत, तर अठराव्या शतकात 
ॲद्वडसनच्या मताला अनुसरून श्लेषािी संभावना ‘नकली कोटीत’ होत असे, परंतु बारोकपंथी तसेि 
आधुद्वनक कवी ‘कलपनािें दुहेरीकरण’, ‘समानोच्चारी शब्द’,‘समानाथी शब्द’,हेतुपुरस्सर योजलेली 
‘नानाथुता’, या गोष्टी साधण्यासाठी श्लेषािा गंभीरपणे उपयोग करताना आढळतात. 
 

यापंैकी ‘स्कीम्स्’ बाजूला ठेवनू ‘रोप्स्’िी वगुवारी आपणास सामीप्यमूलक व साधम्युमूलक 
अलंकार अशी अगदी औद्वित्यपूणतेुने करता येईल. 
 

सामीप्यमूलक परंपरागत अलंकार म्हणजे metonymy (सामीप्यमूलक जहत्स्वाथालक्षणा) 
वsynecdoche (अवयवलक्षणा) हे होत. यामाफुत प्रकट होणाऱ्या परस्परसंबंधािें तार्मकक व संययात्मक 
द्ववश्लेषण करता येईल : कायाऐवजी कारण झकवा याच्या उलट तसेि आधेयाबद्दल आधार, द्ववशषे्ट्याऐवजी 
द्ववशषेण (‘the village green’, ‘the briny deep’) . Synecdoche मध्ये उपमेय व उपमान यातंील संबंध 
आंतद्वरक स्वरूपािे असतात, असे मानण्यात येते. कसली तरी वानगी, संपूणु वस्तूऐवजी द्वतिा भाग, 
सामान्य जातीऐवजी द्वतिी द्ववशषे प्रजाती, वस्तूिी रूपाकृती झकवा वस्तूिा होणारा उपयोग याऐंवजी त्या 
रूपाकृतीच्या घडणीला कारण होणारे समवायी द्रव्य अशा गोष्टी Synecdoche मध्ये आपलयासमोर ठेवलया 
जातात. 
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शलीच्या पुढील प्रद्वसद्ध उताऱ्यातील Metonymy (सामीप्यमूल लक्षणा) अलंकाराच्या 
उदाहरणामंध्ये शसे्त्र व उपकरणे यासंारखी परंपरागत साधने सामाद्वजक वगु सुिद्ववण्यासाठी उपयोद्वजलेली 
द्वदसून येतील : 
 

Sceptre and crown must tumble down 
And in the dust be equal made 
With the poor crooked scythe and spade. 
 [राजदंड आद्वण मुकुट अटळपणे खाली कोसळणार 
आद्वण गरीब वाकड्ाद्वतकड्ा द्ववळ्याफावड्ाबंरोबर 
मातीत द्वमळणार. (येथे मृत्यूिी सवुभक्षकता सुिवली आहे) ]  

 
सामीप्यलक्षणेसारखी ‘द्ववशषेणा’ंिे स्थानातंर (transferred adjective : संक्रद्वमत द्ववशषेण) 

करण्यािी व्हर्मजल, स्पेन्सर, गे्र व अद्वभजाततावादी कवींिी लकब तर, द्ववशषेि लक्षणीय ठरते : ‘Sanfoys 
dead dowry’ (‘सनॅ्फॉयिी मृत वरदद्वक्षणा’) सारयया उदाहरणात धन्यािे द्ववशषेण धन्याच्या मालकीच्या 
वस्तूवर आरोद्वपत केलेले आहे. गे्रच्या‘drowsy tinklings’ (‘पेंगुळणारा द्वकणद्वकणाट’) झकवा द्वमलटनच्या 
‘merry bells’ (‘अवखळ घंटा’) यामंधील द्ववशषेणे अनुक्रमे द्वकणद्वकणाट व घंटानाद करणाऱ्या व्यक्तींकडे 
संकेत करतात. जेव्हा द्वमलटन भऱु्या रंगािी माशी ‘आपला हल्लक कणा फंुकीत’ (‘winding her sultry 
horn’) असते, तेव्हा त्या भऱु्या माशीच्या गुणगुणण्यासह उन्हाळ्यातील सायंकाळिी स्मृती जागृत होते. 
अशा पद्धतीच्या संदभापासून तोडून पुढे माडंलेलया सवु उदाहरणातं िैतन्योस्क्तयुक्त असा आणखी एक 
अथु संभाव्य ठरत असतो. तेथे साहियुद्वनष्ठ अनुमान कायुकारी आहे की त्याऐवजी सतत जाणवणारी 
िैतन्योक्ती कारणीभतू आहे, एवढाि भेद असतो. 
 

कॅथद्वलकपथंीय झकवा इव्हँजेद्वलकल भस्क्तकाव्य सकृद दशनुी तरी हटकून रूपकात्मक भासते व ते 
प्राधान्याने तसे असतेही. परंतु नव्य-अद्वभजाततावादी भस्क्तकाव्यािंा कता डॉ. वटॅ्स् सामीप्यलक्षणेमधून 
(metonymy मधून) द्वजतका हृदयद्रावक द्वततकाि भव्योत्कट पद्वरणाम साधू शकलेला आहे : 
 

When I survey the wondrous cross 
On which the Prince of Glory died 
My richest gain I count but loss 
And pour contempt on all my pride. 

 
See from his head, his hands, his side 
Sorrow and love flow mingled down; 
Did e’er such love and sorrow meet 
Or thorns compose so rich a crown? 

 
[जेव्हा मी पाहतो त्या अद भतु कू्रसाकडे— 
की ज्यावर मृत्य ूपावला आमिा गौरवशाली राजपुत्र, 
तेव्हा मािंा लाभातला लाभ मला वाटू लागतो हानीसमान 
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द्वन करू लागतो भद्वडमार माझ्या अहंतेवर तुच्छतेिा. 
 

पहा त्यािे द्वशर, त्यािे हात आद्वण त्यािा कू्रस 
यापंासून दुःख आद्वण प्रीती खाली वाहात आहेत एकमेकातं द्वमसळून— 
अशा प्रीतीिे आद्वण दुःखािे होत असते काय मीलन कधी तरी? 
झकवा असा मौलयवान मुकुट घडद्ववला होता काय काट्यानंी कधी तरी?]  

 
हे प्राथुनागीत ऐकताना तद्वदतर कालखंडातील शलैींशी िागंलाि वरघटलेला एखादा वािक 

तेथील ‘Sorrow’ व ‘Love’ हे शब्द ‘पाणी’ आद्वण ‘रक्त’ याचं्या द्वठकाणी योद्वजलेले आहेत, यािी दखलही 
घेणार नाही. तो प्रीतीखातर मृत्य ूपावला : प्रीती हे कारण व रक्त हे कायु सतराव्या शतकात ‘क्वालुस’मध्ये 
(Quarles) ‘Pour contempt’ [तुच्छतेिा भद्वडमार करणे] या शब्दसंहतीमधून िाक्षषु रूपक प्रतीयमान 
होण्याजोगे होते. परंतु मग या अलंकरणािा पाठपुरावा बहुधा ‘with the fire of pride put out by a 
bucket of contemtp’ [‘अहंतेिा अग्नी तुच्छतेिी बादली ओतून द्वविंवणे’] असा केला गेला असता. पण 
येथे ‘pour’ हा शब्द अथािी तीव्रता वाढद्ववण्यासाठी उपयोद्वजलेला आहे : मी माझ्या अहंतेिा पराकोटीच्या 
त्वषेाने द्वधक्कार करीत आहे. 
 

काही म्हटले तरी, या शब्दप्रयोगािें उपयोजन बऱ्याि संकुद्वित अथाने िंालेले आहे. 
आजकालच्या साद्वहस्त्यक धतीच्या metonymy (सामीप्यलक्षणा) मधून अद्वधक धीट संकलपना सुिद्ववलया 
जात असतात. Metonymy (सामीप्यमूलक जहत्स्वाथा लक्षणा) वMetaphor (साधम्युमूलक जहत्स्वाथा 
लक्षणा) ही काव्यामधील दोन वगेळ्या प्रकारच्या संरिनेिी गमके ठरतात : सामीप्याद्वधद्वष्ठत साहियािी 
झकवाएकाि वैिाद्वरक द्ववर्श्ािी द्वनगद्वडत असणारी कद्ववता व साधम्याद्वधद्वष्ठत साहियािी झकवाअनेक 
द्ववर्श्ानंा जोडणारी कद्ववता,–ब्यलूरच्या द्वित्तवेधक शब्दातं सागंायिे तर ‘के्षत्राके्षत्रातंील कॉकटेल’िे द्वमश्रण 
घडवनू आणणारी कद्ववता. 
 

स्व्हटमन्वरील आपलया नामादं्वकत गं्रथात डी. एस. मस्कींने म्हटले आहे, “साँग ऑफ द ब्रॉड–
ॲक्स’ मधील सुट्या सुट्या प्रद्वतमातूंन सामीप्यमूलक लक्षणेवर आधारलेलया (metonymic) अनंत प्रद्वतमा 
द्वसद्ध होतात व त्या लोकशाहीप्रधान द्ववधायक वृत्तीच्या घटकावयवािंी नमुनेदार उदाहरणेि होत.” [D S 
Mirsky, ‘Walt Whitman : Poet of American Democracy critics Group Dialectics, No. 1, 1931, pp. 11-29.]  
 

एकेका घटकावयवािी सोडवणूक करीत द्ववद्वशष्ट प्रकारच्या अद्वधकाद्वधक व्यापक स्तरावंरील 
समातंर कोटीपयिंत उलगडा करीत जाणारी द्ववश्लेषणात्मक प्रसरणशीलता हा स्व्हटमन्च्या हाताळणीिा 
खास द्ववशषे म्हणून सागंता येईल. ‘Song of Myself’ सारयया समातंर प्रवृत्तीच्या कद्ववतेत तपद्वशलािें 
वैपुलय, वैद्वशष्ट्ट्याने नटलेली व्यस्क्तत्वे, संपूणािा एकेक भाग म्हणून पोटद्ववभागािें प्रस्तुतीकरण या गोष्टींनी 
तो प्रभाद्ववत िंालेला आहे. लाबंलिक नामावलया देण्यािी त्यािी हौस ध्यानात घेऊनही तो अनेकतावादी 
वा व्यस्क्तवादी ठरत नाही. तर तो अिैती एकतत्त्ववादीि आहे व त्याच्या या याद्यािंा एकूण पद्वरणाम 
व्याद्वमश्रतेिा नसून साधेपणािाि असतो. तो प्रथम आपलया व्यापक कोटी पुढे माडंतो व मग त्यािंी भरपूर 
उदाहरणे देतो. 
 

ॲद्वरस्टॉट्लच्या काळापासून काव्यद्वसद्धान्तकार व अलंकारशास्त्रज्ञ अशा दोन्ही पदावंर सारखाि 
हक्क असणाऱ्या उभद्ववध तज्ज्ञािें लक्ष metaphor (रूपक) ने वधूेन घेतलेले आहे व अगदी अलीकडिी 
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काही वषे भाद्वषक द्वसद्धान्तकारही त्याकडे आकृष्ट िंालेले आहेत. रूपकािा द्ववद्वशष्ट प्रकृद्वतधमु ध्यानात न 
घेता सवुसामान्य भाषाव्यवहारापासून िंालेली, काही ना काही च्युती, या भदू्वमकेवरून रूपकािी ििा 
करण्यास, द्वरिडुस्ने कडाडून द्ववरोध दशदु्ववलेला आहे. the ‘leg’ of the chair (खुिीिा ‘पाय’) , the 
‘foot’ of the mountain (पवुतािा ‘पायथा’) व the ‘neck’ of the bottle (बाटलीिा ‘गळा’) हे सवु 
वाक्प्रयोग मानवी शरीरावयवाशंी असलेलया अिेतन पदाथांच्या साधम्याच्या आधारे योजण्यात आलेले 
आहेत. त्यािंा हा द्ववस्तार भाषेत अगदी एकजीव होऊन गेलेला आहे. इतका की, साद्वहस्त्यक व भाद्वषक 
दृष्ट्ट्या संवेदनाशील असणाऱ्या लोकानंाही त्यािंी रूपकात्मकता इतःपर जाणवण्याजोगी राद्वहलेली नाही. 
ही ‘द्ववटकी’, ‘गुळगुळीत’ झकवा ‘मृत’ रूपके होत. [G. Campbell, Philosophy of Rhetoric, London 1776, pp. 321 326]  
 

जी रूपके ‘भाषेतील सविंकष तत्त्व’ (–द्वरिड्स्ु) म्हणून समजण्यात येतात, त्यापंासून खास 
काव्यात्म रूपकानंा वगेळे काढले पाद्वहजे. जॉजु कॅम्बेल याने पद्वहलया प्रकारिे रूपक ‘वैयाकरणा’ंकडे तर 
दुसऱ्या प्रकारिे ‘आलंकाद्वरका’ंकडे सोपद्ववले आहे. वैयाकरण व्युत्पत्तीच्या बळावर शब्दािंी पारख करतो, 
तर आलंकाद्वरक ‘श्रोत्यावंर रूपकािंा पद्वरणाम’ द्वकतपत होतो, यावर ते पारखतो. टेबलािे ‘पाय’, पवुतािा 
‘पायथा’ यासंारयया भाद्वषक ‘अध्यारोपा’ंना रूपकािी पदवी देण्यास वुटं यािा द्ववरोध आहे, कारण 
जाणूनबुजून, अगदी हेतुपुरस्सर भावजागृतीसाठी रूपकयोजना कत्याकडून िंाली आहे की नाही, ही तो 
खऱ्या रूपकत्वािी कसोटी मानतो. एच्. कान्रॅड याने ‘भाद्वषक’ व ‘सौंदयात्म’ रूपकातं फरक केला आहे. 
‘भाद्वषक’ रूपकाने (उदा. the ‘leg’ of the table : टेबलािे ‘पाय’) वस्तूिे ठळक लक्षण द्वनर्मदष्ट होते, तर 
सौंदयात्मक रूपक हे वस्तूद्ववषयी नवसंस्कारािंी द्वनर्ममती व्हावी म्हणून कस्लपले जाते, जणू ती वस्तू ‘नव्या 
वातावरणात सुस्नात’ होऊनि प्रकटते. [I. A. Richards, Philosophy of Rhetoric, London 1936, p. 117, calls Campbell’s 
first type the ‘verbal metaphor’, for he holds that literary metaphor is not a verbal linkage but a transaction between contexts, an 
analogy between objects.]  
 

एखाद्या साद्वहस्त्यक संप्रदायापुरती वा द्वपढीपुरती जी काव्यात्म रूपके प्रिद्वलत असतात, त्यािें 
वगीकरण प्रायः सवात महत्त्वािे खरे; पण ते द्वततकेि अवघड असते. त्यािंी उदाहरणे म्हणजे ‘bone–
house’ (‘अस्स्थगृह’) ,‘swan-road’ (‘हंसपथ’) ,‘word–hoard’ (‘शब्दभाडंारी’) ; तसेि प्रािीन इंग्रजी 
कवींिे परवलीिे शब्दप्रयोग : होमरिी ‘rosy–fingered dawn’ (‘गुलाबी बोटािंा उषा’ – ईणलयडच्या 
पद्वहलया पुस्तकात सत्तावीस वळेा उल्लेद्वखलेली) ठरीव साच्यािी रूपके;‘pearly teeth’ (‘दंतमौस्क्तके’) , 
‘ruby lips’ (‘माद्वणक-ओठ’) , ‘ivory necks’ (‘हस्स्तदंती ग्रीवा’) व ‘hair of golden wire’ (‘सोनेरी 
तारािें केस’) हे एद्वलिंाबेथकालीन वाक्प्रयोग; झकवा ‘watery plain’ (‘पाणावलेले मदैान’) , ‘silver 
streams’ (‘रुपेरी द्वनिुंर’) ; ‘enamelled meadows’ (‘कािद्वमन्यािा मुलामा िढद्ववलेली माळराने’) 
यासंारखे ऑगस्टनकालीन प्रयोग. [See Milman Parry, ‘The Traditional Metaphor in Homer’, Classical Philology, XXVIII 
(1933) , pp. 30-43. Parry makes clear Aristotle’s unhistoric identification of homers metaphorism with that of later poets; 
compares Homer’s fixed metaphors’ to those of Old-English poets and (more restrictedly) to those of eighteenth-century 
Augustans.] आधुद्वनक वािकाला यातंले काही (द्ववशषेतः अँग्लोसकॅ्सन) प्रयोग द्ववशषे धृष्टतेिे व काव्यात्म 
वाटतील, तर बाकीिे द्ववटके व जुनाट वाटतील. पद्वहलया उदाहरणातील अपद्वरद्वित प्रयोगाचं्या बाबतींत 
अज्ञानामुळे अनाठायी मौद्वलकताही खद्विति द्विकटद्ववली जाईल. भाषेतील व्युत्पद्वत्तप्राप्त रूपके त्या त्या 
भाषेच्या लोकसमुदायाला रूपके म्हणून जाणवति नाहीत, परंतु तीि रूपके द्ववश्लेषणी संवेदनाशीलता 
असणाऱ्या परभाद्वषक वािकाकडून कवीिी स्वतःिी खास करामत म्हणून गणली जातात. [See C. Bally, Traite 
de stylistique francaise, Heidelberg 1909, Vol. I, p. 184 ff.. ‘Le langage figure’, on pp. 194-5, Bally, speaking not as a literary 
theorist but as a linguist, classifies metaphors as : ‘Images concrètes, saisies par l’imagination, images affectives, saisies par 
une opération intellectuelle. ...’ His three categories I should call (I) poetic metaphor; (2) ritual (‘fixed’) metaphor; and (3) 
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linguistic (etymological, or buried) metaphor.] द्ववद्वशष्ट कवीच्या रूपकयोजनेमागील उद्वद्दष्टािी कलपना येण्यासाठी 
व अनुभतूी जाणवण्यासाठी त्या भाषेिी व द्वतच्यातील प्रघातािंी घद्वनष्ठ ओळख करून घ्यावी लागते. 
‘bone–house’ व ‘word–hoard’ हे प्रािीन इंग्रजी प्रयोग होमरच्या ‘सपखं शब्दा’ंच्या (‘winged 
words’) जातीिे आहेत, यात शकंा नाही. ते कवीच्या तादं्वत्रक प्रद्वशक्षणािे फद्वलत असतात. पारंपद्वरकता, 
काव्यव्यवसाय झकवा काव्यसंस्कार याचं्याशी भाषा द्वनगद्वडत असते, त्यामुळे असे शब्द कानी पडताि 
श्रोत्याला आनंद होतो. त्यातील रूपकात्मकता सवुच्या सवु जशी जाणवत नसते, तशीि ती सवुच्या सवु 
हरवतही नसते. धार्ममक प्रतीकात्मतेप्रमाणे त्या शब्दानंाही संस्काद्वरत रूप प्राप्त िंालेले असते. [For a defence 
of ritual metaphor and guild images in the style of Milton. 
see C. S. Lewis, Preface to Paradise Lost, London 1942, pp. 39 ff.]  
 

आजच्या आपलया उत्पद्वत्तशोधक जमान्यात, एक भाद्वषक तत्त्व म्हणून तसेि साद्वहस्त्यक दशनुािी व 
प्रत्यक्ष कायुव्यापारािी पद्धती म्हणूनही रूपकाच्या मूलोत्पत्तीकडे स्वाभाद्ववकि फार लक्ष पुरद्ववले गेलेले 
आहे. ‘व्यक्तीच्या द्ववकासात आपला वादं्वशक द्ववकास पुनरुक्त होत असतो’ व उलट द्वदशनेे वाहात गेलयास 
आद्वदम समाजाच्या व बालकाचं्या द्ववकास-वाढीच्या द्ववश्लेषणात्मक द्वनरीक्षणाच्या बळावर आपणास 
प्रागैद्वतहाद्वसक संस्कृतीिा इद्वतहास उभा करता येतो, असा आपला द्ववर्श्ास आहे. हाइन्त्स् व्हेनुरच्या मते 
‘वज्यावज्युत्व’ (taboos) असणाऱ्या समाजामध्ये, म्हणजे काही गोष्टींच्या ‘द्ववशषे’नामािें उच्चार द्वनद्वषद्ध 
मानणाऱ्या आद्वदम समाजामंध्येि रूपकव्यापाराला िालना द्वमळते. [See Heinz Werner, Die Ursprünge der 

Metapher, Leipzig 1919.] ज्या ज्य ू समाजाने नामाद्वभधान न ठेवता येण्याजोग्या याहवहेिे (Jahwah) वणनु 
खडक, सूयु, झसह इ. रूपकािंा आश्रय घेऊन केले, त्याचं्या समृद्ध प्रद्वतभेिे आपण झितन करू लागतो व 
मग आपलया समाजातही अद्वप्रयपद्वरहाराथु प्रिद्वलत असणाऱ्या पयायोक्तींद्ववषयीिा द्वविार मनात येतो. मात्र 
भीद्वतग्रस्ततेिी गरज हीि तेवढी शोधािी जननी नसते, हे उघड आहे. ज्याच्यावर आपले पे्रम असते, द्वजथे 
आपले मन द्ववशषे रेंगाळते, त्यािे आपण झितन करू लागतो व त्याला आपण रूपकािे स्वरूप देतो. हेतू 
असा असतो की, ती ती गोष्ट प्रत्येक कोनातून, हरतऱ्हेच्या प्रकाशिंोतातून, सवु प्रकारच्या सदृश वस्तंूच्या 
संदभांतून, द्ववशषे प्रकारे द्वनयुक्त केलेलया लक्ष्यकें द्रातूंन प्रद्वतझबद्वबत िंालेली पाहता यावी. 
 

आपण भाद्वषक आद्वण संस्काररूप रूपकाचं्या पे्ररणाकंडून काव्यात्म रूपकाचं्या दूरदशनुात्मक 
गुणधमांकडे वळलो, तर काहीशा अद्वतसमावशेक स्वरूपाच्या म्हणजे कलपनाजन्य साद्वहत्याच्या समग्र 
प्रयोजनाच्या द्वविारालाि आपणास िालना द्यावी लागते. रूपकाच्या समग्र संकलपनेमागील िार मूलतत्त्वे 
अशी : साधम्यु, दुहेरी (सौंदयातमक) दृष्टीिे दशनु, ऐंद्वद्रय प्रद्वतमा व अगोिर दशनु झकवा सिेतन प्रके्षपण, 
या िारी तत्त्वािंी उपस्स्थती समसमान कधीि असत नाही. राष्ट्राराष्ट्रातं व सौंदयाद्वधद्वष्ठत कालखंडांत 
त्यासंंबधंी द्वभन्न द्वभन्न भदू्वमका घेतलेलया द्वदसून येतात. एका मीसासंकाच्या मते, ग्रीकोरोमन रूपके प्रायः 
साधम्युसंबधंापुरती (प्राधान्याने कायदेशीर साम्यसंबंधाला अगदी धरून असणारी) सीद्वमत असतात. उलट 
प्रद्वतमात्मक प्रतीक (das Bild : the Image Symbol) हे ठळकपणे ट्यूटॉद्वनक पद्धतीिे अलंकरण होय. 
[Hermann Pongs. Das Bild in der Dichtung. I : Versuch einer Morphologie der metaphorischen Formen, Marburg 1927. II : 
Voruntersuchungen zum Symbol, Marburg 1939.] परंतु इटाद्वलयन व फ्रें ि काव्यािी, त्यातलया त्यात 
बादलेररबँोपासून व्हालेरीपयिंतच्या काव्यािी कारणमीमासंा अशा प्रकारच्या सासं्कृद्वतक द्ववरोधािारे 
क्वद्विति उलगडण्याजोगी आहे. कालखंड त्यावर प्रभाव गाजवणारी जीवनद्ववषयक तत्त्वज्ञाने यातंील 
द्ववरोध हेि कारण त्यापेक्षा अद्वधक संभवनीय वाटते. 
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प्रत्येक कालखंडाच्या द्ववर्श्दशनुािी (Weltanschaung) अद्वभव्यंजक अशी खास अलंकारसृष्टी 
असते. रूपकासारयया पायाभतू अलंकरणाच्या बाबतीतही प्रत्येक कालखंडातील आद्ववष्ट्कारपद्धती द्ववद्वशष्ट 
प्रकारिी असते. उदा. नव्य-अद्वभजाततावादी काव्यािी खास वैद्वशष्ट्ट्ये म्हणजे simile (उपमा) , 
periphrasis (पयायोक्ती) , ornamenstal epithet (आलंकाद्वरक द्ववशषेण) , epigram (िाटूक्ती) , 
balance (तुलययोद्वगत्व) , antithesis (द्ववरोधन्यास) अशा पद्धतीने बौद्वद्धक भदू्वमकािंी शक्यता दोन वा 
तीन प्रकारावंर आणता येते, त्यात अनेकद्ववधता राहात नाही. पुष्ट्कळदा द्वतसरी भदू्वमका उपरोद्वल्लद्वखत दोन 
धु्रवी पाखंडाचं्या मधली आद्वण कें द्रवती असते. 
 

Some foreign writers, some our own despise, 
The ancients only, or the moderns, prize. 
 [काही लोक परकीय तर काही स्वकीय लेखकािंा द्वतरस्कार करतात. 
काही प्रािीनािें तर काही अवािीनािें गोडव ेगातात.]  

 
बारोक कालखंडातले वैद्वशष्ट्ट्यपूण ु अलंकार म्हणजे paradox (असत्याभ्यास) , oxymoron 

(द्ववरोधपदन्यास) व catachresis (द्ववपरीतोक्ती) हे होत. हे अलंकार द्विस्ती, गूढवादी व अनेकतावादी 
आहेत सत्य हे व्याद्वमश्र असते. ज्ञानसंपादनाच्या वाटा अनेक आहेत व प्रत्येकीला स्वतःिा असा 
अद्वधकृतपणा आहे. काही द्ववद्वशष्ट प्रकारिी सत्ये नास्स्तपक्षी झकवा हेतुपुरस्सर मोडतोड करूनि माडंावी 
लागतात. परमेर्श्राने स्वतःिी अपरप्रद्वतमा म्हणून माणूस द्वनमाण केलेला आहे, म्हणून परमेर्श्रािे वणनु 
सगुण रीतीने करणे शक्य आहे. परंतु तो ‘अतीत’ असा ‘अन्य’ म्हणून उरतोि व एवढ्यासाठी बारोककालीन 
धमामध्ये ईर्श्रद्ववषयक सत्य हे साधम्युसूिक प्रद्वतमासृष्टीिारा (उदा. मेंढरू, पती) अद्वभव्यक्त केले जात 
होते. तसेि व्हॉनप्रणीत ‘गाढ पण द्वदपवणारा अंधार’ (deep but dazzling darkness) यासंारयया द्ववरोधी 
व परस्परद्ववरोधी पदािंी जोडगण करूनही हे आद्ववष्ट्करण नीट साधता येईल. नव्या-अद्वभजाततावादी 
मनाला सुस्पष्ट भेदाभेद आद्वण तकुशुद्ध द्ववकासक्रम यािंी आवड असते : प्रजातीकडून (genus) जातीकडे 
(species) झकवा द्ववद्वशष्टाकडून जातीकडे अशी सामीप्यमूल लक्षणेिी (metonymic) गती या मनाला 
पसंत होती. परंतु बारोककालीन मन अकंस्लपतपणे जोडलया जाणाऱ्या अनेक द्ववर्श्ाचं्या वा यच्चयावत् 
द्ववर्श्ाचं्या जगताला एकाि वळेी आवाहन करीत असते. 
 

नव्य-अद्वभजाततावादी काव्यद्वसद्धान्ताच्या दृष्टीने बारोककालीन द्ववद्वशष्टत्वयुक्त अलंकरण, 
अथाति, अद्वभरुद्विहीन, ‘नकली बौद्वद्धक कसरत’, नैसर्मगक व तकुशुद्ध गोष्टींिा हेतुपुरस्सर द्ववपयास 
करणारे झकवा अप्रामाद्वणक कोलहाटं उड्ा मारणारे ठरते. उलटपक्षी, ऐद्वतहाद्वसक दृष्ट्ट्या ते अनेकतावादी 
ज्ञानशास्त्रीय आद्वण अद्वतप्राकृद्वतक सत्ताशास्त्रीय कलपनािें सालकार काव्यात्मक आद्ववष्ट्कार ठरते. 
 

द्ववपरीतोक्ती (catachresis) अलंकार हे यािे एक नमुनेदार उदाहरण. १५९९ मध्ये जॉन 
हॉस्द्वकन्स् याने प्रस्तुत संज्ञा‘abuse’ (दुरुपयोग) या अथी इंग्रजीत रुळद्ववली व ती ‘आता िलनी टूमि 
बनली आहे...’ असे म्हणून तो स्वतः द्वतला नाक मुरडताना द्वदसतो. द्वतला तो हठात्कृष्ट वाक्प्रयोग समजतो. 
‘रूपकापेक्षा अद्वधक उत्तान’ असे संबोधून द्वसडनीच्या आकेणडयामधील‘a voice beautiful to his ears’ 
(‘त्याला श्रवणसंुदर द्वदसणारा आवाज’) हा वाक्प्रयोग श्रवणाला िाक्षषु संज्ञा द्ववपरीतपणे लागू केलयािे 
उदाहरण म्हणून देतो. पोपने (Art of sinking, १७२८) ‘Mow a beard’ (‘दाढीिी कापणी करणे’) 
व‘Shave the grass’ (‘गवतािी हजामत करणे’) ही द्ववपरोक्तीिी उदाहरणे म्हणून सादं्वगतली आहेत. 



 

अनुक्रमणिका 

जॉजु कॅम्बेलने (Philosophy of Rhetoric, १७७६) ‘beautiful voice’ (‘संुदर आवाज’) व‘melodious to 
the eye’ (‘डोळ्यानंा मंजुळ’) ही द्ववपरीतोक्तीिी जोडगोळी उद धृत केलेली आहे; मात्र ‘गोड’ (sweet) हे 
मूळिे रुद्विसंबद्ध द्ववशषेण आता ‘गंधाला, श्रुद्वतसुभगतेला, दृश्याला लावता येईल.’ हे तो मान्य करतो. 
सुयोग्य रूपक हे ‘संवदेनेच्या वस्तू’िा उपयोग द्ववशुद्ध ज्ञानगम्य वस्तूकडे संकेत करण्यासाठी करते, अशी 
त्यािी धारणा होती व तदनुसार एका इंद्वद्रयसंवदेनेच्या द्ववषयािे दुसऱ्या इंद्वद्रयसंवदेनेच्या द्ववषयाशी साधम्यु 
कस्लपणे त्याला अश्लाघ्य वाटते. उलटपक्षी अलीकडिा एक कॅथद्वलक अलंकारशास्त्रज्ञ (बारोक–
स्वच्छंदतावादी अद्वभरुिीिा) द्ववपरीतोक्तीिी व्यायया, दोन प्राकृद्वतक वस्तंूमधील साधम्याधारे, रूपकाच्या 
पद्वरभाषेतकरतानाआढळतो. अलंकाराचं्या गुणधमांिे अध्ययन होणे अगत्यािे आहे, असे तो आवजुून 
सागंतो, तसेि स्व्हक्टर ह्यगूोिी ‘les perles de la roseʹ e’ व ‘il nege des feuilles’ (‘दवािे मोती’ झकवा 
‘पानािंा द्वहमवषाव िंाला’) ही अशा अलंकरणािी उदाहरणे देतो. [L. B. Osborn (ed.) , The... Writings of John 
Hoskyns, New Haven 1937, p. 125; George Campbell, Philosophy of Rhetoric, pp. 335-7; A. Pope, The Art of Sinking; A. Dion, 
L’Art décrire, Quebec 1911, pp. 111-12.]  
 

नव्य-अद्वभजातवाद्यानंा सपक वाटणारे व बारोक अद्वभरुिीला स्वीकायु वाटणारे आणखी एक 
तऱ्हेिे रूपक आहे. या रूपकात मोठ्यािे छोट्यात रूपातंर होत असते; आपण त्याला लघुत्वसूिक झकवा 
घरगुती रूपक म्हणू शकू. बारोक पद्धतीच्या काव्यामध्ये प्राकृद्वतक द्ववर्श् व मानवद्वनर्ममत काराद्वगरीतून वा 
कलाकुसरीतून उभे राद्वहलेले द्ववर्श् या उभय ‘के्षत्रा’ंत वैद्वशष्ट्ट्यपूणु संकर साधलेला असतो. परंतु कला 
म्हणजे प्रकृतीिे अनुकरण अशी नव्य-अद्वभजातवाद्यािंी धारणा असलयामुळे प्रकृतीिी कलेशी होणारी 
एकात्मता त्यानंा द्ववकृत व द्ववपरीत वाटते. उदा. टॉमस् द्वगबन्स्ने १७६७ साली सागंोपागं स्वरूपाच्या व 
‘छादं्वदष्ट’ प्रवृत्तीच्या अलंकारयोजनेद्ववरुद्ध धोक्यािी सूिना देऊन पुढील उदाहरणे सादर केली आहेत : 
‘सृष्ट्ट्युत्पत्तीच्या द्ववद्ववध घटकािंी वणुने : the embossing of mountains, the enamelling of lesser 
seas, the open-work of the vast ocean, and the fret-work of the rocks.’ [Thomas Gibbons, Rhetoric. 

..., London 1767, pp. 15-16.] [पवुतािी कलाकुसरीिी वषे्टने, छोट्या समुद्रािे मीनाकाम, द्ववस्तीणु 
महासागराच्या पषृ्ठभागावरील जाळीदार काराद्वगरी, खडकािें जाळीकाम.]  
 

प्रकृतीतून द्वनघालेली काही कलात्मक रूपके नव्य-अद्वभजात काव्यात तशीि राहतात, यात शकंा 
नाही. पण अशा रूपकानंासुद्धा द्वनरथुक द्ववशषेणािंी कळा येते, ती द्ववद्वशष्ट संदभाति. पोपच्या 
पॅस्टोरलसमध्ये, व झवडसर फॉरेस्टमध्ये यािी उदाहरणे सापंडतात : ‘Fresh rising blusbes paint the 
watery glass’, ‘there blushing Flora paintsth’ enamelled ground’परंतु या पकं्ती सामान्यतः 
कोणालाही कळण्याइतपत स्पष्टि आहेत. १६८१ मध्ये द्वलहीत असताना बालपणातला आपला एक 
गैरसमज ड्रायडनने द्वनःसंकोिपणे सादं्वगतला आहे. बाळपणी त्यािी समजूत अशी होती : ‘मला 
आठवते...’अनुकरणाच्या बाबतीत अशक्य अशा स्पेन्सरला मी द्वसलस्व्हस्टरकृत ड्ू बातासच्या मानाने एक 
द्वनकृष्ट कवी समजत होतो व पुढील पंक्ती जेव्हा माझ्या वािनात आलया, तेव्हा मी आनंदसमाधीत दंगून 
गेलो होतो : 
 

Now when the winter’s keen breath began 
To chrystallize the Baltic ocean, 
To glaze the lakes, to bridle up the Floods, 
And periwig with snow the baldpate woods. [John Dryden, Essays (ed. W. P. Ker) , Oxford 1900, 
Vol. I, p. 247 (‘Dedication of the Spanish Friar) .]  
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[आता जेव्हा हेमंताच्या उत्कट उच्छ वासाने प्रारंभ केला आहे, 
बास्लटक महासागराला स्फद्वटकरूप देण्यास, 
सरोवरानंा द्विंलाई देण्यास, पुराचं्या लोंढ्यानंा गच्च लगाम बसद्ववण्यास, 
आद्वण उघड्ा बोडक्या अरण्यावर बफािा टोप िढद्ववण्यास.]  

 
तरुण द्वमलटन हासुद्धा ड्यू बातासिा आणखी एक वािक. आपलया नेणिस्व्िणिओड्िा शवेट अशाि 

थाटाच्या द्ववसदृश व द्ववस्मयकारक साधम्युदशनुाने (conceit) तो करतो. एद्वलयटने हीि प्रथा आपलया 
सुप्रद्वसद्ध ‘पु्रफॉक’च्या प्रारंभीच्या पकं्तीत पुढे िालद्ववली आहे : 
 

When the evening is spread out against the sky 
Like a patient etherized upon a table... 
 [जेव्हा आकाशाच्या पार्श्ुभमूीवर साजं पसरली जाते, 
जसा एखादा रोगी टेबलावर गुंगी देऊन ठेवलेला असावा...]  

 
बारोक काव्यपद्धतीिी व्यापक समावशेकता, शुद्धतेपेक्षा समृद्धतेकडे असणारा कल, एकद्ववध 

स्वरमेळापेक्षा बहुद्ववध स्वरमेळाकडे असणारी प्रवृत्ती या गोष्टींिीि केवळ दखल घेतलयास बारोक म्हणजे 
अद्वभजाततावादािा द्ववरोध, या एका सूत्रात बारोक काव्यव्यापारामंागील हेतंूना गोवता येणार नाही. 
स्स्तद्वमत करण्यािी व धक्का देण्यािी हौस; द्विस्ती अवतारवाद, दूरस्थ गोष्टींना घरगुती उपमा देऊन त्यािें 
पतंोजी पद्धतीने साधलेले घरेलूकरण हे पे्ररकहेतू यापेक्षा अद्वधक द्ववद्वशष्ट स्वरूपािे म्हणून सागंता येतील. 
 

येथपयिंत सामीप्यलक्षणा आद्वण रूपक यावंर खास भर देत आपण अलंकरणािा द्वविार केला व 
अलंकरणाला कालखंडानुसार प्राप्त होणाऱ्या शलैीच्या स्वरूपािी शक्यताही सुिद्ववली. आता आपण 
रूपकजन्य प्रद्वतमासृष्टीच्या साद्वहत्येद्वतहासरूप अध्ययनाकडून साद्वहत्यसमीक्षारूप अध्ययनाकडे वळू. 
 

प्रद्वतमासृष्टीच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने एक अमेद्वरकन आद्वण एक जमुन असे दोन गं्रथ द्ववशषे 
उल्लेखनीय वाटतात. 
 

पोएणिक इमेनरी या १९२४ सालच्या आपलया गं्रथात हेन्री वलेस याने प्रामुययाने एद्वलिंाबेथकालीन 
साद्वहत्यातील उदाहरणे घेऊन त्यातंील नमुन्याचं्या आधारे प्रद्वतमािें वगीकरण करण्यािा प्रयत्न केलेला 
आहे. अनुभवजन्य अंतरभेदक दृष्टी व बहुसूिक द्वसद्धान्त या बाबतीत हे पुस्तक समृद्ध असले, तरी 
पद्धतशीर माडंणीच्या दृष्टीने कमी यशस्वी आहे. आपण लावलेली व्यवस्था केवळ एद्वलिंाबेथकालापुरतीि 
नसून कोणत्याही कालखंडातील काव्याला लागू व्हावी, अशी कालातीत स्वरूपािी आहे, अशा वलेसिी 
श्रद्धा होती, तसेि ती मूलयमापनात्मक नसून वणनुात्मक आहे, अशीही त्यािी धारणा होती. अगदी तळच्या 
म्हणजे अद्वभधेच्या पातळीपासून तो अत्यंत कलपकतायुक्त वा संस्कारजनक श्रेणीपयिंत िढत्या क्रमाने 
रिलेलया कोष्टकाधारे अलंकारािंी वगवुारी लावणे, हा त्याच्या संशोधनािा पायाभतू हेतू होता. परंतु 
‘कलपकतेच्या कायािे प्रमाण व स्वरूप’ याचं्या कोष्टकाला अलंकाराच्या मूलयमापनाच्या दृष्टीने कसलाही 
प्रत्यक्ष आधार नाही, हे तेथे आवजुून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. वलेसच्या अनुक्रमानुसार प्रद्वतमासृष्टीिे 
सात नमुने ठरतात : सजावटी (Decorative) , लुप्त (Sunken) , प्रक्षोभक वा भडक (Violent or 
Fustian) , मूलाश्रयी (Radical) , उत्कट (Intensive) , प्रसरणशील (Expansive) व उत्फुल्ल 
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(Exuberant) . वलेसने ऐद्वतहाद्वसक व मूलयमापनात्मक असे जे द्वनदेश केलेले आहेत, त्यानंा धरून या 
नमुन्यािंी सोद्वयस्कर पुनरुिना करता येईल. 
 

यापंैकी प्रक्षोभक आद्वण सजावटी झकवा ‘आम जनतेिे रूपक’ व कृद्वत्रम कलाकुसरीिे रूपक ही 
दोन सौंदयुदृष्ट्ट्या सवांत कच्ची होत. द्वसडनीच्या आकेणडयामध्ये भरपूर प्रमाणात आढळणाऱ्या सजावटी 
प्रद्वतमासंारयया प्रद्वतमानंा ‘खास एद्वलिंाबेथकालीन’ ठरद्ववण्यात आलेले आहे. द्वकड् तसेि अन्य 
एद्वलिंाबेथकालीन प्रारंभीिे कवी याचं्या रिनेतील प्रक्षोभक तऱ्हेच्या प्रद्वतमािंी उदाहरणे संस्कृतीच्या 
प्राथद्वमक काळािी द्वनदशकु मानली गेली आहेत, पण कोणत्याही कालखंडातील बहुतेक लेखक दुय्यम 
श्रेणीिेि असलयाने ‘कोणत्याही कालखंडातील’ दुय्यम साद्वहत्यप्रकारातं अशा प्रद्वतमा आढळून येतात. 
समाजद्ववज्ञानाच्या दृष्टीने ‘भडक’ प्रद्वतमा हा ‘द्ववस्तृत आद्वण सामाद्वजक दृष्ट्ट्या महत्त्वािा रूपकसमूह’ 
ठरतो. हे दोन्ही नमुने मूलयमापनात्मक द्वनणयुाच्या दृद्वष्टकोणातून ‘अपेद्वक्षत आत्मणनष्ठ घटकाबंाबत तोकडे’ 
पडतात, तसेि ते प्राकृद्वतक बाह्य द्ववर्श्ािे ‘मानवी आंतद्वरक द्ववर्श्ाशी’ नाते जोडण्याऐवजी प्रायः एका 
भौद्वतकी प्रद्वतमेिा दुसऱ्या भौद्वतकी प्रद्वतमेशी (catachresis प्रमाणे : द्ववपरीतोक्तीसारखा) संबंध जोडतात. 
द्वशवाय सजावटी आद्वण प्रक्षोभक या उभयद्ववध रूपकातंील संबदं्वधत पदे द्ववभक्त, अिल, परस्परावंर 
अद्वतक्रमण न करणारी राहतात. परंतु वलेसच्या मते, उत्कृष्ट स्वरूपाच्या रूपकातील प्रत्येक पद अन्य 
पदावर प्रभाव पाडते व त्यात असा बदल घडवनू आणते की, त्याचं्या परस्परसंबधंामधून नव्या सूद्विताथािी, 
एका तृतीय पदािी द्वनर्ममती व्हावी. 
 

कोष्टकातील अद्वधक वरच्या क्रमाच्या पायरीवर उत्कट आद्वण उत्फुल्ल प्रद्वतमा भेटतात. यापंैकी 
पद्वहलया प्रकारिी प्रद्वतमा प्रक्षोभक प्रद्वतमेिी, तर दुसऱ्या प्रकारिी प्रद्वतमा सजावटी प्रद्वतमेिी सूक्ष्म आवृत्ती 
होय. िैतन्यशक्ती झकवा बुद्वद्धिापलय याचं्या द्ववलासािी सहजलभ्य रूपे आपण केव्हाि मागे टाकली 
आहेत. उत्फुल्ल प्रद्वतमेच्या अनुरोधाने आपण ऐद्वतहाद्वसक दृष्ट्ट्या एद्वलिंाबेथकालीन पद्वहलया थोर 
लेखकापंैकी एक जो मालो, त्याच्याशी तसेि बन्सु, स्माटु याचं्यासारयया स्वच्छंदतापूवु कवींशी येऊन 
ठेपतो. वलेस म्हणतो की, ही प्रद्वतमा ‘प्रारंभीच्या पुष्ट्कळशा काव्यात द्ववशषे प्रभावशाली होती.’ ही प्रद्वतमा 
‘दोन व्यापक व कलपकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पदानंा’ समीपद्ववन्यासाच्या पाद्ववत्र्यात उभी करते, द्वतच्या 
िारे दोन व्यापक आद्वण गुळगुळीत पषृ्ठभाग समोरासमोर द्वनकट येतात. वगेळ्या शब्दातं सागंायिे, तर याि 
कोटीत स्वैर तुलना झकवा केवळ मूलयमापनाच्या श्रेणीवर आधारलेले संबंधही अंतभूतु होतात. बन्सु 
म्हणतो— 
 

My love is like a red, red rose... 
My love is like a melody 
That’s sweetly played in tune. 
[मािंी द्वप्रया लाल लाल गुलाबासारखी आहे... 
 
मािंी द्वप्रया एखाद्या गीतािी धून असावी तशी आहे, 
द्वजिी स्वरावली गोड िालीवर वाजद्ववली जात असते.]  

 
या द्वठकाणी संुदर स्त्री, एक टवटवीत लाल गुलाब व उत्कृष्टपणे वाजवली जाणारी गीतािी सुरावट 

यातंील साधम्यु म्हणजे त्यािें सौंदयु व स्पहृणीयता होय. या सवु गोष्टी आपापलया जातीच्या उत्कृष्ट द्विजा 
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आहेत. द्वतच्या गुलाबी रंगाच्या गालामुळे काही त्या द्वप्रयेला गुलाबासारखे बनद्ववलेले नाही, झकवा द्वतिा 
मधुर आवाज काही द्वतला गीताच्या सुरावटीसारखी (तशा धतीच्या साधम्यातून सजावटी प्रद्वतमा द्वनमाण 
िंालया असत्या.) बनवीत नाही. द्वतिे गुलाबाशी असलेले साधम्यु रंग, पोत अथवा संरिना या स्वरूपािे 
नसून ते मूलयात्मक स्वरूपािे आहे. [See I. A. Richard’s, Philosophy of Rhetoric, London 1936, pp. 117-18 : ‘A very broad 
division may be made between metaphors which work through some direct resemblance between the two things, the tenor and 
the vehicle, and those which work through some common attitude which we may ... take up towards them both.’]  
 

वलेसप्रणीत उत्कट प्रद्वतमा रंगकाम केलेलया मध्ययुगीन हस्तद्वलद्वखताशंी आद्वण देखाव्याचं्या 
द्वमरवणुकीशी नाते जोडणारी व नीटसपणे दृग्गोिर होणारी अशी आहे. काव्यप्रातंात द्वतला डातेंिी, द्ववशषेतः 
इंग्रजी काव्यात स्पेन्सरिी प्रद्वतमा म्हणता येईल. ही प्रद्वतमा नुसती द्ववशद असते, एवढेि नव्हे तर द्ववशदतेिी 
पद्वरणती म्हणून लहान िणीिी, आखीवरेखीव अशी असते. द्वमलटन्प्रणीत नव्हे, तर डातेंप्रणीत 
नरकयातनािें द्वित्रण. ‘अन्य रूपकापेक्षा अशा तऱ्हेिी रूपके बोधद्विन्हे अथवा प्रतीके म्हणून पुष्ट्कळदा 
द्वनदेद्वशली जातात. केसाळ शलेा, गवती टोप घातलेला केमस, द्वबशपिा उंि मुकुट व आपली द्वकललयािंी 
जोडी धारण केलेला सेंट पीटर ही णलणसडसमध्ये वर्मणलेली द्वमरवणुकीिी सोंगे म्हणजे उत्कट प्रद्वतमाि 
होत. त्या कद्ववकुलािी द्वमरास म्हणून येणाऱ्या (guild) प्रद्वतमा आहेत. द्वमलटन्च्या काळापयिंत ‘गोपगीत’ 
(pastoral) आद्वण ‘द्ववलाद्वपका’ (elegy) या दोन्ही बाबतींत आवतुक बधं (motifs) व प्रद्वतमा यािंा एक 
साठा तयार िंालेला होता. कंठाळी स्वरूपाच्या काव्यात्म शब्दकळेप्रमाणे ‘कंठाळी’ प्रद्वतमासृष्टीही तयार 
होणे शक्य असते. द्वतिे परंपरागत, संस्थाद्वनष्ठ स्वरूप तसेि दृश्य कलाशंी व प्रतीकात्मक संस्कारद्ववधीशी 
द्वतिे असलेले द्वनकटिे नाते यामुंळे या शब्दकळेिा द्वविार वलेसने सासं्कृद्वतक इद्वतहासाच्या संदभात 
केलेला आहे व उत्कट प्रद्वतमेिी सागंड, त्याने पुराणमतवादी धमु, मध्ययुगीन, पुरोद्वहतवगीय आद्वण 
कॅथद्वलक याचं्याशी घातलेली आहे. 
 

प्रद्वतमासृष्टीच्या सवुश्रेष्ठ तीन श्रेणी म्हणजे लुप्त, मूलाश्रयी व प्रसरणशील होत (जणू त्या हेतुतः 
िढत्या क्रमाने द्वदलेलया आहेत, असे कोणालाही वाटावे.) . थोडक्यात सागंावयािे तर, लुप्त प्रद्वतमा ही 
अद्वभजात काव्यातीत प्रद्वतमा, मूलाश्रयी ही मेटॅद्वफद्वजकल काव्यातली–प्राधान्याने डनिी प्रद्वतमा, व 
प्रसरणशील म्हणजे प्रामुययाने शके्सद्वपयरिी, तसेि बेकन, ब्राऊन आद्वण बकु यािंी प्रद्वतमा होय. या द्वतन्ही 
प्रद्वतमाप्रकारातंील लघुतमसाधारण धमु झकवा त्यािें समानशीलत्व म्हणजे त्या द्वतघािंी खास साद्वहस्त्यक 
प्रकृती (दृग्गोिर द्वित्रमयता न पावण्यािी वृत्ती) , त्यािंी अंतमुुखता ‘रूपकात्मक झितन,’ उभयपदािंी 
परस्पराचं्या अंतरंगात खोलवर द्वशरण्यािी प्रद्वक्रया (त्या उभयतािंा सुफद्वलत, सजुनशील पद्वरणय) . 
 

लुप्त प्रद्वतमा आद्वण द्ववटक्या वा कंठाळी प्रद्वतमा याचं्यामध्ये गल्लत करता कामा नये. लुप्त प्रद्वतमा 
स्वतःला ‘पूणु दृग्गोिरत्वाच्या पातळीखाली’ राखते, नेमके प्रके्षपण आद्वण द्ववशदत्व येऊ न देता ती ऐंद्वद्रय 
समूतािे संसूिन करते. द्वतच्यामध्ये असणारा उच्चतर स्वराशंािंा (over-tones) अभाव झितनात्मक 
लेखनाला उपकारक ठरतो. ज्याच्या रिनेिी प्रशसंा वडुस्वथु आद्वण थोरो याचं्यासारययानंी केलेली आहे, 
तो समॅ्युअल डॅद्वनयल यािे एद्वलिंाबेथकालीन नमुनेदार उदाहरण म्हणता येईल. 
 

Unless above himself he can 
Erect himself, how poor a thing is man! 

[‘जोवर मानव स्वतःच्याही वर स्वतःला उभारू शकत नाही, 
तोवर द्वकती दीन ठरतो बरे हा मानव!’]  
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परंतु या प्रद्वतमेच्या संदभात शके्सद्वपयरिा हातखंडा आहे. त्याच्या लकग णलयरमधील एडगर 
म्हणतो, 
 

Men must endure 
Their going hence, even as their coming hither, 
Ripeness is all. 
 [सहन केले पाद्वहजे मानवानंा येथूनिे द्वनगमुन 
जसे त्यानंी सहन केले येथिे आगमन, 
पद्वरपक्वतेति सारे आहे!]  

 
‘पद्वरपक्वता’ ही प्रायः फळबागा आद्वण शतेे यातूंन आलेली लुप्त प्रद्वतमा आहे. वनस्पतींच्या 

जीवनातील िक्रनेद्वमक्रम आद्वण प्रत्यक्ष जीवनातील िक्रनेद्वमक्रम यांच्या अपद्वरहायुतेतून येथे साधम्यु 
सुिद्ववलेले आहे. शके्सद्वपयरच्या लुप्त प्रद्वतमा नव्य-अद्वभजातवादी द्वपढीतले लोक ‘संकर’ प्रद्वतमा म्हणून 
उदधृत करतील. 
 

O how can summer’s honey breath hold out 
Against the wreckful siege of battering days. 

 [अरे! ग्रीष्ट्मािा हा मधुद्वनःर्श्ास घणाघाती 
द्वदवसाचं्या द्ववध्वसंक वेढ्याला कसे बरे तोंड देऊ शकेल!] . 

 
या वाक्यात अलंकारावर अलंकार अशी सोपानपरंपरा रिलेली असलयाने त्यािे द्ववश्लेषणपूवुक 

द्वववरण साके्षपाने कराव ेलागेल. यात ‘days’ हा शब्द काल झकवा युगमान यासंाठी सामीप्यलक्षणेने वापरून 
पुढे नगराला वढेा देऊन व महािारावर घणाघात करून त्यािा कब्जा घेण्यािा प्रयत्न करणे, या गोष्टी 
रूपकात्मक पद्धतीने येतात. नगराप्रमाणे झकवा नगराच्या शास्त्याप्रमाणे हललयानंा ‘तोंड देण्यािा’ प्रयत्न 
येथे कोण करीत आहे? तर ज्यावर ग्रीष्ट्मािे रूपक केले आहे, ते तारुण्य, झकवा अद्वधक नेमके सागंायिे तर 
वसंतािा मधुगंध. मानवी शरीराला जसा मधुर र्श्ास, तित् धरतीला वसंतािा पुष्ट्पगंध. येथे वस्तूिा एक 
भाग झकवा द्वतिा एक गुण सबधं वस्तूसाठी योजला आहे. येथे वेढा व द्वनःर्श्ास यानंा प्रद्वतमेच्या िौकटीत 
िपखल बसवनू पाहण्यािा कोणी प्रयत्न करू लागेल, तर त्यािी मती कंुद्वठत होऊन जाईल. अलंकरणािी 
येथील गती अद्वतदु्रत व म्हणून प्लुद्वतयुक्त आहे. [The later Shakespeare abounds in rapidly shifting figures, what older 
pedagogues would call ‘mixed metaphors’. Shakespeare thinks quicker than he speaks, one could put it. says Wolfgang 
Clemen, Shakespeares Bilder..., Bonn 1936. p. 144 (English tr., The Development of Shakespeare’s Imagery, Cambridge, 
Mass, 1951) .]  
 

मूलाश्रयी (radical) प्रद्वतमेला मूलाश्रयी असे नाव द्वमळाले, यािे कारण द्वतिी उभयपदे बहुधा सरळ 
सरळ पषृ्ठस्तरीय समीपद्ववन्यासी नसतात; तर ती प्रायः अंद्वतम कारणासारखी अदृश्य तार्मकक 
मूलाधारभमूीपयिंत जाऊन मगि एकमेकासं द्वमळतात. मूलाश्रयी प्रद्वतमेतील अप्रस्तुत पद ‘काव्यहीन’ 
असते, कारण ते प्रायः घरगुती आद्वण उपयुक्ततासूिक तरी असते अथवा ते द्वनतातं तादं्वत्रक, वैज्ञाद्वनक 
झकवा पदं्वडती स्वरूपािे तरी असते. मूलाश्रयी प्रद्वतमा उघड उघड आवाहक सहकलपना नसणाऱ्या कशािा 
तरी उपमान म्हणून आधार घेत असते. ती अमूतु झकवा व्यावहाद्वरक गद्यप्रविनाशी संबद्वधत असते. याि 
पद्धतीने डन आपलया, धार्ममक कद्ववतेत‘le glomeʹ tre enflamme’ मधून पुष्ट्कळसे अलंकार योजतो. 
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याद्वशवाय ‘फस्टु ॲद्वनव्हरसरी’ या कद्ववतेत तो व्याज-वैद्यकीय अलंकार योजतो. पदािंी परस्पराशंी होणारी 
हातद्वमळवणी वगळलयास त्यािी ही अलंकारयोजना िुकीच्या (म्ह. भ्रष्ट) द्वदशनेे व द्ववपरीत रीतीने 
िंालयागत वाटते : 
 

But as some serpents’ poison hurteth not 
Except it be from the live serpent shot, 
So doth her virtue need her here, to fit 
That unto us,she working more than it. 

 [परंतु जशी काही सपुद्ववषािंी स्स्थती असते की, त्यािें द्ववष 
द्वजवतं सापाच्या दंशािारे घातक ठरते, एरवी नाही; तशीि इथे स्स्थती आहे. 
द्वतच्या शक्तीिा आपलयावर प्रभाव पडायिा, तर ती स्वतःि इथे उपस्स्थत हवी 
—जणू द्वतच्या गुणापेंक्षा द्वतिी द्वक्रयाि अद्वधक ठरत असे.]  

 
मूलाश्रयी प्रद्वतमेिे हे बहुधा वैद्वशष्ट्ट्यपूण ुउदाहरण ठराव े: याहून अद्वधक ढोबळ व कमी द्ववपयासी 

उदाहरण म्हणजे डनच्या ‘व्हॅलेद्वडक्शन फर्मबझडग मोद्वनिंग’ या कद्ववतेतील होकायंत्रावर आधारलेला 
अलंकार होय. परंतु वलेसने मारलेलया मार्ममक शऱे्याप्रमाणे, ‘द्ववश्लेषणात्मक पद्धती’ लागू करून 
पाद्वहलयास, मूलाश्रयी प्रद्वतमा पवुत, नद्या व सागर याचं्यासारयया स्वच्छंदतावादी सूिकतेने युक्त 
असणाऱ्या प्रद्वतमाके्षत्रातूंन उद्भवणे शक्य आहे. [H. W. Wells,Poetic Imagery, New York 1924, p. 127. The passage 
quoted is from Donne’s The First Anniversary : An Anatomy of the World.... VV. 409-12. 
As characteristic users of the Radical image, Wells (op. cit., pp. 136-7) cites Donne, Webster, Marston, Chapman, Tourneur, 
and Shakespeare, and out of the late nineteenth century, George Meredith (whose Modern Love he pronounces ‘an unusually 
condensed and interesting body of symbolic thought’) and Francis Thompson.]  
 

शवेटी आता प्रसरणशील (expansive) प्रद्वतमेिा द्वविार करू. या प्रद्वतमेिे नाव उत्कट 
(intensive) प्रद्वतमेशी द्ववरोधाने जोडले जाते. उत्कट प्रद्वतमा ही जर धार्ममक आद्वण मध्ययुगीन प्रद्वतमा 
असेल, तर प्रसरणशील प्रद्वतमा भद्ववष्ट्यदशी (prophetic) व प्रगद्वतशील असते. ती ‘प्रबळ भावना आद्वण 
मौद्वलक झितन’ यािंी द्वनदशकु असते व द्वतिा पद्वरपाक तत्त्वज्ञान आद्वण धमु या के्षत्रातंील संकद्वलत 
रूपकाचं्या स्वरूपात बकु, बेकन्, ब्राऊन् व प्रामुययाने शके्स् द्वपयर याचं्यामध्ये िंालेला आहे. प्रसरणशील 
प्रद्वतमेच्या व्याययेनुसारि मुळी असा बोध होतो की, तीमधील प्रत्येक पद कलपकतेला द्ववराट के्षत्र उपलब्ध 
करून ठेवते, व दुसऱ्या पदाला मुरड घालत असते. आधुद्वनक काव्यद्वसद्धान्तानुसार काव्यात्म प्रद्वक्रयेतील 
कें द्रीभतू घटक म्हणजे पदािंा ‘अन्योन्य-संद्वनकषु’ व ‘परस्परान्तःप्रवशे’ हे होत व हे तर प्रसरणशील 
रूपकात अद्वतशय भरघोसपणे आढळून येत असतात. रोणमओ ॲन्ड ज्यणूलएिमधील हे उदाहरण पाहा : 
 

Yet, wert thou as far 
As that vast shore washt with the farthest sea, 
I should adventure for such merchandise. 

 [तू जरी सगळ्यातं लाबंच्या 
सागरतटाइतकी दूर असतीस, 
तरी अशा मालासाठी मी धाडस केले असते.]  
आद्वण मटक्बेथमधील हे उदाहरण पाहा : 
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Light thickens, and Crow 
Makes wing to the rocky wood : 
Good things of day begin to droop and drowse. 

 [प्रकाश दाटतो आहे आद्वण एक कावळा 
डोमकावळ्यानंी गजबजलेलया रानाच्या द्वदशनेे 

पखं पसरीत आहे, 
जे जे द्वदवसाि ंढवळं आहे, ते ते कोमेजून 

पेंगुळते आहे.]  
 

येथे शवेटच्या िरणात शके्स् द्वपयर ‘गुन्हेगारीिी रूपकात्मक पार्श्ुभमूी’ उभी करीत आहे. व रात्र 
आद्वण आसुरी खलप्रवृत्ती व प्रकाश आद्वण सत्प्रवृत्ती याचं्या जोड्ा समातंर ठेवनू त्यािंी पद्वरणती 
प्रसरणशील रूपकात करीत आहे. मात्र हे उघड उघड रूपकपरंपरेच्या बळावर तो साधीत नाही, तर सूिक 
द्ववद्वशष्टता आद्वण ऐंद्वद्रय समूतुता यामंधूनि साधतो. ‘light thickens’ (‘प्रकाश दाटतो आहे’) व ‘droop and 
drowse’ (कोमेजून पेंगुळते) ‘Good things of day begin to droop and drowse’ (जे जे द्वदवसािं 
ढवळं आहे, ते ते कोमेजून पेंगुळते आहे) या पकं्तीत काव्यात्म धूसरता आद्वण काव्यात्म द्ववद्वशष्टता यािंा मेळ 
होतो. आपण अवधान देऊ लागतो, तसतसे उदे्दश आद्वण द्ववधेय एकमेकावंर मागे आद्वण पुढे अशा प्रद्वक्रया 
करीत राहतात. द्वक्रयापदाने प्रारंभ करून आपण प्रश्न करतो की, कोणत्या प्रकारच्या वस्तू असाव्यात 
या?—पक्षी, प्राणी, माणसे, मुले—याचं्यापैकी कोण कोमेजताहेत व कोण पेंगुळले आहेत? नंतर उदे्दश्यािा 
अमूतु स्वरूपािा द्वनदेश पाहून आपणास नवल वाटू लागते की, ‘Cease to be vigilent’ (‘दक्षतेपासून 
ढळत आहेत’) व ‘quail timorously before the might of evil.’ (‘दुद्वरताच्या सामर्थयापुढे भेदरटपणे 
नसतात.’) या अथाने येथील द्वक्रयापदे रूपकात प्रकट िंाली तर नाही ना? [The imagery of Macbeth is brilliantly 
considered by Cleanth Brooks in ‘The Naked Babe and the Cloak of Manliness’, The Well Wrought Urn. New York 1947, pp. 21-
46.]  
 

झक्वद्वटलयनसारखे आलंकाद्वरक द्वनजीवाला सजीवत्व आद्वण सजीवाला द्वनजीवत्व बहाल करणाऱ्या 
रूपकामध्ये असणाऱ्या भेदािा बराि प्रपंि करताना आढळतात, परंतु आलंकाद्वरक क्लृप्त्यािें भेद म्हणूनि 
ही गोष्ट ते पुढे माडंीत असतात. अलंकारािे वगीकरण पुढे माडंणारा दुसरा सैद्धास्न्तक म्हणजे पाँग्ज. 
त्याच्या दृद्वष्टकोणातून हा भेद दोन धु्रवाइंतका अगदी अफाट ठरतो. त्यातंले पद्वहले टोक द्वदव्यकथात्मक 
(Mythic) कलपकतेिे. ही कलपकता बाह्य द्ववर्श्ातील वस्तुजातावर स्वतःच्या व्यस्क्तमत्त्वािे प्रके्षपण 
करणारी, द्वनसगाला सिेतन व द्वजवतं करणारी असते. याद्ववरोधी तऱ्हेिी दुसरी कलपकता द्ववजातीय वस्तूत 
प्रवशे करण्यािी अनुभतूी घेणारी, स्वतः जडरूप धारण करणारी झकवा स्वतःिे आत्मद्वनष्ठ रूप टाकून 
देणारी असते. आलंकाद्वरक अद्वभव्यक्तीच्या सवु शक्यता आत्मद्वनष्ठ आद्वण वस्तुद्वनष्ठ या दोन धु्रवामंध्ये पूणपुणे 
सामावलया जातात. [As far back as Quntilian (Institutes, Bk VIII, chap. 6) . a basie distinction between kinds of metaphors 
has been felt to equate the distinction between organic and inorganic. Quintillian’s four kinds are : one sort of living thing for 
another : one inanimate thing for another; the inanimate put for the animate; and the animate put for the inanimate. 
Pongs calls the first of his types of Beseeltypus and the second the Erfühlypus. The first animizes or anthropomorphizes; the 
second empathizes.]  
 

यामधील पद्वहलया प्रकाराला रस्स्कनने िैतन्यारोपी हेत्वाभास (Pathetic fallacy) म्हणून संबोद्वधले 
होते. वर परमेर्श्रापासून तो काली वृक्षपाषणापंयिंत सवुत्र ही गोष्ट कायुकारी असते, असे मानलयास द्वतला 
मानव्यारोपी कलपनाशक्ती (anthropomorphic imagination) म्हणता येईल. [For Ruskin on the ‘Pathetic 



 

अनुक्रमणिका 

Fallacy’. see Modern Painters Londan 1856. Vol. III. Pt. 4 The examplescited exempt the simile from inditinent because it keeps 
tatural fact separate from emotional evaluation. 
On the polar heresies of Anthropomorphism and symbolism, see M.T.L. Penido’s brilliant book, Le Rôle de l’analogie en 
théologie dogmatique. Paris 1931. p. 197 ff.] उच्चतम कोटीतलया द्वदव्यकथात्मक अनुभतूीच्या प्रतीकात्मक 
अद्वभव्यक्तीसाठी सवुसामान्य स्वरूपािे इहलोकीिे द्वत्रद्ववध संयोग उपलब्ध होण्याजोगे आहेत. यािी नोंद 
द्वदव्यकथात्मक प्रतीकवादािा अभ्यासक घेत असतो: (१) द्वनजीव वस्तूमधील संयोग (भौद्वतक द्वमश्रण व 
रासायद्वनक संम्मीलन) : जीवात्मा म्हणजे परमात्मरूपी तेजात सापडणारा स्फुझलग, लाकूड, मेण, 
लोखंड, परमात्मा म्हणजे जीवात्मरूपी तृषातु भमूीवर पडणारे पाणी; झकवा परमात्मा म्हणजे जीवात्मारूपी 
सद्वरता ज्यात येऊन द्वमळते तो सागर. (२) ज्यात शरीरािे भरणपोषण होते अशा पद्धतीच्या उपमानाथु 
केलेले संयोग : 
 

In the Scriptures God is represented by those particular things from which we cannot 
completely withdraw ourselves—light and air, which enter at every crack, and water, which in 
one form or other we all receive daily. [M.A. Ewer, Survey of Mystical Symbolism, London 1933. p. 164-6.]  
 

 [पद्ववत्र शास्त्रामंध्ये ज्या द्ववद्वशष्ट वस्तंूतून आपणा स्वतःला पूणुपणे अद्वलप्त राखू न शकणाऱ्या 
स्वरूपात परमेर्श्राला उभा केलेला असतो, त्या वस्तू म्हणजे प्रत्येक रंध्रात द्वशरणारा प्रकाश व वायू, तसेि 
कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात ज्यािे सेवन आपण द्वनत्य करीत असतो, ते पाणी.]  
 

म्हणून सवु जगातील गूढवाद्यानंा परमेर्श्र हा आत्म्यािे अन्नपाणी, त्यािी रोटी, मासळी, पाणी, 
दूध व मद्य या रूपाने भावलेला आहे. (३) मानवी नातेसंबधं : द्वपतापुत्र व पद्वतपत्नी. 
 

पाँग्ज हा यातंलया पद्वहलया दोन प्रकारानंा रूपकात्मक अंतःप्रजे्ञच्या दुसऱ्या अंद्वतम प्रकारात म्हणजे 
‘Einfühlung’ (परकायाप्रवेशात्मक) मध्ये घालील. पुन्हा ‘परकाया प्रवशेात्मक’ या प्रकारािी ‘गूढ आद्वण 
यातुजन्य’ या उपप्रकारात द्ववभागणी होईल. गूढरूपकािे उदाहरण आम्ही कवींच्या रिनेऐवजी गूढवादी 
गं्रथकाराचं्या रिनेमधून द्वदलेले आहे. द्वनझरद्वद्रय (जड) तत्त्वािें उद्घाटन प्रतीकात्मक पद्धतीने केले जात 
असते. त्यानंा केवळ संकलपना वा संकलपनात्मक साधम्ये मानता येणार नाही. ती स्वतः प्रद्वतकृती 
असतानाि मूलाकृतीही असतात. 
 

कलेद्वतहासकार वॉझरजर याच्या धतीवर यातुसंबदं्वधत रूपकािंा अन्वयाथु प्राकृद्वतक जगतापासून 
द्वनघालेले ‘अमूतु तत्त्व’ असा लावण्यात आलेला आहे. वॉझरजरने ईद्वजस्प्शयन, बायिंँटाइन, पर्मशयन 
कलािंा अभ्यास केलेला असून कला या ‘मानवप्राण्यासद्वहत सेंद्वद्रय द्वनसगाला भौद्वमद्वतक रेखाचं्या 
आकृद्वतबंधात सीद्वमत करतात व पुष्ट्कळदा शुद्ध रेषा, आकृद्वतबंध आद्वण रंग यािें द्ववर्श् उभे करण्यासाठी 
सेंद्वद्रय द्ववर्श्ाला सोडद्विठ्ठी देतात... 
 

आता अलंकरण स्वयमेव अलग पडते...ते जीवनप्रवाहाला अनुसरणारी वस्तू न राहता याच्या 
मागात आडवी येणारी बाब ठरते...तदनंतरिे उद्वद्दष्ट बतावणीिे नसते, तर जादूने उभारणी करण्यािे 
असते... 
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अलंकरण...जणू काळापासून वगेळी काढलेली वस्तू असते. ते स्थायी आद्वण अिल अशा केवल 
पदाथािे द्ववस्तारण असते. [Vossler, Spengler, T. E, Hulme (Speculations, London 1924, and Yeats as well as Pongs, have 
been stimulated by Wilhelm Worringer’s Abstraktion and EinführungBerlin 1908 (English tr., Abstraction and Empathy, New York 
1953) . 
Our first quotation comes from Joesph Frank’s admirable study of Spatral From in Modern Literaure’.Sewanee Review, LIII 
(1945) , p. 645; our second from Spengler, who quotes Worringer in his discussion of the Magian culture, Decline of the West, 
New York 1926, Vol. I. pp. 183 ff., 192.]  
 

