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पण फ़ु कट नाही
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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

एका सर्वचसामाऱय मराठी माणसाचं
साजहत्य प्रकाशझोतात आणणाऱ्या
टीम ई साजहत्य प्रजतष्ठानच्या
मा. सुजनल सामंत
यांना सादर अपचण

र्वसंत बागुल

नॉर्वे

पी. एच. डी. साठी ‘इब्सेन आजण मराठी नाट्यसृष्टी’ हा जर्वषय जनर्वडल्यानंतर,
इब्सेनचे चररत्र आजण सर्वच नाटके उपलब्ध करून मी र्वाचून काढली आजण“After Shakespeare I unhesitatingly place Ibsen first” हे या
शतकातील थोर इटाजलयन नाटककार लुईिी पेरांदल्े लोच्या गौरर्वोद्गाराचे प्रत्यंतर
मला आले.
सर्वचसामाऱय लोकांच्या िीर्वनार्वर असामाऱय नाट्य कलाकृ ती जनमाचण
करणाऱ्या ह्या महान नाटककाराचा देश, तेथील भाषा, संस्कृ ती र्व लोकिीर्वन ह्यांचा
िर्वळू न अभ्यास करार्वा, असा मी ध्यास घेतला. इब्सेनने मला पुरते भारून टाकले
होते. त्याची नाटके आजण चररत्र मला आपल्या मराठी भाषेत भाषांतरीत करायची
होती. पण त्याआधी मला इब्सेन पूणचपणे समिून घ्यायचा होता. “Any one who
wishes to understand me, fully must Norway.” हे आपल्या लेखनाशी
असलेले नॉर्वेचे अतूट नाते सांगणारे इब्सेनचे र्वाक्य माझ्या कानात सतत रूंिी घालू
लागले होते.
त्या दृष्टीने मी ऑस्लो युजनव्हर्सचटीशी संपकच साधला. र्वेळ, पैसा आजण सर्वच शक्ती
पणाला लार्वल्यानंतर, मला यश जमळाले. मात्र पैसा खूपच लागणार होता म्हणून मी
पुरता जनराश झालो.
अनेक जशिणप्रेमी व्यक्ती तसेच मा. जर्व. र्वा. जशरर्वाडकरांसारख्या
साजहजत्यकांचे, ग्रामस्थ आजण जशिक जशिके तरांचे सधन आजशर्वाचद मला लाभले,
आजण माझी सर्वच तयारी पूणच झाली.

दद. २४ िून १९८८ रोिी मी नॉर्वेस गेलो. तेथील ऑस्लो युजनव्हर्सचटीत
नॉर्वेजियन भाषेचे धडे जगरजर्वले. श्री. अरजर्वद एररकसेन ह्या अजतशय प्रेमळ
नॉर्वेजियन गृहस्थाचा सहर्वास मला लाभला. त्यांच्या घरी, कु टुंबात मला रहायला
जमळाल्यामुळे नॉर्वेजियन भाषा, संस्कृ ती र्व लोकिीर्वन ह्यांचा प्रत्यि अनुभर्व घेता
आला; िर्वळू न अभ्यास करता आला. त्यांची पत्नी योरून, मुले; थ्रोन, बेंत र्व
जललमाररता, शालक रॅ गनर- त्यांची पत्नी बेररट, र्व ऑऱटी थोरजहल्ड ह्यांनी माझ्यार्वर
खूपच माया के ली. शेकडो मैल मी त्यांच्याबरोबर कारने, बोटीने प्रर्वास के ला र्व
इब्सेनची िऱमभूमी र्व कमचभूमी प्रत्यि पाजहली. एर्वढा मोठा माणूस पण माझे फोटो
काढण्यसाठी अिरशः धार्वायचा!
दद. १० ऑगस्ट १९८८ रोिी सकाळी ८ र्वा. मला अरजर्वद साहेब
पोहोचर्वायला आले... ना ओळख ना देख... ना पूर्वीचे काही संबंध... ना लागेबांधे...
१४-१५ हिार दक.मी. अंतरार्वरील उत्तरध्रुर्वार्वरील मध्यरात्रीच्या सूयाचच्या
देशातील कु णी एक अपररजचत गोरा माणूस... माझी सारी बडदास्त ठे र्वतो आजण
मला पोहोचर्वायला आल्यार्वर त्याचे डोळे भरून येतात...!

अर्वघ्या दोन मजहऱयात नॉर्वेने मला खूप काही ददले...!
The most beautiful country in the world... O Norway, I love you
and will never forget you in my life!!!

माझे स्फू र्तचस्थान

(अंगुलगार्व येथील नॉर्वेजियन जमशनरी)
जिस्तर्वासी, जमसेस एजडथ डालहोल्ट

इब्सेनपूर्वच पाश्चात्य नाट्यसृष्टी
संयतशील आजण जनभचरशील नाट्यसृष्टी

ग्रीक नाट्यसृष्टीः
उगम, आददस्र्वरूप आजण जर्वकास

ग्रीस देश हा संयतशील शोकनाट्याची िऱमभूमी असून त्याचे मूळ त्याच्या
धार्मचक उत्सर्वात ददसून येते.
ग्रीकांची देर्वता Zeus ला Semele ह्या स्त्रीपासून Dionysus हा मुलगा
झाला. िऱमानंतर लगेच त्याचा र्वध करण्यात येऊन त्याच्या शरीराचे तुकडे करण्यात
आले. संिीर्वनीमुळे तो पुऱहा जिर्वंत झाला. त्याच्या ह्या अमानर्वी शक्तीमुळे त्याला
देर्वत्र्व प्राप्त होऊन त्यार्वर अनेक पुराणकथा जलजहण्यात आल्या. इ.पू. तेराव्या शतकात
ह्या Thrace आजण Phrygia यांची ग्रीस देशात स्थापना झाली. फळे , धनधाऱय र्व
मददरा यांची देर्वता म्हणून ह्या देर्वतेस ख्याती जमळाली. मद्य ही Dionysus ची
देणगी आहे म्हणून त्याला मद्याचा देर्व म्हटले िाऊ लागले. त्याच्या उत्सर्वप्रसंगी
मुखर्वटे धारण करीत. म्हणून त्याला मुखर्वट्यांचा देर्व असेही म्हणत.
कालांतराने तो सर्वचसामाऱयांचा देर्व म्हणून ओळखला िाऊ लागला र्व त्यास
सौम्य रूप प्राप्त झाले. सुरूर्वातीस एका खांबार्वर त्याचे डोके कोरले िाऊन त्याची
पूिा बांधली िाई. नंतर छातीपयंत दाढी, डोक्यार्वर जर्वपुल के स, बकऱ्यासारखे पाय

र्व घोड्याचे शेपूट असा त्यास आकार जमळाला. पुढे हाही आकार बदलून त्यास
सुस्र्वरूप प्राप्त झाले.
त्याचे पूिक र्वा भक्त यांना Satyrs म्हणत. ते भेकड, जर्वषयलंपट, आजण मद्यपी
होते. त्यांची जर्वषयलंपटता दाखजर्वण्यासाठी त्यांचे खालचे अधांग बोकडाचे दाखजर्वले
आहे.
ग्रीक नाट्यसृष्टीचा उगम dithyrambos नार्वाच्या प्राचीन उत्सर्वगीतातून
झाला. dithyramb याचा अथच Dionysus नार्वाच्या सृिनदैर्वताच्या उत्सर्वप्रसंगी
गार्वयाचे गीत असे प्लेटो सांगतो. Dionysusच्या र्वेदीभोर्वती अनेक व्यक्तींच्या
समूहाकडू न मुरलीच्या साथीर्वर गाजयले िाणारे स्तोत्र म्हणिे dithyramb. यात
Dionysus ची स्तुतीगीते र्व शौयचगीते गाजयली िात. Corinth चा Arion ह्या
कर्वीने ही स्तोत्रे गाणाऱ्यांच्या समूहात सुधारणा के ली. स्तोत्रांना संर्वादात्मक रूप
प्रदान के ले र्व ग्रीक नाट्याचा पाया घातला. Herodotus च्या मते ह्या गीतांना
dithyramb हे नार्व देखील Arion नेच ददले.
Dionysus देर्वतेचे ग्रीक लोक र्वषाचतून चार उत्सर्व करीत. Lenaea आजण
Anthesteria हे मद्य व्यर्वसायाशी संबंजधत असलेले उत्सर्व अनुक्रमे िानेर्वारी,
फे ब्रुर्वारीच्या सुमारास येत. Lenaea ह्या उत्सर्वात इ.पू. ४५० पासून पुढे नाट्यस्पधाच
ठे र्वण्यास सुरूर्वात झाली. नाट्यस्पधांच्या दृष्टीने सर्वाचत महत्त्र्वाचे उत्सर्व The
Rustic Dionysia आजण The Great or Urban Dionysia हे होत. ह्या
उत्सर्वातच Dionysus ह्या सृिनदेर्वतेसमोर नाट्यस्पधाच भरत. The Rustic
Dionysia मध्ये खेडूतांच्या जमरर्वणूका जनघत. सृिनाचे प्रतीक म्हणून ललंगपूिा

करीत. त्याला अनुरूप अशी ललंगगीते (Phallic songs) गायली िात. शेर्वटी
नाट्यप्रयोग होत. The Great or Urban Dionysia हा उत्सर्व अजधक प्रजतष्ठा
पार्वलेला असून त्या उत्सर्वाचे र्वेळी Dionysus ची मूती शृंगारलेल्या रथात ठे र्वून
शहरातून त्याची जमरर्वणूक काढीत. तो रथ परत मंददरात आल्यार्वर मंददराच्या
आसमंतातील नाट्यगृहात पजहले दोन ददर्वस dithyramb ह्या नृत्यगीतात्मक
नाट्यप्रकाराच्या चढाओढी होत. त्यानंतर शेर्वटच्या तीन ददर्वशी मुख्य नाट्यस्पधाच
भरत. ह्या महोत्सर्वात आठ-दहा तास चालतील अशी तीन शोकनाट्ये आजण एक
जर्वडंबनात्मक नाटक होई. तीन शोकनाट्यांना जत्रनाट्य (Trilogy) म्हणत.
ह्या नाटकांमध्ये शूरांच्या आख्याजयका घेतल्या िात. त्या आख्याजयका धार्मचक
इजतहासातील असल्यामुळे सर्वचश्रुत असत. पुढे त्या संस्काररत होत गेल्या.
Dionysus पुढे बकरा बळी ददला िात असे. भक्तगण म्हणिे satyrs
बकऱ्यासारखे सोंग काढू न नाचत. ह्या खेळास Tragedy म्हणत. Tragedy ह्या मूळ
ग्रीक शब्दाचा अथच Goat song.
उपास्यदैर्वत, पुराणातील शूरर्वीर यांच्यासमोर उत्सर्वगीतांचे गायन र्व नतचन
करणारा भक्तगण म्हणिेच र्वृंद (chorus) होय. हा भक्तगण नृत्यगायन करीत
असतानाच त्या दैर्वताच्या िीर्वनातील सुखदुःखाचे प्रसंग अत्यंत जनभचर र्व उत्कट अशा
अर्वस्थेत अजभव्यक्त करीत. पुढे त्यात नाटकाच्या संजर्वधानकानुसार बदल होत गेले.
Arion ह्याला शोकात्म शैलीचा जनमाचता आजण त्याच्या काळातील कर्वी
Epigenes यास शोक नाट्याचा आददकर्वी म्हणतात.

