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“What is life? A fighting in heart and
brain with Trolls.
Poetry? That means writing Doomsdayaccounts of our soul.
-Henrik Ibsen
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-िसांत बागुल

नाटककार हेविक इब्सेन

डॉ. िसांत बागूल याांच्याविषयी

डॉ. वसंत बागूल यांच्यासारखा संपर्
ू ण वेडा मार्ूस
मराठी साहित्यसृष्टीत दुसरा कोर्ी नसेल.
खरां तर िसांत बागूल हा एक सामान्य वशिक.
मालेगािच्या मराठी शाळे तला. मराठीतून BA. या माणसाने
काय िेड घेतले डोक्यात. MA के ले. नांतर PhD ला इब्सेन ची नाटकां हा विषय घेतला.
इथपयंत ठीक आहे. पण त्या नाटकाांचे िाचन मूळ नॉिेवजअन भाषेतून करायचे
ठरिले. आवण नॉिेवजअन भाषा वशकण्यासाठी वनघाले नॉिेला. वखशात दमडी
नव्हती पण पाठीशी कु सुमाग्रजाांचा आवशिाचद होता. कसेबसे पैसे जमा करून आवण
सांसाराचा फ़ारसा विचार न करता हे पोचले नॉिेला. वतथे त्याांनी इब्सेनच्या भाषेचा,
नाटकाांचा अभ्यास तर के लाच पण वतथले लोकजीिन आवण कु टुांबव्यिस्था समजून
घेतली. इब्सेनच्या नाटकाांतील सिच रठकाणाांना भेट ददली, इब्सेनच्या आयुष्यातील
सिच स््थळे आवण व्यक्तींचा अभ्यास के ला. आवण मग डॉक्टरे ट वमळिली.
या अनुभिाच्या आधारािर पुढील वलखाणासाठी त्याांनी जपान आवण नांतर
अमेररका गाठली. प्रचांड लेखन के ले. आवण िन बाय िन एके क पुस्तक ई सावहत्य तफ़े
प्रकावशत करत िाचकाांना अपचण के ले. आजिर त्याांची तेरा पुस्तकां ई सावहत्यने
प्रकावशत के ली आहेत. प्रत्येक पुस्तक म्हणजे एक ठे िा आहे.
असे वहरे ई सावहत्य ला लाभले. भाग्य भाग्य म्हणजे अजून काय असतां?
प्रस्तुत पुस्तकाच्या लेखनाबद्दल ७५ िषच िय असलेले श्री िसांत बागुल म्हणतात
: या पुस्तकाचे िैवशष्ट्य असे की ह्या नोट्स जिळ जिळ २५ िषांपासून पूणच करतोय.
जुनां दस्त ऐिज साांभाळू न ठे ितोय. मध्यांतरी मवहना पांधरा ददिस तब्येत वबघडली

होती. पण परमेश्वराला माझ्याकडू न हे नेमून ददलेले काम करून घ्यायचेच होते म्हणून
की काय बरा झालो. ि पुिीसारखीच सरस्ितीदेिी लेखणीत उतरली ि श्री गणेशाने
वलखाणाची स्फ़ु ती ददली.
त्याांचा नॉिे अनुभि खाली त्याांच्याच शब्दाांत देत आहोत.
----पी. एच. डी. साठी ‘इब्सेन आवण मराठी नाट्यसृष्टी’ हा विषय वनिडल्यानांतर,
इब्सेनचे चररत्र आवण सिच नाटके उपलब्ध करून मी िाचून काढली आवण“After Shakespeare I unhesitatingly place Ibsen first” हे या
शतकातील थोर इटावलयन नाटककार लुईजी पेराांदल्े लोच्या गौरिोद्गाराचे प्रत्यांतर
मला आले.
सिचसामान्य लोकाांच्या जीिनािर असामान्य नाट्य कलाकृ ती वनमाचण
करणाऱ्या ह्या महान नाटककाराचा देश, तेथील भाषा, सांस्कृ ती ि लोकजीिन ह्याांचा
जिळू न अभ्यास करािा, असा मी ध्यास घेतला. इब्सेनने मला पुरते भारून टाकले
होते. त्याची नाटके आवण चररत्र मला आपल्या मराठी भाषेत भाषाांतरीत करायची
होती. पण त्याआधी मला इब्सेन पूणचपणे समजून घ्यायचा होता. “Any one who
wishes to understand me, fully must Norway.” हे आपल्या लेखनाशी
असलेले नॉिेचे अतूट नाते साांगणारे इब्सेनचे िाक्य माझ्या कानात सतत रूांजी घालू
लागले होते.
त्या दृष्टीने मी ऑस्लो युवनव्हर्सचटीशी सांपकच साधला. िेळ, पैसा आवण सिच शक्ती
पणाला लािल्यानांतर, मला यश वमळाले. मात्र पैसा खूपच लागणार होता म्हणून मी
पुरता वनराश झालो.

अनेक वशिणप्रेमी व्यक्ती तसेच मा. वि. िा. वशरिाडकराांसारख्या
सावहवत्यकाांचे, ग्रामस्थ आवण वशिक वशिके तराांचे सधन आवशिाचद मला लाभले,
आवण माझी सिच तयारी पूणच झाली.
दद. २४ जून १९८८ रोजी मी नॉिेस गेलो. तेथील ऑस्लो युवनव्हर्सचटीत
नॉिेवजयन भाषेचे धडे वगरविले. श्री. अरविद एररकसेन ह्या अवतशय प्रेमळ
नॉिेवजयन गृहस्थाचा सहिास मला लाभला. त्याांच्या घरी, कु टुांबात मला रहायला
वमळाल्यामुळे नॉिेवजयन भाषा, सांस्कृ ती ि लोकजीिन ह्याांचा प्रत्यि अनुभि घेता
आला; जिळू न अभ्यास करता आला. त्याांची पत्नी योरून, मुले; थ्रोन, बेंत ि
वललमाररता, शालक रॅ गनर- त्याांची पत्नी बेररट, ि ऑन्टी थोरवहल्ड ह्याांनी माझ्यािर
खूपच माया के ली. शेकडो मैल मी त्याांच्याबरोबर कारने, बोटीने प्रिास के ला ि
इब्सेनची जन्मभूमी ि कमचभूमी प्रत्यि पावहली. एिढा मोठा माणूस पण माझे फोटो
काढण्यसाठी अिरशः धािायचा!
दद. १० ऑगस्ट १९८८ रोजी सकाळी ८ िा. मला अरविद साहेब
पोहोचिायला आले... ना ओळख ना देख... ना पूिीचे काही सांबांध... ना लागेबाांधे...
१४-१५ हजार दक.मी. अांतरािरील उत्तरध्रुिािरील मध्यरात्रीच्या सूयाचच्या
देशातील कु णी एक अपररवचत गोरा माणूस... माझी सारी बडदास्त ठे ितो आवण
मला पोहोचिायला आल्यािर त्याचे डोळे भरून येतात...!
अिघ्या दोन मवहन्यात नॉिेने मला खूप काही ददले...!
The most beautiful country in the world... O Norway, I love you
and will never forget you in my life!!!

इब्सेन - त्याच्या नाटकातील पात्राांसह

तांत्राच्या आवण आशयाच्या अांगाने

इब्सेनच्या नाटकातील परां परा आवण निताः
“I dare say this is only a transition period. I will and shall have
victory some day.” 1.

अगदी ‘ब्ाांद’ च्याही प्रकाशनापूिी १८६६ साली के लेल्या या
सावभवनिेष प्राक्कथनाचे इब्सेनने अखेर एका ऐवतहावसक सत्यात पररितचन करून
दाखिले.
सबांध नाट्यसृष्टी ज्या एका विवशष्ट प्रायोवगक अिस्थेतून जात होती त्या
काळात इब्सेन नाट्यलेखन करीत होता.
इब्सेनचे पवहले नाटक १८५० मध्ये प्रवसद्ध झाले ि शेिटचे नाटक
१९व्या शतकाच्या अखेरीस. ह्या ५० िषांच्या कारकीदीत इब्सेनने एकू ण २७ नाटके
वलवहली. ह्याबरोबरच त्याच्या नाट्यकलेचा उत्तरोत्तर विकास होत गेला.
इब्सेनच्या लेखनािर प्रामुख्याने स्कँ वडनेवव्हयन, फ्रेंच आवण जमचन ह्या
सांप्रदायाांचा प्रभाि पडला, त्याांचे सखोल पररशीलन करून स्िीकृ ती, बवहष्कृ ती आवण
सांस्कार याद्वारे अनेक प्रयोग करून आधुवनक नाट्यकला आवण िाङ्मयाच्या िेत्रात
निप्रितचन घडिून आणले.
ियाच्या आठव्या िषी िवडलाांच्या ददिाळखोरीने झालेली कु टुांबाची
िाताहात, त्याच्या स्ितःच्या अनौरसतेची सिचश्रुत अफिा, दाररद्र्यामुळे स्ितःच्या
पायािर उभे राहण्यासाठी वग्रमस्ता येथे करािे लागलेले प्रयाण, तेथेच ियाच्या
एकोवणसाव्या िषी प्राप्त झालेले अनौरस पुत्राचे कलांदकत जनकत्ि ह्या साऱ्या विखारी
दुःखाांनी तो अांतबाचह्य वनरवतशय विद्ध झालेला होता.

भाषासौष्ठिासाठी अगदी अखेरपयंत ज्या बायबलने त्याची सोबत के ली,
त्याच्या िाचनाचा प्रारां भ इब्सेनने ियाच्या सहाव्या िषीच के ला होता. प्राथवमक
शाळे तच लॅरटन आवण जमचन भाषेचे धडे त्याने वगरिले होते. वमके ल मँडेट ह्या प्रख्यात
वचत्रकाराकडू न त्याने वचत्रकलेची दीिा घेतली होती. िेन्स्टॉप येथील जुन्या घरी
सापडलेल्या पुस्तकाांच्या भाांडारातील वडके न्स स्कॉट, व्होल्बगच, व्होल्टेयर, फ्रेडररक
वब्मेयर, फ्रू, वजलेम्बगच, दकके गाडच सॉरे न आवण स्कँ वडनेवव्हयन भाषेतील
शेक्सवपअरच्या नाटकाांची भाषाांतरे इ. सावहत्याचे वग्रमस्ता येथे औषधविक्रेत्याकडे
उमेदिारी करतानाच अधाशीपणे िाचन के ले. आरां भी ज्याचा आदशच इब्सेनने घेतला
होता त्या ओएलेंचलागर ह्या नाटककार ि किीच्या सावहत्याचे तसेच सयमक पद्य
आवण औपहावसक कविता याांच्या रचनेचे आदशच त्या किींपासून त्याने घेतले त्या
हेविक व्हेजेलँड ह्या किीच्या सावहत्याचे अध्ययनही त्याने ह्याच काळात के ले.
अशाररतीने

‘कॅ टेलावयन’

(१८५०)

ह्या

आद्यतम

नाटकाच्या

लेखनापूिीच लेखनाची त्याची स्िायत्त जीिनानुभि आवण भाषा याांची मूस तयार
होऊ लागली होती. आता त्याला अध्ययन, चचांतन, कौशल्य आवण अवभनि प्रयोग
ह्याद्वारे कलाकृ तींची वनर्मचती करीत उत्तरोत्तर विकास साधीत पररणती गाठायची
होती.
‘कॅ टेलावयन’ वलवहण्यापूिी त्याच्या भोितालची सामावजक आवण
राजकीय पररवस्थती अशाांत होती, ह्या नाटकाच्या दुसऱ्या आिृत्तीच्या प्रस्तािनेत तो
म्हणतोः
“Those were turbulent times. The February Revolution
the uprising in Hungary and elsewhere, the war over Schleswigthe powerful influence for long to come.” 2.

यामुळे त्याची अांतस्थ प्रेरणा चेतिली गेली ि पररणामी वशलर, आवण
ओएलेंचलागर द्वारा आत्मसात के लेल्या शेक्सवपररयन तांत्राचा िापर करून त्यानेही
बांडाच्या स्िरूपाची शोकाांवतका वलवहली. ह्या नाटकातील कॅ रटलाईनचे वचत्र त्याने
वशलेररयन पद्धतीच्या उदात्त गुन्हेगाराप्रमाणे रे खाटले. त्याचप्रमाणे दोन
परस्परविरोधी स्िभािाच्या वियाांमधील पौरूषत्िाच्या वचत्ररे खाटनाचा आरां भ
त्याने ह्या नाटकातून के ला.
इथपयंत अवभमान िाटािा असे िाङ्मय िस्तुतः नॉिेजिळ नव्हते. के िळ
जन्माने नॉिेवजयन असलेला नाटककार लूदविग होलबगच (१६८४-१७५४) हाच काय
तो आांतरराष्ट्रीय कीतीचा लेखक होता, आवण नांतर १९व्या शतकात हेविक व्हगेलँड
आवण जे.एस्. िेलहॉिेन हे विख्यात किी होते. तर इब्सेनचे समकालीन ब्योनचसन,
तसेच ब्योनचस्टजेन हा नाटककार इब्सेनपेिा ५१ िषांनी लहान होता तर असमाँड
चव्हांजे हा राष्ट्रीय भाषा सांशोधक, पत्रकार आवण टीकाकार होता. पाऊल बॉटन
हानसेन हे इब्सेनपेिा ियाने मोठे ि अवधक प्रबुद्ध होते. पाऊल बॉटन हानसेनकडू न
सौम्य आवण विनोदगभच व्याजोक्ती, ब्योनचसनकडू न अमोघ वनष्ठा ि दृढ आत्मविश्वास
तर एकाच िेळी बोचकता ि स्नेहपूणचता, हासू आवण आसू याांनी युक्त असलेली शैली
त्याने चव्हांजेकडू न उचलली- वपअर चजांटचे स्िभािवचत्र हे चव्हांजेच्या शैलीचे वनदशचक
आहे.
कॅ टीलाईन, द बररयल माऊांड, द ग्राऊज इन जस्टेदाल ि नॉमाच
पूिचसुरींपासून प्रभावित होऊन वलवहलेली ही चारही आद्यतम नाटके प्राथवमक
स्िरूपातील ि अवतशय अपररपक्व अिस्थेतील आहेत.
सयमक, वनयचमक तसेच सांवगतीका, एकाांदककाांपासून तीन अांकी,
एकप्रिेशी- बहुप्रिेशी (११ प्रिेशाांपयंत) नाट्यरचना प्रकार त्याने नाटकात हाताळले.
ह्याच काळात म्हणजे १९व्या शतकाच्या प्रारां भी नॉिेला स्िातांत्र्य
वमळाले होते. िीर िृत्तींची जाणीि करून पुराण कथाांना उजाळा देणाऱ्या राष्ट्रीय
अवभमानाने लोक प्रभावित झालेले होते म्हणूनच इब्सेनने आपल्या पवहल्या नाटकात

प्राचीन रोमचा विषय न हाताळता नॉिेचा राष्ट्रीय ऐवतहावसक विषय हाताळायला
हिा होता अशी टीकात्मक अपेिा त्या िेळी लोकाांकडू न होऊ लागली. हा युगधमच
इब्सेनला डािलता आला नाही. त्याने प्राचीन िीर कथा, मध्ययुगीन पोिाडे,
लोकगीते आवण लोककथा, इवतहास आवण दांतकथा इत्यादी साधनाांचा प्रेरणाथच शोध
घ्यायला सुरूिात के ली.
टीके ला अनुलिून प्रचवलत राष्ट्रीय वनभचरशीलता िादाचा सूर असलेली
The Warriors Barrow ही एकाांदकका The Grouse in Justedal हे चार अांकी
नाटक आवण Norma ही विडांबनात्मक सांवगतीका त्याने वलवहली. २६ सप्टेंबर
१८५० मध्ये The Warriors Barrow या नाटकाचा Christiania Theatre मध्ये
प्रयोग झाला. रां गभूमीिर सादर झालेले इब्सेनचे हे पवहले नाटक. ह्या नाटकाच्या
वनर्मचतीमुळे इब्सेनला विश्चेवनया रां गभूमीिर विनामूल्य नाटके पाहण्याची तसेच
Manden (The man) ह्या वनयतकावलकातून नाटकाांिर टीका करण्याची अनुमती
वमळाली. त्यात त्याचे रां गभूमीविषयक अनेक महत्त्िपूणच टीकात्मक लेख तसेच त्याने
त्या काळात वलवहलेल्या अनेक कविता प्रवसद्ध झाल्या.
१३ एवप्रल १८५१ मध्ये Kaal Gulzkow च्या Zopfund Schwert
च्या वनर्मचतीिरचे त्याने के लेले परीिण प्रवसद्ध झालेले होते. त्यात त्या काळात त्याची
नाटके अवतशय प्रवसद्ध झाली होती अशा मान्यिर Eugene Scribe च्या नाटकाांना
वनरथचक ठरिले होते. या टीके त तो म्हणतोः
“When, year in and year out, one has grown
accustomised, as our theatre-goers have, to Scribe and Co’s sugar
comedy dramas, well spiced with suitable quantifies of various
pretay subscrituters, it is only natural that the more solide German

fare must strike even the ostrich stomach of our public as
somewhat indigestible. ” 3.
भािी काळात स्क्राईबचे नाट्यतांत्र स्िीकारताना त्याने त्यात जे
महत्त्िपूणच पररितचन घडिून आणले त्यासांदभाचतील हा प्रथमारां भ होता.
६ नोव्हेंबर १८५१ मध्ये ओल बुल नािाच्या सुप्रवसद्ध नॉिेवजयन
सारां गीिादकाने बजेन येथील द नॉस्कच वथएटर येथे त्याला नोकरी देऊ के ली.
‘नाटककार म्हणून रां गभूमीचा सहाय्यक’ असा जरी ह्या करारात वनदेश के लेला होता
तरी अवभनेत्याांना मागचदशचन करणे तसेच नाट्यवनर्मचती (production) चा सारा
कायचभार साांभाळणे हेही त्यात अवभप्रेत होते.
ह्यापूिी डॉक्टर, वचत्रकार, नाटककार, टीकाकार, पत्रकार आवण किी
ह्या साऱ्या महत्त्िाकाांिाांपैकी एकही त्याला आकषूच शकत नव्हती. त्याच्या कलात्मक
विकासातील िळणाकडे स्पष्ट वनदेश करणारी त्याच्या व्यवक्तगत जीिनतील
महत्त्िाकाांिा वनवश्चत करणारी अशी ही महत्त्िपूणच घटना होती. प्रेिकाांच्या
अवभरूचीनुरूप योग्यता असलेली नाटके , विश्चेवनयात सुप्रवसद्ध असलेली ि मागणी
असलेली फ्रेंच कु टुांबवचत्रे (Conversation pieces) सादर करण्यात रां गभूमीचे
अप्रवशवित कलािांत असमथच होते, ही त्या रां गभूमीच्या सांचालकाांपुढील मोठी समस्या
होती. त्यात उग्र राष्ट्रावभमानाने प्रेररत झालेल्या बजैन वथएटरचे अवभनेते, वनदेशक,
इतके च नव्हे तर पाश्वचसूचकसुद्धा जन्माने नॉिेवजयनच असले पावहजेत असा दांडक
घालून ददलेला होता.
ह्यािर उपाय म्हणून सवमतीने इब्सेनला परदेशात, विदेशी रां गभूमीचा
अभ्यास करण्यासाठी आवण योग्य अशी नाटके उपलब्ध करण्यासाठी १३ एवप्रल
१८५२ मध्ये ३ मवहन्याांच्या कालािधीसाठी कोपनहेगन, बर्लचन, ड्रेसडेन आवण हॅम्बगच
येथे पाठिले.