मानव वैज्ञाद्वनकानंा जडसृष्टीवर िैतन्यारोप करण्यािी वृत्ती तसेि यातुद्ववद्या या गोष्टी आद्वदम 
संस्कृतीत आढळून आलेलया आहेत. पद्वहलया गोष्टीमध्ये मृतात्मे, दैवते यासंारयया व्यस्क्तरूप परतत्त्वाशंी 
संपकु साधण्यािा, त्यानंा प्रसन्न करण्यािा, वश करण्यािा, त्याचं्याशी एकरूपता पावण्यािा खटाटोप 
असतो. दुसरी यातुद्ववद्या म्हणजे द्ववज्ञानािे पूवुरूपि.—ही द्ववद्या म्हणजे वस्तुजाताच्या ठायी उद भवणाऱ्या 
शक्तींिी द्ववद्या–मग त्या वस्तू मंत्रशब्द, ताईत, काडं्ा, मूती झकवा मृतावशषे अशा काहीही असोत. 
कॉनीद्वलयस, ॲद्वग्रप्पा व पॅरासेलसस् यासंारयया गुप्तसाधकािंी शुक्ल यातुद्ववद्या असते, तशीि दुष्ट 
प्रवृत्तीच्या लोकािंी एक कृष्ट्ण यातुद्ववद्याही असते. परंतु या दोहोंच्या मुळाशी वस्तंूच्या सामर्थयावरील श्रद्धा 
हेि तत्त्व असते. प्रद्वतमाद्वनर्ममतीच्या िारा कलाशंी यातुद्ववदे्यिा संपकु साधता येतो. पाश्चात्त्य परंपरा, 
हेफाइस्टॉस् व डायडॅलॉस् याचं्याबरोबर प्रद्वतमानंा सजीव करण्यािे सामर्थयु असणारा द्वपग्मेद्वलयन 
याचं्यासारयया काराद्वगरीिे कौशलय असणारािंी, द्वित्रकार आद्वण द्वशलपकार याचं्याशी सागंड घालीत 
असते. लोकश्रुत सौंदयुमीमासेंच्या लेखी, िेटक्या झकवा जादुगार हा प्रद्वतमाद्वनमाता असतो, तर कवी हा 
स्फूतीने पछाडलेली, िंपाटलेली फलदायक असे वेड लागलेली व्यक्ती असते. [See Ernest Kris, Approaches to 

Art’, in Psychoanalysis Today (ed. S. Lorand) , New York 1944, pp. 360-2.] तरीपण आद्वदम कवी हा यातुद्ववदे्यिे झकवा 
संमोहनािे मंत्र रिू शकत असेल, तर येट स्सारखा आधुद्वनक कवी प्रद्वतमािंा उपयोग जादूसारखा करीत 
असतो. तो आपलया कद्ववतात यातुद्ववदे्यतील प्रतीकात्मक प्रद्वतमािें साधन म्हणून अक्षरबद्ध प्रद्वतमा 
उपयोगात आणतो. [W. B. Yeats, Autobiography, New York 1938, pp. 161, 219-25.] गूढवादािा माग ुया गोष्टीच्या 
नेमका उलट असतो. तेथे प्रद्वतमा ही आध्यास्त्मक स्स्थतीतून उदभतू िंालेले प्रतीक असते. ती 
कारणस्वरूपी प्रद्वतमा नसून अद्वभव्यस्क्तस्वरूपी प्रद्वतमा असते. एखाद्या द्ववद्वशष्ट अवस्थेिी द्वनर्ममती 
करण्यासाठी द्वतिी गरज नसते : तीि आध्यास्त्मक स्स्थती अन्य प्रतीकाचं्या िारे स्वतःिी अद्वभव्यक्ती साधून 
घेऊ शकेल. [K. Vossler, Spirit of Language in Civilization (tr. London 1932) , p. 4. Karl Vossler well remarks that mages and 
mystics are permanent and opposed types. There is constant strife between magic, which uses language as a tool and thereby 
seeks to bring as much as possible, even God, under its control, and mysticism, which breaks, makes valuless, and rejects, all 
forms.’]  
 

गूढवादी रूपक व यातुद्ववद्या ही दोन्ही िैतन्यद्ववलोपी असतात : मानव हा अमानवी द्ववर्श्ात स्वतःिे 
प्रके्षपण करतो, त्याच्या नेमक्या उलट द्वदशनेे ही दोघे ‘अन्या’ला म्हणजे वस्तंूच्या व्यस्क्तद्वनरपेक्ष द्ववर्श्ाला, 
पार्मथव आकारमान लाभलेलया कलेला, भौद्वतक द्वनयमानंा थेट आवाहन करतात. ब्लेककृत ‘Tyger’ ही 
कद्ववता म्हणजे एक गूढवादी रूपक आहे. हा व्याघ्र म्हणजे ईर्श्र झकवा ईर्श्राशं (मानवाहून उणा, तसा 
अद्वधकही) होय. पुन्हा या व्याघ्रािे (व व्याघ्राच्या माध्यमातून त्याच्या द्वनमाणकत्यािे) आकलन, धगधगीत 
आि देऊन एखादा धातू तावनू सुलाखून काढावा,तसे केले जाते. हा व्याघ्र एखाद्या नैसर्मगक द्ववर्श्ामधील 
एखाद्या प्राद्वणसंग्रहालयातला प्राणी नाही. झकवा ब्लेकने लंडनच्या मनोऱ्यात पाद्वहलेलाही तो व्याघ्र नाही. 
तर तो एक कलपनाद्वनर्ममत प्राणी आहे. तो वस्तू असूनही प्रतीक आहे. 
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यातुद्ववदे्यच्या रूपकात अशा अधपुारदर्मशत्वािा अभाव असतो. सिेतनािे जडद्वशळेत रूपातंर 
करणारा तो मेडुसािा मुखवटा आहे. स्टीफन्स गेआगे याला अशा जादूच्या दृद्वष्टकोणािा प्रद्वतद्वनधी मानून 
पाँग्जने सिेतनाला स्थाणुत्व देण्याच्या त्याच्या इच्छेिे उदाहरण म्हणून पुढील उतारा द्वदला आहे : 
 

“स्वतःिे प्रके्षपण करण्यािी मानवी मनािी जी स्वाभाद्ववक प्रवृत्ती असते. द्वतच्यािारे गेऑगेिी 
आकृद्वतरूप देणारी आध्यास्त्मक प्रद्वतभा कायु करीत नाही, तर ती मुळात जीवशास्त्रीय सृष्टीिा द्ववनाश 
करणारी प्रबळ शक्ती असते, जादूच्या आंतद्वरक द्ववर्श्ाच्या द्वसद्धतेसाठी पायाभतू ठरणारा हेतुपुरस्सर 
अंद्वगकारलेला ‘पारखेपणा’ (परात्मभाव) आहे.” [H. Pongs. Das Bild, Vol. I, p. 296.]  
 

इंग्रजी काव्यात द्वडद्वकन्सन् व येटस् या दोघाकंडून ही िैतन्यद्ववलोपी स्स्थती व हे गूढताद्ववरोधी 
रूपक द्ववद्ववध प्रकारे साधले जाते. एद्वमली द्वडद्वकन् सन्ला मृत्यचू्या संवदेनेबरोबर जेव्हा पुनरुत्थानािी 
अनुभतूी द्विद्वत्रत करावयािी असते, तेव्हा मरणाच्या, शरीर ताठरण्याच्या व पाषाणावस्थेच्या अनुभवािी 
भावजागृती ती आवडीने करते. ‘ते मरण नव्हते’ तर ते— 
 

As if my life were shaven, 
And fitted to a frame 
And could not breathe without a key... 
How many times these low feet staggered, 
Only the soldered mouth can tell; 
Try! Can yor stir the awful rivet? 
Try! Can yot lift the hasps of steel? [Emily Dickinson, Collected poems, Boston 1937, pp. 192, 
161 : see also p. 38 laughed a wooden laugh’) and p. 215 (‘A clock stopped – not the mantel’s’) .]  
 [जणू मािें जीवन तासले जात होते, 
आद्वण एका िौकटीत नीटपणे बसद्ववले जात होते 
आद्वण एखाद्या द्वकल्लीद्वशवाय र्श्ासही घेणे अशक्य होते... 
द्वकती वळेा हे मािें खल्लड पाय लटपटले, 
हे मािें डाक लावनू साधंलेले तोंडि ते कथू शकेल, 
कोशीस करा! तुम्ही तो भयानक द्वरबीट हालव ूशकाल? 
कोशीस करा! या पोलादी पट्ट्या तुम्ही उिकू शकाल?]  

 
येट्स्ने आपलया ‘बायिंँद्वटयम’मध्ये (१९३०) यातुरूप काव्यािी िरमसीमाि गाठली आहे. १९२७ 

मधील ‘सेझलग टु बायिंँद्वटयम्’मध्येि त्याने एकमेकाचं्या बाहुपाशातं लपेटलेले युवाजन... ‘मकेॅ्रल 
जातीच्या माशानंी तुडंुब भरलेले समुद्र’ असे जीवशास्त्रीय द्ववर्श् एका बाजूला व ज्यामधील सवु गोष्टी 
पूवुद्वनद्वश्चत, अगदी अपद्वरवतुनीय व अस्वाभाद्ववक असतात, असे ‘सोनेरी तुकडे जोडून उभे केलेले 
नक्षीकामािें’ आद्वण ‘सोनेरी द्वमन्याच्या कलाकुसरीिे’ बायिंँटाइन कलाद्ववर्श् दुसऱ्या बाजूला, असा द्ववरोध 
अगोदरि उभा केलेला होता. जीवशास्त्रीय दृद्वष्टकोणातून मानव हा ‘मत्यु प्राणी’ आहे, ‘शार्श्त 
कलावस्तंूच्या संकलना’त सामील होण्यानेि त्याला तगून राहण्यािी आशा आहे : कोणत्याही 
प्राकृद्वतकवस्तंूच्या िारा शरीराकृती पुनश्च घेण्यातून नव्हे, तर सोनेरी डहाळीवरील सोनेरी पक्षी बनण्यातूनि 
म्हणजे एक कलाकृती बनूनि त्याला हे साधता येत असते. एका अथी ‘बायिंँद्वटयम’ ही कद्ववता येट्स्च्या 
‘काव्यपद्धती’िा घट्ट द्ववणीिा एक नमुना, एक ताद्वत्त्वक कद्ववता ठरते, तर दुसऱ्या खास साद्वहस्त्यक अथी, 
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अन्योन्याश्रयी द्वनसगदु्वनरपेक्ष प्रद्वतमािंी सुबद्ध संघटना, म्हणजे द्ववद्वधकाडं आद्वण उपासनाद्ववधी याचं्या धतीिी 
एक संपूण ुरिना ठरते. [For the significance of Byzantium, see Yeats’ A Vision London 1938, pp. 279 – 81.]  
 

पाँग्जिे वगीकरण आम्ही काहीसे स्वातंत्र्य घेऊनि सादर केलेले आहे. काव्यशलैीिे जीवनदृष्टीशी 
नाते जोडणे हा या वगीकरणािा खास द्ववशषे आहे. [Herman Nohl, Stil und Weltanschauung, Jena 1920.] हरएक 
कालखंडाला त्यािी स्वतःिी खास शलैीरूपे असतात, या दृष्टीने प्रत्येक कालखंड-संबद्ध शलैीकडे पाद्वहले 
गेलेले असले, तरी ही शलैीरूपे मूलयतः कालातील असतात. या शलैी म्हणजे जीवनाकडे पाहण्यािे व 
त्याला प्रद्वतसाद देण्यािे वैकस्लपक मागिु असतात. तरीसुद्धा या द्वतन्ही कोटी बुद्वद्धप्रामाण्यवाद, 
यथातर्थयवाद, प्रत्यक्ष्याथुवाद व द्ववज्ञान यासंारयया आधुद्वनक मानलया गेलेलया द्वविारप्रणालीच्या 
सवुसाधारण पद्वरघाबाहेरि राहतात. अशा प्रकारच्या रूपकाचं्या वगीकरणातून सुिद्ववले जाते, ते हे की, 
काव्य हे द्ववज्ञानपूवु द्वविारप्रणालींशी इमान राखून असते. कवी हा बालकाच्या व बालकािे आद्वदमरूप 
दशदु्ववणाऱ्या अशा आद्वदमानवाच्या दशनुािी जणू जपणूक करतो. [See Emile Calliet, Symbolisme et ames 
primitives, Paris 1936, for a remarkably unblushing, uncritical acceptance of equivalence between the prelogical mind of primitive 
peoples and the aims of Symboliste poets.]  
 

अलीकडच्या काही वषांत द्ववद्वशष्ट कवींिे वा त्याचं्या कद्ववतािें झकवा नाटकािें प्रतीकात्मक 
प्रद्वतमाचं्या पद्वरभाषेत बरेि अध्ययन होताना द्वदसू लागले आहे. अशा ‘समीक्षाप्रात्यद्वक्षका’ंत समीके्षच्या 
गृहीतकृत्यानंा महत्त्व प्राप्त होते : तो कशािा शोध घेतो आहे? तो कवीिे द्ववश्लेषण करीत आहे की 
कद्ववतेिे? 
 

प्रद्वतमा ज्या के्षत्रातूंन द्वनवडलया जातात, त्या के्षत्रािंा अभ्यास (म्हणजे मकॅ नीस् ने म्हटलयाप्रमाणे 
‘द्ववषयवस्तूच्या अध्ययनामध्ये अशा प्रकारच्या अध्ययनािा अंतभाव रास्तपणे करता येतो.’ [MacNeice, op. cit, 

p. III.] ) व ‘प्रद्वतमािंा उपयोग ज्या पद्धतीने केला जातो’, त्या पद्धतीिा झकवा ‘आशय’ व ‘वाहन’ (रूपक) 
यामधील संबंधाचं्या स्वरूपािा अभ्यास, या दोहोंत फरक केला पाद्वहजे. पद्वहलया अभ्यासात द्ववद्वशष्ट 
कवीच्या प्रद्वतमासृष्टीिे (उदा. रूगॉफकृत डन्् इमेनरी हा गं्रथ) बहुतेक गं्रथ मोडतात. अशा अभ्यासात 
कवीने उपयोद्वजलेली रूपके संकद्वलत करून द्वनसगु, कला, उद्योगधंदे, भौद्वतक द्ववज्ञान, मानव्यद्ववद्या, 
नागर व ग्रामीण अशा मथळ्याखाली द्ववभागणी केली जाते व द्वतच्या बळावर कोष्टके बसवनू कवीच्या 
आवडीद्वनवडीिे मूलयमापन केले जाते. द्वशवाय द्वस्त्रया, धमु, मृत्यू, द्ववमाने यासंारखे कवीच्या रूपकानंा जन्म 
देणारे द्ववषय व आशयसूते्र याचं्यानुसारसुद्धा वगीकरण करता येणे शक्य आहे. परंतु या वगीकरणापेक्षा 
समानाथी उताऱ्यािंा व मानद्वसक संबधािंा शोध अद्वधक अथुपूण ुठरतो. परस्परानंा आवाहन करणाऱ्या दोन 
द्ववद्वभन्न के्षत्राकंडून जेव्हा वारंवार प्रकटीकरण घडून येते, तेव्हा ते कवीच्या सजुनशील मानससृष्टीतील 
अन्योन्यान्तःप्रवशेािे खरेखुरे गमक असते, असे म्हणता येते :डन्च्या ‘साँग्ज अँड सॉनेट्स्’ या ऐद्वहक 
प्रीतीच्या कद्ववतातं, कॅथद्वलकपंथीय द्ववर्श्ातून घेतलेलया पद्ववत्र प्रीतीच्या रूपकात्मक पद्वरभाषेिी अशाि 
तऱ्हेिी सतत योजना करण्यात आलेली आहे. त्याने ‘कामुक प्रीतीच्या संदभात आनंदसमाधी, संतत्वाला 
अद्वधकृत मान्यता, हौतात्म्य व मृतावशषे या कॅथद्वलक संकलपनािें उपयोजन केलेले आहे. उलटपक्षी 
आपलया ‘पद्ववत्र सुनीता’तून प्रक्षोभक अशा कामद्ववषयक प्रद्वतमा योजून तो ईर्श्राला संबोधताना द्वदसतो : 
 

Yet dearly I love you, and would bè loved fain 
But am betrothed unto your enemy. 
Divorce me, untie, or break that knot again, 
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Take me to you, imprison me, for I 
Except you enthrall me, never shall be free, 
Nor ever chaste, except you ravish me. 
 [तरीही तुझ्यावर मािंी उत्कट प्रीती आहे व तुझ्या प्रीतीिी 

लालसाही मी धरीन 
पण मािंा तुझ्या शत्रशूी वा् द्वनश्चय िंालेला आहे, 
मािंा काडीमोड घडवनू आण, ती गाठ सोड झकवा पुन्हा 

तोडून टाक. 
मला जवळ घे, मला बदं्वदवान कर, 
कारण तू मला आपला बंदी केले नाहीस, तर 
मी कधीि मुक्त होऊ शकणार नाही. 
बलात्कार केला नाहीस तर मािें शील राहणार नाही.]  

 
धमु व काम याचं्या के्षत्रातंील उलटापालटीने काम हा धमु आहे व धमु ही प्रीती आहे, या धारणेला 

मान्यता द्वदली जाते. 
 

दुसऱ्या प्रकारच्या अध्ययनात प्रद्वतमासृद्वष्टिारा कवीच्या आत्माद्ववष्ट्कारावर, कद्ववमनाच्या 
प्रकटीकरणावर भर द्वदला जातो. यामागे गृहीतकृत्य असे असते की, कवीच्या प्रद्वतमा या स्वप्नसृष्टीतील 
प्रद्वतमापं्रमाणेि म्हणजे द्वववेकािे वा लज्जेिे कसलेही द्वनयंत्रण नसणाऱ्या अशा असतात. अशा प्रद्वतमा बाह्य 
स्वरूपािी द्ववधाने नसतात, तर त्या दृष्टान्तरूप पद्धतीने पुढे माडंलेलया असतात. कवीच्या आस्थेिी 
खरीखुरी कें दे्र तद्िारा प्रकट व्हावीत, अशी आपण अपेक्षा बाळगू शकतो, परंतु कवी स्वतःच्या प्रद्वतमाच्या 
बाबतींत कधीतरी इतका द्विद्वकत्साशून्य राहू शकेल काय, हा प्रश्न उपस्स्थत करणे शक्य आहे. [See Harold 
Rosenberg, ‘Myth and Poem’, Symposium, II (1931) , pp. 179ff.]  
 

आणखीही एक सपशले िुकीिे गृहीतकृत्य आहे ते म्हणजे कवी ज्यािी ज्यािी कलपना करतो, ते ते 
त्याने स्वतः अनुभवलेले असते (ज्याच्या बळावर ग्लॅद्वडस आय. वडे द्वहनेआपलया रहनुवरील अभ्यासगं्रथात 
त्याच्या बालपणिे िद्वरत्र पुनरुद्वित केलेले आहे [Gladys Wade, Thomas Traherne, Princeton 1944, pp. 26-37. See the 

critical review of the book by E.N.S. Thompson, Philological Quarterly, XXIII (1944) pp. 383-4.] ) . डॉ. जॉन्सन्च्या 
म्हणण्यानुसार टॉमसनच्या कद्ववताचं्या िारे आपलयाला त्याच्या आवडीद्वनवडीही कळून िुकलया आहेत : 
 

“त्याच्या रिनेवरून त्याच्या स्वभावािे तीन पैलू बाईंनी शोधून काढले आहेत : तो एक महान 
पे्रद्वमक होता, द्वनष्ट्णात जलतरणपटू होता व सुखोपभोगाचं्या बाबतीत अगदी द्ववरक्त होता; परंतु सवॅ्हेजने 
(त्याच्याि जानी दोस्ताने) म्हटले आहे की, त्याला कामवासनेच्या तृप्तीव्यद्वतद्वरक्त कसलीि प्रीती माहीत 
नव्हती, बहुधा उभ्या हयातीत तो थंड पाण्यात उतरलेलाही नसावा व आपलया ऐपतीनुसार जेवढा म्हणून 
ऐषाराम भोगणे त्याला शक्य होते, तेवढा सवु भोगण्यात तो मश्गुल असे.”कवीच्या व्यस्क्तगत 
स्वभाववैद्वशष्ट्ट्यादं्ववषयीिी व त्याच्या सवयींबद्दलिी या बाईंिी कलपना बाद्वलश आद्वण िुकीिी होती. तसेि 
रूपकात्मक प्रद्वतमासृष्टीिा अभाव म्हणजे आस्थेिा अभाव, हा युस्क्तवादही बरोबर नाही. वॉलटन्कृत 
डन्च्या िद्वरत्रात द्वदलेला अकरा प्रकारच्या अलंकारामंध्ये मासेमारीसंबधंीिी प्रद्वतमा एकही नाही. िौदाव्या 
शतकातील माशौ नामक गीतप्रबधंकाच्या कद्ववतेत सागंीद्वतक अलंकरण अद्वजबात आढळत नाही. [Dr. 
Johnson, Lives of the Poets, I homson 
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On the argument from imagistic silence, including the examples we cite, see L. H. Hornstein’s penetrating ‘Analysis of Imagery’, 
PMLA, LVII (1942) , pp. 638-53.]  
 

कवीिी प्रद्वतमासृष्टी हीि त्याच्या अबोध मनोद्ववर्श्ािी कें द्रवती देणगी होय व म्हणून या 
प्रद्वतमासृष्टीच्या िारे कवी बोलतो, तो कलावतं या नात्याने नसून एक माणूस म्हणून बोलतो, या 
गृहीतकृत्यािंा माग दुसऱ्या एका द्वततक्याि द्वबनबुडाच्या, सुसंगतीिा पत्ता नसणाऱ्या गृहीतकृत्यापयिंत 
काढता येतो. कवीिी आत्मद्वनष्ठा पडताळण्यासाठी योजण्यात येणारी गृहीतकृत्ये याि तऱ्हेिी असतात. 
द्वशवाय डोळ्यातं भरणारी प्रद्वतमासृष्टी हठात्कृष्ट व म्हणून अप्रामाद्वणक असते, अशी लोकद्वप्रय समजूत 
प्रिद्वलत आहे. अस्सल भावनावगेाच्या वळेी माणूस अनलंकृत भाषेत झकवा रूढ आद्वण द्ववटक्या 
अलंकरणाद्वनशीि बोलतो परंतु याबाबतीत नेमकी उलट धारणाही आढळून येते. ती म्हणजे ठरीव ठशािे 
अलंकरण हे ठरीव ठशािे पडसाद उमटवीत असलयामुळे ते अप्रामाद्वणकपणािे लक्षण होय. त्यामुळे 
मनोभाव व्यक्त करणारी साके्षपी व नेमकी द्ववधाने होण्याऐवजी त्याचं्या सरासरी जवळपास पोितील, अशी 
अधुकच्ची द्ववधानेि स्वीकारावी लागतात. येथे सवुसामान्य व्यक्ती आद्वण साद्वहस्त्यक व्यक्ती, साधी माणसे द्वन 
लेखन करणारी माणसे, झकवा नेमक्या शब्दातं सागंायिे तर, कद्ववतेिारे बोलणारी माणसे यामंध्ये आपण 
गल्लत करीत असतो. मामुली स्वरूपािा व्यस्क्तगत आवगे आद्वण ठरीव ठशािी प्रद्वतमासृष्टी यािंी सागंड 
हटकून जमत असते. कद्ववतेतील ‘आत्मद्वनष्ठा’ ही संज्ञाि मुळी द्वनरथुक आहे. आत्मद्वनष्ठ अद्वभव्यक्ती तरी 
कशािी? ज्या कोणत्या भावावस्थेत ती स्फुरली द्वतिी? की ज्या भावावस्थेत कद्ववता प्रत्यक्ष रिली गेली 
द्वतिी? की कद्ववतेतील आत्मद्वनष्ठा म्हणजे कद्ववता रिीत असता कद्ववमनात जी भाद्वषक संघटना साकार होते 
द्वतिी? शवेटिी गोष्टि अद्वभपे्रत असावयास हवी, हे द्वनःसंशय : कद्ववता ही कद्ववतेिीि आत्मद्वनष्ठ अद्वभव्यक्ती 
असते. 
 

कवीिी प्रद्वतमासृष्टी त्याच्या ‘स्व’ िी अद्वभव्यक्ती असते. पण या ‘स्व’िी व्यायया कशी करावयािी? 
माद्वरओ प्राझ् व श्रीमती द्वलद्वलयन् एच्. हानुस्टाइन या दोघानंी कॅरोलीन स्पजुनप्रणीत शेक सद्वपयरिी 
‘द्ववसाव्या शतकातली वैद्वर्श्क इंग्रज व्यक्ती’ असे म्हणून थट्टा केली आहे. हा महाकवी ‘तुमच्या 
आमच्यासारखाि एक मानव’ होता. [Mario Praz, English Studies, XVIII (1936) , pp. 177-81. wittily reviews Caroline 
Spurgeon’s Shakespare’s Imagery and What it Tells Us (Cambridge 1935) , especially its first part, ‘The Revelation of the Man’, 
with its ‘fallacy of trying to read... into Shakespeare’s images his senses, tastes, and interests, and rightly praises Clemen 
(whose book appeared in 1936) for thinking that ‘Shakespeare’s use and choice of images is not so much conditioned by his 
own personal tastes as by what are in each case his artistic intentions.] हे कळण्यासाठी शके सद्वपयर–पोथीला काही 
प्रद्वतमारूप द्वकल्ली लावनू पाहायला नको. प्रद्वतमाचं्या अध्ययनािे मूलय काही गहन गोष्टींिा उलगडा 
करण्याति साठद्ववलेले असेल, तर काही खाजगी खाणाखुणा समजणे झकवा शके सद्वपयरच्या मनातलया 
िोरकप्प्यािंा अंदाज करणे त्यामुळे शक्य होण्यासारखे आहे. 
 

शके्स् द्वपयरच्या प्रद्वतमासृष्टीत त्याच्या द्ववर्श्ात्मक मानवतेिा शोध लागण्याऐवजी ज्या द्ववद्वशष्ट 
मानद्वसक अवस्थेत त्याने आपले द्ववद्वशष्ट नाटक रिले, द्वतिा एखाद्या इद्वतवृत्तातलयासारखा द्वित्रमयी 
आलेखि आपलया पदरी पडेल. याि धतीवर रॉयणल् व िटम्लेि यादं्ववषयी कॅरोद्वलन स्पजुन म्हणते, 
“दुसऱ्या कोणत्याही कारणासाठी नसले, तरीपण या दोन नाटकातंील प्रतीकातं आढळणारे साम्य व 
पुनरुक्तीिे सातत्य यावंरून तरी ती लागोपाठ रिली गेली होती, तसेि त्यातं भ्रमद्वनरास, द्ववपरीत 
मनोवस्था व स्वभावािी बेिैनी या गोष्टी जेवढ्या उत्कट स्वरूपात जाणवतात, तेवढ्या त्याच्या अन्य कृतींत 
जाणवत नाहीत. तेव्हा या गोष्टींिी बाधा िंालेलया काळाति शके सद्वपयरने त्या कृती रिलया असाव्यात, 
याद्ववषयी आपली खात्री पटते.”शके्स् द्वपयरच्या भ्रमद्वनरासािे द्ववद्वशष्ट कारण नेमके ठरद्ववता येत नाही, पण 
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िटम्लेि नाटक मात्र भ्रमद्वनरासािी अद्वभव्यक्ती साधते आद्वण तो भ्रमद्वनरास खुद्द शके्स् द्वपयरिाि असला 
पाद्वहजे, असे स्पजुन या द्वठकाणी गृहीत धरून िाललेली आहे. [Caroline Spurgeon’s essay is reprinted in Anne 
Bradby’s Shakespeare Criticism, 1919-35, London 1936, pp. 18-61. 
On autobiography and Hamlet, see C.J. Sisson. The Mythical Sorrows of Shakespeare, London 1936.] शके्स् द्वपयर जर 
आत्मद्वनष्ठ नसता, म्हणजेि त्याच्या स्वतःच्या मनोऽवस्थेतून ती कृती स्फुरलेली नसती, तर एवढे महान 
नाटक त्याच्याकडून रिले गेले नसते. आता असा द्वसद्धान्त ई. ई. स्टोल प्रभतृींच्या शके्स् द्वपयरद्ववषयक 
मताचं्या नेमका द्ववरोधी आहे.त्याचं्या मतानुसार शके्स् द्वपयरिी कला, त्यािे नाट्यतंत्र, पूवी यशस्वी 
ठरलेलया सवुसामान्य आकृद्वतबधंाच्या पद्वरघात अद्वधक िागंली व नावीन्यपूणु नाटके उपलब्ध करून 
देण्यािे त्यािे कसब या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. उदा. द टपटणनश रटणनडीवरून हॅम्लेट सहीसही बेतले, 
तर बोमाँट आद्वण फ्लेिर याचं्या रंगमंिावर आलेलया कृतींस तोडीस तोड म्हणून द लविसथ िेल आद्वण द 
िेंपेटि ही नाटके रिली गेली. 
 

परंतु काव्यातील प्रद्वतमासृष्टीिे सवुि अभ्यासगं्रथ काही कवीला बेसावध पकडण्यािा झकवा त्याच्या 
अंतगतु जीवनािा माग काढीत बसण्यािा खटाटोप करीत नाहीत. नाटकाच्या समग्र अथुवते्तच्या दृष्टीने 
एखाद्या महत्त्वाच्या घटकावर त्यािे लक्ष कें द्वद्रत िंालेले असू शकते. यालाि एद्वलयटने ‘संद्ववधानक आद्वण 
स्वभावद्वित्रण या स्तराखंालील आकृद्वतबंध’ असे संबोद्वधले आहे. [T. S. Eliot, ‘Hamlet’, Selected Essays, London 

1932, pp. 141-6.] ‘लीझडग मोद्वटव्हज इन् द इमेजरी ऑफ शके्सद्वपयसु रॅद्वजडीज’ या आपलया १९३० सालच्या 
द्वनबधंात खुद्द कॅरोद्वलन स्पजुननेसुद्धा प्राधान्याने काही नाटकामंधून जी प्रद्वतमा वा जो प्रद्वतमासमूह 
अद्वधराज्य गाजद्ववणारा व नाटकाला द्ववद्वशष्ट सूर प्राप्त करून देणारा ठरतो, त्यािेि द्वववरण केलेले आहे. 
आपलया द्ववश्लेषणासाठी द्वतने संकद्वलत केलेले नमुने म्हणजे िटम्लेिमधील व्रण आद्वण ककुरोग यासंारयया 
रोगप्रद्वतमा; तसेि रॉयलस मध्ये भोजन व पिनेंद्वद्रये याचं्या तर ॲथेलोमध्ये ‘इतरानंा भक्ष्य बनद्ववणारे, 
आक्रमक प्राणी’ यावंर आधारलेलया प्रद्वतमा यािंा आढळ होतो. ही द्वनम्नस्तरीय संरिना नाटकाच्या समग्र 
अथुवते्तवर कसा पद्वरणाम करते, ते दाखवनू देण्यासाठी कॅरोद्वलन स्पजुनने काही प्रयास जरूर घेतलेले 
आहेत. िटम्लेिमधील रोगग्रस्ततेिे आवतुक बंध (motifs) असे सुिद्ववतात की, हा राजपुत्रि काय तो 
रोगग्रस्त आहे असे नव्हे, तर उभे डेन्माकु राज्यि व्याद्वधग्रस्त आहे. अशा प्रकारच्या साद्वहस्त्यक अथांिा शोध 
घेण्यात स्पजुनच्या गं्रथािे द्ववधायक मूलय साठद्ववलेले आहे; तो अथु द्वविारप्रणालीतून काढलेलया सामान्य 
तत्त्वाहूंन आद्वण बाह्य स्वरूपी संद्ववधानकाच्या संरिनेच्या शोधाहून सूक्ष्मतर आहे. 
 

प्रद्वतमासृष्टीिा याहून महत्त्वाकाकं्षी व्यासंग द्ववलसन् नाइट याने केलेला आहे. त्याने द्वमडलटन 
मरेच्या द प्रॉब्लेम्् ऑि टिाईल् (१९२२) या पुस्तकातील शके्स् द्वपयरसंबंधीच्या अत्यंत उत्कृष्ट द्ववविेनािा 
आधार घेत घेत प्रारंभ केला. नाइटिे पद्वहले गं्रथ (उदा. णमथ् ॲन्ड द णमरटकल, १९२९; द व्िील ऑि 
िायर, १९३०) हे संपूणपुणे शके्सद्वपयरला वाद्वहलेले आहेत. परंतु पुढील गं्रथातूंन ही अभ्यासपद्धती 
द्वमलटन्, पो, बायरन्, वडुस्वथु याचं्यासारयया अन्य कवींनाही लागू करण्यात आली आहे. [G. Wilson Knight : 
Myth and Miracle : An Essay on the Mystic Symbolism of Shakespeare, London 1929; The Wheel of Fire. London 1930; The 
Imperial Theme, London 1931; The Christian Renaissance, Toronto 1933, The Burning oracle, London 1939; The Starlit Dome, 
London 1941.] यातंली पद्वहली कृती सवोत्कृष्ट आहे, यात शकंा नाही. द्वतच्यामध्ये नाटकािंा अलग अभ्यास 
आलेला आहे, तसेि हरएक नाटकाच्या प्रतीकात्मक प्रद्वतमासृष्टीिाही अभ्यास आलेला आहे. त्यात ‘वादळे’ 
आद्वण ‘संगीत’ यासंारयया प्रद्वतमाद्वधद्वष्ठत द्ववरोधद्ववन्यासाकडे खास लक्ष पुरद्ववण्यात आलेले आहे. एक 
नाट्यकृती व दुसरी नाट्यकृती यातं शलैीगत द्वभन्नता कशी आहे व पुन्हा एकाि नाटकात ती कशी द्वभन्न 
प्रकारिी रूपे धारण करते, यािे संवदेनशीलतेने द्वनरीक्षण करण्यात आलेले आहे. परंतु पुढील गं्रथात मात्र 
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फाजील उत्साह व अद्वतरंजन उघडउघड द्वदसून येते. नाईटने पोपच्या एसे ऑन् णक्रणिणसझम् आद्वण एसे 
ऑन् मटन् या काव्यरूप द्वनबधंािे जे द्वववरण केलेले आहे, त्यामध्ये सदर काव्यातं ग्रद्वथत िंालेलया 
‘द्वविारा’तून पोप व त्यािे समकालीन यानंा, ऐद्वतहाद्वसक दृष्ट्ट्या,कोणता अथु अद्वभपे्रत होता, याकडे केवळ 
द्वनष्ट्काळजीपणे दुलुक्ष केलेले आहे. ऐद्वतहाद्वसक आलोकतारतम्यात उणा असणाऱ्या नाइटला आपलया 
द्ववविेनास ‘तत्त्वज्ञानािी डूब’ देण्यािी बाधा िंालेली आहे. शके्सद्वपयर आद्वण इतर गं्रथकार याचं्यामधून तो 
जे काही ‘तत्त्वज्ञान’ म्हणून काढतो, ते मौद्वलक वा स्पष्ट तर नाहीि;पण व्याद्वमश्रही नाही. त्यातून एरॉस् व 
आगेपी, व्यवस्स्थती व उत्साह, द्वशवाय याि धतीच्या अन्य परस्परद्ववरोधी संकलपनाचं्या जोड्ामंध्ये 
समन्वय घडवनू आणणे, एवढेि काय ते साध्य होते. सवुि ‘जाद्वतवतं’ कवींकडून मूलतः ठरीव ठशािाि 
‘संदेश’ द्वमळत असतो, त्यामुळे दर एकाला अद्वभपे्रत असलेलया अथािा उलगडा केलयावर शवेटी 
द्वनरथुकतेिी भावनाि द्वशल्लक उरते. काव्य हा एक ‘साक्षात्कार’ खरा, पण तद्िारा साक्षात काय होते? 
 

नाइट्च्या गं्रथाइतकाि प्रत्ययकारी पण त्याहून द्वकतीतरी समतोल असा गं्रथ म्हणजे वोलफगगँ 
क्लेमनकृत Shakespeares Bilder [Wolfgang Clemen,Shakespeares Bilder, Bonn 1936 (English tr. Cambridge, Mass. 

1951.) .] हा होय. प्रद्वतमासृष्टीच्या द्ववकासािे व कायािे अध्ययन हे प्रस्तुत गं्रथािे पयायी नाव आहे. या 
नावातील आर्श्ासनािी गं्रथामध्ये पूतुता िंालेली आहे. भावकाव्यातील व महाकाव्यातील प्रद्वतमासृष्टीमधील 
भेद द्वदग्दर्मशत करून त्याने शके्सद्वपयरच्या नाटकाचं्या संदभात प्रद्वतमाचं्या नाट्यात्मक प्रकृतीवर द्ववशषे भर 
द्वदलेला आहे. पद्वरणतप्रज्ञ कृतीत शके्सद्वपयर हा ‘माणूस’ बोलत नसतो : उदाहरणाथु रायलस हा 
नाटकामध्ये द्वशळ्या अन्नाच्या प्रद्वतमाचं्या रूपकािारे बोलत असतो. ‘प्रत्येक प्रद्वतमेिा उपयोग, कोणी ना 
कोणी, द्ववद्वशष्ट व्यक्ती करीत असते.’ अभ्यासपद्धद्वतद्ववषयक उद्वित प्रश्न कसे उपस्स्थत करावेत, यािा 
खराखुरा समज क्लेमनला आहे. उदा. िायिस अँद्रोणनकसिे द्ववश्लेषण करताना तो सवाल करतो, 
“शके्सद्वपयर, या नाटकात कोणत्या प्रसंगी प्रद्वतमािंा उपयोग करतो? प्रद्वतमािंी योजनाव ते ते प्रसंग यात 
काही संबधं आहे की नाही? प्रद्वतमािें उद्वद्दष्ट कोणते?”िायिसच्या बाबतीत या प्रश्नािंी त्याने द्वदलेली उत्तरे 
नास्स्तपक्षीि आहेत. िायिसमधील प्रद्वतमा मध्येि िंटका आलयासारयया प्रकट होतात व त्या सजावटीच्या 
स्वरूपाच्या आहेत. परंतु त्यायोगे ‘घटनाचं्या पार्श्ुभमूीिी सौम्य रंगात माडंणी’ (‘Stimmung smässige 
untermalung des Geschehens’) होते. या स्वरूपाच्या प्रद्वतमाचं्या उपयोगापासून त्याने ‘बोधनाच्या 
एकंदरीत मूलस्वरूपापयिंत’ (‘ganz ursprüngliche form der Wahrnehmung’) म्हणजेि रूपकािारा 
द्वविार करण्यापयिंत शके्स्द्वपयरच्या प्रद्वतमायोजनेतील द्ववकासािा माग काढलेला आहे. शके्स्द्वपयरच्या 
गं्रथकतुृत्वाच्या मध्यकाळातील (वलेसप्रणीत लुप्त, मूलभतू, प्रसरणशील या प्रद्वतमासृष्टीच्या कोटीशी 
द्वमळत्याजुळत्या ‘द्वित्रशून्य द्वित्रद्वनर्ममद्वतपर’ प्रद्वतमा (unbildtiche Bildichkeit) परोक्ष रूपकसृष्टीवर 
(abstrakte metaphorik) त्याने उत्कृष्ट भाष्ट्य केलेले आहे, परंतु द्ववद्वशष्ट कवीिा द्वविार करणाऱ्या 
अभ्यासद्वनबधंातही शके्सद्वपयरमध्ये ज्या स्थळी त्यािी ही परोक्ष स्वरूपािी रूपकािंी कोटी येते, तशाि 
स्थळी क्लेमन ती लागू करतो, असे द्वदसते; व त्यािा द्वनबधं शके्सद्वपयरच्या गं्रथरिनेतील द्ववकासािा वा 
‘कालखंडा’िा अभ्यास माडंणारा असला, तरी काव्यके्षत्रातील ‘कालखंडा’िा आपण अभ्यास करीत 
आहोत, लेखकाच्या बव्हंशी गृहीत धरलेलया जीवनिद्वरत्रािा अभ्यास करीत नाही, यािे भानक्लेमनला 
िागंलेि आहे. 
 

छंदापं्रमाणे प्रद्वतमासृष्टी हा कद्ववतेच्या संरिनेिा एक अंगभतू घटक म्हणावा लागेल. आमच्या 
व्यहूामधील संज्ञा उपयोजावयािी तर, तो वाक्यद्ववन्यासगत वा शलैीगत स्तरावरील घटक आहे, असे 
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म्हणता येईल. शवेटी त्यािाही अभ्यास त्याला अन्य स्तराहूंन वगेळा काढून करता यावयािा नाही, तर 
साद्वहत्यकृतीच्या समग्रतेिा, एकात्मतेिा एक घटक, या नात्यानेि त्यािा अभ्यास िंाला पाद्वहजे. 
 
7. [‘Modern psychology has taught us that these two senses of the term “image” overlap. We may say that every spontaneous 
mental image is to some extent symbolical.’ Charles Baudouin, Psycholoanalysis and Aesthetics, New York 1924, p. 28.]  
 
23. [The standard ancient classification of the schemes and tropes in Quintilian’s Institutes of Oratory. For the most elaborate 
Elizabethan treatment, see Puttenham’s Arte of English Poesie (ed. Willcock and Walker) , cambridge 1936.]  
 
24. [Karl Bühler, Sprachteorie, Jena 1934, p. 343; Stephen J. Brown, The World of Imagery, p 149 ff.,; Roman Jakobson, 
‘Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak’, Slavische Rundschau, VII (1935) , pp. 357-73.]  
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१६ 
कथात्मक साणित्य : प्रकृती आणि प्रकार 
 
 

काव्यद्ववषयक साद्वहत्यद्वसद्धान्त आद्वण समीक्षा याचं्या तुननेने कादंबरीद्ववषयक साद्वहत्यद्वसद्धान्त 
आद्वण समीक्षा, प्रमाण आद्वण गुण या उभय दृष्टींनी, अगदी द्वनकृष्ट प्रतीिी आढळून येते. काव्यािे प्रािीनत्व व 
तुलनेने कादंबरीिे अवािीनत्व हे याबाबतीतले एक कारण म्हणून पुढे माडंण्यािी प्रथा आहे. परंतु हे कारण 
मुळीि पुरेसे वाटत नाही. कलाप्रकार या नात्याने, ज्याला द्वडश  टंुग (Dichtung : लद्वलत वाङ्मय) असे 
जमुन भाषेत म्हणतात, त्यात कादबरीिा अंतभाव होतो, असे म्हणता येईल. महाकाव्यािा आधुद्वनक वारसा 
िालद्ववणारी कादंबरी आपलया उच्च प्रतीच्या आद्ववष्ट्काररूपात नाटकाच्या जोडीने प्रथम श्रेणीच्या दोन 
साद्वहत्यप्रकारातं गणनीय ठरेल. कादंबरीसमीके्षतील कमकसपणािी कारणे अशी आहेत : कादंबरीिी 
सागंड मनोरंजन, करमणूक याचं्याशी व गंभीर कलेऐवजी पलायनवृत्तीशी घातली जाते, तसेि एखाद्या 
कारखानदाराने बाजारी खपाच्या संकुद्वित उद्वद्दष्टाने बनवलेला माल अशा प्रकारिी गैरसमजूत, अगदी श्रेष्ठ 
कादंबऱ्याचं्या संदभातही प्रिद्वलत असते. याद्वशवाय अद्यापही मागे रेंगाळत राद्वहलेला एक लोकद्वप्रय 
अमेद्वरकन दृद्वष्टकोण आहे व तो फैलावण्यास पद्वढक पदं्वडतानंी हातभार लावलेला आहे. तो दृद्वष्टकोण म्हणजे 
कस्लपत कथेतर साद्वहत्य हे ज्ञानप्रद व द्ववशषे स्पहृणीय असून कस्लपत कथािें वािन हे घातक झकवा फार 
फार तर, इच्छापूती करणारे असते. कादंबरीद्ववषयीच्या अशा दृद्वष्टकोणाला लोएल  व आरनलड् 
याचं्यासारयया प्राद्वतद्वनद्वधक समीक्षकािंा गर्मभत पाझठबा नव्हता, असे नाही. 
 

याउलट कादंबरीकडे िुकीच्या दृद्वष्टकोणातून नसत्या गाभंीयाने पाहण्यािाही धोका संभवतो. हा 
दृद्वष्टकोण असा की, कादंबरी म्हणजे एक दस्तैवज, व्यक्तीिा सत्येद्वतहास, कबुलीजबाब, सत्यकथा, 
जीवनेद्वतहास वा कलेद्वतहास मानणे.तसे पाद्वहले तर, आपलया सत्याभ्यासाच्या उद्वद्दष्टासाठी खुद्द कादंबरीि, 
आपण एक कबुलीजबाब आहो, असा दावा करीत असते. साद्वहत्य हे सदैव कुतूहलवधकु असले पाद्वहजे, 
त्याला एक संरिना, सौंदयुद्वनष्ठ प्रयोजन, समग्रस्वरूपािी एकात्मता आद्वण पद्वरणामकारकता असावी 
लागते. द्विद्वत्रत जीवनािी ओळख पटवण्याइतपत त्यािे संबंध प्रत्यक्ष जीवनाशीही असले पाद्वहजेत, हेही 
अथाति खरे आहे, परंतु हे संबधं नाना तऱ्हेिे असू शकतील : जीवनािे उदात्तीकरण होऊ शकते, जीवन 
द्ववडंद्वबत करता येते झकवा प्रत्यक्षाच्या नेमके उलट द्वित्रणही करता येते. कोणत्याही पद्धतीत द्ववद्वशष्ट 
उद्वद्दष्टासाठी जीवनातून केलेली ती एक द्वनवड असते. एखाद्या द्ववद्वशष्ट साद्वहत्यकृतीिा ‘जीवना’शी असलेला 
संबधं कशा प्रकारिा आहे, हे कळण्यासाठी आपणास साद्वहत्यद्वनरपेक्ष असे काही एक ज्ञान असाव ेलागते. 
 

ॲद्वरस्टॉटल  ने काव्यािे (म्ह. महाकाव्य व नाटक यािं) वणनु करताना, काव्य हे इद्वतहासापेक्षा 
तत्त्वज्ञानाला अद्वधक जवळिे असते, असे म्हटले आहे. त्याच्या या सूत्रात एक शार्श्तिा ध्वन्यथु आहे, असे 
वाटते. स्थलकालाच्या तपद्वशलाने युक्त असे द्ववद्वशष्ट सत्य झकवा संकुद्वित अथािे ऐद्वतहाद्वसक सत्य अशा 
स्वरूपािे जसे एक वस्तुद्वनष्ठ सत्य असते, तसेि संकलपनात्मक, द्ववधानात्मक, सावुद्वत्रक स्वरूपािे दुसरे 
एक तत्त्वज्ञानात्मक सत्य असते—अशा तऱ्हेिी फोड केलयास, ‘इद्वतहासा’च्या आद्वण तत्त्वज्ञानाच्या 
दृद्वष्टकोणातून कलपनाजन्य साद्वहत्य हे ‘कस्लपत’ (fiction) ठरते,—खोटे ठरते. या शब्दाने साद्वहत्यावरील 
प्लेटोप्रणीत जुना आके्षप अद्यापही तगवनू ठेवलेला आहे. साद्वहत्याने अशा अथाने स्वतः आपण होऊन 
आपण ‘सत्य’ असलयािी बतावणी कधीही केलेली नाही, हे द्वफद्वलप द्वसड्नी व डॉ. जॉन्सन् यािें प्रस्तुत 
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आके्षपाला उत्तर होते. [Sidney : ‘Now for the poet, he nothing affirmeth, and therefore never lieth.’] फसवणुकीिा हा 
आके्षप पोटद्वतडकीने द्वलद्वहणाऱ्या कादंबरीकाराला आजही वैताग आणू शकतो, कारण त्याला पक्की जाणीव 
असते की, कादंबरी द्वनखळ सत्यापेक्षा कमी लोकद्ववलक्षण आद्वण म्हणून अद्वधक प्राद्वतद्वनद्वधक द्वित्रण 
करणारी असते. 
 

डीफोकृत द्वमसेस् बील व द्वमसेस् बारगे्रव्ह याचं्या कथाभागावर द्ववलसन् फॉलेट याने एक मार्ममक 
शरेा मारलेला आहे, “या गोष्टीतले सारे काही खरे आहे, फक्त द्वतिा समग्राथु सोडून! द्वशवाय या 
समग्राथावर आके्षप घेणेसुद्धा डीफोने द्वकती अवघड करून ठेद्ववले आहे पाहा. हुबेहुब दुसऱ्या दोघींच्या 
साच्यातली व द्वमसेस बारगे्रव्हिी जन्मािी जोडीदारीण अशी जी द्वतसरी बाई आहे व द्वतच्या तोंडून त्याने 
गोष्टीिे कथन घडवनू आणले आहे...” [Wilson Follett, The Modern Noval, New York 1918. p. 29.]  
 

काव्य हे ‘आपलया अवलोकनाथु खरेखुरे द्वहद्वडस बेडूक वागद्ववणारी कालपद्वनक उद्याने’ प्रस्तुत 
करीत असते, असे माद्वरथन मूर द्वहने म्हटले आहे. 
 

कोणत्याही कास्लपतकथेतील वास्तवता—अथात वास्तवािा सत्याभास, जीवनािे द्वित्रि पाहत 
असलयािी वािकािी खात्री पटद्ववणारा पद्वरणाम ही अद्वनवायुपणे व मूलतःि द्ववद्वशष्ट पद्वरस्स्थती, द्ववद्वशष्ट 
तपशील झकवा नेहमीच्या साध्या लोकव्यवहारातली अशी वास्तवता मुळीि नसते. अशा धतीच्या कसोट्या 
लावनू हॉवलस झकवा गॉटफ्रीड केलर याचं्यासारयया लेखकानंा ईद्वडपस रेक्स, हॅम्लेट व मॉबी द्वडक याचं्या 
कत्यांिी नािक्की केलेली आहे. तपद्वशलािी यथातर्थयता हे सत्याभासद्वनर्ममतीिे एक साधन असते. परंतु 
गणलव्िसथ रटव्िल्सप्रमाणे वािकाला असंभाव्य वा अद्ववर्श्सनीय वाटणाऱ्या प्रसंगात खेिून नेण्यािे एक 
आद्वमष म्हणून या साधनािा पुष्ट्कळ वळेा उपयोग केलेला असतो व तेथे पद्वरस्स्थद्वतजन्य पुराव्यापेक्षा अद्वधक 
सखोल ‘वास्तवतेप्रत नेणारे सत्य’ साठद्ववलेले असते. 
 

स्वच्छंदतावाद वा अद्वतवास्तवतावाद याचं्याप्रमाणेि वास्तवतावाद व यथातर्थयतावाद—मग ते 
नाटकातले झकवा कादंबरीतले कोठलेही असोत—हे सारे वाद साद्वहत्यद्ववषयक वा साद्वहस्त्यक–
तत्त्वज्ञानद्ववषयक आंदोलने, रूढी व शलैी या स्वरूपािेि असतात. यात फरक पडतो, तो वास्तवता व 
सत्याभास याचं्यामधील नसून वास्तवतेच्या द्वभन्न द्वभन्न संकलपनामंधील व सत्याभासाच्या द्ववद्ववध तऱ्हांमधील 
असतो. [The reader’s exhortation that the novelist ‘deal with life’ is often ‘an exhortation to preserve certain conventions of 
nineteenth-century prose fiction’ : Kenneth Burke, Counter statement, New York 1931, p. 238; see also p. 182 and p. 219.]  
 

कस्लपतकथेिा जीवनाशी संबधं कशा स्वरूपािा असतो? अद्वभजाततावादी वा नव्य-अद्वभजातवादी 
उत्तर असे असेल की, प्राद्वतद्वनद्वधक कवडीिुबंक (मोद्वलयर, बालिंॅक) , प्राद्वतद्वनद्वधक बेइमान मुली (णलयर 
गोणरओ) अशा प्रकारिे प्राद्वतद्वनद्वधकािे वा सावुद्वत्रकािे प्रस्तुतीकरण साद्वहत्याकडून केले जात असते. पण 
अशा कोटीही समाजशास्त्रीय नव्हेत का?नाही तर कला ही जीवनािे उन्नयन, उदात्तीकरण व आदशीकरण 
घडवनू आणते; असे म्हणता आले असते. कलेला स्वतःिी शलैी असते, हे खरे; पण ती केवळ शलैीि 
असते, कलेिे सारभतू तत्त्व काही शलैी नव्हे. ज्या गोष्टीिा प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभवि नव्हे, तर 
दशनुसुद्धा क्लेशकारक ठराव ेअशा गोष्टीबाबत सौंदयास्वादपूवु अंतर राखून, द्ववद्वशष्ट घाट देऊन, जोडणी 
करून सवुि प्रकारिी कला त्या गोष्टीला असे रूप देते की, द्वतिे झितन सुखरूप बनते, यात शकंा नाही. 
कदाद्वित असेही म्हणता येईल की, कथात्मक साद्वहत्यकृती ही एक ‘व्यक्तीिे इद्वतवृत्त’—एक दाखला, 
सवुसामान्य साच्यािे सोदाहरण प्रस्तुतीकरण व द्ववकृतीच्या लक्षणािंा एक व्यहू (syndrome) माडंते. अशी 
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उदाहरणे नाहीत असे नाही. कॅथरकृत ‘पॉलस केस्’ झकवा ‘द स्कलपटसु फ्युनरल’ ही जवळपास जाणारी 
उदाहरणे होत. परंतु कादंबरीकार असे व्यक्तीिे इद्वतवृत्त एक स्वभावद्वित्र झकवा एक प्रसंग यापेंक्षा 
एकद्ववर्श्ि उभे करीत असते. सवुि श्रेष्ठ कादंबरीकारािें खास स्वतःिे म्हणून एक वगेळे द्ववर्श् असते. ते 
द्ववर्श् बाह्य अनुभवद्ववर्श्ावर परस्पर अद्वतव्याप्ती करणारे असूनही पुन्हा स्वयंसुसंगतपणा जाणवनू देणारे, 
द्वनराळेपणाने ओळखू येणारे असे असते. कधी कधी त्या द्ववर्श्ाने प्रत्यक्ष भोवतालच्या जगािा कोणता भभूाग 
व्यापलेला आहे, त्यािा नेमका नकाशासुद्धा काढून दाखवता येतो. उदा. रालपिे ग्रामीण परगणे आद्वण 
प्राथुनामंद्वदरयुक्त नगरे, हाडीिा वसेेक्स परगणा. कधी असा नेमकेपणा नसेलही. उदा. पोप्रणीत 
रोमािंकारी द्वकले्ल हे जमुनीतले नसून ते लेखकाच्या अंतरात्म्यातलेि आहेत. द्वडकन्सिे द्ववर्श् लंडन, तर 
काफ् कािे जुने प्राग आहे, हे ओळखता येते. परंतु या उभयतािंी द्ववर्श्ेही ‘प्रके्षद्वपत’ स्वरूपािी आहेत. ती 
इतकी सजुनशील व नवनवोन्मेषशाली बनलेली आहेत की, द्वडकन्सछाप खास स्वभावद्विते्र आद्वण 
काफ् काछाप खास प्रसंग म्हणून ती स्वभावद्विते्र वा प्रसंग प्रत्यक्ष द्ववर्श्ातही इतःपर ओळखले जाऊ 
लागतात. अशा स्स्थतीत प्रत्यक्षात अमुक अमुक म्हणून त्यािंी खूण पटवनू देणे हे त्याचं्या बाबतीत अप्रस्तुत 
ठरत असते. 
 

डेजमंड मकॅाथी म्हणतो की, मेरेद्वडथ, कॉन्रॅड, हेन्री जेम्स् व हाडी या सवांनी “इतके महान 
रंगीबेरंगी बुडबुडे उडद्ववलेले आहेत की त्यानंी द्विद्वत्रत केलेलया मानवप्राण्यािें वास्तवातील माणसाशंी 
ओळख पटावी इतके साम्य असले, तरी आपापलया द्ववर्श्ात त्यानंी स्वयंपूणु वास्तवता प्राप्त करून घेतलेली 
आहे.”मकॅाथी पुढे म्हणतो, “कलपना करा एका कालपद्वनक द्ववर्श्ातून दुसऱ्या कालपद्वनक द्ववर्श्ात एखाद्या 
स्वभावद्वित्राने वाटिाल केली तर? पेक स्स्नफला मुळासकट उपटून णद गोल्डन् बाउलमध्ये लावलयास तो 
खतम्ि होईल...... जर कादंबरीकारािा कलादृष्ट्ट्या एखादा अक्षम्य दोष असेल, तर तो म्हणजे द्ववद्वशष्ट 
सूर (tone) कायम राखता न येणे.” [D. McCarthy, Portraits, London 1931, pp. 75, 156.]  
 

आपण जेव्हा एखादी कादंबरी प्रत्यक्ष जीवनाशी ताडून पाहण्यािा प्रयत्न करतो झकवा एखाद्या 
कादंबरीकाराच्या कृतीिे नैद्वतक वा सामाद्वजक दृष्ट्ट्या परीक्षण करण्यािा प्रयत्न करतो, तेव्हा संद्ववधानक, 
स्वभावद्विते्र, पार्श्ुभमूी, द्ववर्श्दशनु, सूर (tone) यािंा अंतभाव असणारा एक आकृद्वतबंध, एक संरिना 
झकवा सिेतन झपडि आपणास तपासायिा असतो. कादंबरीकारािे जग झकवा द्ववर्श्द्ववस्तारि (kosmo's) 
पाहायिा असतो. एखाद्या कादंबरीत द्ववद्वशष्ट लैं द्वगक वा पाखंडी शब्द आढळले की, बोस्टनिे गं्रथद्वनयंत्रक 
(censors) करतात, तसे एखाद्या कादंबरीत द्ववद्वशष्ट लैं द्वगक वा पाखंडी शब्द आले आहेत की नाही, 
एवढ्यावरून त्या कादंबरीद्ववषयी नैद्वतक द्वनणयु घेणे जसे योग्य नाही, तित्ि या वा त्या तपद्वशलाच्या 
बारकाव्यावरून एखाद्या कादंबरीत जीवनसापेक्ष सत्य वा ‘वास्तवता’ आहे की नाही, याद्ववषयी द्वनवाळा देणे 
बरोबर नाही. आपले नेहमीच्या अनुभवातले झकवा कलपनेतले द्ववर्श् हे कादंबरीतील द्ववर्श्ाहून प्रायः कमी 
एकात्म असते, पण या दोन द्ववर्श्ािी तुलना करण्यािे समीक्षात्मक आवाहन मोठे बलवत्तर असते. 
कादंबरीकारािे द्ववर्श् आपलया द्वनत्यानुभवातलयासारखे बेतलेले वा उभे केलेले असले, तरी जर का 
आपलया व्यापक पललयानुसार आवश्यक वाटणारे सवु घटक त्याच्या द्ववर्श्ात आढळले, झकवा कादंबरीिा 
आवाकंा संकुद्वित असूनही द्वतच्या द्ववर्श्ात सखोल व कें द्रवती पैलंूिा यथायोग्य अंतभाव िंालेला द्वदसला 
झकवा द्वतिे घटक पद्वरणतप्रज्ञ व्यक्तीिे समाराधन व्हावे, एवढ्या पललयािे व श्रेणीिे असले, तर आपण त्या 
कादंबरीच्या कत्याला थोर म्हणण्यास तयार असतो. 
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‘द्ववर्श्’ शब्दािा प्रयोग करीत असताना आपण अवकाशवािक संज्ञा योजीत असतो; परंतु ‘कस्लपत 
कथा’ झकवा अद्वधक िागंली संज्ञा म्हणजे ‘गोष्ट’ ही आपले लक्ष काल व कालसापेक्ष अनुक्रम याकंडे वेधीत 
असते. ‘story’ हा शब्द ‘history’ पासून द्वनघालेला आहे. उदा. ‘द क्रॉद्वनकलस ऑफ् बासेटशायर’. शायर हे 
सामान्यतः कालसापेक्ष कलाचं्या (द्वित्रकला व द्वशलपकला या अवकाशसापेक्ष कलाहूंन वगेळ्या) वगात 
मोडते. परंतु आधुद्वनक काव्य (अ–कथनात्मक काव्य) अशा आपत्तीतून मोठ्या द्वक्रयाशील द्वशताफीने 
सुटका करून घेऊ पाहते—झितनात्मक स्तंभन (stasis) , ‘आत्मप्रके्षपणात्मक’ आकृद्वतबंध बनू पाहते. 
जोसेफ् फँ्रक याने आधुद्वनक कलात्मक कादंबरी (युलीसीस्, नाइट वडू, द्वमसेस डॅलोवे) काव्यात्मकतेने 
म्हणजेि आत्मप्रके्षपणात्मक रीतीने स्वतःिी संरिना कशी घडव ूपाहत आहे, यािे उत्तम दशनु घडद्ववले 
आहे. [J. Frank, ‘Spatial Form in Modern Literature’, Sewanee Review, LIII (1945) pp. 221-40, 433-56. Reprinted in Criticism 

(Schorer, Miles, McKenzie) , New York 1948, pp. 379-92.] यातून एका महत्त्वाच्या सासं्कृद्वतक घटनेकडे आपले लक्ष 
वधेते. जुनी प्रदीघु कथा झकवा गोष्ट (महाकाव्य झकवा कादंबरी) कालसापेक्ष कके्षत घडत असे. 
महाकाव्यातील घटनािंा परंपरेने िालत आलेला कालावधी एक वषािा असे. पुष्ट्कळशा श्रेष्ठ कादंबऱ्यातूंन 
माणसे जन्मतात, वाढतात व मरून जातात; स्वभावद्विते्र द्ववकद्वसत होतात, बदलतात, फार काय, संपूणु 
समाजामध्ये पद्वरवतुन घडून आलयािे द्वदसते (द िोरसाइि सागा व वॉर अटन्ड पोस) , झकवा एखाद्या 
कुटंुबािी एका कालखंडात िंालेली प्रगती वा वाताहत द्विद्वत्रत केलेली असते (वुडेनब्रकूस) . परंपरा 
द्वविारात घेतलयास कादंबरीला कालपद्वरमाण गंभीरपणे अनुसरणे भाग असते. 
 

एखाद्या भामट्याच्या साहसकथा रंगद्ववणाऱ्या कादंबरीत कालक्रम तेवढाि काय तो व्यवस्स्थत 
अनुसरलेला असतो. हे घडले द्वन नंतर ते घडले, प्रत्येक घटना म्हणजे स्वतंत्र कथाि, अशा थाटािी या 
कादंबऱ्यातंली साहसे नायकामाफुत जोडलेली असतात. याहून अद्वधक ताद्वत्त्वक स्वरूपािी कादंबरी 
कालानुक्रमाला कायुकारणभावात्मक संरिनेिी जोड देत असते. कादंबरी अशी एका द्ववद्वशष्ट कालावधीत 
संथपणे कायुरत राद्वहलेलया कारणांिा पद्वरपाक म्हणून एखाद्या व्यस्क्तद्वित्रािी प्रगती वा अधोगती द्विद्वत्रत 
करीत असते, झकवा एखाद्या सुबद्ध संरिनेत कालपद्वरमाणात काहीतरी घडून गेलेले असते. अंद्वतम अवस्था 
प्रारंभावस्थेत सवुस्वी द्वभन्न पातळीवर गेलेली असते. 
 

गोष्ट सागंत असताना केवळ अंद्वतम फद्वलतािेि नव्हे, तर घडत असणाऱ्या घटनािेंही भान राखावे 
लागते. शवेटी काय घडते, यावर आधी नजर टाकून वािणाऱ्या वािकािंीही एक जात होती व ती अद्याप 
आहे. परंतु एकोद्वणसाव्या शतकातील कादंबरीिे ‘उपसंहारात्मक प्रकरण’ वािणाऱ्यािे कथाभागात रस 
घेण्यािे कुतूहलि नष्ट होईल. कारण अंद्वतम फद्वलताच्या रोखाने गद्वतमान िंालेली असली, तरी कथा ही 
एक घडत राहणारी प्रद्वक्रया असते. कादंबरीिा मुळाति गाभंीयाने द्वविार करू न शकणारे एमसुन्सारखे 
तत्त्वज्ञानी व नीद्वतवादी लोक खद्विति असतात. यािे कारण असे द्वदसते की, द्वक्रया–झकवा बाह्य द्वक्रया वा 
कालपद्वरमाणसापेक्ष द्वक्रया त्यानंा अवास्तव वाटते, ते इद्वतहासाला ‘खरा’ म्हणून धरून िालत नाहीत. 
इद्वतहास त्याि त्याि गोष्टीिे कालपद्वरमाणात केवळ उलगडत जाणेआद्वण कादंबरी म्हणजे कपोलकस्लपत 
इद्वतहास! 
 

‘कथनात्मक’ या संजे्ञसंबंधी थोडा खुलासा होणे अवश्य आहे. ही संज्ञा कस्लपत साद्वहत्याशी लावली 
जाते, तेव्हा अद्वभनीत कस्लपत साद्वहत्याशी म्हणजे नाटकाशी द्वतिा गर्मभत द्ववरोध असतो. एखादी कथा वा 
नीद्वतकथा मूकाद्वभनयाच्या माध्यमातून सादर करता येते झकवा कथकाकडूनही द्वतिे कथन होऊ शकते. हा 
कथक एखाद्या महाकाव्याच्या द्वनवदेक वा त्यािा भावी वारसदार असू शकेल. महाकवी प्रथमपुरुषी द्वनवदेन 
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करीत असतो व द्वमलटनप्रमाणे तो भावगीतीय प्रथम पुरुषािे झकवा गद्यलेखकीय प्रथम पुरुषािे रूप आपलया 
द्वनवदेनाला देऊ शकतो. एकोद्वणसाव्या शतकातला कादंबरीकार प्रथमपुरुषी पद्धती अनुसरीत नसला, तरी 
तो भाष्ट्यािारे व सवुसामान्य शरेेबाजी करून आपण ज्याला ‘द्वनबधंात्मक’ म्हणू, अशा तऱ्हेिी 
(भावकाव्याहून वगेळी) प्रथमपुरुषी रीत अवलंबीत असे व महाकाव्याच्या खास सवलतीिा फायदा घेत 
असे. परंतु समावशेक पद्धती हाि या कथनरीतीिा प्रधान आकृद्वतबधं होता. घडत असणाऱ्या गोष्टीिे 
संवादमय प्रसंग (जे अद्वभनीतही करता यावते.) अधूनमधून पेरीत संके्षपाने वृत्तातं कथन करीत जाणे, हाि 
द्वतिा ढािा असे. [The first two chapters of Pride and Prejudice are almost exclusively dialogue, while the third chapter opens 
with narrative summary, then returns to the ‘scenic’ method.]  
 

कस्लपत कथात्मक साद्वहत्यािी इंग्रजीत दोन प्रमुख रूपे असून त्यानंा अद भतुरम्य कादंबरी 
(Romance) व कादंबरी (Novel) असे संबोधण्यात येते. १७८५ मध्ये क्लॉरा रीव्हने या दोहोंमधील भेद 
स्पष्ट केलेला आहे तो असा: 
 

“ (साधी) कादंबरी हे वास्तव जीवनािे, रीद्वतद्वरवाजािें व आपलया काळािे एक द्वित्र असते. 
अद भतुरम्य कादंबरी (Romance) जे कधीही घडलेले नाही वा घडण्यािी शक्यताही नाही, त्यािे 
भव्यद्वदव्य भाषेत वणनु करीत असते.” [Clara Reeve, Progress of Romance, London 1785.]  
 

साधी कादंबरी ही वास्तववादी तर अद भतुरम्य कादंबरी ही काव्यात्म झकवा महाकाव्यात्म असते : 
आता आपण द्वतला द्वदव्यकथात्मक म्हणावयास पाद्वहजे. अॅन रॅडस्क्लफ, सर वॉलटर स्कॉट, हॉथॉन्ु ही 
मंडळी अद भतुरम्य कादंबरीकार होती, तर फॅनी बनी, जेन् ऑस्स्टन, अँन्थनी रॉलप, जॉजु द्वगझसग् हे 
कादंबरीकार आहेत. धु्रवात्मक असणारे हे दोन प्रकार कथात्मक गद्याच्या दोन कुलपरंपराकंडे 
अंगुद्वलद्वनदेश करतात : पत्र, दैनंद्वदनी, आठवणी वा िद्वरत्र, बखरी झकवा इद्वतहास यासंारयया कस्लपत 
नसणाऱ्या कथनात्मक साद्वहत्यप्रकाराचं्या कुलपरंपरेतून कादंबरी द्ववकद्वसत होते, झकवा वगेळ्या शब्दातं 
सागंायिे तर दस्तैवजी अस्सल कागदपत्रातून द्वतिा द्ववकास िंालेला आहे; असे म्हणता येईल. 
शलैीदृष्ट्ट्या ती प्राद्वतद्वनद्वधक तपद्वशलावर भर देते व सीद्वमत अथाने द्वतिी ‘अनुकरणावर’ (mimesis) मदार 
असते. उलटपक्षी महाकाव्य व मध्ययुगीन अद भतुरम्य वृत्ती यािंा वारसा िलद्ववणारी ‘अद भतुरम्य कादंबरी’ 
तपद्वशलाच्या हुबेहुबपणाकडे (उदा संवादलेखनात पात्रानुसारी द्वभन्न द्वभन्न प्रकारच्या भाषणाचं्या 
पुनद्वनर्ममतीकडे) ती दुलुक्षही करील. पण एक प्रकारिी उच्चतर वास्तवता व सखोलतर मनोदशनु यािें मात्र 
तीत द्वित्रण होईल. हॉथॉन्ु याने द्वलद्वहले आहे : “जेव्हा एखादा लेखक आपलया कृतीला ‘अद भतुरम्य 
(Romantic) म्हणद्ववतो, तेव्हा तो द्वतिी शलैी व सामग्री या दोन्ही बाबतींत आपणास एक प्रकारिी 
द्वनरंकुशता लाभावी, अशी अपेक्षा करीत असतो, हे वगेळे द्ववशद करून सागंण्यािी गरज नाही...” एखादी 
अद भतुरम्य कादंबरी जेव्हा भतूकाळावर आधारलेली असते, तेव्हा ती भतूकाळािे अगदी काटेकोर द्वित्रण 
करण्यािा हेतू मनात धरीत नाही, तर हॉथॉन्ुनेि अन्यत्र म्हटलयाप्रमाणे एक प्रकारिे काव्यात्म...ज्यात 
यथाथु द्वित्रणािी...अद्वनवायु अपेक्षा असत नाही, असे झरगण’ लाभाव े हेि द्वतिे उद्वद्दष्ट असते. [Hawthorne, 
prefaces to The House of the seven Gables and The Marble Faun.]  
 

द्ववश्लेषणात्मक समीके्षने संद्ववधानक, स्वभावद्वित्रण व पार्श्ुभमूी ही कादंबरीिी तीन अंगे प्रायः 
ठळक रीतीने द्ववशद केलेली द्वदसून येतात. यापंैकी शवेटिे म्हणजे पार्श्ुभमूीिे अंग साहद्वजकि 
प्रतीकात्मक असलयाने त्याला काही आधुद्वनक साद्वहत्यद्वसद्धान्तामध्ये ‘वातावरण’ वा ‘सूर’अशी संज्ञा 
द्वमळालेली आहे. या तीन अंगापंैकी प्रत्येक अंग इतर दोन अंगाचं्या द्वनधारणाला कारणीभतू होते, हे 
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सागंण्यािी आवश्यकता नाही. णद आिथ ऑि णिक्शन् या आपलया द्वनबंधात हेन्री जेम्स् सवाल करतो, 
‘स्वभावद्वित्रण म्हणजे तरी प्रसंगािें द्वनधारणि नव्हे का? आद्वण प्रसंग म्हणजे तरी स्वभावद्वित्रणािा 
पद्वरपाकि नव्हे काय?’ 
 