ग्रीक नाटककारः
Æschylus हा िरी िगातील पजहला नाटककार मानला िात असला तरी
त्यापूर्वी Thespis, Chærilus, Pratinas, Phyrynichus इ. नाटककार होऊन
गेले. परं तु त्यांची एकही नाट्यकृ ती आि उपलब्ध नाही.
जथजस्पस (THESPIS)
हा अथेऱसच्या Icaria नार्वाच्या एका खेड्यातील रजहर्वासी होता. तो स्र्वतः नट
होता. जि.पू. ५३४ मध्ये भरलेल्या नाट्यस्पधेत त्याला पजहले बजिस जमळाले. म्हणून
त्यास अथेऱसच्या नाटकाचा िनक म्हटले गेले. Phorbas or the prizes of
Peliaas, Priests Youths आजण Pentheus ही त्याची चार नाटके आहेत.
र्वृंदनायकाला जथजस्पस ने प्रथम नटाची भूजमका ददली आजण र्वृंदनायक र्व इतर
र्वृंद यांच्यामध्ये संर्वादाची योिना करून ग्रीक शोकांजतके ची सुरूर्वात के ली. प्राचीन
काळी फक्त र्वृंदच कृ ती करायचा, पण जथजस्पसने एका नटाची जनर्मचती के ली.
Themistus च्या मताप्रमाणे र्वृंदाच्या गाण्यातील बोलली िाणारी र्वाक्ये र्व नांदी
यांची सुरूर्वात सर्वचप्रथम त्याने के ली, र्वृंदास नाट्यरूप देण्याचा खराखुरा प्रयत्न त्याने
के ला.
इजस्कलस (ÆSCHYLUS)
इ.पू. ५२५ -४५६ मधील हा एक श्रेष्ठ ग्रीक शोकांजतका कताच असून ह्याने
अजभिात ग्रीक शोकांजतके चा पाया घातला. त्याने नव्र्वद नाटके जलजहली. पैकी
Suppliants, Persians Seven Against Thebes, Prometheus Bound,
Agamemnon, Libation, Bearers, eumenides ही त्याची सात नाटके
उपलब्ध आहेत. यातूनही Promentheus Bound र्व Agamemnon ही सर्वचश्रेष्ठ

मानली िातात. त्याने आपल्या नाटकातून सुरूर्वातीस दुसरा र्व अखेरच्या नाटकातून
जतसरा अशी नटांची योिना के ली. त्यामुळे त्याच्या कथानकामध्ये र्वृंदाचे महत्त्र्व
आपोआपच कमी झाले. त्याने एकाच संजर्वधानकार्वर आधाररत जत्रनाट्य सादर के ले.
त्याला ट्रॅिेडीच्या जनजश्चत अशा जनयमांची चांगली िाण होती.
इजस्कलसने उल्लेखनीय यशस्र्वी, प्रायोजगक र्व पररणामकारक अशी
रं गभूमीर्वरील जचत्रांची योिना के ली. खडकाला बांधलेला Prometheus,
‘Agamemnon’ मधील एकटा पहारे करी, ज्यार्वरून Agamemnon मृत्यूकडे
चालत िातो तो सांकेजतक रक्तर्वणी गाजलचा, र्वेदीला कर्वटाळणारा Orestes,
त्यािर्वळ झोपलेला Furies ही दृश्ये नाट्यपूणच र्व स्पष्ट ठसे मनार्वर ठे र्वून िातात.
अदृश्य शक्ती, देर्व, कौटुंजबक शाप ह्या गोष्टी त्याच्या शोकनाट्यातील शोकात्म ताण
र्वाढजर्वतात. मानर्वाचे ईश्वराशी असलेले नाते दाखर्वून त्याने शोकनाट्याला जर्वशाल
अथच प्राप्त करून ददला. त्याच्या नाटकात देर्व र्व नायक दोघे रं गभूमीर्वर येतात. मानर्वी
जर्वकार, आकांिा र्व अदृश्य जनयतीचे जर्वजधजलजखत यांचा खोलर्वर जर्वचार त्याच्या
नाटकात ददसून येतो. त्याने नंतर येणाऱ्या Sophocles
यांच्यासाठी नाट्यकलेचा भक्कम पाया घालून ददला.

आजण Euripides

साफक्लीझ (SOPHOCLES)

इ. पू. ४९५ मध्ये कोलोनस येथे ह्या महान ग्रीक शोकाजऱतकाकत्याचचा िऱम
झाला. इ. पू. ४६८ मध्ये र्वयाच्या सत्ताजर्वसाव्या र्वषी नाट्यस्पधेत त्याने Æschylus
ह्या ज्येष्ठ नाटककाराचा पराभर्व के ला. त्याने सर्वच एकशेतीस नाटके जलजहली. त्यापैकी
फक्त आठच उपलब्ध असून त्यात एक जर्वरूजपका (Satyr Play) आहे; आजण इतर
सर्वच शोकाजऱतका आहेत. ग्रीक शोकाजऱतके चे आदशच स्र्वरूप त्याच्या कलाकृ तीमध्ये
पाहार्वयास जमळते. त्याच्या व्यजक्तमत्त्र्वाप्रमाणेच त्याची नाटके ही भव्य र्व सौष्ठर्वपूणच
आहेत. Œdipus Rex, Antigone, Electra ही त्याची गािलेली नाटके होत.
बांधेसूद कथानक, कलापूणच संर्वाद ही त्याच्या नाटकांची र्वैजशष्ट्ट्ये.
पूर्वाचर्वस्थाजनरूपण तो संर्वादाच्या साह्याने करतो. Chorus चा उपयोग मात्र त्याने
Æschylus पेिा कमी प्रमाणात परं तु कलापूणचररत्या के ला आहे.

ŒDIPUS REX- ईहिपस

Aristotle ने म्हटले आहे की, “अजभज्ञान म्हणिे, त्या शब्दाने सूजचत
के ल्याप्रमाणे अज्ञानापासून ज्ञानाकडे नेणारे आजण कर्वीने चांगल्या ककं र्वा र्वाईट
भजर्वतव्यासाठी जनजश्चत के लेल्या व्यक्तींमध्ये प्रेम ककं र्वा द्वेष जनमाचण करणारे जस्थत्यंतर
होय. अजभज्ञानाचा सर्वोत्कृ ष्ट प्रकार हा Œdipus मध्ये आहे.” १

ह्या नाटकात, ‘स्र्वतःच्या हातून बापाचा खून र्व आईशी लग्न घडेल’ हे देर्वर्वाणीने
सांजगतलेले जर्वजधजलजखत चुकर्वण्यासाठी Œdipus देशांतर करतो. देशांतरानंतर
त्याच्या हातून एक माणूस मारला िातो; आजण एका जर्वधर्वा राणीशी त्याचा जर्वर्वाह
घडू न येतो. पुढे त्याने मानलेली Polybus र्व Merope ही त्याची खरी माताजपतरे
नसून त्याने मारलेला माणूस Laius

र्व त्याच्याशी जर्वर्वाहबद्ध झालेली राणी

Jocasta ही त्याची खरी माताजपतरे आहेत ही गोष्ट उघड होते. हे अजभज्ञान घडताच
तो Jocasta ला मारण्यासाठी धार्वतो; पण Jocasta ला हे अजभज्ञान अगोदरच
झाल्यामुळे जतने आत्महत्या के लेली असते. शेर्वटी जतच्या झग्याच्या सुयांनी Œdipus
स्र्वतःचे डोळे फोडू न घेतो आजण आपल्या मुलांसह र्वनर्वासास िातो. Œdipus ला
भयमुक्त करण्याच्या हेतूने र्वाताचहराने के लेले जनर्वेदन आजण त्याने पुरजर्वलेल्या
माजहतीर्वरून जनघणारा जर्वरूद्ध अथाचचा जनष्ट्कषच ही सर्वच घटना प्रत्यि नाट्यरचनेमध्ये
अत्यंत प्रभार्वी ठरली आहे.
Sophocles ची शोकाजऱतका ही मुख्यतः ईश्वरी आजण मानर्वी इच्छेमधील
आहे. ती मानर्वी संघषाचतही अर्वगुंठीत आहे. परं तु शेर्वटी ती मानर्वाच्या त्याच्या
स्र्वतःच्या शक्तीजर्वषयीचे त्याचे अज्ञान ककं र्वा ईश्वरी शक्तीच्या इच्छेला त्याने ददलेला
नकार ह्या ईश्वर आजण मानर्वाच्या भेद संघषाचतून जनमाचण झालेली आहे.

अँरटगनी (ANTIGONE)-

ह्या सुप्रजसद्ध नाटकात धमाचज्ञेप्रमाणे Antigone

ने आपल्या देशद्रोही

भार्वालासुद्धा मूठमाती देणे आर्वश्यक असते; पण रािाज्ञेप्रमाणे जतने देशद्रोही
नागररकाचा अशाप्रकारे अंत्यसंस्कार करणे हा गुऱहा असतो. Antigone धमाचज्ञेला
रािाज्ञेपेिा श्रेष्ठ मानते; आजण आपल्या भार्वाला मूठमाती देते. अथाचत Creon हा
रािा जतला भुयारात जिर्वंत जचणून ठार मारण्याचा हुकू म देतो. Creon चा मुलगा
Hæmon हा Antigone

र्वर अनुरक्त असल्यामुळे इथे उल्लेजखलेले र्वतचन

त्याच्याकडू न घडते. तो बापाला धमकी देतो पण त्याच्याकडू न कृ ती मात्र होत नाही.
शेर्वटी Antigone स्र्वतःला फास लार्वून आत्महत्या करते र्व जतच्याबरोबरच
Hæmon ही पोटात तलर्वार खूपसून घेतो.
Sophocles पासून दृश्यजचत्रण र्व पडदे यांचा नाटकात र्वापर सुरू झाला.
त्याने नाटकास दैर्वाच्या तार्वडीतून सोडर्वून र्वास्तर्व िगाच्या िर्वळ आणले. जनयतीचे
र्वचचस्र्व आजण मानर्वी स्र्वभार्वातील काही प्रमाद यांचे जमश्रण त्याच्या नाटकात
आढळू न येते. जशर्वाय पात्रसंख्येत र्वाढ, संर्वादात रोचकता आजण र्वैजर्वध्य, र्वेशभूषेचा
सुटसुटीतपणा, र्वृंदाच्या संख्येत घट, कथार्वस्तूस प्राधाऱय र्वगैरे गोष्टी त्याने
शोकनाट्यात आणल्या. Aristotle च्या मतानुसार Sophocles ने ग्रीक रं गभूमीर्वर
प्रायोजगक कल्पनातंत्राचा अर्वलंब आधी के ला. जतसरे पात्र ककं र्वा जतसरी बोलकी
भूजमका ही Sophocles ने पाडलेली नर्वी प्रथा होय. Æschylus च्या नाटकातील
सर्वच र्वैजशष्ट्ट्ये त्याच्या नाटकात ददसतात.