तेथून परत आल्यािर अवभनेत्याांना मागचदशचन करण्याबरोबर रां गमांचाची
सजािट, सामुग्री, कलािांताांची िेशभूषा इ. पुरिण्याची जबाबदारी त्याने पार
पाडािी असा त्याच्याकडू न करार वलहून घेतला होता, तसेच परतीनांतर रां गभूमीचा
मागचदशचक ह्या पदािर ५ िषांकररता त्याची वनयुक्तीही के ली जाणार होती.
ह्या सांधीच्या रूपात, नाट्यकला आवण नाट्यिाङ्मय या िेत्रातील
अनुभूतीचे एक निे, विस्तीणच वितीज इब्सेनपुढे खुले झाले.
ह्या प्रिासात कोपनहेगन येथील युरोपात श्रेष्ठ रां गभूमी म्हणून गाजलेल्या
िर इां ग्लांडपेिा उत्कृ ष्ट कलािांताांनी युक्त आवण फ्रान्स ि जमचनीच्या तोडीचे
आांतरराष्ट्रीय भाांडार असलेल्या रॉयल वथएटरशी त्याचा पररचय झाला. ज्या मान्यिर
किी आवण नाटककाराचा इब्सेनिर प्रभाि पडला, ज्याच्या अनेक सौम्य सुखावत्मका
(Vaudeville) पुढे इब्सेनने बजेन आवण विश्चेवनया रां गभूमीिर सादर के ल्या त्या
जॉन लुदविग हेबगचशी त्याचा येथेच पररचय झाला.
ह्या रां गभूमीिर त्याने प्रथमच प्रत्यि शेक्सवपअरची हॅम्लेट, ककां गवलयर,
रोवमओ अँड ज्युवलएट आवण ऍज यू लाईक इट; होलबगचची द लाईन इन द रूम,
हेविक अँड पॅरावनला, पॅरावनलाची वब्फ वमस्रेस-शीप आवण द उमन ऑफ वव्हम्स,
ओहलेंचलागरची क्वीन मागाचररता, द व्हायककां ग ऍट बायझँरटम आवण अलच हॅकॉन द
माईटी; मोझाटचचे डॉन वगिोव्हानी आवण हेबगचच्या प्रवसद्ध सौम्य सुखावत्मका इ.
सुखाांवतका, शोकाांवतका ि सांवमश्र प्रकारातली नाटके पावहली. नॉिेवजयन
कलािांताांपेिा श्रेष्ठ ि सुप्रवसद्ध अशा मायके ल व्हीचे, जॉन लुईस हेबगच होएडत ह्या
कलािांताांना त्याांच्या उत्कृ ष्ट भूवमकाांमध्ये त्याला पाहता आले. त्याच्या लेखनािर
ज्याचा अवतशय महत्त्िपूणच प्रभाि पडणार होता ते हमचन हेटजरचे ‘दास मॉडनच ड्रामा’
हे पुस्तकही ह्याच िेळी त्याच्या िाचनात आले. त्यातल्या दोन िैवशष्ट्याांनी त्याला

आकषूचन घेतलेः एक म्हणजे ऐवतहावसक नाटकाच्या सांदभाचतील आवण दुसरे म्हणजे
माचेन लास्पेल ककां िा वनभचरशील पररकथात्मक सुखाांवतकाांच्या सांदभाचतील.
ऐवतहावसक नाटके ही मानसशािीयदृष्ट्या आधुवनक काळानुरूप
वलवहली जािीत. शतकानुशतकापासून ना मनुष्य स्िभािात कधी पररितचन झाले, ना
आिश्यक त्या बदलासह मानिी सांघषाचच्या पररणामात. दुसऱ्या शब्दात ऐवतहावसक
नाटक हे ऍडम ओहलेंचलागर ह्या सांगीतहीन भव्य सांवगतीके सारखे वलवहले जाऊ नये
तर मानसशािीय पात्रसांघषच म्हणून वलवहले जािे. ती गांभीर नाटके , चोरून ऐकलेली
सांभाषणे, अडथळ्याची पात्रे, प्रभािी साम्ये इ. सारख्या सिचसामान्यपणे विलिण
योगायोगाच्या सामग्रीने स्क्राईबच्या नाट्यतांत्राप्रमाणे खचून भरलेली नसािीत. मग
ती ऐवतहावसक असोत की आधुवनक असोत. ह्या गोष्टी सुखावत्मकाांमध्येच चाांगल्या
िाटतात; पण गांभीर नाटकात मात्र स्िभािपररपोष आवण सांघषच ह्यालाच महत्त्ि
असते असे प्रवतपादन करून त्याला आदशचभूत आधार म्हणून तो हेटनर,
शेक्सवपअरच्या कॉरीओलॉनसचे उदाहरण देतो.
वनभचरशील पररकथात्मक सुखाांवतका (मॉचेन लस्टवपएल) प्रकारच्या
नाटकासांबांधी हेटनरला महत्त्िाचे हे िाटते की त्यात प्रात्यविक िास्तिता आवण
लक्पनारम्यता या परस्परविरोधी अशा विश्वाांचा परामशच घेतलेला असतो; या
प्रकारातील उत्कृ ष्ट नाटकाांमध्ये ही दोन विश्वे सातत्याने अशी सविद्ध आणली जातात
की स्िप्नजगत हे सत्य आवण वििेकाचा उगम आहे असे दाखिले जाते आवण त्याच
िेळी प्रात्यवहक िास्तिता ही हास्योत्पादक आवण अिास्तिासमान बनिली जाते. या
प्रकारातील A Midsummer Night’s Dream ह्या शेक्सवपअरच्या नाटकाचे प्रमुख
उदाहरण हेटनर देतो.
ह्या

नाट्यप्रकाराांचे

विवशष्ट

आकषचण

स्कँ वडनेवव्हएन्सना

होते.

ओहलेंचलागर, हेबगच आवण होस्ूप याांनी आपल्या नाटकात असे प्रयोग के ले. इब्सेनची

पुढील पाच नाटके ही ऐवतहावसक आवण वनभचरशील पररकथात्मक सुखाांवतका ह्या
प्रकारातील असून ह्या प्रत्येक नाटकात त्याने हेटनरच्या आदेवशकाांचे पालन के ले आहे.
ऐवतहावसक िस्तुवस्थतीशी वचकटू न राहण्याच्या दुसऱ्या आदेवशके कडे मात्र इब्सेनने
शेक्सवपअरप्रमाणेच दुलचि के ले आहे.
फ्रेडररक हेबेल ह्या तरूण जमचन नाटककाराने १८४३ साली वलवहलेल्या
माररया मॅगडेइना ह्या नाटकाकडेही हेटनरने लि िेधून घेतले होते. हेटनरला
सामर्थयचशाली अवतनाट्य िाटते. ते खेड्यातील सिचसामान्य लोकाांविषयी शब्दािडांबरी
भाषेत वलवहलेले असून तत्त्िविचाराच्या शोकाांवतके चे प्रमुख उदा. म्हणून
सोफोवक्लसच्या इलेक्रा आवण गटेच्या फाऊस्टच्या पांक्तीस बसण्यायोग्य असून
मध्यमिगीय शोकाांवतका ही गहन आवण काव्यमय जरी असली तरी कशी वनरथचक
असू नये ह्याचे उत्कृ ष्ट उदा. आहे.
प्रात्यवहक िास्तिता आवण कल्पनारम्यता ह्या परस्परविरोधी विश्वाांना
एकवत्रत आणण्याचे सूत्र इब्सेनने उत्तरोत्तर विकवसत के ले.
कोपनहेगन आवण ड्रेसडेन येथील अभ्यास पयचटनासह इब्सेनने ५ िषे १० मवहने
एिढा कालािधी बजेनमध्ये घालिला.
ह्या काळात त्याच्या पयचिेिणाखाली अनेक नाटकाांच्या रां गीत तालमी झाल्या
आवण ह्याच काळात त्याच्या आमदनीत एकू ण १४५ नाटकाांची वनर्मचती झाली.
त्यापैकी ७५ फ्रेंच नाटके होती, २१ स्क्राईबची होती तर उिचररत अधी त्याच्या
सांप्रदायातील बायारड, डु मानोइर, मेवलसवव्हलेर इ. कु शल नाटककाराांची होती.
दरिषी इब्सेनने स्ितः नाटक वलहून ते प्रदर्शचत करािे अशीही जबाबदारी
त्याच्यािर होती. त्यानुसार २ जानेिारी १८५३ ह्या िषी म्हणजे रां गभूमीच्या
वतसऱ्या िधाचपन ददनावनवमत्त इब्सेनने स्ितः वलवहलेले St. John’s Night हे नाटक

प्रदर्शचत झाले. इब्सेनचे हेच एकमेि नाटक असे होते की ज्याच्या प्रकाशनास त्याने
स्ितः अखेरपयंत अनुज्ञा ददली नाही. ह्याचे कारण साांगताना तो म्हणतो,

I hereby declare once and for all that I neither wish to nor have the
right to allow the play ‘Midsummer eve’ to be included in a collection
of my works. The play is miserable product that did not really came
from my hands. It is built on careless clumsy outline that I once got
from a student friend (Theodore Bernhoft) reworked and signed my
name to, but if it cannot now possibly recognize is as mine. 4.

ह्या नाटकाच्या लेखनकाळात तो २२ फ्रेंच नाटके बसित होता त्यामुळे फ्रेंच
नाटकाांचा ह्या नाटकािर प्रभाि पडणे सहज शक्य होते. त्यािेळ स्कँ वडनेवव्हयामध्ये
आलेल्या अ्भुत पररकथाांच्या परां परे ला इब्सेन डािलू शकला नाही. हरमन
हेटनरच्या लेखनातील सूत्राांचा अिलांबही इब्सेनने ह्याच नाटकातून के ला. इब्सेन
स्ितःच ह्या नाटकाला पररकथात्मक सुखाांवतका म्हणतो. ह्या नाटकातील पात्रे, दृष्ये
तत्कालीन समाजातील प्रवतचबांबे दशचितात. तर िनदेिता, वपशाच्च, जादूच्या दारूचा
घोट इ. गोष्टी त्यातली अ्भुतरम्यता प्रदर्शचत करतात. तत्कालीन समाजाचे
िास्तििादी दशचन घडिून त्याने अवतशय कठोर शब्दात िैचाररक समस्या माांडली.
पुढील िधाचपनददनी म्हणजे २ जानेिारी १८५५ मध्ये Lady Inger of
Østråt हे नाटक प्रदर्शचत झाले. ऍररस्टॉटलच्या अवभजात ऐक्यत्रयाचे पालन करणारे
५ अांकी ३५ प्रिेशातील सांपूणच गद्यात वलवहलेले हे त्याचे पवहले नाटक. १८५४ मध्ये
त्याने जी १४ फ्रेंच नाटके वलवहली होती त्यात स्क्राइबची ऍवड्रयेररने वलकोयुव्हेररने

आवण लेस काँरॅडी ला ररने डी नािारे ही दोन श्रेष्ठ कपटनाट्ये ही त्याने बसिली होती.
ही नाटके समोर ठे िून त्याने लेडी आयांगर ऑफ ओस्रॅट ह्या नाटकाची स्क्राइबच्या
नाट्यपद्धतीनुसार रचना के ली आहे. हेटनरच्या भािाथाचने ही ऐवतहावसक शोकाांवतका
आहे.
२ जानेिारी १८५६ मध्ये त्याच्या द दफस्ट ऍट सुलहॉग ह्या नाटकाचा
प्रयोग झाला. ह्यातही इब्सेनने फ्रेंच नाट्यरचनापद्धतीचा अिलांब के ला आहे.
बजेन येथील िास्तव्यात अनेक नाटकाांच्या वनर्मचतीपासून तर
प्रयोगापयंत; नेपर्थय, िेशभूषा, नाट्यददग्दशचनासह सिच रां गतांत्राांचे साद्यांत अध्ययन
इब्सेनने के ले. त्या काळात त्याने वलवहलेल्या नाटकाांच्या प्रिेशलेखनािरून प्रत्येक
नाट्यवनर्मचतीची तो दकती वचदकत्सक िृत्तीने तयारी करायचा हे स्पष्ट होते.
त्याच्याबरोबर काम करणाऱ्या हरमन लॉडविगला १० माचच १८७५ मध्ये ड्रेसडेनहून
वलवहलेल्या पत्रात इब्सेन स्ितः म्हणतो,

Yes, these years in Bergen where indeed my
years of apprenticeship. 5.
परां तु ह्या त्याच्या यथाथच उमेदिारीत ज्या प्रस्थावपताांचे त्याने अनुसरण
के ले- नाट्यतांत्राचा आवण तत्त्िविचाराांचा के िळ अिलांबच के ला नाही तर त्यािर
योग्य ते सांस्कार करून ह्याांचा विकास साधला- त्यात स्क्राइब, डु मासफील्स्, ि
ऑडवगयर ह्या फ्रेंच आवण हेबल या जमचन नाटककाराांचा प्रामुख्याने अांतभाचि होतो.
युजीन स्क्राइब (१७९१-१८६१) ह्या फ्रेंच नाटककाराने ४०० विषम
नाटके आवण सौम्य सुखावत्मका वलवहल्या. तो कल्पक आवण प्रभािशाली नाटककार
ि रां गभूमीचा अवतशय उत्कृ ष्ट वशल्पकार असून तो सुविवहत नाटकाांचा जनक होता.
त्याचा चररत्रकार एन्. सी. आरविन म्हणतो,

“Practically every innovation, every reform, every
novelty found in the drama of the nineteenth century originate
with Scribe, and the highest point in the development of the
main genres of dramatic literature was reached in his place.” 6.
फ्रेंच राज्यक्राांतीच्या काळात इतर कलाांप्रमाणेच नाट्यकलाही ओहोटीस
लागली होती, परां तु जेव्हा शोकाांवतके विरूद्ध युद्ध सुरू झाले तेव्हा सुखाांवतके चा
शाांततामय प्रिास सुरू झाला. स्क्राइबच्या लेखनात त्या विकासाची पराकाष्ठा झाली
आवण त्याद्वारा १९व्या शतकातील समग्र युरोवपयन नाट्यािर त्याचा सामर्थयचशाली
प्रभाि पडला.
“िुद्र वनवमत्ते ही अनेकदा मोठे पररणाम घडिून आणतात, कळसूत्री
बाहुल्याांसमान व्यक्तीिर कायचकारण परां परे ची ही शृांखला प्रभाि पाडते.” -वपकाडच ह्या
फ्रेंच नाटककाराच्या ह्या जीिनविषयक वसद्धाांतािर स्क्राइबची नाट्यरचना पद्धती
आधारलेली होती.
Scribe म्हणतोः
“You go to the theatre, not for instruction or correction, but for
relaxation and amusement. Now what amuses you most is not
truth, but fiction. To respect what is before your eyes every day is
not the way to please you, but what does not come to you in your
usual life, the extraordinary, the romantic, that is what charms you,
that is what one is eager to offer you… The theatre is then very
rarely the expression of society; it is very often the inverse
expression.” 7.

स्क्राइबने सौम्य सुखावत्मकाांबरोबर लेखनास प्रारां भ के ला. वपकाडोचे
उदाहरण समोर ठे िून त्याने सौम्य सुखावत्मकाांचे सुखावत्मकाांत रूपाांतर के ले ि त्यातून
समाज ि प्रचवलत रीतीररिाज हे विषय जरी हाताळले तरी कथािस्तूांिरच त्याने
अवधक भर ददला.
स्क्राइबच्या नाट्यरचनेचे सूत्र साधे आहे. परां तु पद्धतीत विवभिता आहे.
त्याचा प्रस्थानचबांद ू (Point of Departure) त्याचे सांविधानक असून िेपणचबांद ू
(Point of Attack) सामान्यतः उकलीजिळ असतो; तीत सांभाषणे, जनाांवतके ककां िा
एकभावषते याांचा तो मुक्त िापर करतो. रहस्य राखून ठे िून तो प्रेिकाांना गोंधळात
ठे िीत नाही. त्याच्या पवहल्या अांकाच्या अखेरीस आवण दुसऱ्या अांकाच्या पवहल्या
भागात सिचच महत्त्िाच्या घटना स्पष्ट असतात. नांतर दारूकाम (Firework) सुरू
होते, पत्रे चुकतात, भ्ाांतीकृ त चमत्कार कोणत्याही िणी उद्भितात. सांविधानकाची
सिच पात्रे तो एकत्र गुांफतो आवण अखेरीस अवतशय कु शलतेने तो ते उकलतो. त्याचे
सांविधानक कृ वत्रम असले तरी तो ते अवतशय वनपुणतेने हाताळतो आवण
बुवद्धचापल्याद्वारे आल्हादकारक बनितो. रहस्य, विस्मय आवण आकवस्मक प्रकट होणे
ह्या गोष्टी याांवत्रक असल्या तरीही यांत्रसामुग्री इतक्या सुरळीतपणे आवण वनश्चलतेने
कायच करते की वतच्यामुळे त्यात अडथळा आल्यासारखे िाटत नाही. लावलत्यपूणच
द्रुतगतीने तो परमोच्च चबांदप्र
ू त जातो. गुांतागुांतीची गुांफण तो कलाबतुच्या रचनेसारखी
सुांदर ि स्फरटकित करतो. वसद्धतेत तो दि असून िस्तुवस्थतीच्या विकासातील त्याचे
कौशल्य अप्रवतम असते.
भािवििशतेच्या आहारी तो जात नाही. रां गभूमीिरील त्याच्या पात्राांचे
गमनागमन कधीही असांभाव्य िाटत नाही. उकल ि ग्रांथीमोि तो एखाद्या क्लृप्तीद्वारा
जरी साधीत असला तरी अखेरचा पडदा पडल्यािर प्रेिकाांना अतार्कच क असे काहीही
िाटत नाही.

गुांतागुांतीची पररवस्थती वनमाचण करून त्यातील विस्मय िृचद्धांगत
करण्यातच के िळ त्याने आपले सारे नैपुण्य पणाला लािले असले तरीही त्याच्या
नाटकात सामावजक समस्या नाहीत असे नाही. परां तु समस्येपेिा तो आपल्या
सांविधानकाच्या रचनेकडे प्रेिकाांचे लि कें दद्रत करण्याचा प्रयत्न करताना ददसतो.
तो व्युत्पि विचारिांत नसला तरी त्याचे लेखन तकच दुष्ट नव्हते. त्याचा
जीिनविषयक दृष्टीकोन वनरामय होता.
स्क्राइबने नाट्यकलेतील अशा रचनेचा उच्चाांक गाठू न सुविवहत नाट्य
प्रस्थावपत के ले आवण त्याद्वारा १९ व्या शतकातील नाटककाराांना नाट्यकलेचे वशिण
ददले.
अलेक्झाांडर डु मास दफल्स (१८२४-९५) आवण अँवगयर जी.व्ही.ई.
(१८२०-८९) ह्या नाटककाराांिर जरी स्क्राइबचा प्रभाि होता तरी स्क्राइबपेिा
त्याांची मते वभि होती. रां गभूमी हा समाजाचा आरसा असूच शकत नाही असे
स्क्राइबचे मत होते तर प्रचवलत समाजाचे प्रवतचबांब नाटकात असते असे डु मास आवण
अँवगयरचे मत होते.
समस्या वनर्िचिादपणे हाताळण्यातच अँवगयर समाधान मानत असे तर
डु मास हा समस्येला उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करीत असे. डु मासचा शेिटचा पडदा हा
भूवमतीयइवतसाध्यम (Q.E.D.) च्या कृ त्याची आठिण करून देणारे असत ि
भािनेपेिा समस्येला अवधक महत्त्ि देत असे. तो उकलीला अत्यांत महत्त्ि देत असे
कारण तीत त्याच्या सांपूणच प्रश्नाच्या उत्तराचा अांतभाचि असे. समस्येला तो
प्रस्थानचबांदच
ू े स्िरूप देत असे.
डु मासच्या नाटकातील प्रत्येक पात्र पृथक िाटते. सूक्ष्म तपशीलासह
सिांगीण दशचन घडिण्यात तो आपले कौशल्य प्रकट करतो. विस्मयकारक कलाटणींनी

त्याची सांविधानके खच्चून भरलेली असतात. भूतकाळातील पडदे दूर करतानाच
कृ तींचा विकास घडिून आणण्याच्या तांत्राचा तो पररणामकारक िापर करतो.
अवभव्यक्तीबरोबरच कृ ती गवतमान होते आवण नैवतक समस्येची पररणामी अिस्था
अत्यािश्यक दृश्यात चर्चचली जाते. त्याच्या नाटकात एक अग्रगण्य पात्र असते, ते
लेखकाच्या मताांिर विचारविमशच करण्यात नेतृत्ि करते. ह्या लेखकाच्या प्रवतवनधीचे
सांयतशील नाटकातील िृांद ककां िा विभ्मशी साम्य आहे. परां तु त्याची भूवमका कळसूत्री
बाहुल्याांच्या सूत्रचालकागत होऊन सांपूणच कृ तीिर तो िचचस्ि गाजिू लागतो.
Dumas ने प्रबांधात्मक नाटके (Thesis play फ्रेंच Piece à these)
ही वलवहली. ही नाटके अशा तत्त्िविचारात्मक नाटकािर मोडतात; ज्यात सामावजक
समस्याांचे स्पष्टीकरण ि वनराकरण के लेले असते. नाटकात तत्त्िविचार असािेत ि
के िळ समाजवचत्रण पाहण्यापेिा प्रेिकाांनी नाटकातून विचार करण्याची दृष्टी
वमळिािी असे डु मास ह्या नाटकातून सुचवितो. रां गभूमी हा हेतू नसून साधन आहे ि
रां गभूमीने समस्याांचे वनराकरण करािे ह्या मताला तो वचटकू न आहे.
डु मासने नाटकाद्वारे प्रामुख्याने व्यवभचार आवण अनौरस सांतान ही
आशयसूत्रे तो हाताळताना जीिनविषयक सत्य साांगण्याची अवतशय धडपड के ली;
प्रामावणकपणाचा आदशच नाटकात माांडला. स्क्राईबचे एक तांत्रज्ञ म्हणून त्याच्या
सामर्थयाचचे तो एकीकडे कौतुक करतो तर त्याच्या सखोलता आवण प्रामावणकपणाच्या
अभािािर खेद प्रकट करतो; डु मास नाटकाद्वारे प्रबांध सादर करतो ि हे करताांना
सांविधानके असांभाव्य िाटािी इतक्या गुांतागुांतीची करून टाकतो.
स्क्राईब हा सांविधानकाांना महत्त्ि देणारा उत्तम तांत्रज्ञ होता तर डु मास
प्रेिकाांना विचार करायला प्रिृत्त करणारा उत्तम तांत्रज्ञ होता. समस्येच्या उत्तराचा

अांतभाचि असलेल्या एखाद्या िाक्यावशिाय ककां िा प्रसांगावशिाय डु मासच्या नाटकाचा
पडदा खाली येत नाही.
फ्रान्सपेिा जमचनीमध्ये मध्यमिगीय नाटक अवधक यशस्िी होत असे.
फ्रेडररच हेबेल (१८१३-६३) ह्या जमचन नाटककाराने प्रचवलत जीिनाच्या वनष्ठू र
शक्तींकडू न बळी ठरलेल्या, क्लेशपूणच जीिन जगणाऱ्या वियाांचे कटू ि वनराशािादी
वचत्रण आवण चचांतन आपल्या नाटकाांद्वारे के ले. माररया मॅगदावलना ही त्याची पवहली
आवण पररपक्व कलाकृ ती. ह्यात त्याने मध्यमिगीयाांकडू न झालेल्या िीच्या क्लेशाचे
वचत्रण के ले आहे. बाह्या सांघषाचची जागा अांतगचत सांघषाचने घेतल्याने हेबेलची
सामावजक शोकाांवतका वनमाचण होते. िैयवक्तक आवण सामावजक कायदे याांच्या
झगड्याचेच हेबेलने ह्या नाटकात नाट्यीकरण के ले आहे. Gygs and Sein Ring
आवण Herodes and Mariamme मध्ये त्याने िी ही पुरूषाची मालमत्ता असते
ही िीची समस्या हाताळलेली आहे. ह्याच िस्तुवस्थतीिर A Doll House हे
इब्सेनचे नाटक आधारले आहे. त्याच्या Judith ह्या नाटकात िाईट ि जुलमी
वििाहाांना तो भुताांची वनर्मचती करणारे वििाह म्हणतो.
इब्सेन आवण हेबेल ह्या दोन्ही नाटककाराांचे तत्िविचार सामान्यतः
सारखेच आहेत. विश्लेषणात्मक पद्धतीचा हेबेलने जरी पररचय करून ददला नसला
तरी पात्राांचे विश्लेषण आवण ितचमानकाळातील शोकात्म प्रसांगाांिर िरिर िुद्र
ददसणाऱ्या भूतकाळातील घटकाांचा कसा प्रभािशाली पररणाम होतो हे त्याने
आपल्या नाटकाांद्वारे दाखिून ददले आहे.
नाट्यकलेचा पुनरूज्जीिनकताच म्हणून इब्सेनचे जमचनी स्िागत करे पयंत
तरी त्याांच्यापुढे हेबेलचा आदशच होता.