परंतु एखादे नाटक, कथा वा कादंबरी याचं्या कथनात्मक संरिनेला संद्ववधानक (plot) अशी 
पारंपद्वरक संज्ञा आहे व ती तशीि िालू ठेवण्यास प्रायः प्रत्यवाय नाही. पण मग बेकाव्ह, फ्लोबेर, हेन्री 
जेम्स् याचं्याि माद्वलकेत हाडी, द्ववलकी कॉद्वलन्स व पो यािंाही अंतभाव होईल, अशा रीतीने ‘संद्ववधानक’ या 
संजे्ञिा अथु व्यापक करून घ्यावा लागेल. मग ती संज्ञा गॉडद्ववनकृत केलेब् णवल्यम्ससारयया 
कपटकारस्थानाचं्या सुबद्ध आकृद्वतबंधापुरतीि मयाद्वदत राहता कामा नये. [Poe’s ‘Philosophy of composition’ 
opens with a quotation from Dickens : ‘Are you aware that Godwin wrote his Caleb Williams backwards?’ Earlier, in a review of 
Barnaby Rudge, Poe had cited Godwin’s novel as a masterpiece of close plotting.] पण यापेक्षा अद्वधक द्वशद्वथल व अद्वधक 
गुंतागुंतीिी संद्ववधानके, स्वच्छंदी संद्ववधानके व ‘वास्तव’ संद्ववधानके अशा संद्ववधानक- प्रकाराचं्या भाषेत 
बोलणे, श्रेयस्कर. साद्वहत्याच्या संक्रमणकालात एकाि लेखकाला दोन्ही प्रकारच्या रिना करणे अपद्वरहायु 
िंालेले असेल व त्यातंला एक प्रकार प्रिारातून कमी कमी िंालेलाही असेल. दटकलेि लेिरनंतरच्या 
हॉथॉनुच्या कादंबऱ्यािंी संद्ववधानके पाद्वहलयास ती जुनाट तऱ्हेिे रहस्यमय कथाभाग बेढबपणे सादर 
करताहेत असे वाटते. पण त्यािी खरीखुरी संद्ववधानके अद्वधक द्वशद्वथल आद्वण अद्वधक ‘वास्तववादी’ 
पद्धतीिीि द्वदसतील. उत्तरकालीन कादंबऱ्याचं्या बाबतीत द्वविार केलयास द्वडक्रन्सने आपले बरेिसे 
बुद्वद्धकौशलय रहस्यमय संद्ववधानके बाधंण्यात खिी घातलेले आहे असे द्वदसते, परंतु कादंबरीच्या खऱ्या 
आस्थाकें द्राशी ते नेहमीि द्वमळतेजुळते राद्वहलेले आहे असे नाही. उदा िकलबरी णिनिा शवेटिा तृतीयाशं 
भाग इतर भागाहून कमकस आहे; पण काही ना काही संद्ववधानक पुरद्ववण्यािे दाद्वयत्व आपणावर असते, या 
गैरसमजुतीतून तो रिला गेलेला आहे. खरेपाहता खरेखुरे संद्ववधानक अगोदरपासूनि यशस्वी रीतीने 
द्ववकद्वसत होत आलेले आहे : वास्तद्ववक हे द्वदव्यकथात्मक (mythical) संद्ववधानक असून त्यामध्ये रूद्वढद्वप्रय 
समाजापासून द्वनरद्वनराळ्या कारणास्तव आपली सुटका करून घेतलेलया िार व्यक्ती एका महानदीमध्ये 
प्रवास करीत एका तराफ्यावर एकत्र आलेलया असतात. खुष्ट्कीिा वा जलमागािा प्रवास हा संद्ववधानकािा 
एक प्रािीन आद्वण सावुद्वत्रक द्ववषय होत आलेला आहे. उदा : िकल्बरी णिन्, मॉबी णडक्, णपस्ल्ग्रम्स 
प्रोगे्रस, डॉन् णक्वक्सोट, णपणक्वक् पेप्थ, णद गे्रल् ऑफ् रटथ्. संद्ववधानात्मक म्हटले की, त्यात संघष ु(व्यक्ती 
द्ववरुद्ध द्वनसगु, एका व्यक्तीद्ववरुद्ध इतर व्यक्ती झकवा व्यक्तीद्ववरुद्ध स्वतः व्यक्तीि) हा हवाि, असे 
म्हणण्यािी प्रथा आहे. परंतु संद्ववधानकाप्रमाणे याही संजे्ञच्या बाबतीत बरेि स्वातंत्र्य द्याव ेलागते. संघष ुहा 
नाट्यात्म असतो, दोन जवळजवळ तुलयबल शक्तींमधील द्वक्रयाप्रद्वतद्वक्रयात्मक िंि त्यातून सूद्वित होते. 
तरीसुद्धा मागकाढू शयुतीिी झकवा पाठलागािी काही संद्ववधानके अशी असतात की, त्यािें वणनु सरळ 
रेषेत नाकासमोर जाणारी संद्ववधानके असे करणेि अद्वधक सयुस्क्तक ठरेल. उदा. केलेब् णवल्यम्स, णद 
टकालेि लेिर, क्राइम अँड पणनशमेंि, कािकाकृत रायल. 
 

संद्ववधानक (झकवा कथनात्मक संरिना) हे स्वतःदेखील अनेक छोट्या छोट्या संरिनािें (घटना, 
प्रसंग) बनलेले असते. ऐद्वतहाद्वसक दृष्ट्ट्या अद्वधक द्ववशाल व अद्वधक समावशेक साद्वहस्त्यक संरिना 
(शोकास्न्तका, महाकाव्य, कादंबरी) या पूवीिे िुटके, म्हणी, आययाद्वयका, पते्र अशा प्राथद्वमक रूपावंरून 
द्ववकद्वसत िंालेलया द्वदसतात व नाटकािे वा कादंबरीिे संद्ववधानक म्हणजे संरिनािंी संरिनाि असते. 
रद्वशयन रूपवादी व डायबेद्वलयससारखे जमुन रूपद्ववश्लेषणकार संद्ववधानकाच्या अंद्वतम घटनानंा 
‘आवतुक-बधं’ (फ्रें .motif ज. motiv) अशी संज्ञा देताना द्वदसतात. [Motif is commonly used in English criticism; 
but A. H. Krappe, Science of Folklore, London 1930, sensibly urges that we use the English motive instead of the French form, 
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which in turn acquired its sense under the influence of the german Motive.] साद्वहत्येद्वतहासकारानंी अशा पद्धतीने 
योद्वजलेली ‘आवतुक बंध’ ही संज्ञा पद्वरकथा व लोककथाचं्या घटकािें द्ववश्लेषण करणाऱ्या द्वफद्वनश 
लोकसाद्वहत्याच्या अभ्यासकापंासून उिलण्यात आलेली आहे. [See Aarne-Thompson, Types of the Folk -Tale, 

Helsinki 1928.] साद्वहत्यात आवतुकबधंािंी उघड द्वदसणारी उदाहरणे म्हणजे व्यक्तींिी ओळख पटण्यातली 
िुकभलू (द कॉमेडी ऑि एरसथ) , द्ववषमद्वववाह (नटन्युआरी अटन्ड मे) , द्वपतृवंिना (णलयर, येरे गोणरऑ) , 
पुत्रकृत द्वपतृशोध (युणलणसस व द ओडीसी) . [See G. Polti, Thirty-six Dramatic Situations, New York 1916; P. Van 
Tieghem, La Littérature comparée, Paris 1931, p, 87 ff.]  
 

आपण ज्याला कादंबरीिे ‘काम्पोद्विंशन’ (द्वनबधंन) म्हणतो, त्याला जमुन व रद्वशयन ‘मोद्वटव्हेशन’ 
(हेतुकथन) म्हणतात. ही दुहेरी संदभ ु अनुस्यतू असणारी उपयुक्त संज्ञा इंग्रजीमध्ये रूढ करण्याजोगी 
आहे. या संजे्ञिा संदभु एकीकडे संरिनात्मक वा कथनात्मक द्वनबंधनाशी आहे, तर दुसरीकडे तो 
मनोवैज्ञाद्वनक, सामाद्वजक झकवा तत्त्वज्ञानात्मक द्वसद्धान्ताशी आहे. हा जो दुसरा अंतगतु संबधं आहे, त्यात 
माणसे जशी वागतात, तशी ती का वागतात, म्हणजे अंद्वतमतः त्याचं्या वतुनक्रमातील कायुकारणभाव 
अद्वभपे्रत असतो. सर वॉलटर स्कॉटने पूवीि ठासून प्रद्वतपादन केलेले आहे, ‘कोणत्याही वास्तव द्वन कस्लपत 
कहाणीमधील लक्षणीयभेद हा आहे की, पद्वहली ज्या घटनािें कथन करते, त्यामंागील कारणाचं्या 
दूरवरच्या मुळािंा त्यानंा पत्ता लागत नसतो...उलटपक्षी दुसरीत हरएक बाबतीत कायुकारणभाव लावनू 
दाखद्ववणे हे लेखकािे कतुव्य ठरते. [Sir Walter Scott, quoted by S. L. Whitcomb, Study of a Novel, Boston 1905, p. 6. 
Whitecomb calls motivation a technical term to denote the causation of the plotmovement, especially in reference to its 
conscious artistic arrangement. 
The openeing sentence of Pride and Prejudice is a good example of ‘motivation’ explicitly (even parodically) stated : ‘It is a truth 
universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.’]  
 

‘द्वनबधंन’ वा ‘हेतुकथन’ (व्यापकातलया व्यापक अथाने) त्यामंध्ये कथनपद्धतीिा अंतभाव होतो. 
उदा. ‘प्रमाण’, ‘गती’, ‘तादं्वत्रक युक्त्या’ : दृश्यात्मक वा सरधोपट कथनाशी प्रमाणबद्धता राखणारी 
प्रसंगािी वा नाटकािी द्ववभागणी; तसेि या उभय पैलंूिी कथनाच्या संके्षपाशी वा कथासाराशी प्रमाणबद्धता 
राखणारी द्ववभागणी. 
 

आवतुकबंध व तादं्वत्रक युक्त्या यानंा ‘कालखंडसापेक्ष’ असा स्वभावधमु असतो. गॉद्वथक अद भतुरम्य 
कादंबऱ्यानंा तो आहे, तसाि वास्तववादी कादंबऱ्यानंाही आहे. द्वडकन्सिा वास्तववाद हा परीकथाचं्या 
पद्धतीिा (Márchen) होता; यथातर्थयतावादी कादंबरीतलया सारखा नव्हता, असे द्वडबेद्वलयस पुन्हापुन्हा 
सागंतो. उदा. मेलेला माणूस द्वजवतं होणे झकवा संततीबाबत अंती अस्सल द्वपतृत्व प्रस्थाद्वपत होणे झकवा 
एखादी गूढ द्वहतझितक व्यक्तीि गुन्हेगार असलयािे शाबीत होणे. [Dibelius, Dickens, second ed., Leipzig 1926, p. 
383.]  
 

कोणत्याही साद्वहत्यकृतीत हेतुकथनातून ‘वास्तवाभास’ वर्मधष्ट्णू होत राद्वहला पाद्वहजे. झकबहुना तेि 
त्यािे सौंदयुद्वनष्ठ प्रयोजन. ‘वास्तववादी’ हेतुकथन ही एक कलात्मक मुक्तीि असते. कलेमध्ये 
‘असण्या’पेक्षा ‘भासणे’ अद्वधक महत्त्वािे असते. 
 

रद्वशयन रूपवादी ‘fable’ (नीद्वतकथा) व ‘sujet’ यामध्ये भेद करीत असतात. (‘Sujet’ िे भाषातंर 
‘कथात्मक संरिना’ असे आपणास करता येईल.) नीद्वतकथेमध्ये कालद्वनष्ठ—कायुकारणभावात्मक 
क्रमबद्धता साधलेली असते. नीद्वतकथेिे द्वनवदेन कसेही केले, तरी शवेटी ती एक कथा झकवा एखाद्या 
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कथेिी कच्ची सामग्री असते. नीद्वतकथा सवु आवतुकबंधािंी एकद्वत्रत द्वमळवणीि असते, तर ‘sujet’ म्हणजे 
कलात्मक संरिनेसह केलेले आवतुकबंधािे प्रस्तुतीकरण (पुष्ट्कळदा अगदी अद्वभनव बनलेले) असते. येथे 
जी उदाहरणे सहज सुितात, त्यातं कालद्वनष्ठ स्थलातंरािा प्रत्यय येईल : ओडीसी झकवा बानीरून यामंध्ये 
कालक्रमाच्या ओघात एकदम मध्येि होणारा कथारंभ, झकवा फॉकनरच्या अबसलोम् अबसलोम् मध्ये 
क्रमभगं होऊन मागेपुढे होणारा कथेिा ओघ. फॉकनरच्या अटन आय ले डाइांग् मध्ये मातेिे पे्रत 
कबरस्तानाकडे नेता नेता कुटंुबीय मंडळीने आळीपाळीने केलेलया कथाद्वनवदेनातून कथेिी संरिना आकार 
घेते. अशा पद्धतीने कादंबरीतील कथात्मक संरिना (sujet) म्हणजे, कथनासाठी घेतलेलया ‘द्ववद्वशष्ट 
दृद्वष्टकोणा’तून वा ‘कथनाच्या लक्ष्यझबदू’तून संकस्लपलेले संद्ववधानक होय, तर नीद्वतकथा म्हणजे कस्लपत 
कथेच्या ‘कच्च्या सामग्री’तून (लेखकािा अनुभव, अध्ययन इ. मधून) काढलेली अमूतु कलपना होय. sujet 
म्हणजे नीतीकथेतून काढलेली अमूतु कलपना झकवा अद्वधक उद्वितशब्दातं सागंायिे, तर ते कथनात्मक 
दूरदृष्टीिे अद्वधक धारदार लक्ष्यकें द्रि होय. [We refer here especially to Tomashevsky’s treatment of ‘Thematology’ in 
his Teoriya literatury, Leningrad 1931.]  
 

नीद्वतकथेिा काल हा कथेच्या आवाक्याला गवसणी घालणारा समग्र कालावधी असतो, परंतु 
प्रत्यक्ष कथनकाल हा ‘कथात्मक संरिनेशी’ जुळणारा असतो. हा काळ म्हणजे वािनासाठी लागणारा 
काळ झकवा ‘अनुभतूी’ िा काळ. अथात कादंबरीकार त्यािेही द्वनयंत्रण करीत असतो. िारदोन वाक्यातं तो 
अनेक वषांिे अंतर तोडतो, तर एखाद्या नृत्यवणनुाला झकवा िहापानसमारंभाला दोन प्रदीघु प्रकरणेही 
खिी घालतो. [See the discussion of ‘tempo’ in Carl Grabo’s Technique of the novel, New York 1928, pp. 214-36, and ‘Zeit’ 
in Petsch’s Wesen und Formen der Erzählkunst, Halle 1934, p. 92ff.]  
 

स्वभावद्वित्रणािे साधे प्रकट रूप म्हणजे ‘नामकरण’. प्रत्येक नामकरण हे एक प्रकारिे 
िैतन्यीकरण, सजीवीकरण व व्यस्क्तद्ववशषेीकरण असते. अठराव्या शतकातील सुखादं्वतकांमध्ये 
रूपककथात्मक झकवा अधुरूपककथात्मक नाव ेठेवण्यािी प्रथा आढळते : द्वफस्लडंगिा ऑलवदी व र्थवकॅम्, 
द्ववटवुड, द्वमसेस् मॅलाप्रापस्, बेंजॉद्वमन् बॅकबाइट. या नावातं जॉन्सन् बद्वनयन्, स्पेन्सर व एव्हरी मनॅ यािें 
पडसाद उमटलेले आहेत. परंतु अथुसूिक नादानुवती नामकरण करण्याच्या साके्षपी पद्धतीिा अवलंब 
द्वडकन्स व हेन्री जेम्स, बालिंॅक व गोगोल यासंारखे द्वभन्न द्वभन्न प्रतीिे कादंबरीकार सारखाि करताना 
आढळतात : पेकस्स्नफ, पबंल िूक, रोिंा डाटुल  (dart; startle) , द्वमस्टर व द्वमस् मडुस्टोन 
(murder+stony heart) .मेलद्ववल च्या एहॅब व इश्माएल या नावावंरून (येथे बायबलशी द्वनगद्वडत) 
साद्वहस्त्यक संदभ ुस्वभावद्वित्रणातील द्वमतव्ययाला कसे साधक ठरतात, हे द्वदसून येते. [See E. Berend, ‘Die 
Namengebung bei Jean Paul’, PMLA, LVII (1942) , pp. 820-50; E. H. Gordon, ‘The Naming of Characters in the Works of 
Dickens’ University of Nebraska Studies in Language, etc. 1917; also John Forster’s Life of Dickens, Bk IX, ch.7, citing lists of 
names from the novelist’s memoranda. 
Henry James talks about the naming of his characters in the memoranda printed at the end of his unfinished novels, The Ivory 
Tower and The Sense of the Past (both 1917) . See also James’s Notebooks (ed. Matthiessen and Murdock) , New York, 1947, 
pp. 7-8 and passim. 
On Balzac’s character -naming, see E. Faguet, Balzac (Eng. tr. London 1914) , p. 120; and on Gogol’s V. Nabokov’s Gogol, 
New York 1944, p. 85 ff.]  
 

स्वभावद्वित्रणाच्या तऱ्हा अनेकानेक आहेत. आपलया प्रत्येक प्रमुख पात्रािी ओळख करून देताना 
प्रथम एका पद्वरच्छेदात शारीद्वरक ठेवणीिे बाह्य वणनु करून दुसऱ्यामध्ये नैद्वतक वा मनोवैज्ञाद्वनक प्रकृतीिे 
द्ववश्लेषण करावयािे, ही पद्धती स्कॉटप्रभतृी जुन्या कादंबरीकारािंी असे. परंतु अशा सज्जड 
स्वभावद्वित्रणाच्या जागी पद्वरियात्मक द्विठ्ठीवर बोळवण होणे शक्य असते, झकवा अशा डकद्ववलेलया 
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द्विठीऐवजी नकला वा मूकाद्वभनय करताना वापरतात तशा लकबी, हावभाव वा ठरीव वाक्यप्रयोग या 
युक्त्याही योजता येतील. द्वडकन्स् च्या कादंबऱ्यामंध्ये जेव्हा जेव्हा एखादे पात्र पुन्हा प्रवशे करते, तेव्हा तेव्हा 
त्याच्या हावभावाच्या वा भाषणाच्या लकबी, जणू खूण पटद्ववणाऱ्या सहद्विन्हासारखे कायु करीत असतात. 
द्वमसेसू गमीज ‘ही सदैव आपलया म्हाताऱ्या’िा द्वविार करीत असते. यदू्वरया हीप याच्या तोंडी ‘अंबल’ 
(umble) हा शब्द घातलेला असून त्याला हातािे ठरीव हावभावही द्वदलेले आहेत. हॉथान्ु हा तर कधीकधी 
अक्षरशः खुणेच्या द्विन्हािंारे स्वभावद्वित्र उभे करतो : उदा. िेंनोद्वबआिे लाल फूल : वसे्टरबेलटिे 
िमकदार नकली दात उत्तरकालीन नेम्् च्यादगोल्डन् बाउलमध्ये एक व्यस्क्तद्वित्र दुसऱ्याला प्रतीकात्मक 
सज्ञाचं्या िारे पाहते. 
 

स्वभावद्वित्रणे स्स्थद्वतशील व गद्वतशील वा द्ववकसनशील असतात. कथनकाल सीद्वमत असणाऱ्या 
नाटकासारयया साद्वहत्यप्रकाराऐवजी वॉर अँड पी्सारयया प्रदीघु कादंबरीला साहद्वजकि दुसऱ्या 
पद्धतीिे स्वभावद्वित्रण द्ववशषे अनुरूप वाटते. पात्राला जे द्ववद्वशष्ट रूपयेत गेले, त्यािा उलगडा नाटकामध्ये 
(उदा. इब्सेनच्या) हळूहळू करता येतो, कादंबरीत प्रत्यक्ष पद्वरवतुन घडत असतानाि ते दाखद्ववता येते. 
‘िपटे’ स्वभावद्वित्रण (जे स्वभावतः ‘स्स्थद्वतशील’शी परस्पर–अद्वतव्याप्ती करते.) सवांत प्रभावी झकवा 
सामाद्वजक दृष्ट्ट्या साहद्वजकपणे डोळ्यात भरणारे एकि एक लक्षण ठळकपणे प्रस्तुत करते. ते रूपद्ववडंबन 
(caricature) झकवा सारभतू स्वरूपािे आदश ु द्वित्रणही असेल. अद्वभजातवादी नाटकातं (उदा. रासीन) 
अशा तऱ्हेिे द्वित्रण प्रमुख पात्राच्या बाबतींत केले जाते. ‘गद्वतशील’ व्यस्क्तद्वित्रणाप्रमाणे ‘उठावदार’ 
व्यस्क्तद्वित्रणाला अवकाश आद्वण महत्त्वद्वनदेशन यािंी गरज असते व द्ववद्वशष्ट दृद्वष्टकोण वा उत्कंठा कायम 
राखण्याच्या दृष्टीने कें द्रवती ठरणाऱ्या पात्राचं्या बाबतीत असे द्वित्रण उघडि उपयुक्त ठरत असते व म्हणून 
सामान्य लोकािें प्रद्वतद्वनद्वधत्व करणाऱ्या पात्रवृद (chorus) पद्धतीच्या ‘िपट्या’ द्वित्रणाशी त्यािी सागंड 
घालण्यात येते. [Flat and round characterization : see E. M. Forster, Aspectsof the Novel, London 1927, pp. 103-4.]  
 

स्वभावलेखन (साद्वहस्त्यक पद्धतीिे) आद्वण स्वभावलेखनतंत्र (स्वभावद्वित्रणािे द्वसद्धान्त, 
व्यस्क्तमत्वािे नमुने) यामंध्ये उघडि काही एक प्रकारिा संबधं असतो. अंशतः साद्वहस्त्यक परंपरेतून व 
अंशतः लौद्वकक मानवद्ववज्ञानातून तयार िंालेले स्वभावद्वित्रणािे प्रकारभेद असतात व त्यािंा उपयोग 
कादंबरीकाराकंडून केला जात असतो. एकोद्वणसाव्या शतकातील इंस्ग्लश व अमेद्वरकन कादंबरी भरुक्या व 
काळ्या केशकातंीिे स्त्रीपुरुष (हीथस्क्लफ्, द्वम. रॉिेस्टर, बेकी शापु, मागी ट्युलीव्हर, िेंनोद्वबया, द्वमद्वरयम, 
द्वलद्वजया) झपगट व गोऱ्या केशकातंीच्या स्त्रीपुरुष व्यक्ती (स्त्रीस्वभावद्वित्रािंी उदाहरणे–अमेद्वलया सेडले, 
लयसूी डीन, द्वहलडा, द्वप्रसीला व फीब [हॉथन्ु] लेडी रोबेना [पो] ) आढळून येतात. झपगट व गौर 
केशकातंीिी स्त्री उते्तद्वजत न करणारी पण शातं वृत्तीिी व एक प्रकारिा स्वभावािा गोडवा असणारी गृद्वहणी 
असते. भरुक्या व काळ्या केशकातंीिी स्त्री कामुक, तडकफडक, गूढ स्वभावािी, मोहक व अद्ववर्श्ासाहु 
असते. ‘अँग्लोसकॅ्सन्’ दृद्वष्टकोणानुसार द्वतच्यामध्ये पौवात्य, यहुदी, स्पॅद्वनश व इटाद्वलयन इतक्यािें 
गुणद्ववशषे एकवटलेले असतात. [On the typology of English heroines, see R. P. Utter and G. B. Needham, Pamela’s 
Daughter’s New York 1936. On the polarity of light and dark heroines, see F. Carpenter, ‘Puritans Preferred Blondes’, New 
England Partisan review, VIII (1941) , pp. 362 -81.]  
 

नाटकाप्रमाणेि कादंबरीिाही काही एक ठरीव पात्रसंि असतो : नायक, नाद्वयका, खलनायक, 
वल्लीछाप इरसाल पात्र (‘एककल्ली पाते्र’ झकवा ‘गाभंीयातून सुटका’) द्वशवाय तरुण, भाबड्ा मुली, आद्वण 
वडील मंडळी असतात (आईवडील, लग्न न िंालेलया मावश्या, दाया झकवा पद्वरिाद्वरका) लॅटीन 
परंपरातंील नाट्यकलेमध्ये (प्लॉट्स्, टेरेन्स्, द कॉमेणडयाडेलािे [सद्यःघद्वटत सुखास्न्तका] . बेन जॉन्सन्, 
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मोद्वलयर) बढाईखोर द्वशपाई, कवडीिवुक बाप. कारस्थानी नोकर हे ठसठशीत व परंपरागत असे पात्रनमुने 
उपयोगात आणलेले असतात. परंतु द्वडकन्स्सारयया श्रेष्ठ कादंबरीकारही अठराव्या शतकातील रंगमंि 
आद्वण कादंबरी यामंधील स्वभावद्वित्रािें सािे मोठ्या प्रमाणात उिलतो व हवतेसे बदलून घेतो. त्याने स्वतः 
प्रस्तुत केलेले नव ेनमुने दोनि आहेत : असहाय म्हातारी माणसे झकवा मुले वस्वप्नाळू झकवा अद भतुरम्य 
कलपनेच्या दुद्वनयेत मश्गुल असणारे लोक (उदा. चझ्ल्णवटमधील टॉम् झपि) . [Dibelius, Dickens, Leipzig 
1916.]  
 

झपगट व गौर केशकातंीिी नाद्वयका झकवा काळ्या व भऱु्या केशकातंीिे स्त्रीपुरुष याचं्या धतीवरील 
साद्वहस्त्यक स्वभावद्वित्रणाचं्या नमुन्यािें सामाद्वजक व मानववैज्ञाद्वनक मूळ द्वन कूळ कोणतेही असो, 
उभयद्ववध प्रकारच्या कादंबऱ्यािें आकृद्वतबंध ठरद्ववण्यासाठी कागदपत्रािंा ऐनद्वजनसी तपशील न द्वमळाला, 
तरीही पूवापार िालत आलेली अशी एक समान परंपरा असते. उदा. द रोमँणिक अटगनी या गं्रथात 
द्ववषकन्या (Femme Fatale) व सैतानी नायक याचं्या माद्वरओ प्रािंने केलेलया अध्ययनात हे द्वदसून येईल. 
[Mario Praz, The Romantic Agony, London 1933.]  
 

कथनाहून वगेळ्या स्वरूपािे साद्वहस्त्यक वणनुािे अंग म्हणून पार्श्ुभमूीिा द्वविार करू लागले की, 
‘कस्लपत कथे’िा नाटकाहून असणारा वगेळेपणा ताबडतोब नजरेत भरतो. त्यापुढिा दुसरा द्वविार म्हणजे 
कालखंडासंबंधीिा होय. पार्श्ुभमूीकडे बारकाव्याने लक्ष देणे म्हणजे कादंबरीच्या सावुद्वत्रक वैद्वशष्ट्ट्यापेंक्षा 
ती स्वच्छंदतावादी आहे की वास्तववादी (म्ह. १९ वे शतक) आहे, हे पाहणे. नाटकामध्ये नाटकाच्या 
ओघात, शब्दामंाफुत (शके्सद्वपयरप्रमाणे) पार्श्ुभमूी उभी करता येते झकवा दृश्ये आखून ती तयार करणारे 
लोक झकवा सुतार यानंा जरूर त्या रंगमंिद्ववषयक सूिना देऊन देखाव्यामंाफुतही पार्श्ुभमूी उभी करता 
येते. शके्सद्वपयरच्या काही ‘दृश्या’ंिे नेमके स्थानाकंन वा प्रदेशाकंन करावयािी गरज नसते. परंतु 
कादंबरीच्या कके्षतील पार्श्ुभमूीिे वणुन मोठ्या प्रमाणावर बदलणारे असते. फीस्लडंग व स्मॉलेट 
याचं्याप्रमाणे जेन् ऑस्टेन् ही बाह्य झकवा अंतगतु दृश्यािें क्वद्विति वणनु करताना आढळते. प्रारंभी 
बालिंॅकच्या प्रभावाखाली जेम्सने ज्या कादंबऱ्या द्वलद्वहलया, त्यातं घरे, द्वनसगदुृश्ये या दोहोंिी अगदी 
बारकाव्यािी वणनेु आढळतात; परंतु त्याच्या उत्तरकालीन कादंबऱ्यातं त्याऐवजी दृश्यािंा भावानुभव 
साकलयाने नािवावा अशी प्रतीकात्मक वणनेु द्वदसून येतील. 
 

स्वच्छंदतावादी वणनुािें उद्वद्दष्ट एखादी मनोवस्था साकार करणे व द्वतिे सातत्य राखणे हे असते, 
संद्ववधानक व स्वभावद्वित्र यावंर एकूण सूर (tone) आद्वण पद्वरणाम यािंा जबरदस्त प्रभाव असतो. अॅन् 
रॅडस्क्लफ व पोप ही यािी उदाहरणे. यथातर्थयतावादी (Naturalistic) वणनुािी तऱ्हा सत्याभासात्मक 
उत्कंठा राखता यावी, म्हणून दस्तैवजी कागदपत्रासंारखी तपद्वशलवार असते (द्वडफो, स्स्वफ्ट, िंोला) . 
पार्श्ुभमूी म्हणजे भोवतालिी पद्वरस्स्थती होय आद्वण भोवतालिी पद्वरस्स्थती द्ववशषेतः घरातली आंतरदृश्ये 
म्हणजे व्यस्क्तद्वित्रािंा साहियुलक्षणात्मक (metonymic) व रूपकात्मक आद्ववष्ट्कारि असतो. घरािे 
वणनु करा, त्यात माणसािे वणनु आलेि म्हणून समजा. बालिंॅकने कवडीिुंबक गादें्रिे घर झकवा व्होकेिी 
खाणावळ यािंी जी तपशीलवार वणनेु केलेली आहेत, ती अप्रस्तुत तर नाहीति; पण अनाठायीही म्हणता 
येणार नाहीत. [See P. Lubbock, Craft of fiction, London, 1921, pp. 205-35.] ही घरे त्याचं्या मालकािंा आद्ववष्ट्कार 
करीत असतात; त्यात राहणाऱ्या माणसावर ती हवामानाइतकाि पद्वरणाम करीत असतात. रॅस्स्टशनॅकिी 
प्रद्वतद्वक्रया म्हणजे एका अथी कद्वनष्ठ मध्यमवगाला (petty bourgeois) कळकट खाणावळीबद्दल वाटणाऱ्या 
द्वतटकाऱ्यािी व तसेि दुसऱ्या अथी व्हाद्वरनिीही ताबडतोबीिी प्रद्वतद्वक्रया होती, पण त्यािबरोबर एकीकडे 
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ती गोद्वरऑच्या अधःपतनािे गद्वणत माडंण्यािे काम करते, तर दुसरीकडे आलटूनपालटून येणाऱ्या 
वैभवशाली वणनुाशंी कायमिे माडूंन ठेवलेले द्ववरोधी द्वित्र म्हणूनही ती उपयोगी पडते. 
 

पार्श्ुभमूी ही मानवी इच्छािंी अद्वभव्यक्ती असू शकते. पार्श्ुभमूी यथातर्थय असेल, तर ती मानवी 
इच्छेिे प्रके्षपणही ठरू शकेल. आत्मद्ववश्लेषक अॅद्वमएल म्हणतो,‘द्वनसगदुृश्य हीसुद्धा एक मनोऽवस्थाि 
असते ना?’ मानव आद्वण द्वनसग ु यामंध्ये साहद्वजकि सहसंबधं असतात, अशा संबंधािी अनुमती 
स्वच्छंदतावाद्यानंा (मात्र त्यानंाि तेवढी नव्हे) अत्यंत तीव्रतेने भावलेली असलयािे द्वदसून येते. वादळी 
व्यस्क्तमत्त्वािा बडंखोर नायक स्वचे्छेने स्वतःला वादळात िंोकून देतो. सूयासारयया स्वभावाच्या 
व्यक्तीला सूयुप्रकाश आवडतो. 
 

द्वशवाय पार्श्ुभमूी हे एक जबरदस्त द्वनयामक असे तत्त्वही असते, द्वजच्यावर व्यक्तीला फारसे 
द्वनयंत्रण ठेवता येत नाही, अशी भौद्वतक वा सामाद्वजक पद्वरस्स्थती कायुकारणभावरूप ठरते. मग अशी 
पार्श्ुभमूी हाडीिी एगडन हीथ वा लयइूसिी िेंद्वनथही असू शकेल. अनेक आधुद्वनक कादंबऱ्यातूंन महानगर 
(पॅद्वरस, लंडन, न्ययूॉकु) हेि सवांत वास्तव द्वित्र ठरलेले आहे. 
 

पते्र वा दैनंद्वदन्या याचं्या िारा कथा सागंता येते, झकवा ती आययाद्वयकातूंनही द्ववकद्वसत करता येते. 
ऐद्वतहाद्वसक दृष्टीने अन्य कथानंा गवसणी घालणारी िौकटरूप कथा ही आययाद्वयका व कादंबरी 
याचं्यामधला पूलि असते. दे कॉमेरॉनमध्ये आशयसूत्रानुसार कथािंा समूह एकत्र गुंफलेला आहे. 
कँटरबरी टेलसमध्ये आशयसूत्राधारे (उदा. द्वववाह) गुंफलेला कथाकपालािा गोफि आहे व त्याला 
कथेिारेि उभे केलेले कथाद्वनवदेकािे व्यस्क्तद्वित्र आद्वण परस्परातं सामाद्वजक व मानद्वसक तणाव 
असणाऱ्या व्यस्क्तद्वित्रािंा एक संि यािंी उत्कृष्ट जोड करून द्वदलेली आहे. कथाकलापयुक्त कथेिी एक 
वगेळी स्वच्छंदी (Romantic) आवृत्तीही आढळते. उदा. अरस्व्हंगकृत िेल्स ऑि ए रटव्िलर व हाफमन्कृत 
िेल्स ऑि दे सेरटणपयन िेद्रेन. मेलमॉथ् द वाांडरर ही गॉद्वथक धतीिी कादंबरी म्हणजे भयानकािा कायम 
राखलेला सूर वगळता द्वशद्वथलपणे गुंफलेला कथाकलापि आहे. तो लोकद्ववलक्षण कथानंी युक्त असला, 
तरी तेवढाि प्रभावी आहे, ही गोष्ट द्वनर्मववाद. 
 

सध्या प्रिारातून गेलेली आणखी एक तादं्वत्रक युक्ती म्हणजे कादंबरीच्या पोटात लघुकथेिी 
योजना करणे (उदा. िॉम नोन्समधील ‘मनॅ् ऑन् द द्वहलस टेल’, णवल्िेम माइटिर मधील ‘कन्फेशन्स ऑफ 
ए ब्यदू्वटफल सोल’) .एका स्तरावर पुस्तकािे आकारमान वाढद्ववण्यािी तर दुसऱ्या स्तरावर थारेपालट 
करण्यािी ही धडपड असते. स्व्हक्टोद्वरयाकालीनद्वतमजली कादंबऱ्या ही दोन्ही उद्वद्दष्टे िागंलया प्रकारे 
साधताना द्वदसून येतात. दोन झकवा तीन संद्ववधानकािंा क्रम (त्याचं्या बदलत्या रंगमंिावर) आलटून 
पालटून िालवीत. पुढे त्या संद्ववधानकािंी परस्परगंुफण कशी अकस्मात साधता येते, हे त्या कादंबऱ्या 
दाखवनू देतात. अथात एद्वलिंाबेथकालीन लेखकानंी अशा प्रकारे संद्ववधानकािंी एकत्र गुंफण करण्यािे 
कौशलय पूवीि उत्तम प्रकारे दाखद्ववलेले होते. कलात्मक हाताळणी केलयास एक संद्ववधानक दुसऱ्याशी 
समातंर रीतीने िालते (झकग द्वलयरप्रमाणे) झकवा त्यािी ‘गाभंीयापासून सूट’ (comic relief) वा द्ववडंद्वबत 
द्वित्र यासंारखी योजना केलयास दुसऱ्या संद्ववधानकाला उठाव देण्यािे कायु साधते. 
 

प्रथमपुरुषी (the Ich–Erzählung) कथाद्वनवदेनपद्धतीिे महत्त्वमापन द्वतला अन्य कथनपद्धतीशी 
काळजीपूवुक तोलूनमापूनि केले पाद्वहजे. अथात असा कथाद्वनवदेक आद्वण प्रत्यक्ष लेखक यामंध्ये गल्लत 
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करता कामा नये. प्रथमपुरुषी द्वनवदेनािे प्रयोजन व पद्वरणाम यातं द्ववद्ववधता असते. कधी कधी द्वनवदेकािे 
पात्र कमी धारदार दाखवनू तो अन्य स्वभावद्वित्राहूंन अद्वधक ‘सत्य’ भासावा, असा पद्वरणाम साधलेला 
असतो (डेस्व्हड् कॉपरद्वफलड्) उलटपक्षी मॉल  फ्लँडस्ु व हक द्वफन् ही आपापलया कथाभागातंली कें द्रवती 
पाते्र आहेत. पोकृत ‘द हाउस् ऑफ अशर’मध्ये प्रथमपुरुषी द्वनवदेनामुळे अशरच्या द्वतऱ्हाइत द्वमत्राशी वािक 
तादात्म्य पावतो व अंद्वतम भीषण पयुवसानातून तो त्याच्या समवेति स्वतःही अंग काढून घेतो. परंतु 
‘द्वलद्वजया’, ‘बेरेनाइस्’ व ‘टेल -टेल  हाटु’ यामंध्ये मज्जारुग्ण, मनोद्ववकृत प्रमुख पात्रि आपली कथा सागंत 
असते. तेथे द्वनवदेक स्वतःच्या अपराधािंा कबुलीजबाब देत असतो. त्यासाठी तो जे सागंतो व ते ज्या 
पद्धतीने सागंतो, त्यातूनि स्वतःिे स्वभावद्वित्रण साधीत नसतो. आपण त्याच्याशी तादात्म्य पाव ू शकत 
नाही. 
 

एखादी कथा आपले अस्स्तत्व कशा रीतीने द्वटकवनू धरते, हा प्रश्न मोठा कुतूहलपूणु आहे. काही 
कथा अगदी साके्षपीपणे सादर केलेलया असतात (कट सल ऑि ओरँिो, िन्थ ऑि द टकू्र, टकालेि लेिर) : 
प्रत्यक्ष कथेपासून लेखकाला वा वािकाला बऱ्याि अंशी अद्वलप्त राखण्यात आलेले असते. अने बला गोष्ट 
सादं्वगतली झकवा गोष्टीिे हस्तद्वलद्वखत अने बकडे नेऊन ठेद्ववलेले होते व मग बनेि बहुधा क िी शोकादं्वतका 
द्वलहून काढली, अशा तऱ्हेिे द्वतिे प्रस्तुतीकरण असते. पोने रिलेलया प्रथमपुरुषी द्वनवदेनाच्या कथा कधी 
कधी बाह्यात्कारी नाट्यछटात्मक (Dramatic monologue) असतात (‘अमाँद्वटलॅडो’) ; तर कधी एखाद्या 
गाजंलेलया आत्म्याने आपलया मनावरिे ओिें उघड उघड हलके करण्याच्या उदे्दशाने, आपलया जीवनािा 
कबुलीजबाबि द्वलहून काढलेले असतो (द टेल –टेल  हाटु) . अनेकदा गृहीत भदू्वमकाि स्पष्ट नसते : 
‘द्वलजीया’ मध्ये द्वनवदेक स्वतःशीि आत्मगत भाषण करीत आहे, असे म्हणायिे की स्वतःिी भयानकािी 
भावना पुनुजागृत करण्यासाठी आपलया कथेिी तालीम करून पाहत आहे, असे मानायिे? 
 

लेखकािे स्वतःच्या कृतीशी नाते कोणत्या प्रकारिे आहे, ही कथनात्मक पद्धतीमधील कें द्रवती 
समस्या होय. नाटकािा लेखक नाटकात अनुपस्स्थत असतो; तो नाटकामागे द्वदसेनासा होतो. परंतु 
महाकाव्यािा लेखक प्रत्यक्ष कथेिे द्वनवदेन (संवादपद्धतीहून द्वभन्न रीतीने) स्वतःच्या शलैीत करीत 
असताना, व्यावसाद्वयक कथाकथकाप्रमाणे काव्यौघात अधूनमधून स्वतःिी भाष्ट्येही करीत असतो. 
 

स्वतः साक्षीभतू असलयािा झकवा कथनात सहभागी असलयािा दावा करून कादंबरीकारसुद्धा 
कथेिे द्वनवदेन करू शकतो. तो ‘सवुसाक्षी लेखका’प्रमाणे तृतीय पुरुषी तऱ्हेने द्वलहू शकतो. परंपरागत व 
‘स्वाभाद्ववक’ अशी द्वनवदेनपद्धती हीि होय, हे द्वनःसंशय. सदीप सरकपडद्यासंह झकवा वातापटासंह 
व्याययान िालू असता एखादा व्याययाता जसा लगति उभा असतो, तित लेखक आपलया कृतीशजेारीि 
उभा असतो. 
 

महाकाव्यपद्धतीच्या संकरयुक्त द्वनवेदनाहून वगेळी वाट काढण्याच्या दोन तऱ्हा आहेत. त्यापंैकी 
एकीला स्वच्छंदी–छद्मोक्तीिी पद्धती असे म्हणता येईल. या पद्धतीत द्वनवेदकाच्या भदू्वमकेिे महत्त्व 
जाणूनबुजून वाढद्ववलेले असते. ही ‘कला’ नसून ‘जीवन’ आहे अशा कोणात्याही सभाव्य सत्याभासाला छेद 
देण्यात द्वतला आनंद वाटतो व पुस्तकाच्या द्वलद्वखत साद्वहस्त्यक प्रकृतीवर द्वतिा भर असतो. या पद्धतीिा 
जनक स्टनु व त्यातलया त्यात त्यािीणरटरटम् शडँी ही कादंबरी. जमुनीत द्वजआँ पॉल द्वरश्टर व टीक तसेि 
रद्वशयात व्हेलटमन् व गोगोल यानंी हीि पद्धती अनुसरली आहे. णरटरटम् शडँीला कादंबरीलेखनासंबधंीिी 
कादंबरी असे म्हणता येईल. तीि गोष्ट जीद च्या Les Faux Monnayecurs (बनावट नाणी पाडणारे) 
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िी;तसेि द्वतला अनुसरणाऱ्या पॉइांि काउांिर पॉइांि या कादंबरीिी आहे. स्वभावद्विते्र लेखकाने उत्पादन 
केलेली कळसूत्री बाहुली असतात, अशी सतत जाणीव करून देणारी व खूपि टीकास्पद ठरलेली व्िटणनिी 
िेअरमधील थकॅरेिी हाताळणी द्वनखालसपणे साद्वहस्त्यक छद्मोक्तीिा एक प्रकारि होय : साद्वहत्य हे 
दुसरे द्वतसरे काही नसून साद्वहत्यि असते, यािे आत्मभान करून देणारे शवेटी साद्वहत्यि होय. 
 

याच्या नेमके उलट असे कादंबरीिे साध्य म्हणजे ‘वस्तुद्वनष्ठ’ वा ‘नाट्यात्मक’ पद्धती. या पद्धतीिे 
सोदाहरण समथुन म्हणजे जमुनीतील ऑटो लुडद्ववकच्या, फ्रान्समधील फ्लॉवरे व मोपासाँच्या व 
इंग्लंडमधील हेन्री जेम्सच्या कादंबऱ्या. [Otto Ludwig, ‘Romanstudien’, Gesammelte Schriften, VI (1891) , p. 59 ff.; 
Maupassant, Introduction to Pierre et Jean (1887) ; H. James, Pre- aces to the Net York Edition (collected as The Art of the 
novel, New York 1934) , See also Oskar Walzel’s Objective Erzählung, in Das Workunstwerk, Leipzig 1926, p. 182 ff., and J. 
Beach, The Twentieth-Century Novel, New York 1932.] या पद्धतीच्या पुरस्कत्यांनी, समीक्षकापं्रमाणेि 
कलावतंानंीही, कलात्मक पद्धती म्हणजे काय ती हीि, असे माडंण्यािा प्रयत्न केलेला आहे (अथात हे 
हट्टाग्रही मत मानलेि पाद्वहजे, असे नाही) , हेन्री जेम्सिा द्वसद्धान्त व व्यवहार याचं्या आधारे द्वसद्ध िंालेले 
साद्वहत्यशास्त्र ज्याला म्हणता येईल, अशा पसी लबकच्या क्रट फ्ि ऑि णिक्शन्मध्ये या पद्धतीिे लक्षणीय 
द्ववविेन करण्यात आलेले आहे. 
 

या संदभात ‘वस्तुद्वनष्ठ’ ही संज्ञा अद्वधक िागंली, कारण ‘नाट्यात्मक’ संजे्ञिा अथु ‘संवाद’ झकवा 
‘कृती, वतुन’ (द्वविार व भावानुभव याचं्या आंतर्मवर्श्ाशी द्ववरोधी) असाहोऊ शकेल, परंतु नाटक व रंगभमूी 
यापंासूनि या आंदोलनाला पे्ररणा द्वमळालेली आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. पूवीच्या म्हणजे अकराव्या 
शतकातील सुखादं्वतका व अद्वतरंद्वजत नाटक यातूंन द्वडकन्स्ने ठरीव ठशािे वाक्यप्रयोग उिलले होते, 
मूकाद्वभनयातील हावभाव आद्वण स्वभावदशनु याचं्या तादं्वत्रक युक्त्या घेतलया होत्या, तसेि द्वडकन्स्च्या 
आधारावरि पुढे ऑटो लुडद्ववगने आपलया एतद्विषयक उपपत्ती बसद्ववलेलया आहेत. कथनापेक्षा संवाद 
आद्वण मूकाद्वभनय यातूंन साधलेलया प्रस्तुतीकरणाकडे, एखाद्या गोष्टीद्ववषयी काही साांगण्याऐवनी त्या 
गोष्टीिे दशथन घडद्ववण्याकडे द्वडकन्सिा स्वाभाद्ववक कल आहे. हेन्री जेम्स्ने इब्सेनच्या रंगभमूीपासून धडे 
घेतले, [Ludwig, op., cit., pp. 66-7 : The structure of Dickens’s novels is analogous to that of plays, ‘Seine romance sind 
eržhlte dramen mit Zwischenmusik, d.i. eržahltor. 
On James and ibsen, see francis Fergusson, ‘James’ Idea of dramatic Form’, Kenyon Review V (1943) , pp. 495-507.] तसे 
अन्य प्रकारच्या व आर्मथक सूक्ष्म बनलेलया रंगभमूीपासून कादंबरीने काही पद्धतींिे धडे घेतलेले आहेत. 
 

वस्तुद्वनष्ठ पद्धती ही काही नुसते संवाद आद्वण वतुनक्रम याचं्या द्वनवेदनापुरतीि मयाद्वदत समजून 
(उदा. जेम्स्कृत ‘द ऑक्वडथ एन, हेझमग्वकृेत ‘द द्वकलसु’) िालणार नाही. अशी मयादा घालून घेतलयाने 
कादंबरीिी रंगभमूीशी अगदी साक्षात तशीि अगदी द्ववषम स्वरूपािी स्पधा सुरू होईल. ज्या मानद्वसक 
जीवनािे दशनु घडद्ववणे रंगभमूीवर अवघडलयागत शक्य असते, त्यािे प्रस्तुतीकरण करण्यात अशा 
कादंबरीिा हातखंडा असतो. द्वतिी अत्यावश्यक तत्त्व े म्हणजे सवुसाक्षी द्वनवदेकाच्या भदू्वमकेिा स्वचे्छेने 
केलेला अस्त व त्याऐवजी द्वनयंद्वत्रत ‘द्वनवदेनभदू्वमके’िी (point of view) केलेली स्वीकृती. ही कादंबरी 
आपणास ‘द्वित्रपटा’िी आद्वण ‘नाटका’िी आलटूनपालटून अनुभतूी देऊ शकते, अशा दृद्वष्टकोणातूनि जेम्स 
व लबक या पद्धतीकडे पाहताना द्वदसतात. नाटकात ‘दृश्य’ असते, त्यािा जो भाग संवादात्मक असतो, 
त्यामधून एखादी महत्त्वािी घटना झकवा खटकेदार प्रसंग काही तपद्वशलासह उभा केलेला असतो. पण या 
कादंबरीप्रकारािे वगेळेपण असे की, द्वतच्यात जे जे म्हणून घडत असते (आत्मगत व प्रकट) , त्यासंबधंीिी 
स्वभावद्वित्रािंी जाणीव द्वतला जास्त प्रमाणात प्रस्तुत करता येते, हाि त्या उभयताचं्या म्हणण्यािा इत्यथु 



 

अनुक्रमणिका 

आहे. [On ‘picture’ and ‘scene’, see Jame’s Art of the novel, pp. 298-300, 322-3.] ‘द्वित्र’ हेसुद्धा ‘नाटका’इतकेि 
वस्तुद्वनष्ठ असते; फक्त द्वित्रात द्ववद्वशष्ट व्यस्क्तद्वनष्ठेिा म्हणजे एका पात्रािा (मादाम बॉवरी, स्रेथर) 
वस्तुद्वनष्ठ आद्ववष्ट्कार असतो, तर ‘नाटक’ हे संवाद आद्वण वतुन यािें वस्तुद्वनष्ठ द्वित्रण असते. या उपपत्तीत 
द्वनवदेन-भदू्वमकेत बदल केलेला िालतो (उदा. द गोल्डन बाउलच्या उत्तराधात युवराजाऐवजी युवराज्ञीि 
उत्तरोत्तर आस्थाकें द्र बनत जाते.) . मात्र तो बदल पद्धतशीर रीत्या व्हावयास हवा. एक तर आपलया 
स्वभावाशी द्ववसदृश नसलेलया एखाद्या पात्राच्या मुखाने कादंबरीकार आपलया काही द्वमत्रानंा कथेिे द्वनवदेन 
करतो (कॉन्रॅडच्या ‘यथू’मधील मालो) झकवा सवु काही जाद्वणवचे्या िष्ट्म्यातूनि पाद्वहले जाते (णद अँबटसडर 
मधील स्रेथर) : इथे आग्रह असतो तो कादंबरीच्या आत्मसुसंगत वस्तुद्वनष्ठेिा. जर का लेखकाला 
कादंबरीत पुरते ‘द्ववरघळून’ जायिे नसेल, तर इतर स्वभावद्वित्रािंा जो आवाका व दजा असेल, 
त्याप्रमाणेि स्वतःलाझकवा स्वतःच्या प्रद्वतद्वनधीला त्याने बेतले पाद्वहजे. [ibid., pp. 320-I, 327-9. James attacks 
narration in the first person as well as the ‘mere muffled majesty of irresponsible “authorship’” (the omniscient narrator) .]  
 

कालपद्वरमाणात प्रस्तुतीकरण झकवा स्वभावद्वित्राचं्या बरोबर सवु प्रद्वक्रयामंध्ये वािकानेही जातीने 
हजर असणे, ही गोष्ट वस्तुद्वनष्ठ पद्धतीिा अद्ववभाज्य पैलू आहे. ‘द्वित्र’ आद्वण ‘नाटक’ यानंा काही अंशी 
साराशंकथनािी जोड द्यावीि लागत असते (उदा. ‘पद्वहलया व दुसऱ्या अंकामध्ये पाि द्वदवसािंा कालावधी 
लोटलेला आहे’ अशी रंगभमूीवरील सूिना) . परंतु अशा योजनेिा अवलंब शक्यतो कमीत कमी असावा. 
स्व्हक्टोद्वरयाकालीन कादंबरीच्या उपसंहारात्मक प्रकरणात प्रमुख पात्रािें भावी जीवन, कोणािे द्वववाह, 
कोणािे मृत्य ूयािंा संके्षपाने पाढा वािलेला असे. जेम्स, हॉवलस व त्यािें समकालीन कादंबरीकार यानंी 
ह्या प्रकाराला कलादृष्ट्ट्या घोडिूक मानून तो बदं केला. वस्तुद्वनष्ठतेच्या द्वसद्धान्तानुसार पुढे काय घडणार 
आहे, यािा अंदाज लेखकाने आगाऊ देता कामा नये, त्याने आपला लेखनपट असा उलगडत नेला पाद्वहजे 
की, आपलयाला एका वेळी एकि ओळ द्वदसावी. रेमाँ फनांद्वडस याने रेसी (recit) आद्वण रोमा ं (roman) 
यामंध्ये भेद केलेला आहे, तो असा : ‘रेसी’ म्हणजे उद्घाटन आद्वण वणनु याचं्या द्वशरस्त्यानुसार जे काही 
आगाऊ घडून गेलेले आहे व आता वतुमानात कथन केले जात आहे, त्यािे द्वनवदेन होय; तर रोमाँ झकवा 
कादंबरी म्हणजे द्वजवतं द्वनर्ममतीच्या क्रमानुसार कालपद्वरमाणात घडणाऱ्या घटनािें प्रस्तुतीकरण होय. 
 

वस्तुद्वनष्ठ कादंबरीिी एक तादं्वत्रक युक्ती असते. द्वतला जमुन भाषेत ‘erlebte Rede’ (आत्मानुभतू 
भाषण) , फ्रें िमध्ये ‘le style Indirect libre’ (अप्रत्यक्षमुक्त शलैी Thibaudet द्वतबोदे) आद्वण le 
monologue Inte' rieur’ (अंतगतु एकोक्ती : Dujardin िुंिंार दँ) व इंग्रजीत (संज्ञाप्रवाह) या द्ववलयम् 
जेम्सपासून सुरू िंालेलया संजे्ञने संबोधतात. इंग्रजी संज्ञा बरीिशी स्वैर व समातंर कलपनानंा पोटात 
घेणारी आहे. [Oskar Walzel, ‘Von “erlebter Rede”, Das Wortkunstwerk, Leipzig 1926, p. 207 ff., Albert Thibaudet, Flaubert, 
Paris 1935, pp. 229-32; E. Dujardin, Le Monologue intérieur..., Paris 1931; Albercht Neubert, Die Stilformen der ‘erlebten Rede’in 
neueren englischen Roman, Halle 1957 (with bibliography) ; William James, Principles of Psychology, New York 1980, Vol. I p. 
243 : chap, IX, in which the phrase appears, is called ‘The Stream of Thought’.] ‘दु्यिंार दँ’ यातून ‘अंतगतु एकोक्ती’िी 
(interior monologue) व्यायया ‘लेखकाच्या स्पष्टीकरणािा वा भाष्ट्यािा मध्ये अडथळा न येता 
स्वभावद्वित्राच्या आंतजीवनात थेट प्रवशे करून देणारी तादं्वत्रक युक्ती’ व ‘अबोध मनाच्या सद्वन्नकट 
असणाऱ्या अगदी अंतरंगातील द्वविारािंा आद्ववष्ट्कार’ अशी केली आहे. द अँबटसडसथमध्ये जेम्सने ‘स्रेथर’ 
च्या मनािी गोष्ट सादं्वगतलेली नसून त्याने ‘प्रत्यक्ष मनालाि बोलायला लावले आहे, त्यालाि नाट्यात्म 
बनद्ववले आहे’, असे लबकने म्हटले आहे. [Lubbock, op. cit., p. 147. ‘When Strether’s mind is dramatized, nothing is 

shown but passing images that anybody might detect, looking down upon a mind grown visible’ (ibid., p. 162) .] या तादं्वत्रक 
युक्त्या व त्यािें आधुद्वनक साद्वहत्यात उमटलेले पडसाद याचं्या इद्वतहासािा अभ्यास नुकताि कोठे सुरू 
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होत आहे : शके्सद्वपयरिी स्वगते हा या बाबतीतला पद्वहला पूवुज, लॉकप्रणीत कलपनाचं्या मुक्तसाहियािी 
संकलपना लावनू दाखद्ववणारा स्टनु हा दुसरा, तर ‘आंतद्वरक मनोद्ववश्लेषण’ अथवा स्वभावद्वित्राच्या 
द्वविाराचं्या, भावभावनाचं्या आंदोलनािे लेखककृत संके्षपरूप वणनु हा द्वतसरा होय. [Sec L. E. Bowling, ‘What 
Is the Stream of Consciousness Technique?’ PMLA, LXV (1950) , pp. 337-45, Robert Humphrey, Stream of Consciousness in 
the Modern Novel, Berkeley, Calif., 1954, and Melvin Friedman, Stream of Consciousness : A Study in Literary Method, New 
Haven 1955.]  
 

कस्लपत कथेच्या द्ववर्श्ासंबंधी (संद्ववधानाक, स्वभावद्विते्र व पार्श्ुभमूी) आमिे हे द्वतसऱ्यास्तरावरील 
द्वनष्ट्कष ु सागंताना आम्ही प्रामुययाने कादंबऱ्यािंी उदाहरणे घेतली असली, तर साद्वहत्यकृती म्हणून 
नाटकािा जेव्हा द्वविार करतो, तेव्हा हे स्तर द्वततकेि प्रस्तुत ठरणारे आहेत, हे ध्यानात ठेवले पाद्वहजे. 
‘अद्वतभौद्वतक गुणधमु’ या िौर्थया व शवेटच्या स्तरािा लेखकाच्या ‘द्ववर्श्ा’शी घद्वनष्ठ संबधं आहे व जीवनदृष्टी 
झकवा ‘द्ववर्श्ा’तून ध्वद्वनत, होणारा सूर (tone) याचं्याशी तो स्तर समतुलय आहे, परंतु पुढे मूलयमापनाच्या 
हाताळणीच्या वळेी या गुणद्ववशषेाकंडे पुन्हा एकदा अद्वधक बारकाईने लक्ष पुरवाव ेलागणारि आहे. 
 

⬝ 
 
22. [See Arthur Sewell, Place and Time in Shakespeare’s Plays’, Studies in Philology XLII (1945) , pp. 205-24.]  
 
28. [R. Fernandez, ‘La Méthode de Balzac : le récit et l’esthétique du roman’, Messages, Paris 1926, p. 59 ff. (English tr London 
1927, pp. 59-88) .]  
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१७ 
साणित्य-प्रकार 
 
 

साद्वहत्य म्हणजे केवळ फुटकळ कद्ववता,नाटके,कादंबऱ्या यािंा एक पुजंका तर नव्हे? आजकाल 
काही मंडळींनी, द्ववशषेतः क्रोिेने अशा धतीिी नाममात्रवादी उत्तरे द्वदलेली आढळतील. [Croce, Aesthetic (tr, 

Ainslie) , London 1922. See Chs. IX and XV.] अद्वभजाततावादी विुस्वाच्या अद्वतरेकाद्ववरुद्ध नोंदद्ववलेली एक 
प्रद्वतद्वक्रया म्हणून क्रोिेिे उत्तर समजण्यासारखे आहे, तरीपण साद्वहस्त्यक जीवन व साद्वहस्त्यक इद्वतहास 
यातंील तर्थयानंा न्याय द्यावयािा म्हटलयास हे उत्तर मोठेसे प्रशस्त ठरत नाही. 
 

साद्वहत्य-प्रकार हीसुद्धा काही नुसती नावे नसतात; कारण ज्या सौंदयास्वादाच्या परंपरेत एखादी 
साद्वहत्यकृती सहभागी असते, ती परंपराि द्वतिा स्वभाव घडवीत असते. ‘अंमलबजावणी िंालीि पाद्वहजे, 
अशा संस्थागत आज्ञा म्हणजे साद्वहत्यप्रकार’ असे म्हणता येईल; पुन्हा ‘या आज्ञा लेखकावर जुलूम 
करतात, तित लेखकाकडून स्वतःवर जुलूमही करवनू घेतात.’ राजकारण व धमु यादं्ववषयी कडवा 
स्वातंत्र्यवादी असणारा द्वमलटन् काव्याच्या बाबतीत परंपरावादी होता. डब्य.ू पी. कार याने नीटसपणे पुढे 
माडंलयाप्रमाणे ‘महाकाव्याच्या अमूतु संकलपनेने तो पछाडलेला होता. खऱ्या महाकाव्यािे, नाटयािे व 
भावकद्वव कोणते आहेत’ हे त्याला िागंले माहीत होते. [W. P. Ker, Form and Style in Poetry, London 1928, p. 141.] 

पण त्याबरोबरि अद्वभजातवादी काव्यप्रकार कशा प्रकारे जुळवनू घ्यायिे, कसे ताणून घ्यायिे, कसे 
बदलून घ्यायिे, यािेही त्याला ज्ञान होते. इांणलयडिे द्विस्तीकरण व द्वमलटनीकरण कसे करून घ्यायिे, 
तसे सटम्सन् ॲगणनटिी्मध्ये ग्रीक शोकादं्वतकेच्या धतीवर हाताळलेलया एका द्वहब्र ूलोककथेच्या माध्यमातून 
स्वतःिी व्यस्क्तगत कहाणी कशी सागंायिी, हेही त्याला ठाऊक होते. 
 

धमुसंस्था, द्ववद्यापीठ वा राज्यशासन या जशा संस्था आहेत, तशी साद्वहत्यप्रकार हीसुद्धा एक 
‘संस्था’ि आहे. एखादा प्राणी झकवा एखादी वास्तू, मंद्वदर, गं्रथालय वा राजभवनयािें ज्या प्रकारिे अस्स्तत्व 
असते, तसे अस्स्तत्व साद्वहत्यप्रकाराला असत नाही; तर एखाद्या संस्थेच्या अस्स्तत्वासारखेि ते अस्स्तत्व 
असते : एखादा माणूस द्ववद्यमान संस्थामंाफुत कायु करू शकतो, तसाि आत्माद्ववष्ट्कार साधू शकतो, नव्या 
संस्था जन्माला घालू शकतो, द्वशवाय त्याचं्या प्रत्यक्ष आयोजनात वा दैनंद्वदन कायुक्रमातं भाग न घेताही 
यथाशक्य त्याचं्याबरोबर राहू शकतो झकवा तो त्या संस्थातं प्रत्यक्ष सामील होऊ शकतो; पण तसे िंालयास 
मग त्याला त्या संस्थानंा नवा आकार द्यावा लागतो. [Harry Levin, ‘Literature as an Institution’, Accent, VI (1946) , pp. 
159-68 (reprinted in Criticism, New York 1948, pp. 546-53) .]  
 

साद्वहत्यप्रकारािंा द्वसद्धान्त हा एक व्यवस्थापनािा द्वसद्धान्त आहे : तो साद्वहत्य आद्वण 
साद्वहत्येद्वतहास यािें जे आपण वगीकरण करीत असतो, ते स्थल-काल-पद्वरमाणावंर (कालखंड झकवा 
राष्ट्रीय भाषा) आधारलेले नसते, तर व्यवस्थापनाच्या वा संरिनेच्या वैद्वशष्ट्ट्यपूण ुसाद्वहस्त्यक नमुन्यावंर 
आधारलेले असते. [A. Thibaudet, Physiologie de la critique, Paris 1930, p. 184 ff.] ऐद्वतहाद्वसक अध्ययनाहून द्वभन्न 
असणाऱ्या कोणत्याही समीक्षात्मक वा मूलयमापनात्मक अध्ययनात, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात,अशा 
संरिनात्मक प्रकाराचं्या आवाहनािी दखल घ्यावी लागते. उदाहरणाथु, एखाद्याला जर का एखाद्या 
कद्ववतेवर द्वनणायक मत द्यावयािे असेल, तर त्याला काव्यासंबधंीिा आपला समग्र अनुभव तसेि 
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काव्यासंबधंीिी आपली वणनुात्मक व प्रमाणकात्मक संकलपना यािें आवाहन (अथाति, कोणत्याही 
व्यक्तीिी काव्यद्ववषयक संकलपना नेहमीि द्ववद्वशष्ट कद्ववताचं्या उत्तरोत्तर येणाऱ्या अनुभवातूंन व 
मूलयमापनातूंन बदलत राहात असली,तरीसुद्धा) लगामी लावाविे लागत असते. 
 

साद्वहत्यकृती म्हटली की ती, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारात, पडलीि पाद्वहजे, अशी धारणा 
साद्वहत्यप्रकाराचं्या या द्वसद्धान्तात अंतभूतु असते काय? कोणत्याही साद्वहत्यििेत हा प्रश्न उपस्स्थत केला 
गेलेला नाही, हे आम्हाला माहीत आहे. द्वनसगसुृष्टीशी असलेले साधम्यु ध्यानात घेऊन उत्तर द्यायिे, तर ते 
आपण खद्विति होकाराथी देऊ : अगदी देवमासा आद्वण वटवाघूळ हेसुद्धा द्ववद्वशष्ट वगात घालता येतात, 
एका जीवकोटीतून दुसऱ्या जीवकोटीत संक्रमण करणारे प्राणी अस्स्तत्वात आहेत, हेही आपणास मान्य 
िंालेले आहे. आपलया प्रश्नाला अद्वधक रेखीवपणा येऊन लक्ष्यकें द्र लाभेल,अशा प्रकारे एकामागून एक 
फेरमाडंण्या करून पाहू या. एका साद्वहत्यकृतीच्या अध्ययनाला दुसऱ्या साद्वहत्यकृतीिे साहाय्य व्हावे, 
इतके त्यािें साद्वहस्त्यक नाते जवद्वळकेिे असते काय? द्वशवाय साद्वहत्यप्रकाराच्या संकलपनेत ‘हेतू’िा प्रश्न 
द्वकतपत गुंतलेला आहे? हरएक साद्वहत्यप्रकारातंील अग्रदूत साद्वहस्त्यकाने याबाबतीत कोणता हेतू 
बाळगलेला होता? इतर कोणते हेतू बाळगीत आले आहेत? [But see C. E. Whitmore, ‘The Validity of Literary 
Definitions’, PMLA, (1924) , pp. 722-36, especially pp. 734-5.]  
 

साद्वहत्यप्रकार अिल राहतात काय? तसा इतर संभव द्वदसत नाही. नव्या कृतींिी भर पडत 
असताना आपण ठरद्ववलेलया कोटींत बदल घडून येत असतो. येथे णिटरटम शडँी झकवा युणलणल् या कृतींिा 
कादंबरीद्ववषयक द्वसद्धान्तावर िंालेला पद्वरणाम द्वविारात घ्यावा. पटरटडाइनलॉटिरिीत असताना आपण ते 
ईणलयडप्रमाणे ईणलयडसारखेही रिीत आहो, अशी द्वमलटनिीधारणा होती. ईणलयडिी गणना मौद्वखक 
महाकाव्यात आपण केली वा न केली तरी मौद्वखक महाकाव्य आद्वण साद्वहस्त्यक (द्ववदग्ध) महाकाव्य हा भेद 
आपणास खद्विति मानावा लागतो. महाकाव्य आद्वण अद भतुरम्य कादंबरी (Romance) हे दोन्ही प्रकार 
अद्ववभक्त होते व महाकाव्यािे रूपककथात्मक वैद्वशष्ट्ट्य महत्त्वािे मानले जात होते, अशा काळात िेअरी 
क्वीन् ची रिना िंालेली आहे व बहुधा द्वमलटन्ने त्या कृतीला महाकाव्यात गणलेही नसते, तरीपण आपण 
होमरच्या धतीवर काव्यरिना करीत आहोत, अशीि खुद्द स्पेन्सरिी समजूत होती, यात काही शकंा नाही. 
 

खरे पाहता, एखादे नवे वगीकरण, एखादा नवजात आकृद्वतबंध यािें शोधन व प्रसारण हे 
समीक्षाव्यवहारािे एक महत्त्वािे कायु द्वदसते. एम्सनने अटन य ूलाइक इि, द बेगसथ ऑपेरा, अटणलस इन् 
वांडरलँड यानंा गोपकथािंी रूपे म्हणून एका गटात गोवलेले आहे. द िदसथ कारामाझोव्ििी गणना इतर 
खुनी रहस्यकथाचं्या पगंतीत करण्यात आलेली आहे. 
 

अॅद्वरस्टॉटल  आद्वण होरेस् यािें गं्रथ म्हणजे साद्वहत्यप्रकाराचं्या द्वसद्धान्तके्षत्रात आपणास मागदुशकु 
ठरणाऱ्या अद्वभजात संद्वहताि म्हणता येतील. त्याचं्या काळापासून शोकादं्वतका आद्वण महाकाव्य हे दोन 
वैद्वशष्ट्ट्यपूणु (तसेि दोन प्रमुख) वाङ्मयप्रकार, असे आपण मानीत आलो आहो. परंतु इतर काही, अद्वधक 
मूलभतू भेदािंी–नाटक, महाकाव्य आद्वण भावगीत–यातंील भेदािंी द्वनदान ॲद्वरस्टॉट्ल ला तरी अवश्यमेव 
जाणीव होती. बहुतेक आधुद्वनक साद्वहत्यद्वसद्धान्तातं गद्य-पद्य हा भेद पुसून टाकण्याकडे व त्याहीपुढे 
कलपनाप्रधान साद्वहत्यािी (Dichtung) द्ववभागणी, कथासाद्वहत्य (कादंबरी, लघुकथा, महाकाव्य) , नाटक 
(गद्य वा पद्य) , काव्य (प्रािीन ‘भावकाव्या’शी जुळणाऱ्या संकलपनेवर कें द्वद्रत होणारी रिना) अशी 
द्ववभागणी करण्याकडे कल द्वदसून येतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

या तीन काहीशा अंद्वतम कोटी आद्वण त्यािबरोबर शोकादं्वतका आद्वण सुखादं्वतका यासंारयया 
ऐद्वतहाद्वसक कोटी या दोन्ही गटानंा ‘साद्वहत्यप्रकार’ ही संज्ञा लाव ूनये, असे स्व्हएटोर याने यथायोग्य रीतीने 
सुिद्ववलेले आहे. [Karl Viëtor, ‘Probleme der literaischen Gattungsgeschichte’, Deutsche Vierteljahrschrift für 
Literaturwissenschaft..., IX (1931) , pp. 425-47 (reprinted in Geist und Form, Bern 1952, pp. 292-309) : an admirable 
discussion which avoids positivism on the one hand and ‘metaphysicalism’ on the other.] फक्त दुसऱ्या ऐद्वतहाद्वसक 
प्रकारानंा ती लावावी ह्या स्व्हएटोरच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत, परंतु पद्वहलया गटाला गवसणी 
घालणारी संज्ञा द्वमळणे कठीणि आहे–द्वशवाय बहुधा व्यवहारात द्वतिी फारशी गरजही लागत नसते. 
[Goethe calls ode, ballad, and the like ‘Dichtarten’, while epic, lyric, and drama are ‘naturformen der Dichtung’ – ‘Es gibt nur 
drei echte Naturformen der Poesie : die klar erzahlende, die enthusiastisch aufgeregte und die persönlich handelnde : Epos, 
Lyrik und Drama’ – (Notes to Westöstlicher Divan, Goethes Werke, Jubiläumsausgabe, Vol V, pp. 223-4) . English terminology 
is troublesome : we might well use ‘types’ of our major categories (as does N. H. Pearson) and ‘genres’ of the species, 
tragedy,m comedy, the ode, etc. 
 