युररजपडीझ (EURIPIDES)

जि. पू. ४८४-४०६

Æschylus र्व Sophocles यांच्या पाठोपाठ उदयाला आलेला र्व त्यांच्याच
तोडीचा हा शोकाजऱतकाकताच होय. र्वयाच्या त्रेचाळीसाव्या र्वषी त्याला नाट्यस्पधेत
पजहला जर्विय जमळाला. त्याने ब्याण्णर्व नाटके जलजहली. एक जर्वरूजपका (Satyr
Play) धरून त्याची फक्त अठरा नाटके उपलब्ध आहेत. त्यापैकी Alcestis, Medea,
Hippolytus, Andromache, Hecuba, Trojan Women ही नाटके जर्वशेष
प्रजसद्ध आहेत. Medea ही त्याची सर्वोत्तम शोकाजऱतका. त्याच्या शोकाजऱतकांमध्ये
दैर्वी चमत्कारांना ककं र्वा जनयतीच्या शक्तीला गौण स्थान असल्यामुळे र्व त्याचे
स्र्वभार्वजचत्रण भव्योदात्त नसून र्वास्तर्वर्वादी असल्यामुळे त्याने ग्रीक शोकाजऱतके चे
‘मानर्वीकरण’ )humanization) के ले असे मानले िाते.
Euripides हा त्या काळातील नर्वनाटककार. त्याने नाट्यरचनेचे नर्वे प्रयोग
के ले. त्याने धमच र्व नीती यांना नाटकात अर्वास्तर्व महत्त्र्व न देता ग्रीक नाट्य अजधक
मानर्वी पातळीर्वर आणले. मानर्वी मनातील जर्वचार र्व र्वासनांचे र्वास्तर्वपूणच जचत्रण
त्याने के ले. त्यामुळे तो तत्कालीन समािात अजप्रय झाला.
भूतकाळातील घटनांच्या जनरूपणातून शोकात्म भार्वना उत्पन्न करण्यापेिा
त्या घटनांचे पयचर्वसान ज्या अर्वस्थेत झाले ती र्वतचमानकालीन अर्वस्था ककं र्वा तो प्रसंग
दशचर्वून शोकात्म भार्वना उत्पन्न करण्याकडे त्याचा कल होता. भार्वनोत्कट प्रसंग त्याने
सर्वचच नाटकात रं गजर्वले. एका सलग कथानकापेिा उत्कट प्रसंगाच्या माजलका सादर
करून तो प्रेिकांच्या भार्वना उद्दीजपत करी. Sophocles

च्या नाटकातील

तंत्रशुद्धता िरी त्याच्या नाटकात ददसत नसली तरी उत्कट प्रसंग, खटके बाि र्व
र्वक्तृ त्र्वपूणच संर्वादांनी त्याची नाटके उत्कृ ष्ट ठरली आहेत. ‘प्रारं भक’ (prologue) ह्या
काहीशा अकलात्मक प्रकाराचाही त्याने आपल्या नाटकात र्वापर के ला.

ईश्वरीशक्तीला प्राधाऱय देऊन त्याने दंतकथा जलजहल्या. आपल्या नाटकातून
त्याने मानर्वी सूक्ष्मभार्व-भार्वनांचे जचत्रण के ले.
त्याच्या उत्कट र्व शोकात्म भार्वना िागजर्वणाऱ्या दृश्यमाजलका असलेल्या
नाटकांची छाया नंतरच्या सुखात्म नाटकात पडलेली ददसून येते. तो Sophocles
चा समकालीन असूनही ह्या दोघांच्या नाट्यलेखनपद्धतीत फार जभन्नता होती.
‘माणसे िशी असतात तशी ती रं गर्वार्वीत’, असे

Aristotle ने म्हटल्याप्रमाणे

Euripides च्या नाटकात र्वास्तर्वता ददसते. Chorus ची संख्या र्व संर्वाद आजण
र्वैयजक्तक पात्रे त्याने कमी करून कथानक र्व पात्रे यांना प्राधाऱय ददले—संगीत र्व
दृश्यांना त्याने गौणत्र्व ददले. अजभिात शोकनाट्यांच्या र्वैजशष्ट्ट्यांप्रमाणेच जनभचरशील
शोकनाट्याची र्वैजशष्ट्ट्ये त्याच्या नाटकात आढळतात.
Euripides ला र्वगळले तर आधुजनक रं गभूमीचे अजस्तत्र्व लयास िाते. त्याने
जनभचरशील शोकनाट्याची सुरूर्वात के ली.

ग्रीक सुखाजत्मकांचा उगम

शोकनाट्य आजण सुखाजत्मका ह्या मूलतः आनंदपूणच र्व हास्योत्पादक होत्या. पुढे
शोकनाट्य गंभीर बनले. मात्र सुखाजत्मका ह्या हास्यिनकच राजहल्या. शोकनाट्याचा
अंत आनंदी होऊ शकत होता. परं तु सुखाजत्मकांचा अंत आनंदपूणचच होई. दोऱही प्रकार
मानर्वी समस्या र्व िीर्वनार्वरच असत. शोकनाट्य आनंदपूणच िीर्वनाचे दशचन घडर्वी
तर सुखाजत्मका दुःखपूणच िीर्वनाचे.
ग्रीसमध्ये पाचव्या शतकात शोकनाट्य आजण सुखाजत्मका यामध्ये तांजत्रक फरक
होता. शोकनाट्यात सुखाजऱतके पेिा िेपणलबंद ू (point of attack)

उकलेच्या

(denoument) िर्वळ होता. शोकनाट्यात भूतकाळातील घटनांचे आजण
पडद्यामागील घटनांचे जनर्वेदन अजधक होते. शोकनाट्यात सुखाजत्मके पेिा
कथानकाला

अजधक

महत्त्र्व

होते.

ते

भूतकाळातील

र्वाटार्वे

इतके

पूर्वाचर्वस्थाजनर्वेदनात्मक असे. परं तु सुखाजत्मका मात्र उत्तरार्वस्था जनर्वेदनात्मक असून
र्वतचमान आजण भजर्वष्ट्यकाळात असे. Aristotle च्या मतानुसार धार्मचक स्तोत्रे,
जशर्वराळ थट्टा आजण उपहास यांच्या संयोगातून सुखाजऱतकांचा उगम झाला.

ऍररस्टॉफजनझ (ARISTOPHANES) जि. पू. ४४८-३८०
हा िुऱया सुखनाट्यकारांतील महत्त्र्वाचा नाटककार होय. ह्या श्रेष्ठ ग्रीक
सुखाजऱतकाकत्याचच्या नाटकांमध्ये सामाजिक ककं र्वा र्वैयजक्तक व्यंगांचे अत्यंत जर्वनोदी
र्व उपहासगभच असे जचत्रण आढळते. त्याने एकू ण चव्र्वेचाळीस नाटके जलजहली.
त्यापैकी फक्त अकरा नाटके पूणाचर्वस्थेत उपलब्ध आहेत.

Aristophanes र्वर त्याच्या समकालीन शोकनाट्यांचा प्रभार्व पडलेला ददसून
येतो. Euripidean तंत्राशी त्याचे साम्य िाणर्वते. त्याच्या सुखनाट्यांचे कथानक
गुंतागुंतीचे नाही. दोऱही बािूंच्या प्रश्ांची त्यात िुगलबंदी आहे. पात्रातील गुप्त
सादृश्यता आजण गुंतागुंतीचे संबंध त्यात नाहीत. शोकनाट्याची कथानके पुराणातून
घेतलेली असल्यामुळे प्रेिकांना पुराणाचे ज्ञान असणे आर्वश्यक असे. मात्र
सुखनाट्याची कथानके ही तत्कालीन रािकीय ककं र्वा सामाजिक प्रश्ांमध्ये
गुरफटलेली असल्याने प्रेिकांना ती चटकन कळत असत. उदा. शांततेची ककं मत
(Acharnians आजण Lysistrata), लोकशाही (Knights), नर्वे आजण िुने जशिण
(Clouds).
Knights मध्ये उपहासात्मक प्रसंगांच्या माजलके तून लोकशाहीचे प्रश् मांडले
आहेत. G.B. Shaw च्या सुखनाट्यांना सुद्धा कथानक आहे परं तु Aristophanes
च्या सुखनाट्यात कथानकांचा अभार्व आहे. त्याच्या अकरा सुखनाट्यांपैकी
Acharnians आजण Women in council ह्याच सुखनाट्यांत लांब र्व एकपात्री
भाषणे आहेत. Aristophanes च्या सुखनाट्यांची रचना म्हणिे अनेक तुकडे एकत्र
करून िुळजर्वलेली नाटके (piece a’thése) आहेत. त्याच्या नाटकात प्रश् जनमाचण
के ला िातो, तो सोडर्वला िातो आजण शेर्वटी त्याचे स्पष्टीकरण सादर के ले िाते.
िुनी सुखाजऱतका ही युद्धजप्रय होती. ती सामाजिक नसून रािकीय होती.
स्थाजनक सार्वचिजनक िीर्वनाशी जतचा संपकच होता. Æschylus, Sophocles आजण
Euripides यांच्या नाटकांचे जर्वडंबन Aristophanes ने आपल्या नाटकातून
के ल्यामुळे ह्या नाटककारांच्या शोकनाट्याचे तंत्र त्याला पयाचयाने अर्वलंबर्वार्वेच
लागले.

Aristophanes ने आपल्या नाटकातून िहाल औपरोजधक टीका के ली.
जर्वडंबनातून तत्कालीन रािकीय जस्थती, नर्वी जशिण प्रणाली आजण नर्वे शोकनाट्य
यार्वरही त्याने टीका के ली. त्याने जलजहलेल्या

Peace आजण Lysistrata या

नाटकातून त्याचा युद्धजर्वरोधी दृष्टीकोन स्पष्ट होतो.
Clouds मधून त्याने त्यार्वेळचा सोदफस्टपंथी तत्र्वर्वेत्ता Socrates यार्वर
टीके चा हल्ला चढजर्वला. Women celebrating Thesmophoria आजण Frogs
ही र्वाङमयीन ककं र्वा ताजत्र्वक जर्वषयार्वरील टीके ला र्वाजहलेली त्याची दुसरी नाटके .
The birds ही कल्पनारम्य कलाकृ ती असून Women in council मध्ये प्लेटोच्या
Republic र्वर टीका आहे.

जमनॅऱडर (MENANDER) जि. पू. ३४२-२९२

हा नव्या ग्रीक सुखाजत्मके चा एकमेर्व आधार मानला िात असे. त्याची स्र्वतःची
रचना मात्र उपलब्ध नाही. Plautus, Terence च्या रोमन सुखाजत्मकांर्वरून
जतच्या स्र्वरूपाची कल्पना येते. Acharnians आजण Arbitrants

सारख्या

गुंतागुंतीच्या र्व सर्वचसामाऱय जर्वषयांर्वरील सुखाजत्मका त्याने जलजहल्या. ह्या
नाटककारापासून शेक्सजपअर र्व मोजलअर यांनी प्रेरणा घेतली.

िुनी ग्रीक सुखाजत्मका उपरोध, जर्वडंबन र्व टीकापूणच असून ती िहाल, धीट र्व
आक्रमक आहे. शांती, लोकशाही, जशिण यासारख्या जर्वषयांर्वर तसेच त्यार्वेळी
कीतीच्या जशखरार्वर असलेले नाटककार, तत्र्वज्ञ इ. लोकांर्वर कडक टीका आहे.
एखादी कल्पनारम्य घटना सोडल्यास तीत कथानकांचा पूणचपणे अभार्व आहे. प्रसंग
आजण प्रर्वेशांच्या तुकड्यांची फक्त माजलकाच एकत्र गुंफल्यासारखी र्वाटते. जर्वचार,
लेखनशैली, दृश्य ह्या क्रमाने त्या त्या गोष्टीस तीत महत्त्र्व ददले गेले आहे.
नव्या ग्रीक सुखाजत्मके त मात्र कथानक आजण स्र्वभार्वजचत्रण ह्या गोष्टीस महत्त्र्व
ददले आहे. तीत िहाल टीका नाही. तशीच ती िुऱया सुखाजत्मके सारखी आक्रमक
नाही. पौराजणक देर्व, र्वीर, आजण सर्वचसामाऱय कौटुंजबक घटनांचे जर्वडंबन तीत
आढळते. तीत र्वृंदाचा (chorus) अभार्व आहे. िऱमरहस्य, गैरसमि यासारखी
गुंतागुंतीची कथानके तीत आहेत. ती रं िन प्रधान आहे. तीत समस्या आहेत पण त्या
अजतशय घरगुती स्र्वरूपाच्या, सर्वचसामाऱय असून कथानके ही ठरीर्व साच्याचीच
आहेत. Aristophanes च्या सुखाजऱतकांसारखी ती प्रचारकी नाही.