२ जानेिारी १८५५ ला इब्सेनने Lady Inger of Østråt हे ५ अांकी
नाटक सादर के ले. ऍररस्टॉटलच्या अवभजात वनबंध (Three unities) प्रकारचे ह्यात
त्याने पालन के लेले असून ते अत्यांत गुांतागुांतीचे ि सांवमश्र वनभचरशील शोकाांवतके त
मोडणारे आहे. या नाटकात इब्सेन, ‘ऐवतहावसक नाटके ही मानसशािीयदृष्ट्या
आधुवनक काळाला अनुरूप अशी वलवहली जािीत’ ह्या हेटनरच्या आदेवशके ची
स्िीकृ ती तर ऐवतहावसक िस्तुवस्थतीशी वचकटू न राहण्याच्या आदेवशके ची िवहष्कृ ती
करताना ददसतो.
एवलनाची स्िदेश भक्ती आवण िैयवक्तक प्रेम ह्यातील सांघषच, डॅवनश
कारस्थानी ि व्यवभचारी वनल्स वलक्के आवण लेडी आयांगर याांच्यातील बुवद्धचातुयाचचे
द्वांद्व, लेडी आयांगरचे स्िदेशभक्त ि उदात्त ध्येयिादी वचत्रण, अनौरस पुत्रासाठी वतने
के लेला त्याग ह्या गोष्टी मानसशािीय दृष्ट्या आधुवनक काळाल अनुरूप अशा आहेत
पण त्याचबरोबर त्या कलेच्या गरजेनुसार इवतहास आवण पात्राांत मनोरां जक फे रबदल
करून वलवहल्यामुळे येथे ऐवतहावसक िस्तुवस्थतीशी फारकत झालेली आहे.
१८५४ मध्ये इब्सेनने आणखी १४ फ्रेंच नाटके बसिायला घेतली होती.
त्यात स्क्राइबची दोन प्रमुख कपट नाटके होती. Adrienne Lecouvaeur ि Les
Indėj endents आवण डु मासची La Fille du Régent ह्या नाटकाांचा अांतभाचि
होता. ही फ्रेंच कारस्थानी नाटके नजरे समोर ठे िून Lady Inger of Østråt हे नाटक
Scribe च्या पद्धतीने त्याने रचले होते.
मेजिानीच्या

ददिाणखान्याखाली

असलेल्या

तळघरातील

शिपेरटके तील आपल्या मृत बवहणीबद्दल सतत विचार करणाऱ्या एवलनाचे पात्र हे
िस्तुतः जमचन वनभचरशीलिादी नाटकातून घेतले आहे. माचच १८५३ मध्ये त्याने

वनर्मचलेल्या डु मासच्या Catherine Howard ह्या नाटकातून घेतलेले आहे. त्याच्या
वनभचरशील रां गछटा ह्या डेन्माकच च्या मागाचने जमचनीहून आल्या असे साांगून William
Archer म्हणतो,
“The point I would emphasize is that the conduct of the
intrigue in Lady Inger shows the most unmistakable marks of
his study of Scribe and the great French plot manipulates its
dexterity and its artificiality alike are neither German nor
Danish, but French. Ibsen had learnt the great secret of Scribethe secret of dramatic movement.” 8.
नािाांचा गोंधळ, अपररवचत परदेशस्थ, भुते, कागदपत्रे, विषाचे प्याले,
तळघरे , प्रथमदशचनी प्रेम, वखडक्याांमधून के लेली आकवस्मक आगमने, प्राणघातक
प्रमादी साम्ये, दबा धरणे, इत्यादी गोष्टींनी सांविधानकाची गुांतागुांत दाट के ली आहे.
ह्याद्वारा पूिचसुरींच्या नाट्यलेखन कलेच्या सिच क्लृप्तयाांचे ज्ञान इब्सेन प्रदर्शचत करतो.
परां तु ह्या क्लृप्तयाांचा प्रयोग स्क्राइबच्या कौशल्यपूणच पद्धतीने त्याने अजूनही के लेला
नाही असे ददसते.
दुबोध भाषा, भूतकाळातील घटनाांच्या लाांब वनिेदनाांमुळे नाटकाच्या
गतीत झालेले अडथळे , अखेरच्या अांकात गुांतागुांतीची उकल साधण्याच्या भरात
योजलेल्या गवतमान प्रसांगबाहुल्यामुळे पररणामैक्यास आलेली बाधा इ. गोष्टींमुळे
स्क्राइबचे सुविवहत नाट्यकौशल्य इब्सेनने अजून पुरेसे आत्मसात के ले नाही असे स्पष्ट
होते.
१८५५ मध्ये इब्सेनने १२ फ्रेंच नाटके बसिली. त्यापैकी La Part
Diable आवण Mon Eteile ही दोन नाटके स्क्राइबची होती तर बाकीची त्याच्या

अनुयायाांची होती. ह्या दरम्यानच्या काळात इब्सेनने द दफस्ट ऍट सुलहॉग हे नाटक
वलहून पूणच के ल्यािर त्याचा २ जानेिारी १८५९ मध्ये प्रयोग झाला. Danish
Kjæmpeviser ककां िा Romantic ballads िर या नाटकाची भाषाशैली
आधारलेली असल्यामुळे हेविक हट्झच च्या डॅवनश नाटकाच्या Svend Dyrings
House ह्या सुप्रवसद्ध नाटकाचे हे (The Feast at Solhaug) अनुकरण आहे असा
इब्सेनिर आरोप करण्यात आला. परां तु इब्सेनने ह्या आरोपाचा स्िीकार के ला नाही.
ओजस्िी

िैवणक

स्िरूपाचे

सांिाद

असूनही

ह्या

नाटकातील

खुसखुशीतपणा फ्रेंच नाटकाांचे स्मरण करून देतो. ह्या नाटकाबद्दल William Archer
म्हणतो,
“It may indeed be called Scribe’s Bataille de Dumas writ
tragic… All this ingenious dovetailing of incidents and working up
of misunderstandings, Ibsen unquestionably learned from French.
The French language, indeed, misunderstanding which, from Lady
Inger down to the League of Youth Ibsen employed so freely.” 9.
ह्या नाटकातील काही प्रसांग थोडे बदललेले तर काही स्िरवचत असले
तरी इब्सेनने त्याांची सांपूणच रचनापद्धती मात्र फ्रेंच सांप्रदायातूनच उचलली आहे हे
स्पष्ट ददसते.
स्क्राइबच्या उपरोक्त नाटकातील एकाच पुरूषािरील प्रेमासाठी दोन
वियाांमध्ये चाललेली स्पधाच यात दाखिली असून ह्या दोन वियाांपैकी एक वभत्री
असते. त्यात इब्सेनने बदल करून त्या ऐिजी वतचा निरा वभत्रा असतो असे दाखिले
आहे. ह्या कथासूत्राचा िापर इब्सेनच्या ह्या (The Feast at Solhaug) नाटकात

तर आहेच पण पुढे सुद्धा अनेक नाटकात ह्याचा त्याने वनरवनराळ्या पद्धतीने िापर
के ला आहे.
१८५८ मध्ये बजेन नाट्याभाांडारात Le Verre d’Eau नािाचे Scribe
चे एक विख्यात ि िैवशष्ट्यपूणच वनर्मचती म्हणून गाजलेले फ्रेंच नाटक अांतभूचत के ले
गेले. ह्या नाटकात अवतशय िुद्र कारणाांचा आवण योगायोगाांचा इवतहासािरील मोठा
प्रभाि हा आपला वसद्धाांत स्क्राइबने सूत्ररूपाने माांडला आहे. १८५० मध्ये म्हणजे
इब्सेनिर फ्रेंच नाट्यरचना पद्धतीचा प्रभाि पडण्याआधी ह्या नाटकातील बऱ्याचशा
भागाचे लेखन झालेले होते. ह्या नाटकाच्या दुसऱ्या अांकातील अवतशय मेहनतीने ि
श्रमपूिचकररत्या तयार के लेल्या भ्ाांतीकृ त चमत्काराच्या (quiproquo) दृश्याचा
अांतभाचि इब्सेनने नाटकािरील नांतरच्या सांस्काराचे िेळी के ला. म्हणून के िळ पाच
नाटकाांिर फ्रेंच नाट्यरचना पद्धतीचा पररणाम ददसत नाही.
इब्सेनने बजेनमध्ये सादर के लेल्या त्याच्या स्ितांत्र कलाकृ तींपैकी Olaf
Liljekrins हे अखेरचे नाटक होय. त्यानांतर Le Gendre de M.Poirier अत्यांत
महत्त्िाचे असे एकच नाटक इब्सेनच्या मुक्कामातील अखेरच्या मवहन्यात सादर झाले
ि त्यानांतर एवप्रल मध्ये बजेन रां गभूमीिरशी झालेला इब्सेनचा ५ िषांचा करार
सांपुष्टात आला.
उमेदिारीचा काळ सुरू होण्यापूिी म्हणजे इब्सेनिर स्क्राइबच्या
नाट्यकलेचा प्रत्यि प्रभाि पडण्यापूिी जरी इब्सेन स्क्राइबच्या नाट्यकृ तींना
‘Scribe and co.’s Sugar Candy Drama म्हणून वनरथचक ठरित असला तरी
बजेन रां गभूमीिर त्याच ‘Scribe and co.’ च्या नाटकाांची वनर्मचती करताना
वलवहलेल्या आपल्या स्ितांत्र कलाकृ तीत तो स्क्राइबच्याच रचनातत्त्िाचे अनुकरण
करताना ददसतो.

‘बोध ककां िा सुधारणा ह्यासाठी प्रेिक रां गमांददरात येत नसून श्रमपररहार
ि मनोरां जनासाठी येतात ि त्याांचे रां जन सत्यप्रदशचनाद्वारे न होता कवल्पत प्रदशचनाद्वारे
होऊ शकते’ ह्या Scribe च्या मताांचा स्िीकार करूनच त्याने ही नाटके वलवहली.
Scribe, Dumas Fills आवण Augier च्या के िळ सांविधानक
रचनातांत्राचाच इब्सेन येथे स्िीकार करताना ददसतो. Dumas Fills आवण Augier
ची समाजवचत्रणे ि सामावजक समस्या सखोलतेने हाताळताना तो ददसत नाही.
कथासूत्र वनिडताना इब्सेन स्थूल स्िरूपाच्या पररकथा (St. John’s Night)
इवतहास (Lady Inger of Østråt) िीरकथा (The Feast at Solhaug)
अ्भुतरम्य कथा (Olaf Liljekranes) अशा विवभिता ठे ितो. तसेच अनुक्रमे
गद्यपद्य सांवमश्र, सांपूणच गद्य, िैवणक ि सांगीतात्मक गद्य पद्य पोिाडा असे विविध
लेखनप्रकार तो हाताळतो. ३ अांकाांपासून ते ५ अांकाांपयंत अांकविभागणी तर २८
पासून ते ३५ पयंत प्रिेशाांचा अांतभाचि तो ह्या नाटकाांमध्ये करतो. ह्यािरून
रचनातांत्राच्या बाबतीत तो पूिचसुरींचेच अनुकरण करताना ददसतो.
५ एवप्रल १८५७ रोजी बजेन रां गभूमीशी त्याने के लेला ५ िषांचा करार
सांपुष्टात आला आवण Christiania येथील Norwegian Theatre मध्ये २१ ऑगस्ट
रोजी Stage Instructor आवण Artistic Director म्हणून त्याची वनयुक्ती झाली.
तेथे Henrik Bjerregraid चे सांगीतात्मक A Tale of the Mountains आवण
Henrik Wergeland ने वलवहलेला त्याचाच उत्तरभाग या दोन्ही पररवणत कलाकृ ती
त्याने सादर के ल्या. त्यानांतर तेथे सादर झालेली नाटके त्याने पूिी सादर के लेल्या

नाटकाांपैकीच होती. त्यािेळी तो Botten Hanger च्या Illusteret Nyhedsblad
मधून Bankpladsen येथील नाट्यप्रयोगाचे समालोचन तो वलवहत होता.
‘सिचसामान्यपणे पारां पाररक गरजेनुसार शोकाांवतका वलवहली जाते.
शोकाांत पात्राांमधील भव्यता, शुवद्धकरण, विचाराांची उत्तुांगता आवण अवभव्यक्ती,
सांकल्प आवण कृ ती हे ग्रीक शोकाांवतके चे कायच आपण दैनांददन जीिनाच्या िेत्राबाहेर
आहोत अशी भािना वनमाचण करणारे असते, नाटककाराने वचतारलेले विश्व हे
प्रेिकाांना पूणचपणे अपररवचत असते. प्रमुख पात्राांचा कलह आवण पराजय यात आपला
सांबांधच अवस्तत्िात नसल्यामुळे आपली सहानुभूती तो वमळिू शकत नाही.
शोकाांवतके ने अतीमानिीपेिा सिचसामान्य पररवचत माणसे सादर करािीत आवण
प्रवतके ही प्रकट न ठे िता एकसांध ठे िािीत.’ असे तो त्याच्या समालोचनात म्हणतो.
त्याच्या नाट्यजीिनाच्या प्रथमािस्थेत जमचनव्यवतररक्त इतर परकीय
भाषेच्या अज्ञानामुळे तो श्रेष्ठ कलाकृ तींपासून दूर रावहला, पण राष्ट्रिादी चळिळ
आवण प्राचीन स्कँ वडनेवव्हयन िाङ्मयाचा शोध ह्यात तो गुरफटला गेला होता आवण
समथच रूपाच्या शोधात अजूनही भटकत होता. सांयतशील शोकाांवतके च्या त्याच्या ह्या
पृथग् िासानेच त्याचे सामर्थयच त्याला स्िायत्ततेने आजमाियास लािले.
१९व्या शतकाच्या मध्यािर नॉिेतील स्िातांत्र्य तुलनात्मक दृष्ट्या
अजूनही निे होते. तथावप राजकीय तारूण्यािस्थेबरोबरच आपल्या प्राचीन
ऐश्वयाचच्या पुनःप्रत्ययाची लोकाांना अवभलाषा होती. इतर कलाांबरोबर िाङ्मयाद्वारे
आपला वचरकालीन इवतहास आवण श्रेष्ठ परां परा ह्याांचे त्याांना स्मरण करायचे होते.
त्यामुळे

इब्सेनसारख्या

तरूण

आवण

महत्त्िाकाांिी

लेखकाला

आपल्या

नाट्यसामग्रीसाठी नॉिेच्या गत इवतहासाकडे पाहण्यािाचून गत्यांतर नव्हते.

Lady Inger of Østråt हे नाटक वलवहताना इब्सेनने नॉिेचा
मध्ययुगीन इवतहास आवण िाङ्मय याांचा अभ्यास के ला होता. ह्याच िेळी दोन
प्रकारच्या पद्धतींनी त्याला आकृ ष्ट के लेः एक मध्ययुगीन लोककथा (Folk tales)
आवण पोिाडा (Ballad). यातील िीरकथाांचा (Sagas) अभ्यास करताना राजे
आवण टोळ्याांचे प्रमुख, पि आवण तट ह्यातील सांघषच त्याला फारसे आकषूच शकले
नाही. नांतर नॉिेच्या जुन्या कौटुांवबक बखरींचे N. M. Patersen ने के लेले भाषाांतर
(Historiske Fort oellinger om Islændernes Fœ dernes Fœrd hjemm
og unde) त्याच्या हाती लागले. त्यातील बफाचळ प्रदेशातील कौटुांवबक िीरकथाांनी
मात्र त्याला मोहून घेतले. त्याच्या मनात रुां जी घालत असलेल्या भािना, कल्पना
आवण विचार ह्याांचे मूतच स्िरूप त्याला ह्या िीरकथाांमध्येच सापडले. त्याांचे बदलते
दैि, पुरूष आवण पुरूष, िी आवण िी थोडक्यात मानिामानिातील सांघषच ह्यातच
त्याला महत्त्िपूणच, यथाथच चैतन्यमय जीिनाचे दशचन घडले. ह्या साऱ्या पृथक् , विवभि
िीपुरूषाांच्या साहचयाचतून त्याच्या मनःचिुांसमोर The Vikings ह्या नाटकाची
कच्ची, अस्पष्ट रूपरे षा तयार झाली. तशातच काही िषांपूिी प्रवसद्ध झालेल्या M. B.
Landstad
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(Norwegian Folksongs) चाही त्याने काळजीपूिचक सूक्ष्मतेने अभ्यास के ला.
पण ह्याच िेळी िीरकथाांची सामग्री आवण नाट्याचे विशेष धमच ह्या दोन
परस्परविरोधी मूलतत्त्िाांना एकवत्रत कसे आणािे ही इब्सेनपुढील मोठी समस्या
होती. मध्ययुगीन िीररसात्मक पोिाड्याांच्या अगदी विरूद्ध असलेल्या ह्या िीरकथा
इतक्या दूरस्थ, थांड, अवतभव्य आवण आत्मसांतुष्ट होत्या ि त्यातील पात्रे ही इतकी
तेजस्िी होती की त्याांचे नाट्यीकरण करणे अशक्यप्राय होते. आवण हा सारा
िाङ्मयप्रकार इतका असौम्य आवण िस्तुवनष्ठ महाकाव्यागत होता की त्यात आमुलाग्र

बदल के ल्यावशिाय तो स्िीकारता येणे शक्यच नव्हते, म्हणून के िळ िैवणक (Lyric)
छांदाच्या सांवमश्रणातूनच त्याला नाट्यीकरणाकडे िळिता येईल असे त्याला िाटले.
१८५७ च्या मे मध्ये Illustreret Nyhedsblad मध्ये प्रवसद्ध झालेल्या
त्याच्या ‘On the Heroic Ballad and its Significance for Literature’ मध्ये
तो म्हणतो,
“If then the poet is to create a dramatic work from this
epic material he must necessarily introduce a foreign element into
this given material, he must introduce a lyrical element because as
is well known, drama is higher compound of lyric and epic.” 10.
त्याच्या प्रवतपादनानुसार हे िैवणक मूल घटक (Lyrical Element)
िीरकथा (Sagas) मध्ये नसून िीररसात्मक पोिाड्याांमध्ये (Heroic Ballads)
होते. म्हणूनच इब्सेन िीरकथाांऐिजी िीररसात्मक पोिाड्याांकडे िळला आवण त्यात
मध्ययुगीन

िाङ्मयीन

वनभचरशीलतेबरोबरच

िीरकथाांमधील

कृ त्याांपेिा

स्िरमाधुयाचकडे त्याचे मन अवधक आकर्षचले गेले आवण ह्या प्रिोभातूनच The Viking
ह्या आकारहीन शोकाांवतके च्या सांकल्पनेचे तात्पुरते रूपाांतर The Feast at
Solhaug ह्या विणाकाव्यात झाले.
िैवणक मूलघटकाांच्या आिश्यकतेतून पद्यात नाटक वलवहण्याची कल्पना
त्याला सुचली. िाङ्मयीन आशय आवण भावषक माध्यम याांच्या सांबांधाच्या समस्येनेही
त्याला चचांताक्राांत के ले होते. ह्या साऱ्या विचारमांथनातूनच त्याला नाट्यकाव्याचा

निा उगम गिसला. म्हणून The Viking ह्या नाटकातील सांिाद गद्य असूनही
काव्यमय आहेत. ह्या दृष्टीने The Viking हे नाटक म्हणजे इब्सेनचा पवहला प्रयोग
होता.
मात्र त्याने ह्या िेळी नाट्यलेखनासाठी के लेला गद्य माध्यमाचा स्िीकार
म्हणजे िास्तििादाच्या ददशेने के लेले प्रस्थान नव्हते. कारण ह्या काळात Paris
Workshop मधून बाहेर पडलेल्या ताांवत्रकदृष्ट्या वसद्ध पण त्याच्या दृष्टीने नीरस
आवण तत्ितः वनरथचक अशा रां गभूमीिरील सुविवहत नाट्यामधील (Well made
play) िास्तििादाच्या प्रचवलत प्रकाराचा त्याला वतरस्कार िाटत होता. िाङ्मय
आवण काव्य ह्यापासून नाटकाची फारकत होऊ नये असेच इब्सेनला िाटायचे. The
Viking ह्या नाटकाच्या वलखाणाचे िेळी इब्सेनचा उद्देश के िळ अिास्तििादीच नव्हे
तर Nibe Iungenlied ह्या प्राचीन जमचन लेखनातील ही कल्पना इब्सेनने The
Viking वलवहताना घेतली होती.
नाटकाला आदद, मध्य आवण अांत असले पावहजेत ह्या ऍररस्टॉटलच्या
अपेिेच्या दृष्टीने शेक्सवपररयन नाटकात प्रस्ताि (introduction), विकास (rise),
परमोच्च चबांद ू (climax), वनकराचा चबांद ू (return or fall), पयचिसान
(Catastrophe) ह्या पद्धतीची रचना असे.
इब्सेनने शेक्सवपअरचे तांत्र Shiller आवण Oehlenschläger माफच त
आत्मसात के लेले होतेच. वशिाय उमेदिारीच्या काळातील स्क्राइब प्रभृतीच्या