The word genre is late in establishing itself in English. In its literary sense, it does not appear in the N.I.D. (nor does 
kind) ; eighteenth-century writers, e.g. Johnson and Blair, commonly use species, as the term for ‘literary kind’. In 1910. Irving 
Babbitt (preface to The New Laokoön) speaks of genre as becoming established in English critical usage.] प्लेटो आद्वण 
ॲद्वरस्टॉटल  यानंी ‘अनुकरणाच्या पद्धती’नुसार (झकवा प्रस्तुतीकरणाचं्या पद्धतीनुसार) तीन प्रमुख प्रकारातं 
जो भेद केलेला आहे, तो असा : भावकाव्य हा कवीिा स्वतःिा मुखवटा (persona) असतो; महाकाव्यात 
(झकवा कादंबरीत) कवी हा अंशतः स्वतःि द्वनवेदक म्हणून बोलतो व अंशतः आपलया पात्रांना 
परस्परामंधील प्रत्यक्ष संभाषणाचं्या रूपाने बोलायला लावतो (द्वमश्र द्वनवदेनपद्धती) , नाटकामध्ये कवी 
पात्रसंिाआड अंतधान पावत असतो. [‘Plato is mightily aware Ôf the ethical dangers of impersonation. For a man 
damages his own vocation if he is allowed to imitate the callings of others...’ James J. Donohue, The Theory of Literary Kinds..., 
Dubuque, Iowa, 1943, p. 88. For Aristotle, ibid., p.99.]  
 

साद्वहत्याच्या संदभात कालपद्वरमाणािंीि नव्हे, तर भाद्वषक रूपद्ववन्यासािी या तीनप्रमुख प्रकारातं 
वाटणी करून त्यािें द्ववद्ववध मूलभतू स्वरूप द्ववशद करून दाखद्ववण्यािे प्रयत्नही िंालेले आहेत. 
डॅव्हेनाटंला द्वलद्वहलेलया आपलया एका पत्रात हॉब्जने असाि काहीसा प्रयत्न केलेला होता. राजदरबार, 
नगर आद्वण ग्राम अशी जगरहाटीिी द्वत्रद्ववध द्ववभागणी करून द्वतच्याशी जुळतील असे काव्यािे तीन प्रकार 
त्याने शोधून काढले. द्वहरॉइक (Heroic : महाकाव्य आद्वण शोकास्न्तका) , स्कोमदॅ्वटक (Scommatic : 
व्यंगकाव्य आद्वण सुखास्न्तका) व पॅस्टोरल (Pastoral : गोपगीत) . [Hobbes, in Critical Essays of the Seventeenth 

Century (ed. J. E. Spingarn) . Oxford 1908, pp. 54-5.] कोलद्वरजप्रमाणे श्लेगेलबंधंूच्या समीक्षाद्वविाराशी उत्तम 
पद्वरिय असणारा बुद्वद्धमान इंस्ग्लश समीक्षक ई. एस. डलास [E. S. Dallas, Poetics : An Essay on Poetry, London 

1852. pp. 81, 91, 105.] याने ‘नाटक, कथा आद्वण गीत’ असे काव्यािे तीन मूलभतू प्रकार मानले असून 
इंग्रजीपेक्षा जमुन धतीवर बसद्ववलेली नमुन्याचं्या माद्वलकेिी एक नवी माडंणी करून दाखद्ववली आहे. त्यािी 
पुनरुिना अशी : नाटक–द्वितीयपुरुषी, वतुमानकाळी; महाकाव्य–तृतीयपुरुषी भतूकाळी आद्वण 
भावकाव्य–प्रथमपुरुषी, एकविनी व भद्ववष्ट्यकाळी असते. उलट १९१२ मध्ये जॉन अस्स्कुन याने काव्यात्म 
‘मनोवृत्ती’च्या मूलभतू साद्वहत्यप्रकारािें द्वववरण प्रद्वसद्ध केलेले आहे. त्याने काढलेले काही द्वनष्ट्कष ुअसे : 
भावकाव्य वतुमानािी अद्वभव्यक्ती करते, तर शोकास्न्तका मानवाच्या भतूकाळावर अंद्वतम न्यायदानािा 
द्वनवाडा देते–जणू त्या व्यक्तीिे िाद्वरत्र्यि द्वतच्या िद्वरत्राच्या अंद्वतम द्वनयतीमध्ये साकार होते व महाकाव्य 
एखाद्या राष्ट्राच्या वा वशंाच्या द्वनयतीिे रूप घेते. हा द्वनष्ट्कष ुसाकें्षपाने माडंायिा तर नाटकािे भतूकाळाशी 
व महाकाव्यािे भद्ववष्ट्यकाळाशी तादात्म्य असते, असा एक प्रकारे द्ववपरीत स्वरूपात माडंावा लागेल. [John 
Erskine, The Kinds of Poetry, New York 1920, p. 12.]  
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रोमन याकोब्सनसारयया रद्वशयन रूपवाद्याने, भाषेिी द्वनद्वश्चत स्वरूपािी व्याकरद्वणक संरिना 
आद्वण साद्वहत्यप्रकार यािें द्वमळतेजुळते परस्परसंबंध दाखवनू द्वदले आहेत. अंतगतु आशय व पद्धती या 
उभय दृष्टींनी अस्स्कुन नैद्वतकवजा असणारा मनोवैज्ञाद्वनक अन्वयाथु आद्वण याकोब्सनिे प्रद्वतपादन यातं 
बरीि तफावत आहे. याकोब्सनच्या मते भावकाव्य प्रथमपुरुषी एकविनी, वतुमानकाळी; तर महाकाव्य 
तृतीयपुरुषी भतूकाळी असते (महाकाव्यािा द्वनवदेक ‘मी’ हा जरा बाजूने अवलोकवयािा असतो म्हणजे तो 
खरोखर तृतीयपुरुषीि असतो. हा वस्तूप्रमाणे गम्य असा ‘मी’ : ‘dieses objèckivierte Ich’) [Roman 
Jakobson, ‘Randbemeŕkungen zur Prosa des Dichters Pasternak’, Slavische Rundschau, VII (1935) , pp. 357-73.]  
 

एका बाजूला भाद्वषक रूपद्ववन्यास आद्वण दुसऱ्या बाजूला द्ववर्श्ाकडे पाहण्यािा अंद्वतम दृद्वष्टकोण 
अशा दोन अंद्वतम टोकाचं्या भदू्वमकावंरून मूलभतू साद्वहत्यप्रकारािंा शोध घेण्यािे या तऱ्हेिे प्रयत्न जरी 
‘सूिक’ असले, तरी त्यातूंन वस्तुद्वनष्ठ द्वनष्ट्कष ुपदरात घडण्यािे फारि अलप आर्श्ासन द्वमळू शकते. या 
तीन साद्वहत्यप्रकारानंा अशा प्रकारिा अंद्वतम दजा आहे की नाही, एवढेि नव्हे तर त्याचं्या घटकावयवािंी 
अशी द्ववद्ववध तऱ्हेिी जोडणी होण्यासारखी आहे की नाही, यावरही खरोखर शकंा घेता येईल. 
 

यातली एक अडिण अशी की, आजच्या युगातले नाटक हे महाकाव्य (‘कस्लपत कथा’, कादंबरी) 
आद्वण भावकाव्य यापेक्षा वेगळ्या पायावर उभे आहे. अॅद्वरस्टॉटलच्याव ग्रीकाचं्या काळी महाकाव्यािे 
सावुजद्वनक द्वनदान मौद्वखक कायुक्रम सादर केले जात : आयानसारखा िारण होमरच्या काव्यािेसुद्धा 
अवेशपूण ुपठणप्रयोग सादर करीत असे, तसेि एलेजाइक व आयाँद्वबक काव्याला बासरीिी (flute) तर 
मेद्वलक काव्याला लायर या तंतुवाद्यािी साथ असे. आज कद्ववता आद्वण कादंबऱ्या बहुताशंी स्वतःशीि 
डोळ्यानंी वािलया जात असतात. [On the oral recitation of poetry, John Erskine (The Elizabethan Lyric, New York 1903, 
p. 3) points out the tradition survived as late as Wordsworth, who, in the ‘Preface’ (1815) of his poems says : ‘Some of these 
pieces are essentially lyrical; and, therefore, cannot have their due force without a supposed musical accompaniment; but, in 
much the greatest part, as a substitute for the classic lyre or romantic harp, I require nothing more than an animated or 
impassioned recitation, adapted for the subject.] परंतु नाटक ही मात्र ग्रीकाचं्या काळाइतकीि अद्यापही द्वमश्रकला 
आहे. ती प्रामुययाने साद्वहस्त्यक असली, तरी द्वतच्यात ‘नेत्रवेधक दृश्या’िाही मोठा वाटा असतो, हेही खरे 
आहे. नट आद्वण द्वदग्दशकु याचं्या कौशलयािा तसेि नेपर्थयकार व प्रकाशसंयोजक याचं्या काराद्वगरीिा ती 
लाभ उठवीत असते. 
 

अशा अडिणीला बगल देण्यासाठी, जर कोणी या द्वतन्ही साद्वहत्यप्रकारानंा सवुसाधारण 
साद्वहस्त्यकतेच्या स्तरावर आणू पाहील, तर मग नाटक आद्वण कथा यातं फरक कसा करायिा? 
अलीकडिी अमेद्वरकन लघुकथा (उदा. हेझमग्विेी ‘द द्वकलसु’) नाटकाप्रमाणे वस्तुद्वनष्ठता, संवादातील 
अस्सलपणा राखू शकते. परंतु महाकाव्याप्रमाणे पारंपद्वरक कादंबरीत मात्र द्वनवदेनाच्या जोडीने संद्वमश्र 
संवाद झकवा प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण असते. महाकाव्याच्या पोटात अंशतः अन्य साद्वहत्यप्रकार येत 
असलयामुळे, स्कॅद्वलजर व साद्वहत्यप्रकारािंी प्रतवारी लावणारी अन्य मंडळी यानंी त्याला सवुश्रेष्ठ 
साद्वहत्यप्रकार ठरद्ववलेले आहे. जर महाकाव्य व कादंबरी हे संद्वमश्र वाड़्मयप्रकार असतील, तर अंद्वतम 
प्रकाराचं्या उपलब्धीसाठी आपणास त्यािें घटकावयव‘सरधोपट द्वनवदेन’ व ‘संवादात्मक द्वनवदेन’ 
(अद्वभनीत न केलेले नाटक) असे काही तरी सोडवनू दाखवावे लागतात व मग आपली अंद्वतम त्रयी, 
द्वनवदेन, संवाद व गीत अशी बनते. अशा रीतीने द्ववशुद्धीकरण करून सुसंगतीच्या थरावर आणलेले हे तीन 
साद्वहत्यप्रकार (समजा की) ‘वणनु, उद्घाटन, द्वनवदेन’ या गोष्टींहून द्वकतीसे अंद्वतम स्वरूपािे ठरतात? 
[Veit Valentin (‘Poetische Gattungen’, Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, Vol. V, 1892, p. 34 ff.) also, on different 
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grounds, questions the canonical three. One should, he says, distinguish ‘die epische, die lyrische, und die reflektierende 
Gattung... die Dramatik ist keine poetische Gattung, sondern eine poetische Form.’]  
 

काव्य, कथा–कादंबरी व नाटक या ‘अंद्वतम’ साद्वहत्यप्रकाराकंडून त्यािें उपद्ववभाग म्हणता येतील, 
अशा प्रकाराकंडे मोहरा वळव ू या. अठराव्या शतकातील टॉमस् हॅद्वकन्स या इंस्ग्लश समीक्षकाने इंग्रजी 
नाटकावर द्वलद्वहताना ‘त्यािे द्ववद्ववध प्रकार म्हणून द्ववद्ववध व्यावसाद्वयकानंी सादर केलेली धार्ममक नाटके 
(mystery) , नीद्वतबोद्वधका (morality) शोकादं्वतका आद्वण सुखास्न्तका’ यािें द्ववविेन केलेले आढळते. 
अठराव्या शतकात कस्लपत गद्यलेखनाच्या दोन प्रजाती होत्या. कादंबरी आद्वण अद भतुरम्य कादंबरी 
(Romance) . आमच्या मते या द्वितीय स्तरावरील ‘उपद्ववभागा’ंसाठी ‘साद्वहत्यप्रकार’ ही संज्ञा सामान्यतः 
िंटकन् लागू व्हावी. 
 

सतराव्या व अठराव्या शतकातं साद्वहत्यप्रकाराकडे गंभीरपणे पाद्वहले जात असे. त्या काळच्या 
समीक्षकाचं्या दृष्टीने, अस्स्तत्वात असणारे साद्वहत्यप्रकार नुसते नाममात्र नव्हते, खरेखुरे होते. [Thibaudet, op. 

cit., p. 186.] साद्वहत्यप्रकारानंा आपापले वगेळे अस्स्तत्व आहे व ते तसे राखले गेलेपाद्वहजे—ही नव्य—
अद्वभजाततावादी लोकािंी श्रदे्धय धारणा होती. परंतु साद्वहत्यप्रकारािंी नेमकी व्यायया झकवा एका 
साद्वहत्यप्रकारािा दुसऱ्या साद्वहत्यप्रकाराहून वेगळेपणा कशात आहे, हे दशदु्ववण्यािी रीत 
नव्यअद्वभजातवादी समीके्षत शोधू गेलयास त्या रीतीत फारि थोडी सुसंगती आढळते–फार काय, या 
संदभात काही एक तकुशुद्ध तत्त्व असावे, यािी साधी जाणीवही फारशी द्वदसून येत नाही. उदाहरणाथु, 
बुआलोच्या द्वसद्धातंात गोपगीत, शोकगीत, उदे्दद्वशका, िाटूक्ती (epigram) , व्यंगकाव्य (satire) , 
शोकास्न्तका, सुखास्न्तका व महाकाव्य यािंा अंतभाव आहे; पण या कोटीव्यवस्थेिे मूलाधारसूत्र मात्र 
बुआलोने स्पष्ट केलेले नाही (ही व्यवस्था तकाद्वधद्वष्ठत नसून केवळ इद्वतहासदत्ति आहे, अशी बहुधा त्यािी 
समजून द्वदसते.) द्ववषयवस्तू, संरिना, पद्यात्मकता, आकारमान, भावद्वनक सूर, द्ववर्श्दशनु 
(weltanschauung) पे्रक्षक–वािक या संदभातलया काहीतरी तत्त्वानंा धरून हे साद्वहत्य प्रकार वगेळे 
मानण्यात आले होते काय, यािे तेथे उत्तर द्वमळत नाही. परंतु अनेक नव्य–अद्वभजाततावादी मंडळींच्या 
बाबतीत असे म्हणता येईल की, त्याचं्या दृष्टीने साद्वहत्यप्रकार ही संकलपना इतकी स्वयंस्पष्ट असते की, 
त्यानंा तत्संबंधी एकंदरीत कसलीि समस्या म्हणून द्वशल्लक राद्वहलेली नसते. ह्य ूब्लेअरने (Rhetorie and 
Belles Lettres, १७८३) प्रमुख साद्वहत्यप्रकारावंर एक मुळी प्रकरणमाद्वलकाि द्वलहून काढली आहे, परंतु 
त्या माद्वलकेत प्रकारािंी प्रास्ताद्ववक ििा आद्वण साद्वहस्त्यक वगीकरणाचं्या तत्त्वािंी पार्श्ुभमूी यािें द्ववविेन 
मुळीि नाही. द्वशवाय त्याने द्वनवडलेलया प्रकराचं्या बाबतीत पद्धद्वतद्ववषयक वा अन्य कसलीही सुसंगती 
आढळत नाही. यातंील बऱ्यािशा प्रकारािें नाते ग्रीकाशंी जोडता येते, मात्र अगदी सवुि प्रकाराबंाबत तसे 
नाते जुळत नाही. त्याने‘वणुनात्मक काव्या’िी प्रदीघु ििा केली असून तीत म्हटले आहे की, अशा काव्यात 
‘प्रद्वतभेच्या सवोत्कृष्ट प्रयत्नािंा आद्ववष्ट्कार करता येतो.’ तरीसुद्धा ‘वणनुात्मक काव्य’ म्हणण्यात त्याला 
‘एखाद्या प्रजातीिी रिना वा प्रबधंनािा प्रकार’ अद्वभपे्रत नाही. ज्या अथाने आपण डी रीरम् नाियरूा झकवा 
ए एसे ऑन् मटन् यािंी प्रजाती ‘बोधवादी कद्ववता’ म्हणून सागंतो, तसे त्याला सकृद्दशनुी तरी म्हणावयािे 
आहे, असे वाटत नाही आद्वण ब्लेअर ‘वणनुात्मक काव्या’कडून ‘द पोएरी ऑफ् द द्वहब्रजू’ कडे वळतो हे 
काव्य ‘एका दूरच्या युगाच्या व राष्ट्राच्या अद्वभरुिीिा आद्ववष्ट्कार’ —पौवात्य काव्यािा एक नमुना म्हणून—
प्रिद्वलत ग्रीको–रोमन–फ्रें ि परंपरेशी संपूणपुणे द्ववसदृश असे काव्य म्हणून—वा अद्वभव्यक्ती करीत असते 
असे त्याने मानले आहे. मात्र हे तो स्पष्टपणे नमूद करीत नाही वा त्याकडे त्याने द्ववशषे लक्षही पुरद्ववलेले 
नाही. तदनंतर ‘काव्य लेखनािे दोन सवोच्च प्रकार : महाकाव्य व नाटक’ असे ज्यािें सवुस्वी कमुठवृत्तीने 
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तो वणनु करतो, त्याकडे तो वळलेला आहे. यापंैकी दुसऱ्याला (नाटकाला) त्याने ‘शोकादं्वतका’ म्हणून 
संबोद्वधले असते, तर ते अद्वधक समपुक ठरले असते. 
 

साद्वहत्यप्रकारामंधील तत्त्व झकवा हे भेद कोणत्या पायावर करता येतात, त्याद्ववषयी कसलेि 
स्पष्टीकरण, द्ववविेन वा समथुन नव्य-अद्वभजातवादी द्वसद्धान्त करीत नाही. साद्वहत्यप्रकारांिी 
द्ववशुद्धता,त्यािे तरतमभावात्मक श्रेणीकरण, त्यािंी कालमयादा व नव्या प्रकारािंी त्यातं पडलेली भर 
यादं्ववषयी मात्र त्याने थोडाफार द्वविार केलेला आहे. 
 

ऐद्वतहाद्वसक दृष्ट्ट्या नव्यअद्वभजाततावाद हा प्राद्वधकारवाद (authoritarianism) व बुद्वद्धप्रामाण्यवाद 
(rationalism) यािें द्वमश्रण असलयाने जुन्या काळी जन्म पावलेलया प्रकारानंा शक्य तो द्विकटून राहणे 
झकवा त्यानंा थोडीफार मुरड घालून स्वतःसाठी ते सोयस्कर करून घेणे यावरि त्या वादाने द्ववशषे भर 
द्वदलेला आहे व त्या दृष्टीने एक पुराणरक्षक शक्ती म्हणून कामद्वगरी बजावलेली आहे. परंतु सुनीत व 
शृगंारगीत (madrigal) यािंा मात्र बुआलोने स्वीकार केलेला आहे. डेनहॅमने आपलया कूपसथणिलच्या 
रूपाने ‘प्रादेद्वशक कद्ववता ही संज्ञा लावण्याजोगे काव्य’ द्वलहून ‘नवा रिनाप्रकार’ शोधून काढलयाबद्दल 
जॉन्सनने त्यािी प्रशसंा केलेली आहे. तसेि त्याने टॉमसनच्या ‘सीिंन्स’ या काव्याला ‘एका नव्या धतीिी 
काव्यरिना’ असे संबोधून त्यातली ‘द्वविार करण्यािी तसेि ते अद्वभव्यक्त करण्यािी तऱ्हा’ मौद्वलक 
असलयािा द्वनवाळा द्वदलेला आहे. 
 

ऐद्वतहाद्वसक दृष्ट्ट्या पाद्वहलयास, साद्वहत्यप्रकारातंील द्ववशुद्धतेच्या तत्त्वािे समथुन, 
एद्वलिंाबेथकालीन शोकादं्वतकेत द्ववनोदी प्रवशेािंा (िटम्लेिमधील मुडदेफरास, मटक्बेथमधील िारपाळ) जो 
अंतभाव असतो, त्याला द्ववरोध करण्याच्या द्वनद्वमत्ताने अद्वभजाततावादी फ्रें ि शोकादं्वतकेच्या पक्षपात्यानंी सुरू 
केले. हे द्ववशुद्धतेिे तत्त्व जेव्हा हट्टाग्रही असते, तेव्हा त्याला होरेसप्रणीत, तर ते जेव्हा अनुभतूीला व 
प्रद्वशद्वक्षत सुखवादी वृत्तीला आवाहन करीत असते, तेव्हा त्याला अॅद्वरस्टॉटलप्रणीत म्हणता येईल. 
अॅद्वरस्टॉटल शोकादं्वतकेबाबत म्हणतो की, द्वतने ‘स्वतःला उद्वित अशा प्रकारिाि आनंद द्वदला पाद्वहजे, 
यादृस्च्छक आनंद नव्हे...’ [Aristotle, Poetics, Chap. 14 : ‘One should not seek every pleasure from tragedy but only that 
proper to it.’]  
 

साद्वहत्यप्रकारािें तरतमयुक्त श्रेणीकरण हे अंशतः सुखवादी पद्वरकलन (Calculus) असते. 
यासंबधंी अद्वभजाततावादी द्ववधाने तपासलयास, एक तर केवळ उत्कटतेच्या अथाने झकवा सहभागी 
वािकवग ुवा श्रोतृवगु याचं्या संययेच्या अथानेही त्यातली सुखािी यत्ता प्रमाणात्मक (Quantitaive) नसते. 
सुखािी यत्ता म्हणजे सामाद्वजक, नैद्वतक, सौंदयात्मक, सुखात्मक व परंपराप्राप्त असे एक द्वमश्रण असते. 
तेथे साद्वहत्यकृतीच्या आकारमानाकडेही दुलुक्ष िंालेले नाही : सुनीति नव्हे, तर उदे्दद्वशकेसारखे छोटेखानी 
प्रकार महाकाव्य व शोकास्न्तका यािंी बरोबरी करू शकत नाहीत, हा अगदी कृतद्वसद्धान्त िंालेला द्वदसतो. 
द्वमलटनिी गौण काव्ये ही तौलद्वनक दृष्ट्ट्या कमी दजाच्या साद्वहत्यप्रकारातं रिलेली आहेत : उदा. सुनीत, 
कँिंोनी (canzone) , मास्क; त्याचं्या ‘प्रधान’ काव्यापंैकी एक रीतसर शोकास्न्तका आहे व दोन 
महाकाव्येि आहेत. त्यातसुद्धा हे सवोच्च गणलेले दोन साद्वहत्य प्रकार आपण प्रमाणात्मक कसोटीवर 
पारखले, तर त्यात महाकाव्यि मात करील. पण यामुद्द्ाशी येताि अॅद्वरस्टॉटल अडखळला व 
परस्परद्ववरोधी मानदंडािंी छाननी करून सरतेशवेटी त्याने शोकास्न्तकेला पद्वहला क्रमाकं बहाल केला. 
याउलट पुनरुज्जीवनकालीन समीक्षकानंी महाकाव्याच्या बाजूने अद्वधक सुसंगतपणे कौल द्वदलेला आहे. 
यानंतरच्या कालखंडात या हक्कदारीच्या बाबतीत या दोन साद्वहत्यप्रकारािंा मागेपुढे घोळ िालू राद्वहला 
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असला, तरी हॉब्ज, ड्रायडन् झकवा ब्लेअर याचं्यासारयया नव्य अद्वभजातवादी समीक्षकानंी या दोहोंनाही 
प्रथम श्रेणी बहाल करण्यात समाधान मानलेले आहे. 
 

आता आपण श्लोकबद्धता वा छदोरिना ही द्वनरथुक तत्त्व ेलागू असणाऱ्या अन्य कोटींकडे येऊन 
ठेपतो. आपणास सुनीत, राँदो (Rondeau) व पोवाडा यािें वगीकरण कशा पद्धतीने करता येईल? ते 
साद्वहत्यप्रकार आहेत का? की त्यािंी कोटी त्याहून वगेळी व कमी प्रतीिी आहे? त्यानंा साद्वहत्यप्रकाराहूंन 
वगेळे काढण्यासाठी, पुष्ट्कळदा जमुन व फ्रें ि लेखकािंा कल त्यानंा ‘बदं्वदस्त रूपे’ मानून त्यािंा एक वगेळा 
वग ुकरावा, याकडे आहे. स्व्हएटर द्वनदान सुनीतािा तरी अपवाद करतो; परंतु आपण आपला कौल अद्वधक 
समावशेकतेच्या बाजूने द्वदला पाद्वहजे. मात्र या द्वठकाणी आपण पद्वरभाषेकडून मानदंडाच्या व्यायया 
करणाऱ्या टप्प्यावंर येऊन ठेपतो : ‘अष्टाक्षरी पद्य’ वा ‘द्विगणी पद्य’ असा काही साद्वहत्यप्रकार ठरतो काय? 
आपणास आस्स्तपक्षी उत्तर देणेि भाग आहे. यािा मद्वथताथु असा की, इंग्रजी आयादं्वबक पेंटॅद्वमटरच्या 
प्रमाणकाचं्या द्ववरोधी पार्श्ुभमूीवर, अठराव्या शतकातील अष्टाक्षरी कद्ववता झकवा द्ववसाव्या शतकातील 
द्विगणी कद्ववता ही भावद्वनक सूर आद्वण अस्स्मता या दृष्टींनी काव्यािा एक वैद्वशष्ट्ट्यपूणु प्रकार ठरू शकेल, 
[More accurately, the eighteenth century has two octosyllabic sequences – a comic (going back to Hudibras and coming on 
through Swift and Gay) and a meditativedescriptive (going back to ‘L’Allegro’ and, especially, ‘Il Penseroso’) .] तसेि या 
द्वठकाणी आपण केवळ छंदोबद्धतेनुसार वगीकरण करीत नसतो (जसे प्राथुनागीताचं्या संग्रहाच्या शवेटी C. 
M., L. M. इत्यादी अक्षरानंी दशदु्ववलेले असते.) , तर ज्यानंा ‘बाह्य’ रूपाबरोबर ‘अंतगतु’रूपही असते, 
अशा अद्वधक समावशेक गोष्टींिी आपण हातळणी करीत असतो. 
 

आमच्या मते, साद्वहत्यप्रकारािंीही संकलपना, ताद्वत्त्वक दृष्ट्ट्या बाह्यरूप (द्ववद्वशष्ट छंद वा संरिना) 
तसेि अंतगतु रूप (दृद्वष्टकोण, भावद्वनक सूर, प्रयोजन अद्वधक ढोबळ शब्दातं, द्ववषय व श्रोतृवग ुवािकवगु) 
अशा उभय रीतींवर आधारलेला साद्वहत्यकृतींिा एक संग्रह म्हणून केली पाद्वहजे. दशनुी स्वरूपािा पाया या 
दोहोंपैकी कोणताही असला (उदा. अंतगतु रूपाधारे ‘गोपगीत’, ‘व्यंगकाव्य’, बाह्यरूपाधारे द्विगणी पद्य व 
झपडाद्वरक उदे्दद्वशका) , तरी ही आकृती पुरी करण्याच्या दृष्टीने अन्य पद्वरमाणािा शोध घेणे, ही तदनंतरिी 
समीक्षात्मक समस्या ठरेल. 
 

काही काही वळेा तर मोठे उद बोधक स्थानातंर घडून येते. आद्वदम नमुन्याच्या ग्रीक व रोमन 
काव्याप्रमाणेि इंग्रजी काव्यातसुद्धा ‘शोकगीता’िा प्रारंभ िंाला, तो एलजायक कप्लेटने वा द्वडस्द्वटकने 
(distich : द्विपदी) िंाला; परंतु प्रािीन काळच्या एलेजायॅकगीतकारानंी, तसेि हॅमन्ड व शने्स्टन् या गे्र 
कवीच्या पूवुसूरींनी त्या बाबतीत आपणास मृताबद्दलच्या द्ववलापापुरते काही सीद्वमत करून घेतलेले नव्हते. 
तरीपण द्विपदीऐवजी (couplets) वीरगीतािी ितुष्ट्पदी (quatrain) योजून रिलेलया गे्र कवीच्या 
‘एलेजी’मुळे पादान्ती स्पष्ट यती येणाऱ्या द्विपद्यातूंन हळव्या व्यस्क्तद्वनष्ठ काव्यािी जी एक परंपरा िालत 
आलेली होती, ती अगदी िंपाट्याने खंद्वडत िंाली. 
 

अठराव्या शतकानंतर रूपद्वनष्ठ अपेक्षा व पुनरावृत्त होणारे आकृद्वतबधं बहुताशंी अस्तंगत िंालयाने 
साद्वहत्यप्रकारािंा इद्वतहास रिण्यािेि सोडून देणे बरे, असे कोणालाही वाटण्यािा संभव आहे. अशा 
प्रकारिी वानवा वृत्ती फ्रें ि व जमुन भाषातंील साद्वहत्यप्रकारद्ववषयक लेखनाच्या संबधंी अधूनमधून डोके वर 
काढीत असते. तसेि १८४०–१९४० हा तर प्रायः साद्वहत्यात एक अराजकािाि कालखंड म्हणता येईल. 
मात्र त्यािबरोबर भावी काळात आणखी काही प्रकार-द्वनयत अशा साद्वहत्याकडे आपणास पुनश्च वळावे 
लागते, यात शकंा नाही. 
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परंतु एकोद्वणसाव्या शतकात साद्वहत्यप्रकारािंी संकलपना आद्वजबात अस्तंगत होते, असे 
म्हणण्यापेक्षा द्वतिे स्थानातंर होते, असे म्हणणे अद्वधक श्रेयस्कर वाटते; साद्वहत्यप्रकारानंा वाट पुसत लेखन 
करण्यािी प्रथा कमी िंालेली होती एवढेि. एकोद्वणसाव्या शतकात वािकवग ु िंपाट्याने वाढला व 
पद्वरणामी हे प्रकार अलपायुषी तरी ठरले झकवा त्याचं्यातं दु्रतगतीने बदल तरी घडून आले. एकोद्वणसाव्या 
शतकात व आपलया काळात ‘कालखंड’च्या संकलपनेबाबत जी अडिण त्रस्त करते, तीि 
अडिण‘साद्वहत्यप्रकारा’ंबाबतही करते : साद्वहस्त्यक लेखनािी टूम वरिेवर बदलते आहे, याद्ववषयी आपण 
जागृत िंालेले आहोत—पन्नास वषांऐवजी दर दहा वषांनी एक नवी साद्वहस्त्यक द्वपढी उदयाला येत आहे. 
उदा. अमेद्वरकन काव्यप्रातंातील मुक्तच्छंदािे (vers libre) युग, एद्वलयटिे युग, ऑडन् िे युग. थोड्ा 
पुढच्या टप्प्यावर गेलो की, त्यातलया काही वगेळ्या वैद्वशष्ट्ट्यामंागे समान द्वदशा व समान गुणधमु आहेत, 
असे ध्यानात येणार नाही असे नाही. (जसे आता आपण वायरन्, वडुस्वथु, शलेी या सवांनािा इंग्रजी 
स्वच्छंदतावादी कवी म्हणून ओळखतो.) [Not till 1849, apparently, were the ‘Lake Poets’ first definitely grouped with 
Shelley, Keats, and Byron as English Romantics. See Wellek, ‘The Concept of Romanticism in Literary History’, Comparative 
Literature, Vol. I (1949) , esp. p. 16.]  
 

एकोद्वणसाव्या शतकाच्या बाबतीत साद्वहत्यप्रकारािंी उदाहरणे तरी कोणती ठरतात? व्हान् टीहम 
आद्वण इतर लेखक ऐद्वतहाद्वसक कादंबरीिा उल्लेख सतत करीत आलेले आहेत. [Paul Van Tieghem, ‘La Question 

des genres Ľittéraires, Helicon. I (1938) p, 95 ff.] ‘राजकीय कादंबरी’बद्दल (एम्. इ. स्स्पअरच्या एका द्वनबधंािा 
द्ववषय) काय म्हणणार? आद्वण जर राजकीय कादंबरी असू शकते, तर मग धार्ममक कादंबरी असा एखादा 
(ज्यामध्ये रॉबिथएल्साणमअर व कॉम्टन मकेॅन्िंीकृत द आल्िर टिेलस, तसेि बार्चेटिर िॉवसथ व सेलम 
चटपेल यािंा समावशे होईल.) साद्वहत्यप्रकार का असू नये? पण हे म्हणणे रास्त नाही. अशा ‘राजकीय’ व 
‘धार्ममक’ प्रकाराबंरोबर आपला तोल ढळून आपण द्ववषयवस्तूवर आधारलेलया एकद्वत्रत गटाकडे म्हणजेि 
एका द्ववशुद्ध समाजशास्त्रीय वगीकरणाकडे िुंकतो.अशा धतीवर वगीकरण करीत गेलयास, अथात, त्याला 
मुळी अंति राहणार नाही. उदा. ऑक्सफडु आंदोलनावरील कादंबरी, एकोद्वणसाव्या शतकातलया 
कादंबरीतील दयावदी, तसेि सागरी कादंबऱ्या. मग ऐद्वतहाद्वसक कादंबरी तरी वगेळी कशी? द्वतिा द्ववषय 
तुलनेने कमी सीद्वमत म्हणजे सबंध भतूकाळाला गवसणी घालण्याइतका मोठा असतो, म्हणून काही ती 
वगेळी ठरत नाही; तर ऐद्वतहाद्वसक कादंबरीिे नाते स्वच्छंदतावादी आंदोलन व राष्ट्रवाद याचं्याशंी 
जुळते—भतूकाळाकडे पाहण्यािी एक नवी वृत्ती, एक नवा दृद्वष्टकोण तीत अनुस्यतू असतो, म्हणूनि ती 
वगेळी होय. द कट सल ऑि ओरँचो या अठराव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या कादंबरीपासून तो थेट आजपयिंतिी 
गॉद्वथक कादंबरी हे यािे अद्यापही नमुनेदार उदारहण म्हणून सागंता येईल. कथाद्वनवेदनपर गद्य 
साद्वहत्यप्रकाराला लागू होणारे द्वनकष या प्रकाराला लागू होतात. सातत्याने आढळणाऱ्या सीद्वमत 
द्ववषयवस्तू वा आशयसूते्रि नव्हेत, तर त्यातूंन ठरीव तऱ्हेच्या रिनातंत्रािंा एक साठाही द्वदसून येतो 
(आनुषंद्वगक वणनेु व द्वनरूपणे–उदा. भग्न द्वकल्ले, रोमन कॅथॉद्वलक भयानक द्वशक्षा, रहस्यपूण ुव्यस्क्तद्विते्र, 
सरकत्या तावदानापलीकडूल भयुारी िोरवाटा, अपहरणे, अंधारकोठड्ा, द्वनजुन अरण्यात होणारा 
पाठलाग) याद्वशवाय आणखी एक कलात्मक उद्वद्दष्ट (Kunstwollen) असते. ते उद्वद्दष्ट म्हणजे वािकाला 
सुखद भीद्वतग्रस्ततेिा व रोमािंकाद्वरतेिा द्ववशषे तऱ्हेिा अनुभव प्राप्त करून देणे. (काही गॉद्वथकप्रवृत्तीिे 
पुरस्कते, ‘करुणा आद्वण भय’ हे अद्वरस्टॉटलीय सूत्रदेखील मनात पुटपुटले असतील) . [There are already 
many monographs on the Gothic genre – e.g. Edith Birkhead, The Tale of Terror..., London 1921; A. Killen, Le Roman terrifiant 
ou roman noir..., Paris 1923; Eino Railo, The Haunted Castle, London 1927; Montague Summers, The Gothic Quest..., London 
1938.]  
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एकंदरीत आपली साद्वहत्यप्रकारािंी संकलपना रूपद्वनष्ठतेकडे िुंकणारी हवी. अथात् द्वतिा ओढा 
राजकीय कादंबरी वा कारखान्यातील मजुरद्ववषयक कादंबरी यापेंक्षा ह्याद्वडब्रास्स्टक अष्ठाक्षरी कद्ववता 
(Hudibrastic octosyllabics) झकवा सुनीत अशा तऱ्हेच्या प्रकारािंी संकलपना करण्याकडे असला पाद्वहजे 
: आपण ‘साद्वहस्त्यक’ प्रकारािंा द्वविार करीत आहोत. कस्लपत कथेतर साद्वहत्याला लागू पडणाऱ्या 
द्ववषयद्वनष्ठ वगीकरणािंा नव्हे. अॅद्वरस्टॉटलच्या पोएणिक्समध्ये महाकाव्य, नाटक व भावकाव्य (‘Mellic’ : 
गीत) यानंा ठोकळ मानाने काव्यािे मूलभतू प्रकार म्हणून संबोधण्यात आले आहे व माध्यमातंील भेद 
दशदु्ववणारा द्वविार तसेि प्रत्येक प्रकाराच्या कलात्मक उद्वद्दष्टाच्या पूतीसाठी लागणारा औद्वित्यद्वविारही 
त्यात आलेला आहे. नाटक हे आयादं्वबक पद्यात असते, कारण ते संभाषणाला फार जवळिे असते. 
महाकाव्याच्या बाबतीत बोलण्यातलया भाषेिी िुकूनही आठवण होऊ न देणारे डॅस्क्टद्वलक हेक्िंामीटर हे 
वृत्त उद्वित ठरते. 
 

‘जर कोणी एखादे कथाकाव्य एखाद्या वगेळ्या वृत्तात वा द्ववद्ववध वृत्तातं रिील, तर ते अनुद्वित 
ठरेल. कारण वीरगीती (Heroic) ही सवुवृत्तामध्ये डौलदार व भारदस्त आहे व म्हणून तीत परभाषेतील 
शब्द, रूपके व सवु प्रकारिी सालंकारता सहज स्वीकायु ठरते. [Poetics, Chap. 24.]  
 

‘वृत्त’ व ‘श्लोक’ याचं्याहूंन ‘रूपबधंा’िी वरिी पातळी म्हणजे ‘संरिना’ (उदा॰संद्ववधानकािी खास 
प्रकारिी संघटना) . ही आपलयाला काही प्रमाणात तरी परंपरागत म्हणजे ग्रीकािें अनुकरण करणारे 
महाकाव्य व शोकास्न्तका यामंध्ये आढळतो (कथावस्तूला मध्येि प्रारंभ करणे, शोकास्न्तकेतील देवािा 
उलटणारा फेरा, तीन प्रकारिी ऐक्ये) . मात्र सवुि ‘अद्वभजात तंते्र’ही काही संरिनाद्वनष्ठ वाटत नाहीत. 
लढाईच्या वणनुािे उतारे पातालावतरणािी वणनेु ही द्ववषयवस्तूशी व कथासूत्राशी द्वनगद्वडत वाटतात. 
‘सुद्ववद्वहत नाटक’ (wellmade play) झकवा गुप्तिरी कादंबरी (खुनी रहस्यकथा) यामंध्ये ज्या तऱ्हेिे घट्ट 
द्ववणीिे संद्ववधानक असते, त्याि प्रकारिी संरिना त्यािंी असते. यािंा अपवाद केलयास, अठराव्या 
शतकानंतरच्या साद्वहत्यात हा स्तर नेमका हुडकणे, हे सोपे नाही. परंतु शकेाव्हप्रणीत या परंपरेतील 
लघुकथेतही एक प्रकारिी संघटना म्हणजे संरिना असतेि. मात्र ती पो झकवा ओ. हेन्री याचं्या धतीच्या 
लघुकथेहून वेगळी असते, इतकेि काय ते. (वाटलयास आपण द्वतला ‘अद्वधक द्वशद्वथल’ स्वरूपािी संघटना 
म्हणू शकू.) [See Arthur Mizener’s reply to Ransom : ‘The Structure of Figurative Language in Shakespeare’s Sonnets’, 
Southern Review, V (1940) , pp. 730-47.]  
 

साद्वहत्यप्रकाराचं्या द्वसद्धान्ताद्ववषयी मनोमन आस्था असणारानंी ‘अद्वभजातकालीन’ द्वसद्धान्त व 
आधुद्वनक द्वसद्धान्त यामंध्ये जो व्यवच्छेदक फरक आहे, त्याबाबत घोटाळा न करण्यािी दक्षता घेतली 
पाद्वहजे. अद्वभजातवादी द्वसद्धान्त हा द्वनयामक व आदेशात्मक आहे. मात्र जी आिरट अद्वधकृतता पुष्ट्कळदा 
या ‘द्वनयमा’वर अद्यापही अध्योरोद्वपत केली जात असते, तशी ती त्यानंा नसते. प्रकृती आद्वण महत्ता या 
बाबतींत एक साद्वहत्यप्रकार दुसऱ्याहून द्वभन्न असतो, एवढेि मानून अद्वभजाततावादी द्वसद्धान्त थाबंत नाही, 
तर त्याचं्यामधील पथृगात्मता तशीि राखली जावी, त्याचं्यात भेसळ होता कामा नये, यावरही त्यािा 
कटाक्ष असतो, ‘साद्वहत्यप्रकाराचं्या द्ववशुद्धते’िे तत्त्व (‘genre tranche’) म्हणतात, ते हेि होय. [See Irving 
Babbitt, The New Laokoön, 1910. Andre Chénier (1762-94) held the distinction between genres to be a pehnomenon of nature. 
In ‘L’Invention’, he writes : 
La nature dicta vingt genres opposes 
D’un fil léger entre eux chez les Grecs divisés; 
Nul genre, s’echappant de ses bornes prescrites, 
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N’aurait osé d’un autre envahir les limites.] या तत्त्वािी सुसंगत स्वरूपात काटेकोर माडंणी कधीि केलेली 
नसली, तरी त्यात खरेखुरे सौंदयुशास्त्रीय तत्त्व (नुसता एखादा जाद्वतभेदाद्वधद्वष्ठत संि नव्हे) गोवलेले होते. 
भावद्वनक सुराच्या कमुठ एकात्मतेला, द्ववद्वशष्ट तऱ्हेच्या शलैीच्या द्ववशुद्धतेला व ‘सरलते’ला आवाहन हेि ते 
सौंदयुशास्त्रीय तत्त्व होय. म्हणजेि एकेरी संद्ववधानक वा एकेरी आशयसूत्र यांप्रमाणेि एक एक भावनेवर 
(भयानक वा हास्य) केलेले कें द्रीकरण होय. तसेि त्यात द्ववशषेीकरणाला आद्वण अनेकतावादाला आवाहन 
होते : प्रत्येक प्रकारच्या कलेिी स्वतःिी एक क्षमता आद्वण स्वतःिा असा एक वगेळा आनंद असतो : 
काव्याने तरी ‘द्वित्रात्मक’ वा ‘संगीतात्मक’ बनण्यािी झकवा संगीताने तरी दशनुात्मक व कथात्मक 
बनण्यािी खटपट का करावी? ‘सौंदयात्मक द्ववशुद्धते’िे तत्त्व या अथाने घेतलयास आपण अशा द्वनष्ट्कषाप्रत 
येऊन ठेपतो की, झसफनी [वाद्यवृदंात्मक संगीतािा एक महत्त्वािा प्रकार] ही संगीद्वतका (opera) वा 
ओद्वरटोद्वरयो (गानवृदंात्मक व वाद्यवृदंात्मक अशा उभय तंत्रानंी युक्त; पण नेपर्थयाद्वभनयादी तंत्रद्ववरहीत 
असे नाट्यवािन) याचं्यापेक्षा अद्वधक शुद्ध ठरते व द्वतच्यापेक्षा स्स्रंग् क्काटेट (व्हायोद्वलनिी जोडी, स्व्हयोला 
व िेलो या तंतुवाद्यािंीिौकडी : िेंबरम्यूद्विंकिा एक प्रकार) हे द्ववशुद्धतर ठरते. [कारण त्यात लाकडी 
सुधीर (wood winds) द्वपतळी सुषीर (Brasses) व अवनद्ध वादे्य (percussive instruments) वगळून 
केवळ वाद्यवृदंापैकी एकि गट उपयोद्वजला जातो.]  
 

अद्वभजातवादी द्वसद्धान्तानुसार साद्वहत्यप्रकारातं सामाद्वजक भेदाभेदही केलेला होता. महाकाव्य 
आद्वण शोकास्न्तका यामध्ये राजेरजवाड्ाचं्या, सुखास्न्तकेमध्ये मध्यम वगीयाचं्या (नागर, उच्चभ्र)ू व 
व्यंगकाव्य आद्वण प्रहसन यामंध्ये सामान्य माणसाच्या वतुनव्यापारािी हाताळणी केलेली असते. 
साद्वहत्यप्रकारानुंसार पात्रसंिात जशी काटेकोर द्ववभागणी आहे, तशीि या द्ववभागणीशी जुळेल अशी 
‘औद्वित्य’ तत्त्वािी (वगीय ‘आिारािंी’) श्रेणी आहे; तदनुसार शलैी व शब्दकळा याबंाबतही उत्तम, मध्यम 
व कद्वनष्ठ असे स्तरभेदही केलेल आहेत. [The social implications of the Renaissance genre hierarchy, long familiar, are 

specifically studied in Vernon Hall’s Renaissance Literary Criticism, New York 1945.] याद्वशवाय अद्वभजाततावादी 
द्वसद्धान्तात साद्वहत्यप्रकारािंी एक तरतमात्मक प्रतवारी कस्लपलेली आहे. ह्या प्रतवारीत केवळ पात्रािंा 
दजा झकवा शलैी हीि अंगे ध्यानात घेतली आहेत, असे नाही, तर लाबंी आद्वण आकारमान (आवगे द्वटकवनू 
धरण्यािी क्षमता) तसेि भावद्वनक सुरािे गाभंीयुसुद्धा द्वविारात घेतले गेले आहे. 
 

जाद्वतव्यवस्थेद्ववषयी (Genology–व्हॅन टीहमने आपलया अध्ययनाला लावलेले नाव) [Van Tieghem, 

op cit. p. 99] सहानुभतूी असणाऱ्या आधुद्वनकास नव्यअद्वभजाततावादी द्वसद्धान्तािे समथुन करण्यािी इच्छा 
होण्यािा संभव आहे. त्याला असेही वाटण्यािा संभव आहे की, द्वसद्धान्तकारानंी आजवर केले, त्याहून 
अद्वधक िागंले (सौंदयुशास्त्रीय द्वसद्धान्तावर आधारलेले) समथुन प्रत्यक्षात करता येईल. सौंदयात्मक 
द्ववशुद्धतेिे तत्त्व माडंताना हे समथुन अंशतः आम्ही पुढे ठेद्ववलेि आहे. परंतु या जाद्वतव्यवस्थेला एका एकेरी 
परंपरेिे वा एकेरी द्वसद्धान्तािे रूप देऊन संकुद्वित बनद्ववता कामा नये. अद्वभजाततावाद हा सौंदयुशास्त्रीय 
पद्धती, प्रकार व रूपबधं याबंाबत केवळ असद्वहष्ट्णूि नव्हे, तर खरोखर अजाणि होता. गॉद्वथक पद्धतीिे 
प्राथुनामंद्वदर (cathedral) हा ग्रीक देवालयाहूंन अद्वधक व्याद्वमश्र असा रूपबंध आहे; असे द्वदसण्याऐवजी 
त्यात अद्वभजाततावादाला आकारहीनताि द्वदसली. तीि गोष्ट साद्वहत्यप्रकारािंी आहे. प्रत्येक संस्कृतीिे 
खास स्वतःिे साद्वहत्य प्रकार असतात. द्विनी, अरेद्वबयन, आयद्वरश; व मौद्वखक स्वरूपािे आद्वदम 
साद्वहत्यप्रकारही आहेत. मध्ययुगातील साद्वहत्यात तर साद्वहत्यप्रकारािंी नुसती रेलिेलि आहे. [See e.g. 
Warner F. Patterson’s Three Centuries of French Poetic Theory..., Ann Arbor 1935, Part III, for a list of medieval verse genres 
and subgenres.] ग्रीको–रोमन साद्वहत्यप्रकाराचं्या अंद्वतम स्वरूपािे समथुन करण्यािी आपणास मुळीि 
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आवश्यकता नाही, तिति ग्रीकोरोमन पद्धतीच्या एकाि तऱ्हेच्या सौंदयुशास्त्रीय द्वनकषाला आवाहन 
करणाऱ्या प्रकारद्ववषयक द्ववशुद्धतेच्या तत्त्वािे समथुन करण्यािी आवश्यकता नाही. 
 

साद्वहत्यप्रकारद्ववषयक आधुद्वनक द्वसद्धान्त उघड उघड वणुनात्मक स्वरूपािा आहे. संभाव्य 
प्रकाराचं्या संययेवर तो मयादा घालीत नाही, तसेि लेखकानंा ठरीव द्वनयमािें आदेशही देत नाही; 
परंपरागत प्रकारातं ‘द्वमश्रण’ होऊ शकते व त्यातूंन नवा प्रकार उद्भव ूशकतो,असे मी मानतो (शोकात्म–
सुखास्न्तकेसारखा, tragi–comedy) . ‘द्ववशुद्धते’बरोबरि समावशेकतेच्या वा ‘समृद्धते’च्या तत्त्वावरही 
साद्वहत्यप्रकार उभे करता येतात, हे त्याच्या द्वनदशनुास येत असते (वृद्धी व क्षय या दोन्ही गोष्टींतून 
साद्वहत्यप्रकार साधले जातात) प्रत्येक ‘मौद्वलक प्रद्वतभावतं’ व प्रत्येक कलाकृती ही अनन्यसाधारण असते, 
या तत्त्वावर स्वच्छंदतावाद्यानंी भर द्वदलयापासून आधुद्वनक द्वसद्धान्त हा प्रकाराप्रकारामंधील वगेद्वळकीला 
महत्त्व देण्याऐवजी प्रत्येक साद्वहत्यप्रकारािा साधारण द्ववभाजक काय, त्यामधील सवुसामान्य साद्वहस्त्यक 
रिनातंते्र कोणती व त्यािे साद्वहस्त्यक प्रयोजन कोणते, याति रस घेत असतो. 
 

एखाद्या साद्वहत्यकृतीपासून वािकानंा होणारा आनंद हा नावीन्याच्या दशनुािी जाणीव तसेि 
पूवुपद्वरद्वितािी ओळख पटलयािी जाणीव अशा अभयद्ववध जाद्वणवाचं्या संयोगातून द्वमळत असतो. 
संगीतामधील सोनाटा व फ्यूग (Fugue) हे प्रकार आकृद्वतबधंािी खूण पटवनू घेण्यािी उघडउघड 
उदाहरणेि होत. खुनी रहस्यमय कादंबरीत संद्ववधानकािा क्रमाक्रमाने संकोि होत जातो झकवा त्यािी 
वीण अद्वधकाद्वधक घट्ट होत जाते. पुराव्याच्या धाग्यादोऱ्यािें द्वतथे क्रमशः कें द्रीकरण (ईद्वडपस् 
नाटकातलयाप्रमाणे) होत जाते. पूणुतया पद्वरद्वित व पुनरुक्त आकृद्वतबधं कंटाळवाणा होतो, तर पूणतुया 
नवा प्रकार एकदम दुबोध ठरतो–इतकेि नव्हे, तर अशा प्रकारिी संकलपनाि अशक्य आहे. तसे पाहता, 
साद्वहत्यप्रकार म्हणजे लेखकाच्या हाताशी असलेलया व वािकाला पूवुज्ञात असलेलया सौंदयात्मक 
रिनातंत्रािे संकद्वलत प्रस्तुतीकरण असते. िागंला लेखक द्ववद्यामान साद्वहत्यप्रकाराला काही अंशी 
द्विकटून राहतो, तर काही अंशी तो त्याच्या कक्षा रंुदावनू ताणून घेतो. एकंदरीत महान लेखक हे 
साद्वहत्यप्रकारािें नवसंशोधक क्वद्विति असतात : शके्स्द्वपयर आद्वण रासीन, मोद्वलयर आद्वण बेन जॉन्सन्, 
द्वडकन्स आद्वण दोस्तोएव्हस्की हे इतराचं्या श्रमािंाि फायदा उठवताना द्वदसतात. 
 

साद्वहत्यप्रकाराच्या अभ्यासाच्या सहजगम्य मूलयापंैकी एक मूलय असे की, त्या अभ्यासामुळे आपले 
लक्ष साद्वहत्याच्या अंतगुत द्ववकासाकडे नेमके वधेले जाते. हेन्री वलेस् याने या द्ववकासाला (न्य ू पोएट्स् 
फ्रॉम्ओल्ड, १९४० या गं्रथात) ‘साद्वहस्त्यक जननशास्त्र’ (Literary genetics) म्हणून संबोधले आहे. अन्य 
मूलयके्षत्राचं्या बाबतीत साद्वहत्यािे संबधं कोणतेही असोत, पुस्तकािंा पुस्तकावंर प्रभाव पडतो, पुस्तके ही 
अन्य पुस्तकािें अनुकरण, द्ववडंबन वा रूपातंर करीत असतात व केवळ द्वनद्वश्चत कालानुक्रमानुसार येणाऱ्या 
पुस्तकाचं्या बाबतीति हे घडते असे नव्हे. आधुद्वनक साद्वहत्य प्रकाराचं्या व्यायया करण्यासाठी एखाद्या 
अत्यत प्रभावी लक्षणीय पुस्तकापासून झकवा लेखकापासून प्रारंभ करून त्याचं्या पुढील काळात उमटलेलया 
पडसादािंा शोध घेणे, हेि बहुधा सवांत श्रेयस्कर ठरते : एद्वलयट व ऑडन्, पू्रस्त् व काफ्का यािें 
साद्वहत्यके्षत्रातील पद्वरणाम. 
 

साद्वहत्यप्रकाराचं्या द्वसद्धान्तासंबधंी काही महत्त्वािे मुदे्द आम्हाला सुिवावसेे वाटतात;मात्र आम्ही 
केवळ प्रश्न वा तात्पुरते मुदे्दि पुढे माडूं शकू. यापंैकी एक मुद्दा, द्ववकद्वसत साद्वहत्यािें आद्वदम प्रकाराशंी 
(लोकसाद्वहत्य व मौद्वखक साद्वहत्य याचं्याशी) जे नाते असते, त्याच्याशी द्वनगद्वडत आहे. रद्वशयन 
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रूपवाद्यापंैकी श कोलोव्स्की यािे मत असे आहे की, नव े प्रकार आणणे यािा अथु इतकाि की, कद्वनष्ठ 
दजाच्या (अधसुाद्वहस्त्यक) प्रकारानंा पंस्क्तपावन करून घेणे. दोस्तोएब्हस्कीच्या कादंबऱ्या म्हणजे 
गौरवास्पद ठरलेलया गुन्हेगारी कादंबऱ्यािंी माद्वलकाि, द्वित्तथरारक अशा त्या अद भतु कथाि (romans a 
sensation) होत. ‘पुद्वश्कनच्या भावकद्ववता ‘आलबम व्हसेस्’ वरून, ब्लोकच्या द्वजप्सी गीतावंरून, तर 
मायकोव्हस्कीच्या हनीपेपर पोएरी’वरून घेतलेलया आहेत.’ [See bibliography.] बेटोलड बे्रश्ट याने जमुन 
भाषेत व ऑडन्ने इंग्रजीत, लोकद्वप्रय िलनी काव्यािे गंभीर साद्वहत्यात रूपातंर करण्यािा जाणीवपूवुक 
प्रयत्न केलयािे द्वदसून येते यावरून साद्वहत्याला पुन्हा रानवट जोष आणण्याच्या द्वक्रयेिारे 
(rebarbarization) स्वतःिे नूतनीकरण करून घेण्यािी सतत गरज असते, [For the ‘rebarbarization’ of 
literature, see the brilliant article, ‘Literature’ by Max Lerner and Edwin Mims, Jun. Encyclopaediaof the Social Sciences, IX 
(1933) , pp. 523-43.] ही भदू्वमका पुढे माडंता येईल. आंदे्र जोलसिी भदू्वमका याि धतीिी आहे. त्याने प्रद्वतपादन 
केले आहे की, व्याद्वमश्र साद्वहत्य प्रकार अद्वत साध्यासुध्या घटकातूंन द्ववकद्वसत होतात. ज्याचं्या संयोग–
प्रद्वक्रयेतून आपण सवु साद्वहत्यप्रकारातूंन पोहोिू शकतो, असे जोलसला आढळून आलेले आद्वदम वा मूलभतू 
साद्वहत्य प्रकार येणेप्रमाणे : पुराणकथा Legende) ,दंतकथा (sage) , द्वदव्यकथा (Myth) कूटे (rätsal) 
म्हणी (spruch) कहाणी (kasus) , संस्मरणीय विन (memorable) परीकथा (marchen) , कोटी 
(witz) . [André Jolles, Einfache Formen, Halle 1930. Jolles’s list corresponds roughly to the list of folk-types, or ‘forms of 
popular literature’, studied by Alexander H. Kappe in his Science of Folk-Lore, London 1930 : the Fairy Tale, the Merry Tale (or 
Fabliau) , the Animal Tale, the Local Legend, the Migratory Legend, the Prose Saga, the Proverb, the Folk-Song, the Popular 
Ballad, Charms. Rhymes, and Riddles.] कादंबरीिा इद्वतहास काहीसे अशाि पद्धतींच्या द्ववकासािे उदाहरण 
म्हणून सागंता येईल : पमेला, िॉम नोन््, व णरटरटम शडँी यामंध्ये प्रगलभावस्थेला पोिलेलया या 
साद्वहत्यप्रकारामागे पत्र, दैनंद्वदनी, प्रवासवृत्त (झकवा ‘कालपद्वनक प्रवासवृत्त’) यासंारखे सरधोपट प्रकार 
(einfache Formen) तसेि आठवणी, सतराव्या शतकातील ‘स्वभावद्वित्र,’ द्वनबधं, त्यािबरोबर 
रंगभमूीवरील सुखास्न्तका, महाकाव्य व अद भतुरम्य कादंबऱ्या यासंारखे प्रकारही आहेत. 
 

दुसऱ्या मुद्द्ािा संबंध साद्वहत्यप्रकाराचं्या सातत्यपरंपरेशी द्वनगद्वडत आहे. फ्रें ि साद्वहत्येद्वतहासात 
सतराव्या शतकातील धार्ममक प्रविनपद्धतीिे (थोडाफार खंड पडून) एकोद्वणसाव्या शतकातील 
भावकाव्यामध्ये रूपातंर होते, अशा द्ववद्वशष्ट स्वरूपािे उत्क्रादं्वतद्ववषयक जीवशास्त्रीय द्वसद्धान्त माडूंन 
बु्रनेद्वतयरने (Brunetiere) साद्वहत्यप्रकारातंील ‘जाद्वतव्यवस्थे’िे नुकसानि केलेले आहे, हे आता 
साधारणतः मान्य िंालेले आहे. [Ferdinand Brunetiere.L Evolution des genres dans l histoire de la litterature Paris 1890.] 

ही तथाकद्वथत सातत्यकलपना (होमरप्रणीत महाकाव्य आद्वण ववे्हली कादंबऱ्या, दरबारी छंदोबद्ध 
अद भतुरम्य कथाप्रबधं आद्वण आधुद्वनक मनोवैज्ञाद्वनक कादंबरी यामंध्ये व्हॅन् द्वतहेम याने जोडलेले संबंध 
झकवा स्थल व काल या पद्वरमाणािंारे परस्परापंासून अलग असणाऱ्या कलाकृतींच्या बाबतीत कस्लपलेले 
दुव)े लेखक व वािक याचं्या आद्वदम प्रवृत्तींत आढळून येणाऱ्या सादृश्यसंबंधावर आधारलेली आहे, असे 
द्वदसेल. (quelques tendances primordiales) .परंतु हे संबंध प्रद्वतद्वनद्वधभतू ठरणारे नाहीत, (‘les 
genres litteraires-proprement dits) [Van Tieghem. Helicon. 1 (1938) , p. 99.] अशा शरेा मारून व्हॅन् द्वतहेम 
हा अशा प्रकारिे सादृश्यसंबधं जोडण्यापासून दूर राहतो. साद्वहत्यप्रकारानंा वांद्वशक क्रम व एकात्मता 
असते, असा दावा करण्यासाठी काही एक सुद्वनद्वश्चत स्वरूपािे रूपगत सातत्य दाखवनू देता येणे अगत्यािे 
आहे. शोकास्न्तका हा एकि साद्वहत्यप्रकार आहे काय? आपण कालखंडानुसार व राष्ट्राराष्ट्रानुंसार 
शोकास्न्तकेच्या द्ववद्ववध तऱ्हानंा मान्यता देत असतो : ग्रीक, एद्वलिंाबेथकालीन, फ्रें ि अद्वभजातवादी, 
एकोद्वणसाव्या शतकामधील जमुन शोकास्न्तका हे सारे द्वभन्न द्वभन्न प्रकारिे साद्वहत्यप्रकार मानायिे की त्यानंा 
एका साद्वहत्यप्रकाराच्या प्रजाती मानावयाच्या? यािे उत्तर अंशतः तरी प्रािीन अद्वभजातता–कालापासून 
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िालत आलेलया रूपगत सातत्यावर तसेि अंशतः लेखनहेतूवर अवलंबनू आहे, असे द्वदसून येते. 
एकोद्वणसाव्या शतकाशी येताि हा प्रश्न अद्वधक अवघड बनतो. शकेोव्हिे चेरी ऑचथडथ व सीगल, इब्सेनिी 
घोटि् रॉटमर–शोल्म, माटिर णबल्डर यानंा काय म्हणावयािे? या शोकास्न्तका आहेत काय? पद्याऐवजी 
गद्यात रूपातंर िंालयाने माध्यम बदलले आहे, ‘शोकान्त नाद्वयका’िी संकलपना पालटलेली आहे. 
 

या प्रश्नातूंन आपण साद्वहत्यप्रकाराचं्या इद्वतहासािे स्वरूप काय, या समस्येशी येऊन ठेपतो. 
एकीकडे समीक्षात्मक इद्वतहासलेखन ही अशक्य गोष्ट आहे (कारण शके्स्द्वपयरच्या शोकास्न्तका प्रमाणक 
म्हणून मानलयास ग्रीक व फ्रें ि शोकास्न्तकेवर अन्याय होतो.) , असे प्रद्वतपादन केले जात असते, तर 
दुसरीकडे इद्वतहासाच्या तत्त्वज्ञानाद्वशवाय रिलेला इद्वतहास म्हणजे केवळ शकावलीि होय, असेही मत पुढे 
माडंले जात असते. [Viétor has held both positions in turn : see his Geschichte der deutschen Ode Munich 1923) and essay 
cited in note 7; see also Günther Müller. ‘Bemerkungen zur Gattungspoetik’, Philosophischer Anzeiger, III (1929) , pp. 129-47.] 
या दोन्ही मतातं तर्थय आहेि. या बाबतीत रास्त उत्तर असे द्वदसते की, एद्वलिंाबेथकालीन शोकास्न्तकेिा 
इद्वतहास हा शोकास्न्तकेिी शके्स्द्वपयरच्या द्वदशनेे होत गेलेली प्रगती व तदुत्तरकालात होत गेलेला ऱ्हास या 
पद्वरभाषेत रिता येईल. परंतु शोकादं्वतकेच्या इद्वतहासासारयया कोणत्याही गोष्टीच्या बाबतीत मात्र दुहेरी 
पद्धतीिा अवलंब करावा लागेल. म्हणजे एक तर ‘शोकादं्वतके’िी सवुसामान्य रूपद्वनद्वश्चती ठरवावी लागेल 
व राष्ट्रातील शोकात्मप्रणाली आद्वण द्वतिे उत्तरकालीन वारसदार यामंधील दुव्यािंा शोध शकावलीच्या 
धतीवर घ्यावा लागेल; मात्र या सातत्यकलपनेवर समीक्षात्मक क्रमद्ववकासािा आणखी एक अथु बाहेरून 
अध्यारोद्वपत करावा लागेल. (उदा. ज्योदेलपासून रासीनपयिंतिी तसेि रासीनपासून व्होलतेरपयिंतिी फ्रें ि 
शोकादं्वतका)  
 

साद्वहत्यप्रकारािंा प्रस्तुतिा द्ववषय असा आहे की, साद्वहत्येद्वतहास आद्वण साद्वहत्यसमीक्षा याचं्या 
परस्परसंबंधाद्ववषयी अगदी कें द्रवती प्रश्न तो उपस्स्थत करतो, हे स्पष्ट आहे. एखादा वग ुआद्वण ज्यािंा तो 
बनलेला असतो, त्या व्यक्ती, व्यष्टी आद्वण समष्टी, सावुद्वत्रक द्ववधानािंी मूलप्रकृती यातंील नात्याचं्या 
ताद्वत्त्वक समस्या प्रस्तुत द्ववषयामुळे खास साद्वहस्त्यक संदभात उभ्या केलया जातात. 
 
2. [N. H. Pearson, ‘Literary Forms and Types...’, English Institude Annual, 1940 (1941) , p. 59 ff., especially p. 70.]  
 
15. [While Shaw and Barrie made a bid for a double audience by their prefaces and their novelistically detailed, imagistically 
suggestive stage directions, the whole tendency of dramaturgic doctrine today is against any judgement of a play divorced from, 
not inclusive of, its stagecraftness or theatreness : the French tradition (Coquelin, Sarcey) and the Russian (Stanislavsky – 
Moscow Art Theatre) agree on this.]  
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१८ 
मूल्यमापन 
 
 

एखादी वस्तू ‘मौलयवान मानणे’ आद्वण द्वतिे ‘मूलयमापन करणे’ या दोहोंत फरक करणे, सोद्वयस्कर 
ठरते. अगदी इद्वतहासकाळापासून आपली मानवजाती मौद्वखक व मुद्वद्रत साद्वहत्याला ‘मौलयवान’ मानीत 
आलेली आहे, म्हणजे त्याचं्याद्ववषयी ती मनोमन आस्था बाळगीत आलेली आहे, परंतु साद्वहत्यािे वा द्ववद्वशष्ट 
साद्वहत्यकृतींिे ‘मूलयमापन करणारे’ समीक्षक व तत्त्वज्ञानी हे अकरणात्मक द्वनष्ट्कषाप्रत पोहोिू शकतात. 
कोणत्याही पद्वरस्स्थतीत आपली वाटिाल आस्थेवाईक अनुभतूीकडून द्वनणयुाच्या प्रद्वक्रयेकडे िाललेली 
असते. प्रमाणकाच्या (norm) संदभात द्वनकष लावनू तसेि द्ववद्वशष्ट वस्तूिी तद्वदतर वस्तंूशी आद्वण 
आस्थाद्ववषयाशंी तुलना करून आपण त्या वस्तूिी वा आस्थाद्ववषयािी प्रतवारी ठरवीत असतो. 
 

मानवजातीच्या या साद्वहत्यद्ववषयक आस्थेिे काहीशा अद्वधक तपद्वशलात द्वशरून वणनु करण्यािा 
प्रयत्न केलयास आपण व्याययाद्ववषयक अडिणीत गुंतून पडतो. संगीत, नृत्य व धार्ममक द्ववद्वधकाडं 
याचं्यासारयया सासं्कृद्वतक गुंत्यातून साद्वहत्यािा उगम िंाला असावा, असे वाटते; पण या उगमाकडे 
कोणत्याही आधुद्वनक अथाने पाहू लागलयास ही उगमािी द्वक्रया अगदी मंद आद्वण क्रमाक्रमाने घडत आलेली 
आहे, असे द्वदसून येते. मानवजातीला साद्वहत्याद्ववषयी जी जवद्वळकेिी ओढ वाटते, द्वतिे वणनु करायिे 
म्हटलयास त्या ओढीच्या घटकािें द्ववश्लेषण करावे लागते. खरोखर साद्वहत्याला लोक कशासाठी मौलयवान 
समजतात! त्यािे मोल, महत्त्व वा आस्था वाटते, ती कोणत्या स्वरूपािी’ असते? यािे उत्तर ‘द्ववद्ववध 
स्वरूपािी’ असे आपण देऊ : होरेसप्रणीत ‘संुदर आद्वण उपयुक्त’ (‘dulce et utile’) या सूत्रािा अनुवाद 
‘मनोरंजन’ आद्वण ‘नैद्वतक उन्नयन’ ‘द्वक्रडा’ आद्वण ‘सोदे्दश कायु’‘अंद्वतम मूलय’ आद्वण ‘साधनमूलय’ झकवा 
‘कला’ आद्वण ‘मतप्रिार’,—झकवा कला हे स्वयमेव साध्य आद्वण कला हे सामाद्वजक द्ववद्वधकाडं व 
सासं्कृद्वतक दुवा, अशा पद्वरभाषेत आपणास करता येईल. 
 

आता जर का आपण प्रमाणकादं्ववषयीिा प्रश्न उपस्स्थत केला—म्हणजे लोकानंी साद्वहत्यािे मूलय 
वा मूलयमापन कसे करावे?—तर मात्र काही व्याययािंा प्रपिं करूनि त्यािे उत्तर द्याव ेलागेल. साद्वहत्य 
म्हणून जे काही असते, त्या त्याच्या स्वरूपाति लोकानंी त्याला मौलयवान समजावयास हवे; त्याच्या 
सादं्वहस्त्यक मूलयाच्या पद्वरभाषेत व प्रमाणाति लोकानंी त्यािे मूलयमापन केले पाद्वहजे. [S. C. Pepper, Basis of 
Criticism, Cambridge, Mass. 1945, p. 33 : ‘Definition – as the qualitative criterion of aesthetic judgement determining what is or 
is not an aesthetic value and whether its value is positive or negative. Intrinsic standards – as quantitative criteria determining the 
amount of aesthetic value.... Standards are therefore derived from definitions : the quantitative criteria come from the 
qualitative.’] साद्वहत्यािी प्रकृती, प्रयोजन व मूलयमापन यामंध्ये अद्वनवायु असा द्वनकटिा सहसंबधं असावयास 
हवा. एखाद्या वस्तूिा उपयोग–द्वतिा नेहमीच्या सवयीतला व सवाद्वधक कौशलयपूण ु व औद्वित्यपूणु 
उपयोग– हा द्वतच्या प्रकृतीने (वा द्वतच्या संरिनेने) आखून द्वदलेला असायलाि पाद्वहजे. कायास्न्वत 
असताना द्वतिे जे प्रयोजन असते, तेि शक्यता स्वरूपामधील द्वतिी प्रकृती असते. ती वस्तू जे करते 
[साधते] , ते म्हणजेि ती वस्तू होय. ती वस्तू जे काही असते, तेि ती करीत असते व तेि द्वतने करायला 
[साधायला] हव.े वस्तू ज्या काही असतात व त्या जे काही करू शकतात, त्यासाठीि आपण त्यानंा 
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मौलयवान समजले पाद्वहजे, तसेि समान प्रकृती आद्वण समान प्रयोजन असणाऱ्या इतर वस्तंूशी तुलना 
करून आपण त्यािें मूलयमापन केले पाद्वहजे. 
 