ग्रीक नाट्याची र्वैजशष्ट्ट्ये

कोरस (chorus) हे ग्रीक नाट्याचे प्रमुख र्वैजशष्ट्ट्य होय. Dionysus ह्या
उपास्य दैर्वताच्या महोत्सर्वात र्वेदीभोर्वती नृत्य करीत गाजयल्या िाणाऱ्या स्तोत्रांना
Dithyrambos म्हणत. ही स्तोत्रे गाणाऱ्या र्व नृत्यात भाग घेणाऱ्या िनसमुहास र्वृंद
(chorus) म्हणत. हा र्वृंद Dionysus या देर्वतेच्या िीर्वनातील सुखदुःखाचे प्रसंग
तद्रूपतेने र्व उत्कटतेने प्रकट करी. त्यात पन्नास लोक र्व एक नायक असे. Corinth
मधील Arion ह्या कर्वीने ह्या र्वृंदांचे दोन गट के ले, र्व स्तोत्रांना संर्वादाचे रूप ददले.
त्यातूनच पुढे ग्रीक नाट्याचा उद्भर्व झाला. Thespis ने त्यात सुधारणा म्हणून
त्यातील नायकास नटाची भूजमका ददली. Æschylus ने दुसरा नट जनमाचण के ला तर
Sophocles ने जतसरा नट जनमाचण के ला. पुढे Euripides च्या नाटकात र्वृंदास फक्त
प्रेिकाचीच भूजमका करार्वी लागली.
कथानकातील गीते गाऊन र्व नृत्यमय हालचाली करून दुःजखतांना ददलासा
देणे हे ग्रीक शोकाजऱतके तील र्वृंदाचे प्रमुख काम असे. शोकाजऱतके तील कथानकास गती
देऊन त्यास उत्कट बनजर्वण्याचे कायच र्वृंद करी. सुखाजत्मकात तो जनरजनराळी रूपे
(पशू, पिी, ढग, गांधीलमाशा इ.) घेतो तर शोकात्म नाटकात तो गंभीर बनतो. काही
र्वेळा तो नाटकात प्रत्यि भाग न घेता ककं र्वा दक्रयाशील न राहता अजलप्त राहून
नाटकातील घटनांर्वर भाष्ट्य करतो. कालपररर्वतचनाची सूचना देणे, नेपथ्यातील घटना
सांगणे, घडलेल्या घटनांर्वर मजल्लनाथी करून एखादे तत्त्र्वज्ञान सांगणे इ. कायचभार
तो नाटकातील सूत्रधाराप्रमाणे सांभाळतो. नाटकातील पात्रेही आपली मनोगते
त्यािर्वळ प्रकट करतात. पुढे जनभचरशील शोकनाट्यात स्र्वगतांनी ही िागा घेतली.

Chorus हे ग्रीक नाट्यातील महत्त्र्वाचे अंग असून ऍररस्टॉटल असे म्हणतो की
chorus हा सुद्धा एक नट मानार्वयास हर्वा. Æschylus च्या Suppliants र्व
Eumenides ह्या नाटकातून तो प्रमुख नट म्हणून र्वार्वरतो. Sophocles च्या
नाटकात तो तटस्थ भाष्ट्य करतो. Euripides च्या नाटकात तो शोक व्यक्त करतो.
Seneca च्या नाटकात मात्र तो महत्त्र्व गमार्वून बसतो. पुढे तर तो अदृश्य होतो.
त्याची कामे इतर पात्रांद्वारे के ली िाऊ लागतात. गीतात्म भाषा त्याची िागा घेऊ
लागते.

मुखर्वटे (MASKS):
मुखर्वटे हे ग्रीक रं गभूमीचे दुसरे आजण महत्त्र्वाचे र्वैजशष्ट्ट्य होय. Dionysus ला
मुखर्वट्यांचा देर्व (God of the masks) म्हणत. कारण त्याच्या उत्सर्वप्रसंगी त्याचे
भक्तगण मुखर्वटे धारण करून नृत्यगान करीत असत. म्हणूनही त्यास chorus
प्रमाणेच धार्मचक महत्त्र्व आहे. त्याकाळी प्रिकर्वगच मोठा असल्याने र्व प्रगत साधने
नसल्याने पात्रांच्या चेहऱ्यार्वरील मुद्राजभनय ददसणे र्व त्यांची संभाषणे ऐकू येणे
अशक्यप्राय होते. मुखर्वट्यांचा उपयोग कण्याचसारखाही होई. जर्वजशष्ट हार्वभार्व
असलेले जर्वजर्वध र्व अनेक मुखर्वटे एकाच व्यक्तीलाही र्वापरता येऊन अनेक भूजमका
करता येत. रं गभूषा, र्वेशभूषा जर्वशेषतः जस्त्रयांच्या भूजमका करताना अडचणी जनमाचण
होत नसत र्व र्वेळही र्वाचे.
ग्रीक रं गभूमीर्वरील नट शोकभार्वना दशचर्वण्यासाठी काळ्या ककं र्वा जपर्वळ्या
रं गाची र्वस्त्रे र्वापरीत. शोकाजऱतके तील नट उं च टाचांचे बूट (Kothurnos) र्वापरीत.
“शोकनाट्य हे महाकाव्याचे सुटसुटीत प्रगत रूप आहे. शोकनाट्य म्हणिे
जर्वजर्वध कलात्मक अलंकारांनी र्वेगर्वेगळ्या भागात सिजर्वलेल्या भाषेत जलजहलेली;
कृ तीच्या रूपात असणारी; करूणा आजण भीती यांच्या माफच त भार्वनांचे जर्वरे चन
घडर्वून आणणारी; गंभीर, पूणच र्व काही महत्त्र्वाच्या कृ तींची नक्कल असते. संजर्वधानक,
पात्रे, शब्दकळा, जर्वचार, दृश्य आजण गीत ह्या सहा भागांर्वर प्रत्येक शोकनाट्याची
गुणर्वत्ता ठरत असते. परं तु शोकनाट्य माणसांची प्रजतकृ ती नसून िीर्वन आजण
घटनांची प्रजतकृ ती असल्याने त्यात सहा अंगांपैकी सर्वाचत महत्त्र्वाचे अंग म्हणिे
संजर्वधानक असून पात्रांचे महत्त्र्व दुय्यम दिाचचे हर्वे. जनदोष शोकात्म नाटकात
संजर्वधानक संजमश्र हर्वे. साधे नको. एकच हर्वे दुहरे ी नको. त्यात करूणा आजण भय
उत्पन्न करणाऱ्या घटनांचीच नक्कल करार्वयास हर्वी. नाटक चांगले हर्वे. त्यात औजचत्य

ठे र्वून नैजतक हेतू साकार करार्वा. नाटक र्वास्तर्व िीर्वनातील जिर्वंत र्व सुसंगत र्वाटार्वे.
संजर्वधानकाची रचना आर्वश्यक आजण संभाव्य असार्वी.” ही िी शोकनाट्याची
व्याख्या र्व त्याच्या अंगोपांगांची ताजत्त्र्वक चचाच ऍररस्टॉटलने के ली आहे ती ग्रीक
र्वाङ्मयातून पदोपदी जनदशचनास येते. ककं बहुना ग्रीक नाटकांचा आदशच समोर ठे र्वूनच
ऍररस्टॉटलने उपरोक्त चचाच के ली आहे. यार्वरून ग्रीक र्वाङ्मय दकती संपन्न, उत्कट
आजण शाश्वत आहे याची खात्री पटते.
ग्रीक शोकनाट्य हे अनुक्रमे पौराजणक, ऐजतहाजसक दंतकथा यांनी पररपुष्ट होत
गेले. असामाऱय व्यजक्तमत्त्र्व असलेले नायक, त्यांच्या िीर्वनातील संग्राम,
आत्मबजलदान, अद्भूत र्व आदशच घटना, जनयतीजर्वरूद्धची लढाई ही त्या
नाटककारांची आकषचणे असत.
ह्या संयतशील शोकनाट्यात पात्र ककं र्वा त्यातील अंतःसंघषाचपेिा कथानकाला
अजधक महत्त्र्व आहे. त्याचे कारण म्हणिे नाटकातील नायक र्व इतर पात्रे. तसेच कथा
ही पुराण ककं र्वा इजतहास यांमधील असल्यामुळे ती पररजचत असे. ऍररस्टॉटलने
सांजगतल्याप्रमाणे त्यातील कथानके एके री र्व सरळ असून दुय्यम कथानकांना त्यात
गौण स्थान आहे. स्थल, काल र्व कायच यांच्या ऐक्याचे त्यांनी बऱ्याच प्रमाणात पालन
के लेले आहे.
संयतशील नाटकांची कथानके करूण र्व भयानक रसपूणच असून ती संपूणच गंभीर
असत. प्रत्यि घटना रं गभूमीर्वर घडत नसून त्यांचे पूर्वाचर्वस्था जनर्वेदनपद्धतीप्रमाणे
परं तु देर्वर्वाणी, आकाशर्वाणी र्व दूत यांच्याद्वारे त्यांचे कथन होई.
ग्रीक नाटकातील संघषच हा बाह्य संघषच आहे. जनयती आजण परमेश्वरी संकेत
यांच्या अर्वगुंठनात ग्रीक शोकनाट्य र्वार्वरताना ददसते. जनयती र्व ईश्वरी संकेतापुढे
हतबल झालेल्या दुबचल मानर्वाचे जचत्रण त्यात आहे.
ग्रीक नाटककारांच्या ह्या काळानंतर युरोजपयन नाट्यर्वाङ्मयाच्या परं परे त
मोठा खंड पडलेला आहे. शेक्सजपअरच्या काळी हे र्वाङ्मय पूणचपणे अज्ञात होते. पुढे

Seneca च्या Latin नाटकांच्या प्रभार्वाने Elizabethan युगात शोकनाट्यांना
पुऱहा बहर आला. परं तु ग्रीक नाटकांची Latin मध्ये भ्रष्ट भाषांतरे होऊ लागली आजण
त्यातच ग्रीक शोकांजतकांचा अस्त झाला. परं तु पुऱहा पुढे पंधराव्या शतकात
इटलीमध्ये त्याचा दफजनक्स पक्ष्याप्रमाणे पुनिचऱम होऊन त्याने आपली शाश्वतता
िगाला पटर्वून ददली.

लॅरटन सुखाजत्मका (LATIN COMEDY(

ग्रीक नाट्याप्रमाणेच रोमन नाट्याचा उदयही उत्सर्वातून झाला. ग्रीक
नाटकाप्रमाणेच

रोमननाट्याचे

प्राथजमक

स्र्वरूप

अजतशय

ग्राम्य

होते.