तांत्राचाही त्याच्यािर प्रभाि होताच. ह्या पूिचसुरींच्या तांत्राचा सांवमश्र िापर त्याने
Catilina ह्या आद्य नाटकापासून ते Olaf Liljkrans पयंतच्या नाटकात के ला.
The Viking ह्या नाटकापासून मात्र त्याने आपल्या एका िेगळ्या
स्िायत्त रचनातांत्राच्या िापरास प्रारां भ के ला.
William Archer म्हणतो,
“It is true that in The Vikings he already showed himself a
master in his art. The great revelation- the disclosure of the fact
that Sigurd, not Gunnar, did the deed of prowess which Hiördis
demanded of the man who should be her mate- this crucial
revelation is brought about in a scene of the utmost dramatic
intersity. The whole drama of the past, indeed- both its fact and its
emotions- may be said to be dragged to light in the very stress and
pressure of the drama of the present.” 11.
शेक्सवपअरच्या प्रस्ताि, विकास, परमोच्च चबांद,ू वनकराचा वबदू ि
पयचिसान ह्या क्रमानुसारी तांत्राचा त्याग करून इब्सेनने वनकराच्या चबांदप
ू ासूनच
नाटकाला सुरूिात के ली. भूतकालीन घटनाांशी ितचमानकालीन घटनाांची वनकटिती
आांतगुंफण करून, भूतकालीन घटनाांच्या प्रकटीकरणाबरोबरच, प्रस्ताि ककां िा नाांदी
याांचा िापर न करता ितचमानकालीन घटनाांचे उत्तरोत्तर आविष्करण करण्याच्या
अवभनि पद्धतीचा त्याने अिलांब के ला.
इब्सेनचे हे नाट्यतांत्र म्हणजे पश्चातदशी नाट्यतांत्र Retrospective
Technique होय. ह्या तांत्राचा िापर त्याने A Doll House पासून ते John

Gabriel Borkman पयंतच्या नाट्यमावलके त के ला असला तरी त्याचा अत्यांत
प्रभािशाली िापर Ghosts ह्या नाटकात के ला आहे.
१८५८ मध्ये िैिावहक जीिनात प्रिेश के ल्यािर इब्सेन पराकाष्ठेच्या
आर्थचक अडचणीत सापडला होता. प्रिासी वशष्यिृत्तीसाठी त्याने सरकारकडे जो अजच
के ला होता तोही नामांजूर झाला होता. ज्या वथएटरमध्ये तो काम करीत होता त्याला
विश्चेवनया येथील डॅवनश वथएटरशी टक्कर द्यािी लागत होती, त्यामुळे तेही
डबघाईला आले होते. त्याने वलवहलेले The Viking रां गभूमीिर अयशस्िी ठरले होते
आवण वथएटरच्या कामात दुलचि के ल्यामुळे त्याच्यािर टीका होऊ लागली होती. अशा
कठीण आपत्तींच्या काळातही त्याने Love’s Comedy हे नाटक वलवहले.
The Viking च्या लेखनकाळातील समस्येप्रमाणेच Love’s Comedy
च्या नाट्यरूपाबद्दल (Dramatic Form) त्याच्या मनात उद्वेग आवण प्रिोभ माजला
होता- ही आधुवनक सुखाांवतका गद्यातच वलवहली जािी आवण वतच्यातील पात्राांनी
सुसांस्कृ त भाषेतच बोलािे असे त्याला िाटे, पण िीरकथात्मक नाट्यलेखन आवण
मध्ययुगीन अ्भुतरम्य िातािरण वनर्मचती याांच्या सियीपासून तो स्ितःला मुक्त करू
शकत नव्हता. सिचसामान्य सांिादरचना त्याला दुरापास्त िाटली त्यामुळे ज्यात त्याने
कौशल्य सांपादन के ले होते अशा सयमक पद्यरचनेकडे तो पुन्हा िळला.
हे औपहावसक नाटक वििाहविषयक आहे. ‘वििाहाच्या विधीमान्य
अवशष्ट रूढींचे पालन के ल्यामुळे सौजन्याचा ऱ्हास होऊन त्याचे ढोंगी प्रेमात,
दाांवभकतेत रूपाांतर होते. तेथे खऱ्या प्रेवमकाांचे प्रेम न राहता खोटेपणा मात्र उरतो’
याचा वतरस्कार इब्सेनने ह्यात व्यक्त के ला आहे. िास्तिता आवण आदशच यातील
उहापोह हे कथासूत्र (Theme) इब्सेन येथेही माांडताना ददसतो.

तो म्हणतो, “ Love’s Comedy should really be regarded as
a forerunner of Brand, for in it I have represented the contrast, in
our present state of society between the actual and the ideal in all
that relates to love and marriage.” 12.
Shaw ने प्रशांसलेले पयाचलोचनाचे (discussion) निे मूलतत्ि येथेही
उपवस्थत झालेले ददसते. ह्या नाटकातील Gulstad, Norma प्रमाणेच अखेरीस
म्हणतो, “Everything must be straightened out between us… It’s time,
we three had a true- hearted talk.” 13.
परां तु ही मूलतत्िे इब्सेनला त्याने वनिडलेल्या नाट्यरूपात (Form)
त्याला समथचपणे व्यक्त करता आली नाहीत. ह्या नाटकाची सुरूिात आवण शेिट
हलक्याफु लक्या सांवगवतके च्या (Operetical) प्रकारासारखी आहे. Falk प्रेमगीत
गातो आवण सभ्य गृहस्थाांचा िृांद त्याला साथ देतो. एक चाांगले आशयसूत्र व्यक्त
करण्याचा त्याचा हेतू असूनही विवशष्ट नाट्यरूपाच्या (Form) अवनवश्चततेमुळे
पररणामी हे नाटक म्हणजे एक सांकररत करमणूक म्हणून म्हटले आहे.
सुप्रवसद्ध

नॉिेवजयन

नाटककार

ि

कादांबरीकार

Bjørnson

Bjørnstjerne (१८३२-१९१०) शी इब्सेनचा पूिच पररचय होताच. परां तु ह्या
काळातील बजेन मधील मेजिानीच्या प्रसांगी त्याांचा अवधक पररचय झाला ि त्याचे
उदार व्यवक्तमत्ि, त्याचा उत्साह, त्याचा आक्रमक बवहमुचख आत्मविश्वास, नॉिेतील
साांस्कृ वतक उदासीनतेबद्दलचा त्याचा प्राांजळ वतरस्कार ह्याकडे इब्सेन पूणचपणे
आकर्षचला गेला ि त्याच्या मनात वनमाचण झालेला सांदह
े ि नैराश्य दूर झाले. इब्सेन

पेिा पाच िषांनी लहान असूनही इब्सेनपेिा अवधक असे सांपादन के लेले यश ि नव्या
वपढीकडू न एक प्रवतवनधी म्हणून आलेली त्याची सिचत्र स्िीकृ ती, त्याचिेळी त्याला
सरकारकडू न वमळालेली प्रिासी वशष्यिृत्ती आवण त्याचिेळी इब्सेनच्या याच
वशष्यिृत्तीच्या सांदभाचतील अजाचला वमळालेला नकार यातून इब्सेनच्या मनात तो एक
प्रवतस्पधी म्हणून उभा रावहला. आवण Haakon Hakonson च्या रूपातील
Bjørnson चे प्रवतस्पधी पात्र त्याने The Pretenders ह्या नव्या नाटकात वनमाचण
के ले.
पूिीच्या नाटकाांप्रमाणेच ह्या नाटकाचे िेळीही त्याला भाषा
माध्यमाच्या वनिडीच्या समस्येला तोंड द्यािे लागले होते. हे नाटक तो पद्यात वलहू
शकला नव्हता ि म्हणून त्याला गद्य माध्यम स्िीकारािे लागले होते. परां तु The
Vikings ह्या िीररसात्मक ऐवतहावसक नाटकाची ही पुनरूक्ती नव्हती. The
Vikings मधील गद्य हे बुवद्धपुरस्करररत्या पुरागत (archaic) होते, िीररसात्मक
भाषेचे सहेतुक स्मरण करून देणारे होते. The Pretenders ह्या नाटकात आधुवनक
लयबद्धता आहे. आत्तापयंत इब्सेनने जरी गद्यलेखन पद्धती आत्मसात करण्यात यश
सांपादन के ले होते तरी त्याबद्दल त्याला आत्मविश्वास नव्हता म्हणून पुढील Brand
आवण Peer Gynt ही दोन्ही नाटके त्याने पद्यातच वलवहली.
ह्या नाटकासाठी इब्सेनने जरी ऐवतहावसक कथासूत्र वनिडले असले तरी
त्यात त्याच्या समकालीन चळिळींनाच त्याने अवधक प्राधान्य ददले आहे. जीणच
आदशाचपासून मुक्त होण्यातली भीती ककां िा दुबळे पणा आवण यातून वनमाचण झालेला
आत्मविश्वासाचा अभाि वचवत्रत करताना तो ह्या तत्िज्ञानात्मक सांज्ञाांचे भािनात्मक
पररितचन करताना ददसतो. आधुवनक तत्िविचार माांडण्यासाठी त्याने इवतहासाचा

उपयोग के िळ एक रां गभूमी म्हणून के ला आहे. Hettner च्या आदेवशके चे इब्सेनने
येथेही पालन के ले आहे.
ज्यात इब्सेन वनष्णात होता त्या कालैक्यास The Pretenders मध्ये
त्याने बाजूला सारले आवण यातूनच मोठ्या प्रमाणािर दृश्यैक्याचा उद्भि झाला. ह्या
नाटकात एकच एका वचरस्थायी विषयाला मूतच रूप ददले गेले आहे आवण ते म्हणजे
‘आिाहनाची कल्पना’ (The Idea of Vocation). Haakon आवण Skuse ह्या
प्रवतस्पध्यांतील सांबांधाचेच विश्लेषण यात के ले असून हे एक प्रकारचे कपट नाटक
(Intrigue Drama) आहे.
इब्सेनला रां गभूमीचा तेरा िषांचा प्रत्यि अनुभि होता. परां तु इब्सेनने
जी महत्त्िाची नाटके वलहायला सुरूिात के ली ती प्रत्यि रां गभूमीशी सांबांध
तुटल्यािरच. त्या पररपक्व नाटकाांपैकी ब्ाांद हे इब्सेनचे पवहले नाटक.
५ एवप्रल १८६४ रोजी इब्सेनने विश्चेवनया सोडले आवण तो इटलीला
आला. आजपयंत वलवहलेल्या नाटकाांना रां गभूमीिर वमळालेले अपयश, बजेन आवण
विश्चेवनया येथील रां गभूमीिर त्याने बसिलेल्या नाट्यप्रयोगाांना वमळालेली
असफलता आवण ह्या अिस्थेत येऊन वमळालेले दाररद्र्य ह्याांना तो पुरता गाांजून गेला
होता. ह्याच काळात त्याच्या देशातल्या राजकीय पररवस्थतीनेही तो विद्ध झाला
होता. Prussia आवण Austria च्या युद्धात Denmark ह्या आपल्या बांधु राष्ट्राला
मदत करण्याची प्रवतज्ञा मोडली आवण के िळ मध्यस्थाची भूवमका वस्िकारून
Norway आवण Sweden ने उघड्या डोळ्याांनी त्याांचा अपहार होताना पावहले.
आपल्या वपतृभूमीची िुद्रता, भ्याडपणा, बेदरकार आवण सुस्त िृत्तीबद्दल त्याच्या
मनात घृणा वनमाचण झाली. तशातच Dybol येथील विजयोत्सिात त्याने Danish

तोफाांिर थुांकताना पावहलेले लोक ह्यामुळे त्याचे मन अवधकच पेटून उठले. ब्ाांदच्या
कल्पनेची हीच पाश्वचभूमी होती. म्हणून ब्ाांद ह्या नाटकाचे बीजारोपण आवण अांकुरण
ह्याबद्दल तो वलवहतोः
“About the time of my arrival at Copenhagen, the Danes were
defeated at Dybböl. In Berlin I saw King William’s triumphal entry
with trophies and booty. During those days, Brand began to grow
within me like an embryo. When I arrived in Italy, the work of
unification there had already been completed by means of a spirit
of self-sacrifice whish knew no bounds. Add to this, Rome with its
ideal peace, association with the care-free artist community, an
existence in an atmosphere which can be compared only with that
of Shakespear’s As You Like It- and you have the conditions
productive of Brand. It is a great mistake to suppose that I have
depicted the life and career of Sören Kirrkegaard. (I have read very
little of S.K., and understood even less.) That Brand is a clergyman
is really immaterial; the demand, ‘All For Nothing’ is made in all
domains of life- in love, in art, etc. Brand is myself in my best
moments- just as certainly as it is certain that by self-analysis I
thought to light many of both Peer Gynt’s and Stensgaard’s
qualities.
During the time I was writing Brand I had on my desk a glass
with a scorpion in it. From time to time the little animal was ill. Then
I used to give it a piece of soft fruit, upon which it fell furiously and
emptied its poison into it- after which it was well again.
Does not something of the same kind happen with us poets?
The laws of nature regulate the spiritual world also.”14.

The Pretenders नांतरच्या Brand मध्ये विशेषतः आिाहनािरील
(Call) हक्काचे वनिेदन आहे. Brand चा आलेख अमूतच आहे. कारण त्यात विवशष्ट
अशा पात्राचा अभ्यास नाही.
Brand आपल्या जीिनाची व्याख्याच मुळी करतो कीI am Great One’s Messenger. 15.
ब्ाांदमध्ये इब्सेनने माणसाविरूद्ध माणूस ि समाजाविरूद्ध व्यक्ती उभी
के ली आहे. हा माणूस इतराांिर आपले आदशच लादू पाहतो. अस्सल जीिनशक्तीसाठी
लागणारी इच्छा, उत्साह आवण सामर्थयच त्याच्याजिळ आहे. तडजोडीच्या विरूद्ध तो
आहे.
Brand ही एक साधी म्हणूनच विशुद्ध सौंदयचिादी कलाकृ ती आहे.
इब्सेनने हे नाटक Trochee आवण Iambics ह्या िृत्ताांचा िापर करून
चार चरणी यमकात वलवहले आहे. साधे ककां िा िादात्म सांिादाांसाठी लघु गुरू,
मात्राांच्या गणाांचा (iambics) तर भाि-विकार, कविता ककां िा दृश्य ह्यासाठी गुरू
लघु मात्राांच्या (Trochee) गणाांचा िापर के ला आहे. हे नाटक ५ अांकी असून त्याच्या
सिच नाटकाांमध्ये सिाचत जास्त प्रिेश (३६) ह्या नाटकात आहेत. अथाचतच हे नाटक
त्याने रां गभूमीिर सादर करण्याच्या हेतूने वलवहले नव्हतेच.
१८५७ आवण १८६३ च्या दरम्यान ज्या नाट्यगृहात तो काम करीत
होता ते अनेक िेळा बांद पडले. त्या काळात देशातील विविध भागात दफरून लोकगीते
ि लोककथा याांचा सांग्रह करण्यासाठी त्याला प्रिासी वशष्यिृत्ती वमळाली. त्यािेळी

Gudbrendsdal येथे त्याला Peer Gynt ची लोककथा वमळाली आवण त्यािरून
त्याने Peer Gynt हे नाट्यकाव्य वलवहले. (Dramatic Poem)
Peer Gynt फक्त स्ितःचा विचार करणारा आहे. तडजोड करणारा
आहे. Peer Gynt च्या रूपात इब्सेनने सिचसाधारण नॉिेवजयन लोकाांच्या दोषाांचेच
ददग्दशचन के ले आहे. आपल्या देशबाांधिाांचे कठोरपणे विडांबन के ले आहे. त्याांची
प्रादेवशक सांकुवचतता, आत्मसांतुष्टता, जडिात ि धार्मचक दाांवभकता याांचे वचत्रण त्याने
ह्या नाटकात अगदी रोखठोकपणे के ले आहे.
Peer Gynt हा ब्ाांदच्या अगदी विरोधी आहे. Brand आवण Peer
Gynt ह्या एकाच पदकाच्या दोन बाजू आहेत. आपल्या ह्या सांकुवचत िृत्तीच्या
बाांधिाविरूद्ध इब्सेनने ब्ाांदमध्ये बांड पुकारले तर Peer Gynt मध्ये त्याने त्याच्या
अांतमचनात िसत असलेल्या नायकाचे वचत्र रे खाटले आहे.
Brand प्रमाणेच त्याने Peer Gynt ची रचना सयमक पद्यात के ली
आहे. यात त्याने लघु गुरू मात्राांचा गण (Iambic) आवण गुरू लघु मात्राांचा गण
(Trochaic) ह्या िृत्तातच नव्हे तर अष्टािरी (octosyllabics) आवण दशािरी
(Decasyllabics) मध्ये ि तसेच भ गण (dactylic) स गण (anapestic) आवण ज
गण (amphibrachs) याांचा िापर के ला आहे.
या नाटकात इब्सेनने औपहावसक आभासमय वचत्रािलीसाठी अवतररक्त
ि असांख्य अशा पिास व्यवक्तगत पात्राांचा पररचय करून ददला आहे. अशी दृश्ये के िळ

वचत्रपटातच शक्य आहेत. Brand प्रमाणेच Peer Gynt हे नाटकही त्याने
रां गभूमीकररता वलवहले नव्हते.
Peer Gynt या नाटकाचे जनतेने चाांगले स्िागत के ले. परां तु डेन्माकच च्या
Clemens Pettersen नािाच्या एका श्रेष्ठ टीकाकाराने ३० नोव्हेंबर १८६७ रोजी
Fædrelandet ह्या ितचमानपत्रात Peer Gynt िरील समालोचन प्रवसद्ध के ले. ह्या
नाटकाची ‘विस्मयकारक तेजवस्िता’ मान्य करूनही तत्िज्ञानात्मक मतप्रणालीच्या
आधारािर ते नापसांत के ले. त्याचप्रमाणे ह्या नाटकात आदशचिादाचा अभाि असून
त्यात सुसांस्कृ त ि चैतन्यमय पात्रे नाहीत. तसेच त्यातले अभेद्य कू टप्रश्न नीरस आहेत.
Boyg सह त्याने Sphinx ची करून घेतलेली ओळख ही बौवद्धक फसिणूक आहे अशी
विधाने करून शेिटी ह्या नाटकाला राजकीय िृत्तपत्र व्यिसायाच्या पांक्तीला बसिून
‘हे काव्य नाही कारण िास्तितेचे कलेत रूपाांतरण करताना ना कलेची गरज भागिली
आहे ना िास्तितेची’ असा शेरा मारला. Clemens Pettersen चे Peer Gynt
िरील हे समालोचन म्हणजे वचत्तविभ्म आवण दुराग्रह याांचा भयांकर मासला होता.
इब्सेनला त्याचा भयांकर सांताप आला- तो त्यातील प्रवतकू लतेचा नव्हे तर त्याला
असलेल्या आढ्यतेखोर मानवसक करडेपणाचा. इब्सेनने त्याचा वधक्कार के ला ि त्यािर
खरमरीत टीका के ली. रागाने बेभान होऊन त्याने Bjørnsen ला लगेच पत्र वलवहले.
“An hour ago I read Mr. Clemens Petersen’s review in
Fædrelandet……If I were in Copenhagen, and someone there was
as great a friend of mine as Clemens Petersen is of yours, I would
have thrashed the life out of him before I would have permitted him
to commit such an international crime against truth and
justice….My book is poetry, and I fit is not then it will be. The
conception of poetry in one country, in Norway, shall be made

ideas. The Scandinavians of this century are not Greeks. He says
that the strange passenger is symbolic of terror. Supposing that I
had been about to be executed, and that such an explanation
would have saved my life, it would never have occurred to me. I
never thought of such a thing. I stuck in the scene as a mere
caprice….However, I am glad of the injustice that has been done
me. There has been something of the God-send, of the providential
dispensation in it; for I feel that this anger is invigorating all my
powers. If it is to beware, then let it be war! If I am no port then I
have nothing to lose. I shall try my luck as a photographer. My
contemporaries in the North I shall take in hand, one after other, as
I have already taken the nationalist language reformers. I will not
spare the child in mother’s womb, nor the thought of feeling that
lies under the word of any living soul that deserves the honor of my
notice.” 16.
आवण खरोखरच Peer Gynt हे इब्सेनचे अखेरचे पद्य नाटक ठरले.
Peer Gynt नांतरच्या The League of youth ह्या नाटकापासून इब्सेन
छायवचत्रणात्मक िास्तििादी गद्य नाटकाांकडे िळला. इब्सेनच्या नाट्यकलेच्या
विकासातील ही एक अपूिच ि क्राांतीकारक िळण दशचिणारी स्ियांप्रकाशी घटना आहे.
ह्यानांतर इब्सेन आपल्या नाट्यलेखनातील नव्या तांत्राकडे, नव्या प्रयोगाकडे िळणार
होता.
१८६८ च्या ऑक्टोबरमध्ये Dresden येथे आल्यािर त्याने The
League of youth

वलहायला सुरूिात के ली. आता तो शक्य वततक्या

िास्तितेजिळ जाणार होता. म्हणून हे नाटक वलवहण्यापूिी तो आपला प्रकाशक

Hegel ला Dagbladet नािाचे Danish दैवनक ितचमानपत्र वनयवमतपणे
पाठिायला साांगून म्हणतो,
“Not to satisfy an idle curiosity for news… but because I shall
there by be drawn more closely and intensively into life in Norway,
and thus feel strengthened for my work.” 17.
The League of Youth ह्या नाटकात तो िास्तितेच्या इतक्या जिळ
गेला होता की तत्कालीन सामावजक ि राजकीय पररवस्थतीचे इतके यथाथच वचत्रण
के ले होते की ते Bjørn आवण Johan Sverolrup ह्या उदार मतिादी पिाच्या
नेत्याची विरूप वचत्रण आहेत असा आरोप इब्सेनिर करण्यात आला. ह्या नाटकाच्या
प्रयोगाचे िेळी नाट्यगृहातील प्रेिक िुब्ध झाले होते.
The League of Youth ह्या नाटकात इब्सेनने आधुवनक
बोलीभाषेतील सांिादलेखनाचा पवहला प्रयत्न के ला आहे. ह्या नाटकाचे

सांिाद

Love’s Comedy, Brand आवण Peer Gynt च्या लयबद्ध पद्याच्या अगदी
विरूद्ध आहेत. त्याचप्रमाणे The Viking चे चाकोरीबद्ध गद्य आवण The
Pretenders चा पुरातन भाषाप्रकार याहूनही ते वभि आहेत. ह्या नाटकात वनयवमत
चाकोरी सोडू न सिचस्िी वभि प्रयोग करायचे त्याने ठरिले. २६ जून १८६९ ला
George Brandes ला The League of Youth विषयी वलवहलेल्या पत्रात तो
म्हणतो, “It is written in prose, which gives it a strong realistic
colouring. I have paid particular attention to form, and among other
things I have accomplished the feet of doing without a single
monologue, in fact, without a single ‘aside’.” 18.