साद्वहत्याच्या स्वतःच्या प्रकृतीच्या पद्वरभाषेत व प्रमाणाति आपण त्यािे मूलयमापन केले पाद्वहजे. 
त्यािी स्वतःिी प्रकृती काय आहे? साद्वहत्य, साद्वहत्य म्हणजे तरी काय? ‘द्ववशुद्ध’ साद्वहत्य कोणते? या 
प्रश्नासाठी उपयोद्वजलेलया वाक्यप्रयोगातंि काही एक द्ववश्लेषणात्मक झकवा अवातंर गोष्टींच्या दूरीकरणािी 
प्रद्वक्रया अनुस्यतू आहे; या तऱ्हेिे उत्तर ‘द्ववशुद्ध काव्य’– प्रद्वतमावाद झकवा नादानुवर्मतत्व (echolalia) या 
संकलपनाशंी येऊन द्वभडते. परंतु द्ववशुद्धतेच्या आग्रह धरून या द्वदशानंी वाटिाल करीत पुढे जाण्यािा 
प्रयत्न केलयास आपणास दृश्य प्रद्वतमासृष्टी व श्रुद्वतसुभगता याचं्या द्वमश्रणािी वाटणी द्वित्रकला आद्वण संगीत 
यामंध्ये करून द्यावी लागते व काव्यि मुदलता लुप्त होऊन बसते. 
 

या तऱ्हेिी द्ववशुद्धतेिी संकलपना मूलघटकािें द्ववश्लेषण करणारी असते. यापेक्षा संघटना व 
प्रयोजन यापंासून प्रारंभ करणे हेि अद्वधक श्रेयस्कर. एखाद्या कृतीत मूलघटक कोणते आहेत, यापेक्षा द्वतिी 
घटकतत्त्व ेकशा रीतीने संघद्वटत केलेली आहेत व त्यािें प्रयोजन काय आहे, यावरि ती कृती साद्वहत्य आहे 
की नाही, हे ठरत असते. [We are talking now of ‘literature’, using the word as a ‘qualitative criterion’ (whether it is literary 
in its nature – literature and not science, social science, or philosophy) ; we are not using the word in its honorific, comparative 
sense, of ‘great literature’.] द्ववशुद्ध साद्वहत्याच्या काही जुन्या पुरस्कत्यांनी सुधारणेद्ववषयीच्या उत्साहाच्या 
भरात, एखाद्या कादंबरीतील वा कद्ववतेतील नैद्वतक वा सामाद्वजक द्वविाराचं्या केवळ अस्स्तत्वामुळेि 
‘बोधवादी पाखंड’ असा द्वशक्का त्यावंर मारलेला द्वदसून येतो. परंतु स्वभावद्विते्र आद्वण त्यािंी पार्श्ुभमूी 
यापं्रमाणे, साधनसामग्री म्हणून द्वविाराकंडे पाद्वहलयास व साद्वहत्यकृतीिे अद्ववभाज्य अवयव म्हणून, 
म्हणजेसाद्वहस्त्यक दृद्वष्टकोनातून त्यािंी योजना िंालेली असलयास द्वविार हे साद्वहत्यािी शुद्धता शबद्वलत 
करीत नाहीत. आधुद्वनक व्याययेनुसार साद्वहत्य हे ‘ज्यापासून द्ववशुद्ध’ राहात असते, त्या म्हणजे व्यावहाद्वरक 
उद्वद्दष्ट (प्रिार, प्रत्यक्ष व त्वद्वरत द्वक्रयापयुवसायी पे्ररणा) व वैज्ञाद्वनक हेतू (माद्वहती व तर्थये पुरद्ववणे, ‘ज्ञानात 
भर घालणे’) या होत. ‘अमक्यापासून द्ववशुद्ध’ असे म्हणण्याला इत्यथु असा नव्हे की, संदभापासून वगेळी 
काढलयास व्यावहाद्वरक व वैज्ञाद्वनक दृष्ट्ट्या द्वविारात घेण्याजोगी सुटी सुटी ‘मूलतत्त्वे’ कादंबरीत वा 
कद्ववतेत मुळी असति नाहीत. द्वशवाय आमच्या या म्हणण्यािा असाही अथु नाही की, एखादी द्ववशुद्ध 
कादंबरी व कद्ववता संपूण ुकृती या नात्याने ‘अशुद्धपणे’ वािताि येणार नाही. यच्चयावत् वस्तंूिा उपयोग 
अनुद्वितपणे वा अपुरतेपणे म्हणजे त्याचं्या प्रकृतीशी कें द्रवती रीतीने सुसंगत नसणाऱ्या प्रयोजनाथु होऊ 
शकतो. 
 

As some to church repair 
Not for the doctrine but music there. 
 [जशी काही मंडळी द्ववसावतात प्राथुनामंद्वदरात, 
धमुतत्त्वासंाठी नव्हे, तर तेथलया संगीतासाठी.]  

 
गोगोलिी ‘द क्लोक’ ही कथा व डेड सोल्स ही कादंबरी, समकालीन बुद्वद्धमान समीक्षकाकंडूनही 

अननुरूप रीतीने वािली गेली होती. सुट्या सुट्या पद्वरच्छेदाचं्या व पैलंूच्या आधारे ते लेखन प्रिारकी आहे, 
या िुकीच्या अन्वयाथािे समथुन करता येईलही; तरीपण त्या लेखनातील साद्वहस्त्यक संघटनेिा साके्षपी 
बारकावा, छद्मोक्ती (Irony) , शलैीद्ववडंबन, शास्ब्दक कोट्या, कृद्वतद्ववडंबन या जद्वटल रिनातंत्राचं्या 
योजनेशी अशी भदू्वमका क्वद्वित्ि सुसंगत ठरणारी आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

साद्वहत्यप्रयोजनािी या धतीिी व्यायया करण्याने आपणास द्वनद्वश्चत स्वरूपािे काही ठरद्ववता आले 
आहे काय? एका अथाने ही सवु सौंदयुशास्त्रीय समस्या दोन दृद्वष्टकोनाचं्या अधेमधे पडणारी आहे : त्यातलया 
एका दृद्वष्टकोनािा दावा असा असतो की, ‘सौंदयात्मक अनुभवा’िे अस्स्तत्व स्वतंत्र असून ते अद्ववभाज्य 
(कलेिे स्वायत्त द्ववर्श्) असते; तर दुसरा दृद्वष्टकोण कलानंा द्ववज्ञानासाठी व समाजासाठी साधनीभतू 
समजणारा असतो. ‘ज्ञान’ व ‘कृती’ यामंध्ये पडणारे झकवा एकीकडे द्ववज्ञान व तत्त्वज्ञान आद्वण दुसरीकडे 
नीद्वतशास्त्र व राजकारण याचं्या दरम्यान पडणारे ‘सौंदयात्मक मूलय’ हे एक तृतीय पद (tertium quid) 
आहे, अशी भदू्वमका हा दुसरा दृद्वष्टकोण नाकारतो. [Pepper thus puts a paralle issue (op. cit., p. 8 n.) : A hostile writer 
is likely to pose the dilemma : either explicit practical purpose with a definite conceptual gÔal aimed at and attained, or passive 
enjoyment without a goal. The Kantian antinomy and Bertram Morris’s paradox of an aesthetic purpose that is not a set purpose 
break the dilemma open the strikingly exhibit this third sort of mental being which is neither conation nor sensation but a specific 
aesthetic activity.’] अथात् अंद्वतम स्वरूपािे अद्ववभाज्य‘सौंदयु मूलय’ कोणी नाकारले, म्हणून कलाकृतींना 
मूलय असते, हेही नाकारण्यािे कारण नाही. एखादी व्यक्ती मूलयव्यवस्थेवर ‘वास्तव’, ‘अंद्वतम’ असा असा 
द्वशक्कामोतुब करून तदनुसार कलाकृतीच्या वा कलेच्या मूलयािंी घटवणूक, द्ववभाजन वा वाटणीही करील; 
झकवा काही तत्त्वज्ञान्यापं्रमाणे कलानंा आद्वदम वा द्वहणकस अशीज्ञानािी रूपे मानील अथवा काही 
सुधारकापं्रमाणे, कलामंध्ये द्वक्रयापे्ररक अशी जी तथाकद्वथत क्षमता असते, द्वतच्या पद्वरभाषेत कलांिे 
मोजमाप करील. कोणा व्यक्तीला कलािें (द्ववशषेतः साद्वहत्यकलेिे) मूलय त्याचं्या समावशेकतेमध्ये-
अद्ववद्वशष्ट स्वरूपाच्या समावशेकतेमध्ये आढळू शकेल. लेखक व समीक्षक यानंा अशा प्रकारिा दावा, 
साद्वहस्त्यक कलाकृतीिी रिना व द्वववरण याचं्या बाबतींतलया द्ववशषेज्ञतेच्या दाव्यापेक्षा, अद्वधक भपकेबाज 
वाटू शकेल. ‘साद्वहस्त्यक मना’ला त्यायोगे अंद्वतम ‘पे्रद्वषता’सारखा अद्वधकार प्राप्त होतो. द्ववज्ञान व तत्त्वज्ञान 
या के्षत्रातंील सत्यापेंक्षा अद्वधक व्यापक व सखोल अशा सवुथा द्वभन्न स्वरूपाच्या ‘सत्या’िा धनीपणा त्यामुळे 
लेखकाच्या पदरात पडतो. धमु, तत्त्वज्ञान, अथुशास्त्र असोत झकवा कला असो, ही सवु के्षते्र इतरामंध्ये जे जे 
सवोत्कृष्ट झकवा अस्सल असते, ते ते आपलया आदशरुूपामध्ये असते, असा दावा करीत असतात. त्याचं्या 
त्याचं्या द्ववद्वशष्ट मूलयद्ववर्श्ातंील खास बाबी वगळलयास, असलया भपकेबाज दाव्यािें समथुन, त्याचं्या त्या 
भपकेबाजपणामुळे मुळी कठीण होऊन बसते. [If one takes the inclusive view, he does not deny aesthetic value in 
literature, but asserts, coexistent with it, other values; and in his judgement of literature he either blends the ethico-political and 
the aesthetic or he makes a double judgement. See N. Foerster, ‘The Aesthetic Judgment and the thical Judgment’, The Intent 
of the Critic, Princeton 1941. p. 85.] लद्वलतकलापंैकी एक कला, एवढाि साद्वहत्यािा दजा मानणे हे साद्वहत्याच्या 
काही समथुकानंा भीरुतेिे झकवा द्ववद्रोहीपणािे लक्षण वाटते. आपणही ज्ञानािे उच्चतर रूप आहोत, तसेि 
नैद्वतक वा सामाद्वजक कृतीिेही एक रूप आहोत, असे उभयद्ववध दाव ेसाद्वहत्य करीत आले आहे : हे दावे 
मागे घेणे म्हणजे आपलया द्वनयतकतुव्यािा तसेि खास दजािा त्याग करणेि नव्हे काय? आद्वण प्रत्येक के्षत्र 
(प्रत्येक द्ववस्तारशील राष्ट्राप्रमाणे तसेि महत्त्वाकाक्षी व आत्मद्ववर्श्ासपूण ुव्यक्तीप्रमाणे) आपलया शजेारच्या 
व प्रद्वतस्पधी के्षत्राकडून मान्यता द्वमळण्यािी जेवढी अपेक्षा असते, द्वतच्यापेक्षा अद्वधक द्ववस्तारशील दावा 
करीत असतेि की नाही? 
 

पण मग सौंदयात्मक पद्वरभाषेत ‘एक लद्वलत कला’ म्हणून साद्वहत्यािी हाताळणी औद्वित्यपूणुतेने 
करणे शक्य आहे, ही गोष्टि साद्वहत्यािे काही समथुक नाकारतील. दुसरी काही मंडळो‘सौंदयात्मक मूलय’ 
व ‘सौंदयात्मक अनुभव’ या संकलपना जेथवर अनन्यसाधारणत्वाच्या कोटीवर भर देणाऱ्या असतील, 
तेथवर त्या नाकारतील. अशा अनुभवािंी प्रत्ययक्षमता ज्याचं्या मूलप्रकृतीत आहे, अशा सौंदयात्मक वस्तू 
झकवा गुणद्ववशषे यातूंन जडणघडण िंालेले अथवा ‘सौंदयात्मक अनुभवा’ंिे बनलेले असे एक स्वायत्त व 
स्वतंत्र द्ववर्श् अस्स्तत्वात तरी आहे काय? 



 

अनुक्रमणिका 

साद्वहत्यासह सवु लद्वलत कलािें, स्वतःिे असे काही अनन्यसाधारण स्वभावद्ववशषे व मूलये आहेत, 
या द्वविाराबाबत काटंपासूनच्या बहुतेक तत्त्वज्ञान्यािें व कलाके्षत्राशंी गंभीरपणे द्वनगद्वडत असणाऱ्या बहुतेक 
लोकािें एकमत आहे. उदा. द्वथओडोर ग्रीन म्हणतो, ‘कलात्मक गुणािंी दुसऱ्या अद्वधक आद्वदम स्वरूपाच्या 
गुणामंध्ये घटवणूक’ कोणालाही करता येत नाही. तो पुढे आणखी असेही म्हणतो, “एखाद्या कृतीिे 
कलात्मक गुणाचं्या दृष्टीने जे अनन्यसाधारणत्व असते, ते अंतःप्रजे्ञने तात्काळ ज्ञात होते, ते जरी प्रदर्मशत व 
ध्वद्वनत करताआले, तरी त्यािी व्याययाि काय, पण वणुनही करता घेणार नाही. [T. M Greene,The Arts and the 
Art of Criticism, Princeton, 1940, p. 389.]  
 

अनन्यसाधारण सौंदयानुभवाच्या स्वरूपासंबधंी तत्त्वज्ञान्यामंध्ये बरेि एकमत द्वदसून येते. आपलया 
णक्रिीक ऑि ननमेंि या गं्रथात काटं कलेच्या ‘द्वनष्ट्प्रयोजनी प्रयोजनीयते’– वर (ज्या प्रयोजनािा कल 
द्वक्रयेकडे नसतो) , हेतुद्वनबद्ध झकवा ‘उपयोद्वजत’ सौंदयापेक्षा ‘द्ववशुद्ध’ सौंदयाच्या श्रेष्ठत्वावर, अनुभव 
घेणाऱ्याच्या द्वनमुमत्वावर (द्वजिी रिना सहजबोधनाथु िंाली आहे, व म्हणून त्या वस्तूिी मालकी 
आपणाकडे असावी, ती भोगावयास द्वमळावी झकवा द्वतिे रूपातंर संवदेनेत वा द्वक्रयापयुवयासी संकलपनेत 
व्हाव,े अशी वाचं्छा न धरणाऱ्या द्वनमुमत्वावर) भर देतो. अंगभतू रीत्या आनंददायक व रोिक असणाऱ्या 
गुणािे सहजबोधन म्हणजे सौंदयानुभव. असा अनुभव इतर अंद्वतम मूलयािंा एक नमुना व त्यािंी पूवावस्था 
उपलब्ध करून देत असताना एक अंद्वतम मूलय देऊ शकतो, याद्ववषयी समकालीन सैद्धादं्वतकांिे एकमत 
आहे. या सौंदयानुभवािा संबधं भावना (सुखदुःख, सुखवादी प्रद्वतसाद) व इंद्वद्रये याचं्याशंी आहे–मात्र तो 
भावनानंा समूतुता वा मुखरता आणतो-कलाकृतीमध्ये भावनेला ‘एक वस्तुद्वनष्ठ सहसंबधं’ (objective 
correlative) सापडतो व ती भावना द्ववषयवस्तूच्या कस्लपत िौकटीमुळे संवदेनेपासून व द्वक्रयापयुवसायी 
संकलपनापंासून दूर राखली जाते. सौंदयात्मक वस्तू अशी असते की, द्वतच्या अंगभतू गुणासंाठीि आपणास 
तीत रस वाटतो. द्वतच्यात सुधारणा करावी, द्वतला स्वतःिा एक भाग बनवनू घ्यावे, ती आत्मसात करावी वा 
उपभोगून संपवावी, असा प्रयत्न आपण करीत नसतो. सौंदयानुभव हे झितनािेि एक रूप असते. 
गुणद्ववशषेाकंडे व गुणात्मक संरिनेकडे पुरद्ववलेले ते एक आस्थेवाईक अवधान असते. व्यवहारोपयोद्वगता हा 
पद्वहला शत्रू होय. व्यवहारोपयोद्वगतेने एकदा घालून द्वदलेलया िाकोरीतून कायुरत राहण्यािी सवय हा 
दुसरा मुयय शत्र ूहोय. 
 

साद्वहत्यकृती ही एक सौंदयात्म वस्तू असून तीमध्ये सौंदयात्म अनुभव जागृत करण्यािी क्षमता 
असते. आपण सवुस्वी सौंदयात्मक कसोट्यावंर साद्वहत्यकृतीिे मूलयमापन करू शकतो की, टी. एस्. 
एद्वलयटने सुिद्ववलयाप्रमाणे साद्वहत्यािी साद्वहस्त्यकता पारखण्यासाठी सौंदयात्मक कसोट्यांिी व 
साद्वहत्यािी महात्मता पारखण्यासाठी सौंदयुबाह्य कसोट्यािंी आपणास गरज असते? [The “greatness” of 
literature cannot be determined solely by literary standards, though we must remember that whether it is literature or not can be 
determined only by literary standards’, Essays Ancient and Modern, New York 1936, p. 93.] एद्वलयटच्या प्रस्तुत 
द्ववधानातील पद्वहलया द्वनणुयािे दोन भाग करावयास हवते. आपण एखाद्या रिनेिे साद्वहत्य म्हणून जे 
वगीकरण करीत असतो ते द्ववद्वशष्ट प्रकारिी शब्दबद्ध रिना या दृष्टीने असते (उदा. कथा, कद्ववता, नाटक) 
व तदनंतर आपण प्रश्न उपस्स्थत करीत असतो की, हे िागंले साद्वहत्य आहे की नाही? म्हणजेि 
सौंदयात्मक दृष्टीने अनुभव घेऊ शकणाऱ्या व्यक्तींना लक्षणीय वाटावी, या दजािी ती कृती आहे की नाही? 
हा ‘महात्मते’िा प्रश्न आपणास मानदंड व प्रमाणके (norms) याचं्याप्रत आणून सोडतो. सौंदयात्मक 
समीके्षिी बादं्वधलकी पत्करलेले आधुद्वनक समीक्षक, सामान्यतः रूपवादी म्हणून—कधी कधी स्वतःमुळे, तर 
कधी इतरामुंळे, (गैरसमजुतीमुळे) —संबोद्वधले जातअसतात. यातला ‘रूप’ हा मूळ शब्द तरी द्वनदान 
द्वततकाि संद्वदग्ध आहे. साद्वहत्यकृतीिी सौंदयात्मक संरिना म्हणजे द्वजच्या योगे साद्वहत्य हे साद्वहत्य ठरते, 
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द्वतिा द्वनदशकु म्हणून आपण येथे ‘रूप’ हा शब्द योजू या. [On form, see W. P. Ker, Form and Style in Poetry, London 
1928, especially pp. 95-104 and pp. 137-45; C. La Drière, ‘Form’, Dictionary of World Literature, p. 250 ff.; R. Ingarden, Das 
literarische Kunstwerk, Halle 1931; ‘Das Form-Inhalt Problem im literarischen Kunstwerk’ Helicon, I (1938) , pp. 51-67.] ‘रूप’ 
व ‘आशय’ अशा दोन सुट्या तुकड्ातं साद्वहत्यािी द्ववभागणी करण्याऐवजी प्रथम आपण ‘द्रव्या’िा आद्वण 
तदनंतर त्या ‘द्रव्या’िी सौंदयुशास्त्रदृष्ट्ट्या संघटना घडवनू आणणाऱ्या ‘रूपा’िा द्वविार करूया. कोणत्याही 
यशस्वी कलाकृतीत ‘द्रव्य’ हे रूपामध्ये पूणपुणे एकजीव िंालेले असते. जे ‘द्ववर्श्’ म्हणून काही असते, तेि 
भाषारूप बनत असते. [Emil Lucka’s brilliant essay. ‘Das Grundproblem der Dichtkunst’, Zeitschrift für Asthetik, XXII (1928) 
, p. 129-46, studies ‘wie sich Welt in Sprache verwandelt...’ In an unsuccessful poem or novel, says Lucka, ‘fehlt die Identität 
von Welt und Sprache’.] साद्वहत्यकृतीिी द्रव्ये एका स्तरावर शब्दरूपातं, दुसऱ्या स्तरावर मानवी वतुनाच्या 
अनुभवरूपातं तर आणखी वगेळ्याि स्तरावर मानवी द्वविाराच्या व दृद्वष्टकोनाच्या रूपातं असतात. या 
साऱ्यािें भाषेसह अस्स्तत्व कलाकृतीच्या बाहेर अन्य स्वरूपात असते. परंतु एखाद्या यशस्वी कद्ववतेत वा 
कादंबरीत सौंदयास्त्मक प्रयोजनाच्या िैतन्यशीलतेमुळे अनेक ध्वद्वनयुक्त संबधं एकत्र खेिले जाऊन त्यािंा 
एक गोफ िंालेला असतो. 
 

शुद्ध रूपवादी कसोट्याचं्या आधारावर साद्वहत्यािे यथायोग्य मूलयमापन शक्य आहे काय? आपण 
या प्रश्नाच्या उत्तरािी रूपरेषा पाहू या. 
 

रद्वशयन रूपवाद जी कसोटी मूलभतू म्हणून मानतो, ती सौंदयुशास्त्रीय मूलयमापनात अन्यत्रही 
आढळून येत असते. ती म्हणजे नावीन्य व द्ववस्मय. एखादा रुळलेला भाद्वषक ठोकळा झकवा ठरीव ठशािे 
वाक्प्रयोग कानावंर पडलयावर सहज बोधन ताबडतोब होऊ शकत नाही : शब्दाकंडे शब्द म्हणून लक्षि 
जात नाही, तसेि त्यािंा संकद्वलत वस्तु–संदभ ु मनात नेमका उमटत नाही. ठरीव ठशाच्या गुळगुळीत 
भाषेला आपण ‘ठरीवठशािा प्रद्वतसाद’ देत असतो : म्हणजे आपण एखादी रूढ िाकोरीतली द्वक्रया तरी 
करतो झकवा आपणास वाटलेला कंटाळा तरी व्यक्त करतो. शब्द जेव्हा कोऱ्या करकरीतपणे व 
द्ववस्मयोत्पादक योजनेतून एकत्र आणले जातात, तेव्हाि त्यािंी झकवा त्यातून व्यक्त होणाऱ्या प्रतीकािंी 
खरीखुरी ‘प्रतीती’ आपणास येते. वािकािे द्वित्त वधेण्यापूवी एकतर भाषा द्ववदू्रप करावी लागते; म्हणजेि 
द्वतला वगेळी शलैी द्यावी लागते; त्या शलैीला आद्वदम स्वरूपाच्या वा अलग तऱ्हेच्या झकवा ‘रानवटपणा’च्या 
द्वदशनेे द्ववदू्रप बनवाव े लागते. म्हणून स्व्हक्टॉर शक्लोव्हस्की यािे म्हणणे असे आहे की, काव्य भाषेला 
नव्याने घडवीत असते, ‘अनोखी बनवीत असते. परंतु नावीन्यािी ही कसोटी फार जुन्या काळापासून, 
द्वनदान स्वच्छंदतावादी आंदोलनाच्या काळापासून तरी प्रिद्वलत आहेि आहे. वटॅ्स्–डंटन यानंी द्वतला 
‘द्ववस्मयािे पुनरुज्जीवन’ म्हणून संबोद्वधले आहे. 
 

वड्ुस्वथु आद्वण कोलद्वरज हे कवी परस्पराशंी सहसंबंध राखून पण आपापलया वेगळ्या पद्धतींनी 
‘अनोखेपणा देण्यािा’ प्रयत्न करीत होते; त्यापंैकी पद्वहला घरेलू पद्वरद्विताला अनोखे रूप, तर दुसरा 
लोकद्ववलक्षणाला पद्वरद्वित घरेलू रूप देण्यािा प्रयत्न करीत होता. काव्यके्षत्रामधील तदनंतरच्या 
कोणत्याही नव्या आंदोलनािी िौकट हीि असे : सवु प्रकारच्या सािेबदं यादं्वत्रक प्रद्वतसादाला छाट 
द्यावयािी, भाषेच्या पुननुवतेला (एका शब्दद्ववषयक क्रातंी) आद्वण धारदार प्रतीतीला िालना द्यावयािी. 
टवटवीत व ताज्या संवदेनासंाठी स्वच्छंदतावादी आंदोलनाने बालकाला उच्च स्थानावर नेऊन बसद्ववले. 
पाि वषांच्या बालकाच्या नजरेतून रंगद्वित्रणािी कला अवगत करून घेण्यासाठी माद्वतसने खूपि पद्वरश्रम 
केले. सवयी म्हणजे यशस्वी सहजबोधनाच्या मागातील अडथळे असलयाने सौंदयुशास्त्राच्या पद्धतशीर 
अभ्यासात त्यानंा मनाई असावी, असे पेटरने आवजुून सादं्वगतले आहे. नवता हीि खरी कसोटी आहे खरी; 
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पण तीसुद्धा गुणाच्या द्वनमुम सहजबोधनासाठी उपयुक्त ठरली पाद्वहजे, यािे भान राखावयास हव.े [See 
Dorothy Walsh, ‘The Poetic Use of Language’, Journal of Philosophy, XXXV (1938) , pp. 73-81.]  
 

बरे, ही नवतेिी कसोटी तरी आपणास कोठवर नेऊ शकेल? रद्वशयनाचं्या उपयोजनानुसार ती 
सागंूनसवरून सापेक्षतावादी ठरते. सौंदयुशास्त्रीय म्हणून काही वेगळी प्रमाणके अस्स्तत्वाति नसतात, 
कारण सौंदयुशास्त्रीय प्रमाणकािे सत्त्व स्वतःला घडवनू पुन्हा मोडण्याति असते, असे मुकारॉव्हस्की 
म्हणतो. [J. Mukarovský, Aesthetic Function, Norm, and Value as Social Facts, Prague 1936, in Czech.] कोणतीही 
काव्यशलैी अनोखी अशी राहति नसते, त्यामुळे कलाकृती या आपले सौंदयुशास्त्रीय प्रयोजन गमाव ू
शकतात. व अद्वतपद्वरद्वितािे जेव्हा क्वद्वित पुनश्च अपद्वरद्वित बनते, तेव्हा ते प्रयोजन पुन्हा कमावहूी शकतात, 
असे मुकॉरॉव्हस्कीिे प्रद्वतपादन आहे. काही द्ववद्वशष्ट कद्ववतानंा ‘तात्पुरते वापरून टाकायिे’ असते, यािा 
अथु काय, हे आपणा सवांस माहीत आहे. काही कद्ववताचं्या बाबतीत कालातंराने आपण पुन्हा पुन्हा 
त्याचं्याकडे वळतो, तर कधी कधी त्या अगदी द्वनःशषे वापरलया गेलेलया आहेत, असे आपणास जाणवते. 
तेव्हा साद्वहत्याच्या इद्वतहासक्रमात काही कधी पुन्हा अनोखे बनत असतात, तर इतर अनेक मात्र पद्वरद्विति 
राहतात. [Pepper’s contextualistic’ criticism seems largely relevant here, for its prime test is vividness, and its emphasis is on 
contemporary art as most likely to meet the test : ‘if the art of an earlier age appeals to a later, it is often for other than the original 
reasons, so that... critics are required in each age to register the aesthetic judgements of that age.’ 
 (op. cit., p. 68.) ]  
 

परंतु एकाद्या कृतीकडे वैयस्क्तक पुनरागमन होते, असे म्हणण्यात पद्वरणामतः आपण अगोदरि 
दुसऱ्या एका कसोटीकडे मोहरा वळद्ववलेला असतो. ‘आपणास दर वळेी नव्या गोष्टी आढळतात’ असे 
म्हणत आपण जेव्हा एखाद्या कृतीकडे पुनःपुन्हा परत येतो, तेव्हा दर वळेी त्याि त्याि स्वरूपाच्या आणखी 
काही गोष्टी आपणास आढळतात, असा त्यािा अथु नसतो; तर आपणास दर वळेी अथुदृष्ट्ट्या नवीन 
पातळ्या, सहिारी कलपनािें नव ेआकृद्वतबधं तेथे आढळत असतात, हा त्यािा अथु असतो : ती कद्ववता वा 
कादंबरी बहुद्ववध स्तरानंी संघद्वटत केलेली असते, हे आपलया ध्यानात येते. ज्या अथी होमर झकवा 
शके्सद्वपयर याचं्या कृतींप्रमाणे एखादी साद्वहत्यकृती आजतागायत गौरवास्पद ठरत आलेली द्वदसते, त्या 
अथी जॉजु बोअॅज म्हणतो त्याप्रमाणे, आपणही द्वनष्ट्कष ु काढीत असतो की, द्वतच्यामध्ये ‘अनेकपदरी 
अथुवत्ता’ असली पाद्वहजे, द्वतिे सौंदयात्मक मूलय एवढे समृद्ध आद्वण समावेशक असले पाद्वहजे की, 
द्वतच्यामध्ये अनेक संरिनािंा अंतभाव व्हावा व या संरिनामधील एक वा अनेक संरिना पुढील 
कालखंडातही दर वळेी उच्च दजािे समाधान देऊ शकत असाव्यात. [George Boas, A Primer for Critics, Baltimore 

1937. p. 136 and passim.] पण अशी कृती खुद्द लेखकाच्या काळीसुद्धा एवढी समृद्ध कलपावी लागेलकी, द्वतच्या 
सवु स्तरािें व रिनापद्धतीिे आकलन एखाद्या व्यस्क्तला नव्हे, तर सबंध समाजालाि शक्य व्हावे. 
शके्सद्वपयरच्या नाटकात “सरधोपट द्वनरीक्षकासाठी संद्ववधानक, अद्वधक प्रगलभ व्यक्तीसाठी स्वभावद्वित्रण 
व पात्रापात्रातंील संघषु, अद्वधक साद्वहस्त्यक झपडाच्या व्यक्तीसाठी शब्द व वाक्यप्रयोग, संगीतदृष्ट्ट्या 
अद्वधक संवदेनाशील व्यक्तीसाठी लयबद्धता आद्वण अद्वधक मार्ममक संवदेनाशील जाणकारासंाठी क्रमशः 
अद्वधकाद्वधक उलगडत जाणारी अथुवत्ता असते.” [T S Eliot,Use of Poetry, Cambridge, Mass, 1933.p. 153.] आपली 
कसोटी समावशेकता ही आहे : ‘प्रद्वतभाद्वनर्ममत एकात्मता’ आद्वण ‘एकात्म सामग्रीिे प्रमाण’ (वा द्ववद्ववधता) 
[This is Pepper’s ‘organistic criticism’ (op. cit, esp. p. 79) . earlier represented by Bosanquet’s Three Lectures on Aesthetic, 
London 1915.] रूपवादी समीके्षनुसार कद्ववतेिी संघटना द्वजतकी अद्वधक घट्ट द्ववणींिी, द्वततके द्वतिे मूलय उच्च 
दजािे ठरत असते. ही समीक्षा प्रत्यक्ष व्यवहारात पुष्ट्कळदा ज्या कृतींत सटीप स्पष्टीकरणािी गरज भासेल 
व अशा स्वष्टीकरणािे पूणु िीज होईल, अशा स्तरावरील व्याद्वमश्र संरिनेच्या कृतींपुरतीि स्वतःला सीद्वमत 
करून घेत असते. ही व्याद्वमश्रता एक वा अनेक स्तरावंरील असू शकते. हॉप्द्वकन्समध्ये ती मूलतः 
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शब्दभाडंाराच्या, पदक्रमाच्या व छंदःशास्त्रीय स्तरावर असते; परंतु याद्वशवाय वा याऐवजी ती प्रद्वतमासृष्टीच्या 
झकवा द्ववषयसूत्राच्या झकवा सुराच्या वा संद्ववधानकाच्या स्तरावरही असू शकते. उदा. उच्चारमूलय असणाऱ्या 
साद्वहत्यकृती ह्या तुलनात्मक दृष्ट्ट्या वरच्या कवि स्तरावरील संरिनाचं्या बाबतीतही व्याद्वमश्र असतात. 
 

द्रव्यसामग्रीिी द्ववद्ववधता यािा अथु द्वविार, व्यस्क्तद्विते्र, सामाद्वजक आद्वण मनोवैज्ञाद्वनक नमुन्यािंी 
द्ववद्ववधता असा करता येईल. एद्वलएट्ने ‘द्वद मेटॅद्वफद्वजकल पोएट्स्’ या आपलया लेखात उल्लेद्वखलेले प्रद्वसद्ध 
उदाहरण येथे लागू पडेल. कद्ववमन ‘द्ववषम स्तरावंरील अनुभवानंा एकजीव करीत असते’असे दाखवनू 
देताना कवीिे पे्रमात पडणे, त्यािे स्स्पनोिंा वािणे, टंकलेखनयंत्रािा आवाज कानावंर पडणे, स्वयंपाक 
िालू असता कशािा तरी वास नाकात भरणे या साऱ्यातूंन द्वनमाण िंालेलया एकघन समग्र रिनेिी 
एद्वलयट्ने कलपना केलेली आहे. याि एकरसीपणाला डॉ. जॉन्सन्ने ‘परस्पर द्ववसंगतीिे सम्मीलन’ 
(discordia concors) असे संबोद्वधले आहे; आद्वण त्याने या पद्धतीच्या यशस्स्वतेपेक्षा अपयशि द्ववशषे 
ध्यानात घेतलयामुळे ‘अत्यंत असंबद्ध द्वविार बळेबळेि एका जोखडाखाली तेथे खेिून आणलेले आहेत,’ 
असे त्याला आढळून आले. ‘मेटॅद्वफद्वजकल  कवीं’वर द्वलद्वहणाऱ्या जॉजु द्ववलयमसन् या उत्तरकालीन 
लेखकाने यशस्वी कृतीि बहुशः अलग द्वनवडून काढलेलया आहेत. येथे आपले आधारतत्त्व असे राहील की, 
खरेखुरे ‘एकरसीकरण’ (amalgamation) िंालेले असेल, तर कद्ववतेिे मूलय द्वतच्या द्रव्यसामग्रीच्या 
द्ववद्ववधतेच्या प्रमाणात श्रेढीने वाढत जात असते. 
 

बोिंन्द्वकट्ने आपलया थ् री लेक्चसथ ऑन् एटथेणिक्् या गं्रथात ‘जद्वटलता’, ‘तणाव’, व ‘रुदी’ ही 
पद्वरमाणे ध्यानात घेऊन ‘दुःसाध्य सौंदयु’ आद्वण ‘सुलभ सौंदयु’ यातं भेद केला आहे. हा भेद आपण 
पुढीलप्रमाणे सागंू शकू : ‘सुलभ सौंदयु’ हे हुकमी द्रव्य.सामग्रीतून द्वमळते (श्रुद्वतसुभगता, आकषकु िाक्षुष 
प्रद्वतमा, ‘काव्यात्म द्ववषय’) , तर ‘दुःसाध्य सौंदयु’ हे द्रव्यसामग्री म्हणून द्वजच्यावर काबू द्वमळद्ववणे दुष्ट्कर 
असते, अशा गोष्टींना (दुःखद, कुरूप, उपदेशात्मक; व्यावहाद्वरक) वाकवनू द्वनमाण केलेले असते. 
अठराव्या शतकात ‘संुदर’ आद्वण ‘उदात्त’ (‘दुःसाध्य सौंदयु’) यातं जो द्ववरोध दशदु्ववला जाई, त्यामध्ये या 
भेदािी प्रसादद्विन्हे द्वदसून येतात. ‘उदात्तता’ (sublime) आद्वण ‘वैद्वशष्ट्ट्यपूण ु गुणयुक्तता’ 
(charasteristic) ही ‘असंुदर’ भासणाऱ्या गोष्टींना संुदर बनद्ववतात. शोकादं्वतका ही दुःखद गोष्टींवर काबू 
द्वमळवनू त्यानंा अद्वभव्यस्क्तरूप देते, तित् सुखादं्वतका ही कुरूपावर काबू द्वमळवीत असते. सुलभतर 
सौंदयािी मूळिी ‘द्रव्यसामग्री’ आद्वण उठावदार ‘रूपे’ तत्काळ रोिक वाटावीत, अशी असतात; दुःसाध्य 
सौंदयािे अस्स्तत्व अद्वभव्यस्क्तरूपाति साठद्ववलेले असते. 
 

‘पद्वरपूण ुकला’ आद्वण ‘महान कला’ यामंध्ये समीकरण माडूं नये; पण ‘दुःसाध्य’ सौंदयु व कलात्मक 
‘महात्मता’ यामंध्ये मात्र तसे समीकरण जरूर संभवते, असे वाटण्यािी शक्यता आहे. तसे पाद्वहलयास 
आकारमान व लाबंी या घटकानंा स्वयमेव खास महत्त्व नाही, कलाकृतीिी जद्वटलता, तणाव व रंुदी याचं्या 
वाढद्ववस्तारािी शक्यता त्याचं्या योगे द्वनमाण होते, म्हणूनि त्यानंा महत्त्व आहे. एखादी कृती वा 
साद्वहत्यप्रकार ‘प्रधान’ ठरतो तो पद्वरमाणयुक्ततेमुळे होय. नव्य-अद्वभजातवादी सैद्धादं्वतकानंी या अंगािी 
द्वजतकया सरधोपटपणे हाताळणी केली, तशी आपण करू शकत नसलो, तरी ते अंग आपण तडकाफडकी 
िंटकू शकत नाही : तरीपण वाढद्ववस्तारात द्वमतव्ययीपणा असावयास हवा, दीघु काव्याने स्वतः व्यापीत 
असलेलया द्ववस्तारीत के्षत्राच्या मोबदलयात अद्वधक काहीतरी जरूर ‘साधले’ पाद्वहजे, एवढा तरी आग्रह 
आपण धरावयास हवा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

काही सौंदयुमीमासंकाचं्या मते ‘महात्मता’ ही सौंदयुबाह्य कसोट्यािंा आश्रय करीत असते. [See 

Lascells Abercrombie’s Theory of Poetry (1924) and his idea of Great Poetry (1925) .] अशा रीतीने ‘महात्मता ही 
कलेतील आशयाच्या पैलूवरून ठरते, तसेि सामान्यतः ती ‘महान’ जीवनमूलयािंी अद्वभव्यक्ती करते, 
तोपयिंति ती ‘महान’ ठरते’, या मतािे समथुन करण्यािा प्रयत्न एल . ए. रीड् करताना द्वदसतो, तसेि 
‘सत्य’ व ‘महात्मता’ हे कलेिे सौंदयुबाह्य परंतु आवश्यक द्वनकष आहेत, असे टी. एम्. ग्रीन माडंतो. 
प्रत्यक्षात मात्र ग्रीन आद्वण द्ववशषेतः रीड हा बोिंन्द्वकटच्या दुःसाध्य सौंदयाच्या कसोट्यापंलीकडे फारसा 
पुढे जात नाही. उदाहरणाथु ‘सॉफोस्क्लस्, डातें, द्वमलटन्, शके्स्द्वपयर आदी महान कवींच्या महान कृती या 
अनेकानेक प्रकारच्या मानवी अनुभवािें मूतुरूप म्हणून सुघद्वटत िंालेलया असतात.’ कोणत्याही के्षत्रातील 
द्वसद्धान्त व व्यवहार यातं महात्मतेिी लक्षणे वा कसोट्या यामंध्ये ‘व्याद्वमश्रतेवरील प्रभतु्व, प्रमाणबद्धता व 
प्रस्तुतता यािंी जाण’ या गोष्टी समान आढळतात; परंतु महात्मतेिी ही समान वैद्वशष्ट्ट्ये जेव्हा एखाद्या 
कलाकृतीत असतात, तेव्हा त्यानंा एका ‘मूतुरूप मूलयस्स्थती’त म्हणजे’ आस्वाद्य व उपभोग्य असे 
मूतुरूप’म्हणून प्रकट व्हाव े लागत असते. महान काव्य ही महान व्यक्ती (झकवा मन वा व्यस्क्तमत्त्व) 
असलेलया कवीिी कलाकृती आहे की कद्ववता म्हणून महान आहे, असा प्रश्न रीड् उपस्स्थत करताना द्वदसत 
नाही; त्याऐवजी तो या प्रश्नात गर्मभत असलेलया उत्तरामंध्ये मेळ घालण्यािा प्रयत्न करतो. एखादी महान 
कद्ववता द्वतच्या आवाक्यामुळे वा द्वतच्यातील समजामुळे त्याला महान वाटत असली, तरी या कसोट्या काही 
एका गृहीत प्रत्यक्षानुभतूीला (Erlebnis) तो लावीत नाही. तर काव्यात्म दृष्टीने साकार िंालेलया त्या प्रत्यक्ष 
काव्यालाि लावतो. [L. A. Reid, A Study in Aesthetics, London 1931, p. 225 ft., ‘Subjectmatter, Greatness, and the 
Problem of Standards.’]  
 

दातेंिी णडव्िाइन कॉणमडी व द्वमलटन्िे पटरटडाइन लॉटट ही काव्ये रूपवादी पद्धतीच्या समीक्षा 
व्यापाराच्या दृष्टीने नमुनेदार उदाहरणे ठरतील. णडव्िाइन् कॉणमडीकडे एक काव्य या नात्याने पाहण्यािे 
नाकारून क्रोिे द्वतिे द्ववच्छेदन व्याजद्ववज्ञानाने खंद्वडत करून घेतलेलया भावगीतात्मक तुकड्ातुकड्ािंी 
माद्वलका समजून करतो. ‘दीघुकाव्य’ व ‘तत्त्वज्ञानपर काव्य’ हे शब्दप्रयोग त्याला आत्मव्याघाती वाटतात. 
लोगन् द्वपअरसुल स्स्मथसारयया लेखकात आपणास एका द्वपढीपूवी प्रिद्वलत असणारा सौंदयुवाद द्वदसून 
येतो. हा सौंदयुवाद पटरटडाइन लॉटटकडे कालबाह्य ठरलेले धमुशास्त्र व श्रवणानंद—झकवा सुप्रद्वसद्ध 
‘ऑगनुिे स्वरसंवाद यािें एक द्वमश्रण म्हणून पाहतो. त्यातून द्वमलटन्च्या खाती जमा होते ते एवढेि. [T. M. 

Greene. The Arts and the Art of Criticism, Princeton 1940, pp. 374 ff., 461.] उघडि यातून आशय डावलणे भाग आहे व 
रूप उलगडणे शक्य आहे, असे ठरते. 
 

आमच्या मते, या पद्धतीिी द्ववधाने ही ‘रूपवादा’िे समाधानकारक प्रद्वतद्वनद्वधत्व करणारी म्हणून 
स्वीकारली जाऊ नयेत. ती द्ववधाने कलाकृतीकडे एका अद्वतरेकी द्ववघटनी दृद्वष्टकोनातून पाहतात. 
कलाकृतीच्या संदभकुके्षबाहेरील जे केवळ अमूतु व प्रविनवजा बरेि काही आपलया िुबंकीय आकषणुाने 
स्वतःच्या प्रयोजनाकडे कवीला ओढून घेत असते, त्याच्या सापेक्ष काव्यात्मतेवरून हा दृद्वष्टकोन समग्र 
कलाकृतीिी काव्यात्मता अजमावीत असतो. डातें व द्वमलटन् या दोघानंी काव्याबरोबरि प्रबधंही द्वलद्वहलेले 
आहेत. आद्वण तरीसुद्धा त्या दोहोंत त्यानंी गल्लत केलेली नाही. धार्ममकदृष्ट्ट्या स्वतंत्र द्वविारप्रणाली 
बाळगणाऱ्या द्वमलटन्ने पटरटडाइन लॉटटिी रिना िालू असतानाि णड डॉक्त्रीना णक्रटतीना (द्विस्ती 
धमुतत्त्व) हा दीघु द्वनबधंही द्वलद्वहलेला आहे. त्याच्या काव्यािे स्वरूपवणनु कसेही केले (महाकाव्य, द्विस्ती 
महाकाव्य वा तत्त्वज्ञानपर महाकाव्यात्म रिना) , आद्वण ‘परमेर्श्री योजनेिे समथुन’ हा त्यािा प्रकट हेतू 
असला, तरी त्यािे काव्यप्रयोजन प्रबंधाहून खात्रीने द्वनराळे होते. ते ज्या साद्वहस्त्यक परंपरानंा आवाहन 
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करते, त्यामुळे तसेि खुद्द द्वमलटनच्या आधी रिलेलया काव्याशी त्यािे जे नाते आहे, त्यामुळे त्याच्या या 
काव्यािी प्रकृती स्स्थरपद लावलेली आहे. 
 

पटरटडाइन लॉटिमधील द्वमलटन्िे धमुशास्त्र सनातनी प्रॉटेस्टंटपथंीय आहे –झकवा त्या दृद्वष्टकोनातून 
त्यािे वािन करता येण्याजोगे आहे. परंतु या धमुशास्त्रात सहभागी होण्यात वािक अपेशी ठरला, तरी ते 
काव्य म्हणून काही अगदी उघडे पडत नाही. मागे ब्लेकपयिंतच्या काळापासून द्वमलटनच्या नेद्वणवेतील ‘हेतू’ 
मुळे सैतान व प्रॉमीद्वथएस यािंी जोडगण कस्लपणारे वायरन् व शलैी यािें एक स्वच्छंदतावादी पटरटडाइन 
लॉटि होते व कॉद्वलन्स याने आधीि सुरू केलेलया प्रथेप्रमाणे ते द्वमलटनच्या ईडन–उद्यानाच्या 
‘आद्वदमवादा’वर आत्मीयतेने भर देत होते. [See particularly E. E. Stoll’s ‘Milton a Romantic’. From Shakespeare to 

Joyce, New York 1944, and Mario Praz’s The Romantic Agony, London 1933.] सोराने दशदु्ववलयाप्रमाणे ‘मानवतावादी’ 
भदू्वमकेवरूनही त्यािे वािन करता येणे खात्रीने शक्य आहे. त्यातील धमुशास्त्र व इद्वतहास याबंाबत मतभेद 
आहे, एवढ्यासाठी केवळ त्या काव्यािा आवाका, त्यािा भद्ववष्ट्यदशकु द्ववस्तृतपट, त्यातले उदास पण 
धूसरभव्य देखाव ेया गोष्टींकडे दुलुक्ष करता येत नाही. 
 

पटरटडाइन लॉटि मधील तत्त्वद्वविार अडगळ म्हणून बाजूला काढले, तरी केवळ शलैीच्या बळावर ते 
एक महान काव्य ठरेल, असे म्हणणे अत्यंत संशयास्पद आहे. अशा प्रकारच्या दृद्वष्टकोनामुळे ‘रूप’ म्हणजे 
‘शलैी’ व ‘अथु’ म्हणजे ‘तत्त्वप्रणाली’ अशी स्स्थती होते व गं्रथकृतीमधील ‘रूप’ व द्वतिा ‘अथु’ याचं्या 
फारकतीपयिंत म्हणजे अगदी द्वनरथुकतेच्या थरापयिंत गोष्टी जाऊन द्वभडतात. खरोखर अशा फारकतीमुळे 
समग्र गं्रथकृतीिा द्वविार नीटपणे होत नाही. छदोबद्धता व शब्दकळाया ं‘पलीकडच्या’ सवु तऱ्हेच्या संरिना 
तसेि एल . ए. रीड ज्याला ‘दुय्यम स्तरावरील द्ववषय-वस्तू’ म्हणून म्हणतो, तो ‘अथु’ (कलाकृतीच्या 
आणखी पलीकडे उरणारी द्ववषय-वस्तू) या कलपनेनुसार बाहेर वगळला जातो, संद्ववधानक झकवा द्वनवदेन, 
स्वभावद्विते्र (झकवा अद्वधक नेमकेपण ‘स्वभावलेखन’) त्यातून वगळली जातात. संद्ववधानक, वातावरण व 
स्वभावद्विते्र यािंी परस्पर गुंफण वा द्ववर्श्, –‘अद्वतप्राकृद्वतक गुण’ (गं्रथकृतीतून उधसून वर येणाऱ्या 
जगद्विषयक दृद्वष्टकोनातून पाद्वहलेला; लेखकाने बोधवादी वृत्तीतून गं्रथातगतु वा गं्रथाबाहेर प्रकट केलेला 
नव्हे) वगळला जातो. 
 

कद्ववतेतील ‘ऑगनुिे स्वरसंवाद’ द्वतच्यापासून सुटे काढता येतात, हा दृद्वष्टकोन तर द्ववशषेि 
आके्षपाहु ठरतो. उच्चारद्वनष्ठ अनुगुंजन म्हणून एका सीद्वमत अथाने त्यानंा ‘रूपद्वनष्ठ सौंदयु’ असते, या 
भदू्वमकेवरून त्याकडे पाहता आले, तरी अगदी काव्यासह सवु साद्वहत्यात रूपद्वनष्ठ सौंदयािे अस्स्तत्व हे 
नेहमी बहुधा अद्वभव्यक्तीच्या कारणी लागत असतेि संद्ववधानक, स्वभावद्वित्र व आशयसूत्र याचं्या बाबतीत 
‘ऑगनुिे स्वरसंवाद’ द्वकतपत औद्वित्यपूण ुठरतात, हाि प्रश्न आपण द्वविारला पाद्वहजे. कद्वनष्ठ प्रतीच्या 
कवींकडून नगण्य आशयसूत्रासंाठी योद्वजलेली द्वमलटनी शलैी अभाद्ववतपणे हास्यास्पदि ठरलेली आहे. 
 

आपली तत्त्वप्रणाली व लेखकािी वा कद्ववतेिी तत्त्वप्रणाली यातं एकवाक्यता असण्यािी गरज 
नाही, ही गोष्ट रूपवादी समीके्षने गृहीत धरली पाद्वहजे, हे मत खरोखर अप्रस्तुत आहे; कारण तसे नसलयास 
ज्याचं्यातंला दृद्वष्टकोन आपणास स्वीकायु वाटतो, अशा गं्रथकृतींिीि आपण प्रशसंा करू. सौंदयात्मक 
द्वनणयु घेण्यासाठी द्ववर्श्दशनुाला (Weltanschauung) काही महत्त्व द्याव ेलागते काय? कद्ववतेिे प्रस्तुत 
िंालेले द्ववर्श्दशनु असे असाव े की, समीक्षकाला ते ‘सुसंगत, प्रगलभ व अनुभवद्वनष्ठ तर्थयावंर अद्वधद्वष्ठत’ 
वाटाव,े असे एद्वलयट म्हणतो. [Eliot, op, cit., p. 96.] सुसंगती, प्रगलभता व अनुभवद्वनष्ठ सत्यता यादं्ववषयीिे 
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एद्वलयट्च्या सूत्रातील वाक्प्रयोग कोणत्याही प्रकारच्या रूपवादी भदू्वमकेच्या पलीकडे जाणारे आहेत. 
सुसंगती हा जसा द्वनद्वश्चतपणे सौंदयुशास्त्रीय द्वनकष आहे, तसाि तो तकुशास्त्रीयही आहे; परंतु प्रगलभता हा 
एक मनोवैज्ञाद्वनक द्वनकष आहे व ‘अनुभवद्वनष्ठ सत्यता’ हे तत्त्व कलाकृतीबाहेरच्या द्ववर्श्ानंा आवाहन 
करणारे तसेि कला आद्वण वास्तव यातं तुलना करण्यास प्रवृत्त करणारे आहे. एद्वलयट्ला आपण असे उत्तर 
देऊ या की, कलाकृतीिी प्रगलभता म्हणजे द्वतच्या ठायी असणारा सवुसमावेशकपणा, द्वतला असणारे 
व्याद्वमश्रतेिे भान, द्वतच्यातील अनेक छद्मोक्ती (ironies) व तणाव, ह्या गोष्टीि होत, तसेि कादंबरी आद्वण 
अनुभव यामंधील परस्परसंबधं घटकाचं्या ढोबळ जोड्ा कलपून अजमावता येणार नाहीत; आपण 
न्याय्यपणे ज्यािंी तुलना करू शकू, अशा बाबी सागंायच्या तर द्वडकन्स्, काफ्का, बालिंॅक झकवा टॉलस्टॉय 
यािें समग्र द्ववर्श् आद्वण आपला समग्र अनुभव म्हणजे आपण कस्लपलेले व आपणास जाणवणारे ‘द्ववर्श्’, याि 
होत. आद्वण या परस्परसंबधंाद्ववषयीिा आपला द्वनणयु प्रत्यक्ष नोंद घेत असतो,तीसुद्धा द्ववशदता, उत्कटता, 
आकृद्वतबंधद्वनष्ठ द्ववरोध, रंुदी झकवा खोली, स्स्थद्वतशीलता झकवा गद्वतशीलता अशा सौंदयात्मक संज्ञािंारेि. 
‘जीवनसदृश’ यािा अनुवाद बहुताशंी ‘कला–सदृश’ असा होईल; कारण कला ही जेव्हा शलैीिी डूब 
घेऊन अवतरते, तेव्हा जीवन व साद्वहत्य यामंधील साम्ये अगदी उघडपणे डोळ्यातं भरणारी. असतात : 
द्वडकन्स्, काफ्का व पू्रस्त् यासंारखे लेखकि स्वतःिा द्वशक्का मारलेलया द्ववर्श्ािे अध्यारोपण आपलया 
वािकाचं्या अनुभवके्षत्रावंर करू शकत असतात. [See Jacques Barzun, ‘Our Non-Fiction Novelists’, Atlantic Monthly, 
CLXXVIII (1946) , pp. 129-32, and J. E. Baker, ‘The Scierce of Man’, College English, VI (1945) , pp. 395-401]  
 

एकोद्वणसाव्या शतकापूवी मूलयमापनािी ििा ही बहुधा लेखकािंी प्रतवारी, त्यािंी तरतम श्रेणी 
यावंरि कें द्रीभतू होत असे—म्हणजे ‘ज्यािंी सदैव प्रशासंा होत आलेली आहे व पुढे होत राहील’ अशा 
अद्वभजात गं्रथावंर ती ििा कें द्रभतू होत असे. स्वाभाद्ववकपणे सादं्वगतली जाणारी यािी प्रमुख उदाहरणे 
म्हणजे द्ववदे्यच्या पुनरुज्जीवनकालात ज्यानंा देवकोटीत बसद्ववण्यात आहे, असे प्रािीन ग्रीक व रोमन 
गं्रथकार होत. एकोद्वणसाव्या शतकाबरोबर मध्ययुगीन, केस्लटक, नॉसु, झहदू व द्विनी या साद्वहत्यपरंपरािें 
व्यापक ज्ञान िंालयामुळे या तऱ्हेिा पूवीिा ‘अद्वभजततावाद’ कालबाह्य ठरला. एकदा दृद्वष्टपथातून दूर 
गेलेले व पुनश्च प्रकट िंालेले तसेि काही काळ आपली सौंदयात्मक क्षमता गमावनू बसलेले व ती क्षमता 
पुनश्च द्वमळद्ववणारे गं्रथ आढळतात, यािी जाण आपणास आहे. उदा. डन्, लँग्लँड, व पोप, मॉद्वरस, सीव्ह व 
ग्रीद्वफयस. प्राद्वधकारवाद (authoritarianism) व त्यािी द्ववधीद्वनषेधािंी यादी याचं्याद्ववरुद्ध प्रद्वतद्वक्रया म्हणून 
अद्वतरेकी, अनावश्यक सापेक्षतावादाकडे, ‘अद्वभरुिीच्या भोवऱ्या’कडे (‘whirlgig of taste’) आधुद्वनकािंा 
कल िुंकलेला आहे. प्रारंभीिे संशयवादी पुटपुटत असत, ‘अद्वभरुिी ही वादद्ववषय होऊशकत नाही.’ (De 
gustibus non est disputandum) . 
 

मानवतावादी वा संशयवादी माडंतील, त्याहून ही बाब अद्वधक जद्वटल आहे. 
 

साद्वहस्त्यक मूलयाचं्या बाबतीत काही एक प्रकारिी वस्तुद्वनष्ठता आणण्यािा आग्रह धरला म्हणून 
ज्यात नावािंी कोणतीि भर घालता येणार नाही आद्वण ज्यातला अंतगतु क्रम मागेपुढे होण्यासारखा नाही, 
अशा एखाद्या अपद्वरवतुनीय प्रमाणद्वसद्धान्ताशी कायम बादं्वधलकी राखली पाद्वहजे, असे काही नाही. 
‘कोणत्याही लेखकािी प्रद्वतष्ठा सदैव वज्रलेप असते,’ ही एक समजूत व ‘समीके्षिे मुयय कायु लेखकाच्या 
उपयुक्ततेची प्रतवारी लावण्याऐवजी लेखकािंीि प्रतवारी लावायिी, हे आहे’ ही दुसरी समातंर 
‘िमत्काद्वरक समजूत–या उभय गैरसमजुतींिी संभावना अॅलन टेट याने ‘द्वमर्थयाभास’ म्हणून आव्हानपूवुक 
केलेली आहे. व ती योग्यि होय. [Tate, Reason in Madness, New York 1941, pp. 114-16.] आपलया वतुमानद्ववषयक 
जाद्वणवनेे आपलया भतूकाळात उलटापालट घडून येत असतो, हे एद्वलयट्िे सूत्रि या द्वठकाणी टेट्च्या 
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मनात होते. अखेर एद्वलयट आद्वण टेट हे दोघेही सजुनशील लेखक; त्यामुळे दोघािंा द्ववर्श्ास असा होता 
की, इंस्ग्लश काव्याला जसा भतूकाळ आहे, तसाि वतुमानकाळ व भद्ववष्ट्यकाळही आहे. तसे म्हटले तर, 
एका द्ववद्वशष्ट वगामध्ये लावलेला क्रम हा नेहमीि स्पधात्मक व सापेक्ष असतो. जोपयिंत नवनवीन नोंदींिी 
भर पडत राहणार आहे, तोपयिंत नवगताला सवोत्कृष्ट ठरण्यािी संधी नेहमीि असणार आहे; कोणत्याही 
नवनवीन स्पधकुाबंरोबर इतर गं्रथाचं्या प्रतवारीत झकद्वित् प्रमाणात का होईना, पण फरक हा पडणारि. 
पोप पुढे आला, तेव्हा वॉलर व डेनम् यानंा अकस्मात अग्रमान द्वमळाला आद्वण गेला. दोघे पडले अग्रदूत. 
अग्रदूतत्व म्हणजे सुळावरिी पोळी. त्यानंीि स्वतःला पोपपयिंत नेले आद्वण पोपने त्यानंाि मागे टाकले. 
 

याउलट मनोरथ असणारी व द्ववद्यापीठीय व्यासंगाला द्ववरोध करणारी मंडळीही द्ववद्यापीठातून 
तसेि द्ववद्यापीठाबाहेरही आढळते; व ती लोंढ्याच्या जुलमशाहीवर जोर देत असते. [E. E. Kellett, The Whirligig 
of Taste, London 1929, and Fashion in Literature, London 1931; F. P. Chambers, cycles Cycles of Taste, Cambridge, Mass. 
1928, and The History of Taste, New York 1932; Henri Peyre, Writers and Their Critics : a Study of Misunderstanding, Ithaca 
1944.] कावलीसारखी अशीही उदाहरणे आढळतात की, ज्यातं अद्वभरुिीिे प्रद्वतझबब एखाद्या द्वपढीपुरते 
द्वदसते पण तदुत्तरकालीन द्वपढ्यानंी ज्याचं्यावर पसंतीिा द्वशक्का कधीि मारलेला द्वदसत नाही. अथात अशी 
उदाहरणे फार असतील असे वाटत नाही. तीस वषापूवी स्केलटन् हे अशाि प्रकारिे उदाहरण म्हणून 
सागंता आले असते; पण आता मात्र नाही; आज तो आपलयाला बुद्वद्धमान, ‘आत्मद्वनष्ठ’ व आधुद्वनक वाटतो. 
दरम्यान् थोर वाङ्मयीन प्रद्वतष्ठा लाभलेले िॉसर, स्पेन्सर, शके्सद्वपयर, द्वमलटन् याचं्यासंारखे नामवंत 
द्वपढ्यान्द्वपढ्याचं्या अद्वभरुिीतून तावनूसुलाखून द्वटकून राद्वहलेले आहेत; इतकेि नव्हे, तर ड्रायडन् व पोप 
वडुस्वथु व टेद्वनसन् यािें स्थान तसे ‘वज्रलेप’ नसले, तरी द्वनरंतर द्वटकून आहे. 
 

अशा कवींच्या सौंदयात्मक संरिना इतक्या व्याद्वमश्र आद्वण समृद्ध असतात की, त्या युगानुयुगाचं्या 
संवदेनशीलतेिे समाराधन करू शकतात : आपलया टपेक्िटररमधील द्वनबधंािंारे अॅद्वडसन्ने प्रशदं्वसलेला 
तसेि पोपने वाखाणलेला एक नव्यअद्वभजाततावादी द्वमलटन् आहे,तिति बायरन्, वडुस्वथु, कीट्स्, शलेी 
यानंी प्रशदं्वसलेला एक वा अनेक स्वच्छंदतावादी द्वमलटन् आहेत. एकेकाळी कोलरीजिा एक शके्सद्वपयर 
होता व आता द्ववलसन् नाइट्िा शके्स्द्वपयर आपलयापाशी आहे. प्रत्येक द्वपढी थोर कलाकृतीिे सवु घटक 
पुरेपूर कारणी लावीत नसते, द्वतच्या काही पातळ्यातं व स्तरातं द्वतला ‘सौंदयु’दृष्ट्ट्या उणीव वाटते झकवा 
त्या कृती अगदी द्वनद्वश्चतपणे कुरूपही (नव्य अद्वभजाततावाद्यानंा शके्स्द्वपयरच्या शास्ब्दक कोट्या वाटलया, 
तशा) वाटतात. तरीपण एकंदरीत पाहता प्रत्येक द्वपढीला ती कृती सौंदयात्मक दृष्टीने समाधानकारक 
वाटत असते. 
 

अशा प्रकारे एक तऱ्हेच्या द्वपढीवादापयिंत आपण येऊन ठेपलो आहोत. हा द्वपढीवाद अद्वभरुिीिी 
सापेक्षता ही व्यस्क्तगत बाब असलयािे नाकारतो, पण सौंदयात्मक द्वनकषाचं्या कमी अद्वधक द्ववरोधी 
संिामध्ये (जसे द्ववदे्यच्या पुनरुज्जीवनकालीन या बारोक यामध्ये वोलस्फ्लन्ला आढळून आले तसे) 
साद्वहस्त्यक इद्वतहासात घडून आलेलया फेरफारािंी मात्र दखल घेतो, तसेि या फेरफाराचं्या मागे वा 
पलीकडे समान तत्त्वाचं्या पातळीवर कधीि जाता येणार नाही, असे सुिद्ववतो. मग आपण ‘अनेकपदरी 
अथुवत्ता’ या भदू्वमकेवरि (Multivalence’) येऊन ठेपलो आहोत, हे कळून िुकते. [‘Multivalence’ : see George 

Boas. A Primer for Critics Baltimore 1937.] या दृद्वष्टकोनानुसार द्वटकाऊ कलाकृती या प्रशसंा करणाऱ्या द्वभन्न द्वभन्न 
द्वपढ्यानंा द्वभन्न द्वभन्न कारणासंाठी आकषूनु घेत असतात, झकवा या दोन्ही द्वनष्ट्कषांना एकद्वत्रत आणायिे, तर 
प्रधान गं्रथकृती झकवा ‘अद्वभजात कृती आपले स्थान द्वटकवनू असतात हे खरे, पण त्या हे स्थान बदलत्या 
आकषणुमाद्वलकानंी झकवा ‘कारणानंी’ द्वटकवनू असतात. मात्र मौद्वलक, द्वनतान्त वैद्वशष्ट्ट्यपूणु गं्रथकृती 



 

अनुक्रमणिका 

(उदा. डन्) आद्वण गौण गं्रथकृती (कालसापेक्ष शलैीच्या दृष्टीने उजव्या ठरणाऱ्या उदा. प्रायर वा िालसु 
िर्मिल) याचं्या प्रद्वतष्ठेबाबत असे घडत असते की, त्याचं्या स्वतःच्या काळातील साद्वहत्याशी िालू काळच्या 
साद्वहत्यािा काही एक प्रकारिा सहानुभदू्वतयुक्त धागा जेव्हा जुळतो, तेव्हाि त्यािंी प्रद्वतष्ठा तेजीत असते, 
जेव्हा हा संबधं द्ववरोधी असतो, तेव्हा त्यािंी प्रद्वतष्ठा ओसरते. [E. Pottle The Idiom of Poetry, Ithaca 1941; newed 
1947]  
 

या भदू्वमकेपलीकडे आपण मोठ्या मुस्ष्ट्कलीने जाऊ शकतो; मात्र या भदू्वमकेपलीकडे जाऊ शकतो, 
हे द्वनःसंशय. एक गोष्ट अशी की, प्रािीन युगानंी आपापलया अद्वभजात कृतींिे (होमर, व्हर्मजल, द्वमलटन् इ. 
च्या) जे समकालीन रसग्रहण केलेले आहे, त्याला या कृतींभोवती समीक्षकानंी जे युस्क्तवाद हारीने उभे 
केलेले आहेत, त्यानंी सीद्वमत करण्यािी जरूर नाही. पूवीच्या समीके्षने आपापलया काळातील कलाकृतींना 
वा स्वतःच्या सौंदयात्मक अनुभवाला यथायोग्य न्याय केलेला आहे, ही गोष्ट आपण नाकारू शकतो. [The 
critics of the eighteenth century ‘were unable to explain the virtues of the poetry of earlier periods, and, for that matter, of their 
own period’ (Cleanth Brooks, ‘The Poem as Organism’, English Institute Annual. 1940, New York 1941, p. 24) .] खरोखर 
पयाप्त साद्वहत्य द्वसद्धान्ताच्या कसोटीवर द्वपढीवादािी, हें झकवा तेि – द्वतसरे नाही, असे म्हणणारी वृत्ती 
आपणास दूर सारता येते, हेही आपण ठामपणे माडूं शकतो : अशाि रीतीने उत्कृष्टातंील उत्कृष्ट 
मेटॉद्वफद्वजकल कद्ववता ही जॉजु द्ववलयमसन्ला [‘Dr. Johnson tried to describe Donne’s poetry by its defects...’ ‘The 
best justice that we can do its shortcomings [those of metaphysical poetry] is to judge the by the normal standards of good 
poetry, and not to excuse them in the name of quaintness and intellectual frippery. Let Jonson be such a standard, and... the 
Donne tradition will be found to contain a large body of verse that meets the usual requirements of English poetry, and at times 
as well as the finest’ (George Williamson, The Donne Tradition, Cambridge, Mass, 1930, pp. 21, 211) .] फक्त एक िागंली 
कद्ववतावाटलेली आहे. यच्चयावत् मेटॉद्वफद्वजकल  कद्ववतािंी प्रशस्ती वा नालस्ती करण्यािी जशी गरज 
नाही, तिति मेटॅद्वफद्वजकल - संप्रदायातील सवोत्कृष्ट कद्ववतेमध्ये ‘द्वनतातं मेटॅद्वफद्वजकलपणा’ भरलेला 
असतो, असे मानण्यािीही मुळीि गरज नाही. आपलया आजच्या काळी पोपकवीिी मेटॅद्वफद्वजकल  कवी 
म्हणून काही अंशी तरी जी प्रशसंा केली जात असते, ती काही तो ‘गद्ययुगातील कवी’ [F. R. Leavies, 

Revaluation : Tradition and Development in English Poetry London 1936. p. 68 ff.] यासाठी केवळ केली जात नसून तो 
एक िागंला व सच्चा कवी आहे, म्हणूनि होय. प्रटस्क्िकल णक्रणिणसझमिा कता द्वरिडुस् आद्वण ब्रकू्स व वॉरन् 
(अांडरटिँलडग पोएरी) यासारखे द्वभन्न प्रकृतीिे सैद्धादं्वतक काव्यासाठी एकि एक मानदंड असावा व प्रथम 
द्वनणायक परीक्षण केलयाखेरीज एखाद्या कद्ववतेिे वा कवीिे ‘स्थान’, काळ झकवा मतप्रणाली ठरद्ववण्यािा 
प्रयत्न करू नये, यावर ठामपणे जोर देत असतात. आता हे समावशेी समीक्षक जो एक मानदंड (ढोबळपणे 
एद्वलयटिा) लाव ूपाहतात, त्याला अनेक वािकािंी मान्यता द्वमळणार नाही, असे अथाति म्हणता येईल. 
परंतु त्याचं्या या मानदंडामुळेि काव्याच्या व्यापक पललयािे समथुन करणे, त्यानंा शक्य िंालेले आहे : 
स्वच्छंदतावाद्याबंाबत त्यािंी भदू्वमका कमी न्याय्य आहे, पण द्वनदान ब्लेकला आद्वण कीट्सला तरी जीवदान 
देतात. 
 

आमच्या मते कोणताही साद्वहत्यसमीक्षक आपणास एकतर द्वपढीवादी (सौंदयात्मक प्रमाणकािें 
अस्स्तत्वि नाकारणाऱ्या) द्वविारसरणीत सीद्वमत करून घेणार नाही, झकवा ‘वज् रलेप क्रमाकं’ लावणाऱ्या 
वािंं व पदं्वडती पठडीच्या केवलमूलयवादालाही बाधूंन घेणार नाही. कोणा द्ववद्यमान लेखकाशी तुलना 
करण्याच्या सवुतोपरी उद्वित मागाने केवळ द्ववरोध दशदु्ववण्याने वा एखाद्या भतूकालीन लेखकाच्या 
अंतरंगात द्वशरण्यािी झकवा त्याला समजावनू घेण्यािी इच्छा धरलयाने तो कधी कधी द्वपढीवादी भासेलही. 
तरीपण अशा रीतीने हाती लागणारे मूलय प्रत्यक्ष झकवा संभाव्य अवस्थेत त्या कलावस्तूत द्ववद्यमान असते, हे 
ठामपणे दशदु्ववण्यािाि त्यात हेतू असेल. ते मूलय त्या कलावस्तूवर केवळ लादले गेलेले झकवा बऱ्याि 
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काळच्या साहियामुळे द्वतला येऊन द्विकटलेले नसणार, तर या कलावस्तूमध्ये द्वदसून आलेलया एका द्ववशषे 
आंतदुृष्टीपयिंत पोिद्ववणाऱ्या पे्ररणेमुळेि आढळणार. 
 