Fascennine Jesting यासारख्या अश्लील संसूचन र्व जर्वडंबनयुक्त प्रकारांनी ते
लोकांचे रं िन करीत. त्यार्वेळचे असंस्कृ त रोमन प्रेिक सौंदयच, तंत्र र्व कलाकौशल्य
याबाबतीत अत्यंत उदासीन होते.
जि. पू. २४० मध्ये Livius Andronicus नार्वाच्या एका ग्रीक गुलामाने
आपल्या मालकाकडू न मुक्त झाल्यानंतर ग्रीक भाषेतून भाषांतररत के लेल्या
सुखाजत्मका रोममध्ये प्रदर्शचत करार्वयास सुरूर्वात के ली. Andronicus हा पजहला
भाषांतरकार असल्यामुळे ह्या सुखाजत्मका अनेक दोषांनी डागाळलेल्या होत्या.
जर्वस्कळीत कथानके र्व तकलादू रचना यासारख्या दोषांनी त्या युक्त असूनही त्यार्वर
समाधान मानण्यासारखा त्यार्वेळचा तेथील प्रेिक मठ्ठ होता. मात्र Andronicus
ह्यानेच प्रथम रोमन रं गभूमीला जलजखत स्र्वरूपातील नाटक प्रदान के ले. त्यामुळे
रोमन र्वाङ्मयाच्या इजतहासात त्यास महत्त्र्वाचे स्थान आहे.
जि. पू. २७०-१९९ मधील नेजव्हअस ह्याने चाळीस नाटके जलजहली. ही सर्वच
नाटके त्याने ग्रीक नाटकांर्वरून घेतली असून रोमन र्वातार्वरणाने भारून टाकली
आहेत. जर्वचारस्र्वातंत्र्य, देशप्रेम, असे त्याच्या नाटकांचे जर्वषय असत. ‘दद चारकोल
बनचर’, ‘दद पॉटर’ ह्यासारखी सामाऱय िीर्वनार्वरील नाटके र्व ऐजतहाजसक नाटके
)Fabula Praetexta) जलहून स्र्वतंत्र नाट्यजनर्मचतीचा प्रयत्न के ला.

शोकाजत्मके पेिा सुखाजत्मकाच रोममध्ये अजधक जर्वकास पार्वली त्यात

Plautus र्व Terence ह्यांचा लसंहाचा र्वाटा आहे.

प्लाट्स (PLAUTUS(
ह्या नाटककाराने एकू ण १३० नाटके जलजहली. त्यापैकी फक्त २१ नाटके पूणच
स्र्वरूपात उपलब्ध आहेत. प्रेिकांच्या अजभरूचीप्रमाणे त्याने नाटके जलजहली. त्याची

Menœchmi, Amphitryo, Pot of Gold, Captives, Haunted
House ही जर्वशेष गािलेली नाटके होत.
त्याच्या Captives मध्ये लबाड भडर्वे, तत्र्वशूऱय र्वेश्या, ककं र्वा घमेंडखोर
कप्तान नाहीत. त्याच्या उपसंहारात तो म्हणतो, ‘प्रेिकांनो, हे नाटक काही औजचत्य
पुढे ठे र्वून जलजहले आहे. येथे तुम्हाला र्वाईट र्व जतरस्करणीय अशी गुप्त कारस्थाने,
प्रेमप्रकरणे, बनार्वट मूल, पैसा जमळर्वण्यासाठी के लेले ढोंग, तरूणीला जतच्या बापास
कळू न देता पळर्वून नेणारे रं गेल तरूण ददसणार नाहीत.’ यार्वरून त्याच्या

Captives नाटकाने जनयजमत चौकट मोडली होती हे जसद्ध होते.
Plautus ची सर्वच शक्ती र्व बुद्धी गुंतागुंतीचा कथानके जनमाचण करण्यामध्येच
खचच झाली. पररणामी त्याच्याकडू न घटनांचा क्रम राखला गेला नाही र्व तो
ऍररस्टॉटलच्या जनयमांच्या कसोटीसही उतरू शकला नाही ककं र्वा तसा त्याचा हेतूही
नसार्वा. Euripides सारख्या ज्या ग्रीक नाटककारांचे तंत्र नर्वी सुखाजत्मका
जलजहणाऱ्यांनी अर्वलंजबले ते चुकीचे ठरले. Plautus ने स्पष्टीकरणार्वर अजधक िोर

ददला. त्याच्या नाटकातील पात्रेच स्र्वगत भाषणातून घटनांचे स्पष्टीकरण करीत ककं र्वा
नांदीतूनच असे स्पष्टीकरण के ले िाई. त्यामुळे त्याची नाटके तंत्रहीन र्व कलाहीन
झाली. मात्र प्राचीन र्वाङ्मयात त्याच्याच िास्त नाट्यकृ ती उपलब्ध आहेत.

टेरेऱस (TERENCE) जि. पू. १९०- १५९
Plautus पेिा Terence अजधक गंभीर प्रकृ तीचा नाटककार होता. त्याची
नाटके उच्च अजभरूचीची होती. Andria, The Mother in Law, Phormio,

Brothers ही त्याची गािलेली नाटके . त्याने आपल्या सुखाजत्मकांमध्येही भार्वपूणच
र्व कारूण्यपूणच पात्रांचा समार्वेश के ला. त्याचे Rudens हे नाटक Tragicomedy
ह्या प्रकारात मोडते. Terence च्या Menœchmi र्वरच शेक्सजपअरचे

Comedy of Errors आधारलेले आहे. Terence ने Plautus चे अनुकरण
के ले परं तु ते करताना त्याने बऱ्याचशा सुधारणा के ल्या. तकलादू रचना आजण
धक्कादायक जर्वनोद त्याने काढू न टाकले. Plautus सारखीच भ्रष्ट रचना करण्याचा
त्याने िरी पररपाठ लार्वला र्व गुंतागुंतीची कथानके जनमाचण के ली तरी त्याची कथानके
मात्र कौशल्यपूणच असत. Terence च्या नाटकांमध्ये मेिर्वाऱया ककं र्वा र्वेश्यांचा
र्वार्वर नाही. Tragedy ही गतिीर्वनाशी संलग्न होती. कारण Clytemnestra
ककं र्वा Œdipus त्यार्वेळी फार िुने होते. उघड्यार्वर त्यांचे प्रयोग पाहण्यात काहीही
र्वार्वगे नव्हते. िुनी सुखाजत्मका ही र्वास्तर्व होती. स्र्वैरता (Fantacy) हाच जतचा
खरा आत्मा होता. तथाजप नर्वी सुखाजत्मका र्वतचमानकाळाशी, दैनंददन िीर्वनाशी
संलग्न होती. म्हणूनच अपररहायचपणे ती अजधक र्वास्तर्व बनली.

Terence पयंतची नाट्यसृष्टी जर्वशेष बदललेली ददसत नाही. त्यार्वेळच्या
स्र्वभार्वजचत्रणातही फारशी जर्वजर्वधता नव्हती. ठराजर्वक मुखर्वटे र्वापरण्याची प्रथा
मात्र रूढ झाली होती. Plautus आजण Terence यांनी जलजहलेल्या अशा
प्रकारच्या सुखाजत्मकांच्या छाया अिूनही ददसतात.

Latin सुखाजत्मकाः हुशार नोकर, परान्नपुष्ट, र्वेश्या, अडथळे आणणारे म्हातारे
र्वडील ह्या हास्यास्पद पात्रांनी जर्वनोदपूणच के ली आहे. Plautus च्या नाटकात
जर्वजर्वध जर्वषय हाताळले आहेत तर Terence ची नाटके साचेबंद आहेत. Plautus
चे संर्वाद चातुयच र्व कलापूणच असून मोजलयरने त्याचे अनुकरण के लेले आढळू न येते.

Plautus च्या Manœchmi र्व Amphitryo मधील कल्पना घेऊनच
शेक्सजपअरने Comedy of Errors जलजहले आहे. तसेच Molière चे Miserहे
नाटक Plautus च्या Pot of Gold र्वरून जलजहलेले आहे.
जि. पू. ४ ते जि. नं. ६५ मध्ये Seneca ने रोमन शोकाजत्मका जलजहल्या.
त्याची Medea, Agamemnon, Hercules Œtœus ही प्रजसद्ध नाटके
होत. Seneca नो आपल्या नाटकात जनर्वेदन आजण र्वणचन यांना र्वािर्वीपेिा िास्त
स्थान ददले आहे. त्याच्या नाटकात श्रेष्ठ दिाचचे काव्य आहे, परं तु त्याची नाटके
प्रयोगानुकूल नाहीत. Kyd च्या Spanish Tragedy र्वर शेक्सजपअरच्या

Hamlet, Richard t आजण Titus Andronicus या नाटकांर्वर Seneca
चा प्रभार्व पडलेला ददसून येतो.

Plautus, Terence र्व Seneca ह्या सुप्रजसद्ध नाटककारांनंतर रोमन
साम्राज्यातील अजस्थर रािकीय पररजस्थतीमुळे तेथील नाट्यसृष्टीचा अस्त झाला.

फ्रेंच मध्ययुगीन नाटके
िशी ग्रीक ट्रॅिेडी ही ईश्वर ककं र्वा र्वीराच्या सऱमानाथच र्वेदीतून जनमाचण झाली
तशी मध्ययुगीन ट्रॅिेडी ही जिस्ताच्या मृत्यूच्या आजण त्याच्या पुनरूत्थानाच्या पजर्वत्र
र्वेदीतून जनमाचण झाली. मध्ययुगीन गंभीर प्रकृ तीच्या नाटकातील धार्मचक जर्वधींचे
नाट्यीकरण संथ, पण र्वाढत्या क्रमाने जर्वकजसत होत गेले. धमचगुरूच जनरजनराळ्या
भूजमका करीत. मृतर्वीर ककं र्वा ईश्वर याजर्वषयी शोक व्यक्त करणे, नाटकातील चैतऱय
र्व ध्र्वनी िेपण लबंद ू (Point of attack), उकलेशी (Dènouement) असलेली
िर्वळीक, खलनायक आजण नायक ह्यांच्यातील संघषाचचा अभार्व, नायकाचे फक्त
दोनदा प्रकट होणे इ. र्व शेर्वटी भार्वी काळातील सुबत्ता र्व शांतता यांची अपेिा
करणारे प्राथचनागीत ह्या सर्वच बाबतीत ग्रीक र्व जिस्ती नाटकात साम्य होते. ह्या
मध्ययुगीन नाटकाने तीन ते चार ओळींपासून सुरूर्वात करून महाकाव्याचे प्रमाण
गाठले.
मध्ययुगीन नाटकात जिस्ताचे पुनरूत्थानच नव्हे तर िऱमोत्सर्वाचेही
नाट्यीकरण के ले िाऊ. ही सर्वच नाटके शोकात्म नव्हती तर आनंदपूणच होती. त्यांच्या
ध्र्वऱयथाचत मात्र जभन्नता होती. पूर्वाचर्वस्था जनर्वेदनाचा ग्रीक नाटकात जितका
पररणामकारक र्वापर के ला गेला जततका मध्ययुगीन नाटकात के ला गेला नाही.
ककं बहुना तो करणेच अशक्य झाले. मध्ययुगीन नाटककार कधीही जनर्वेदन करीत
नाही, त्याच्या सर्वच कृ ती ह्या रं गभूमीर्वरच होतात.
मध्ययुगीन नाटकाचा उद्देश प्रथमतः नीजतपर उपदेश करण्याचा होता. या
नाटकाने रं गभूमीर्वर गोष्टी सांगून नैजतक धडे ददले. साकल्याने पाहता मध्ययुगीन
नाटक हे आकारहीन आजण कलाहीन आहे. कारण कलाकाराची जर्वजशष्ट िमता
कोणत्याही नाटककाराला आर्वश्यक असते आजण नेमका जतचाच जर्वकास मध्ययुगीन
नाटककाराला करता आला नाही. त्यांनी चांगले आजण र्वाईट यांचे स्पष्टीकरण
करण्यापेिा चांगल्या आजण र्वाईट र्वस्तूंर्वर मानर्वी गुणांचा आरोप के ला, देर्व आजण