एकभावषत (monologue) आवण जनाांवतक (Asides) ह्या नाटकाच्या
कृ वत्रम सांकेताांपासून इब्सेनने मुक्त होण्याचा प्रयत्न आरां भला होता. मात्र तो
स्क्राइबच्या सुरवचत नाट्याच्या (Well made play) पासून मुक्त होऊ शकत नव्हता.
पात्राांची अदलाबदल, चोरून ऐकलेली सांभाषणे तसेच गैरसमज आवण भ्ाांतीकृ त
चमत्कार (Quiproquo) ह्याांनी नाटकाचा विषय झाकोळू न टाकला आहे. स्क्राइबच्या
चातुयाचचे त्याने आता बऱ्याचशा प्रमाणात सांपादन के ले होते.
इब्सेन त्याच्या जीिनाच्या पूिाचधाचत किी होता. भािगीतकार म्हणूनच
त्याने वलखाणास सुरूिात के ली. त्याची आद्यतम नाटके एकतर पद्यात होती ककां िा
गद्य-पद्यमय सांवमश्र तरी होती. चाळीशी ओलाांडल्यािर मात्र त्याच्यात हा आकवस्मक
बदल झाला ि ह्या काळात वलवहलेल्या नाटकाांपासून (The League of Youth)
खरा, िास्तििादी इब्सेन प्रकट होऊ लागला. त्याच्यातला गायक नाहीसा होऊन
शब्दप्रहार करणारा इब्सेन प्रकट झाला. मात्र त्याच्यातला किी कधीच नाहीसा झाला
नाही. माध्यमात त्याने बदल के ला, प्रयोग के ले. Catiline पासून ते Peer Gynt
पयंत त्याने बहुप्रदेशी लेखन के ले. Peer Gynt ह्या अखेरच्या पद्य नाटकात सिाचत
अवधक म्हणजे ३६ प्रिेश आहेत. त्यानांतरची त्याची सारी नाटके प्रिेशहीन आहेत.
ह्यानांतरचे Emperor and Galilen सोडल्यास अांक, पात्राांची सांख्या आवण स्थळे
ह्याांच्या बाबतीतही इब्सेनने योग्य आवण सांयवमत िापर के ला आहे.
रोम येथील तात्पुरत्या मुक्कामाने इब्सेनला जे उत्तेजन वमळाले त्यातून
Emperor ad Galilen हे नाटक त्याने वलवहले. हे नाटक िास्तििादी, सहेतूक
तत्िज्ञानािर आधाररत असून व्यवक्तवनष्ठ आहे. Hegel Schopen चे Hauer आवण
Hartmann याांच्या तत्िज्ञानािर ते आधाररत आहे. Brand आवण Peer Gynt

प्रमाणेच हे नाटक प्रेिकाांकररता नव्हे तर िाचकाांकररता वलवहले आहे. Ludvig
Daae ह्या नॉिेवजयन इवतहासकाराला वलवहलेल्या पत्रात तो म्हणतो,
“The work which I am now bringing out will be my chief work.
It is entitled Emperor and Galilean, and consists of : 1) Cœser’s
Apostasy, 2) Emperor Julian. Each of these parts is a long, five act
drama. The play deals with a struggle between two irrecouneslable
powers in the life of the world, a struggle which will always repeat
itself, and because of this universality, I call the book “A World
Drama”. In the character of Julian, however as in most of what I
have written in my riper years, there is much more of my own inner
life than I care to acknowledge to the public. But at the same time
the work is an entirely realistic work. I have seen the characters
before my eyes in the light of their age- and I hope that my readers
will do the same.” 19.
आपल्या लेखनात िास्तिता यािी म्हणून इब्सेनने त्या काळातल्या ि
त्याच्या बालपणीच्या त्याच्या स्मरणातल्या जिळच्या व्यक्तींचे जसेच्या तसे वचत्रण
के ले आहे.
पद्य माध्यमाचा त्याग करायला हिा हा दृढवनश्चय त्याच्या मनात Peer
Gynt िरील टीके नांतर िाढीस लागला होता. Edmand Gøssen चा मात्र त्याच्या
ह्या गोष्टीला विरोध होता. म्हणून Edmand Gøssen ला वलवहलेल्या पत्रात तो
म्हणतो,
“You are of true opinion that the drama ought to have been
written in verse and that it would have gained by this. Here I must

differ from you. The play is as you must have observed conceived
in the most realistic style; the illusion I wish to produce was that of
reality. I wish to produce the impression on the reader that what he
was reading was something that had really happened. If I had
employed verse, I should have counteracted my own intention and
prevented the accomplishment of the task. I had set myself the
many ordinary, significant characters whom I have intentionally
introduced into the play would have become indistinct, and
indistinguishable from one another, if I allowed all of them to speak
in one and the same rhythmical measure. We are no longer living
in the days of Shakespeare… my new drama is no tragedy in the
ancient acceptation; what I desired to depict where human beings,
and therefore I would not let them talk the language of the gods.”
20.
देिाांची भाषा बोलणारी आवण अ्भुतरम्यतेत नाांदणारी पात्रे त्याला
आता रां गिायची नव्हती- तर शोकाांवतके च्या ह्या पुरातन स्िीकृ तीहून वनराळी.
आपल्या अितीभितीच्या आधुवनक समाजातील िास्तिवचत्रण त्याला करायचे होते.
Emperor and the Galilean हे नाटक म्हणजे इब्सेनच्या
विकासातील महत्त्िाचा पररितचन चबांद ू आहे. हे नाटक म्हणजे एका कालखांडाची अखेर
ि दुसऱ्या कालखांडाची सुरूिात आहे.
१८५८ पासून ते १८७३ पयंतच्या १६ िषांच्या प्रायोवगक काळातील
Love’s Comedy ते Emperor and Galilean पयंतच्या सह उपहासात्मक
नाटकाांचा हा कालखांड होता. इब्सेनने एकू ण २६ नाटके वलवहली. Emperor and
Galilean हे त्याचे १८िे नाटक. त्याच्या नाट्यलेखनाच्या दोन प्रमुख कालखांडाच्या

सीमारे षेिर हे असून इब्सेनच्या नाट्यलेखन विकासातील स्पष्ट सीमाांत दाखिणारे
आहे. एका बाजूला त्याच्या आद्य ि पद्य आवण दुसऱ्या बाजूला खऱ्याखुऱ्या इब्सेनिादी
गद्य नाटकाांमधला हा पूल आहे.
ह्यानांतर सुरूिात होते त्याच्या पररपक्व काळातील िास्तििादी आवण
प्रवतकात्मक नाटकाांची. Emperor and Galilean (१८७३) ह्या नाटकानांतर
तब्बल चार िषांनी इब्सेनने The Pillars of Society हे नाटक वलवहले.
Munich हून २३ ऑक्टोबर १८७५ ला Frederik Hegel ला
वलवहलेल्या पत्रात तो ह्या नाटकाविषयी म्हणतो,
“My new work is progressing rapidly; in a few days I shall have
the first act ready; and that is always to me the most difficult part of
a play. The title of the book will be; The Pillars of Society- a drama
in Five Acts. This work may, in a manner, be regarded as the
counterpart of The League of Youth, it will enter thoroughly into
several of the more important questions of the day.” 21.
इब्सेन आता िास्तिवचत्रणाच्या अवधकावधक वनकट येत होता.
तत्कालीन वियाांच्या हक्काचा प्रश्न आवण दुसरी म्हणजे ‘तरां गत्या शिपेरटका’.
त्या काळातील िीहक्काबद्दल जाहीर भाषणे करणारी Asta Hasteen
नािाची मवहला, Comila Collet नािाची धाडसी िी कादांबरीकार याांचा प्रभाि
इब्सेनिर पडला होता. ह्या नाटकातील वियाांच्या हक्काांचे प्रवतपादन करणारी Lona
Hassel ि Dina Dorf ही िीपात्रे त्याांचीच प्रवतके होत.

तसेच १८६८ मध्ये प्रिाशाांसह कु जकी जहाजे समुद्रािर पाठविण्याबद्दल
राजकीय नेते आवण जहाजमालक ह्याांिर Sammuel Plimsalt नािाच्या आांग्ल
सदस्याने के लेल्या वनभीड टीके चाही उपयोग त्याने ह्या नाटकात करून घेतला.
अशा ररतीने शाश्वत समस्याांपेिा स्थावनक आवण प्रचवलत समस्याांना
नाट्यरूप देण्यास जरी त्याला अपूिाचई नसली तरी त्याच्या ह्या समस्याांच्या नाट्यरूप
प्रदशचनातील सखोलता आवण चातुयच, स्िभािवचत्रण आवण मानसशािीय अांतदृष्टी,
सांभावित लोक आवण सांख्या याांचे मुखिटे ओरबाडू न काढण्याचे कसब मात्र
उल्लेखनीय होते.
असत्याच्या पायािर आधारलेले वििाह, तत्कालीन रूढी ि परां पराांकडू न
भािवििश वियाांची झालेली कु चांबणा, ह्या शृांखलाबांधनाांमुळे त्याांची खुरटू न गेलेली
व्यवक्तमत्त्िे, स्िसौख्यासाठी आप्तस्िकीयाांना दुःखात लोटणारे उद्धट बुवद्धिांत ह्याांचाही
समाचार त्याने घेतला.
ही तुमची सोसायटी (Society) हे तुमचे Pillars आहेत आवण ही त्याांची
लुच्चेवगरी आहे. तुम्हाला ह्या सांदभाचत काय म्हणायचे आहे? असे प्रश्नही त्याने ह्या
नाटकापासून विचारायला सुरूिात के ली.
हे नाटक द्रुत गतीचे दृढ रचनेचे ि सूक्ष्म वचत्रणाचे असून
कल्पनाचातुयाचने खच्चून भरलेले आहे. त्यामुळे ते एक अवतशय उत्कृ ष्ट असे सुविवहत
नाटक (Well made play) आहे. मुख्य कथानकाशी उपकथानकाची कु शलतेने
के लेली गुांफण ि प्रत्येक पात्राच्या सांभाषणातील पृथगात्मकता यातूनही इब्सेनच्या
सामर्थयाचचा प्रत्यय येतो. यािरून इब्सेनने पदरी असलेल्या सामग्रीिर पुनलेखन

शोधत यातून समतोल साधण्यासाठी अवतशय प्रयास घेऊन ह्या नाटकाची वनर्मचती
के ली आहे हे स्पष्ट होते आवण म्हणूनच Halvdan Koht म्हणतात कीThe dramatic technique he developed in Pillars of Society
remained his own throughout the test of his carrer. In effect it was
a recreation of the form of ancient Greek tragedy; the essence of
the play becomes one great catastrophe. The one dramatic
masterpiece of youth of his youth, The Vikings at Helgeland, had
been written in this form and now it would become his standard
technique, the exposition of an action in which old sins are
suddenly revealed and bring down on the actors Ř, an inescapable,
judgment. The first act must thus plunge headlong into the crisis,
pitting the truth and the buried sin against each other. The
playwright’s task was to make this seem perfectly natural, simple
at least, Ibsen’s struggle to give the action of the first act
naturalness and inevitability can seen in his easy draft and
although he did not succeed in his aim in the final version, the
pattern for future success is indicated. Through ordinary words and
casual talk there emerges those clearly defined opposites that will
erupt into a life or death struggle. The ability this his plays have to
capture an audience is the result of his remarkable ability embody
moral opposites in ordinary life. The themes and the indignation
were not his alone; what he could do better than anyone was to
project his ideas through people we recognize as kin or in fact our
own selves wrestling with our consciences. Great things and living
human beings are the hallmark of the drama he created. 22.
नाटक सुखाांत न करता अखेरीस कु रटल ि समाजकां टक उजळ मार्थयानेच
िािरतात ि त्याांच्याच हाती समाजाचे धुरीणत्ि राहते असा नाटकाचा अपूिच शेिट

त्याने के ला आहे. Peer Gynt हे नाटक म्हणजे त्याच्या जुन्या नाटकाांना वनरोप होता
तर The Pillars of Society हे नाटक म्हणजे नव्या नाटकाांचे अग्रदूत होते.
A Doll House या नाटकात इब्सेनने पुढचे पाऊल उचलले आहे. ह्या
नाटकािरील प्राथवमक रटपणात, Notes for the tragedy of modern times
असे शीषचक देऊन तो म्हणतो,
There are two kinds of moral law, two kinds of conscience in
one man and completely different on in woman. They do not
understand each other but in matters of practical living the woman
is judged by man’s law, as if she were not a woman but a man.
The wife in the play ends up quite bewildered and not knowing
rights from wrong, her natural instincts on the one side and her faith
in authority on the other leave her completely confused.
A woman cannot be herself in contemporary society, it is an
exclusively male society with laws drafted by men, and with
counsel and judges who judge feminine conduct from the male
point of view.
She has committed a crime and she is proud of it, because
she did it for love of her husband and to save his life. But the
husband with his conventional views of honour, stands on the side
of the law and looks at affair with male eyes.
Mental conflict, depressed and confused by her faith in
authority, she loses faith in her moral right and ability to bring up
her children. Bitterness. A mother in contemporary society, just as

certain enacts go away and die when she has done her duty in the
propagation of the race.66 Love of life, of home and husband and
children and family. Now and then, woman like she shrugs off her
thoughts. Sudden return of dread and terror. Everything must be
borne alone. The catastrophe approaches, ineluctably, inevitably.
Dispair, resistance, defeat. 23.
येथे इब्सेनने Hettner च्या आदेवशके च्या थोडे पुढे जाऊन प्रात्यवहक
िास्तिता (Everyday Reality) ही समाजपुरूषाने तयार के लेले कायदे आवण िीचे
प्रेम याांना परस्पराांविरूद्ध उभे के लेले आहे. Nora ह्या नाटकातील नावयका Nora
वहने के लेला गुन्हा हा जरी कायदेशीर गुन्हा असला तरी तो The Pillars of
Society मधल्या Bernick प्रमाणे गुप्त ठे िण्याइतका लज्जास्पद नाही तर तो वतला
त्याचा अवभमान िाटािा असा आहे. येथे Shiller च्या उदात्त गुन्हेगाराप्रमाणे
(Sublime Criminal) Nora चे वचत्र इब्सेनने रे खाटले आहे.
समकालीन जीिनािरील हे वचत्र रे खाटताना इब्सेनने तत्कालीन
समाजाला जबरदस्त हादरा पोहचिला आहे. कारण त्याचा शेिट हा The Pillars
of Society सारखा समेटात नाही तर वनष्ठु र अनथाचत आहे. म्हणून Nora ने
घराबाहेर वनघून जातेसमयी धाडकन बांद के लेल्या दरिाजाचा आिाज हा के िळ
वतच्या पतीच्या म्हणजे Torevald Helmer च्याच घरात दुमदुमला नाही तर
युरोपातील दकतीतरी घराांमध्ये तो त्यािेळी दुमदुमला. सामावजक समस्याांदकत
नाटकाांमध्ये इतके महत्त्िपूणच अांशदान त्यािेळेपयंत कोणत्याही नाटकाने के ले नव्हते.

स्क्राइबच्या सांप्रदायातील सुविवहत नाटकाचा (Piece Bien Faite) तो
ऋषी होता. एका भयांकर फसिणुकीत अडकलेली बावलश वनष्पाप िी, उग्र ि
सांिेदनाशून्य पती, विश्वासपात्र स्नेही, तसेच नाटकातील प्रमुख घटनाही
कपटनाटकातील (intrigue) अपराधी रहस्य, जिळ येऊन ठे पलेली भीती, अल्प
कालािधी, पत्रपेटीतील पत्र, तसेच ह्या नाटकाच्या वलखाणापूिीच्या १० िषांपूिी
ड्रेसडेन हून दद.२६ जून १८६९ रोजी वलवहलेल्या पत्रात The League of Youth
ह्या नाटकाच्या सांदभाचत इब्सेन वलवहतो,
It is written in prose, which gives it a strong realistic colouring,
I have paid particular attention to form and among other things I
have accomplished the feat of doing, without a single monologue,
in fact without a single “aside.” 24.
एकभावषक (monologue) आवण जनाांवतक (aside) वशिाय नाटक
वलवहण्याचा विक्रम मी सांपाददत के ला आहे असे जरी इब्सेनने जाहीर के ले होते तरी
A Doll House ह्या नाटकात Nora च्या तोंडी सात एकभावषते (monologues)
आहेत. (अां.१-२, अां.२-४, अां.३-१)25. आवण ही सिच एकभावषते Nora च्या
मनातील यातनाांचा उद्भि ि त्याांची तीव्रता कथन करतात. तरी पण हे नाटक
वलवहताना इब्सेनने स्क्राइब आवण कां पनीच्या बऱ्याच कृ वत्रम तांत्राांची हकालपट्टी के ली.
त्यात त्याने बहुश्रमवसद्ध आवण सुांदर रचना के ली. बेसुमार गुांतागुांतीला शह देऊन
साध्या ि सरळ कथानकाची योजना के ली, आवण स्िाभाविक ि सांभाव्य घटनाांचा
िापर के ला. िक्तृ त्िपूणच शब्दप्रयोग, अलांकाररक भाषा, अत्युच्च नाट्यात्मकता, रक्त,
अश्रूांचे थेंब ि शोकाांवतके चा खांवजर ह्या साऱ्या क्लृप्तयाांचा िापर न करता िास्ति आवण
आदशच यातील विरोध ह्या आशय सूत्राचा अप्रवतम उपयोग करून वनरवतशय

सुबोधतेच्या अत्यांत अपारां पाररक पद्धतीने आवण भाषेच्या वमतव्ययाने त्याने
सामर्थयचशाली आवण ममचभेदी अशी पररणामकारकता सांपादन के ली.
वनरथचक बडबड करणाऱ्या मोलकरणीच्या द्वारा नाटकाची कथा न
साांगता Elizabethen नाटकातील (confident) विभ्माांचा िापर कौशल्यपूणच
पद्धतीने करून कथा ही कथेलाच साांगू ददली आहे.
जेथे इतर नाटकाांचा शेिट होतो तेथे इब्सेनने नाटक सुरू होताना
दाखिले आहे. वििाहानांतरच खऱ्या जीिनाचा पडदा िर जातो ि ह्या जीिनाांच्या
वचत्रणातून इब्सेनने आत्मजागृती आवण आत्मसमपचण वमळिता येईन काय ह्या
प्रश्नाचा उहापोह के ले आहे. ह्या काळात इब्सेनच्या तांत्राचा विकास पूणचत्िापयंत आला
होता आवण त्याच िेळी त्याने सामावजक विषय हाताळायलाही सुरूिात के ली होती.
ह्या नाटकाचे नॉिेवजयन भाषेतील मूळ शीषचक Et Dukkehjem Et= A, Dukke=
doll, Hjem= home, duke = doll च्या पुढे षष्ठीचा प्रत्यय म्हणून लािलेला नाही
म्हणून त्याचे यथाथच भाषाांतर A Doll House असे होते. म्हणजे A Doll House
म्हणजे बाहुलीघर असे आहे. म्हणूनच ह्या नाटकातील के िळ Nora हीच एकटी
बाहुली नव्हे तर सिच पात्रे बाहुल्या आहेत. समाज, वनयम, रूढी ि सांकेताच्या दोऱ्याांनी
बाांधलेल्या कळसूत्री बाहुल्या आहेत ि यातून बांड करून मुक्त होते ती फक्त Nora.
आधी इतर बाहुल्याांप्रमाणेच तीही एक कळसूत्री बाहुली होती. पण अचानक एका
झटक्यासरशी ती सजीि होते ि तेथेच इब्सेनच्या नव्या तांत्राला सुरूिात होते.
George Bernard Shaw इब्सेनच्या क्लृप्तीला पयाचलोचन (discussion)
म्हणतो. वतची सुरूिात Nora च्या पुढील सुप्रवसद्ध िाक्याांनीच होते.