समीक्षकाने प्रश्न उपस्स्थत करावयािा तो हा की, सौंदयात्मक मूलयािा आधारझबदू कुठे आहे? 
कद्ववतेत, कद्ववतेच्या वािकाच्या ठायी की त्या उभयताचं्या परस्परसंबंधात? दुसऱ्या प्रश्नािे उत्तर 
व्यस्क्तसापेक्षतावादी ठरते; कोणीतरी मौलयवान वस्तूिे मूलयमापन केलेले असलेि पाद्वहजे, यावर ते 
रास्तपणे भर देते; परंतु प्रद्वतसादािी प्रकृती आद्वण वस्तूिी प्रकृती यािंा सहसंबंध त्यातून दशवुला जात 
नाही. ते मनोवैज्ञाद्वनक असते. अशा अथाने की, ज्यािे झितन केले जाते वा जे आस्वाद्वदले जाते, त्यावरून 
ते लक्ष उडद्ववते व ते लक्ष खाजगी स्वरूपाच्या ‘स्व’ च्या झकवा साधारणीकरण िंालेलया ‘स्व’च्या 
प्रद्वतद्वक्रयावंर अथवा भावद्वनक स्पदंनावर द्वखळद्ववते. याबाबत कोणी पद्वहले उत्तर द्वदले वा कोणी द्वतसरेद्वदले, 
तर ते आपापलया अन्वयाथानुसार द्वदलेले असेल, असे वाटते. पद्वहलया उत्तरासरशी व्यावसाद्वयक 
तत्त्वज्ञानी मंडळींना अगदी अटळपणे प्लेटोवाद तरी सुिेल झकवा मानवी गरज वा मानवी बोधन याचं्या 
संदभाद्ववरहीत द्वजिे अस्स्तत्व कलपावे, अशी द्वनरपेक्ष मानदंडािी कोणती तरी दुसरी एखादी पद्धती 
सुिद्ववली जाईल. साद्वहस्त्यक सैद्धास्न्तकाचं्या पद्धतीनुसार ‘अथुबोधा’च्या तादं्वत्रक युक्त्यापेंक्षा वगेळे असे 
साद्वहस्त्यक संरिनेिे वस्तुद्वनष्ठ स्वरूप दशदु्ववण्यािा हेतू कोणी धरलयास पद्वहलया उत्तरामधून आणखी एक 
अडिण उद भवले. ती म्हणजे ताबंडेपणा वा थंडपणा याचं्या इतकीि साद्वहस्त्यक मूलयेसुद्धा 
कोिालािीउपलब्ध होण्यासारखी आहेत असे त्यािारे सुिद्ववले जाईल. तरीपण कसलीही मुरड न 
घातलेलया वस्तुद्वनष्ठतेिा दावा कोणाही समीक्षकाने कद्ववतेबाबत खरोखर केलेला असेल, असे वाटत नाही 
: सावुकालीन, सावुदेशीय व सावुजद्वनक मताद्वधकाराला कौल लाव ू इस्च्छणारे लाँजायनस् व इतर 
‘अद्वभजाततावादी’ लोक, वाच्यता न करता, आपले ‘सवु’ हे पद ‘मूलयमापन करण्यािी क्षमता असणारे सवु’ 
असे सीद्वमत करून घेताना द्वदसतात. 
 

रूपवादी द्वसद्ध करू पाहतो ते हे की, कोणतीही कद्ववता केवळ वािकाच्या ‘काव्यात्म अनुभवा’िे 
कारण वा संभाव्य कारण असत नाही, तर कद्ववता म्हणजे वािकाच्या अनुभवािे द्ववद्वशष्ट तऱ्हेने केलेले 
द्वनतातं संघद्वटत स्वरूपािे एक द्वनयंत्रण असते व हे द्वनयंत्रण अशासाठी असते की, त्यायोगे वािकािा 
अनुभव हा कद्ववतेिा अनुभव म्हणून अत्यंत समपुक रीतीने वर्मणता यावा. सौंदयुशास्त्रीय दृष्टीने मौलयवान 
ठरणारे असे जे काही गुणद्ववशषे व संबधं कद्ववतेच्या संरिनेत द्ववद्यमान असतात, त्यािंा कोणाही समथु 
वािकाला येणारा अनुभव वा प्रतीती म्हणजेि त्या कद्ववतेिे मूलयाकंन होय. एद्वलसेओ स्व्हवास् (Eliseo 
Vivas) याने ज्याला ‘वस्तुद्वनष्ठ सापेक्षवाद’ झकवा ‘आलोकतारतम्ययुक्त वास्तववाद’ म्हणून संबोद्वधले आहे, 
त्यासंबधंीच्या द्ववविेनात तो म्हणतो, “सौंदयु म्हणजे काही गोष्टीच्या ठायी असलेला स्वभावद्ववशषे होय. तो 
त्या गोष्टीति फक्त द्ववद्यमान असतो व ज्या लोकानंा त्या स्वभावद्ववशषेािे इंद्वद्रयािारा दशनु घेण्यािी पात्रता 
व प्रद्वशक्षण लाभलेले आहे, अशानंाि तो पाहता येतो.” [E. Vivas, ‘The Esthetic Judgment’. Journal of Philosophy, 
XXXIII (1936) , pp. 57-69. See Bernard Heyl, New Bearings in Estheties and Art Criticism, New Haven 1943, p. 91 ff. especially 
p. 123. Heyl rules out the extremes of ‘objectivism’ and (much more easily) of ‘subjectivism’ in order to expound relativism, 
intended as a sensible via media.मूलये ही साद्वहस्त्यक संरिनातं संभाव्यरूपाने अस्स्तत्वात असतात : आवश्यक 
त्या शती पूणु करणाऱ्या सत्पात्र वािकाकंडून त्यािें झितन केले जात असते, त्या वळेीि त्यािंी प्रतीती 
झकवा प्रत्यक्ष मूलयमापन होत असते. सावुजद्वनक रीत्या अगदीं सवाथाने पडताळा न पटद्ववणाऱ्या 
वस्तुद्वनष्ठतेिा व ‘मूलया’िा कसलाही दावा अमान्य करण्यािी एक प्रवृत्ती (लोकशाही िे द्ववज्ञान या 
नावाखाली) प्रिद्वलत आहे, यात द्वबलकुल शकंा नाही. पण द्ववनाशतु उपलब्ध होणाऱ्या कसलयाही 
‘मूलया’ंिी कलपना करणे, हेसुद्धा कठीणि आहे. 
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जुने मागदुशकु गं्रथ द्वनणायक (Judicial) व संस्कारवादी (Impressionist) या समीक्षाप्रकारातं 
पुष्ट्कळदा द्ववरोध दशवुीत असत. या दोहोंतलया भेदािे केलेले हे द्वनदान फसव ेआहे. त्यातला पद्वहला प्रकार 
उद्वद्दष्ट म्हणून गृहीत धरलेलया द्वनयमानंा व मूलतत्त्वानंा कौल लावीत असे, तर दुसरा प्रकार आपलयात 
सावुजद्वनक संदभािा अभाव आहे, यािीि शखेी द्वमरवीत असे. मात्र प्रत्यक्षात हा दुसरा प्रकार म्हणजे न 
सागंता केलेलया द्वनणयुािेि एक रूप असे पण कमी सूक्ष्म संवदेनायुक्त मंडळींना प्रमाणक (norm) 
उपलब्ध करून देण्याइतकी ज्यािंी अद्वभरुिी प्रगलभ असे; अशा तज्ज्ञानंी तो द्वनणयु घेतलेला असे. 
‘स्वतःच्या व्यस्क्तगत संस्कारातून द्वनयम बाधंणे’ [‘Eriger en lois ses impressions personnels, c’est le grand effort d’un 
homme s’il est sincere.’ Eliot quotes this, from de Gourmont’s Lettŕes à L’amazon, as epigraph to his essay, ‘The Perfect Critic’, 
The Sacred Wood, 1920.] या कृतीिे वणनु रेमी द गूमां (Remy de Gourmont) याने ‘प्रामाद्वणक माणसािे 
महान प्रयत्न,’असे केलेले आहे. ज्यानंी अशा प्रकारिा प्रयत्न केलेला नाही, असे वेगळ्या प्रकारिे समीक्षक 
काही फारसे आढळणार नाहीत. आजकाल ज्यानंा ‘समीक्षा’ म्हटले जाते, असे अनेक द्वनबधं द्ववद्वशष्ट कद्ववता 
वा द्ववद्वशष्ट लेखक यावंर सटीप भाष्ट्ये करणारे असतात; पण त्या द्वनबधंातूंन द्वनष्ट्कषात्मक मूलयाकंन 
माडंलेले असत नाही. अशा सटीप भाष्ट्यानंा ‘समीक्षा’ हे नाव देण्यािी मुभा द्वदलयास त्याद्ववरुद्ध कधीकधी 
आके्षप घेतले जातात (समीक्षावािक मूळ ग्रीक शब्दािा अथु ‘द्वनणयु’ हाि आहे) . आद्वण कधी कधी 
स्पष्टीकरणात्मक समीक्षा’ व ‘द्वनणायक समीक्षा’ अशा दोन पयायी प्रकारातंील भेदही स्पष्ट केला जातो. [As 

does Mr Heyl (New Bearings, p. 91) .] परंतु अथुद्ववषयक टीपाद्वटप्पणी (Deutung) व मूलयद्ववषयक द्वनणयु 
(Wertung) यातं फरक जरूर करता येण्यासारखा असला, तरी ‘साद्वहत्यसमीके्ष’च्या कायात तो क्वद्विति 
व्यवहारात आणला जातो झकवा व्यवहायु मानला जातो. ‘द्वनणायक समीक्षा’ या नावाखाली जी अधुकच्ची 
मागणी केली जाते झकवा जी काही गोष्ट पुरद्ववली जाते, ती म्हणजे साद्वहत्यद्वसद्धान्ताच्या काही थोड्ा 
तत्त्वानंा कौल लावनू झकवा अद्वधकृत संदभगंु्रथाचं्या नोंदीिी जोड देऊन लेखक व कद्ववता यािंी लावलेली 
रोकडी प्रतवारी. या पलीकडे जावयािे म्हटलयास द्ववश्लेषण तसेि द्ववश्लेषणात्मक तुलना हाती घेणे अटळ 
असते. उलटपक्षी शुद्ध सटीप भाष्ट्यरूप म्हणून जो द्वनबधं असतो त्याने, त्याच्या केवळ अस्स्तत्वामुळेि, 
द्वकमानपातळीवरिा काही एक मूलयद्वनणुय केलेलाि असतो, आद्वण त्यािे स्वरूप एखाद्या कद्ववतेवरील 
सटीप भाष्ट्यािे असेल, तर ते ऐद्वतहाद्वसक, िद्वरत्रात्मक वा तत्त्वज्ञानात्मक नव्हे, तर सौंदयात्मक 
मूलयद्वनणयुािे असते. कोणत्याही कवीवर वा कद्ववतेवर वेळ व अवधान खिु करणे, हाि मुळात एक 
मूलयद्वनणयु असतो. तरी पण केवळ द्ववषयािी द्वनवड या कृतीिारे द्वनणयु प्रकट करणारे सटीप द्वनबधं 
अत्यलपि असतात. ‘कद्ववता समजावनू घेणे’ हेसुद्धा आपोआप ‘काव्याद्ववषयी द्वनणयु घेण्या’त रूपातंद्वरत 
होत असते. तेथे घडते ते हे की, द्वनणयुािे प्रकटीकरण शवेटच्या पद्वरच्छेदात होण्याऐवजी तपशीलाति 
द्वनणयु झकवा द्ववश्लेषणाच्या जोडीने द्वनणयु, असे त्यािे स्वरूप असते. एद्वलयट्च्या द्वनबधंािें एके काळिे 
नावीन्य जर कशात साठवलेले असेल, तर त्यािे ते द्वनबधं एखादा सारभतू द्वनष्ट्कष ुवा एकि एक द्वनणयु 
आपण होऊन देत नाहीत, पण द्वनबधंाच्या वाटिालीत सतत द्वनणयु देत राहतात, याति आहे : द्ववद्वशष्ट 
प्रकारच्यातुलना, एखाद्या गुणद्ववशषेाच्या संदभात दोन कवींिा समीपद्ववन्यास, तसेि अधूनमधून प्रकट 
केलेली तात्पुरती सवुसामान्य द्ववधाने. 
 

खरा फरक करायला पाद्वहजे असतो, तो उघड व गर्मभत स्वरूपाच्या द्वनणयुामंध्ये होय. अथात् हा 
भेद आद्वण अबोध व सबोध द्वनणयुातंील भेद हे एकरूप नव्हेत. द्वनणयु हे जसे संवदेनाद्वधद्वष्ठत असतात, तसेि 
ते प्रमाणाद्वधद्वष्ठत व तकाद्वधद्वष्ठतही असतात. त्याचं्यात नेहमी अद्वनवायुपणे परस्परद्ववरोध असतोि असे नाही 
: संवदेनशीलतेिे बरेिसे समीक्षात्मक बळ द्वतने सवुसामान्य सैद्धादं्वतक द्ववधानािंी कास घट्ट धरलयावािून 
द्वतला क्वद्विति लाभण्यासारखे असते, तसेि प्रत्यक्ष झकवा साद्वधत स्वरूपाच्या संवदेनशीलतेिा काही एक 
आधार घेतलयाद्वशवाय साद्वहत्याच्या बाबतीत तकाद्वधद्वष्ठत द्वनणयुािी माडंणी करणे हेही अशक्य असते.  
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१९ 
साणिस्त्यक इणतिास 
 
 

जो इद्वतहासही आहे आद्वण पुन्हा साद्वहस्त्यकही आहे, असा इद्वतहास द्वलद्वहणे शक्य आहे काय? 
बरेिसे साद्वहत्येद्वतहास, एकतर सामाद्वजक इद्वतहास तरी असतात, झकवा साद्वहत्यात प्रद्वतझबद्वबत िंालेलया 
द्वविारािें इद्वतहास तरी असतात झकवा कमी अद्वधक प्रमाणात कालक्रमानुसार जुळणी करून माडंलेली 
द्ववद्वशष्ट साद्वहत्यकृतींबद्दलिी मते वा परीक्षणे तरी असतात, हे मान्य करणे भाग आहे. इंग्रजीमधील 
साद्वहस्त्यक-इद्वतहासलेखनशास्त्राच्या इद्वतहासावर दृद्वष्टके्षप टाकलयास या गोष्टीिा पडताळा येतो. इंग्रजी 
काव्यािा पद्वहला ‘रूपद्वनष्ठ’ इद्वतहास कार म्हणजे टॉमस वॉटुन. प्रािीन साद्वहत्यािा अभ्यास का करावयािा 
यािे कारण सागंताना त्याने म्हटले आहे, ‘ते [प्रािीन साद्वहत्य] आपलया काळाच्या रूपलक्षणािंी 
प्रामाद्वणकपणे नोंद करते व स्वकालीन रीतीभातीिे द्वित्रमयी व अद्वभव्यंजक पद्धतीने प्रस्तुतीकरण करते,’ 
तसेि ते ‘भावी द्वपढ्यापंयिंत जीवनािे अस्सल द्वित्रण पोिते करते.’ [Thomas Warton, History of English Poetry, i 
(1774) , p. ii. A fuller discussion may be found in René Wellek’s Rise of English Literary History, Chapel Hill 1941, pp. 166- 201.] 
हेन्री मोले याने ‘राष्ट्रीय जीवनद्वित्रण’ झकवा ‘इंस्ग्लश मनािी कहाणी’ अशी साद्वहत्यािी संकलपना केलेली 
आहे. [Henry Morley, Preface to English Writers, i, London 1864.] लेज्ली स्टीव्हन्ने ‘समग्र समाजजीवनाच्या 
सेंद्वद्रयत्वािे एक द्ववद्वशष्ट कायु’, ‘सामाद्वजक पद्वरवतुनािे एक उपफद्वलत’ म्हणून साद्वहत्याकडे पाद्वहले आहे. 
[Leslie Stephen, English Literature and Society in the Eighteenth Century, London 1904, pp. 14, 22.] काव्याच्या द्ववकासाच्या 
एकात्म संकलपनेवर आधारलेला इंग्रजी काव्यािा एकमेव इद्वतहास डब्लय.ू जे. कोर टहोप याने रिलेला 
आहे. कोटुहोपने ‘इंग्रजी काव्याच्या अध्ययनाद्ववषयी’ म्हटले आहे की, पद्वरणामतः ते ‘साद्वहत्यात प्रद्वतझबद्वबत 
िंालेलया आपलया राष्ट्रीय संस्थाचं्या अखंड द्ववकासािे अध्ययन होय.’ तसेि आपलया द्ववषयाच्या 
एकसूत्रीकरणासाठी ‘एखादा राजकीय इद्वतहासकार ज्या स्थळी म्हणजे समग्र राष्ट्रीय जीवनात शोध घेत 
असतो, नेमक्या त्याि स्थळी त्यानेही शोध घेतलेला आहे. [W. J. Courthope, A History of English Poetry, London 
1895, Vol. i. p. xv.]  
 

या व इतर अनेक इद्वतहासकारानंी साद्वहत्याला राष्ट्रीय झकवा सामाद्वजक इद्वतहासाच्या पुराव्यािी 
कागदपते्र मानले आहे, तर इद्वतहासकारािंा दुसरा एक वग ुसाद्वहत्याला सवुप्रथम व प्राधान्याने एक कला 
समजतो, मात्र या वगाला त्या दृद्वष्टकोनातून इद्वतहासलेखन करणे जमलेले द्वदसत नाही. ही मंडळी 
व्यस्क्तगत लेखकावंर द्वलद्वहलेलया द्वनबंधाना ‘परस्पर प्रभावा’च्या सूत्रात गोवण्यािा प्रयत्न करून त्यािंी 
एक खंद्वडत माद्वलका आपलयाला सादर करीत असतात; परंतु ऐद्वतहाद्वसक द्ववकासक्रमाच्या खऱ्याखुऱ्या 
संकलपनेिा तेथे अभाव असतो. ए शॉिथ णिटरी ऑि मॉडनथ इांस्ललश णलिरेचर (१८९७) या आपलया 
गं्रथाच्या प्रस्तावनेत एडमंड गॉस याने ‘इंग्रजी साद्वहत्यातील िलनवलन’ दाखवण्यािी व ‘इंग्रजी 
साद्वहत्याच्या उत्क्रातंीिी जाणीव’ करून देण्यािी द्वनश्चयात्मक ग्वाही द्वदलेली आहे; [Edmund Gosse, A Short 

History of Modern English Literature (London 1897) , Preface.] परंतु असे करण्यात त्याने फ्रान्समधून आयात केलेलया 
व त्या काळी प्रिद्वलत िंालेलया एका आदशािी केवळ शास्ब्दक सेवा बजाद्ववली होती. प्रत्यक्षात त्यािे गं्रथ 
म्हणजे लेखक व त्याचं्या काही साद्वहत्यकृती यावंरील समीक्षात्मक भाष्ट्यािंी कालक्रमानुसारी जुळद्ववलेली 
एक माद्वलकाि आहेत. कालातंराने गॉसने तेन् शी कोणताही लागाबाधंा नाकारून िद्वरत्रात्मक 
व्यस्क्तद्वित्रणात हातखंडा असलेलया सेंट बव्हकडून घेतलेलया ऋणावर भर द्वदला, ते योग्यि िंाले. [See 
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letter to F. C. Roe, 19 March 1924, quoted by Evan Charteris, The Life and Letters of Sir Edmund Gosse, London 1931, p. 477.] 
थोडा तपशीलात फरक केला की, जॉजु सेंट स् बरीच्या बाबतीत हेि म्हणता येईल. पेटरिा 
साद्वहत्यद्वसद्धान्त आद्वण त्यािा ‘रसास्वादा’िा प्रत्यक्ष व्यवहार यानंा अद्वधक जवळिी अशीि सेंटस् बरीिी 
समीक्षाद्ववषयक संकलपना होती. [See the quotations in Oliver Elton’s lecture on Saintsbury, Proceedings of the British 

Academy, xix (1933) , and Dorothy Richardson, ‘Saintsbury and for Art’s Sake’, PMLA, lix (1944) , pp. 243-60.] तीि गोष्ट 
ऑद्वलव्हर एलटनिी आहे. त्यािा सव्िे ऑि इांस्ललश णलिरेचर हा सहा खंडी इद्वतहास म्हणजे इंग्लंडातील 
अलीकडच्या काळातला साद्वहत्येद्वतहासाच्या के्षत्रामधील लक्षणीय द्ववक्रमि म्हणावा लागेल. पण त्याबद्दल 
तो प्राजंलपणे ग्वाही देतो की, हा इद्वतहास नसून ‘खरोखर परीक्षण झकवा साक्षात समीक्षा आहे.” [Oliver Elton, 

A Survey of English Literature, 1780 – 1830, London 1912, Vol. i, p. vii.] ही यादी अगदी अमयादपणे लाबंवता येईल. 
फ्रें ि व जमुन साद्वहत्येद्वतहासािंी परीक्षा केलयास काही अपवाद वगळता, आपण जवळजवळ नेमक्या ह्याि 
द्वनष्ट्कषाप्रत पोहोिू. याि तऱ्हेने तेन् ला मुययतः आपलया राष्ट्रीय स्वभावद्ववशषेाच्या द्वसद्धानतािी आद्वण 
भोवतालिी पद्वरस्स्थती (Milieu) व वशं यासंबधंीच्या तत्त्वज्ञानािीि उघडउघड आस्था होती. िुंसरा याने 
इंग्रजी साद्वहत्यात द्विद्वत्रत िंालेलया रीतीभातींच्या इद्वतहासािे अध्ययन केले. कािंाद्वमयाने ‘इंस्ग्लश राष्ट्रीय 
आत्म्याच्या नैद्वतक लयीच्या लंबकादंोलनािा’ एक सविंकष द्वसद्धान्ति शोधून काढला आहे. [L. Cazamain, L 
Evolution psychologique de la litterature en Angleterre, Paras 1920, and the second half of E. Legouis and L. Cazamian, Histoire 
de la littérature anglaise, Paris 1924.] बहुतेक सारे प्रमुख साद्वहत्येद्वतहास सासं्कृद्वतक इद्वतहास तरी असतात, झकवा 
समीक्षात्मक द्वनबधंािे संग्रह तरी असतात. यातंला पद्वहला प्रकार कलेचाच इद्वतहास नसतो; तर दुसरा 
कलेिा इद्वतहासि नसतो! 
 

एक कला या नात्याने साद्वहत्याच्या द्ववकासािा मागोवा घेण्यािा प्रयत्न आजवर मोठ्या प्रमाणात 
का बरे िंालेला द्वदसून येत नाही? त्यािी पूवुतयारी म्हणून कलाकृतींिे जसे सुसंगत व पद्धतशीर द्ववश्लेषण 
व्हाव ेलागत असते, तेि अद्याप िंालेले नाही, ही या बाबतीतली एक परावृत्त करणारी गोष्ट आहे.आपण 
एकतर वरवरच्या उथळ रिनातंत्रामंध्ये गुंतून पडलयामुळे असमाधानकारक ठरलेलया जुन्या–पुराण्या 
अलंकारशास्त्रीय कसोट्यावंर समाधान मानून राहतो; झकवा प्रत्यक्ष कलाकृतीशी वास्तव स्वरूपािा 
सहसंबधं जोडण्यास असमथु असणाऱ्या संज्ञामंाफुत, कलाकृतीिे वािकावरील पद्वरणाम वणनु करणाऱ्या 
भावनोद्दीपक भाषेिी तरी कास धरतो. 
 

दुसरी अडिण म्हणजे अन्य कोणत्या तरी मानवी के्षत्रातील कायुकारणभावात्मक संज्ञा 
वापरलयाद्वशवाय साद्वहत्येद्वतहास द्वलद्वहणे सुतराम् अशक्य आहे, हा आपला पूवुग्रह होय. द्वतसरी अडिण 
साद्वहत्यकलेच्या द्ववकासासंबधंीच्या समग्र संकलपनेति अनुस्यूत आहे. द्वित्रकला व संगीतकला 
यािंा,स्वतःपुरता अंतगतु इद्वतहास रिण्याच्या शक्यतेद्ववषयी कोणी संशय घेईल असे वाटत नाही. 
कालक्रमानुसार झकवा ‘संप्रदाया’नुसार माडंलेलया द्वित्रसज्जामंधून केलेला साधा फेरफटकासुद्धा, 
द्वित्रकलेिा इद्वतहास हा द्वित्रकारािंी िद्वरते्र वा इद्वतहास झकवा सुट्या सुट्या द्वित्रािें रसग्रहण वा 
मूलयमापन याहूंन वगेळा असणे शक्य आहे, हे दशदु्ववण्यास पुरेसा ठरतो. कालक्रमानुसार द्ववद्ववध 
संगीतरिना सादर करणाऱ्या एखाद्या कायुक्रमािे श्रवण हेसुद्धा, रिनाकारािंी जीवनिद्वरते्र, रिनाद्वनर्ममती 
िंाली, ती सामाद्वजक पद्वरस्स्थती झकवा अलग अलग बदं्वदशींिे रसग्रहण या साऱ्याशंी सुतराम् संबंध नसणारा 
संगीतकलेिा इद्वतहास असू शकतो, हे समजण्यास पुरेसे आहे. झवकलमानने Geschichte der kunst in 
Aitertum (१७६७) हा आपला प्रािीन कलेद्वतहास द्वलद्वहलयापासून त्या धतीवर द्वित्र व द्वशलप कलािें 
इद्वतहास रिण्यािे प्रयत्न िंालेले आहेत, व बनीनंतरच्या बहुतेक संगीत कलेच्या इद्वतहासामंधून सागंीद्वतक 
प्रकाराचं्या इद्वतहासाकडे लक्ष पुरद्ववले गेले आहे. 
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साद्वहस्त्यक इद्वतहासासमोर याि स्वरूपािी समस्या उभी आहे : साद्वहत्यािा सामाद्वजक इद्वतहास, 
लेखकािंी जीवनिद्वरते्र झकवा व्यस्क्तगत साद्वहत्यकृतीिे रसग्रहण यापंासून सापेक्षतेने अलग राखून व 
साद्वहत्याकडे कला या नात्याने पाहून त्याच्या इद्वतहासािा माग काढणे, ही ती समस्या होय. अथात् 
साद्वहस्त्यक इद्वतहासाच्या (या मयाद्वदत अथाने) कायातही खास अशा अडिणी उपस्स्थत होतात. द्वित्र हे 
एकाि दृद्वष्टके्षपात पाहता येते. तुलनेने साद्वहत्यकृतीिे आकलन हे केवळ कालक्रमी आकलन असलयाने तेथे 
एकसंध कलाकृती म्हणून प्रतीती घेणे अद्वधक कठीण असते. परंतु सागंीद्वतक रूपाशी तुलना केलयास असे 
द्वदसते की, तेथे रूपािे आकलन जरी केवळ कालपद्वरमाणातील क्रमािारे होत असले, तरीसुद्धा त्यात 
काही एक आकृद्वतबंध दाखवनू देणे शक्य असते. याद्वशवाय आणखीही काही खास समस्या आहेत. 
साद्वहत्यामध्ये साध्या द्ववधानापंासून तो द्वनतातं सुघद्वटत कलाकृतीपयिंत क्रमाक्रमाने होत जाणारे एक 
संक्रमण द्वदसून येते, कारण साद्वहत्यािे माध्यम जी भाषा, ती तर रोजच्या द्ववद्वनमयािेव द्ववशषेतः द्ववज्ञानािेही 
माध्यम असते. तेव्हा साद्वहत्यकृतीच्या सौंदयात्मक संरिना अलग काढणे अद्वधकि द्वबकट असते. तरीपण 
वैद्यकशास्त्रावरील पाठ्यपुस्तकात स्पष्टीकरणाथु द्वदलेले द्वित्र व एखादे सैद्वनकी प्रिलन ही दोन उदाहरणे 
अशी आहेत की, त्यावंरून अन्य कलातंसुद्धा सीमारेषेवरील बाबी संभवतात, हे द्वदसून येते. भाद्वषक 
उद्गाराचं्या बाबतीत कला आद्वण अ-कला यातं भेद करताना येणाऱ्या अडिणी प्रमाणदृष्ट्ट्या अद्वधक 
असतात, इतकेि काय ते! 
 

परंतु साद्वहत्यािा स्वतःिा इद्वतहास असतो, हे मुळाति नाकारणारे भीमासंक आढळून येतात. 
उदा. डब्लय.ू पी. कार याने, साद्वहस्त्यक इद्वतहासािी आपणास मुळी आवश्यकताि नाही, कारण त्याच्या 
वस्तू सदैव द्ववद्यमानि असतात, त्या ‘शार्श्त’ असतात व म्हणून त्यानंा इद्वतहास असा यथाथुपणे नसतोि 
असा युस्क्तवाद पुढे माडंलेला आहे. [W. P. Ker, ‘Thomas Warton’ (1910) , Essays, London 1922, Vol. I, p. 100.] टी. 
एस्. एद्वलयट हासुद्धा कलाकृतीिी भतूकालीनता अमान्यि करतो. त्याने म्हटले आहे, ‘होमरपासूनच्या 
समग्र युरोपीय साद्वहत्याला समकालीन अस्स्तत्व व समकालीन क्रम आहे.’ [T. S. Eliot, Tradition and the 

Individual ‘Talent’, The Sacred Wood, London 1920, p. 42.] शॉपेनहॉवरप्रमाणे कोणी असेही प्रद्वतपादन करू शकेल 
की, कलेने नेहमीि आपले ध्येय गाठलेले असते. द्वतच्यात सुधारणा अशी कधीि घडून येत नाही व ती 
कधीि मागे टाकली जाऊ शकत नाही, झकवा द्वतिी पुनरुक्तीही होऊ शकत नाही. रकँ याने 
इद्वतहासलेखनशास्त्रािे उद्वद्दष्ट ‘खरोखर काय होते’, (Wie es eigentlich gewesen) ते सादं्वगतले आहे. 
मात्र कलेच्या इद्वतहासाच्या संदभात असा शोध घेण्यािी गरज नसते; कारण वस्तुस्स्थती कशी आहे, यािा 
अनुभव आपण अगदी प्रत्यक्षात घेऊ शकतो; तात्पयु, साद्वहस्त्यक इद्वतहास हा मुळी खऱ्या अथाने इद्वतहासि 
नव्हे, कारण वतुमानािे, सवुव्यापक वतुमानािे, अनंत अशा वतुमानािे ज्ञान हेि त्यािे स्वरूप असते. 
अथात राजकीय इद्वतहास आद्वण कलेिा इद्वतहास यातं काही एक खराखुरा भेद असतोि, हे कोणी नाकारू 
शकणार नाही. ऐद्वतहाद्वसक असून जे भतूपूवु आहे व ऐद्वतहाद्वसक असूनही जे, या ना त्या प्रकारे, द्ववद्यमान 
आहे, या दोहोंत द्वनद्वश्चति भेद असतो. 
 

आम्ही पूवीि दाखवनू द्वदलयाप्रमाणे इद्वतहासाच्या वाटिालीत कोणतीही व्यस्क्तगत कलाकृती 
बदललयाद्वशवाय राहात नाही, संरिनेतील बरािसा ओळख पटद्ववण्याजोगा सारखेपणा कालौधातही 
द्वटकून राहात असतो, यात काही संशय नाही. परंतु ही संरिनाि गद्वतशील असते. इद्वतहासप्रद्वक्रयेत 
वािकाचं्या, समीक्षकाचं्या व सहप्रवासी कलावतंाचं्या मनामनातूंन प्रवास होत असताना ती सतत बदलत 
असते. नवा अन्वयाथु लावण्यािी समीके्षिी व रसास्वादािी प्रद्वक्रया कधीही खंद्वडत िंालेली नाही व पुढेही 
अनंत काळापयिंत झकवा द्वनदान सासं्कृद्वतक परंपरेत जोपयिंत पूणुपणे खंड पडत नाही, तोपयिंत तरी, ही 
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प्रद्वक्रया अखंड िालू राहण्यािाि संभव आहे. रसास्वादाच्या प्रद्वक्रयेिे वणनु करणे हे साद्वहत्येद्वतहासकारािे 
एक कायु असते. त्यािे दुसरे कायु म्हणजे समान गं्रथकतुृत्व, साद्वहत्यप्रकार, शलैींिे द्ववद्ववध नमुनेझकवा 
भाद्वषक परंपरा याचं्या अनुरोधाने छोट्यामोठ्या गटामंध्ये कलाकृतींिी माडंणी करून व शवेटी 
द्ववर्श्साद्वहत्याच्या व्यापक व्यहूात त्यािंी माडंणी करून त्याचं्या द्ववकासािा माग घेणे, हे होय. 
 

परंतु कलाकृतींच्या माद्वलकेच्या द्ववकासािी संकलपना ही द्ववलक्षण जद्वटल आहे. एका अथाने 
प्रत्येक कलाकृती ही सकृत् दशनुी लगतच्या कलाकृतींपासून द्ववभक्त असणारी संरिना असते. एका 
व्यस्क्तगत कृतीपासून दुसरीपयिंत कसलाही क्रमद्ववकास असत नाही, असाही युस्क्तवाद कोणाला करता 
येईल. साद्वहत्यािा स्वतःिा म्हणून इद्वतहास असत नाही, इद्वतहास असतो तो लेखन करणारािंा, असाही 
आके्षप घेतलेला आढळून येतो. [R. S. Crane, ‘History versus Criticism in the University Study of Literature’, The English 

Journal, College Edition, XXIV (1935) , pp. 645-67.] परंतु याि न्यायाने आपणास भाषेिा वा तत्त्वज्ञानािा इद्वतहास 
द्वलद्वहणेही सोडून द्यावे लागेल. कारण तेथेही शब्दोच्चार करतात वा झितन करतात, ती माणसेि असतात. 
अशा प्रकारिा ऐकादं्वतक‘व्यस्क्तवाद’ आपणास ज्या एका भदू्वमकेप्रत द्वनखालसपणे नेतो, ती म्हणजे, प्रत्येक 
व्यस्क्तगत कलाकृती ही पूणपुणे एकाकी असते. म्हणजे शवेटी यािा अथु असा ठरेल की, प्रत्येक कलाकृती 
ही प्रत्यक्षात अद्ववद्वनमयी व अनाकलनीय होऊन बसेल; त्यापेक्षा कलाकृतींिी एक समग्न व्यवस्था 
लागलेली असते, नव्या कलाकृतींिी भर द्वतच्यात पडत असते व तसे होताना या व्यवस्थेतील अंतगुत 
संबधंातं सतत पद्वरवतुन घडत असते व अशा रीतीने समग्र स्वरूपािी एक पद्वरवतुनशील व्यवस्था द्ववकद्वसत 
होत असते, अशा स्वरूपािी साद्वहत्यद्ववषयक संकलपना अद्वधक श्रेयस्कर होय. 
 

परंतु एखाद्या काळातील साद्वहस्त्यक पद्वरस्स्थती ही दशकापूवीच्या झकवा अगदी शतक पूवीच्या 
पद्वरस्स्थतीशी ताडून पाहता बदललेली असलयािे आढळले, तरी तेवढीि वस्तुस्स्थती ऐद्वतहाद्वसक 
उत्क्रातंीिी प्रत्यक्ष प्रद्वक्रया प्रस्थाद्वपत करण्यास पुरेशी होत नाही; कारण नैसर्मगक घद्वटताचं्या कोणत्याही 
माद्वलकेला पद्वरवतुनािी ही संकलपना लागू होणारीि असते. द्वनत्यनूतन पण अथुहीन व अनाकलनीय अशी 
केवळ एक पुनव्युवस्था असाही द्वतिा अथु होऊ शकेल, अशाि प्रकारे एफ् जे. टेगात्ुने आपलया णथअरी 
ऑि णिटिरी [F. J. Teggart, Theory of History, New Haven 1925.] या गं्रथात पद्वरवतुनाच्या अभ्यासािी जी द्वशफारस 
केलेली आहे, द्वतच्यामुळे ऐद्वतहाद्वसक आद्वण नैसर्मगक प्रद्वक्रयामंधील यच्चयावत् भेदि नष्ट करावे लागतील व 
प्राकृद्वतक द्ववज्ञानाकडून उसनवारी करण्यापलीकडे इद्वतहासकाराला द्वनवाहि उरणार नाही. या 
पद्वरवतुनािी द्वनरपवाद द्वनयद्वमततेने पुनरावृत्ती होत राद्वहलयास, प्राकृद्वतक शास्त्रज्ञ संकलपना करीत 
असतो, तसलयाि द्वनयमसंकलपनेशी आपण येऊन पोहोिू. तथाद्वप श येंग्लर व टॉयन् बी द्वकतीही तैलबुद्धीिी 
कलपनाद्विते्र रेखाटीत असले, तरी कोणत्याही ऐद्वतहाद्वसक प्रद्वक्रयेत अशी पूवानुमानक्षम पद्वरवतुने केव्हाही 
आढळून आलेली नाहीत. 
 

द्ववकास यािा अथु काहीसा वगेळा असतो, पद्वरवतुनाहून झकवा अगदी द्वनयद्वमत व पूवुकथनीय 
पद्वरवतुनाहूनही त्यात काही तरी अद्वधक असते. हा वाक प्रयोग जीवद्ववज्ञानाने स्पष्टकेलेलया अथाने योजला 
जावा, हे उघडि द्वदसते. बारकाईने पाद्वहलयास जीवद्ववज्ञानात उत्क्रातंीद्ववषयी दोन अगदी द्वभन्न संकलपना 
आढळून येतात : पद्वहली संकलपना अंड्ातून पक्ष्यात रूपातंर होईपयिंत जी वाढ होते, तीत द्वदसते; तर 
दुसरी माशाच्या मेंदूपासून माणसाच्या मेंदूपयिंत घडून येणाऱ्या उत्क्रातंीत द्वदसून येते. तेथे मेंदूिी बदलती 
माद्वलका अशी एखादी िीज प्रत्यक्षात कधीि द्ववकद्वसत होत नसते; ‘मेंदू’ ही एक फक्त अमूतु संकलपना 
असते, ती याच्या कायाच्या पद्वरभाषेति व्याययेय ठरते. द्ववकासािे व्यस्क्तगत टप्पे हे मानवी मेंदूतून 
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द्वनघालेलया आदर शाच्या संकलपनेजवळ जाणाऱ या अनेक पायऱ याि होत, अशीि तेथे संकलपना केली 
जाते. 
 

या दोन अथांपैकी कोणत्या तरी एका अथाने आपण साद्वहस्त्यक उत्क्रातंीच्या संबंधात बोलू शकतो 
काय? फर्मडनंड बु्रनेद्वतये व जॉन अॅझडग्टन् सायमंडस् यानंी, आपण दोन्ही अथानी बोलू शकतो, असे गृहीत 
धरले होते. प्राकृद्वतक जातींच्या धतीवर साद्वहत्यप्रकारािंाही द्वविार करणे शक्य आहे, अशी त्यािंी धारणा 
होती. [See bibliography, section IV.] साद्वहत्यप्रकारानंी पद्वरपूणतेुिी द्ववद्वशष्ट पातळी एकदा गाठली की मग ते 
कोमेजणे, क्षीण होणे व अखेरीस लुप्त होणे, ठरलेलेि असते, अशी बु्रनेद्वतयेिी द्वशकवण होती. याहीपुढे 
असे की, डार्मवनप्रणीत उत्क्रातंीच्या संकलपनेतील जातींप्रमाणे साद्वहत्यप्रकार हेसुद्धा उच्चतर स्तरावर व 
परस्परापंासून अलग अवस्थेत रूपातंद्वरत होत असतात. ‘उत्क्रातंी’ या संजे्ञच्या पद्वहलया अथाने केलेलया 
अशा उपयोगात कलपनारम्य रूपकापेक्षा अद्वधक तर्थय नाही. बु्रनेद्वतयेच्या मतानुसार एक उदाहरण सागंायिे 
तर, फ्रें ि शोकादं्वतका जन्मली, वाढली, रोडावली व लुप्त िंाली. परंतु फ्रें ि शोकादं्वतकेच्या जन्माच्या 
बाबतीत तुलनेसाठी तृतीय पद (tertium comparationis) म्हणून केवळ एकि वस्तुस्स्थती आहे. ते पद 
म्हणजे जॉडेल पूवी फ्रें ि भाषेत शोकादं्वतका नष्ट िंाली, ती केवळ एवढ्याि अथाने की, बु्रनेद्वतयेच्या 
आदशाशी जुळणाऱ्या अशा लक्षणीय शोकादं्वतका व्हॉलतेरनंतर मुळीि द्वलद्वहलया गेलया नाहीत. परंतु भावी 
काळात फ्रें िमध्ये एखादी महान् शोकादं्वतका द्वलद्वहली जाण्यािी शक्यता कायम राहतेि. बु्रनेद्वतयेच्या मते 
रासीनिी िेद्र िी शोकादं्वतका, शोकादं्वतकाचं्या ऱ्हासकाळाच्या प्रारंभीिी व वाधुक्यकाळाच्या नजीकिी 
अशी कृती ठरते, या द्वसद्धान्तानुसार द्ववदे्यच्या पुनरुज्जीवनकालीन पदं्वडती पठडीतील शोकादं्वतका फ्रें ि 
शोकादं्वतकेच्या ‘तारुण्य’ कालाच्या प्रद्वतद्वनधी ठरतात; परंतु त्याचं्या तुलनेने िेद्र ही आपणास द्वकतीतरी 
तरुण द्वन टवटवीत वाटते. बरुनेद्वतयेच्या मते अद्वभजातकालीन धार्ममक प्रविनािें रूपातंर फ्रान्समध्ये 
स्वच्छंदतावादी भावकद्ववतेत िंाले, परंतु बु्रनेद्वतयेच्या वरील मतापेंक्षाही अशा धतीवर साद्वहत्यप्रकारािें अन्य 
प्रकारात रूपातंर होते, ही कलपना तर अद्वधकि असमथुनीय आहे. द्वशवाय असे ‘जात्यंतर’ खरोखर घडून 
आलेलेि नाही. पूवी प्रविनातूंन व तदनंतरच्या काळात भावकद्ववतेतून एकि वा समान भावभावना व्यक्त 
केलया गेलया झकवा या उभयताचं्या िारा एकि झकवा सदृश अशीसामाद्वजक प्रयोजने साधली गेली, असे 
फार फार तर म्हणता येण्यासारखे आहे. 
 

अशा रीतीने साद्वहत्यद्ववकास व जन्मापासून मृत्यपूयिंतिी जीववैज्ञाद्वनक बदं्वदस्त स्वरूपािी 
उत्क्रादं्वतप्रद्वक्रया या दोहोंतील साम्यशोधनािी कलपना सोडून देणे आपणास भाग असले, तरी ती पूणुपणे 
लुप्त िंालेली आहे, असे नाही. श्पेंग्लर व टॉयन् बी यानंी आजकाल द्वतिे दुसऱ्या अथाने पुनरुज्जीवनही 
केलेले आहे. या दुसऱ्या अथी ‘उत्क्रातंी’िी कलपना ऐणतिाणसक उत्क्रातंीच्या खऱ याखुऱ या संकलपनेशी 
अद्वधक द्वनकट जाणारी आहे. त्यामुळे ज्या तत्त्वाला मान्यता द्वदली जाते, ते हे की, पद्वरवतुनािंी केवळ 
एखादी माद्वलका आधीि गृहीत धरून िालणार नाही. हे खरे असले, तरीसुद्धा अशा माद्वलकेिे उद्वद्दष्ट समोर 
असणे हे मात्र अगत्यािे आहे. प्रस्तुत माद्वलकेिे द्ववद्ववध द्ववभाग पाडणे ही या उद्वद्दष्टद्वसद्धीिी अद्वनवायु शतु 
असली पाद्वहजे. उत्क्रातंी ही द्ववद्वशष्ट उद्वद्दष्टाच्या (उदा. मानवी मेंदू) द्वदशनेेि होत असते, ही संकलपना 
आद्यतंयुक्त खऱ याखुऱ्या संबधंपरंपरेत पद्वरवतुनािी एक माद्वलका तयार करते. तरीदेखील जीववैज्ञाद्वनक 
उत्क्रातंीिा हा दुसरा अथु आद्वण ‘ऐद्वतहाद्वसक उत्क्रातंी’िा उद्वित असा अथु यातं महत्त्वािे अंतर आहे. 
जीववैज्ञाद्वनक उत्क्रातंीहून ऐद्वतहाद्वसक उत्क्रातंीिे असलेले वगेळेपण आकलन होण्यासाठी आपण, 
कोणत्या ना कोणत्या मागाने, ऐद्वतहाद्वसक घटनेिी द्ववद्वशष्टता राखण्यात यशस्वी िंाले पाद्वहजे व 
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त्याबरोबरि ऐद्वतहाद्वसक प्रद्वक्रया म्हणजे एकामागून एक केलेली गोळाबेरीज अशी कळाही द्वतला येऊ देता 
कामा नये. 
 

ऐद्वतहाद्वसक प्रद्वक्रयेिा संबंध एखाद्या मूलयाशी वा प्रमाणकाशी जोडण्यात या गोष्टीिा गर्मभत 
उलगडा आहे. असे केलयासि सकृत् दशनुी अथुहीन वाटणाऱ्या घटनाचं्या माद्वलकेिी द्ववभागणी द्वतच्या 
आवश्यक व अनावश्यक घटकातं करता येईल. मगि कोणत्याही एकाकी घटनेच्या व्यस्क्तत्वाला धक्का न 
लावता आपण ऐद्वतहासक उत्क्रातंीिी भाषा बोलू शकू. द्ववद्वशष्ट वास्तवािा एका सवुसामान्य मूलयाशी संबंध 
जोडून देऊन आपण काही त्या द्ववद्वशष्टाला एका सामान्य संकलपनेिा केवळ नमुना बनवीत नाही, उलटपक्षी 
त्या द्ववद्वशष्टाला आपण लक्षणीयता प्राप्त करून देत असतो. इद्वतहास हा फक्त सामान्य मूलयानंा द्ववद्वशष्टता 
देत असतो, असे नाही. (तसेि तो म्हणजे खंद्वडत स्वरूपािा अथुहीन लोंढाही अथात् ि नसतो) , तर 
ऐद्वतहाद्वसक प्रद्वक्रया, आजवर अज्ञात असणारी व पूवुकथनीय नसणारी अशी मूलयािंी द्वनत्यनूतन रूपे 
द्वनमाण करते. एखाद्या मूलयश्रेणीच्या संदभात व्यस्क्तगत कलाकृतीिी असणारी सापेक्षता ही द्वतच्या 
व्यस्क्तद्ववद्वशष्टतेच्या अद्वनवायु सहसंबधंाहून अद्वधक काहीि असत नाही. द्ववकासमाद्वलकेिी रिना मूलयाचं्या 
वा प्रमाणकाचं्या एखाद्या व्यवस्थेशी संबंध जोडून केली जाईल, पण खुद्द मूलये हीसुद्धा या प्रद्वक्रयेच्या 
झितनातूनि उभ्दवत असतात. यात एक तार्मकक िक्रापत्ती आहे, हे मान्य करावयास हव े: ऐद्वतहाद्वसक 
प्रद्वक्रया ही मूलयाचं्या संदभात पारखावी लागत असते, तर खूद्द मूलयािंी श्रेणी इद्वतहासातूनि द्वनष्ट्पन्न 
िंालेली असते. [See bibliography, section IV.] परंतु हे अटळ द्वदसते. कारण तसे नसलयास एकतर आपणास 
पद्वरवतुनाच्या अथुहीन लोंढ्याच्या कलपनेवर येऊन स्वस्थ बसाव े लागेल, झकवा साद्वहत्यबाह्य–
साद्वहत्यप्रद्वक्रयेबाहेरच्या केवलस्वरूपी अशा काही असाद्वहस्त्यक मानदंडािंी कास तरी धरावी लागेल. 
 

साद्वहत्याच्या उत्क्रातंीच्या समस्येिी ही ििा अपद्वरहायुपणे अमूतु स्वरूपािी असते. साद्वहत्यािी 
उत्क्रातंी जीववैज्ञाद्वनक उत्क्रातंीपेक्षा द्वभन्न असते व एकमेव शार्श्त नमुन्याच्या द्वदशनेे होणाऱ्या एकद्ववध 
तऱ हेच्या प्रगतीच्या संकलपनेशी द्वतिा कसलाही संबंध नसतो, असे मत प्रस्थाद्वपत करण्यािा प्रयत्न िंालेला 
आहे. मूलयाचं्या अशा पद्वरवतुनीय व्यवस्थाचं्या संदभाति इद्वतहास द्वलद्वहणे शक्य असते व या व्यवस्था खुद्द 
इद्वतहासातूनि प्राप्त करून घ्यावयाच्या असतात. साद्वहस्त्यक इद्वतहासापुढे उभ्या राहणाऱ्या काही 
समस्याचं्या संदभात ही कलपना आणखी स्पष्ट करून दाखद्ववता येईल. 
 

कलाकृतींच्या परस्परसंबंधातील सवांत उघडपणे नजरेत भरणारे संबधं म्हणजे उगमस्थाने आद्वण 
प्रभाव हे होत. –यािंीि हाताळणी बहुधा होत आलेली आहे व परंपरागत व्यासंगािा तर तो कंठाळी 
द्ववषयि आहे. लेखकालेखकामंधील परस्परसंबंध प्रस्थाद्वपत करणे ही गोष्ट संकुद्वित अथाने साद्वहस्त्यक 
इद्वतहासात मोडत नसली, तरी ती साद्वहस्त्यक इद्वतहासलेखनािी सवांत महत्त्वािी पूवुद्वसद्धता ठरत असते, 
हे स्पष्टि आहे. उदा. अठराव्या शतकातील इंग्रजी काव्यािा जर का आपणास इद्वतहास द्वलहावयािा 
असेल, तर स्पेन्सर, द्वमलटन् व ड्रायडन् यािें अठराव्या शतकातील कवींशी नेमके नाते माहीत असणे, 
अगत्यािे ठरते. णमल्िन्सइन्फ्लुअन्स ऑन् इांस्ललश पोएटरी [R. D. Havens, Miltons influence on English Poetry, 

Cambridge, Mass. 1922.] या रेमंड हेवन्सच्या, प्राधान्याने साद्वहस्त्यक व्यासंगाला वाद्वहलेलया, गं्रथात द्वमलटनच्या 
प्रभावािे द्ववर्श्सनीय पुरव े एकद्वत्रत करण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी अठराव्या शतकातील कवींिी 
द्वमलटन्द्ववषयीिी मतेि केवळ गोळी केलेली नसून मूळ संद्वहतािंा अभ्यास, त्यातंील साम्यस्थळे व 
समातंरोक्ती यािेंही द्ववश्लेषण करण्यात आलेले आहे. समातंरोक्तींिा शोध हा आजकाल फार मोठ्या 
प्रमाणावर बदनाम िंालेला आहे : द्ववशषेतः जेव्हा एखादा अननुभवी अभ्यासक अशा कामाला हात 
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घालतो,तेव्हा उघडि ते भयावह ठरते. पद्वहली गोष्ट म्हणजे समातंरोक्ती या यथाथुतेने समातंरोक्ती 
असावयास हव्यात; केवळ पुष्ट्कळ प्रमाणावर द्वमळाली म्हणून मोघम साम्यस्थळानंा पुराव्यािें वजन बहाल 
करण्यािी िूक करता कामा नये. अगदी िाळीस शून्यािंी द्वमळवणी केली तरी शवेटी हाती शून्यि येते! 
याद्वशवाय समातंरोक्ती या द्वनखळ समातंरोक्ती असावयास हव्यात. हणजे असे की, अशा समातंरोक्तीिे 
स्पष्टीकरण दुसऱ्या एखाद्या साधारण मूलस्त्रोताच्या आधारे देता येणार नाही, याद्ववषयी पुरेशी खात्री 
पटद्ववता आली पाद्वहजे. अथात् संशोधकािे साद्वहत्यद्ववषयक ज्ञान व्यापक असेल, तसेि समातंरोक्ती ही 
एखादा सुटा आवतुकबंध झकवा एखादा सुटा ‘शब्द’ असण्याऐवजी जर एखादा द्वनतातं जद्वटल स्वरूपािा 
आकृद्वतबंध असेल, तरि अशी खात्री पटवनू देता येईल. या प्राथद्वमक शतीिा भगं करणारे कायु एवढ्या 
मोठ्या प्रमाणावर सध्या िालू आहे की, त्यािी धास्तीि वाटावी; एवढेि नव्हे. तरठोकळेबाज वाक्प्रयोग, 
ठरीव ठशािी रूपके, समान द्ववषयसूत्रामुंळे द्वनमाण होणारी साम्यस्थळे यासंारयया कोणत्याही एखाद्या 
कालखंडात अद्वतशय सवुसाधारण असणाऱ्या बाबी, ज्यानंा ओळखता यावयास हव्यात, अशा नामादं्वकत 
व्यासंगी पदं्वडताकंडूनही असे कायु कधी कधी घडून येत असते. [See these discussions : R. N. E. Dodge, ‘A 
Sermon on Source-hunting’, Modern Philology, IX (1911-12) , pp. 211 -23; Louis Cazamain, ‘Goethe en Angleterre. Quelques 
réflexions sur les problèmes d’influence’, Revue Germanique, XII (1921) , 371 - 8. Hardin Craig, ‘Shakespeare and Wilson’s Arte 
of Rhetorique : An Inquiry into the Criteria of Determining Sources’, Studies in Philology, XXVIII (1931) , pp. 86-98; George C. 
Taylor, ‘Montaigne-Shakespeare and the Deadly Parallel’, Philologica Quarterly, XXII (1943) , pp. 330-37 (giving a curious list of 
the seventy-five types of evidence actually used in such studies) ; David Lee Clark, ‘What was Shelley’s indebtedness to Keats?’ 
PMLA, LVI (1941) , pp. 479-97 (an interesting refutation of parallels drawn by J. L. Lowes) ; Ihab H. Hssan, ‘The Problem of 
Influence in Literary History’, Journal of Aesthetics and Art Criticism, XIV (1955) , 66-76; Haskell M. Block, ‘The Concept of 
Influence in Comparative Literature’, Yearbook of Comparative and General Literature, VII (1958) , 30-36; Claudio Guillén, ‘The 
Aesthetics of Influence Studies in Comparative Literature’ in Comparative Literature : Proceedings of the Second Congress of the 
International Comparative Literature Association, ed. W. P. Friederich, Chapel Hill, N. C., 1959, Vol. I, pp. 175-92.]  
 

या पद्धतीिे कोणतेही दुरुपयोग करण्यात येत असले, तरी ती एक अद्वधकृत पद्धती आहे व द्वतला 
सवुस्वी टाकाऊ ठरद्ववणे शक्य नाही. मूलस्रोताचं्या न्याय्य अध्ययनाच्या बळावर साद्वहस्त्यक संबंध प्रस्थाद्वपत 
करता येणे शक्य आहे. त्यापंैकी अवतरणे, वाङ्मयिौयािी स्थळे व केवळ प्रद्वतध्वनी या गोष्टी द्वकमान 
लक्षणीय होत : त्यायंोगे फार तर साद्वहस्त्यक संबंधािें अस्स्तत्व द्वसद्ध होते. परंतु स्वतःच्या कलात्मक 
उद्वद्दष्टासाठी अवतरणे कशी लगामी लावावयािी, यािी नेमकी जाण असणारे स्टन्ु आद्वण बटुन् 
याचं्यासारखे लेखक आढळून येतात. मात्र साद्वहस्त्यक संबंधाचं्या समस्या यापेक्षाही अद्वतव्याद्वमश्र असतात, 
हे उघड आहे व नुसत्या समातंरोक्तींिे एकत्रीकरण हे त्यािें एक गौण साधन असते. नेमके या सत्याकडे 
केलेले दुलुक्ष हेि अशा प्रकारच्या अनेक अभ्यासगं्रथातंील दोषानंा कारणीभतू ठरत असते.कलाकृतीिा 
एखादा पैलू अलग काढण्याच्या प्रयत्नातूंन कलाकृतीिे द्वित्रद्ववद्वित्र तुकडे मात्र पडतात. एकूण साद्वहस्त्यक 
द्ववकासाच्या व्यवस्थेत असणारे दोन वा अद्वधक कलाकृतीिे योग्य ते स्थान आपण ओळखू शकलो, तरि 
अशा कृतींमधील साद्वहस्त्यक संबंधािंी ििा लाभदायक होऊ शकेल. प्राथद्वमक अभ्यासाव्यद्वतद्वरक्त ज्याचं्या 
घटकािें द्ववभाजन करावयािे नसते, अशा कलाकृतींच्या परस्परसंबधंातून दोन संपूणाकृतीिी वा दोन 
व्यहूाकृतीिी तुलना करण्यािी नाजूक समस्या आपलयापुढे उभी राहते. 
 

ही तुलना खरोखरि जेव्हा संपूणाकृतींच्या संदभात कें द्रीभतू होईल, तेव्हाि साद्वहस्त्यक 
इद्वतहासातील मूलभतू प्रश्न जो मौद्वलकता, त्यासंबंधी काही द्वनष्ट्कष ु काढणे शक्य होईल. आजच्या 
जमान्यात परंपरेिा भगं म्हणजे मौद्वलकता, अशी प्रायः गैरसमजावर आधारलेली संकलपना केली जात 
असते. झकवा कलाकृतीिी साधनसामग्री, द्वतिा केवळ सागंडा म्हणजे परंपरागत संद्ववधानक वा रूढ िौकट 
अशा िुकीच्या संदभात द्वतिा शोध घेतला जातो. पूवीच्या कालखंडात साद्वहत्यसजुनाच्या प्रकृतीद्ववषयीिी 
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जाण अद्वधक पक्की होती. नुसत्या मौद्वलक संद्ववधानकािे झकवा मौद्वलक द्ववषयवस्तूिे कलात्मक मूलय 
बेतािेि असते, यािी जाणीव त्या काळी होती. द्ववदे्यच्या पुनरुज्जीवन काळात व नव्य-अद्वभजाततावादी 
काळात भाषातंराला, द्ववशषेतः काव्याच्या भाषातंराला रास्तपणे अत्यंत महत्त्व द्वदले जात असे व पोप् ने 
होरेस् च्या झकवा डॉ. जॉन्सन्ने जूव्हेनलच्या व्यंगकाव्यािे ज्या अथाने अनुकरण केले, त्या 
अथाच्य‘अनुकरणाला’ही द्वततकेि महत्त्व द्वदले गेलेले आहे. [See H.O. White, Plagiarism and Imitation during the 
English Renaissance, Cambridge, Mass. 1935; Elizabeth M. Mann, ‘The Problem of Originality in English Literary Criticism, 1750-
1800’, Philological Quarterly, XVIII (1939) , pp. 97-118; Harold S, Wilson, ‘Imitation’, Dictionary of World Literature (ed. J. T. 
Shipley) , New York 1943, pp. 315-17.] अर न्स्र रॉबटु कुर्ततय् याने आपलया युरोणपयन णलिरेचर अटन्ड् द लटिीन 
णमड्सल ्एणन् (१९४८) या गं्रथात पुरातन काळापासून तो लॅटीन मध्ययुगािारा परंपरेने िालत येऊन थेट 
सवु प्रकारच्याआधुद्वनक साद्वहत्यामध्ये भरून राद्वहलेली व पुनरावृत्त होणारी अशी जी द्ववषयसूते्र व प्रद्वतमा 
आढळून येतात, त्यानंा ‘साधारण स्थळे’ (topoi) असे संबोधून या स्थळानंी साद्वहस्त्यक इद्वतहासात केवढी 
प्रिडं कामद्वगरी बजावलेली आहे, त्यािे द्ववर्श्सनीय दशनु घडद्ववले आहे. परंपराप्राप्त व पुरातन मान्यतेिा 
द्वशक्का असलेली द्ववषयसूते्र व प्रद्वतमा उपयोगात आणलया, त्यानंा मुरड घालून व सोद्वयस्कर रीतीने 
स्वीकारलया, यासाठी कोणाही लेखकाने स्वतःला काही कमीपणा येतो वा स्वतःच्या मौद्वलकतेला बाध 
येतो, असे मानलेले नाही. अशा प्रकारच्या पुष्ट्कळशा व्यासंगाच्या मुळाशी कलात्मक प्रद्वक्रयेसंबंधी भ्रामक 
कलपनाि आढळून येतात. उदा. द्वसडनी ली यािे एद्वलिंाबेथकालीन सुनीतासंबधंीिे अनेक अभ्यासलेख. 
या लेखातूंन घाटािी साकेंद्वतकता पुरेपुर द्वसद्ध होते; पण म्हणून द्वसडनी ली समजतो, त्याप्रमाणे 
सुनीतामंधील आत्मद्वनष्ठेिा अभाव वा त्यािंा एकूण द्वनकृष्टपणा मुळीि द्वसद्ध िंालेला नाही. [Sidney Lee, 

Elizabethan Sonnets, two vols., London 1904.] एखाद्या प्राप्तपरंपरेच्या कके्षत राहून कायु करणे व द्वतिी रिनातंते्र 
स्वीकारणे म्हणजे भावसामर र्थय आद्वण कलात्मक मूलय यािंा अभाव, असे मानण्यािे कारण नाही. जेव्हा 
आपण मूलयमापनािी व तुलनेिी पातळी गाठतो म्हणजेि एका कलावतंाने दुसऱ्या कलावतंाच्या द्वसद्धींिा 
कशा प्रकारे उपयोग करून घेतला आहे, हे दाखवीत असतो व त्यािी रूपातंर करून घेण्यािी क्षमता 
अजमावीत असतो, तेव्हा अशा प्रकारच्या अभ्यासात समीक्षाद्ववषयक खऱ्याखुऱ या समस्या उद्भवतात. 
हरएक कृतीिे परंपरेतील नेमके स्थान प्रस्थाद्वपत करणे, हे साद्वहस्त्यक इद्वतहासािे आद्य कतुव्य होय. 
 

येथून पुढे दोन झकवा अद्वधक कलाकृतींमधील परस्परसंबंधािा अभ्यास हा आपणास साद्वहस्त्यक 
इद्वतहासाच्या उत्क्रादं्वतमागातील पुढच्या समस्याशंी नेऊन द्वभडद्ववतो. कलाकृतींमध्ये प्रथम व सकृत् दशनुी 
दृद्वष्टपथात येणारी कृतींिी माद्वलका म्हणजे एका गं्रथकाराच्या सवु कृती होत. येथे मूलयव्यवस्थेिे म्हणजे 
उद्वद्दष्टािे द्वनधारण कमीत कमी अडिणीिे असते : एखादी कृती झकवा कृद्वतसमूह सवांत प्रगलभ म्हणून 
आपण ठरव ूशकतो व त्या नमुन्याच्या द्वनकट जाण्याच्या दृद्वष्टकोनातून इतर सवु कृतींिे द्ववश्लेषण करू 
शकतो. गं्रथद्ववषयक अनेक लेखामंधून अशा प्रकारिे अध्ययन करण्यािा प्रयत्न िंालेला आहे. मात्र त्यातं 
संबदं्वधतसमस्यािंी स्पष्ट जाणीव क्वद्विति द्वदसून येते. तसेि अनेकदा लेखकाच्या खाजगी जीवनातील 
समस्याशंी त्यािंा न उलगडण्याजोगा गुंता त्यातं करून टाकलेला असतो. 
 

कलाकृतीमधील एखादा द्ववद्वशष्ट पैलू अलग करून घेऊन व एखाद्या आदर शाच्या (मग तो आदश ु
तात्पुरता का असेना) द्वदशनेे त्याच्या िंालेलया प्रगतीिा माग काढून द्ववकास माद्वलकेच्या आणखी एका 
नमुन्यािी रिना करणे शक्य आहे. क्लेमन् [Wolfgang Clemen, Shakespeares Bilder, ihre Entwicklung und ihre 

Funktionen im dramatischen Werk, Bonn 1936 (English tr. Cambridge, Mass. 1951) .] याने शके्सद्वपयरच्या 
प्रद्वतमासृष्टीच्या द्ववकासाद्ववषयी जसे अध्ययन केले, त्याप्रमाणे एकाि लेखकाच्या रिनेच्या बाबतीत 
अध्ययन करता येणे शक्य आहे. झकवा एखाद्या कालखंडापुरते झकवा एखाद्या राष्ट्राच्या समग्र 
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साद्वहत्यासंबधंातही हे करणे शक्य आहे, जॉजु सेंटस् बरीकृत इंस्ग्लश छंद :- शास्त्राच्या व गद्यलयीच्या 
इद्वतहासासारखे गं्रथ [George Saintsbury, A History of English Prosody, three vols., 1906 - 10; A History of English Prose 

Rhythm, Edinburgh 1912.] एखादा पैलू वगेळा घेऊन त्याच्या इद्वतहासािा मागोवा घेतात. मात्र सेंट्स्बरीिे हे 
महत्त्वाकाकं्षी गं्रथ छंद व लय या पायाभतू संकलपनाबंाबत मोघमपणा व कालबाह्यता या दोषानंी डागळलेले 
आहेत. यातूंन द्वनघणारा द्वनष्ट्कषु एवढाि की, एखादी पुरेशी पयाप्त संदभुकक्षा आखून घेतलयाद्वशवाय 
कोणताही इद्वतहास यथायोग्य रीतीने द्वलद्वहता येणार नाही. इंग्रजी काव्यातील शब्दभाडंार झकवा प्रद्वतमासृष्टी 
याचं्या इद्वतहासाबाबत अशाि समस्या उदभवतील. शब्दभाडंाराचं्या बाबतीत जोसे फाइन् माइलस् िे 
सासं्ययकी अभ्यासि काय ते उपलब्ध होतात. प्रद्वतमासृष्टीच्या इद्वतहासासंबधंी अद्याप तसे प्रयत्नही िंालेले 
नाहीत. 
 

अशाि तऱ्हेच्या अभ्यासाचं्या गटात, हॅम्लेट, हॉन जुआन, वाँडझरग ज्यू यासंारयया द्ववषयसूत्रािंी व 
आवतुकबंधािंी (motifs) द्वकत्येक ऐद्वतहाद्वसक अध्ययनेसुद्धा घालावी, अशी अपेक्षा कोणीही करील; परंतु 
प्रत्यक्षात या समस्या वगेळ्या आहेत. छंद व शब्दभाडंार याचं्या बाबतीत जो अपद्वरहायु संबंध झकवा परंपरेिे 
सातत्य आढळते, ते एकाि कथेच्या वेगवगेळ्या आवृत्त्यामंध्ये आढळत नाही. उदा. स्कॉटलंडच्या राणी 
मेरीिी शोकास्त्मका घेतली, तर संपूण ुसाद्वहत्यात आढळून येणाऱ्या द्वतच्या यच्ियावत् द्ववद्ववध प्रकारच्या 
आवृत्त्यािंा घेतलेला मागोवा, ही राजकीय भावभावनािंा इद्वतहास कळण्याच्या दृष्टीने एक कुतूहलपूणु 
समस्या ठरेल व अथातूि, आनुषंद्वगक रीतीने अद्वभरुिीच्या इद्वतहासात िंालेलया पद्वरवतुनािेि नव्हे, तर 
शोकास्त्मकेच्या बदलत्या संकलपनािेंही त्यामुळे दशनु घडेल. परंतु त्यामागे खरीखुरी अंगभतू सुसंगती वा 
द्ववरोधद्ववकासवादी तत्त्व असे असणार नाही. त्यायोगे कोणतीही एखादी समस्या माडंली जात नाही, 
एखादा समीक्षात्मक प्रश्न तर नाहीि नाही. [Benedetto Croce, ‘Storia di temi e storia letteraria’, Problemi di Estetica, 

Bari 1910, pp. 80-93.] णवषयेणतिास (Stoffgeschichte) याला द्वकमान साद्वहस्त्यकपणा लाभलेला इद्वतहास 
म्हणता येईल. 
 

सादं्वहत्यािे प्रकार व नमुने यािंा इद्वतहास आणखी एक समस्यािंा गट पुढे माडंतो. पण या समस्या 
अगदी न उलगडणाऱ्या नव्हेत. या संपूणु संकलपनेलाि टाकाऊ ठरद्ववण्यािे प्रयत्न क्रोिेने केलेले असले, 
तरी अशा द्वसद्धान्ताच्या पूवुतयारींसाठी उपयुक्त ठरणारे द्वकत्येक अभ्यास आपणास उपलब्ध िंालेले आहेत 
व सुस्पष्ट इद्वतहासािा माग काढण्यासाठी अवश्य असणारी सैद्धादं्वतक आंतदुृष्टी त्या अभ्यासातूनि सूद्वित 
िंालेली आहे. साद्वहत्या प्रकाराचं्या इद्वतहासािी िक्रापत्ती ही सवुि इद्वतहासािी िक्रापती आहे : म्हणजे 
असे की, संदर भकके्षिी द्ववद्वशष्ट योजना (येथे साद्वहत्यप्रकार) आखण्यासाठी आपणास इद्वतहासािअभ्यास 
करावा लागतो; परंतु इद्वतहासािा अभ्यास तर काही एक द्वनवडीिी योजना मनात धरलयावािून 
होण्यासारखा नसतो; तरीपण प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र ही तार्मकक िक्रापती दुर लंघ्य नसते. सुनीतासारयया 
काही उदाहरणामंध्ये वगीकरणािी उघड उघड बाह्य स्वरूपािी योजना (िौदा ओळी व द्वनद्वश्चत यमकबंध) 
आवश्यक तो प्रारंभझबदू पुरद्ववते;शोकगीत झकवा उदे्दद्वशका यासंारयया इतर बाबतीत भाद्वषक 
नामाद्वभधानापलीकडे साद्वहत्यप्रकाराचं्या इद्वतहासाला एकत्र गुंफणारे एखादे समानतत्त्व असते झकवा काय, 
याद्ववषयी संदेह वाटणे रास्त आहे. बेन् जॉन्सन्कृत ‘ओड् टु द्वहम्सेलफू’, कॉद्वलन्कृत ‘ओड् टु इस्व्हझनग् व 
वड्ुस्वथुकृत ‘इंद्वटमेशन्स् ऑफ् इमॉरटॅद्वलटी’ यामंध्ये परस्पर–अद्वतव्याप्ती यस्त्कंद्वितही आढळत नाही, 
तरीपण तेथे होरेद्वशयन् व झपडाद्वरक उदे्दद्वशकािंी समान कुलपरंपरा, सूक्ष्मतर नजरेने पाहणाराला, द्वदसून 
येईल; तसेि वरवर द्वभन्न भासणाऱ्या परंपरानंा जोडणारे दुवे झकवा सातत्यािे धागे प्रस्थाद्वपत करता येतील. 
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साद्वहत्यप्रकारािंा इद्वतहास हा साद्वहस्त्यक इद्वतहासाच्या अध्ययनासाठी सवांत फलदू्रप ठरणाऱ्या के्षत्रापंैकी 
एक आहे, यात संदेह नाही. 
 