दानर्व यांच्यातील झगडा रं गभूमीर्वर दाखर्वला. िीर्वनाच्या कू ट प्रश्ापुढे गोंधळू न
गेलल्े या प्रमादशील, दुबचल मानर्वी आत्म्यासाठी मध्ययुगीन, बहुतेक सर्वच गंभीर
नाटकांनी स्र्वगच आजण नरक यातील झगडा दाखर्वला. मध्ययुगीन नाटकातील
जर्वषयांच्या तुलनेने ग्रीक ट्रॅिेडीचे जर्वषय दफके पडतात आजण यातच मध्ययुगीन
नाटकाची दुबचलता स्पष्ट होते. कारण त्यांचे जर्वषय खूप मोठे र्व खूप गूढ आहेत.
यानंतरच्या चमत्कार नाट्यांनी (Miracle plays) जर्वषयांची व्याप्ती जर्वस्तृत
के ली. बायबलच्या कं टाळर्वाण्या र्व एकसुरी कथानकाच्या ऐर्विी आता कथानकात
जर्वजर्वधता आली. तथाजप मध्ययुगीन तंत्राचे अनेक दोष त्यात होते. Maeterlink
च्या Sister Beatrice आजण Reinhardt च्या Miracle चे उगम त्यातलेच
होत.
फ्राऱसमधील सैतानाची पात्रे, इं ग्लंडमधील दुगुचणी पात्रे आजण र्वास्तर्वर्वादी
दृष्ट्यांची हास्यास्पद दृश्यात होणारी रूपांतरे ह्या सर्वांमुळे ट्रॅिेडी आजण कॉमेडी यांची
मध्ययुगीन गंभीर नाट्यात सरजमसळ झालेली ददसते. दुःखपररहारासाठी के ली गेलेली
हास्यजनर्मचती ही काही कलापूणच आदशाचचा पररपाक नव्हती. मध्ययुगीन नाट्यातील
र्वारसा म्हणूनच आपल्या ट्रॅिेडीत शेक्सजपअने हास्योत्पादक प्रर्वेश घालण्याची प्रथा
स्र्वीकारली होती. Comic relief scene चा अथच दुःखपररहाराचे दृश्य असा होऊ
लागल्याने दुदर्व
ै ाने काही नाटककार ह्याच संज्ञेर्वर जर्वसंबून राजहले. Macbeth
मधील पोटचरचा सीन हा दुःखपररहार करीत नसून दुःखपूणच, तणार्व र्वाढर्वतो.

Hamlet मध्येही शेक्सजपअरने ‘थडगे खणणाऱ्यांचा’ जर्वनोदी प्रर्वेश घातला आहे.
त्याचे र्वास्तजर्वक तसे काही कारण नाही. ह्या दुःखपररहाराच्या संज्ञेचे अजभनर्व
टीकाकारांनी ऐजतहाजसक र्व मानसशास्त्रीय पातळीर्वर स्पष्टीकरण के ले नाही. ही

दुःखपररहाराची शोकनाट्याचा शोकात्म ताण कमी करण्याऐर्विी तीव्र करतात. तसे
नसते तर हॅम्लेट मधील थडगे खणणाऱ्याचे दृश्य हे अकलात्मक ठरले असते.
अश्लील आजण ग्राम्य फासच जलजहणाऱ्या लेखकांनी नर्वीन काहीच साधले नाही.
त्यांनी फक्त भाषांतरे ककं र्वा अनुकरण के ले. त्यामुळेच १५ व्या शतकापयंत फासच हा
कथानक र्व तंत्रदृष्ट्ट्या Comœdia Babionis च्या पजलकडे जर्वकास पार्वला
नाही. त्यार्वेळची मध्ययुगीन नाटके नाशर्वंत होती. चचचजर्वषयक आजण गूढ नाटके ही
धमचगुरूच्या ताब्यात असल्याने ती अबाजधत राहणे शक्य होते. पण संस्कारहीन
सुखाजत्मका के र्वळ दैर्वर्वशातच रटकल्या असाव्यात.
त्यार्वेळची प्रहसने लग्न, लग्नाचे गैरफायदे, रािकारण, धमच आजण समाि
ह्यार्वरील उपहास यार्वर जलजहलेली असत. यापैकी बरीच प्रहसने नाहीशी झाली.
नंतरच्या प्रहसनांनी मात्र मध्ययुगीन नाटकात नर्वीन तत्र्वे आणली. ती शक्यतो
कमीत कमी अनीतीपर असून त्यांची रचना न बदलणारी होती; उपदेशपर ककं र्वा
सामाजिक जर्वचार प्रकट करणारी होती. फक्त सुखांजतकांच्या बाबतीतच लेखक मुक्त
असत. सुखांजतकांचे लेखक कथानकांकडे फारसे लि देत नसत. परं तु गंभीर नाट्याचे
लेखक कथानक आजण त्याचा जर्वकास याकडे अजधक लि देत. प्रहसनात लांब र्व
रें गाळणाऱ्या दृश्यांची काटछाट झाली.

Farce dún Gentil Homme, Poulailler (Hen- House),
Maistre Pierre Pathelin सारखी प्रहसने गुंतागुंतीची कथानके , धूतचपणा,
फसर्वणूक इ. हास्यास्पद प्रसंगांनी रं गर्वली आहेत. अशा प्रकारची प्रहसने

Guillaume Aliecis ह्या फ्रेंच माणसाने जलजहपयंत मोजलयरने प्रहसनाच्या
तंत्रार्वर आधाररत उत्कृ ष्ट कलाकृ ती जनमाचण के ल्या ही एक आश्चयाचची गोष्ट होय.

मध्ययुगीन इं ग्रिी नाटकः
दकड, मालो आजण शेक्सजपअर
चौदाव्या शतकात प्रकट झालेले इं ग्रिी नाटक काही जर्वजशष्ट बाबतीत फ्रेंच
नाटकापेिा जभन्न होते. Miracles de Notre Dame सारखे चमत्कारनाट्य
ककं र्वा खऱ्याखुऱ्या कथा असलेले पण जनभचरशील नाट्य इं ग्लंडमध्ये फारसे लोकजप्रय
नव्हते. चौदाव्या, पंधराव्या आजण सोळाव्या शतकात दोन अकृ जत्रम शक्ती नाटकास
आकार देत होत्या. त्या म्हणिे बायबलर्वरील प्रसंगमाजलकांनी गुंफलेली चक्रीय नाटके
आजण दुसरी नीजतबोध प्रकट करणारी गूढ कथानके आजण पात्रे असलेली नाटके होय.
फ्राऱसमधील जनखळ, गूढ, नीजतपर नाटकांना चमत्कारनाट्यांनी आच्छादून टाकले.
चमत्कारनाट्यात नर्विीर्वन भरले िाण्यापूर्वी फ्रेंच नाटकाच्या तुलनेने इं ग्रिी नाटक
हे एकसुरी र्व कं टाळर्वाणे होते.
या नीजतबोधपर नाटकांची कथानके गुण आजण अर्वगुण यातील संघषच, मृत्यूचे
आगमन, परमेश्वर ककं र्वा आत्मा आजण शरीर यातील र्वादजर्वर्वाद ह्या तीन उद्देशांर्वर
आधारलेली असत. गूढ पात्रांकडू न जचकाटी, खादाडपणा, इ. मानर्वी गुण जर्वजशष्ट
नीजतनाटकातून दाखर्वले िात. गुणर्वान व्यक्ती गुण प्रकट करायची र्व अर्वगुणी
अर्वगुण. कथानके आजण पात्रे यात कल्पकता र्व र्वैजचत्र्य लेखकांनी दाखजर्वले नाही.
पुढे यात बदल होत गेला. पात्रांमधील गूढता नाहीशी झाली. पात्रे जिर्वंत
माणसासारखी रे खाटली िाऊ लागली. (उदा. Skelton चे Magnificence(
आत्म्याच्या मोिापेिा ऐजहकतेला महत्त्र्व ददले गेले. नायकातील गूढत्र्व नाहीसे होऊन
तो व्यर्वहारातील जर्वजशष्ट व्यक्ती म्हणून र्वार्वरू लागला. Heywood हाच एक
पजहला नाटककार होता की ज्याने ‘नाटकाचा हेतू जशकर्वण्याचा नसून मनोरं िन
करायचा आहे,’ असे जर्वश्वसनीय तत्र्व मांडले. त्याच्या Pardoner and the friar

आजण The four P’s या नाटकात कथानकाचा िर्वळिर्वळ अभार्वच असून ते साधे
र्व लोकांना हसजर्वण्यासाठी जलजहले आहे.
इं ग्रिी सुखाजत्मकाही आता नीजतपरतेच्या खोट्या र्वातार्वरणातून मुक्त झाली
होती. एजलझाबेथच्या काळातील जिर्वंत र्व र्वास्तर्व सुखाजत्मके त जर्वकास पार्वण्यास
ती तयार होती. परं तु अिूनही शेक्सजपअर र्व िॉऱसन ह्यांच्या पुनर्नचर्मचतीला पोषक
असा संयतशील नाटकाचा पररणाम जतला आर्वश्यक र्वाटत होता. काहीशा जनभचरशील
असलेल्या स्पॅजनश नाटकांचा सुद्धा इं ग्रिी नाटकांर्वर पररणाम होत होताच.
अशा ररतीने स्पॅजनश नाटकाची उपदेशपरता आजण इं ग्रिी नाटकांची
नीजतपरता यांनी शेर्वटी ज्यास दुःखपूणचही म्हणता येणार नाही, जर्वनोदी म्हणता
येणार नाही की कलात्मकही म्हणता येणार नाही अशा सीमेपयंत संभाव्य- जनभचरशील
शोकाजत्मका आणल्या.
१५३० मध्ये Terens in English या नार्वाखाली Rastell ने िेव्हा

Andria आणले त्याआधीच इं ग्लंड मध्ये भाषांतरांच्या द्वारा संयतशील
सुखांजतकांचा प्रर्वेश झाला होता. इं ग्रिी नाटककारांनी गुंतागुंतीची कथानके
जलजहण्याची कला आत्मसात के ली. रं गभूमीर्वरच सर्वच कृ ती घडाव्यात ह्याकडे त्यांचा
ओढा होताच. ह्या सर्वच परकीय पररणामांमुळे एजलझाबेथची रं गभूमी ही मध्ययुगीनच
राजहली.
इटाजलयन नाटकात एक स्त्री जर्वर्वाजहत असते आजण जतचा नर्वरा मध्ययुगीन
प्रहसनांच्या पद्धतीप्रमाणे सहि फसजर्वला िाणारा असा भाबडा माणूस असतो.
इं ग्रिी भाषांतरकारांनी मात्र हे िाररणी पतीचे पात्र गाळू न टाकले कारण इं ग्लंडमध्ये
ते फारसे प्रचजलत नव्हते. घमेंडखोर कप्तान, पंजडतमऱय अशी Celestina च्या
प्रकाराची इतर पात्रेही असत.