Nora: Eight whole years- no more, ever since we first knew
each other and never have we exchanged one serious word about
serious things. 26.
Shaw म्हणतो;
The technical factor in the play is discussion formerly you had
in what was called a well-made play an exposition in the first act a
situation in the second, an unrevelling in the third. Now you have
exposition, situation, discussion, and the discussion is the test of
the playwright. The critics protects in vain. They declare the
discussions are not dramatic and that art should not be didactic.
Neither the play wrights nor the public take the smallest notice of
them. The discussion conquered Europe in Ibsen’s Doll’s House,
and now the serious playwright recognizes in the discussion not
only the merest of his highest powers, but also the real centre of
his play’s interest. 27.
परां तु इब्सेनच्या ह्या क्लृप्तीला पयाचलोचन (discussion) म्हणता येणार नाही.
कारण Nora आवण Hėlmer मध्ये ह्या सांभाषणात िादवििाद ककां िा िाटाघाटी होत
नाहीत. तर Nora येथे घर सोडण्याची प्रवतज्ञा (declaration) करते आहे.
Shaw पुढे म्हणतो कीः
And it was held that the stranger the situation, the better the
play. Ibsen saw that, on the contrary, the more familiar the
situation, the more interesting the play. Shakespeare had put
ourselves on the stage but not are situations. Our uncles seldom

murder our father and cannot legally marry our mother, we do not
meet witches, or kings are not as a rule stabbed and succeeded by
their stabbers and when we raise money by bills we do not promise
to pay power of our flesh. Ibsen supplies the want left by
Shakespeare. He gives us not only ourselves, but ourselves in our
situations. The things that happen to his stage figures are things
that happen to us. One consequent is that his plays are much more
important to us then Shakespeare’s. 28.
नाटकातील जीिनािस्था (situation) वजतकी अपररवचत वततके नाटक
उत्कृ ष्ट ह्या कल्पनेला इब्सेनने तडा ददला आवण जीिनािस्था िा प्रात्यवहक िास्तिता
वजतकी पररवचत वततके नाटक आकषचक इब्सेनने करून दाखिले हे Shaw चे मत
अगदी बरोबर आहे. शेक्सवपअरने असामान्य माणसे अपररवचत जीिनािस्थेत
रां गभूमीिर िािरताना दाखिली तर इब्सेनने सिचसामान्य माणसे पररवचत
जीिनािस्थेसह आवण प्रात्यवहक िास्तितेसह रां गभूमीिर िािरताना दाखिली.
त्यामुळे शेक्सवपअरच्या नाटकाांपेिा इब्सेनची नाटके आपल्याला अवधक जिळची ि
महत्त्िाची िाटणां स्िाभाविक आहे.
अशाररतीने नाटक आवण नाट्यिाङ्मय ह्या दोन्ही दृष्टीने A Doll House
हे नाटक इब्सेनच्या श्रेष्ठ नाटक मावलके तील पवहले नाटक आहे.
A Doll House नांतर इब्सेनने वलवहलेल्या Ghosts चे तांत्र सुप्रवसद्ध
प्राचीन ग्रीक नाटककार Sophocles च्या Œdipous Rex चे स्मरण करून देते.
दद. २८ जानेिारी १८६५ ला रोमहून Bjørnstjerne Bjørnson ह्या आपल्या
वमत्राला वलवहलेल्या पत्रात इब्सेन म्हणतो,

“Do you remember ‘The tragic muse,’ which stands in the
room outside of the rotunda in the vacation? No statue that I have
yet seen in Italy has taught me so much as this. I verily believe that
it has revealed to me what Greek Tragedy was. That indescribable
great noble, calm joy in the expression of the face, that richly
wreathed head which has something, supernaturally exuberant
and bacchantic about it, those eyes, that look involved and yet
through and for beyond the outward object they are fixed on such
was Greek tragedy…. Would that I could bring this understanding
to bear upon my own work.” 28.
ग्रीक शोकनाट्यातील सांदभच आपल्या कलाकृ तीत आणण्याची अवभलाषा
व्यक्त के ल्यानांतर सतरा िषांच्या कालािधीत इब्सेनने जे आधुवनक नाट्यतांत्र
आत्मसात के ले त्या सांदभाचत तो ग्रीक नाटककार Æschylus, Sophocles ि
Euripides ह्या ि इां वग्लश नाटककार शेक्सवपअर ह्या पूिचसुरींचा ऋणी आहे.
ग्रीक शोकनाट्याचे मूळ धार्मचक विधीत आहे ि हे धार्मचक विधी
पश्चातदशी (retrospective) होते. त्यात गतकाळाची जागृती असे. Dionysus ह्या
देितेच्या जन्मोत्सिात Dithyramb हा आिेशयुक्त नृत्य-गीतप्रकार सादर के ला जात
असे. त्यात ह्या देितेच्या गतजीिनातील सुखदुःखाांचे प्रसांग प्रदर्शचत के ले जात. हा
नृत्यगीत प्रकार सादर करणाऱ्याांना िृांद (chorus) म्हणत. Corinth मधील Arion
ह्या िीणािादकाने ह्या िृांदाांचे दोन गट के ले ि ह्या नृत्यगीत प्रकाराची सांिादात्मक
रचना के ली.
वि. पू. ५३४ मध्ये झालेल्या Dionyrs च्या उत्सिात नृत्य-गीताच्या
(dithyramb) स्पधेत पवहले पाररतोवषक वमळिलेला Thespis हा एक आद्य ग्रीक

शोकाांवतकाकाराांपैकी एक होता. त्याने िृांदप्रमुखाला आद्य अवभनेत्याची भूवमका ददली
ि िृांदप्रमुख आवण िृांदातील इतर गायक नतचक ह्याांच्यात सांिादाची योजना के ली.
तसेच िृांदाचा प्रिेश होण्यापूिी येणाऱ्या प्रारां भकाचाही (Prologue) तो आद्यप्रितचक
होता. िृांदाचे विभाजन, िृांदापासून िृांदप्रमुखाला प्रदान के लेले िेगळे ि स्ितांत्र स्थान,
िृांद ि िृांदप्रमुख यामध्ये योजलेले सांिाद इत्यादी गोष्टींनी त्याने िृांदाला नाट्यरूप प्राप्त
करून ददले. इ. स. पू. ५२५ मध्ये Æschylus चा जन्म झाला त्यािेळी ग्रीस मध्ये
नाट्यकलेला अवतशय महत्त्ि प्राप्त झाले होते. मात्र त्यािेळीही सांविधानकाची रचना
ि स्िभािवचत्रणाची कला प्राथवमक स्िरूपातच होती. Æschylus इवतहासातून
शोकात्म प्रसांगाांचे सांकलन करून के िळ कथेची उकल वनिडीत असे.
त्याची िाक्यरचना मुक्त हस्ताची होती. त्याच्या कल्पना विशेषतः िेपण
चबांद ू (point of attack) आवण प्रस्ताि (exposition) हे त्याचे ताांवत्रक तपशील
प्रसांगाांच्या पूिच ज्ञानामुळे अवनबंध असत. जोपयंत प्रेिकाांना कथेतील पात्राविषयी
औत्सुक्य वनमाचण होत नाही तोपयंत प्रसांगाांच्या वनिेदनाद्वारे तो नाट्यात्मक रहस्य
प्रकट न होऊ देण्यात आपले ताांवत्रक कौशल्य दाखिले. दुसऱ्या अवभनेत्याचा उपयोग
करून त्याने कथानकाच्या मध्यिती घटनाांना नाट्यरूप देण्याचा प्रयत्न के ला. नाटक
जेथे उकलीनांतरही (denouement) सुरू व्हायचे अशा प्राथवमक स्िरूपाच्या श्रेष्ठ
ग्रीक शोकाांवतके ने अवनिायच बनविलेल्या वनिेदनात त्याने मोठ्या प्रमाणािर काटछाट
के ली. वसद्धता (preparation) आवण पूिच सूचनाांचे (foreshadowing) मूल्य त्याने
आपल्या नाटकातून दाखविले. परां तु प्रमुख पात्राांचा पररचय करून देण्याच्या
वनकडीकडे मात्र त्याने दुलचि के ले. तो के िळ रां गभूमीिरील अपररहायच दृश्ये
(obligatory scene) प्रदर्शचत करण्यातच यशस्िी झाला नव्हता तर समस्येची सिच
अांगे प्रदर्शचत करण्यात तसेच रहस्य वनमाचण करून ते रटकविण्यात आवण प्रभािशाली
उत्कषच चबांदप्र
ू त आणण्यात यशस्िी झाला होता.

आरां भीच्या दृश्यात कृ ती प्रदर्शचत करण्यासाठी सहेतूकपणे तो
उकलीपासून िेपणचबांद ू अवतशय दूरिर नेतो. त्याच्या नाटकात वनिेदनाऐिजी
प्रस्तािाने भूवमका बजािल्यामुळे नाटकातील वनिेदन मोठ्या प्रमाणािर कमी झाले
आहे. त्यामुळे वनिेदनात्मक ि िणचनात्मक काव्याचा पररणामी ऱ्हास होऊन नाट्यपूिच
कृ तींची िृद्धी झाली. ह्यातून Æschylas ने प्रस्तािाच्या कलेत अवतशय महत्त्िाचे
पररितचन घडिून आणले. त्याच्या अवधपत्याखाली प्रस्तािाचा विकास झाला.
Æschylas दृश्याांची विशालता प्रकट करतो. अनेक प्रसांगातून
सांविधानक पुढे नेण्याचे कसब, पूिचसूचन आवण वसद्धता ह्यातील नैपुण्य आवण
त्याचिेळी ितचमानाशी प्राणभूत असलेल्या भूतकाळातील घटनाांचे करून ददलेले
स्मरण यातून त्याच्या कलाकृ तीतील उत्कृ ष्ट ि वनवश्चत स्िरूपातील तांत्राांचा प्रत्यय
येतो.
Æschylas ने ग्रीक नाट्यकलेचा भक्कम पाया घातला तर Sophocles
(इ.स.पू. ४९५) ने ग्रीक शोकाांवतके ला आदशचरूप ददले. त्याने वतसऱ्या अवभनेत्याचा
पररचय करून ददला. सामर्थयचशाली पररणाम साधण्यासाठी त्याने घटनाांचा क्रम
बदलला. शोकात्म वखिता अवधक िृचद्धांगत करण्यासाठी त्याने (Antigone) मध्ये
सांकट प्रसांगापूिी ददलासा देणाऱ्या आनांदी दृश्याचा समािेश के ला त्याने
कु टुांबाविषयीचे कतचव्य ि राज्याविषयीचे कतचव्य ह्यात सांघषच प्रदर्शचत करून प्रथमच
मानिी समस्येिर भर ददला ि भािनेबरोबर विचारानाांही स्पशच के ला.
त्याच्या Œdipus Rex ला असांभिवनयता, हत्या, आत्महत्या, यातना
ि व्यवभचार ह्याांनी भव्य भयप्रद रूप प्रदान के ले असूनही ती ग्रीक शोकाांवतके तील एक
अप्रवतम कलाकृ ती ठरली आहे. Sophocles ने येथे वत्रनाट्य झुगारून फक्त एकाच
विषयाची शोकाांवतका अवतशय नाजूकररत्या हाताळली आहे. अनेक तपवशलाांचे

वनकडीचे ि अपररहायच स्पष्टीकरण, वनिेदनाऐिजी अत्यािश्यक असलेली कृ ती ह्या
पारां पाररक सामग्रीचा त्याग करून त्याने िेपणचबांद ू हा उकलीच्या अवतशय वनकट
आणून ठे िला. ह्या नाटकातील प्रत्येक घटना म्हणजे भूतकाळािरचा पडदा
काढल्याची वनष्पत्ती असून ती प्रेिकाच्या आशा आवण अपेिा ह्याांच्या विरूद्ध दफरते.
घटनाांचे प्रकटीकरण व्यतीक्रमाने झाल्यामुळे भव्य ि अपूिच पररणामैक्य साधले गेले
आहे.
प्रस्तािात नाट्यात्मक समस्येकडे नेणाऱ्या पूिच घटनाांशी प्रेिकाांचा
पररचय करून ददला आहे. भूतकाळातील प्रसांगाांचे वनिेदन ककां िा पुनः प्रस्तुतीकरण हे
विद्यमान अिस्थेच्या विकासाला कारणीभूत झाल्यामुळे त्याचे नाट्यकृ तीत पररितचन
होते ि पररणामी प्रस्तािाचाही वमतव्यय होतो. ह्या सांविधानकाचा सांपूणच विकास हा
Caius च्या मारे कऱ्याचा शोध घेण्यािरच आधारलेला आहे. आपल्याला
अनुमानापासून, सांदेहामधून वनवश्चततेकडे नेऊन Sophocles उत्तरोत्तर सत्य
अनािृत्त करतो. अगदी अखेरपयंत रहस्यस्फोट होऊ देण्यापासून प्रेिकाांना तो
सािधपणे परािृत्त करतो. 29.
सिच गोष्टी भूतकाळातील असल्यामुळे अपररितचनीय आहेत. कृ तींमध्ये
अपररितचनीय िस्तुवस्थतीचा शोध समाविष्ट आहे, म्हणूनच त्या अटळ आहेत.
दैिापासून बचाि करणां शक्य पण भूतकाळापासून बचाि करणां असांभि. अशाररतीने
Sophocles असांभिनीयतेचे पररितचन अपररहायचतेत करतो आवण आपल्याला
गतकालोद्घटनेद्वारे साधलेल्या सांविधानकाच्या विकासाचे प्रददप्त उदा. प्राप्त होते. ग्रीक
शोकाांवतके तील ही अांगभूत मूळ पद्धती आहे. आवण त्याचे मूळ कारण म्हणजे मृत
िीराांचा धार्मचक पूजाविधी होय. ह्या पद्धतीमुळेच हे नाटक कलात्मकतेचा कळस
गाठते. कृ तीचा अपररहायच पररणाम साधण्यासाठी ह्या पद्धतीचा यशस्िी िापर
इब्सेनपयंत कोणीही के लेला नाही.

Euripides ने (इ.स. पू.४८५) सुप्रवसद्ध पौरावणक कथाांना फाटा ददला
ि कवल्पत सांविधानकाच्या रचनेत आपले कौशल्य पणाला लािले.
Æschyles प्रश्नाचे उत्तर द्यायला वसद्ध असतो तर Sophocles प्रश्न
उद्भिू द्यायचे सािधतेने टाळतो. तथावप Eurupides समस्या िृचद्धांगत करतो.
मात्र Euripides दैिी यांत्रणा (dues ex machina) चा अकलात्मक
पद्धतीचा िापर करीत असल्यामुळे त्याच्या सांविधानकाच्या विकासातील
कायचपरां परे च्या अपररहायचक्रमाचा आघात नाहीसा होतो.
Euripides हा भूतकाळािरचे पडदे काढू न शोकात्म ि करूण प्रसांगाांच्या
सादरीकरणाद्वारे शोकात्म पररणाम साधण्याचा प्रयत्न करीत नाही. ह्या कारणास्ति
त्याला सांविधानकातील समस्या आवण उलगडीकडे नेणारे व्यक्तीच्या पूिेवतहासातील
प्रसांग याांचे त्िररत वनिेदन करणे अपररहायच होते. पररणामी त्याला करूणजनक प्रसांग
मावलका प्रदर्शचत करण्यासाठी अवधक कालािधी द्यािा लागतो.
त्याच्या सांविधानकात यामुळे िेपण चबांद ू उकलीपासून दूरिर सरलेला
असतो आवण त्यातून प्रस्तािाची वक्लष्ट समस्या वनमाचण होते. ही समस्या
सोडविण्याकरीता तो नाटक समजण्यासाठी आिश्यक असलेल्या िस्तुवस्थतीचा
समािेश आपल्या औपचाररक प्रारां भकात करतो. ही पद्धती अवतशय वनरस,
अकलात्मक आवण नाट्य दुष्ट आहे.
नाट्याच्या प्रारां भीच्या दृश्याची रचना करताना नाटककाराला अनेक
अडचणींना तोंड द्यािे लागते. त्याला वनवश्चत अशा िस्तुवस्थतीशी प्रेिकाांचा पररचय
करून द्यािा लागतो ि शक्य वततक्या त्िरे ने उत्कां ठा वनमाचण करून सांविधानक
आकषचक बनिािे लागते. कमीत कमी प्रेिकाांच्या मनाची चौकट अशी काही तयार

करािी लागते की जोपयंत नाटक सांपत नाही ि त्याची वजज्ञासापूती होत नाही
तोपयंत त्याने स्िेच्छेने नाट्यगृह सोडू नये. हे साधण्यासाठी तो प्रारां भकाचा
(prologue) उपयोग करतो-ज्यात स्पष्ट अशा भाकीताद्वारे न्युनवधक प्रसाांगाांच्या
पूिचसूचनाांद्वारे उत्कां ठा जागृत होईल अशा पांक्तींचा समािेश करतो. मात्र काही िेळा
ह्या पांक्ती प्रेिकाांची सहेतुक ददशाभूल करतात ककां िा न घडणाऱ्या प्रसांगाांचे पूिचसूचन
करतात ककां िा प्रेिकाांच्या मनात आशा ि भीती वनमाचण करून अखेरच्या
पररणामापयंत त्याांना सांदह
े ात ठे ितात. काहीिेळा काय घडेल यापेिा काय
घडण्याची शक्यता आहे ह्याचे पूिचसूचन तो आपल्या नाांदीतून करतो.
त्याच्या सांविधानकाचा विकास हा सािधतेच्या समस्या सोडिणुकीपेिा
करूण उपकथाांची िृचद्धांगत होणारी परां परा दाखवितो. पररणामी त्याच्या
सांविधानकात प्रसांगाांच्या अत्यािश्यक क्रमाच्या ऐक्याचा अभाि असतो. भािवनक
दृश्ये वचतारण्याच्या भरात तो सांविधानकाच्या रचनेत दुलचि करतो, मात्र
Euripides ने Æschyles ि Sophocles पेिा िास्तििादी वचत्रणाकडे अवधक
लि पुरविले.
ग्रीक शोकाांवतके चा उगमच मुळी धार्मचक विधीतून झाला आहे.
वतच्यातील सांघषच हा प्रामुख्याने बाह्य सांघषच असतो. दांतकथा, पुराणकथा ि
ऐवतहावसक कथाांमधील पूिचपूजात्मकतेिर ती आधारलेली आहे. ह्या कथाांमधील श्रेष्ठ,
आदशच ि असामान्य पुरूष, त्याांच्या जीिनातील अ्भुत घटना, त्याांचे आदशच, वनयती
ि परमेश्वरी सांकेतािरील त्याांचा विश्वास ि त्याविरूद्ध चाललेला त्याांचा सांघषच,
त्याांचा शोकात्म प्रमाद अथिा स्खलनशीलता, प्रवतशोध ह्या कल्पनेच्या मुळाशी
असलेल्या नैवतक आदशांचे त्याांनी के लेले पालन ह्यातून उद्भिलेला त्याांचा भयांकर
यातनाभोग ि आत्मबवलदान ह्या साऱ्या गोष्टींमुळे स्िभािवचत्रणात स्थान न वमळता
कथानक रचना महत्त्ि पािली.

कथानकात असलेली सरलता, अनन्यता, आद्यांत गांभीरता, कायचकारक
सांबांधीची जाणीि, स्थल काल ि कथािस्तु सांबांधीच्या वनबंधत्रयींचे पालन ह्यामुळे
ग्रीक शोकाांवतका जात्याच सांयतशील बनली.
Æschyles ने आपल्या कथानकात परमेश्वर ि वनयती ह्याांना श्रेष्ठत्ि
देऊन मानिी विकार ि आकाांिा ह्याांचा सखोल विचार के ला, Sophocles ने,
Æschyles च्या सिच गुणिैवशष्ट्याांची अनुकरणात्मक घटना प्रसांगाांच्या उत्कृ ष्ट
माांडणी ि गुांफणी बरोबर सांविधानकाचा कौशल्यपूणच विकास करून दाखवित,
परमेश्वर न वनयती ह्याांच्यापेिा मानिी विकार ि भािभािना ह्याांचा अवधक विचार
के ला. Euripides ने प्रारां भकाचा कौशल्यपूणच ि अवभनि िापर के ला. ग्रीक
शोकाांवतका ही अवधक मानिी पातळीिर आणून वतला अवधक िास्तििादी बनिले.
प्राचीन ग्रीक शोकाांवतके चे ताांवत्रक दांडित ि सांकेत शेक्सवपअरच्या
वनभचरशील शोकाांवतके ने झुगारून ददले ि सुखावत्मका, शोकाांवतका, शोकसुखावत्मका,
ऐवतहावसक नाटक इ. विविध नाट्यप्रकार शेक्सवपअरने हाताळले ि हे करताना त्याने
पूिचसुरींच्या सामग्रीचा उपयोग करून त्यात मौवलक भर घातली. 30.
शेक्सवपअरने प्रारां भकाचेही (Prologue) उच्चाटन करून त्याजागी
अत्यािश्यक तपशील देणाऱ्या, अनुकांपा आवण उत्कां ठा वनमाचण करणाऱ्या नाट्यपूणच
प्रसांगाांची योजना के ली. सांयतशील शोकाांवतके तील अविभाज्य अांग म्हणजे िृांद
(chorus) याचेही त्याने उच्चाटन के ले आवण त्या जागी विविध पात्राांची विभागणी
करून िृांदाांच्या कायाचतली उणीि भरून काढली. त्यामुळे प्रेिक आवण पात्र यातील
अांतर नाहीसे होऊन नाटक अवधक प्रेिक सन्मुख बनले, त्यातील जीिन दशचन अवधक
गवतमान ि िास्ति बनले.