ही ‘रूपाद्वधद्वष्ठत’ (‘morphological’) भदू्वमका लोकसाद्वहत्याच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर लागू 
करणे शक्य आहे व ती तशी लागू करावयास हवी; कारण उत्तरकालीन कलात्मक साद्वहत्यापेक्षा 
लोकसाद्वहत्यातले प्रकार हे पुष्ट्कळदा अद्वधक स्पष्टपणे प्रकट िंालेले व द्वनद्वश्चत स्वरूपािे असतात. तसेि 
ही भदू्वमका सामान्यतः अद्वधक लोकमान्य िंालेलया ‘आवतुकबंधा’ंच्या व संद्ववधानकाचं्या स्थानातंरणाचं्या 
अभ्यासाइतकी तरी द्वनदान या के्षत्रात लक्षणीय ठरण्याजोगी आहे. या भदू्वमकेिी उत्तम नादंी, द्ववशषेतः 
रद्वशयात तरी िंालेली आहेि. [e.g. André Jolles, Einfache Formen, Halle 1930; A. N. Veselovsky, Istoricheskaya Poetika 
(ed. V. M. Zhirmunsky) , Leningrad 1940 (a selection from writings dating back, in part, to the 1870s) ; J. Jarcho, ‘Organische 
Struktur des russischen Schnaderhüpfels (castuska) ’ Germano-Slavica, III (1937) , pp. 31 - 64 (an elaborate attempt to state 
the correlation between style and theme by statistical methods, drawing the evidence from a popular genre) .] 
अद्वभजातकालीन साद्वहत्यप्रकार व मध्ययुगात उद्भवलेले नवे साद्वहत्यप्रकार या दोहोंच्या आकलनाद्वशवाय 
आधुद्वनक साद्वहत्य, द्वनदान स्वच्छंदतावाद्याचं्या बडंापयिंतिे साद्वहत्य अनाकलनीयि राहील. 
साद्वहत्यप्रकारािें परस्पर-द्वमश्रण, भ्रष्टीकरण व त्याचं्यातला संघष ु हा १५०० ते १८०० या काळाच्या 
साद्वहस्त्यक इद्वतहासािा फार मोठा भागि आहे. स्वच्छंदतावादी युगाने भेदाभेद अस्पष्ट करण्यासाठी व 
संद्वमश्र साद्वहत्यप्रकार रूढ करण्यासाठी द्वकतीही प्रयत्न केलेले असले, तरी अगदी आजकालच्या 
साद्वहत्याच्या बाबतीतसुद्धा साद्वहत्यप्रकाराचं्या संकलपनेिे सामर र्थय कमी लेखणे खरोखरि िुकीिे ठरेल. 
बु्रनेद्वतये झकवा सायमंडस् यािें साद्वहत्यप्रकारािें प्रारंभीिे इद्वतहास हे जीववैज्ञाद्वनक समातंरत्वाच्या तत्त्वावर 
काजील अवलंबनू राद्वहलयामुळे सदोष उतरले आहेत. परंतु अलीकडच्या काही दशकातं अद्वधक सावधपणे 
द्वलद्वहले गेलेले इद्वतहास उपलब्ध िंाले आहेत. अशा प्रकारिी अध्ययने साद्वहत्यप्रकारािंी केवळ वणनेु झकवा 
अलग अलग द्ववविेनािंी एक असंबद्ध माद्वलका बनण्यािा धोका असतो. नाटकािा व कादंबरीिा इद्वतहास 
असे म्हणद्ववणाऱ्या द्वकत्येक गं्रथािंी दुरवस्था हीि िंालेली आहे. परंतु एखाद्या साद्वहत्यप्रकाराच्या 
द्ववकासाच्या समस्येल प्रत्यक्ष सामोरे जाणारे गं्रथ आज जरूर अस्स्तत्वात आहेत. शेक्ससद्वपयरपयिंतच्या 
इंग्रजी नाटकाच्या इद्वतहासामध्ये व्यावसाद्वयकािंी धार्ममक नाटके (Mysteries) व ‘नैद्वतकनाटके’ 
(Moralities) यासंारयया साद्वहत्यप्रकाराचं्या क्रमपरंपरेत तसेि बेल कृत लकग् नॉन्सारयया लक्षणीय 
द्वमश्रप्रकारातं आधुद्वनक नाटकािा माग काढता येतो. ह्या नाट्यदे्वतहासाच्या बाबतीत प्रस्तुत समस्या 
कवद्विति डावलता येण्यासारखी आहे. डब्लय ूडब्लय.ू गे्रग्याच्या पटटिोरल पोएिी अँन्ड पटटिोरल ड्रामा या 
गं्रथात प्रयोजनाच्या दृष्टीने िैधीभाव द्वदसून येत असला, तरी तो गं्रथ म्हणजे साद्वहत्यप्रकाराचं्या उत्कृष्ट 
इद्वतहासािे प्रारंभीच्या काळातले एक नमुनेदार उदाहरण आहे. [W. W. Greg, Pastoral Poetry and Pastoral drama, 

London 1906.] तसेि तदनंतरच्या सी. एस्. लयुइसकृत अटलेगरी ऑफ् लव्ि [C. S. Lewis, The Allegory of Love, 

Oxford 1936.] या गं्रथािारे द्ववकासक्रमाच्या योजनेिी सुस्पष्ट संकलपना कशी करावी, यािे प्रात्यद्वक्षकि 
पुरद्ववले आहे. जमुन भाषेत कार ल  स्व्हएटोरकृत णिटिरी ऑि नमथन् ओड् व मूलरकृत णिटिरी ऑि द 
नमथन साँग हे दोन उत्तम गं्रथ तयार िंाले आहेत. [Karl Viëtor, Geschichte der deutschen Ode, Munich 1923; Günther 

Müller, Geschichte des deutschen Liedes, Munich 1925.] स्वतःसमोर उभ्या असलेलया समस्यािें झितन या उभय 
गं्रथकारानंी अगदी सूक्ष्मपणे केलयािे आढळून येते. [See bibliography, chapter 17.] तार्मकक िक्रापत्तीिे सुस्पष्ट 
भान स्व्हएटोरला आहे, पण तीमुळे तो घाबरून गेलेला नाही. प्रथमतः तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, 
ििाद्ववषय बनलेलया साद्वहत्यप्रकारातील सारभतू गोष्टीिे आकलन इद्वतहासकाराने करून घेतले पाद्वहजे व 
नंतर आपलया गृहीत द्वसद्धान्तािा पडताळा पाहण्यासाठी त्या साद्वहत्यप्रकाराच्या उत्पत्तीपयिंत म्हणजे अगदी 
मुळाशी गेले पाद्वहजे, हे त्याने ओळखलेले आहे. साद्वहत्यप्रकार हा इद्वतहासात व्यस्क्तगत गं्रथाच्या 
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उदाहरणाचं्या स्वरूपात प्रगट होत असला, तरी या व्यस्क्तगत कृतीच्या सवुि पैलंूिे वणनु इद्वतहासात 
येणार नाही समूतु साद्वहत्यकृतींच्या लेखनाला प्रत्यक्ष वळण द्वदले जात असलयाने पद्वरणामकारक ठरणारी 
एक ‘द्वनयामक’–संकलपना, काही एक अंतर्महत आधार देणारा आकृद्वतबंध, एक द्वजवतं रूढी या नात्याने 
आपण साद्वहत्यप्रकारािी संकलपना केली पाद्वहजे. एखाद्या साद्वहत्यप्रकारािे सातत्य पुढे िालू राहणारि 
नाही झकवा त्यात पुढे आणखी उपभेद होणारि नाहीत, या जाद्वणवदे्वनशी द्ववद्वशष्ट लक्ष्याप्रत पोिले पाद्वहजे, 
अशी गरज इद्वतहासाला कधीि नसते; तरीपण इद्वतहास उद्वित पद्धतीने द्वलद्वहला जाण्यासाठी आपण काही 
एक व्यावहाद्वरक लक्ष्य झकवा नमुना मनात धरून िालण्यािी मात्र द्वनतातं आवश्यकता असते. 
 

नेमक्या याि धर तीच्या समस्या एखाद्या कालखंडाच्या वा आंदोलनाच्या इद्वतहासातून द्वनमाण होत 
असतात. वर केलेलया द्ववकासद्ववषयक ििेतून हे ध्यानात आलेि असेल की, दोन्ही अद्वतरेकी दृद्वष्टकोनाशंी 
आपण सहमत होऊ शकत नाही : यापंैकी अद्वतप्राकृद्वतक दृद्वष्टकोनानुसार कालखंड ही िीज अशी ठरते की, 
द्वजच्या प्रकृतीिे आकलन केवळ अंतःप्रजे्ञनेि होऊ शकते; तर अद्वतरेकी नाममात्रवादी दृद्वष्टकोनानुसार ती 
गोष्ट म्हणजे ििाद्ववषय ठरलेलया एखाद्या कालखंडाच्या द्ववभागािे वणनु करणे शक्य व्हावे, म्हणून त्याला 
यदृच्छेने लावलेले एक भाद्वषक अद्वभधान ठरते. अद्वतरेकी नाममात्रवाद असे गृहीत धरतो की, कालखंड 
म्हणजे वस्तुतः अप्रद्वतहत, द्वदशाहीन व प्रवाहरूप असणाऱ्या सामग्रीवर यदृच्छया केलेला एक अध्यारोप 
होय व एका बाजूला समूतु घटनािंी गुंतागुंत व दुसऱ्या बाजूला शुद्ध व्यस्क्तद्वनष्ट अद्वभधाने हेि काय ते या 
बाबतीत आपलया हाती उरते. हा दृद्वष्टकोन स्वीकारलयास अनेकागंी द्ववद्ववधतेतही मूलतः एकरूप असणाऱ्या 
वास्तवाला आपण कोठे छेद देतो, या गोष्टीला उघडि काही झकमत राहात नाही. द्वकतीही यादृस्च्छक वा 
यादं्वत्रक स्वरूपािी का असेना, पण कालखंडद्ववषयक कोणती व्यवस्था आपण स्वीकारतो, याला तेथे 
कसलेि महत्त्व उरत नाही. मग द्वदनदर्मशकेनुसार शतक, दशक वा वष ुयावंर आधारून वार्मषक वृत्तातंाचं्या 
धर तीवर आपण साद्वहस्त्यक इद्वतहास द्वलहू शकतो. आथुर सायमन्स् याच्या द रोमँणिकमूव्िमेंि इन् पोएटरी 
[Arthur Symons, The Romantic Movement in English Poetry, London 1909.] या गं्रथात मानलेलया कसोटीसारखी 
एखादी कसोटी आपण स्वीकारू शकतो. सायमन्सने १८०० पूवी जन्मलेलया व १८०० नंतर मरण पावलेलया 
गं्रथकारािेंि द्ववविेन आपलया गं्रथात केलेले आहे. अशा स्स्थतीत कालखंड म्हणजे एक सोयीिी संज्ञा, 
एखाद्या गं्रथाच्या द्ववभागणीसाठी झकवा द्ववषयाच्या द्वनवडीसाठी आवश्यक ठरलेली एक गोष्ट असते. हा 
दृद्वष्टकोन तसा पुष्ट्कळदा हेतुपुरस्सर स्वीकारलेला नसतो, तरीपण शतकाशतकातंील कालसीमािंी 
मनोमन बजू राखणाऱ्या झकवा एखाद्या द्ववषयािी नेमकी कालमयादा (उदा. १७०० ते १७५०) ठरवनू 
घेणाऱ्या गं्रथाच्या मुळाशी तो दृद्वष्टकोन आढळून येतो. मात्र काही एक कालमयादा आखून घेण्याच्या 
व्यावहाद्वरक गरजेखेरीज कोणत्याही कारणास्तव त्यािे समथुन होण्यासारखे नसते. शुद्ध सूिीशास्त्रीय 
संकलनामध्ये द्ववद्वशष्ट कालमयादेिा आदर करणे अथात् ि रास्त ठरते. कारण ड्ूईप्रणीत दशाशंपद्धतीमुळे 
गं्रथसूद्विशास्त्राला ज्या तऱ्हेिी एक द्वदशा द्वमळते, तशाि तऱ्हेिी गोष्ट तेथेही घडून येते. परंतु खऱ्याखुऱ्या 
साद्वहस्त्यक इद्वतहासाला अशा प्रकारच्या कालद्ववभागणीिा काद्वडमात्र उपयोग नाही. 
 

तरीसुद्धा बहुतेक साद्वहस्त्यक इद्वतहासामंधून राजकीय पद्वरवतुनानुसार कालद्ववभागणी केलेली 
असते. येथे एखाद्या राष्ट्रातील राजकीय वा सामाद्वजक क्रातं्यानंी साद्वहत्य हे संपूणुतः द्वनयत केलेले असते, 
या दृष्टीने कालद्ववभागणीिी संकलपना केली जाते व द्ववभाजनािा आद्वण कालद्वनद्वश्चतीिाप्रश्नराजकीय व 
सामाद्वजक इद्वतहासकाराकंडे सुपूदु केला जातो; त्यानंी केलेली द्ववभागणी व कालखंड प्रायः द्वनरपवादपणे 
स्वीकारले जातात. इंग्रजी साद्वहत्याच्या जुन्या इद्वतहासावर दृद्वष्टके्षप टाकलयास एक तर ते कालगणनेच्या 
द्ववभागणीनुसार तरी रिलेले असतात झकवा काही एक प्रकारच्या सरधोपट राजकीय तत्त्वानुसार—इंग्रज 



 

अनुक्रमणिका 

राजाचं्या राजवटीनुसार–तरी द्वलद्वहलेले असतात. राजाचं्या मृत्युद्वतथीला अनुसरून केलेली अलीकडच्या 
इंग्रजी साद्वहत्येद्वतहासािी उपद्ववभागणी द्वकती गोंधळात पाडणारी आहे, हे मुद्दाम दाखवनू देण्यािी फारशी 
आवश्यकता नाही : एकोद्वणसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या साद्वहत्यामध्ये द्वतसरा जॉजु व िवथा जॉजु, िवथा 
वुइलयम् याचं्या राजवटीनुसार द्ववभाग करण्यािे कोणीही गंभीरपणे मनावर घेणार नाही, पण एद्वलिंाबेथ, 
पद्वहला जेम्सू व पद्वहला िार लस् याचं्या राजवटीनुसार केलेले द्वततकेि कृद्वत्रम द्ववभाजन मात्र अद्यापही 
काही प्रमाणात द्वटकून आहे. 
 

इंग्रजी साद्वहत्याच्या अद्वधक अलीकडच्या इद्वतहासावर दृद्वष्टके्षप टाकलयास त्यात शतकानुसार झकवा 
राजवटीनुसार केली जाणारी जुनी द्ववभागणी मुळीि आढळत नाही; तर द्ववद्वभन्न स्वरूपातलया का होईना, 
पण द्वनदान मानवी : द्वक्रयाव्यापारानंा अनुसरून नाव े द्वमळालेलयाकालखंडाच्या माद्वलकेने त्यािंी जागा 
घेतलेली आढळते. राजवटीनुसार द्वदलेलया व जुन्या द्ववभागणीिा अवशषे असलेलया ‘एद्वलिंाबेदन’व 
‘स्व्हक्टोद्वरयन’या संज्ञा आपण अद्याप वापरीत असलो, तरी बौद्वद्धक इद्वतहासाच्या नव्या योजनेनुसार त्यानंा 
नवा अथु प्राप्त िंालेला आहे. या संज्ञा आपण कायम ठेवलया आहेत, त्यािे कारण या दोन राण्या 
आपआपलया कालखंडाचं्या स्वभाववैद्वशष्ट्ट्यािे प्रतीक ठरतात, अशी आपली धारणा आहे. एखाद्या राजािे 
राज्यारोहण व त्यािा मृत्य ूया घटनानंी प्रत्यक्षात ठरद्ववलेलया कालखंडाबाबत आपण आता काही काटेकोर 
आग्रह धरीत नाही. एद्वलिंाबेदन या संजे्ञत आपण नाट्यगृहावंर बंदी येण्यापूवीच्या (१६४२) लेखकािंा 
अंतभाव करीत असतो, म्हणजे राणीच्या मृत्यनंूतर तेव्हा सुमारे िाळीस वष ेलोटलेली असतात. उलटपक्षी 
ऑस्कर वाइलडसारयया माणसािे संपूण ुजीवनिद्वरत्र कालदृष्ट्ट्या स्व्हक्टोद्वरया राणीच्या राजवटीत मोडत 
असले, तरी आपण त्याला काही स्व्हक्टोद्वरयन् म्हणत नाही. मुळात राजकीय असणाऱ या या संज्ञानंा 
बौद्वद्धक व साद्वहस्त्यक इद्वतहासात एक द्वनद्वश्चत स्वरूपािा अथु प्राप्त िंालेला आहे. तरीसुद्धा आपलया 
प्रिद्वलत नामाद्वभधानािंी पिंभेळ स्वरूपािी व्युत्पत्ती गोंधळात टाकणारीि आहे. ‘धमुसुधारणा’ 
(Reformation) हे नाव धार्ममक इद्वतहासातून, ‘मानव्यद्ववद्याप्रद्वतष्ठापन’ (Humanism) हे प्रामुययाने पदं्वडती 
व्यासंगाच्या इद्वतहासातून तर ‘द्ववदे्यिे पुनरुज्जीवन’ (Renäissance) हे कलाचं्या इद्वतहासातून आलेले आहे. 
‘गणराज्य’, (‘Commonwealth’ : क्रॉमवलेिी राजवट) व ‘पुनराज्यारोहण’ (‘Restoration’) ही अद्वभधाने 
द्ववद्वशष्ट राजकीय घटनामुंळे द्वमळालेली आहेत. ‘अठराव ेशतक’ही संज्ञा जुन्या कालगणनात्मक स्वरूपािी 
असूनही ‘ऑगस्टन्’ व ‘नव्य–अद्वभजाततावादी’यासंारयया साद्वहस्त्यक संज्ञािंी काही प्रयोजने द्वतने धारण 
केलेली आहेत. ‘स्वच्छंदतावाद—पूवु’ व ‘स्वच्छंदतावाद’ या संज्ञा मूलतः साद्वहस्त्यक आहेत, तर 
‘स्व्हक्टोद्वरयन्’, ‘एडवर्मडयन्’ व ‘जॉर्मजयन्’ या संज्ञा राजवटीनुसार पडलेलया आहेत. इतर कोणेत्याही 
भाषेतील साद्वहत्य घेतले, तरी असाि िमत्काद्वरक प्रकार नजरेस पडतो. उदा॰ अमेद्वरकन साद्वहत्याच्या 
बाबतीत ‘वसाहतीिा कालखंड’ (Colonial period) ही राजकीय, तर ‘स्वच्छंदतावाद’ व 
‘वास्तवतावाद’या साद्वहस्त्यक संज्ञा आहेत. 
 

अथात् संज्ञाचं्या या भेसळीिे समथुन असे देता येईल की, सकृत् दशनुी द्वदसणारा ही गोंधळ खुद्द 
इद्वतहासामुळेि द्वनमाण िंालेला आहे. साद्वहस्त्यक इद्वतहासकार या नात्याने आपणास प्रत्यक्ष लेखकानंीि 
स्वतः माडंलेले द्वविार द्वन त्याचं्या संकलपना, तसेि त्याचं्या स्वतःच्या योजना द्वन त्यानंीि द्वदलेलया संज्ञा 
ध्यानात घ्याव्या लागतात व पद्वरणामी त्यानंी स्वतःि केलेली द्ववभागणी स्वीकारण्यावर समाधानमानावे 
लागते. अथात् जाणीवपूवुक तयार िंालेलया योजना, द्ववभेद, स्वतःबद्दलिे लावले गेलेले अन्वयाथु 
यासंारयया पुराव्यािें महत्त्व साद्वहत्येद्वतहासात कमी लेखता येणार नाही; परंतु अन्य कोणत्याही ऐद्वतहाद्वसक 
घटनाक्रमािेंव प्रकटीकरणािें द्वववरण आपण ज्या पद्धतीने करू, त्याि पद्धतीने आत्मभानयुक्त व 



 

अनुक्रमणिका 

आत्मपरीक्षक कायांिेही केले पाद्वहजे व अशा गोष्टींसाठीि ‘आंदोलन’ही संज्ञा राखून ठेवणे द्वनखालसपणे 
श्रेयस्कर ठरेल. समीके्षिा संपूण ु इद्वतहास हा ज्याप्रमाणे एकूण साद्वहत्याच्या इद्वतहासावरील एक धावते 
भाष्ट्य असतो, तिति अशा प्रकारच्या कायुयोजना या एखाद्या कालखंडाच्या आपलया अध्ययनािी केवळ 
साधनसामग्रीि ठरत असतात. आपणास काही सूिना व संकेत त्याचं्यापासून द्वमळू शकले, तरी आपलया 
द्ववद्वशष्ट पद्धतीबाबत वा द्ववभागणीबाबत त्यानंी द्वदलेले आदेश पाळणे योग्य नाही. यािे कारण आपले 
दृद्वष्टकोन त्याचं्याहूनखद्विति अद्वधक आंतवेधी असतात, हे नसून आपणास वतुमानाच्या प्रकाशात भतूकाळ 
पाहण्यािा फायदा द्वमळत असतो, हे आहे. 
 

द्वशवाय हेही नमूद केले पाद्वहजे की, गोंधळात टाकण्याइतके द्ववद्वभन्न प्रकारिे उगम असणाऱ या या 
संज्ञा त्याचं्या त्याचं्या स्वतःच्या काळात काही प्रस्थाद्वपत िंालेलया नव्हत्या. इंग्रजीत 
‘मानव्यद्ववद्याप्रद्वतष्ठापन’ (Humanism) ही संज्ञा १८३२ मध्ये, ‘द्ववदे्यिे पुनरुजीवन’ (Renaissance) १८४० 
मध्ये, ‘एद्वलिंाबेदन’ १८१७ मध्ये, ऑगस्टन १८१९ मध्ये, तर ‘स्वच्छंदतावाद’ (Romanticism) १८४४ 
मध्ये प्रथम योद्वजली गेली. ऑस्क्सिडथ कोशाच्या आधारे द्वदलेली ही कालद्वनद्वश्चती कदाद्वित् पूणपुणे 
द्ववर्श्सनीय असेल असे नाही; कारण ‘ऑगस्टन्’ ही संज्ञा १६९० इतक्या जुन्या काळापासून अधूनमधून 
योजली गेलेली आहे; तर ‘स्वच्छंदतावाद’ (Romanticism) या संजे्ञिा प्रयोग कालाइलने १८३१ मध्ये 
केलेला आहे. [See J. Isaacs in The Times Literary Supplement, 9 May 1935, p. 301.] तरीसुद्धा या संज्ञा व त्यानंी 
द्वनदेद्वशत केलेले कालखंड यामंधील कालातंर या कालद्वनद्वश्चतीवरून द्वदसून येते. द्वनदान इंग्लंडमध्ये तरी 
‘स्वच्छंदतावादी’मंडळी स्वतःला ‘स्वच्छंदतावादी’ म्हणवनू घेत नव्हती, हे आपणास ज्ञात आहे. तसे पाद्वहले 
तर १८४९ च्या सुमारास कोलद्वरज आद्वण वडुस्वथु यािंा संबधं स्वच्छंदतावादी आंदोलनाशी जोडला गेला व 
त्यानंा शलेी, कीटस, बायरन् याचं्या माद्वलकेत गोवण्यात आले. [The first to do so was apparently Thomas Shaw in 

Outlines of English Literecure, London 1849.] मेसेस ऑद्वलफंट द्वहने आपलया णलिररी णिटिरी ऑि इांललांड 
णबिवीन द एन्ड ऑि दएिीन् थअटन्ड द णबणगलमग ऑि द नाइिीन्थ सेंच्युरी (१८८२) या गं्रथात ही 
शब्दप्रयोग कोठेही केलेला आढळत नाही; एवढेि नव्हे तर ‘लेक पोएटस’, ‘कॉकनी स्कूल’ व ‘ 
सटॅद्वनक’बायरन, या सवांिे द्वमळून एकि एक आंदोलन द्वतने कस्लपलेले नाही. एविं इंग्रजी साद्वहत्यािेजे 
कालखंड सध्या मान्यता पावलेले आहेत, त्यानंा कोणतेही ऐद्वतहाद्वसक समथुन नाही, हे कालखंड म्हणजे 
राजकीय, साद्वहस्त्यक व कलात्मक संज्ञािंी एक असंमथुनीय अशी द्वखिडीि आहे, या द्वनष्ट्कषातून आपली 
सुटका होण्यासारखी नाही. 
 

परंतु राजकारण, तत्त्वज्ञान व इतर कला इत्यादींसारखी मानवी संस्कृतीच्या इद्वतहासािे नीटसपणे 
उपद्ववभाग पाडणारी एखादी माद्वलका जरी आपणास उपलब्ध िंालेली नसली, तरीया द्वत्रद्ववध प्रकारच्या 
साधनसामग्रीच्या आधारावर व मनात द्ववद्वभन्न उद्वद्दष्टे बाळगूनतयार िंालेलया एखाद्या योजनेवर साद्वहस्त्यक 
इद्वतहासाने समाधान मानणे, हे काही योग्य नाही. मानवाच्या राजकीय, सामाद्वजक झकवा अगदी बौद्वद्धक 
के्षत्रातीलसुद्धा द्ववकासािे केवळ द्वनस्ष्ट्क्रय प्रद्वतझबब झकवा प्रद्वतकृती एवढीि साद्वहत्यािी संकलपना करून 
काम भागणार नाही. साराशं, साद्वहस्त्यक कालखंड हे द्ववशुद्ध साद्वहस्त्यक द्वनकषावंर आधारलेले असले 
पाद्वहजेत. 
 

आपले द्वनष्ट्कष ु राजकीय, सामाद्वजक, कलाद्ववषयक व बौद्वद्धक इद्वतहासकाराचं्या द्वनष्ट्कषाशी 
द्वमळतेजुळते असतील, तर आके्षपानंा जागाि राहात नाही. परंतु साद्वहत्य म्हणून िंालेला साद्वहत्यािा 
द्ववकास, हाि आपला प्रस्थानझबदू असावयास हवा. मग कालखंड हा सावुद्वत्रक द्ववकासािा फक्त एक 
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पोटद्ववभाग काय तो ठरतो. पद्वरवतुनशील मूलययोजनेच्या संदभाति कालखंडािा इद्वतहास द्वलद्वहणे शक्य 
होईल द्वन पुन्हा ती मूलययोजना खुद्द इद्वतहासातूनि काढावी लागेल. अशा प्रकारे कालखंड हा साद्वहस्त्यक 
प्रमाणक, मानदंड व संकेत याचं्या द्ववद्वशष्ट व्यवस्थेवर हुकमत असणारा एक कालािा द्ववभाग ठरतो व 
त्याच्या व्यवस्थेतील प्रारंभ, द्ववस्तार, द्ववभक्तीकरण, एकात्मीकरण आद्वण लोप या अवस्थािंा माग काढणे 
शक्य होते. 
 

अथात् प्रमाणकािंी हीि व्यवस्था बधंनकारक म्हणून आपण स्वीकारली पाद्वहजे, असा त्यािा 
त्यािा अथु नाही. आपण ती व्यवस्था खुद्द इद्वतहासामधूनि काढावयास हवी : तेथलयाि वास्तवात आपण 
ती शोधली पाद्वहजे. उदा. स्वच्छंदतावाद हा काही असा एक लक्ष्यी गुणधमु नाही की, जो एखाद्या 
संसगजुन्य रोगासारखा झकवा प्लेगसारखा पसरत जाईल. तसेि, अथात् तो म्हणजे काही नावािी द्वनवळ 
शास्ब्दक द्विठी नव्हे. ती एक ऐद्वतहाद्वसक कोटी आहे. झकवा काटंिा शब्दप्रयोग स्वीकारायिा तर ती एक 
‘द्वनयामक कलपना’ (झकवा त्याहीपेक्षा कलपनािंी एक समग्र व्यवस्था) आहे व द्वतच्या साहाय्याने आपण 
ऐद्वतहाद्वसक प्रद्वक्रयेिा अन्वयाथु लावीत असतो. परंतु ही कलपनािंी व्यवस्था आपणास खुद्द त्या प्रद्वक्रयेति 
सापडलेली असते. ‘कालखंड’ या संजे्ञिी अशा स्वरूपािी संकलपना ही त्या संजे्ञच्या प्रिद्वलत संकलपनेहून 
द्वभन्न ठरते. प्रिद्वलत संकलपना प्रस्तुत संजे्ञला ऐद्वतहाद्वसक संदभापासून तोडून घेता येण्याजोगा एक 
मनोवैज्ञाद्वनक नमुना बनवनू द्वतच्या कक्षा द्ववस्ताद्वरत असते. प्रस्थाद्वपत िंालेलया ऐद्वतहाद्वसक संज्ञािंा, अशा 
प्रकारे मनोवैज्ञाद्वनक व कलात्मक प्रकारािंी अद्वभधाने म्हणून जो उपयोग केला जातो, त्यािा आपण द्वनक्षून 
अद्वधके्षप केला नाही, तरी ही साद्वहस्त्यक कोटीव्यवस्था, िर िाद्ववषय िंालेलया मुद्द्ापेक्षा सवुस्वी वगेळी 
आहे व साद्वहस्त्यक इद्वतहासािा संकुद्वित अथु केलयास ती त्यात बसणार नाही, हे आपण ध्यानात घ्यावयास 
हव.े 
 

अशा रीतीने कालखंड हा काही एक द्ववद्वशष्ट प्रकारिा नमुना वा वग ु नसतो. प्रमाणकाचं्या एका 
द्ववद्वशष्ट व्यवस्थेनुसार आखून द्वदलेला तो एक कालद्ववभाग असतो. व ती प्रमाणकािंी व्यवस्था ऐद्वतहाद्वसक 
प्रद्वक्रयेत गर्मभत असणारी व द्वतच्यापासून अलग नकाढता येणारीअसते. स्वच्छंदतावादािी व्यायया 
करण्यािे जे अनेकानेक अयशस्वी प्रयत्न िंालेले आहेत, यावंरून हे स्पष्ट होते की, कालखंड ही काही 
एखादी तकुशास्त्रीय कोटीसारखी संकलपना नव्हे. यदाकदाद्वित् ती तशी असती, तर प्रत्येक सुटी सुटी 
साद्वहत्यकृती त्या कोटीत गणता आली असती; परंतु हे तर उघडि अशक्य आहे. प्रत्येक सुटी साद्वहत्यकृती 
ही द्ववद्वशष्ट वगातील एक नमुना नसते, तर त्यािा एक भाग असते व अन्य साद्वहत्यकृतींबरोबर कालखंडािी 
संकलपना साकार करण्यात ती सहभागी असते. अशा प्रकारे समग्र संकलपनेला ती स्वतः मयाद्वदत करीत 
असते. आपापलया द्ववद्ववध मतानुंसार या ‘स्वच्छंदतावादा’ंच्या [See bibliography, section III, 4.] अनेक प्रकारच्या 
व्यायया करण्यात आलेलया आहेत. या व्यायया संबदं्वधत रिनेिी व्याद्वमश्रता दशदु्ववण्याच्या दृष्टीने द्वकतीही 
मोलाच्या असलया, तरी द्वततके वगेळे ‘स्वच्छंदतावाद’ मानणे हे सैद्धादं्वतक-दृष्ट्ट्या िुकीिे ठरते. कालखंड 
म्हणजे काही एखाद्या आदश ुनमुना, एखादा अमूतु आकृद्वतबंध झकवा वर गसंकलपनािंी एखादी माद्वलकाही 
नव्हे; तर ज्यािंी कोणत्याही एका कृतीत सवुस्वी प्रतीती कधीि येत नाही, अशा प्रमाणकाचं्या एका समग्र 
व्यवस्थेच्या प्रभावाखाली असणारा तो एक कालद्ववभाग असतो, ही गोष्ट आपण प्राजंलपणे समजून 
घ्यावयास पाद्वहजे. प्रमाणकाचं्या एका व्यवस्थेतून दुसऱ्या व्यवस्थेत होणाऱ्या पद्वरवतुनािंा माग काढीत 
जाणे, हेि एखाद्या कालखंडाच्या इद्वतहासािे स्वरूप राहील. म्हणजे एकीकडे कालखंड हा एक प्रकारिी 
एकात्मतेिी कलपना अध्यारोद्वपत करून द्वसद्ध केलेला एक कालद्ववभाग ठरत असला, तरी ती एकात्मताही 
सापेक्ष स्वरूपािी असते. यािा इत्यथु एवढाि की, द्ववद्वशष्ट कालखंडात प्रमाणकाचं्या एका द्ववद्वशष्ट 
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व्यवस्थेिा सवाद्वधक पूणतेुने प्रत्यय येत असतो. कालखंडािी एकात्मता जर का द्वनरपेक्ष असती, तर दोन 
कालखंड हे परस्पराचं्या द्ववकासात कसलाही संबधं नसलेलया दगडी द्विऱ्यासारखे एकमेकाशंजेारी पडून 
राद्वहले असते. अशा रीतीने पूवुवती प्रमाणक–योजनेिे द्वटकून राहणे व अनुवती प्रमाणक-योजनेिी अपेक्षा 
करणे, या गोष्टी येथे अपद्वरहायु ठरतात. [See bibliography, section I.]  
 

कोणत्याही कालखंडािा इद्वतहास द्वलद्वहण्यािी समस्या ही सवुप्रथम एक वणुनद्ववषयक समस्या 
असते. एका रूढ संकेतािा ऱ हास व नव्या संकेतािा उगम यातं आपणासं नेमका फरक करता यावयास 
हवा. कोणत्याही एका संकेतात द्ववद्वशष्ट क्षणी अमुक एक प्रकारिे पद्वरवतुन का घडून आले, ही सवुसाधारण 
पद्वरभाषेत न उलगडण्यासारखी एक ऐद्वतहाद्वसक समस्या असते. साद्वहस्त्यक द्ववकासक्रमात एक 
द्वरक्तावस्थेिी पातळी येत असते व तीमुळे एका नव्या संकेतयंत्रणेिी द्वनर्ममती करण्यािी गरज उद्भवते. 
रद्वशयन रूपवाद्यानंी या प्रकद्वरयेला ‘स्वयंिलना’िी (automatization) प्रद्वक्रया असे नाव द्वदलेले आहे. 
म्हणजे काव्यातील काराद्वगरीच्या द्ववद्वशष्ट काळात पद्वरणामकारक ठरलेलया तादं्वत्रक युक्त्या इतक्या 
सवुसाधारण व द्वशळवट बनून जातात की, त्याचं्या बाबतीत नव्या वािकाच्या संज्ञा बोथट बनतात व त्याला 
काहीतरी वगेळे—झकवा असेही मानले जाते की, पूवीच्या गोष्टींना द्ववरोधीअसे काहीतरी, तीव्रपणे हव ेअसते. 
शब्दभाडंार, द्ववषयसूते्र आद्वण अन्य तादं्वत्रक युक्त्या याचं्या बाबतीत, ‘प्रत्यक्षीकरणा’च्या सतत नवीन 
वाटणाऱ या क्रादं्वतमाद्वलकािंी द्वनर्ममती झकवा जणू केवळ स्स्थद्वतस्थापक फळीिे (see–saw) प्रत्यावतुन होत 
राहणे म्हणजेि द्ववकासक्रमािी ही योजना होय. परंतु द्ववकासक्रम अमुक एका द्वदशनेेि का होत गेला, हे ह्या 
द्वसद्धान्ताने स्पष्ट होत नाही, या प्रद्वक्रयेिी संपूणु व्याद्वमश्रता स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने स्स्थद्वतस्थापक 
फळीसारयया योजना उघडि अपुऱ्या असतात. या द्वदक पद्वरवतुनाच्या एका स्पष्टीकरणानुसार बाह्य हस्तके्षप 
व सामाद्वजक पद्वरस्स्थतीिे दबाव यावंर ही जबाबदारी लादली जाते. साद्वहस्त्यक रूढ संकेताच्या प्रत्येक 
पद्वरवतुनाला एका नवीन वगािा झकवा द्वनदान आपली कला आपणि द्वनमाण करणार, असा बाणा 
बाळगणाऱ्या एखाद्या गटािा उदय कारणीभतू होत असतो : १९१६ पूवी रद्वशयामध्ये सुस्पष्ट असे वगभेुद व 
वर गद्वनष्ठा प्रभाव गाजवीत होत्या. त्यामुळे सामाद्वजक आद्वण साद्वहस्त्यक पद्वरवतुनामध्ये पुष्ट्कळदा एक 
द्वनकटिा सहसंबधं प्रस्थाद्वपत करणे शक्य होते. हा सहसंबधं पद्वश्चमेकडे त्या मानाने बराि अस्पष्ट आहे 
आद्वण एकदा का आपण उघड उघड द्वदसणाऱ्या सामाद्वजक भेदाचं्या व ऐद्वतहाद्वसक द्वनणायक घटनाचं्या 
पलीकडे पाहू लागलो म्हणजे तर हा सहसंबधं पार कोलमडून पडतो. 
 

दुसरे स्पष्टीकरण नव्या द्वपढीच्या उदयािा आधार घेऊ पाहते. कूर नो याच्या considerations sur 
marchedes idees (१८७२) [तत्त्वद्वविाराचं्या प्रगतीद्ववषयी काही द्वविार] या गं्रथाच्या रिनेपासून व 
द्ववशषेतः जमुनीमध्ये पीटसुन् व व्हेश्लर यानंी त्यावर साके्षपी भाष्ट्य केलयापासून [Wilhelm Pinder, Das Problem der 
Generation, Berlin 1926; Julius Petersen. ‘Die literarischen Generationen’, Philosophie der Literaturwissenschaft (ed. Emil 
Ermatinger) , Berlin 1930, pp. 130-87; Eduard Wechsser, Die Generation als Jugendreihe und thre Kampf um die Denkform, 
Leipzig 1930; Detlev W. Schumann, ‘The Problem of Cultural Age-Groups in German Thought : a Critical Review, PMLA, LI 
(1936) , pp. 1180. 1207, and The Problem of Age-Groups : A Statistical Approach, PMLA, LII (1937) , pp. 595-608; H. Peyre, 
Les Générations littéraires, Paris 1948.] या द्वसद्धान्ताला अनेक कट्टर पुरस्कते लाभले आहेत. पण या 
द्वसद्धान्तावरही असा आके्षप घेता येण्यासारखा आहे की, प्रत्येक द्वपढीला एक जीववैज्ञाद्वनक वस्तू मानलयाने 
कसलाही उलगडा केलयासारखे होत नाही. १८००–१८३३, १८३४–१८६९, १८७०–१९०९ अशा एका 
शतकातील तीन द्वपढ्या गृहीत धरलयास, त्याि न्यायाने आपणास १८०१–१८३४, १८३५–१८७०, १८७१–
१८०१ इ. इ. संभाव्य माद्वलकानंा मान्यता देणे भाग आहे. जीवशास्त्रीय दृष्ट्ट्या या माद्वलका सवुस्वी समानि 
ठरतात, तसेि १८०० च्या सुमारास जन्मलेलया लोकाचं्या गटाने १८६५ च्या सुमारास जन्मलेलय लोकाचं्या 
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गटापेक्षा साद्वहस्त्यक पद्वरवतुनावर अद्वधक खोलवर ठसा उमटद्ववला होता, ह्या वस्तुस्स्थतीिे दाद्वयत्व शुद्ध 
जीववैज्ञाद्वनक कारणापेंक्षा अन्य कारणावंरि लादाव ेलागते. इद्वतहासामध्ये काही वेळा िंालेले साद्वहस्त्यक 
पद्वरवतुन समवयस्क नवयुवकाचं्या गटाने (Jugendreihe) घडवनू आणलेले होते, हे द्वनर्मववाद खरे आहे : 
जमुन वादळ व तिाव (Sturm and Drang) झकवा स्वच्छंदतावाद ही उघड सुिणारी उदाहरणे होत. फ्रें ि 
राज्यक्रातंी झकवा दोन जागद्वतक महायुदे्ध यासंारयया महत्त्वाच्या घटना संस्कारक्षम वयात अनुभवणे, हे 
एका द्ववद्वशष्ट वयोमानाच्या लोकाचं्या बाबतीति शक्य िंाले. अशा सामाद्वजक व ऐद्वतहाद्वसक वस्तुस्स्थतीतून 
एक प्रकारिे ‘द्वपढीद्वनष्ठ’ ऐक्य साधलयािे द्वदसून येते. परंतुहेसुद्धा जबरदस्त सामाद्वजक प्रभावािे एक साधे 
उदाहरण ठरते. इतर बाबतीत साद्वहस्त्यक पद्वरवतुनावर वृद्ध साद्वहस्त्यकाचं्या पद्वरणतप्रज्ञ कृतीिा प्रगाढ 
ठसाि द्ववशषेत्वाने उमटलेला असतो, याद्ववषयी शकंा घेणे क्वद्विति शक्य होईल. एकंदरीत, केवळ 
द्वपढ्यानुद्वपढ्यातंील खादेंपालट झकवा सामाद्वजक वर गभेद या गोष्टी साद्वहस्त्यक पद्वरवतुनािा उलगडा 
करण्यास अपुऱ्या आहेत. प्रसंगाप्रसंगानुंसार वगेळे रूप धारण करणारी ती एक व्याद्वमश्र प्रद्वक्रयाआहे. ती 
अंशतः अंतगुत व अंशतः बाह्य असते : द्वरक्तावस्था व पद्वरवतुनािी इच्छा यामुंळे जेव्हा ती घडून येते, तेव्हा 
ती अंतगतु असते व जेव्हा ती सामाद्वजक, बौद्वद्धक व अन्य प्रकारच्या सासं्कृद्वतक पद्वरवतुनामुंळे घडून येते, 
तेव्हा ती बाह्य स्वरूपािी असते. 
 

आधुद्वनक साद्वहत्येद्वतहासाच्या प्रमुख कालखंडावंर अगदी अखंड ििा िालत आलेली आहे. 
‘पुनरुज्जीवनकाल’, ‘अद्वभजाततावाद’ ‘स्वच्छंदतावाद’ ‘प्रतीकवाद’ व अलीकडे ‘बारोक’ या संज्ञाचं्या 
व्यायया व पुनर व्यायया होत आहेत. तत्संबधंी अगदी भवद्वत–न भवती िालू आहे. [See bibliography, section II.] 

आम्ही स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न केला, ते सैद्धादं्वतक प्रश्न जोवर तसेि घोळात पडलेले आहेत, ििा करणारी 
मंडळी वगीय संकलपनेच्या िारा व्यायया करण्यािा आग्रह धरीत आहेत, ‘नमुना’ वािक संज्ञािंी 
‘कालखंड-’ वािक संज्ञाशंी गल्लत होत आहे. शलैीगत प्रत्यक्ष पद्वरवतुने व संज्ञािंा शब्दाथु-वैज्ञाद्वनक 
इद्वतहास यातं घोटाळा माजलेला आहे, तोपयिंत कोणत्याही प्रकारिी एकवाक्यता होणे जवळ जवळ अशक्य 
आहे. ए. ओ. लव्हजॉय याने व इतरानंीही ‘स्वच्छंदतावादा’सारयया संज्ञािंा त्याग करण्यािी जी द्वशफारस 
केलेली आहे, ती खरोखर समजण्यासारखी आहे. तरीपण एखाद्या कालखंडाद्ववषयक ििेतून साद्वहस्त्यक 
इद्वतहासातले सवु तऱ्हेिे प्रश्न द्वनदान उपस्स्थत तरी केले जातात : संजे्ञिा इद्वतहास व समीक्षाद्ववषयक 
कायुक्रम आद्वण समीके्षिी शलैीगत प्रत्यक्ष पद्वरवतुने, सदर कालखंडािे अन्य प्रकारच्या मानवी 
द्वक्रयाव्यापाराशंी असणारे संबधं, अन्य देशािें त्या त्या कालखंडाच्या वस्तुस्स्थतीशी असणारे नाते, हे ते प्रश्न 
होत. ‘रोमदँ्वटद्वसिंम्’ (स्वच्छंदतावाद) ही संज्ञा इंग्लंडमध्ये बऱ याि उद्वशरा आलेली आहे. पण वडुस्वथु व 
कोलरीज याचं्या द्वसद्धातंामध्ये एक नवा कायुक्रमि पुढे माडंण्यात आलेला होता. त्याबाबतीत वडुस्वथु व 
कोलरीज यानंी स्वतः जे प्रत्यक्ष प्रयोग केले, द्वशवाय त्याचं्या समकालीन कवींनी जे प्रयोग केले, त्याचं्या 
संदभात त्या द्वसद्धान्तािी ििा केली जाणे अगत्यािे ठरते. अठराव्या शतकाच्या प्रारंभापयिंत द्वजच्या 
प्रसादद्विन्हािंा माग काढीत जाता येते,अशी एक नवी शलैी उदय पावत होती. इंग्रजी स्वच्छंदतावादािी 
फ्रान्स व जमुनी या देशातंील वगेळ्या प्रकारच्या स्वच्छंदतावादाशंी तुलना आपण करू शकतो, तसेि, 
एकूण लद्वलतकलाचं्या के्षत्रातील स्वच्छंदतावादी आंदोलनाच्या संदभात त्यातंील समातंरस्थळािंा झकवा 
तथाकद्वथत समातंरस्थळािंा आपण अभ्यास करू शकतो. हरएक कालागद्वणक व स्थलागद्वणक समस्यािें 
स्वरूप वगेळेि असणार. त्यातून सवुसामान्य द्वनयम काढणे अशक्य द्वदसते. कालखंडाकालखंडातंील 
थारेपालट होण्यािा क्रम अद्वधकाद्वधक गती घेत घेत आज त्यािे लंबकादंोलन स्स्थरत्व पावलेले आहे, ही 
कािंाद्वमयािंी समजूतसुद्धा द्वनखालस िुकीिी आहे. तिति अमुक एक कला ही दुसरीपेक्षा आधीिी, झकवा 
अमूक एक राष्ट्र दुसऱ्याहून नवशलैी प्रिद्वलत करण्यात अगे्रसर, अशा तऱ्हेिी हट्टाग्रही द्ववधाने माडंण्यािे 
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प्रयत्नही द्वततकेि भ्रातं आहेत. कालखंडावंर नामाद्वभधानाचं्या द्विठ्ठ्ठ्या लावता आलया, म्हणून तेवढ्याने 
अवाजवी अपेक्षा बाळगण्यात फारसे हाशील नाही, हे उघड आहे. एका शब्दाला डिंनभर ध्वन्यथु पेलणे 
अशक्य असते. पण म्हणून समस्या तशीि सोडून द्यायिी, हा संशयवादी द्वनष्ट्कषसुुद्धा द्वततकाि िुकीिा 
आहे; कारण कालखंडसंकलपना हीसुद्धा ऐद्वतहाद्वसक ज्ञानसंपादनाच्या प्रमुख साधनापंैकी एक साधन 
द्वनद्वश्चति आहे. 
 

याहून पुढिी व अद्वधक व्यापक समस्या राष्ट्रीय साद्वहत्यािा एकघन इद्वतहास द्वलद्वहण्यािी होय; पण 
अशी गोष्ट मनात आणणे अद्वधकि द्वबकट काम आहे. एक कला म्हणून राष्ट्रीय साद्वहत्यािा माग काढीत 
जाणे कठीण आहे, कारण मूलतः साद्वहत्यबाह्य संदभु असणाऱ्या व साद्वहत्यकलेशी सुतराम् संबंध नसणाऱ्या 
राष्ट्रीय नीद्वतशास्त्र व राष्ट्रीय स्वभाववैद्वशष्ट्ट्ये या गोष्टींद्ववषयी द्वनव्वळ तकु लढवनू अशा इद्वतहासािी िौकट 
उभी करावी लागत असते. अमेद्वरकेसारयया ज्या देशात इतर राष्ट्रीय साद्वहत्याशी भाद्वषक भेद 
दशदु्ववण्याजोगी पद्वरस्स्थती नाही, त्या देशाच्या साद्वहत्याबाबतच्या या अडिणी तर बहुगुद्वणत होतात, कारण 
अमेद्वरकन साद्वहत्यकलेिा द्ववकास अद्वनवायुपणेि अपूणु व अंशतः अद्वधक जुन्या व अद्वधक समथु परंपरावंर 
अवलंबनू असणारा आहे. कोणत्याही राष्ट्राच्या साद्वहत्यकलेच्या द्ववकासािे द्वित्रही म्हणजे एक उघड उघड 
समस्या आहे. द्वतिा कोणत्याही तऱ्हेिा पद्धतशीर शोध घेण्यािा प्रयत्न आजवर िंालेला नसला, तरी 
इद्वतहासकाराला त्या समस्येकडे दुलुक्ष करता येणार नाही. साद्वहत्या-साद्वहत्यािें गट कलपून त्याचं्या 
एकद्वत्रत इद्वतहासािी रिना करणे अद्याप तरी एक दुरापास्ति ध्येय आहे, हे मुद्दाम सागंण्यािी गरज नाही. 
जान माशले (Jan Machal) यािाटलाव्िाणनक् णलिरेचर झकवा द्वलओनार डो ओलश कीिा सवुि रोमान्स 
साद्वहत्यािा इद्वतहास द्वलद्वहण्यािा प्रयत्न यासंारयया अशा पद्धतीच्या इद्वतहासािंी उपलब्ध असलेली 
उदाहरणे घेतली, तरी ती अपेके्षप्रमाणे यशस्वी िंालेली नाहीत. [Jan Máchal, Slovanské literatury, three vols., 
Prague 1922-9, and Leonardo Olschki, Die romanischen Literaturen des Mittelaters, Wildpark- Potsdam 1928 (in Handbuch der 
Literaturwissenschaft, ed. Oskar Walzel) .] द्ववर्श्साद्वहत्यािे बहुतेक इद्वतहास ग्रीस व रोमच्या समान वादं्वशक 
वारशामुळे एकात्मता लाभलेलया युरोपीय साद्वहत्याच्या प्रमुख परंपरेिा माग काढण्यािा प्रयत्न करताना 
द्वदसतात, परंतु त्यापंैकी कोणताही इद्वतहास सवु सामान्य सैद्धादं्वतक द्ववधाने झकवा वरवरच्या उथळ याद्या 
यापंलीकडे फारसा पुढे गेलेला नाही. अपवाद बहुधा लेगेलबंधंूनी रेखाटलेलया उत्कृष्ट शब्दद्वित्रािंा करता 
येईल. तरीपण सम कालीन गरजा भागद्ववण्याच्या दृष्टीने तींसुद्धा फारशी उपयुक्त ठरत नाहीत. 
सरतेशवेटी, साद्वहत्यकलेिा सवुसामान्य इद्वतहास हे तर अद्याप बहोत दूर असणारे ध्येय ठरते. जॉन 
ब्राऊन् कृत णिटटरी ऑि राइज् अँड प्रोगे्रस ऑि पोएटरी या १७६३ पासून प्रारंभ करणाऱ्या गं्रथासारखे 
द्ववद्यमान असलेले प्रयत्न एकतर जादा तकु लढद्ववणारे व सािेबदं स्वरूपािे तरी आहेत झकवा िॅडद्ववककृत 
द ग्रोथ ऑि णलिरेचर या द्वत्रखंडात्मक गं्रथाप्रमाणे मौद्वखक साद्वहत्याच्या स्स्थरपद पावलेलया प्रकारातं तरी 
गुंतून पडलेले आहेत. [H. M. and N. K. Chadwick, The Growth of Literature, three vols., London 1932, 1936, 1940.]  
 

नाही म्हटले तरी, कलाकृतीच्या एकात्म स्वरूपात द्वतिे द्ववश्लेषण कसे करावे, यािा आपण 
नुकताि श्रीगणेशा केलेला आहे; आपलया अभ्यासपद्धती अद्याप ओबडधोबडि आहेत, त्यािंा सैद्धादं्वतक 
पाया अद्याप वारंवार बदलत असतो. तेव्हा आपलयाला अद्याप बरीि मजल मारावयािी आहे. साद्वहस्त्यक 
इद्वतहासाला भतूकाळाइतकाि भद्ववष्ट्यकाळही असतो, या वस्तुस्स्थतीबद्दल खंत करण्यासारखे काही नाही. 
त्याबरोबरि हा भद्ववष्ट्यकाळ म्हणजे केवळ जुन्या पद्धतींनी शोधून काढलेलया व्यवस्थामंधील फटी भरून 
काढण्याच्या स्वरूपािा असणार नाही व तो तसा असताही कामा नये. साद्वहस्त्यक इद्वतहासािे एक नव ेध्येय 
प्रत्यक्षात उतरद्ववण्यािी शक्यता द्वनमाण व्हावी म्हणून नव्या पद्धती शोधून काढण्यािा आपण प्रयत्न केला 
पाद्वहजे. साद्वहत्यािा इद्वतहास एक कला म्हणून द्वलद्वहला गेला पाद्वहजे, या गोष्टीवर भर देणाऱ्या ध्येयािी जी 
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रूपरेषा आम्ही येथे माडंली आहे, ती जादा ‘द्ववशुद्धतावादी’ वाटत असेल, तर आम्ही अशी ग्वाही देतो की, 
अन्य कोणत्याही भदू्वमकेला आम्ही अप्रमाण ठरद्ववलेले नाही. तसेि गेलया काही दशकातं ज्या द्ववस्तारवादी 
आंदोलनातून साद्वहस्त्यक इद्वतहास वाटिाल करीत आलेला आहे, त्यावर उतारा म्हणून असे एकलक्ष्यी 
बधंन आवश्यकि वाटते. एखाद्या व्यक्तीने द्ववद्ववध पद्धतींिा समन्वय करण्यािा पयाय द्वनवडला, तरी 
पद्धतीपद्धतीतील परस्परसंबंधािंी सुस्पष्ट जाणीव हाि बौद्वद्धक गोंधळावरील रामबाण उपाय आहे. 
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पणरभाषा–सूची 
 

(इांग्रनी-मराठी)  
 
Absolutism : द्वनरपेक्षतावाद, केवलमूलयवाद. 
Abstract : अमूतु, अप्रत्यक्ष. 
Accent : स्वराघात. 
Aesthetic distance : सौंदयात्मक अंतर, आस्वादपूवु अंतर. 
Aesthetics : सौंदयुशास्त्र. 
Alienation : परात्मभाव, पारखेपणा. 
Allegory : रूपककथा. 
Alliteration : व्यंजनावृत्ती, अनुप्रास. 
Allusion : श्रुतयोजन, द्वनदेशन. 
Ambiguity : नानाथुता, संद्वदग्धता. 
Anachronistic : कालद्ववपयासी. 
Analysis : द्ववश्लेषण पथृक्करण. 
Anaphora : मुखयमक, वाक्याद्वदपुनरावृत्ती. 
Anarchic : अराजकशील 
Animism : जीवात्मवाद. 
Annotation: टीपाद्वटप्पणी. 
Ante self : आत्मव्यत्यासी. 
Anti-type : आत्म-व्यत्यासी, आात्मद्ववरोधी. 
Antithesis : द्ववरोधन्यास; अभाव (हेगेल) , प्रद्वतपक्ष. (हेगेल) . 
Appreciation : रसग्रहण, रसास्वाद. 
Arabesque : शोभेिी वलेबुट्टी. 
Archaic : आष,ु आद्वदम. 
Archetype version : आद्वदम प्रत. 
Artefact: कृद्वत्रम वस्तू, हस्तद्वनर्ममत वस्तू. 
Articulation : प्रयत्न, कौशलय. 
Artistic insight: कलात्मक आंतदुृष्टी. 
Association of ideas : कलपनासाहियु. 
Associations : सहकलपना, सहिारी कलपना. 
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Assonance : स्वरावृत्ती. 
Auditory : श्राव्य. 
Authenticity: अद्वधककृतता. 
Awareness : जाणीक, भान. 
Bathos, Anti climax : अवपात. 
Belles–lettres : लद्वलत–गद्य. 
Bibliography : गं्रथवणुन, गं्रथसूिी. 
Blank verse : द्वनयुमक पद्य. 
Blood and soil : रक्त आद्वण माती. 
Bohemianism : स्वैरतावाद, कलंदरवृत्ती. 
Bourgeois : मध्यमवगीय, बझू्वा. 
Cacaphony : श्रुद्वतककुशता. 
Caricature : रूपद्ववडबन. 
Catachresis : द्ववपरीतोक्ती. 
Causal antecedents : कायुकारण भावद्वनयत पूवुघटना. 
Censorship: द्वनयंत्रण, द्वनयंत्रणव्यवस्था. 
Centre of attention : लक्ष्यकें द्र. 
Chamber music: कक्षसंगीत, द्वदवाणखान्यातील बठैकीिे गाणे. 
Characterization : स्वभावद्वित्रण. 
Chivalry : अद भतुरम्य वीरकाल, द्वशलेदारी, दाद्वक्षण्य. 
Chorus : प्रद्वतद्वनद्वधभतू लोकवृदं, गीतवृदं. 
Chronology : कालानुक्रम. 
Circumlocution : पयायोक्ती. 
Classics : अद्वभजात गं्रथ. 
Cognition : बोधन 
Collation : पाठसंकलन. 
Collective unconscious : सामूद्वहक अबोधमन. 
Colonnade : स्तंभावली. 
Comedy : सुखास्न्तका, सुखाद्वमका. 
Communal art : सामूद्वहक कला. 
Communication : संक्रमण, द्ववद्वनमय, संदेशवहन. 
Composition : रिना, द्वनबंधन. 
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Complex : व्याद्वमश्र, जद्वटल. 
Comprehension : समाकलन. 
Concept : संकलपना. 
Conception : संकलपन. 
Concreteness : मूतुता, प्रत्यक्षता. 
Concurrence : सहवर्मतत्व, सहगती. 
Conjectural : अनामन–धपक्यािे, कालपद्वनक. 
Connotative : व्यंजनाप्रिुर, व्यंग्य. 
Contextual : संदभजुन्य, संदभात्मक. 
Configuration : व्यहू. 
Correlative : सहसंबधंी, अन्योन्य सहसंबंधी. 
Cosmology : द्ववर्श्रिनाशास्त्र. 
Cosmogony : द्ववर्श्ोत्पद्वत्तशास्त्र. 
Counter point : प्रद्वतच्छेद. 
Counter thesis : प्रद्वतपक्ष, अभाव (हेगेल) . 
Couplet : द्विपदी. 
Craft : कारद्वगरी. 
Creation : सजुन. 
Creative process : सजुनप्रद्वक्रया. 
Criterion : मानदंड, द्वनकष. 
Criticism : समीक्षा. 
Cyclic : िक्रनेद्वमक्रमी. 
Daemonic : अद भतु, भतूबाद्वधत. 
Day-dreamer : द्वदवास्वप्नद्रष्टा, द्वदवास्वप्नलक्ष्यी. 
Deduction : द्वनगमन. 
Deism : देववाद. 
Demonique : भतूवाद्वधत. 
Demonstration: प्रात्यद्वक्षक. 
Denk Formen : द्वविारसारणी, द्वविारप्रणाली. 
Denotative : अद्वभधात्मक, वस्तुद्वनदेशात्मक. 
Descriptive bibliography : वणनुात्मक गं्रथसूिी. 
Determinism: द्वनयद्वतवाद, द्वनयतवाद. 
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Dialectical : िंिात्मक. 
Dichotomy: िैत, िंि. 
Dichtung : कलपनाप्रधान साद्वहत्य, लद्वलत साद्वहत्य. 
Dictum : सूत्र. 
Didactic heresy : बोधवादी पाखंड. 
Dipodic : द्विगणी. 
Disinterestedcontemplation : द्वनरपेक्ष वा अद्वलप्त झितन. 
Dissertation : प्रबदं्वधका. 
Doctrine of Decorum : औद्वित्यद्वसद्धान्त. 
Document : प्रलेख,दस्तैवजी कागदपत्र. 
Dualistic idealism : िंिात्मक द्ववर्श्िैतन्यवाद, िैती द्वििाद. 
Dulce und Utile : संुदर आद्वण उपयुक्त. 
Eclecticism : मतसंग्रहवाद, मधुमद्वक्षकावृत्ती 
Ejaculation : संिारोद्गार. 
Emotion : भावना. 
Empathy : सहभाव. 
Empiricism : अनुभववाद. 
Enlightenment : प्रबोधन. 
Epigram : िाटूक्ती, अथान्तरन्यास. 
Epistemology : ज्ञानमीमासंा, ज्ञानशास्त्र. 
Ergocentric : कें द्रलक्ष्यी. 
Erlebnis : प्रत्यक्षानुभतूी. 
Erotic : शृगंाद्वरक, कामोद्दीपक. 
Escapism : पलायनवाद. 
Ethos: प्रकृद्वतधमु, अस्स्मता. 
Etymology : व्युत्पत्ती, व्युत्पद्वतशास्त्र. 
Euphemism : सौम्योक्ती, पयायोक्ती. 
Euphony : श्रुद्वतसुभगता. 
Evaluation : मूलयमापन. 
Evocative : आवाहक. 
Evolution : द्ववकासतत्त्व, उत्क्रातंी. 
Exegesis : टीपा-द्वटप्पणी, अथुद्वववरण. 
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Expression : अद्वभव्यक्ती, आद्ववष्ट्कार. 
Expressive : अद्वभव्यंजक. 
Expressionism : अद्वभव्यस्क्तवाद. 
Exposition : उद्घाटन, कथोद्घाटन. 
Fact : तर्थय, वस्तुद्वथती. 
Fantay : कलपनाजाल, आभाद्वसका. F 
Farce : प्रहसन. 
Farfetched : हठात्कृष्ट, दूरास्न्वत. 
Female Fatale : द्ववषकन्या. 
Fiction : कस्लपतकथा, कादंबरी. 
Fictionality : कस्लपत कथात्मकता, कालपद्वनकता, 

स्वयंकस्लपतता. 
Fidelity : एकद्वनष्ठा, इमान. 
Flat character : िपटे, एकेरी वा सरधोपट स्वभावद्वित्र. 
Focus : कें द्रझबदू, लक्ष्यकें द्र. 
Folklore : लोक-वाङ्मय, लोकगीत. 
Form : घाट, रूप. 
Formal : रूपद्वनष्ठ, आकृद्वतद्वनष्ठ, आकाद्वरक. 
Formalism : रूपवाद, आकृद्वतवाद. 
Formula : सूत्र. 
Foul papers : कचे्च खडे. 
Forgeries : बनावट लेखन, (साद्वहत्यातील) तोतयेद्वगरी. 
Fraud : तोतया-लेखन, बनावट लेखन. 
Free Verse : मुक्त पद्य. 
Fresco : द्वभद्वत्तद्वित्र. 
Function Fs: प्रयोजन, कायु. 
Functional : प्रयोजनद्वनष्ठ, कायुलक्ष्यी. 
Geistesgeschichte : भावद्ववर्श्ेद्वतहास. 
Generalization: सवुसामान्य द्वसद्धान्त, अथान्तरन्यास, 

सामान्यीकरण. 
Genetic fallacy : जननसक्ष्यी वा जनद्वनक हेत्वाभास. 
Genetic method : जननलक्ष्यी, जनद्वनक पद्धती. 
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Genre : साद्वहत्यप्रकार, वाङ्मयप्रकार. 
Genus : प्रजाती. 
Gestalt : व्यहूमनोद्ववशान. 
Globally : समाहार पद्धतीने, द्वनरवयव पद्धतीने. 
Grace : आकषकुता, शान. 
Gracious : औद्वित्यद्वववेकी. 
Hallucinations : मद्वतभ्रमयुक्त स्वप्ने. 
Harmony : स्वरमेलन. 
Hedonism : सुखवाद. 
Homo Scriptor : लेखक ही मानवी कोटी. 
Homonyms : समोच्चाद्वरत द्वभन्नाथी शब्द. 
Homonymy : समानाथुकता. 
Hovering accent: अस्स्थर स्वराघात. 
Humanist : मानवतावादी, मानव्यद्ववद्याद्वनष्ठ. 
Humanities : मानव्यद्ववद्या. 
Hybrid : संकरोद्भव. 
Hypothesis : गृहीत कृत्य, अभ्युपगम. 
Iconology : प्रद्वतमाशास्त्र. 
Ideas : द्वविार, तत्त्वद्वविार. 
Ideogram : भावलेख, अथुवाही लेखनद्विन्ह. 
Identity: एकात्मता, एकरूपता, स्वत्व, अस्स्मता. 
Idealism : द्ववर्श्िैतन्यवाद, द्वििाद. 
Idealism of Freedom : स्वातंत्र्यद्वनष्ठ द्ववर्श्िैतन्यवाद वा स्वातंत्र्यद्वनष्ठ 

द्वििाद. 
Idealization : आदशीकरण. 
Ideology : मतप्रणाली. 
Individuality : व्यस्क्तत्व. 
Induction : द्ववगमन. 
Illogical : तकुदुष्ट, अतार्मकक, तकुशून्य. 
Image : प्रद्वतमा. 
Imagery : प्रद्वतमासृष्टी. 
Imagination : कलपकता, कलपनाक्तीश. 
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Imaginative literature : कलपनाजन्य साद्वहत्य, लद्वलत साद्वहत्य. 
Imitation : अनुकृती, अनुकरण. 
Impressionism : संस्कारवाद. 
Innuendo : अप्रस्तुतप्रशसंा, व्याजोस्क्ती. 
Interior Monologue : अंतगतु एकोक्ती. 
Insight: आंतदुृष्टी, आंतभदेक जाणीव, सूक्ष्म दृष्टी. 
Inspiration : स्फूती. 
Instinct : सहजपे्ररणा. 
Intelligensia : बुद्वद्धजीवी वगु. 
Intonation : उच्चारपद्धती, उच्चारातील िढउतार, आरोहावरोह. 
Intuition : अंतःप्रज्ञा, अंतःस्फूती. 
Invention : नवशोधन. 
Irony : छद्मोक्ती, व्याजस्तुती. 
Irrational : तकुशून्य, अतार्मकक. 
Irrationalism : अतार्मककतावाद. 
Isochronism : कालबद्ध आवतुन. 
Juxtaposition : समीपद्ववन्यास. 
Judgement : मूलयमापन, मूलयाकंन, द्वनणयु. 
Jurisprudence : न्यायशास्त्र. 
Kunstwollen : कलात्मक उद्वद्दष्ट. 
Langue and parole : भाषेिी व्यवस्था व भाषेिा द्ववद्वशष्ट व्यवहार. 
Linguistics: भाषाद्ववज्ञान. 
Literary scholarship : साद्वहस्त्यक व्यासंग. 
Litotes : ऊनोक्ती. 
Lyric : भावकद्ववता. 
Macrocosmos : ब्रह्माडं, द्ववर्श्. 
Madrigal : शृगंाद्वरक. 
Magic : यातुद्ववद्या, जादूटोणा. 
Material : द्रव्य, समवायी सामग्री. 
Materialism : भौद्वतकतावाद. 
Medieval: मध्ययुगीन. 
Middle ages : मध्ययुग. 
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Medium : माध्यम. 
Melodrama : कृतक वा भडक नाट्य अद्वतनाट्य. 
Melody: स्वरावली. 
Memory-image: स्मृद्वतप्रद्वतमा. 
Metaphor: साधम्युमूलक (जहत्स्वाथा) लक्षणा, रूपक. 
Metaphysics : अद्वतभौद्वतकतावाद, अद्वतभौद्वतकी. 
Metonymy : साहियुमूलक (जहत्स्वाथा) लक्षणा, 

सामीप्यलक्षण. 
Microcosmos : झपड. 
Milieu : आसमंत, समाजस्स्थती, वातावरण. 
Misreading : अपपाठ. 
Miswriting : अपलेखन. 
Moment: पे्ररककाल, क्षण (तेनप्रणीत)  
Monologue : एकोक्ती. 
Motif : आवतुक-बधं. 
Motivation : हेतुसंकलपन, हेतुकथन. 
Multivalence : अनेकपदरी अथुवत्ता, व्याद्वमश्राथु. 
Musicality : सागंीद्वतकता. 
Mutually exclusive : परस्परव्यावती. 
Mystery plays: व्यवसायद्वनहाय सादर केलेली मध्ययुगीन धार्ममक 

नाटके. 
Myth : द्वदव्यकथा, पुराणकथा. 
Mysticism : गूढवाद, आत्मानुभदू्वतवाद. 
National spirit : राष्ट्रीय अस्स्मता. 
National literature : राष्ट्रसाद्वहत्य, राष्ट्रीय साद्वहत्य. 
Natural sciences: प्राकृद्वतक द्ववज्ञाने. 
Naturalism : यथातर्थयतावाद, प्रकृद्वतवाद 
Nature : प्रकृती, स्वभाव. 
Negative capability : अकता राहण्यािी क्षमता, अकरणक्षमता. 
Neo-classical : नव्य अद्वभजाततावादी. 
Neurology: मज्जाद्ववज्ञान. 
Neurosis : मज्जाद्ववकृती, मनोद्ववकृती. 
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Neuroticism : उन्मादावस्था, मज्जारुग्णता, मनोरुग्णता. 
Netural Facts : द्वनरपेक्ष तर्थये, तटस्थ तर्थये. 
Nominalism : नाममात्रतावाद. 
Non-acquisitive contemplation द्वनरपेक्ष झितन. 
Non–art : अ–कला 
Norm : प्रमाणक. 
Novelle : कादंबद्वरका. 
Objective correlative : वस्तुद्वनष्ठ सहसंबधंी वस्तू. 
Objectivity: वस्तुद्वनष्ठता. 
Onomatopoeia: नादानुवर्मतत्व, ध्वन्यनुकरण. 
Ontology : सत्ताशास्त्र. 
Ontological situs : सत्ताशास्त्रीय स्स्थती. 
Orchestration : स्वरमेळ, वाद्यमेळ. 
Organon : ज्ञानसाधन. 
Origins : मूलस्त्रोत, मूळ व कूळ. 
Oriental thought : प्राच्य द्वविारसरणी. 
Oscillograph : कंपालेख यंत्र. 
Overlapping : परस्परव्यापी, परस्परअद्वतव्यापी. 
Overtones : उच्च स्वराशं, तारस्वर, अद्वतस्वर. 
Oxymoron : द्ववरोधाभासी शब्दसंहती, द्ववरोधपदन्यास. 
Paleography : पुराद्वलद्वपद्ववद्या. 
Pamphlet : पुस्स्तका, िोपडे. 
Pan-aestheticism: सवुव्यापी सौंदयुवाद. 
Pantheism: सवात्मक ईर्श्रवाद. 
Pantheistic monism : सवात्मक एकतत्त्ववाद. 
Paradox : असत्याभास, द्ववरोधाभास. 
Pathetic Fallacy: िैतन्यारोपी कारुण्याभास, िैतन्यारोपी हेत्वाभास. 
Patronage : आश्रयदाद्वयत्व, उते्तजन. 
Pattern : आकृद्वतबंध, सािा, बदंीश. 
Pedagogic : पदं्वडती, बोधवादी. 
Pedigree : वशंवृक्ष. 
PercePtual : प्रत्यक्षानुभवी. 