पथदृश्यांमुळे (Street scene) नाजयकांचा रं गभूमीर्वर थांबण्याचा र्व
र्वार्वरण्याचा कालार्वधी र्वाढला. संयतशील सुखाजत्मके पासून दूर असलेली
प्रेजमकातील अनेक दृश्ये आता रं गभूमीर्वर दृग्गोचर होऊ लागली, भ्रांतीमय साम्य,
र्वेषांतर आजण मंत्रतंत्रांची दृश्ये ही जर्वनोदाची प्रमुख उगमस्थाने जनमाचण झाली.
कोणत्याही स्पष्टीकरणाजशर्वाय जनरजनराळ्या प्रेजमकांचा समेट घडर्वून आणून उकल
के ली िाई.
अशा ररतीने १५९० पयंत इं ग्रिी नाटककार संयतशील सुखांजतकांच्या सर्वच
घटनांशी आजण पात्रांशी पररजचत झालेले होते. संयतशील सुखांजतका आजण
संयतशील शोकांजतका या जनभचरशील नाटकाकडू न िबरदस्तपणे बदलल्या गेल्या.
इटाजलयन सुखांजतकांसाठी ग्रामीण नाटके जलजहणाऱ्या लेखकांनी िे के ले तेच
इं ग्लंडमध्ये Lyly ने सुखांजतकांसाठी के ले. सभ्य तरूण तरूणी ही त्याची प्रमुख पात्रे
असत. मेषपाल आजण मेषपाजलका ऐर्विी त्याने उच्च स्तरार्वरील ककं र्वा पुराणातील
व्यक्ती जनर्वडल्या.
िरी Lyly, Campaspe मध्ये संयतशील इजतहासाकडे र्वळला तरी त्याने
बखर ककं र्वा शोकांजतका जलजहली नाही. Alexander the Great च्या
िीर्वनकथेतील िय ककं र्वा शोकपूणच कृ त्याने त्याचे लि र्वेधून घेतले नाही, तर ते र्वेधून
घेतले त्याच्या सुंदर बंददनीने आजण Apelles साठी के लेल्या जतच्या त्यागाने. त्याने
जिकडे पाजहले जतकडे त्यास जनभचरशील शोकांजतकाच ददसली. त्याने शेक्सजपअरला
आदशच घालून ददले.
उपदेशाचे हेतू

िसिसे नाटकातून

नाहीसे होऊ

लागलेत तसतसे

नीजतबोधाकडू न शोकांजतके कडे नाटकांचे संक्रमण होऊ लागले. पात्रे अजधक खरीखुरी

ककं र्वा ऐजतहाजसक झाली. उपदेशाऐर्विी रं गभूमीर्वरील दृश्ये भीती ककं र्वा इतर
नाट्यमय प्रसंगांसाठी रे खाटली िाऊ लागली.
जसनेकाच्या बहुशब्दीय पररपाठानुसार त्यांच्या नाटकातील मुख्य पात्रे
र्वाक्चतुर आहेत. परं तु ते आत्मजनरीिणात आजण जर्वश्लेषणातच िास्त गुरफटले
िातात. त्याची पात्रे एकतफी आजण मयाचददत आहेत. परं तु अशा प्रकारच्या
नाटकांमध्येच हॅम्लेटच्या आत्मजनरीिणात्मक आजण आत्मजर्वश्लेषणात्मक गोष्टींचे मूळ
सापडते.
दुदर्व
ै ाने पुनरूज्जीर्वनाच्या संयतशील नाटकातील स्र्वभार्वजचजत्रकरणाच्या
कलेचा जर्वकास करण्यासाठी ऍररस्टॉटलच्या टीकाकारांनी स्र्वभार्वजचत्रणाच्या
जनयमांचा पररत्याग के ला. ऍररस्टॉटलच्या स्र्वभार्वजचजत्रकरणाच्या जनरूपणार्वर
आधारलेल्या त्यांच्या चुकीच्या अनुमानार्वर त्यांनी रािे, राण्या सल्लागार अशाच
प्रकारची पात्रे मांडार्वीत असे गृहीत धरले. संयतशीलतेने जनभचरशीलतेपेिा र्वैयजक्तक
स्र्वभार्वजचत्रणार्वर कमी लि ददले. अशा ररतीने जसनेकाच्या पात्रांच्या आत्मजनरीिण
पद्धतीमुळे आजण त्यांच्या हेतूंच्या पृथक्करणामुळे ट्रॅिेडीमधील त्यांच्या भूजमका ह्या
बहुतकरून पररर्वतचनशील होत्या. तथाजप ह्या जर्वजशष्ट व्यक्ती नीजतमत्तेच्या गूढ
स्र्वयंप्रेररतापेिा अजधक मानर्वी असल्या तरी एखाद्या नाटकातील एखादे पात्र दुसऱ्या
नाटकातील दुसऱ्या पात्राच्या िागी सहि बसजर्वता येई, जलअर, रोजमओ, ऑथेल्लो
सारख्या त्या उत्क्रांतीच्या मागाचने अजधक स्पष्ट, सत्य स्र्वरूपात प्रकट होऊ लागल्या.
शेर्वटी इटाजलयन, फ्रेंच लेखकांनी जलजहलेल्या कथांनी अनार्वश्यक तपशील
आजण समकालीन गद्यमय बखरीतील अस्पष्ट उपाख्याने काढू न टाकू न नाट्यपूणच प्रसंग
प्रदान के ले. Holinshed च्या बखरींच्या मातीतून Macbeth ची शोकांजतका
शोधून आजण खोदून काढण्यापेिा Romeo and Juliet ककं र्वा Othello च्या
कथांचे पररणामकारक नाट्यीकरण करताना कौशल्य आजण सूक्ष्म कलात्मक दृष्टीची
कमी आर्वश्यकता र्वाटते.

शेक्सजपअर हा Kyd च्या नाट्यतंत्रांचा ऋणी आहे. १५८७ मध्ये Kyd ने
जलजहलेल्या The Spanish Tragedy ची छाया शेक्सजपअरच्या Hamlet,

Othello आजण Macbeth या नाटकांतील महत्त्र्वाच्या नाट्यपूणच प्रसंगांर्वर
पडलेली ददसते.
मालोने बखरीसारख्या जर्वस्कळीत प्रकाराचा र्वापर आपल्या नाटकात के ला.
त्याची पात्रे प्रसंगानुरूप बदलत नाहीत. घटनांच्या परस्पर पररणामांचीही त्याच्या
नाटकात

कमतरता

आहे.

प्रत्यिात

त्याचे

नायक

पररर्वतचनीय

असत.

Tamburlaine, Guise, Barabas, Faustus हे सारख्याच योग्यतेची
परस्पर भूजमका करू शकत. हॅम्लेटच्या पजहल्या अंकातील हॅम्लेटच्या मनःजस्थतीत
रोजमओला ठे र्वले तर शोकाजऱतका पूणच बदलेल. पण बाराब्बासच्या िागी टँबरलेनला
ठे र्वले तर The jew of Malta च्या कृ तीत फारच थोडा फरक पडेल, त्याच्या
नाटकात खलनायक आहेत. पण शेक्सजपअरच्या Othello ककं र्वा Hamlet
नाटकातील खलनायकापुढे िसे नायक उभे के लेले आहेत तसे नाहीत. मालो एका
र्वेळी एकाच पिाचा संघषच उभा करतो तर शेक्सजपअर Othello सारख्या नाटकात
एकाच दृश्यात ऑथेल्लो आजण इयागो ह्या दोऱही पिांचा संघषच प्रदर्शचत करतो.
बखरनाटके जलजहणारे लेखक रं गभूमीर्वर सादर करण्यासाठी अद्भूत
प्रसंगमाजलका शोधत. ते मोठी पात्रे ककं र्वा कथानके शोधत नसत. मानर्वांच्या प्रबल
भार्वनाजर्वकारांनी मालोचे लि र्वेधून घेतले. त्याने त्याजर्वषयीच नाटके जलजहली.

Kyd, The Spanish Tragedy च्या कथेचे त्यातील भार्विोभक कथानकामुळे
तो नाट्यीकरण करतो. इटाजलयन (Novella)जर्वषयी प्रथमतः नाटककारांना िे
आकषचण र्वाटले ते त्यातील पात्रांमुळे नव्हे, तर त्यातील कथानकामुळे. ह्या नॉव्हेलाि्

अगदी लहान असत. इजतहास ककं र्वा बखरीत असलेला खूपसा मसाला त्यात नसे.
ककं र्वा नाटकास अनार्वश्यक र्व अननुरूप असेही त्यात काही नसे. त्यांचा उद्दे शच
मुळात फक्त कलात्मक आनंद देणे हा होता. एखादी माजहती देणे ककं र्वा जशकर्वण ककं र्वा
एखाद्या दुदर्व
ै ी घटनेचे तात्पयच काढणे हा त्यांचा उद्देश कधीच नव्हता.
कथानकरचनेतील लि र्वेधून घेण्यािोगे र्वर्धचष्ट्णू कौशल्य Green च्या Friar

Bacon and Friar Bungay आजण James IV मध्ये पहार्वयास जमळते.
पूर्वचसूचनांच्या माध्यमाने तो तात्काळ कथानकाचे पेड उलगडीत िातो र्व प्रेिकांची
उत्सुकता र्वाढर्वून रहस्य जनमाचण करतो. ह्या बाबतीत तो Kyd आजण Marlow र्वर
ताण करतो. रं गभूमीर्वर त्याने सादर के लेली काही दृश्ये अनार्वश्यक असली तरी
त्यातली बरीच पररणामकारक आहेत. लढायांची र्वणचने करण्यात तो Kyd ची स्पधाच
करीत नाही. येथे संयतशील नाट्यतंत्राचा पररणाम क्वजचतच दृष्टीगोचर होतो.
ग्रीनच्या नाटकात चचाचत्मक जर्वषय नाहीत. ह्या काळातील इं ग्रिी नाटक
मानर्वी िीर्वनाच्या समस्या हाताळीत नाही. जर्वष्ट्कंभकांनी (interludes) हे कायच
के ले पण ते जनर्र्वचकारपणे. नंतर शेक्सजपअरने मात्र हॅम्लेटमध्ये नाटकाला
मानसशास्त्रीय लचंतनाच्या पातळीर्वर आणून ठे र्वले. शेक्सजपअरच्या पूर्वचसुरींना िेथे
कथानकाजशर्वाय काही गर्वसले नाही तेथे शेक्सजपअरला मानर्वी महत्त्र्वाकांिेतून
उद्भर्वलेल्या समस्या, असूया, पैतृक दुबचलता इ. गोष्टी दृग्गोचर झाल्या.
शेक्सजपअरचा कालखंड हा युरोपच्या सांस्कृ जतक पुनरूज्जीर्वनाचाच एक भाग
आहे. मध्ययुगाचा अस्त होऊन पुनरूज्जीर्वनाच्या नव्या युगाच्या अजस्तत्र्वातच
शेक्सजपअरचे र्वाङ्मयीन कायच सुरू झाले. इटली र्व फ्राऱस इतका ग्रीक आदशच
इं ग्लंडमध्ये प्रभार्वी ठरू शकला नाही. मात्र इं ग्लंडने स्र्वराष्ट्रीय र्वाङ्मय उपलब्ध
असूनही भाषांतरात अजधक उत्सुकता दशचजर्वली. इटाजलयन, फ्रेऱच र्व स्पॅजनश

र्वाङ्मयातून आजण ग्रीक र्व लॅरटन संयतशील र्वाङ्मयातून आपोआपच पुनरूज्जीर्वनाच्या
चेतना इं ग्रिी र्वाङ्मयात आल्या. इं ग्रिी र्वाङ्मय त्यामुळे काहीसे समृद्ध झाले.
इं ग्रिी नाट्यर्वाङ्मयाच्या इमारतीचा पाया घालून इमारत रचण्याचे कायच
जलली, पील, दकड, मालो र्व ग्रीन यांनी के ले. शेक्सजपअरने त्यार्वर कळस चढजर्वला.