कथािस्तूच्या एकात्मतेचे बांधन झुगारून त्याने एकाच नाटकात अनेक
कथानकाांचा िापर के ला.
विवशष्ट कथासूत्राचे समस्येचे ककां िा पात्राांचे प्रवतपादन करण्याचा उद्देश
समोर न ठे िता के िळ आपले सांविधानक नाट्यपूणच ि रां गभूमीनुरूप सादर करण्यातच
त्याने आपले सिच सामर्थयच एकिटले. वनिेदनाचे नाट्यीकरण करताना तो आद्यारां भ
वनिडतो. घटना घडू न गेल्यानांतर तो नाटकाचा आरां भ करीत नाही. दुबोधतेच्या
सापळ्यात न अडकता तो आपली कथा स्पष्टपणे माांडतो. पूिचप्रसांगाांच्या िणचनाचा
ककां िा कथानकाचा तो आपल्या नाटकात समािेश करीत नाही. पररणामी त्याची
प्रस्तािाची दृश्ये ही स्पष्ट ि पकड घेणारी असतात. प्रेिकाला गुांतागुांतीचे स्पष्टीकरण
करणाऱ्या आवण अनेक तपशीलासह स्मरणशक्तीला ताण देणाऱ्या गोष्टी तो ऐकित
नाही.
प्रस्ताि (Exposition) वसद्धता (preparation) आवण पूिचसूचन
(foreshadowing) यातील त्याचे कौशल्य विस्मयािह आहे. तो नेहमी रोमाांचकारी
कलाटणीची योजना करतो. ही कलाटणी पूिचसूचन आवण सांविधान ह्यासाठी असली
तरी तो उत्कषचचबांदच्ू या िणी आश्चयचकारक परािृत्ती वनमाचण करतो.
शेक्सवपअरचा प्रस्थान चबांद ू (point of departure) हेच त्याचे
सांविधानक आहे. उत्कां ठा ि आश्चयचकारक कलाटणींनी पररपूणच असलेली गुांतागुांतीची
कथानके रचण्याकडे असलेला त्याचा कल हा त्याच्या नाट्यलेखन पद्धतीतील प्रबळ
घटक होय. कथानकाचे अनेक धागे शेिटी एकत्र येतात आवण सामान्यतः ते एकाच
उकलीत विलग के ले जातात. 31.
अ्भुत प्रसांग, असांभिनीय पण कल्पनारम्य दृश्ये, असांख्य पात्रे याांची
शेक्सवपअरच्या नाटकात रे लचेल असते त्यामुळे त्याची कथानके िास्ति िाटत

नाहीत. त्यातून तो शोकाांवतके त िी पात्राांना गौण स्थान देतो. त्याचे सिचच नायक
उच्चपदस्थ ि असामान्य व्यवक्तमत्त्िाचे तसेच एकाच चौकटीतले िाटतात. नायकाच्या
मनातील तीव्र आांतररक सांघषच ि मनोविश्लेषण तो स्िगताद्वारे साधतो. विनोदाचाही
तो मुक्तहस्ते िापर करतो. सांिादाकररता तो वनयचमक काव्याचा िापर करतो.
मात्र काव्य माध्यम आवण नाट्यतांत्र यात प्रवतभा आवण बुवद्धकौशल्याचा
अप्रवतम उपयोग करूनही शेक्सवपअरने तांत्रदृष्ट्या पृथगात्म प्रयोग के ला नाही.
c

b

a

d

e

फ्रेटॅगने नाट्यकृ तीचे एकाच चबांदि
ू र एकत्र येणारे दोन भाग कल्पून,
रे षाांद्वारा वचन्हाांदकत के लेली वपरॅ वमडच्या आकाराची रचना माांडली आहे. तो म्हणतो
‘प्रिुब्ध शक्तींच्या वशरकािासह प्रस्तािापासून उत्कषचचबांदप
ू यंत वतचे प्रिधचन होते. ि
तेथून पुढे उपसांहाराकडे वतचा ऱ्हास होत जातो. प्रिधचने आवण ऱ्हास हा तीन
भागाांमध्ये असतो (आकृ तीत दशचिलेल्या) ह्या पाच भागाांपैकी प्रत्येकात एक ककां िा
सांलग्न प्रिेशमावलके चा समािेश असतो. परां तु उत्कषचचबांदच
ू ा विन्यास सामान्यतः
एकाच मुख्य प्रिेशात असतो. नाटकाचा a) प्रस्ताि (introduction) b) प्रिधचन

(rise) c) उत्कषच चबांद ू (climax) d) पराितच ककां िा ऱ्हास (return or fall) e)
उपसांहार (catastrophy) हा प्रत्येक भाग त्याच्या रचना आवण आशयात
िैवशष्ट्यपूणच असतो.’ 32.
शेक्सवपअरच्या शोकाांवतके चे हेच पाच भाग पडत असून प्रस्तािात
नाट्यात्म सांघषाचच्या पररवस्थतीशी प्रेिकाांचा पररचय करून ददला जातो तर
प्रिधचनात नाट्यात्म सांघषाचचा प्रारां भ होऊन उत्तरोत्तर त्याचा विकास होत जातो ि
उत्कषच चबांदत
ू पेचप्रसांगाची तीव्रता वशगेला पोहोचते. उत्कषच चबांदन
ू ांतर सांघषच ककां िा
नाट्यकृ ती उताराच्या ददशेने झुकू लागते त्यािेळी परािताचचा आरां भ होऊन
वनिचहनात सांघषच ककां िा नाट्यकृ तीचा शेिट होतो. इब्सेनच्या नाटकात मात्र a) प्रस्ताि
b) प्रिधचन c) उत्कषच चबांद ू आवण d) पराितच हे पडदा िर जाण्यापूिी घडू न गेलेले
असतात ि नाटक सुरू होते ते d) पराितच ककां िा ऱ्हास (return or fall) आवण वनिचहन
ककां िा उपसांहार (catastrophy) यातील प्रारां भीच्या प्रिेशात ि उपसांहाराच्या
अवतशय सांवनध. नाटकात प्रिधचन, उत्कषच चबांदू िा पराितच ह्यािर लक्ष्य कें दद्रत के ले न
जाता फक्त उपसांहारािरच ते आवधक्याने कें द्रीत के ले जाते. शेक्सवपअरच्या नाटकात
हे लक्ष्य िस्तुतः पराितच ककां िा ऱ्हासातच विराम पािते म्हणून त्या चबांदप
ू ासून
उपसांहार हा पूणच लवित आवण अटळ असतो. परां तु इब्सेनच्या नाटकात ह्या
उपसांहाराबरोबर नूतन लक्ष्याचा उद्गम होतो. शेक्सवपअरच्या नाटकात नाटकाने
स्ितःिर अनथच ओढिून घेतलेला असतो. त्याांच्या कृ तीची ती एक स्िाभाविक
फलवनष्पत्ती असते. इब्सेनच्या नाटकातील प्रमुख पात्रािर कोसळलेल्या दुरािस्थेला
तो स्ितः कारणीभूत नसतो. माता वपतरे ककां िा सांतान ह्याांच्या अपराधामुळेच
त्याच्यािर सांकट कोसळते. शेक्सवपअरच्या वनभचरशील शोकाांवतके पेिा इब्सेनच्या
नाटकात स्थलकालैक्य दकतीतरी मोठ्या प्रमाणािर पाळलेले असते. शेक्सवपयरचे
नाटक लाांब, अ्भुतरम्य, भपके बाज असते तर इब्सेनच्या नाटकात कृ ती अवधक

सांविप्त आवण कें दद्रत के लेल्या असतात, तर रम्या्भुत भपके बाजपणाची जागा
सांभाषणात्मक घटकाांनी घेतलेली असते.
इब्सेनच्या नाट्यरचना पद्धतीचे ग्रीक नाट्यरचना पद्धतीशी बरे चसे
साम्य आहे. ग्रीक नाटकाांचा प्रारां भ, पराितच आवण उपसांहार यात होतो. मात्र ग्रीक
नाटकातील पौरावणक िा ऐवतहावसक ि अन्य असामान्य व्यक्तींच्या दांतकथा
प्रेिकाांना ज्ञात होत्या. कृ तीसाठी जे काही पूिच कवल्पत असेल त्याचे प्रारां भकातून
वनिेदन के ले जाई. िृांद गीताच्या प्रिेशापूिी येणाऱ्या प्रारां भकाच्या ह्या उपन्यासात्मक
प्रतािावभवनष्ट प्रिेशात एकभावषताचा (Monologue) ककां िा सांभाषणाचा समािेश
असे. Æschylus आवण Sophocles याांचा प्रारां भक सुद्धा नाट्यकृ तीचा एक
अत्यािश्यक भाग होता. Euripides आपल्या प्रारां भाकातून अज्ञात घटनाांचा िृत्ताांत
वनिेदन करीत नाही तर अांधुक आठिणींना उजाळा देतो. इब्सेनच्या नाटकातील
कथािस्तू ही ह्या परां परागत भाांडारातली नसून विद्यमान मध्यमिगीय ि सिचसामान्य
माणसाच्या जीिनातून घेतलेली असल्याने ही त्याची स्िरवचत ि म्हणून अज्ञात
असलेली कथािस्तू सिच सूक्ष्म तपशीलासह त्याला प्रेिकाप्रत न्यािी लागते. याकररता
पडदा िर जाण्यापूिी घडू न गेलेले प्रस्ताि, प्रिधचन, उत्कषचचबांदू आवण पराितच हे
कथािस्तूचे भाग व्यतीक्रमाने माांडणे त्याला क्रमप्राप्त होते. परां तु हे माांडताांना ककां िा
कथािस्तुच्या या भागाच्या िृत्ताांताचे वनिेदन तो थांडपणे िा वनरसतेने न करता त्याचे
उत्कृ ष्ट ि कौशल्यपूणच नाट्यीकरण करतो. अशाररतीने विद्यमान आवण गतनाट्य याांची
एकत्र गुांफण करताांना तो उपसांहाराचा विकास साधतो. त्यामुळे यातून प्रस्तुत घटनेला
एक निा अथच प्राप्त होऊन पात्रात परस्पराांत नाट्यजावणिा ि सांबांध प्रस्थावपत
होतात. कारणाांचे अवभज्ञान होऊन उपसांहाराचा अनपेवित आविष्कार प्रकट होतो.

गतनाट्य आवण विद्यमान नाट्य याांच्या घट्ट आांतरविणकामाच्या कलेत
त्याच्या ह्या िैवशष्ट्यपूणच नाट्यरचनेच्या प्राचुयाचचे रहस्य अवधक स्पष्ट करताना
William Archer म्हणतो,
“Going a little more into detail, we find in Ibsen’s work an extra
ordinary progress in the art of so unfolding the drama of the past
as to make the gradual revelation no mere preface or prologue to
the drama of the present but an integral part of its action……this
crucial revelation is brought about in a scene of the utmost dramatic
intensity. The whole drama of the past, indeed both-its facts and its
emotions-may be said to be dragged to light in the very stress and
pressure of the drama of the present.” 33.
इब्सेनने

त्याच्या

ह्या

पश्चातदशी

तांत्राचा

(Retrosprctive

Technique) िापर २४ िषांपूिी त्याने वलवहलेल्या The Viking at Helgeland
ह्या नाटकात के ला होता. त्यानांतरच्या Love’s Comedy (१८६२) ते Emperor
and Galilean(१८७३) ह्या नाटकमावलके त या तांत्राचा िापर नाही. तद्नांतरच्या
Pillars of Society (१८७७) ह्या नाटकापासून ह्या तांत्राचा अिलांब त्याने के ला ि
१८८२ मध्ये वलवहलेले An Enemy of the people हे नाटक सोडल्यास सिच
नाटकात ह्या तांत्राचा कमी अवधक प्रमाणात उपयोग आहे. मात्र The Viking at
Helgeland ह्या नाटकात बाह्य कृ तींचा िापर विपुल प्रमाणात होता तर नांतरच्या
नाटकात विद्यमान आवण गतनाट्यातील बाह्य कृ तींची जागा मनोविश्लेषणाने घेतली.

Ghosts ह्या नाटकात इब्सेनने पश्चातदशी तांत्राचा प्रभािी िापर के ला
आहे. ह्या नाटकात ग्रीक नाट्यरचना पद्धतीची, विशेषतः Sophocles च्या
Œdipous Rex शी अनेक साम्य स्थळे आढळतात.
Œdipus Rex प्रमाणेच Ghosts मधील घटना ह्या एकाच रठकाणी ि
अल्प कालािधीत (२४ तासात) घडतात.
Ghosts म्हणजे,
Nemesis is invited upon the offspring by marrying for
extrinsic reasons even when they are religious or mortal. 34.
इब्सेनच्या हस्तवलवखत मसुद्यातील ह्या ओळींचे नाट्यीकरण होय.
Œdipus Rex सारखाच येथे दांडदेितेचा कोप आहे. मात्र येथे ही आधुवनक दांडदेिता
म्हणजे अनुिांवशकता जेव्हा आपल्या बळीकडे आक्रमण करते त्याच िणाला इब्सेनही
आपला िेपणचबांद ू (point of attack)

ि रहस्ये असली तरी दोन्ही नाटकात

भूतकाळािरचे पडदे दूर के ले आहेत. मात्र त्यामुळे Œdipus Rex मध्ये घटनाांिर
प्रकाश पाडला जातो तर Ghosts मध्ये मनोविश्लेषण घडते.
Œdipus Rex मध्ये Œdipus ला आपण वपत्याची हत्या ि मातेशी
व्यवभचार के ल्याचे अवभज्ञान होते ि हे अवभज्ञान होताच सुवस्थतीचे दुःवस्थतीत
पररितचन होते म्हणजे घटनेची परािृत्ती होते. Ghosts मध्ये आपल्या मुलाला

(Oswald) आनुिांवशक व्याधी जडल्याचे अवभज्ञान होते ि त्याच्या व्याधीग्रस्त
यातना पाहून सुवस्थतीचे दुःवस्थतीत पररितचन होते म्हणजेच घटनेची परािृत्ती होते.
इब्सेनच्या पश्चातदशी तांत्रात प्रस्ताि (Exposition) ि प्रकटीकरण
(disclosing) ह्या दोन नाट्यकल्पना अांतभूचत असतात. प्रस्तािात नाट्यकृ तीकररता
गृवहत कल्पनाांसांबांधी मावहती ददली जाते तर प्रकटीकरणात प्रस्तािात रे खाटलेल्या
वचत्राचे विशुद्धीकरण होऊन प्रच्छि सांबांध स्पष्ट होतात. उदा. Pastor Manders
सिचसामान्य उपलब्ध मावहतीिर आधाररत असलेल्या Mrs. Alving च्या
गतजीिनािरची मते प्रदर्शचत करतो. परां तु Mrs. Alving त्याच सांदभाचतली िास्ति
मावहती देते तेव्हा (disclosing) प्रकटीकरण वनमाचण होते. म्हणजे चुकीची मावहती
दूर होऊन प्रच्छि सत्ये बाहेर येतात, ि वबनचूक मावहतीिर आधाररत असलेला
दृवष्टकोन प्रस्थावपत होतो.
पश्चातदशचन म्हणजे विद्यमान नाट्याकडू न गतनाट्याकडे होणारे पुनरुक्त
पूिचदीपन. ह्या पूिचदीपनाद्वारे पात्राांच्या वस्थर अिस्थेतच त्याांचा परस्पराांशी निा
पररचय होतो ि निे सांबांध प्रस्थावपत होतात. हे नूतन अवभज्ञान म्हणजे पात्राांसाठी
घडलेली कलाटणी (turning point) ज्यात पुढील कृ तीसाठी त्याच अिस्थेत
पररितचन झालेले असते. थोडक्यात अशी नाट्यरचना की जेथे एका विवशष्ट
पररणामासह गतकाळ अनािृत्त होतो ि ितचमानाचे एका नव्या प्रकाशात आगमन
होते.
The Pillars of Society आवण A Doll House ह्या नाटकाांपेिा
Ghosts हे नाटक अवतशय िेगळ्या पद्धतीने वलवहले आहे. गतकाळातील प्रच्छि
घटनाांना अवधक प्रभािी करून ि अांशाअांशाने प्रकटीकरण करताना प्रमुख पात्राांच्या

प्रवतकारास न जुमानता तो गतकाळातील अवनष्ट घटनाांिरील पडदे हळू हळू दूर
सारतो. हे साध्य करण्यासाठीः अस्पष्ट उल्लेख, सांभाषणातील रोख, भािना ि अथच
यातील सूक्ष्म फरक दाखिणाऱ्या शब्दप्रयोगाांचा िापर ि सांददग्ध शेरे याांच्या
अांतभाचिाने दुहरे ी सघनता प्राप्त झालेल्या सांिादमाध्यामाचा तो प्रभािशाली िापर
करतो ि पश्चातदशी तांत्र हे अवधक सामर्थयचशाली बनते.
Ghosts नांतर वलवहलेल्या An Enemy of The People (१८८२)
ह्या नाटकात पश्चातदशी तांत्राचा िापर नाही. कारण ह्यात ितचमानकाळात प्रकट
करण्याजोग्या गतकाळातील घटना नाहीत. म्हणून ह्यात नाट्यिृत्तींची माांडणी
आरां भ, विकास आवण अखेर ह्याच पद्धतीने के ली आहे. तरीही ह्यातून स्नानगृहाच्या
प्रदूवषत अिस्थेच्या रहस्याचे प्रकटीकरण के ले आहे. ि त्याद्वारा प्रदूवषत गतकाळाचे
ितचमानकाळातील पोषण दाखिून सत्य या सांकल्पनेची िैवशष्ट्यपूणच माांडणी आवण
आविष्कार के ला आहे.
ह्यानांतरचे The Wild Duck (१८८४) हे नाटक आधीच्या नाटकापेिा
प्रात्यवहक िास्तिता सोडल्यास रचनात्मकदृष्ट्या कसे िेगळे आहे हे साांगताना इब्सेन
म्हणतो,
In some ways this new play occupies a position by itself
among my dramatic works; in its method it differs in several
respects from my former ones. But…. I hope that my critics will
discover the points alluded to; they will, at any rate, find several
things to squabble about and several things to interpret. I also think
that The Wild Duck may very entice some of our young dramatists
into new paths; and this I consider a result to be desired. 35.

विद्यमान काळात इब्सेनच्या िास्तििादी नाटकात रवचत स्िरूपाच्या
भूतकाळाच्या रोखाने वनत्य घडणारे पश्चातदशचन म्हणजे जाळीदार निीकाम.
काहींना अनुभिानुसार इब्सेनच्या मूलभूत रूपातील अांशाची सांरचना िाटते. जेव्हा
त्याच्या पश्चातदशचनाचा उल्लेख के ला जातो तेव्हा त्याचा बहुधा “इब्सेनचे पश्चातदशी
तांत्र” असा नामोल्लेख के ला जातो. ऑस्लो युवनव्हर्सचटीत १९९१ च्या शरद ऋतूत
इब्सेनच्या नाटकाांच्या सांदभाचत शक्य वततक्या स्पष्टपणे प्रबांधातून त्याची व्याख्या
देण्याचा प्रयत्न झाला. भुते (Ghosts) हा विषय प्रबांधासाठी वनिडला गेला. येथे त्या
प्रबांधाचा गोषिारा त्याच्या प्रत्यि रटपणासह ददला आहे.
हे काही मध्यिती कल्पनाांच्या वसद्धाांतािर उभारलेले आहे.

१) पश्चातदशचनात (retrospection) दोन नाट्यकल्पना अांतभूचत
असतात. प्रस्ताि (exposition) आवण प्रकटीकरण (disclosing).
२) प्रस्ताि (exposition) िाचकाांना गृवहतकाविषयीची कृ तीसाठी
के लेली विज्ञप्ती आधुवनक नाटककारासह जे पवहल्या अांकात सुरूिात करतात. जेव्हा
विज्ञप्ती (information) ह्यापेिा अवधक कायच करते तेव्हा ती इतर नाट्यविषयक
कल्पनाांखाली येते. उदा. प्रकटीकरण (disclosing) ह्या कल्पनेखाली.

३) प्रकटीकरण (disclosing) हे प्रस्तािाांना वचत्रासारखे वनदोष करून
त्याचा हळू हळू टप्प्याटप्प्याने विकास करते ककां िा समेट करून त्याबरोबर विकास
करते आवण प्रच्छि सांबांध प्रकाशात आणते. मोठ्या पररणामाांवशिाय प्रकटीकरणात
विज्ञप्तीचा विवनमय करणे, हे हालचालींसाठी क्रमशः सुस्पष्टपणे उपयुक्त ठरते. पुढच्या
अांकात ते पूणच होते.
४) पश्चातदशी तांत्र म्हणजे पश्चातदशचनाचा कृ तींच्या दुरूस्तीत
साहाय्यकारी प्रकटीकरणाचा यथाक्रम अनिरत िापर.
जेव्हा ते भुते (Ghosts) च्या प्रस्तािात येते तेव्हा पररवस्थतीच्या
विषयाांची विज्ञप्ती ही नाटकाच्या आरां भीच िाचकाांना होते. हे उघड आहे की ते ४
१/२ दृश्याांिर (पवहल्या अांकातील) पसरते. हे बहुधा पूणच अांकात प्रस्तािकायच करते.
परां तु त्यात पवहल्या अांकातील ५व्या दृश्यात प्रस्ताि आवण प्रकटीकरण यामध्ये एक
वचन्हाांदकत विभागणी आहे, इब्सेनने स्ितः ही विभागणी एका स्िल्प विरामानांतर
वचन्हाांदकत के ली आहे. वम. पॅस्टर मँडसच सिचसामान्य उपलब्ध मावहतीिर आधाररत
असलेल्या सौ. ऍलचव्हांगच्या भूतकाळािरची मते प्रदर्शचत करतो. विरामानांतर
(सांयवमत आिाजात हळू च) सौ. ऍलचव्हांग म्हणतात, “आता तुम्ही मला जसां काही
साांवगतलां तसांच मलापण तुम्हाला काही साांगायचां आहे.”
आता येथून पुढे अगदी िेगळ्या प्रकारची मावहती बाहेर यायला लागते,
त्यामुळे प्रकटीकरण नािाचे एक निीन मूलतत्ि नाट्यरचनेत वनमाचण होते.
ह्या प्रकटीकरणाचा आरां भचबांद ू म्हणजे त्या बाबतीतले एकाचे ककां िा
अनेकाांचे प्रच्छि (hidden) सत्य होय, जेव्हा इतराांना ते प्रकट करण्याची सांभाव्यता
असते. प्रकटीकरण चुकीच्या मावहतीिर, चुकीच्या स्पष्टीकरणािर आधारलेला

दृष्टीकोन दूर सारते आवण वबनचूक मावहतीिर आधाररत असलेला यथाथच दृष्टीकोन
प्रस्थावपत करते.
व्यक्तींच्या एकत्र येण्यामधून, जी िेगळी विज्ञप्ती आहे, वतची इब्सेन
आपल्या वनवश्चत अशा नाट्यपद्धतीमधून खात्री करून देतो. जो कु णी ही कृ ती करतो
ती व्यक्ती त्याच्या नाटकात नेहमीच बाहेरून येते. त्या व्यक्तीचे दृश्यातील
पात्रसांचाशी पूिोक्त असे वजव्हाळ्याचे सांबांध असतात. परां तु पररवस्थतीमुळे हे सांबांध
तुटलेले असतात. म्हणून बहुधा अनेक िषांनांतर ही व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या सांपकाचत
पुन्हा येते. म्हणून स्िाभाविकपणे ह्या व्यक्ती सिचसामान्य म्हणजे भूतकाळातील खूप
पूिीच्या ककां िा नुकत्याच घडलेल्या गोष्टींच्या आठिणींविषयी बोलायला सुरूिात
करतात.