 

अनुक्रमणिका 

Periodicity : काद्वलक आवृत्ती; काद्वलकता. 
Periphrasis : पयायोक्ती. 
Personality : व्यस्क्तमत्त्व. 
Perspective : आलोकतारतम्य, आलोक, यथादशनु. 
Perspectivism : आलोकतारतम्यवाद, यथादशनुवाद. 
Phantasy : कलपनाजाल, आभाद्वसका. 
Phenomenology : नामरूपमीमासंा, नामरूपद्ववविेनवाद, (केवल 

प्रत्यक्ष मीमासंाधाद्वरत ज्ञानाजुन–पद्धती) . 
Philology : साद्वहत्यद्ववद्या, भाषाशास्त्र. 
Pictorial ideograms : द्वित्ररूप भावसंकेत. 
Planetary motion: ग्रहगद्वणतलाघव. 
Plastic-arts : रूपणकला. 
Platonism : प्लेटोवाद. 
Point of view : द्वनवदेनभदू्वमका, कथकभदू्वमका. 
Polarities : धु्रवीकरण-प्रवृत्ती. 
Positivism : प्रत्यक्षाथुवाद, प्रत्यक्षतावाद. 
Possessed : भतूबाद्वधत, पछाडलेला. 
Practical criticism : उपयोद्वजत समीक्षा, समीक्षा प्रात्यद्वक्षक. 
Pragmatist : व्यवहारवादी, फलवादी. 
Predictibility : पूवानुमानक्षमता, पूवुकथनीयता. 
Pre-logical : तकुपूवु. 
Presentation : प्रस्तुतीकरण, प्रात्यद्वक्षक, दशनु. 
Primary source : मूलस्त्रोत, मूलभतू साधन, प्रथमश्रेणीिा पुरावा, 

अस्सल साधन. 
Primitive : आद्वदम. 
Probability : संभवनीयता. 
Projection : प्रके्षपण. 
Propaganda : मतप्रिार. 
Proposition : द्ववधान. 
Psychology : मनोद्ववज्ञान, मानसशास्त्र. 
Psychosis : मनोद्ववकृती. 
Purgation : शुद्धीकरण, द्ववरेिन. 



 

अनुक्रमणिका 

Puritan : सोवळे, कमुठ. 
Purposelessness : द्वनष्ट्प्रयोजन, हेतुरद्वहतता. 
Quantitative : संययात्मक, पद्वरमाणात्मक. 
Quibble : शब्दच्छल. 
Quotation : अवतरण. 
Race : वशं. 
Radical : मूलग्राही, मूलभतू, मूलगामी. 
Rationalism : बुद्वद्धप्रामाण्यवाद, बुद्वद्धवाद. 
Reality : वास्तवता. 
Rebarbarization : पुनरद्वनवटीकरण. 
Recension : पाठशुद्धी. 
Referential aspect : द्वनदेशाकं, वणुनात्मक पैलू, वाच्याथुमूलक अंश. 
Regionalism : प्रादेद्वशकता. 
Relativism : सापेक्षतावाद. 
Renaissance : पुनरुज्जीवनकाल, द्ववदे्यिे पुनरुज्जीवन. 
Representation : पुनःप्रस्तुतीकरण, प्रद्वतद्वनद्वधत्व. 
Resonance : अनुगुंजन. 
Revelatory : साक्षात्कारी. 
Revision : पद्वरष्ट्करण, उजळणी. 
Rhetoric : अलंकारशास्त्र, वक्तृत्व, वाक्पावट. 
Rhyme : यमक. 
Rhythm : लय. 
Ritual: द्ववद्वधकाडं, द्ववद्वधद्ववधान, कमुकाडं. 
Romanticism : स्वच्छंदतावाद, द्वनभरुवाद. 
Round character : उठावदार स्वभावद्वित्र, गोलाईयुक्त स्वभावद्वित्र. 
Rubato : लयकारी. 
Run–on–lines : िरणोत्सेक, परंपद्वरत पकं्ती. 
Sarcasm : उपरोध. 
Satire : व्यंगद्वित्रण, उपहासद्वित्र, उपहाद्वसका. 
Scepticism : संशयवाद. 
Schizophrenia : द्वछन्न मनोद्ववकृती, िैधीभाव. 
Scientific causality: वैज्ञाद्वनक कायुकारणभाव. 



 

अनुक्रमणिका 

Self–consciousness : आत्मभान. 
Semantics : शब्दाथुद्ववज्ञान. 
Sensation : संवदेन, संवेदना. 
Sensibility : संवदेनशीलता. 
Sensorium : संवदेना–भाडंार. 
Sensory : ऐंद्वद्रय. 
Sensuous : इंद्वद्रयद्वनष्ठ, वैषद्वयक. 
Sentiment : भाववृत्ती, भाव. 
Sermon : प्रविन, भाष्ट्य. 
Setting : पार्श्भमूी, नेपर्थय. 
Shaman : मंत्रद्रष्टा. 
Slang : अद्वशष्ट बोली, ग्राम्य शब्द. 
Slovesnost : शब्दकळा. 
Snobbery : द्वशष्ठंमन्य आढ्यता. 
So-called : तथाकद्वथत, मानीव. 
Socialist realism : सामाद्वजकवास्तवतावाद. 
Sound symbolism : ध्वद्वनप्रतीकता. 
Sources : मूलस्त्रोत, मूलसाधने. 
Specialist : द्ववशषेज्ञ. 
Species : जाती. 
Spirit : अस्स्मता, सत्त्व, िैतन्य. 
Statistics : सासं्ययकी, संययाशास्त्र. 
Stemma : परंपरालेख. 
Stimmung : आंतद्वरक आवेग, भावनावगे. 
Stock response : ठोकळेबाज प्रद्वतसाद. 
Storm and stress : वादळ व तणाव. 
Structural identity : संरिनेिी समानता. 
Structure : संरिना, प्रणाली. 
Structure of determination : द्वनयमन–प्रणाली. 
Style : शलैी. 
stylistics : शलैीद्ववज्ञान. 
Stylometry : शलैीय द्वमती. 



 

अनुक्रमणिका 

Subjective : आत्मद्वनष्ठ. 
Sub–literary : द्वनम्नस्तरीय साद्वहस्त्यकता. 
Sujet : कथात्मक संरिना. 
Surrealist : अद्वतवास्तवतावादी. 
Symbol : प्रतीक 
Symbolism : प्रतीकवाद, प्रतीकधमु. 
Symphony : झसफनी, सुरावट. 
Symmetry : समप्रमाणता, समद्वमती. 
Synaesthesia : ऐंद्वद्रयसंश्लेषण, संकरप्रद्वतमा, संवदेनासंकर. 
Syncopation : तालद्ववस्थापन. 
Synecdoche : अवयवलक्षणा. 
Synthesis: संश्लेषण, समुद्भाव (हेगेल) , संपक्ष (हेगेल) . 
Taboos: वज्याद्ववज्युत्व. 
Taste : अद्वभरुिी. 
Technique : तत्र. 
Tempo : गती. 
Terminology : पद्वरभाषा, संज्ञा. 
Textual criticism : पाठद्विद्वकत्सा, पाठद्विद्वकत्साशास्त्र, संद्वहतापरीक्षा. 
Texture : पोत. 
Theme : आशय-सूत्र, कथासूत्र. 
Theory of humours : ितुदोषद्वसद्धान्त (कफ, रक्त, कृष्ट्ण-द्वपत्त, पीत 

द्वपत्त) . 
Thesis : प्रबधं, भाव (हेगेल) , पक्ष (हेगेल) . 
Timbre : नादगुण. 
Time spirit : युगधमु, काद्वलक अस्स्मता. 
Tone : रोख, सूर. 
Totalitarianism : सविंकष द्वनयंत्रणवाद, सविंकषवाद. 
Tragedy : शोकास्न्तका, शोकास्त्मका. 
Tragi–comedy : शोक सुखास्न्तका. 
Transferred epithet : संक्रातं द्ववशषेण, संक्रद्वमत द्ववशषेण. 
Treatise : प्रबधं. 
Type : नमुना, सािेबंद पात्र. 



 

अनुक्रमणिका 

Unconscious : अबोध, अबोध (मन) . 
Unique: अनन्यसाधारण. 
Unity : एकझपडत्व, एकत्व. 
Universal : सावुद्वत्रक. द्ववर्श्ात्मक. 
Unrational : अतार्मकक. 
Utilitarianism : उपयुक्ततावाद. 
Valid : अद्वधकृत, सप्रमाण, वैध. 
Valuation : मूलयमापन, मूलयाकंन. 
Value : मूलय. 
Value–judgement: मूलयद्वनणयु, मूलयद्ववधान. 
Vicarious : कालपद्वनक, स्वप्नरंजनात्मक, अनुभवपयायी. 
Variorum edition :  (द्ववद्ववध टीपाद्वटप्पणी व समीक्षा यासंह 

संपाद्वदलेली) सवुसंग्राहक आवृत्ती. 
Vision : दूरदृष्टी, आलोक. 
Visual image : िाक्षषु प्रद्वतमा. 
Water-mark : जलद्विन्ह. 
Well made play : सुबद्ध वा सुद्ववद्वहत नाटक. 
Weltanchauung : द्ववर्श्दशनु. 
Weltschmerz : द्ववर्श्-वैतान. 
Whirligig of taste : अद्वभरुिीिा िक्रनेद्वमक्रम. 
Wortkunst : शब्दकळा. 
Zeitgeist : युगधमु, कालतत्त्व. 
 

⬝ 
  



 

अनुक्रमणिका 

पणरभाषा–सूची 
 

मराठी–इांग्रनी 
 
अकता राहण्यािी क्षमता Negative Capability 
अ-कला Non-art 
अंतःप्रज्ञा, अंतःस्फूती Intuition 
अंतगतु एकोक्ती Interior Monologue 
अतार्मकक Illogical, Irrational, Unrational 
अतार्मककतावाद Irrationalism 
अद्वतनाट्य Melodrama 
अद्वतभौद्वतकतावाद, अद्वतभौद्वतकी Metaphysics 
अद्वतवास्तवतावादी Surrealist 
अद्वतस्वर Overtones 
अद भतु Daemonic 
अद भतुरम्य वीरकाल Chivalry 
अद्वधकृत Valid 
अद्वधकृतता Authenticity 
अध्यात्ममीमासंा Incology 
अनन्यसाधारण Unique 
अनुकरण, अनुकृती Imitation 
अनुगुंजन Resonance 
अनुप्रास Alliteration 
अनुमान-धपक्यािे Conjectural 
अनुभवपयायी Vicarious 
अनुभववाद Empiricism 
अनेकपदरी अथुवत्ता Multivalence 
अपपाठ Misreading 
अपलेखन Miswriting 
अप्रत्यक्ष Abstract 
अप्रस्तुत-प्रसंशा Innuendo 
अबोध, अबोध (मन)  Unconscious 
अभाव (हेगलप्रणीत)  Antithesis, Counterthesis 
अद्वभजात गं्रथ Classics 
अद्वभधात्मक Denotative 
अद्वभरुिी Taste 
अद्वभरुिीिा िक्रनेद्वमक्रम Whirligig of Taste 
अद्वभव्यंजक Expressive 
अद्वभव्यक्ती Expression 



 

अनुक्रमणिका 

अद्वभव्यस्क्तवाद Expressionism 
अभ्युपगम Hypothesis 
अमूतु Abstract 
अराजकशील Anarchic 
अथुद्वववरण Exegesis 
अथुवाही लेखनद्विन्ह Ideogram 
अथान्तरन्यास Generalization 
अलंकारशास्त्र Rhetoric 
अद्वलप्त झितन Disinterested contemplation 
अवतरण Quotation 
अवपात Bathos, Anti climax 
अवयवलक्षणा Synecdoche 
अद्वशष्ट बोली Slang 
असत्याभास Paradox 
अस्स्थर स्वराघात Hovering accent 
अस्स्मता Ethos, Identity, Spirit 
अस्सल साधन Primary Source 
आकषकुता Grace 
आकाद्वरक Formal 
आकृद्वतद्वनष्ठ Formal 
आकृद्वतबंध Pattern 
आकृद्वतवाद Formalism 
आंतद्वरक आवेग Stimmung 
आंतरदुृष्टी, आंतरभदे्वदक दृष्टी Insight 
आत्मद्वनष्ठ Subjective 
आत्मभान Self-Consiousness 
आत्मद्ववरोधी Anti-type 
आत्मव्यत्यासी Ante-Selt, Anti-type 
आत्मानुभदू्वतवाद Mysticism 
आदशीकरण Idealization 
आद्वदम Archaic, Primitive 
आद्वदम-प्रत Archetype Version 
आभाद्वसका Fantasy 
आरोहावरोह Intonation 
आष ु Archaic 
आलोक, आलोकतारतम्य Perspective, Vision 
आलोकतारतम्यवाद, आलोकवाद Perspectivism 
आवतुक बंध Motif 
आवाहक Evocative 



 

अनुक्रमणिका 

आशयसूत्र Theme 
आश्रयदाद्वयत्व Patronage 
आसमंत Milieu 
आस्वादपूवु अंतर Aesthetic distance 
इंद्वद्रयद्वनष्ठ Sensuous 
इमान Fidelity 
उच्च स्वराशं Overtones 
उच्चारपद्धती, उच्चारातील िढउतार Intonation 
उजळणी Revision 
उठावदार स्वभावद्वित्र Round character 
उत्क्रातंी Evolution 
उते्तजन Patronage 
उद घाटन Exposition 
उन्मादावस्था Neuroticism 
उपयुक्ततावाद Utilitarianism 
उपयोद्वजत समीक्षा Practical criticism 
उपरोध Sarcasm 
उपहासद्वित्र, उपहाद्वसका Satire 
ऊनोक्ती Litotes 
एकत्व Unity 
एकद्वनष्ठा Fidelity 
एकझपडत्व Unity 
एकरूपता, एकात्मता Identity 
एकेरी स्वभावद्वित्र Flat character 
एकोक्ती Monologue 
ऐंद्वद्रय Sensory 
ऐंद्वद्रयसंश्लेषण Synaesthesia 
औद्वित्यद्वववेकी Gracious 
औद्वित्यद्वसद्धान्त Doctrine of Decorum 
कक्षसंगीत Chamber music 
कचे्च खडे Foul papers 
कथक भदू्वमका Point of view 
कथात्म संरिना Sujet 
कथासूत्र Theme 
कथोद घाटन Exposition 
कंपालेख-यंत्र Oscillograph 
कमुकाडं Ritual 
कमुठ Puritan 
कलंदरी वृत्ती Bohemianism 



 

अनुक्रमणिका 

कलात्मक आंतदुृष्टी Artistic insight 
कलात्मक उद्वद्दष्ट Kunstwollen 
कलपकता Imagination 
कलपनाजन्य साद्वहत्य Imaginative Literature 
कलपनाशक्ती Fantasy 
कलपनाशक्ती Imagination 
कलपना-साहियु Association of ideas 
कस्लपतकथा, कादंबरी Fiction 
कस्लपतकथात्मकता Fictionality 
कादंबद्वरका Novelle 
कामोद्दीपक Erotic 
काराद्वगरी Craft 
कायु Function 
कायुकारणभावद्वनयत पूवुघटना Causal antecedents 
कायुलक्ष्यी Functional 
कालतत्त्व Zeitgeist 
कालबद्ध आवतुन Isochronalism 
कालद्ववपयावासी Anachronistic 
कालानुक्रम Chronology 
काद्वलक–अस्स्मता– Time–spirit 
काद्वलक आवृत्ती, काद्वलकता Periodicity 
कालपद्वनक Vicarious 
कालपद्वनकता Fictionality 
कृतक वा भडक नाट्य Melodrama 
कृद्वत्रम वस्तू Arte-fact 
कें द्रझबदू Focus 
कें द्रलक्ष्यी Ergocentric 
केवलमूलयवाद Absolutism 
कोटी, वग,ु प्रकार Category 
क्षण (तेन)  Moment 
गती Tempo 
गीतवृन्द Chorus 
गूढवाद Mysticism 
गृहीत कृत्य Hypothesis 
गोलाईयुक्त स्वभावद्वित्र Round character 
गं्रथवणुन, गं्रथसूिी Bibliography 
ग्रहगद्वणत लाघव Planetory motion 
ग्राम्य शब्द Slang 
घाट Form 



 

अनुक्रमणिका 

िक्रनेद्वमक्रमी Cyclic 
ितुदोष–द्वसद्धान्त Theory of humours 
िपटे स्वभावद्वित्र Flat character 
िरणोत्सेक Run-on-lines 
िाक्षषु प्रद्वतमा Visual image 
िाटूक्ती Epigram 
द्वित्ररूप भावसंकेत Pictorial ideograms 
द्वििाद Idealism 
िैतन्य Spirit 
िैतन्यारोपी कारुण्याभास, िैतन्यारोपी हेत्वाभास Pathetic fallacy 
छद मोक्ती Irony 
द्वछन्न मनोवृत्ती Schizophrenia 
जद्वटल Complex 
जननलक्ष्यी हेत्वाभास Genetic fallacy 
जनद्वनक पद्धती, जननलक्ष्यी पद्धती Genetic method 
जलद्विन्ह Watermark 
जाती Species 
जादूटोणा Magic 
जाणीव Awareness 
जीवात्मवाद Animism 
ज्ञानमीमासंा, ज्ञानशास्त्र Epistemology 
ज्ञानसाधन Organon 
टीपाद्वटप्पणी Exegesis 
ठोकळेबाज, प्रद्वतसाद Stock response 
तटस्थ तर्थये Neutral facts 
तत्त्वद्वविार Ideas 
तंत्र Technique 
तथाकद्वथत Socalled 
तर्थय Fact 
तकुदुष्ट IIlogical 
तकुपूवु Pre-logical 
तकुशून्य Illogical, Irrational 
तारस्वर Overtones 
तालद्ववस्थापन Syncopation 
तोतयेद्वगरी (साद्वहत्यातील)  Forgeries 
दशनु Presentation 
दस्तैवजी कागदपत्र Document 
दाद्वक्षण्य Chivalry 
द्वदवास्वप्नद्रष्टा Daydreamer 



 

अनुक्रमणिका 

द्वदव्यकथा Myth 
दूरदृष्टी Vision 
दूरास्न्वत Farfetched 
दृष्टीकोण Attitude 
देववाद Deism 
िंि Dichotomy 
िंिात्मक Dialectical 
िंिात्मक द्ववर्श्िैतन्यवाद Dualistic idealism 
द्विगणी Dipodic 
द्विपदी Couplet 
िैत Dichotomy 
िैती द्वििाद Dualistic idealism 
िैधीभाव Schizophrenia 
द्रव्य Material 
ध् रुवीकरण-प्रवृत्ती Polarities 
ध्वद्वनप्रतीकता Sound symbolism 
ध्वन्यनुकरण Onomatopoeia 
नमुना Type 
नवशोधन Invention 
नव्य अद्वभजातवादी Neo classical 
नादगुण Timbre 
नादानुवर्मतत्व Onomatopoeia 
नानाथुता Ambiguity 
नाममात्रतावाद Nominalism 
नामरूपमीमासंा, नामरूप द्ववविेनवाद Phenomenology 
द्वनकष Criterion 
द्वनगमन Deduction 
द्वनबधंन Composition 
द्वनम्नस्तरीय साद्वहत्य Subliterary 
द्वनयतवाद, द्वनयद्वतवाद Determinism 
द्वनयंत्रण, द्वनयंत्रणव्यवस्था Censorship 
द्वनयमनप्रणाली Structure of determination 
द्वनरपेक्ष झितन Disinterested, contemplation, Nonacquisitive 

contemplation 
द्वनरपेक्षतावाद Absolutism 
द्वनरवयव पद्धतीने Globally 
द्वनणयु Judgement 
द्वनदेशन Allusion 
द्वनदेशागं Referential aspect 



 

अनुक्रमणिका 

द्वनभरुवाद Romanticism 
द्वनयुमक पद्य Blank verse 
द्वनवदेन भदू्वमका Point of view 
द्वनष्ट्प्रयोजन Purposelessness 
नेपर्थय Setting 
न्यायशास्त्र Jurisprudence 
पछाडलेला Possessed 
पदं्वडती Pedagogic 
परंपरालेख Stemma 
परंपद्वरत पकं्ती Run-on-lines 
परस्पर-अद्वतव्यापी, परस्परव्यापी Overlapping 
परस्पर व्यावती Mutually exclusive 
परात्मभाव Alienation 
पद्वरभाषा Terminology 
पद्वरमाणात्मक Quantitative 
पद्वरष्ट्करण Revision 
पयायोक्ती Circumlocution, Periphrasis 
पलायनवाद Escapism 
पाठद्विद्वकत्सा, पाठद्विद्वकत्साशास्त्र Textual Criticism 
पाठशुद्धी Recension 
पाठसंकलन Collation 
पारखपण Alienation 
पार्श्भुमूी Setting 
झपड Microcosmos 
पुनरानवटीकरण Rebarbarization 
पुनरुज्जीवन काल Renaissance 
पुनःप्रस्तुतीकरण Representation 
पुराकथा Myth 
पुराद्वलपीद्ववद्या Paleography 
पुस्स्तका Pamphlet 
पूवुकथनीयता,पूवानुमानक्षमता Predictibility 
पथृक्करण Analysis 
प्रके्षपण Projection 
प्रकृती Nature 
प्रकृद्वतधमु Ethos 
प्रकृद्वतवाद Naturalism 
प्रजाती Genus 
प्रद्वतपक्ष (हेगल)  Antithesis, Counterthesis 
प्रद्वतद्वनद्वधभतू लोकवृदं Chorus 



 

अनुक्रमणिका 

प्रद्वतमा Image 
प्रद्वतमाशास्त्र Iconography 
प्रद्वतमासृष्टी Imagery 
प्रतीक Symbol 
प्रतीकधमु, प्रतीकवाद Symbolism 
प्रद्वतच्छेद Counterpoint 
प्रद्वतद्वनद्वधत्व Representation 
प्रत्यक्षता Concreteness 
प्रत्यक्षतावाद Positivism 
प्रत्यक्षानुभवी Perceptual 
प्रत्यक्षानुभतूी Erlebnis 
प्रत्यक्ष्याथुवाद Positivism 
प्रथमश्रेणीिा पुरावा Primary Source 
प्रबधं Thesis, treatise 
प्रबदं्वधका Dissertation 
प्रबोधन Enlightenment 
प्रमाणके Norms 
प्रयत्न Articulation 
प्रयोजन Function 
प्रयोजनद्वनष्ठ Functional 
प्रलेख Document 
प्रविन Sermon 
प्रस्तुतीकरण Presentation 
प्राकृद्वतक द्ववज्ञाने Natural Sciences 
प्राच्य द्वविारसरणी Oriental thought 
प्रात्यद्वक्षक Demonstration, Presentation 
प्रादेद्वशकता Regionalism 
पे्ररककाल Moment 
प्लेटोवाद Platonism 
फलवादी Pragmatist 
बदंीश Pattern 
बनावट लेखन Forgeries 
बुद्वद्धजीवी वगु Intelligensia 
बुद्वद्धप्रामाण्यवाद, बुद्वद्धवाद Rationalism 
बोधन Cognition 
बोधवादी Pedagogic 
बोधवादी पाखंड Didactic heresy 
ब्रह्माडं Macrocosmos 
भान Awareness 



 

अनुक्रमणिका 

भाव (हेगल)  Thesis 
भावकद्ववता Lyric 
भावना Emotion 
भावलेख Ideogram 
भावद्ववर्श्ेद्वतहास Geistsgeschichite 
भाषाद्ववज्ञान Linguistics 
भाषाव्यवस्था Langue 
भाषाशास्त्र Philology 
भाद्वषक घटना, भाषेिा द्ववद्वशष्ट व्यवहार Parole 
भाषेिी व्यवस्था व भाषेिा द्ववद्वशष्ट व्यवहार Langue and Parole 
भाष्ट्य Sermon 
द्वभद्वत्तद्वित्र Fresco 
भतूबाद्वधत Diemonic, Demonique, Possessed 
भौद्वतकतावाद Materialism 
मज्जारुग्णता Neuroticism 
मज्जाद्ववकृती Neurosis 
मज्जाद्ववज्ञान Neurology 
मतप्रिार Propaganda 
मतप्रणाली Ideology 
मतसंग्रहवाद Eclecticism 
मद्वतभ्रमयुक्त स्वप्ने Hallucinations 
मंत्रद्रष्टा Shaman 
मधुमद्वक्षकावृत्ती Eclecticism 
मध्यमवगु Bourgeois 
मध्ययुग Middle ages 
मध्ययुगीन Medieval 
माध्यम Medium 
मानवतावादी Humanist 
मनोरुग्णता Neuroticism 
मनोद्ववकृती Neurosis, Psychosis 
मनोद्ववज्ञान Psychology 
मानदंड Criterion 
मानव्यद्ववद्या Humanities 
मानव्यद्ववद्याद्वनष्ठ Humanist 
मानसशास्त्र Psychology 
मानीव So-called 
मुक्त पद्य Free Verse 
मुखयमक Anaphora 
मूतुता Concreteness 



 

अनुक्रमणिका 

मूलगामी, मूलग्राही, मूलभतू Radical 
मूलभतू साधन Primary Source 
मूलस्त्रोत Origins, Primary Source 
मूलय Value 
मूलयद्वनणयु Value–judgement 
मूलयमापन Valuation 
मूलयमापन Evaluation, Judgement 
मूलयद्ववधान Value–judgement 
मूलयाकंन Judgement, Valuation 
मूळ व कूळ Origins 
यथातर्थयतावाद Naturalism 
यथादशनु Perspective 
यथादशनुवाद Perspectivism 
यमक Rhyme 
यातुद्ववद्या Magic 
युगधमु Time spirit, Zeitgeist 
रक्त आद्वण माती Blood and soil 
रिना Composition 
रसग्रहण, रसास्वाद Appreciation 
राष्ट्र साद्वहत्य National Literature 
राष्ट्रीय अस्स्मता National Spirit 
राष्ट्रीय साद्वहत्य National Literature 
रूप Form 
रूपक Metaphor 
रूपककथा Allegory 
रूपणकला Plastic arts 
रूपद्वनष्ठ Formal 
रूपवाद Formalism 
रूपद्ववडंबन Caricature 
रोख, सूर Tone 
लक्ष्यकें द्र Centre of attention 
लय Rhythm 
लयकारी Rubato 
लद्वलत गद्य Belles Letters 
लद्वलत साद्वहत्य Imaginative literature 
लेखक ही मानव कोटी Homo Scriptor 
लोकगीत, लोकसाद्वहत्य Folklore 
वक्तृत्व Rhetoric 
वणनुात्मक गं्रथसूिी Descriptive Bibliography 



 

अनुक्रमणिका 

वज्याद्ववज्युत्व Taboos 
वणानात्मक पैलू Referential aspect 
वशं Race 
वशंवृक्ष Pedigree 
वस्तुद्वनष्ठ सहसंबधं Objective correlative 
वस्तुद्वनदेशात्मक Denotative 
वस्तुद्वनष्ठा Objectivity 
वस्तुस्स्थती Fact 
वाक पाटव Rhetoric 
वाच्याथुमूलकअंश Referential aspect 
वातावरण Milieu 
वादळआद्वण तणाव Storm and Stress 
वाद्यमेळ Orchestration 
वास्तवता Reality 
द्ववकासतत्त्व, उत्क्रातंी Evolution 
द्ववगमन Induction 
द्वविार Ideas 
द्वविारसरणी Denkformen 
द्ववदे्यिे पुनरुज्जीवन Renaissance 
द्ववधान Proposition 
द्ववद्वधकाडं, द्ववद्वधद्ववधान Ritual 
द्ववपरीतोक्ती Catachresis 
द्ववरेिन Catharsis, Purgation 
द्ववरोधन्यास Antithesis 
द्ववरोधपदन्यास Oxymoron 
द्ववरोधाभास Paradox 
द्ववरोधाभासी शब्दसंहती Oxymoron 
द्ववशषेज्ञ Specialist 
द्ववश्लेषण Analysis 
द्ववर्श् Macrocosmos 
द्ववर्श्िैतन्यवाद Idealism 
द्ववर्श्दशनु Weltanchaunng 
द्ववर्श्रिनाशास्त्र Cosmology 
द्ववर्श्वैतान Weltsschmerz 
द्ववर्श्ात्मक Universal 
द्ववर्श्ोत्पद्वत्तशास्त्र Cosmogony 
द्ववषकन्या Female Fatale 
वैध Valid 
वैज्ञाद्वनक कायुकारणभाव Scientific Causality 



 

अनुक्रमणिका 

वैषद्वयक Sensuous 
व्यस्क्तत्व Individuality 
व्यस्क्तमत्त्व Personality 
व्यंगद्वित्रण Satire 
व्यंग्य Connotative 
व्यंजनावृत्ती Alliteration 
व्यवसायद्वनहाय सादर केलेली मध्ययुगीन धार्ममक 
नाटके 

Mystery plays 

व्यवहारवादी Pragmatist 
व्याद्वमश्र Complex 
व्याद्वमश्राथु Multivalence 
व्याजस्तुती Irony 
व्याजोक्ती Innuendo 
व्युत्पद्वत्त, व्यत्पद्वत्तशास्त्र Etymology 
व्यहू Configuration 
व्यहूमनोद्ववज्ञान Gestalt 
शब्दकळा Diction, Wortkunst, Slovesnost 
शब्दच्छल Quibble 
शब्दाथुद्ववज्ञान Semantics 
शान Grace 
द्वशलेदारी Chivalry 
द्वशष्ठंमन्य आढ्यता Snobbery 
शुद्धीकरण Catharsis, Purgation 
शृगंाद्वरक Erotic, Madrigal 
शलैी Style 
शलैीय द्वमती Stylometry 
शलैीद्ववज्ञान Stylistics 
शोकास्त्मका, शोकादं्वतका Tragedy 
शोभेिी वलेबुट टी Arabesque 
श्राव्य Auditory 
श्रुतयोजन Allusion 
श्रुद्वतककुशता Cacaphony 
श्रुद्वतसुभगता Euphony 
संकर-प्रद्वतमा Synaesthesia 
संकरोद भव Hybrid 
संक्रमण Communication 
संक्रद्वमत द्ववशषेण, संक्रातं द्ववशषेण Transferred epithet 
संकलपन Conception 
संकलपना Concept 



 

अनुक्रमणिका 

संययात्मक Qualitative 
संययाशास्त्र Statistics 
संिाकोद गार Ejaculation 
संज्ञा Terminology 
सत्ताशास्त्र Ontology 
सत्ताशास्त्रीय स्स्थती Ontological situs 
सत्त्व Spirit 
संदभजुन्य Contextual 
संद्वदग्धता Ambiguity 
संदेशवहन Communication 
सप्रमाण Valid 
संभवनीयता Probability 
समप्रमाणता, समद्वमती Symetry 
समवायी सामग्री Material 
समाकलन Comprehension 
समाजस्स्थती Milieu 
समाहारपद्धतीने Globally 
समाक्षी Criticism 
समीक्षा-प्रात्यद्वक्षक Practical Criticism 
समीपद्ववन्यास Juxtaposition 
समुद भाव (हेगल)  Synthesis 
समोच्चाद्वरत द्वभन्नाथी शब्द Homonyms 
संरिना Structure 
संरिनेिी समानता Structural identity 
सजुन Creation 
सविंकष द्वनयंत्रणवाद, सवुकषवाद Totalitarianism 
सवुव्यापी सौंदयुवादी Pan–aestheticism 
सवुसंग्रही आवृत्ती Variorum edition 
सवुसामान्य द्वसद्धान्त Generalization 
सवात्मक ईर्श्रवाद Pantheism 
सवात्मक एकतत्त्ववाद Pantheistic monism 
संवदेन, संवेदना Sensation 
संवदेनशीलता Sensibility 
संवदेनाभाडंार Sensorium 
संवदेनासंकर Synaesthesia 
संशयवाद Scepticism 
संश्लेषण Synthesis 
संस्कारवाद Impressionism 
सहकलपना Associations 



 

अनुक्रमणिका 

सहगती Concurrence 
सहिारी कलपना Associations 
सहजपे्ररणा Instinct 
सहभाव Empathy 
सहवर्मतत्व Concurrence 
सहसंबधंी Correlative 
साक्षात्कारी Revelatory 
सासं्ययकी Statistics 
सागंीद्वतकता Musicality 
सािा Pattern 
सािेबदं पात्र Type 
साधम्युमूलक (जहत्स्वाथा) लक्षणा Metaphor 
सापेक्षतावाद Relativism 
सामाद्वजक वास्तवतावाद Social Realism 
सामान्यीकरण Generalization 
सामीप्यलक्षणा Metonymy 
सामूद्वहक अबोधमन Collective unconscious 
सामूद्वहक कला Communal art 
सावुद्वत्रक Universal 
साहियुमूलक (जहत्स्वाथा) लक्षणा Metonymy 
साद्वहत्यप्रकार, वाङ्मप्रकार Genre 
साद्वहत्यद्ववद्या Philology 
साद्वहस्त्यक व्यासंग Literary Scholarship 
सुखवाद Hedonism 
सुखास्त्मका, सुखादं्वतका Comedy 
संुदर आद्वण उपयुक्त Dulce and Utile 
सुबद्ध वा सुद्ववद्वहत नाटक Well made play 
सुरावट Symphony 
सूक्ष्म दृष्टी Insight 
सूत्र Dictum, Formula 
सूर Tone 
सोवळे Puritan 
सौंदयुशास्त्र Aesthetics 
सौंदयात्मक अंतर Aesthetic distance 
सौम्योक्ती Euphemism 
स्तंभावली Colonnade 
स्फूती Inspiration 
स्मृद्वतप्रद्वतमा Memory image 
स्वच्छंदतावाद Romanticism 



 

अनुक्रमणिका 

स्वत्व Identity 
स्वप्नरंजनात्मक Vicarious 
समभाव Nature 
स्वभावद्वित्रण Characterization 
स्वरमेळ Orchestration 
स्वरमेलन Harmony 
स्वराघात Accent 
स्वरावली Melody 
स्वरावृत्ती Assonance 
स्वातंत्र्यद्वनष्ठ द्वििाद, स्वातंत्र्यद्वनष्ठ द्ववर्श्िैतन्यवाद Idealism of Freedom 
स्वैरतावाद Bohemianism 
हठात्कृष्ट Farfetched 
हस्तद्वनर्ममत वस्तू Artefact 
हेतुकथन Motivation 
हेतुरद्वहतता Purposelessness 
हेतुसंकलपन Motivation 
  



 

अनुक्रमणिका 

णवषयणनदेश–सूची 
 
अंतगतु एकोक्ती 
अद्वतवास्तवतावाद 
अद भतुरम्य कादंबरी 
अद्वधकृतता 
अबोध मन 
अद्वभरुिी 
अमेद्वरकन साद्वहत्य 
अलंकार 
आत्मद्वनष्ठा 
आत्माद्ववष्ट्कार 
आनंद आद्वण उपयुक्तता 
आलोकतारतम्य 
आवतुक–बधं 
आशय आद्वण अद्वभव्यक्ती 
इद्वतहास 
उत्क्रादं्वत (द्ववकास ) द्वसद्धान्त 
एद्वलिंाबेथकालीन इग्रजी नाटक 
ऐद्वतहाद्वसक पुनर्मनर्ममती 
ऐद्वतहाद्वसक मीमासंा 
कथनभदू्वमका 
कॅथार्मसस 
कंपालेखायंत्र 
कला आद्वण काराद्वगरी 
कला आद्वण प्रिार 
कला आद्वण साद्वहत्य : तुलना 
कलाके्षत्रीय शलैी-संज्ञा 
कलात्मक अंतर 
कलात्मक सुसंगती 
कलामाध्यमे 
कलावतंाच्या श्रेणी 



 

अनुक्रमणिका 

कलेसाठी कला 
कलपनात्मक साद्वहत्य, (स्वयंकस्लपत साद्वहत्य)  
कलपनाशक्ती 
कलपनासाहियु 
कादंबरी 
कादंबरी आद्वण महाकाव्य 
कादंबरीकरािे द्ववर्श् 
कायुकारण भावात्मक स्पष्टीकरण 
कालखंड-व्यवस्था 
कालद्ववपयास 
काव्य : 

काव्य आलेखात्मक 
काव्यक्रीडाद्वसद्धान्त 
काव्यधमु 
काव्य नीद्वतबोध 
काव्य पठण 
काव्य द्ववशुद्धता 
काव्य ज्ञानरूप 
काव्य गद्यलय 
गभकुथा (अंतगतु कथा)  
गं्रथकालद्वनद्वश्चती 
गं्रथवणुन, गं्रथसूिी 
ितुदोष 
द्वित्र आद्वण साद्वहत्य 
द्विनी साद्वहत्य 
िैतन्यारोपी हेत्वाभास 
छेद आद्वण छेदःशास्त्र 
जननलक्षी शोधपद्धती 
जनद्वनक हेत्वाभास 
जमाद्वनक साद्वहत्य 
जीवनदृद्वष्टद्वनष्ठ श्रेणी 
जीवशास्त्र (जीवद्ववज्ञान)  



 

अनुक्रमणिका 

द्वटप्पणी 
तत्त्वज्ञान आद्वण साद्वहत्य 
तालद्ववस्थापन 
तुलना 
तुलयसाद्वहत्य 
द्वदव्यकथा 
द्रव्य आद्वण रिना (रूप)  
धु्रवीकरण 
ध्वद्वनस्तर 
नवता 
नादानुवर्मतत्व 
नाममात्रवाद 
नामरूपमीमासंा 
द्वनयद्वतवाद 
द्वनवदेकभदू्वमका–कथनभदू्वमका पाहा 
द्वनष्ट्प्रयोजनवती प्रयोजनीयता 
न्यटूनवाद 
पदं्वडती (द्ववद्यापीठीय) पठडी 
परात्मभाव (पारखेपणा)  
पद्वरष्ट्करण 
पलायनवाद 
पाठद्विद्वकत्सा (संद्वहतासमीक्षा)  
पार्श्ुभमूी 
द्वपढीवाद 
पुनराज्यारोहणकालीन इंग्रजी सुखादं्वतका 
पोत 
प्रिार 
प्रद्वतभावतं 
प्रद्वतमासंकर 
प्रद्वतमासृष्टी 
प्रतीक 
प्रत्यक्षाथुवाद 



 

अनुक्रमणिका 

प्रभाव 
प्रमाणके 
प्राकृद्वतक द्ववज्ञाने 
बनावट (तोतया) साद्वहत्य 
बारोक 
बझू्वा 
बोधनद्वक्रया 
भावद्ववर्श्ेद्वतहास 
भाषा आद्वण साद्वहत्य 
भाषाद्ववज्ञान 
भाषाव्यवस्था आद्वण वाग्व्यवहार 
मधुमद्वक्षका–वृत्ती 
मनोद्ववज्ञान (–आद्वण साद्वहत्य)  
मनोद्ववश्लषण 
महात्मता 
मानव्यद्ववद्या 
माक्सुवाद 
मुक्तरिना 
मूलस्त्रोत 
मूलयसंकलपना 
मेटॅद्वफद्वजकल कवी 
मौद्वखक साद्वहत्य 
मौद्वलकता 
यथातर्थयवाद 
यमक 
यातुद्ववद्या 
युगधमु 
रद्वशयन रूपवाद 
रसास्वाद 
रानवटीकरण 
राष्ट्रसाद्वहत्य 
राष्ट्रीय अस्स्मता 



 

अनुक्रमणिका 

रूपक (साधम्यु-लक्षणा)  
रूपककथा 
रोमान्स साद्वहत्य 
लंबकादंोलन-द्वसद्धान्त (कािंाद्वमयाँप्रणीत)  
लय 
लेखनसहयोग 
लोकसाद्वहत्य 
वतुनवाद 
वस्तुद्वनष्ठ सहसंबध 
वस्तुद्वनष्ठता 
वािकवगािी पाहणी 
वास्तवतावाद 
द्ववकासद्वसद्धान्त–उत्क्राद्वतद्वसद्धान्त पाहा द्वविार आद्वण साद्वहत्य 
द्ववपरीतोक्ती 
द्ववद्वशष्टता द्वव सावुद्वत्रकता (द्ववर्श्ात्मकता)  
द्ववर्श्दशनु 
द्ववर्श्भाषा 
द्ववर्श्साद्वहत्य 
वैज्ञाद्वनक पद्धती 
वैगुण्यभरपाई 
व्याकरण 
शब्दकळा (शब्दभाडंार)  
शब्दाथुद्ववज्ञान 
शब्दालंकार 
शासकीय द्वनयंत्रण 
शलैी 
श्रुद्वतसुभगता 
श्रेष्ठ गं्रथ 
संययाशास्त्र (सासं्ययकी)  
संज्ञाप्रवाह 
सत्याभास 
संपादन 



 

अनुक्रमणिका 

समकालीन साद्वहत्याभ्यास 
समाज आद्वण साद्वहत्य 
संयोजक कलपकता 
संरिना 
सजुनप्रद्वक्रया 
सजुनशील समीक्षा 
सवात्म एकतत्त्ववाद 
सवात्मक ईर्श्रवाद 
संद्ववधानक 
संवदेनाशीलतेिा इद्वतहास 
संशोधन 
सागंीद्वतकता 
सापेक्षतावाद 
सामाद्वजक नमुने 
सामाद्वजक दृद्वष्टकोण 
सामाद्वजक वास्तवतावाद 
साम्यशोधन 
सावुद्वत्रकता द्वव. द्ववद्वशष्टता 
सासं्कृद्वतक इद्वतहास 
साहियु लक्षणा 
साणित्य 
साद्वहत्यअन्य कला 
साद्वहत्यअथु (द्ववत्त) शास्त्र 
साद्वहत्यअसाद्वहत्य 
साद्वहत्यअस्स्तत्वािे स्वरूप 
साद्वहत्यआंदोलने (िळवळी)  
साद्वहत्यआनंद 
साद्वहत्यउते्तजन 
साद्वहत्यिागंले आद्वण श्रेष्ठ 
साद्वहत्यद्वित्रकला 
साद्वहत्यज्ञानरूप 
साद्वहत्यज्ञानाने समाजशास्त्र 



 

अनुक्रमणिका 

साद्वहत्यतत्त्वज्ञान (तत्त्वद्वविार)  
साद्वहत्यतादं्वत्रक युक्त्या 
साद्वहत्यतोतयेद्वगरी 
साद्वहत्यधमु 
साद्वहत्य‘द्वनयम’ 
साद्वहत्यनीद्वतबोध 
साद्वहत्यपद्वरभाषा 
साद्वहत्यप्रकार 
साद्वहत्यप्रकृती 
साद्वहत्यप्रिार 
साद्वहत्यप्रयोजन 
साद्वहत्यभाषा 
साद्वहत्यमनोद्ववज्ञान 
साद्वहत्य‘मी’ 
साद्वहत्यरूपणकला 
साद्वहत्यद्ववकासतत्त्व 
साद्वहत्यद्ववज्ञान 
साद्वहत्यव्यस्क्तमत्त्व 
साद्वहत्यव्यासंग 
साद्वहत्यशासन 
साद्वहत्यद्वशलपकला 
साद्वहत्यसंगीत 
साद्वहत्यसत्य 
साद्वहत्यसमाज 
साद्वहत्यसमीक्षा 
साद्वहत्यसामाद्वजक पद्वरणाम 
साद्वहत्यद्वसद्धान्त 
साद्वहत्यस्थलकाल 
साद्वहत्यहेतुसंशोधन 
साद्वहत्यकृतीिे ‘जीवन’ व मानवी ‘जीवन’ 
साद्वहत्यकृतीिे स्तरभेद 
साद्वहत्यद्ववद्या 



 

अनुक्रमणिका 

साद्वहत्यािी भाषा व द्ववज्ञानािी भाषा 
साद्वहस्त्यक स्थानातंरण 
साद्वहस्त्यकािा मुखवटा 
साद्वहस्त्यकािंी द्ववद्वक्षप्त द्ववद्वधद्ववधाने 
साद्वहस्त्यकािे िद्वरत्र 
साद्वहस्त्यकािे मूळ आद्वण कूळ 
साद्वहत्येद्वतहास 
द्वसद्धान्त आद्वण व्यवहार 
सुबद्ध (सुद्ववद्वहत) नाटक 
सुलभ सौंदयु द्वव. दुःसाध्य सौंदयु 
सौंदयु आद्वण उपयुक्तता 
सौंदयुशास्त्रीय दृष्टी 
स्फूर्मतस्थाने 
स्फूती 
स्लास्व्हक साद्वहत्य 
स्वच्छंदतावाद 

जमुन 
स्वनीद्वमकी 
स्वभावद्वित्रण 
स्वयंकस्लपतता 
स्वाथुद्वनरपेक्ष झितन 
हस्तद्वनर्ममत वस्तू 
झहदू साद्वहत्य 
हेतू 
  



 

अनुक्रमणिका 

व्यस्क्तणनदेश–सूची 
 
अद्वग्रपा कानीद्वलयस 
अॅडलर मार्मटमर 
अॅद्वडसन जोसेफ 
अॅपेद्वलस्ट 
अपोद्वलनेअर द्वग. 
अॅद्वमएल एच्. एफ्. 
अॅस्म्पएर जे. जे. 
अद्वरओस्टो लुडोद्ववको 
अॅद्वरस्टॉटल 
अस्स्कुन जॉन 
अलाइज द्वजरासेक 
अलोन्सो आमादो 
अलोन्सो दमादो 
ऑगस्टाइन सेंट 
ऑडन डब्लय.ू एच्. 
ऑमंड टी. एस्. 
ऑनुलड मरॅ्थयू 
ऑद्वलफंट मागारेट 
आवरबाख एद्वरक 
ऑस्टीन जेन 
इनगाडुन रोमन 
इब्सेन हेद्वन्रक 
इव्हानाव्ह व्यािेस्लाव 
इस्स्कलस 
ईस्टमन मॅक्स 
उंगर रूडॉलफ 
उलद्वरसी 
एद्वकन कॉन्रॉड 
एमसुन रालफ डब्लय.ू 
एमेडॉक्लीझ् 
एम्सन द्ववद्वलयम 
एद्वलिंाबेथ (राणी)  
एद्वलयट जॉजु 
एद्वलयट टी. एस्. 
एलटन ओ. 
एशनेबॉम बोद्वरस 
एशने डॉफु 



 

अनुक्रमणिका 

ओस्व्हड 
ओलूश्की एल . 
कॅथर द्ववला 
कझमग्ज ई. ई. 
कॅम्बेल ऑस्कर जे. 
कॅम्बेल जॉजु 
कॅम्बेल द्वलली 
कॅम्बेल लयूइस 
कॅरोल लयइूस 
कॅद्वलयट (कैद्वलये) एद्वमली 
कॅद्वसरर अन्स्टु 
कािंाद्वमआँ लुई 
काटं इमनॅ्युएल 
कॉन्रॅड जोसेफ 
कॉन्रॅड हेडद्ववग 
काफ् का फ्रान्िं 
कार डब्लय.ू पी. 
काटुर जॉन 
कार्मडनर अब्राम 
कॉनेय द्वपयरे 
काफु एच्. ए. 
कालाइल 
कॉझलगवडू आर. जी. 
कॉद्वलन्स द्ववलकी 
कॉद्वलन्स द्ववलयम 
कालडवले द्वक्रस्तोफर 
कावली टॉमस 
झकग ए. एि. 
झकग्जद्वमल हॅग 
झकग्स्ले िालुस 
द्वकड टॉमस 
द्वकलमर जॉइस 
कीटस् जॉन 
कीन्स जॉन मायनॉडु 
कुिंानस एन्. 
कुर्मतयस अन्स्टु आर. 
कूपर जे. एफू. 
कूनो ए. ए. 
केलर गॉटफ्रीड 



 

अनुक्रमणिका 

केलटस कॉन्रॉड 
कोलर वोलफगगँ 
कोटुहोप डब्लय.ू जे. 
कोनुर जोसेफ 
कोलद्वरज समॅ्युअल टेलर 
कोहन् ब्राम् स्टेड अन्स्टु 
क्यसू्व्हए जॉजु बरॅन 
के्रग हार्मडन 
के्रच्मर अन्स्टु 
क्रोिे बेनेदेत्तो 
क्लॉडेल पॉल 
क्लुकव्हॉन पॉल 
क्लेमंटाईन 
क्लेमन वोलफगगँ 
क्लैस्ट हैद्वन्रश फॉन 
क्वालैस् फ् रास्न्सस 
द्वक्वकली द्वमसेस 
झक्वटीद्वलयन 
क्वें टीन डॉन हेन्री 
गटे (ग्योटे) योहान वोलफगगँ फॉन 
गंडॉफ फ् रेद्वड्रि 
गदॅ्वरक डेस्व्हड 
गसॅ्केल एद्वलिंाबेथ 
गाँगोरा लुइ द. 
गॉडद्ववन वुइलयम 
गॉस्लसवदी जॉन 
गॉलटन फ् रॅस्न्सस 
गॉस एडमंड 
द्वगबन एडवडु 
द्वगबन्स टॉमस 
द्वगलबी टॉमस 
द्वगलसन एद्वतयेन 
गूयां रेमी द 
गेआगे स्टीफन 
गेलटु योहान फ्युइटुगॉट 
गोगॉल द्वनकोलाय 
गोिाराव्ह अलेक्िंाडंर 
गोद्वतए तेओफील 
गोलडस्स्मथ ऑद्वलव्हर 



 

अनुक्रमणिका 

ग्रँद्वडसन 
ग्रामो (ग्रामाँ) मॉद्वरस 
द्वग्रद्वफथ आर . एच्. 
द्वग्रब व्ही. 
ग्रीन एफ् . सी. 
ग्रीन द्वथओडोर मेयर 
ग्रीन रॉबटु 
ग्रीन्लॉ एडद्ववन 
ग्रीद्वफयस अॅन्रीयस 
गे्र टॉमस 
गे्रगा डब्लय.ू डब्लय.ू 
ग्लॉकनर हरमान 
िटॅटुन टॉमस 
िडंद्ववक एि. एम. 
िेडद्ववक नोरा के. 
िर्मिल िालुस 
िाइलड फ् रेस्न्सस 
िॉमसु जॉजु 
िॉसर 
िेकॉव्ह (शकेाव्ह) अंतोन 
िेस्टरफीलड लॉडु (द्वफद्वलफ डॉरमर स्टॅनहीप)  
जॉइस जेम्स 
जॉन्सन एफ. आर. 
जॉन्सन बेन 
जॉन्सन समॅ्युएल 
द्वजरासेक अॅलॉइज 
जीद आंद्रें 
जुव्हेनल 
जेन्स (येन्श ) एद्वरक 
जेम्स (पद्वहला : स्कॉटलंडिा राजा)  
जेम्स टॉम् सन 
जेम्स हेन्री 
ज्योडेल एद्वतयेन 
ज्योलस आंदे्र 
द्विंमुुन्स्की स्व्हक्टोर 
िंीव्हसु एडुवडु 
िेंनोपॉल ए. डी. 
िंोला एद्वमल 
टद्वनिंयर द्वसद्वरल 



 

अनुक्रमणिका 

टॉमस अॅक्वायनस 
टॉमस ए. कें द्वपस 
टॉम्सन जॉजे 
टॉम्सन जेम्स 
टायन् बी आनुलड 
टालने िालुस् द. 
टॉलस्टॉय द्वलओ 
टास्काद्वननी ए. 
द्वटद्वरट टॉमस 
द्वटलयरु्ड इ. एम्. 
द्वटलोटसन जेफ्री 
टीक लुडद्ववग 
टीटर लुई 
टेगातु एफ. जे. 
टेद्वनसन आलफे्रड (लॉडु)  
टेरी एलन 
टेरेन्स 
टेलर जेरोमी 
टोमासु अॅडॉलफ एस. 
टयवू्ह रोिंमंुड 
रॅलि अन्स्टु 
रॅहनु टॉमस 
रॉद्वलप अँटनी 
ट वने माकु 
डन् जॉन 
डॅद्वनएल समॅ्युएल 
डन्स स्कोटस 
डलास ई. एस. 
डॅव्हेनाटं (सर) द्ववलयम 
डाउडन एडवडु 
डातें 
द्वडबेद्वलयस (डायबेद्वलयस) द्ववलहेलम 
डार्मवन िालुस् आर. 
द्वडकन्स िालुस् 
द्वडद्वकन्सन एद्वमली 
द्वडमॉद्वक्रटस् 
द्वडलथी द्ववलहेलम 
द्वडद्वक्वन्सी टॉमस 
डीफो डॅद्वनयल 



 

अनुक्रमणिका 

डेकर टॉमस 
डेनहॅम (डेनम) जॉन 
डेद्वनस जॉन 
डेलोनी टॉमस 
डेस् ट्यूट अंतोन द त्रासी 
ड्ुई जॉन 
ड्ुमा अलेक्िंादं्र 
ड्ूश  िबीन माक्स 
ड्रायडन जॉन 
ड्रायिंर द्वथओडोर 
द्वतघेम (तीहम) पॉल व्हा ं
तीबो (द्वतबोदे) आलबेर 
तुगेनेव्ह इव्हॉन 
तेत अॅलन 
तेन द्वहपॉलाइट 
तोमाशवे्हस्की बोद्वरस 
त्राहार द्वपअरे 
स्त्समरमान रॉबटु 
थेकरे द्ववलयम मेकपीस 
थॉन लुइ 
थॉनुडाइक अॅशले 
द्वथओबालड लयईूस 
थोरो 
द्वददरो डेद्वनस 
दोस्तोएव्हस्की फ्योदोर 
धंुिंारदँ एडवडु 
नॅश टॉमस 
नाइट जी. द्ववलसन 
नाइटस् एल. सी. 
नाउमान हॅन्स 
नीत्श ेफे्रद्वड्रक 
नीबरू आर. 
नेडलर जोसेफ 
नेरुदा पाब्लो 
नोव्हाद्वलस, फे्रद्वड्रक व्हा ंडरडेन् बगु 
नील हरमान 
न्यटून 
पॅटसुन डब्लय ूएफ. 
पॅरालसेसस व्हा होहेन्हाइम 



 

अनुक्रमणिका 

पॅरेतो द्ववलफे्रदो 
पसी टॉमस 
पाऊंड एझ् रा 
पाँग्ज हरमान 
पॉटल फे्रद्वड्रक ए. 
पोनोहफस्की अर्मवन 
पॉपेलमान डॅद्वनयल अॅडम 
पॅद्वलक टॉमस क्लाकु 
पॉलडु ए. डब्लय ू
पॉलडु गॅ्रहॅम 
पास्कल ब्लैिं 
झपडार 
पीटर सेंट 
पीटसुन ज्यदू्वलयस 
पील जॉजु 
पुद्वश्ककन अलेक्िंाडंर 
पेग्वी िालुस 
पेटर वॉलटर 
पेत्राकु (पेत्राका, फ्रास्न्सस्को)  
पेरी स्ब्लस 
पो एडगर अॅलन 
पोप अलेक्िंाडंर 
प्रािं माद्वरओ 
प्रायर मरॅ्थयू 
प्रास्पर द बारातंी 
प्रस्त मासेल 
प्लाट्स् 
प्लॉद्वटनस (प्लोटायनस)  
प्लेखानॉव्ह ग्योगी 
प्लेटो 
फॅरेल जेम्स टी. 
फनांद्वडज रोमा ं
फॉकनर द्ववलयम् 
फायबरबाख लुडद्ववग 
फॉस्टुर एडवडु मॉगनु 
फॉलेट द्ववलसन 
द्वफिीनो मासीद्वलओ 
द्वफडलर कॉन्रॉड 
द्वफद्वलप िालुस लुई 



 

अनुक्रमणिका 

द्वफशर फे्रडद्वरच् टी. 
द्वफश्टे योहान गॉटलीब 
फीस्लडंग हेन्री 
फेअर-िाइलड हॉक्सी एन्. 
फेनोद्वलसा अनेस्ट 
फेर्मदन 
फ्यूएलुरॉट (फयर ) आलबटु 
फँ्रक जोसेफ 
फँ्रक वालडो 
फ्राइड द्वसग्मंड 
फ्रान्िं द्ववलहेलम 
फ्रॉम्म एद्वरि 
फ्रॉस्ट रॉबटु 
द्वफ्रलिं सकॅ्सल 
फ्लॉबेर गुस्ताव 
फ्लेिर जॉन 
बउमे (ब्योमे) याकोब 
बटलर जोसेफ 
बटलर समॅ्युएल 
बद्वनयन जॉन 
बदॅ्वबट अर्मवन 
बरँत (बारात) एद्वमली 
बकु एडमंड 
बकु केनेथ 
बकु-हॉफ जी. डी. 
बकुहाडु जेकब 
बगमुन ए. बी. 
बगसुाँ हेन्री 
बटुन राबटु 
बनी िालुस 
बनी फॅनी 
बन्सु रॉबटु 
बव्ह सँ 
बसानो जॉकोपो 
बॉदलेअर िालुस् 
बॉम्स्टेड कोहन 
बायरन जॉजु गॉडुन (लॉडु)  
बारातंी प्रॉस्पर द 
बाकुली जॉजु 



 

अनुक्रमणिका 

बाकुस पाद्वलस्तर 
बातास द्यु द्वगयोम द सालयुस्त स्यर 
बानीनी द्वजओकद्वन 
बाब्यूुस हेन्री 
बालिंॅक हॉनॉरे द 
बालडेनस्पजुर फनाड 
बॉस्युए जॅकस् -बेद्वनन 
बॉस्वेल जेम्स 
द्वबथोव्हेन लुडद्ववक फॉन 
बुआलो द्वनकोलस (द्वद डेस्पू्र)  
बुशरे फे्रस्न्सस 
बिूर कालु 
बेकन फॅ्रस्न्सस 
बेख द्वफद्वलप ऑगस्ट 
बेट वॉलटर जॅक्सन 
बेटसन एफ् . डब्लय ू
बेद्वडयर जोसेफ 
बेदे जीन आलबटु 
बेनेट आनुलड 
बेद्यायेव द्वनकोलाय 
बेर्मलऑझ् हेक्टर 
बेल जॉन 
बेली िालुस् 
बेस्त्जयन माँटगॉमेरी 
बोअॅज जॉजु 
बोकॅद्वसओ द्वजओव्हानी 
बोिंन् द्वकट बनाडु 
बोमाटं फॅ्रस्न्सस् 
बौटरवके फे्रडद्वरि 
बडॅली ए. सी. 
बदँ्वडस जॉजु 
ब्राइट द्वटमथी 
ब्राऊन जॉन 
ब्राऊन (सर) टॉमस 
ब्राऊझनग 
ब्रॉन्टे एद्वमली 
ब्रॉन्टे पॅद्वरक 
ब्रान्टे शालोटी 
द्वब्रक ऑद्वसफ् 



 

अनुक्रमणिका 

द्वब्रजेस रॉबटु 
बु्रदे्दल (ब्रायगल) पीटर ( धाकटा)  
बुनेद्वतये फर्मदनंद 
ब्रकू्स स्क्लअॅन्थ (धाकटा)  
ब्रनूो ज्योदानो 
बे्रश्ट बटोलड 
बे्रमाँ आबे हेन्री 
ब्लॅकमर आर. पी. 
ब्लेअर ह्यजू 
ब्लेक द्ववलयम 
ब्लोक अलेक्िंाडंर 
मकॅाथी डेस्माँड 
मकेॅरॉ रोनालड बी 
मकॅ्डोनालड ह्य ू
मकॅ नीझ् लुई 
मकॅ फसुन 
मकॅ्लीश आर्मिबालड 
मदरवेल द्ववलयम 
मरी जॉन द्वमडल  टन 
मलामे (मालामे) स्टेफान् 
मलॅोन एडमंड 
मशॅने ऑथुर 
मसेॅद्वरक टॉमस गदॅ्वरग् 
माइलस जोसेफाइन 
माँगलाँ आंदे्र 
माँटेन द्वमिेल द 
माद्वतस हेन्री 
मान टॉमस 
मानहाइम कालु 
मायकेलाजेंलो बुओनाराद्वत 
मायझ्नर पॉल 
मायर जी. डब्लय.ू 
मायसु कॉन्रॅड फर्मडनंड 
मायाकोव्हस्की व्लाद्वदद्वमर 
मॉद्वरक (म्योद्वरके) एडुआडु 
मॉद्वरिं आन्दे्र 
माक्सु कालु 
मागेस्टनु द्वक्रश्चन 
मालो द्वक्रस्तोफर 



 

अनुक्रमणिका 

माव्हेल अॅन्र यू 
मास्टुन जॉन 
माशले जान 
माशौ द्वगलाउमे 
द्वमडलटन टॉमस् 
द्वमस्कं द्वदद्वमत्री एस्. 
द्वमलटन जॉन 
मुकाराव्हस्की जान 
मुलर (म्युलर) द्ववलहेलम 
मूर टॉमस 
मूर मॉद्वरसन 
मूर व्हजीद्वनया 
मेकॉली टॉमस बॅझबग्टन 
मेडवाल हेन्री 
मेये अंतोन 
मेद्वरद्वडथ जॉजु 
मेरेझ् कोव्हस्की द्वदद्वमत्री 
मेल  द्ववल हरनाम 
मीअर पॉल एलमर 
मोत्साटु वोलफगगँ ए. 
मोपॉसा ंगी. द. 
मोले हेन्री 
मोद्वलयर 
म्युलर गुंथर 
याकोबसन रोमान 
युंग कालु जी. 
युद्वरद्वपडीज 
यलू उदनी 
येटस् द्ववलयम बटलर 
रकँ ऑटो 
रिँंम जॉन क्रो 
रॅड् स्क्लफ् अॅन 
रबँो ऑथुर 
रस्स्कन जॉन 
रॉबटुसन जेम्स मदॅ्वकनन 
रॉबले फ्रास्न्सऑस 
रॉद्वबन्सन एफ्. एन्. 
रॉिेंटी डातें गाद्वब्रएल 
रासीन िंा ं



 

अनुक्रमणिका 

द्वरएल ॲलॉइस 
द्वरकटु हेद्वन्रक 
द्वरिडुस् आय. ए. 
द्वरिडुसन समॅ्युएल 
द्वरबो द्वथओडुल आमिंड 
द्वरश्टर पॉल 
रीड एल . ए. 
रीव्ह क्लॅरा 
रुडलर गुस्ताव्ह 
रूगॉफ् द्वमलटन 
रुबेन्स पीटर पॉल 
रूिं ओत्तमार 
रूसू द्वलव्ह्य ू
रेंब्राँ व्हान राइन् 
रेम वॉलटर 
रोिंा सालवातोर 
रोिंानाव्ह वाद्वसली 
रोमान्स (रोम)ँ ज्यलूस 
ऱ्होस्स्वथा, ऑफ गडँरशाइम् 
ल बोसु रेने 
लँगर सुसान के 
लँगलँड द्ववद्वलयम 
लँन्िं हेन्री 
लॅन्डॉर वॉलटर सवजे 
लबक पसी 
लॅम्ब िालुस 
लव्हजॉय ऑथर ओ 
लॉक जॉन 
लाँजायनस् 
लायब द्वनिं गॉटफ्रीड डब्लयू 
लॉराँ क्लॉड 
लाराबी स्टीफन ए. 
लॉरेंिंो मगॅाद्वनद्वफको 
द्वलओनाडो द स्व्हंिी 
द्वलडगेट जॉन 
द्वलन्डसी व्हेिल 
द्वलली जॉन 
ली (सर) द्वसडनी 
लीस्व्हस क्य.ू डी. 



 

अनुक्रमणिका 

लुके्रशस 
लुडद्ववग ऑटो 
लुतोस्लाव्हस्की स्व्हन्सेंटी 
लेग्वी एद्वमल 
लेद्वनयर द्वसडनी 
लेझसग गॉटफ्रीड 
लोइस् जॉन द्वलस्व्हंग्स्टन 
लोएल जेम्स् आर. 
लयुइस् सी एस् 
लयुइस झसक्लेअर 
लयथूर मार्मटन 
वगॅ्नर द्वरिडु 
वटॅस् ऐिंॅक 
वडुस्वथु द्ववलयम् 
वाइज टी. जे. 
वाइलड ऑस्कर 
वाइलड हेन्री सेद्वसल 
वॉटस् डंटन द्वथओडोर 
वा तो अंतोन 
वॉरन रॉबटु पेन 
वॉटुन टॉमस 
वॉडु द्वमसेस हम्प्री 
वॉझरजर द्ववलहेलम् 
वॉलर एडमंड 
वॉलिेंल ऑस्कर 
वॉलटन आयिंॅक 
वालपोल होरेस 
झवकेलमान जे. जे. 
द्ववक्स्टीड जे. एच् 
झवडेलबाँड द्ववलहेलम 
द्ववलयमसन जॉजु 
द्ववलसन जे. डोव्हर 
वुटं द्ववलयम् 
वुलफ् टॉमस 
वुलफ व्हजीद्वनया 
वडे ग्लॅडीज आय्. 
वबेर माक्स् 
वबे्स् टर जॉन 
वदेी स्ग्वसेपी 



 

अनुक्रमणिका 

वलेस् एच्. जी. 
वलेस् हेन्री डब्लय.ू 
वोल  स्फ्लन हेद्वन्रच् 
व्हॅन् हाइक अन्तोइन 
व्हर्मजल 
व्हलेन पॉल 
व्हॅलेरी पॉल 
व्हा ंतीहम (द्वतघेम) पॉल 
व्हान व्हेरी 
व्हालतेर 
स्व्हको द्वगयाँबदॅ्वटस्ट 
स्व्हएटोर कालु 
स्व्हटमन व्हॉलट 
स्व्हट रूस्व्हयस् 
स्व्हनोग्रादाव्ह स्व्हक्टोर व्ही. 
स्व्हम् िंॅट (धाकटा) द्ववलयम कुलिुं 
स्व्हलमे आबेल फ्रॉस्वा 
स्व्हवास् एद्वलद्वसओ 
स्व्हसलर जेम्स ॲबट मक्लीन 
व्हील राइट द्वफद्वलप 
व्हेन्स्लॉस (दुसरा, बोहेद्वमयािा राजा)  
व्हेब्लेन थॉरस्टाइन 
व्हेद्वरये पॉल 
व्हेरोनीज पॉब्लो 
व्हेनुर हाइन्स् 
व्हेलाझ् के्वथ द्वदएगो 
व्हेलटमन ए. 
व्हेश्लर एडवडु 
व्होसलर कालु 
शक्लोव्हस्की स्व्हक्टोर 
शफॅ्टस् बरी अॅन्थनी अॅशले कूपर (लॉडु)  
शॉ जॉजु बनाडु 
शातीद्वब्रयाँ 
द्वशलर फे्रद्वड्रि 
शुमान रॉबटु 
शूझकग लेद्ववन् एल 
शूबटु फ्रान्झ् 
शके्स् द्वपअर द्ववलयम 
शपेडु द्ववलयम पी. 



 

अनुक्रमणिका 

शदे्वरडन द्वरिडु बी. 
शलेर माक्स 
शझेलग एफ् . डब्लय.ू 
शलेी पसी द्वबश 
शने्स्टन द्ववलयम 
शसे्ताव द्वलओ 
शोलोकोव्ह द्वमखाइल 
श्नायडर एद्वलिंाबेथ 
श्नायडर द्ववलहेलम 
द्वश्नत्सलर आथुर 
श्पेंग्लर ओस्वालड 
श्लेगेल ऑगस्ट 
श्लेगेल फे्रद्वड्रक 
सँड जॉजु 
सदी रॉबटु 
सरी हेन्री हावुडु (अलु)  
सवांद्वटस 
सवॅ्हेज 
साकूद्वलन पी. एन्. 
सॉके्रद्वटस 
साक्सल 
सॉफोक्लीज 
सायमंडस् जॉन अॅझडग्टन 
सायमन्स आथुर 
सारान फ्रान्झ् 
सॉरेल जॉजेस 
सासािुं हबुटु 
द्वसडनी (सर) द्वफद्वलप 
द्वसझ्माँडी जीन िालुस-द्वलओनाडु 
द्वसयेनद्वकयेद्ववज हेद्वन्रक 
द्वसल  व्हेस्टर जोशुआ 
द्वसद्वसरो 
सेंटस् बरी जॉजु 
सेझलकोटु अन्स्टु डी. 
सैनीन लािंरे 
सोरा डेद्वनस 
सोरेल जॉजेस 
सोरोद्वकन द्वपद्वटद्वरम 
सोसूर फर्मदनादं द 
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स्कॉट सर वॉलटर 
स्स्कट डब्लय.ू डब्लय.ू 
स्केलटन जॉन 
स्क्रम् द्ववलबर 
स्स्क्रप् िर इ. डब्लय.ू 
स्टम्फ् कालु 
स्टनु लॉरेन्स 
स्टाइन गरट्र्यूड 
स्टाइन्बेक जॉन 
स्टील जोशुआ. 
स्टीव्हन् लेज्ली 
स्टीव्हन्सन आर. एल . 
स्टेफान्स्की जॉजु 
स्टेस् डब्लय.ू टी. 
स्टो हॅद्वरट बीिर 
स्टील एडगर एलमर 
स्ट्युवटु (धाकटा) जॉजु द्वरपले 
स्राऊस डेस्व्हड फे्रड् द्वरि 
स्स्रच् द्वफट्िं 
स्तॉन्दाल 
स्पजुन कॅरोद्वलन 
स्स्पअर एम् इ. 
स्स्पट्िंर द्वलओ 
स्स्पनोिंा बूि 
स्पेन्सर एडमंड 
स्पेन्सर द्वथओडोर 
स्पेन्सर हबुटु 
स्माटु द्वक्रस्तोपर 
स्मॉलेट टोद्वबअस् 
स्स्मथ ॲडम 
स्स्मथ लोगन द्वपअरसल 
स्स्मनाव् ए. ए. 
स्स्वनबनु एलगनुन 
स्स्वफ्ट जोनॉथन 
हक्स् ली आलडस् 
हक्स् ली टॉमस हेन्री 
हॅझ् द्वलट द्ववलयम 
हॅस्न्कन्स टॉमस् 
हँडेल फे्रडद्वरक 
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हॅमंड जेम्स् 
हॅद्वरस फँ्रक 
हबुटु जॉजु 
इसुडॉफुर जॉजु द्वफद्वलप 
हॅलम हेन्री 
हाइने हेद्वन्रि 
हाउसमन ए. ई. 
हॉद्वकन्स टॉमस 
हॉज स्टीफन 
हािंार पॅद्वल 
हॉट्सन लेस्ली 
हॉथॉनु नाथाद्वनएल 
हापद्वकन्स जेराडु मनॅले 
हाफ् मन इ. टी. ए. 
हॉब्ज टॉमस् 
हाटुमन एडवाडु वान् 
हाटुले डेस्व्हड 
हाडी टॉमस् 
हानुस्टाईन द्वलद्वलयन एम. 
हानी कारेन 
हवी गाब्राएल 
हालस फ्रान्िं 
हॉवलेस द्ववलयम डीन 
हॉस्स्कन्स जॉन 
द्वहलडेब्राडं अडॉलफ व्हान 
हुर्मडस् जेम्स् 
हेगेल जॉजु स्व्हलहेलम 
हेन्री ओ. 
हेबल फे्रद्वड्रच् 
हेझमग्व ेअनेस्ट 
हेराक्लेटस् 
हेद्वरद्वदया जोजे-मराया द 
हेवन्स रेमंड डी. 
हेवुड टॉमस 
हेद्वसअड 
होमर 
होरेस 
होलडरद्वलन फे्रडद्वरक 
होलिं आनो 
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हु्यसेलु एडमंड 
ह्यगूो स्व्हक्टर 
ह्यमू डेस्व्हड 
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