भुते (Ghosts) मध्ये पररवस्थती जरा िैवशष्ट्यपूणच आहे. Pastor
Manders हे बाहेरून येतात. एके काळी Alving कु टुांबाशी त्याांचे वजव्हाळयाचे सांबांध
होते. परां तु पररवस्थतीमुळे ते सांपकच तोडतात (नातेसांबांध). आता सांपकच पुन्हा येतो.
परां तु आतासुद्धा तेथे कोणीतरी बाहेरून येतो. Oswald त्याच कु टुांबातील मुलगा. तो
पॅरीसमध्ये वचत्रकार असतो आवण क्ववचतच घरी येत असतो. Manders, Oswald
आवण Mrs. Alving मध्य रुजिात होते. सुरूिात म्हणून ते वतघे सांभाषणात भाग
घेतात. ते बोलतात आवण स्मरतात हे िरकरणी ि वनरूपद्रिी सांभाषण असते.
Oswald ि Pastor याांचे सिचसामान्यपणे एकमत होते. पण नांतर मँडसच म्हणतोः
“तुमच्या मुलाचाच प्रश्न घ्या ना. होय, आपण त्याच्या समिच बोलूया. त्याच्या

बाबतीत काय पररणाम झाला आहे? तो सव्िीस-सत्तािीस िषांचा आहे आवण अजून
त्याला उत्तम गृह म्हणजे काय याची कल्पना नाही.”
ऑस्िल्ड उत्तर देतो, मला िाटतां सर पॅस्टर, इथां तुमची चूक होते आहे.
त्या वप्रस्टचे सांस्कृ तीहीन िैिावहक जीिनाविषयीच्या मताबद्दल भीती
व्यक्त करणारे सांभाषण होते. त्यािेळी रे व्ह मँडसचला कळते की त्याचा पाया अवनवश्चत
असून ह्यािेळी तो वमसेस ऍलचव्हांगचा आधार शोधतोय. पण हे व्यथच आहे. हे उघड
होते की वमसेस ऍलचव्हांग आपल्या मुलाशी सहमत होते आवण त्याला आधार देते.
पवहली रुजिात दुसऱ्या रुजिातीकडे नेते. जेथे फक्त वमस्टर मँडसच आवण वमसेस
ऍलचव्हांगच भाग घेऊ शकतात.
पुन्हा एकदा रे व्ह. वमसेस ऍलचव्हांगच्या अवििेकी होण्याकडे मन
िळिण्याचा प्रयत्न करतात आवण हे ते मागे िळू न करण्याचा प्रयत्न करतात. मँडसचचे
पश्चातदशचन भूतकाळाचे खरे आवण िास्ति दशचन प्रगट करण्याकडे सौ.ऍलचव्हांगला
नेते. पश्चातदशचनाचे प्रकटीकरण एक निे, भूत आवण ितचमानाची बहुविध वचत्रे प्रदान
करते.
वप्रस्ट मँडसच सौ. ऍलचव्हांगची आई आवण पत्नी म्हणून अयशवस्िता जाहीर
करतो. ते Helene चे दुबळे वचत्र वचतारतात जी दुबळी ठरते, अयशस्िी होते तेव्हा
ऍलचव्हांग स्ितः एक यशस्िी आवण समथच म्हणून गृहीत धरला जातो. हा दृवष्टकोन
सहमत होतो तेव्हा इतर मावहती आपल्याला प्रस्तािाच्या दरम्यान वमळते. आता
प्रत्येक गोष्ट ही प्रकटीकरणासाठी वसद्ध होते.
“सत्य हे आहे की माझे पती जन्मभर जसे व्यवभचारी होते, तसेच
व्यभाराच्या कदचमात ते मृत्यु पािले.”

सौ. ऍलचव्हांग, रे व्हरां ड मँडसचने वचतारलेल्या ऍलचव्हांगच्या वचत्रािर
हल्ला चढिते आवण पुष्कळशा प्रमाणात दशचिते की ऍलचव्हांग हा लग्नापूिी जसा होता
त्यापेिा लग्नानांतर तो तसूभरही सुधारला नव्हता.
ही पवहली गोष्ट होती की जी रे व्हरां डपुढे प्रकट झाली. अठरा िषांचे
िैिावहक जीिन म्हणजे एक शुद्ध फसिणूक होती. नांतर सौ. ऍलचव्हांग ह्या वतच्या
जीिनाविषयी आवण ऍलचव्हांगच्या जीिनाविषयी साांगायला सुरूिात करते.
ह्या काळात वतने धैयाचने तोंड ददले होते, खूप सहनशीलता ठे िली होती.
पण नांतर काहीतरी घडते आवण वतच्या सहनशक्तीचा आवण िमाशीलतेचा अांत होतो.
घरात वतच्या निऱ्याचा मोलकरणीशी असलेला सांबांध वतला आढळू न येतो.
आत्तापयंत सौ. ऍलचव्हांग ही रे व्ह. मँडसचने के लेल्या आरोपाविरूद्ध काय
पररवस्थती होती त्याचे िणचन करून बचाि करीत होती. नांतर ती मँडसच वतला काय
म्हणाले त्याचे स्पष्टीकरण करते, जसे वतने ऑस्िल्डला दकती विवचत्र पररवस्थतीत
आणून ठे िलेले होते. भूतकाळाचा सांदभच देऊन ती कृ ती करायला कशी भाग पाडते हे
स्पष्टीकरण देते. दुसरे स्पष्टीकरण वमसेस ऍलचव्हांगने बाांधलेल्या अनाथाश्रमाबद्दलच्या
सांदभाचत आहे. नांतर लगेच शेजारच्या खोलीतून आिाज येतो. ऑस्िल्ड रे वजनाजिळ
जातो, हे दृश्य प्रभािशाली पररणाम करते.
Mr. Manders: (घाबरून) पण काय झाले? काय आहे वमसेस
ऍलचव्हांग?
Mrs. Alving: (घोगऱ्या आिाजात) भुते! भोजनगृहात जोडपे पुन्हा
प्रगट झाले.

Mr. Manders: तुम्ही काय म्हणता रे वजना-! ती ?-?
Mrs. Alving: होय, या. अगदी गप्प.
आवण म्हणून मँडसचला कळते की रे वजना ही ऍलचव्हांगची मुलगी आहे.
एथिर मँडसचला प्रकटीकरण होते. ह्याचा प्रभाि पडतो आवण त्याचा
पररणाम त्याांच्या भािी कृ तींिर पडतो, पण तोही काही वनवश्चत प्रमाणात. तथावप
त्याच पररच्छेदात पुढे वमसेस ऍलचव्हांगच्या डोळ्याांसमोर प्रच्छि सत्य प्रगट होते.
वतला ऑस्िल्डचा नुकताच घडू न गेलेला भूतकाळ ठाऊक नसतो ज्यािर रे वजना आवण
त्याच्यात काय जे साांवगतलेले असते. पण वतच्या बाबतीत जे प्रत्यि स्पष्टपणे काही
अांशी प्रगट होते. कारण ते भूतकाळात काय घडले ह्याची कारणे प्रगट करते.
हेवलने ऍलचव्हांगला रे वजना आवण ऑस्िल्डमध्ये सांबांध प्रस्थावपत होऊ
शकतील असे प्रगटीकरण होते. वतने ह्या प्रकरणाचे ि ऍलचव्हांग आवण त्या
मोलकरणीतील २० िषांपूिी चोरून ऐकलेल्या सांभाषणाचे तपशीलपूणच िणचन रे व्ह.
मँडसचना ददलेले आहे. आता अचानक ती प्रकट करते तेव्हा भूतकाळ वजिांत होतो.
भूतकाळ पुन्हा माघारी येतो. एक वपढी एकमेकाांचे जीिन पुन्हा गाठते. सौ.
ऍलचव्हांगिरील पररणाम अवधक प्रभािी असतात. त्याला जोडू न आता असे स्पष्ट होते
की व्यवभचाराचा धोका उद्भितो कारण ती सत्य लपविते. जर ऑस्िल्ड आवण रे वजना
ह्याांनी अांदाज के ला असता की ते एकमेकाांचे बांधुभवगनी आहेत, तर हे कधीही घडणारे
नव्हते. “मी कधीही ऍलचव्हांगचा जीिनमागच लपिला नसता.”
तरीही दुसरी पररवस्थती वतच्यापुढे प्रगट होते ती म्हणजे ऑस्िल्डचे
आरोग्य. वतने असे गृहीत धरलेले असते की वतला एक बळकट वपढी लाभलेली आहे.
वतला िाटते की त्याांनी एकत्र घालिलेल्या ददिसाांपैकी त्याच्यािर काहीही पररणाम

झाला नाही. परां तु दुसऱ्या अांकातील वतसऱ्या प्रिेशात ऑसिल्ड साांगतो की तो
आजारी आहे. तो साांगतो की त्याच्या मताप्रमाणे आजाराचे कारण काय होते- म्हणजे
त्याच्या जीिनाचा मागच. सौ. ऍलचव्हांगला अचानक कळते की त्याला सत्य कळािे
अशी कोणती बाब असािी ह्यापेिा ऑस्िल्डच्या िवडलाांचे आदशच वचत्र वतच्या
मुलापुढे कठोर प्रश्न वनमाचण करते. एका मोठ्या ओझ्याखाली त्याचे आजारपण त्याला
स्ितःलाच दोष द्यायला भाग पाडते.
“रे वजनाच्या सांदभाचतील ऑस्िल्डच्या योजना” ह्याविषयीची सत्य
परवस्थती सौ. ऍलचव्हांगपुढे प्रगट होते. ती त्याला अवतशय महत्त्िाची िाटते. सौ.
ऍलचव्हांग पाहते की वतने त्याला सत्य साांगािे. पण तरीही तसे धाडस वतला होत नाही
ककां िा वतला अजूनही फारशी जाणीि झालेली नसते की त्या कारणामुळे वतच्या
जीिनात काय घडलेले असते, भूतकाळात, येथे आवण आत्ता. जेव्हा ऑस्िल्ड वतला
जीिनानांदाविषयी साांगतो तेव्हा वतला तो अन्िय लागतो जो काही त्याला अवभप्रेत
असतो. आता मग पररवस्थतीच्या विश्लेषणात ऍलचव्हांग आवण ऑस्िल्डच्या जीिनात
सबांध अन्िय वतच्यापुढे प्रगट होतो. मुलाचे विचार आईचे डोळे उघडतात आवण ती
बोलायचे ठरिते. आगीमुळे अडथळा येतो आवण वतला ते प्रकटीकरण पुढे ढकलािे
लागते. परां तु आग वतचा दृढविश्वास अवधक बळकट करते. आवण आत्ता योग्य ती
कोणती गोष्ट असेल तर सत्य साांगणे असे होते. परां तु सौ. ऍलचव्हांगसाठीचे स्पष्टीकरण
येथे सांपत नाही. वतला अशी भीती िाटते की आपल्या िवडलाांचे वचत्र पाहण्यात
वतच्या मुलाला खूप मोठा धक्का बसेल. परां तु त्यात ऑस्िल्डला फारसे स्िारस्य िाटत
नाही. ऑस्िल्डच्या आजारपणाची शेिटची गोष्ट सौ. ऍलचव्हांगला कळते. काय घडेल
ह्याची त्याला भयांकर भीती िाटते आवण तो त्याच्या आईला साांगतो की आजारपणात
खरोखरी काय होते- “माझे दुखणे आनुिांवशक आहे” ि फार हळू बोलतो- तेच जे इथे
आहे!

ऑस्िल्ड रे वजनाबरोबरची त्याची योजना प्रकट करतो. ह्या पररवस्थतीत
तीच त्याला मदत करू शकते. त्याने मावगतल्यास त्याला मदतीचा हात देऊ शकते.
परां तु सौ. ऍलचव्हांग एका सत्याचा उच्चार करून ही शक्यता काढू न घेते ि त्यामुळे
रे वजना वनघून जाते. आता अखेरीस वतच्यािरच जबाबदारी पडते. या सिांचा आरां भ
झाला वतथे ती मागे परतते, वजच्या हातात मुलाचे दैि आहे अशी आई. शेिटी
ऑस्िल्डिर झालेल्या आघाताची वतला कल्पना येते. ती त्याच्या आजारपणाचा
विकासच पाहू शकते. आवण भूतकाळाचे विशाल सामर्थयच वतला मान्य करािे लागते.
सौ. ऍलचव्हांगसाठी हा प्रगट झालेला के िळ भूतकाळच नसतो तर
विशेषतः भूतकाळातील समस्याांची कारणे आवण त्या कारणाचे विस्तृत पररणामही.
ह्याच मागाचने ते पश्चातदशी तांत्राचे भूत (आत्मा) वतच्यासमोर प्रगट होते. ककां िा
दुसऱ्या शब्दात साांगायचे म्हणजे भूतकाळाचे िधचमान सामर्थयच वतच्यापुढे प्रगट होते.
आवण पुन्हा खात्री होते की ह्या शक्तीला कायच करायची अनुमती आहे. ह्यामुळे वतला
हे मान्य करािे लागते की आपल्या आदशाचसाठी सत्य लपिण्यात दकती मूखचपणा आहे.
प्रबांध पुढे दाखितो की भुते (Ghosts) मधील प्रगटीरणाच्या
नाटकातल्या कृ तींिर वनवश्चत असा प्रभाि आहे. प्रत्येक व्यक्तीला पुनमूचल्याांकन करािे
लागते. विविध स्थानात कृ तीचे ध्येय बदलािे लागते. प्रत्येकाला स्ितःविषयीची
आवण जीिनातील त्याांच्या पररवस्थतीची एक निी जाण येते. परािृत्ती (peripeti(
आवण अवभज्ञान ह्याांचा विवशष्ट मागाचने उपयोग के ला आहे. ते त्याच्या मुख्य कृ तीशी
आवण मुख्य पात्राशीच यथाथच नाही तर वनरवनराळ्या स्तराांिर भूतकाळातील प्रत्येक
व्यक्तीच्या आवण त्याच्या स्ितःविषयीच्या आवण जीिनातील त्याच्या भूवमकाांबद्दल
असलेल्या त्याच्या िैयवक्तक सांकल्पनाांबरोबर सुद्धा आहेत. ह्या प्रगटीकरणाचा
पररणाम म्हणजे मुख्य पात्र सौ. ऍलचव्हांग जी भूतकाळाशी झगडा देते. वतला स्ितःचा
भूतकाळ असतो. (भूतकाळाची वनर्मचती) प्रवतपिी (antagonist) म्हणून ककां िा

कदावचत खोल स्तरािर तोच भूतकाळ जो प्रगट होतो, तोच सौ. ऍलचव्हांगचा िैरी
असतो. पश्चातदशचनाला बाह्यात्मक कायाचचे एक विस्तृत पररमाण लाभते.
मग शेिट काय? जेव्हा तुम्ही सिचसामान्यपणे पश्चातदशचनाबद्दल बोलत
नाहीत ि इब्सेनच्या पश्चातदशी तांत्राबद्दल बोलता तेव्हा तुमचा अथच पश्चातदशचनाच्या
एका विवशष्ट िापरातून नाट्यरचनेचा मागच असा होतो. मग (exposition(
प्रस्तािाच्या उपयोगाची बाब कठीण होऊन बसते. कारण इतर नाटककाराांशी
इब्सेनची तुलना के ल्यास त्यात काहीच फरक नाही. (इब्सेन प्रस्तािाची रचना
सांभाषणात करण्यात अवतशय कु शल होता, हे सोडल्यास हे सुद्धा नाटकातील कृ तींची
पद्धती पुढे नेते.) परां तु त्याच्या बदल्यात प्रगटीकरणाच्या साह्याथच इब्सेनने पश्चातदशी
तांत्राचा िापर के ला आहे. ह्याविषयी बोलणे योग्य होऊ शके ल. पश्चातदशचनाच्या दोन
रूपातील फरक (जी Ingunn Hiorth ने भुते (Ghosts) च्या पररश्रमपूिचक
पृथक्करणात) हे इब्सेनच्या नाट्यरचनेत िापरलेल्या सांकल्पना स्पष्ट करतात. इब्सेन
प्रस्तािाचा सिच अांकात विस्तार करतो असा उल्लेख नेहमी के ला जातो. जेव्हा
िस्तुवस्थती ही असते की पश्चातदशचनाचे रूप ज्याला ही िाटणी असतेः पश्चातदशचनाचे
रूप नाटकाच्या आरां भीच्या सिचसामान्य प्रस्तािात ददलेली मावहती (विज्ञप्ती) बदलते.
हा प्रबांध भुते मधील पश्चातदशी तांत्राची खालील व्याख्या देतोपश्चातदशचन ही एक नाट्यरचना आहे. विद्यमान नाट्याकडू न
गतनाट्याकडील जे पुनरुक्त पूिचदीपन आहे, ती पात्रे नाटकात ज्या अिस्थेत असतात
त्या अिस्थेतील त्याांचा निा पररचय करून देते. तो त्याच्यात ि त्याांच्या नव्या
सांबांधात आलेला असतो. हा निा पररचय म्हणजे पात्राांची कलाटणी (turning point(
असते. त्यात पुढील कृ तीसाठी असलेली त्याांची पररवस्थती बदलते. थोडक्यात अशी

नाट्यरचना की जेथे ितचमानाच्या नव्या प्रकाशातील आगमनाबरोबर गतकाळ
अनािृत्त होतो.
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-सांविप्तइब्सेन त्याच्या पद्धतीप्रमाणे विशेषत्िेकरून तो कथनाकडे दुलचि करून त्या
गोष्टींचे तो नाट्यीकरण करतो.
इब्सेनच्या नाट्यरचनापद्धतीला विल्यम आचचर, एच. ग्रेनवव्हल बाकच र आदी
नाट्य समीिकाांनी Retrospective Method असे नाि ददले आहे. इब्सेनच्या
नाटकात वनरपिादपणे याच तांत्राचा िापर के लेला आढळतो असे मात्र नाही. ह्या
पद्धतीचा िापर त्याने प्रथम १८५७ साली वलवहलेल्या The Vikings at

Helgeland ह्या नाटकात के ला. नांतर Doll House, League of Youth, Pillars
of Society, Enemy of the People, Wild Duck, Ghosts, इ. नाटकाांमध्ये
के ला.
इब्सेनचे एक िाक्य आहे (To be a poet one must see.(
किी होण्यासाठी अिलोकन करणे आिश्यक आहे.
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-सांविप्त-

वमत्रहो
पुस्तकं वाचून कोर्ी ििार्ं िोतं का?
िो! आम्िी म्िर्तो िोतं. वाचन करर्ारी मार्सं त्यांच्याबरोबरच्या वाचन न करर्ार्या
मार्सांहून अहिक प्रगल्भ आहर् हवचारी असतात.
कोर्त्यािी प्राण्याला, सजीवाला, अनुभवाने ििार्पर् येत.ं इतर प्राण्यांना कािी प्रमार्ात त्यांचे
जन्मदाते थोडंर्फ़ार हिक्षर् देतात. पर् मानव िा असा प्रार्ी आिे ज्याला पुवी जगलेल्या आहर्
आता हजवंत नसलेल्या मार्सांचे अनुभविी हिकता येतात . ते पुस्तकांद्वारे . मार्साला आपल्या
सभोवताली नसलेल्या, दूर देिातल्या मार्सांचे अनुभव समजून घेऊन हिकता येतं. तेिी
पुस्तकांद्वारे . प्रत्यक्ष अनुभवांहून चांगला हिक्षक नािीच. पर् इतरांना आलेले अनुभव, त्यांनी
खाल्लेल्या

ठे चा

यािी

मार्साला

हिकवतात

आहर्

ििार्े

करून

सोडतात.

म्िर्ून वाचा. वाचत रिा. इतरांना वाचायचा आग्रि करा. वाचाल तर वाचाल िे िंभर टक्के सत्य
आिे.

मांडळी!
िाचायला तर हिांच!
पण िाचून झाल्यािर प्रवतसादायलाही हिां…
…आहर् स्वतःिी हलिायला िवं.