हवल्यम िेक्सहपअर

William Shakespeare चा िऱम २३ एजप्रल १५६४ मध्ये एव्हन नदीच्या
तीरार्वरील स्ट्रॅटफडच या गार्वी झाला. त्याचे र्वडील िॉन शेक्सजपअर यांचा कापडाचा
व्यर्वसाय होता. स्ट्रॅटफडच येथीलच ग्रॅमरस्कू लमध्ये शेक्सजपअरचे शालेय जशिण झाले.
त्यार्वेळच्या ग्रॅमरस्कू लमधील अभ्यासक्रमात लॅरटन, ग्रीक, बायबल, अंकगजणत,
र्वक्तृ त्र्वशास्त्र इ. जर्वषयांचा समार्वेश होता. शेक्सजपअरच्या र्वयाच्या तेराव्या र्वषी
त्यांची पररजस्थती ढासळली म्हणून त्याला शाळा सोडार्वी लागली. परं तु त्याचे पुढील
सर्वच जशिण त्याच्या स्र्वतःच्या र्वाचनातून, अनुभर्वातून, जनरीिणातून र्व लचंतनातून
झाले असले पाजहिे. याचा पुरार्वा त्याच्या र्वाङ्मयातून जमळतो.
शेक्सजपअरने एकू ण अडतीस नाटके र्व काव्य जलजहले. पैकी सदतीस नाटकांची
कथानके त्याने दंतकथा, पुराणे र्व िुनी नाटके यातून घेतली आजण कल्पनारम्यता,
भार्वनेची ऋिुता, अनुप्रासयुक्त र्व कोटीबाि भाषा, काव्यात्म उदात्तता, बेभान
र्वक्तृ त्र्व, इ. पूर्वचसुरींच्या गुणात भर टाकू न र्व स्र्वतःच्या प्रजतभासंस्काराने ती समृद्ध
करून एक आगळीर्वेगळी, सामथ्यचशाली अशी स्र्वतःची नाट्यसृष्टी जनमाचण के ली.
त्याच्या प्रभार्वाने भयभीत होऊन त्याचा समकालीन नाटककार म्हणतो,

“आमची सुंदर मोरजपसे लार्वून एक उडाणटप्पू डोमकार्वळा जमरर्वतो आहे. इतरांच्या
नाटकातले प्रर्वेश उचलून हा उचल्या तुमच्यार्वर मात करू पाहतो.” तर ह्या
उचलेजगरीबद्दल बेन िॉऱसन म्हणतो, “इतरांच्या बाबतीत िी दरोडेखोरी ठरली
असती, ती शेक्सजपअरच्या बाबतीत जर्वियी बादशहाने के लेली लूट ठरते!”

त्याच्या नाटकांर्वर प्रखर टीका करणारा शॉ ‘दद सॅटडे ररव््यू’ मध्ये म्हणतो,

“शेक्सजपअरला उदात्त आयुष्ट्य घालर्वण्याचा ककं र्वा उदात्त कृ ती जनमाचण करण्याचा
जर्वचार कधी जशर्वलाच नाही. त्याची नाटके ही के र्वळ दुपारची घटका घालर्वण्यासाठी
आहेत. जनरर्वजधकालासाठी नाहीत.”
जर्व. स. खांडेकर शेक्सजपअरची श्रेष्ठता र्वणचन करताना म्हणतात, “शेक्सजपअर
हे शतरं गी इं द्रधनुष्ट्य आहे! ज्याच्यातून लाव्हाच्या िोडीने अमृताचा स्त्रोत र्वाहत आहे,
असा हा िागृत ज्र्वालामुखी आहे! र्वाऱ्यापेिा चपळ आजण संध्यारं गापेिा चंचल
असलेले माणसाचे मन आपल्या तळहातार्वर जस्थर ठे र्वून एखाद्या िर्वाजहऱ्याप्रमाणे
त्याचे िणािणाला आजण कणाकणाने पालटणारे रं गरूप कु णी प्रजतभार्वंताने
ऱयाहाळले असेल तर ते शेक्सजपअरनेच! काव्य आजण तत्त्र्वज्ञान ह्या दोऱही तटांतून
दुथडी भरून र्वाहणाऱ्या त्याच्या नाट्यप्रजतभेच्या पात्रात िीर्वनाची िी रम्य, रूद्र,
भयानक, उग्र, उत्कट, उदात्त अशी जर्वजर्वध प्रजतलबंबे पडली आहेत, ती पाहून आपले
मन एकाच र्वेळी जर्वजस्मत, व्यजथत, उल्हजसत आजण संस्कारीत होते. तो एक असा
शुद्ध आजण श्रेष्ठ कलाकार आहे की ज्याचा माथा आकाशातल्या चांदण्यांना जभडला
आहे, पण ज्याच्या पायांना पाताळातल्या शेषाने सहस्र जर्वळखे घातले आहेत.”
शेक्सजपअरने िेव्हा १५९० पासून इं ग्रिी रं गभूमीसाठी जलहार्वयास सुरूर्वात
के ली तेव्हा त्याच्यापुढे नाट्यप्रकाराचे अनेक आदशच होते. ज्या प्रेिकांसाठी त्याला
जलहार्वयाचे होते ते प्रेिक आदशचर्वादाला सामोरे िाऊन त्याचे जनयम
जस्र्वकारण्यािोगे नव्हते. पूर्वचिांबद्दल त्यांच्या मनात खोल अशी पूज्य बुद्धी नव्हती.
फक्त कथानकासाठीच एजलझाबेथच्या काळातील रं गभूमी अनुकूल होती.
शेक्सजपअरला हे सर्वच आदशच जनयम ज्ञात होते. परं तु चिु आजण श्रर्वणेंदद्रयांना

पररणामकारक र्वाटतील अशा कथा रं गभूमीर्वर सांगण्यापासून त्याने आपल्या मनाला
आर्वर घातला.
शेक्सजपअरच्या इतर सर्वच बखरनाटकांर्वर मध्ययुगीन पररणामांची छाया
ददसते. डॉ. िॉऱसन म्हणतात, ‘कोणत्याही प्रकारची जनष्ट्पत्ती शेर्वटी जनजश्चत न
करणाऱ्या कालक्रमानुसारी परं परे पेिा जभन्न नसलेल्या र्व एकमेकांपासून स्र्वतंत्र
असलेल्या घटनांची माजलका म्हणिे इजतहास होय. त्याच्या (शेक्सजपअरच्या)
ऐजतहाजसक कलाकृ ती ह्या त्याच्याच जनयमांना अनुसरून त्या शोकांजतकाही नाहीत
ककं र्वा सुखांजतकाही नाहीत. त्यातील घटना अनेकजर्वध असून पात्रे सुसंगत,
स्र्वाभाजर्वक र्व पृथक आहेत.’
शेक्सजपअरची नाट्यकला मध्ययुगीन आजण इटाजलयन मूलतत्त्र्वांचा संयोग
होती. मध्ययुगीन प्रेिकांकरीता र्व लर्वजचक रं गभूमीकररता जलजहताना त्याने प्रथमतः
अनेक घटनांच्या जचजत्रकरणाद्वारा रं गभूमीर्वर कथानके सादर करण्यातच अजधक
उत्सुकता दशचजर्वली. त्याने आपल्या बहुतेक नाटकात ज्या संजमश्र कथानकांचा उपयोग
के ला आहे त्याचे दाजयत्र्व मध्ययुगीन कलेपेिा पुनरुज्जीर्वनाच्या नाटकाकडे िाते.
एखादा जर्वजशष्ट जर्वषय, समस्या ककं र्वा स्र्वभार्वरे खा हाताळण्यासाठी सुरूर्वातीला
त्यास नाटके जलजहण्याची प्रेरणा जमळाली याला काही पुरार्वा नाही.

Twelfth Night मधील Viola चे र्वेषांतर ही इटाजलयन सुखांजतकातील
कल्पना होय. इटाजलयन रं गभूमीर्वरील अशा प्रकारची र्वेषांतरे ग्राम्य जर्वनोदास
उधाण आणीत. शेक्सजपअरने प्रेमकथांर्वर अजधक िोर ददला आजण अशा
कल्पनाचातुयाचतून अद्भूत घटना जनमाचण के ल्या. रं गभूमीर्वर प्रेमकथा प्रदर्शचत करून
त्याने फक्त जर्वनोदी दृश्यांचीच जनर्मचती के ली नाही तर आपल्या अशा नाटकांची
कथानके उत्तुंग तत्त्र्वांनी श्रेष्ठतम करून सोडली.

त्यार्वेळच्या प्रेिकांना संजमश्र कथानके आर्वडत, म्हणूनच शेक्सजपअरने ती तशी
जलजहली. ककं बहुना त्याच्या नाट्यलेखनाच्या सुरूर्वातीपासून ते शेर्वटपयंतच्या
कारदकदीत त्याने गुंतागुंतीच्या घटनांना नाट्यमय रूप ददले. त्याच्या पूर्वीच्या अनेक
नाटककारांनी गोष्टी सांजगतल्या. मालोने जर्वशेषतः अशी स्र्वभार्वजचत्रणे करून
ओिस्र्वी आजण र्वीरश्रीयुक्त संर्वादलेखन के ले. जलजलने रं गभूमीर्वरील हलक्या पात्रांना
सुसंस्कृ त बनजर्वले. जर्वदग्ध आजण लाजलत्यपूणच संर्वादांचे आदशच त्याने प्रदान के ले.
शेक्सजपअर घटनांतगचत स्र्वभार्वजचत्रण करण्यात र्व नाट्यपंक्ती जलजहण्यात तर
आपल्या पूर्वचसुरींर्वर र्व समकालीनांर्वर ताण करतोच पण जर्वशेषतः नाट्यपूणचतेने ककं र्वा
रं गभूमीर्वर पररणामकारकररत्या गोष्ट सांगण्यात तो ह्या सर्वांच्या पुढे िातो. त्याने
अजतशय स्पष्ट कथा सांजगतल्या मात्र तो त्या सांगताना स्पॅजनश आजण फ्रेंच
लेखकांसारखा र्वारं र्वार दुबोधतेच्या गतेत चाचपडत नाही.
शेक्सजपअरने आपल्या अत्युत्कृ ष्ट नाटकांमधील प्रथम प्रर्वेशातच चिु आजण
श्रुती यांना एकाच र्वेळी जर्वस्मयपूणच आनंद देणारे प्रसंग जचतारण्यात कौशल्य
दाखजर्वले आहे. रोषणाई ककं र्वा रं गीत दृश्यांच्या झगमगाटाजशर्वायही ते जचत्रोपम
बोलके र्वाटतात. प्रेिकांना योग्य अशा मनोर्वस्थेत आणून यथाथच र्वातार्वरणजनर्मचती
करण्यात यशस्र्वी ठरतात. संपूणच कथानकातील उद्देशर्वाहकाचे कायच करतानाच ते
कृ तीशील प्रमुख पात्रांचे प्रदशचन करतात. ते संपूणच नाटकाची प्रमुख कल्पना ध्र्वजनत
करीत प्रेिकांची उत्सुकता ताणून पुढील रहस्याकडे त्यांचे लि र्वेधून घेण्यास
कारणीभूत ठरतात. दकड काय ककं र्वा मालो काय यापैकी कोणालाच अशाप्रकारची –
शेक्सजपअरसारखी नाट्यपूणच र्व पररणामकारक दृश्ये जचतारता आली नाहीत.
तो स्पष्टीकरण, योिना र्व सूचकता यातही कमी नाही. त्याच्या उकली िरी
तार्कच क असल्या तरी त्या सर्वचसामाऱय नसतात. शेक्सजपअर नेहमी रोमांचकारी
कलाटणी देतो. उत्कषचलबंदच्ू या र्वेळी तो आकजस्मक बदल करतो. कधीकधी उत्कषचलबंद ू
गाठताना येणाऱ्या आकजस्मक बदलात र्व रहस्याच्या योग्य संबंधात तो आशा ककं र्वा
भीती यार्वर िोर देतो.

शेक्सजपअर प्रस्थानलबंदच
ू ी (point of departure) योिना करतो.
गुंतागुंतीची कथानके र्व रहस्यपूणच धक्कांजतका ह्या त्याच्या नाट्यलेखनाच्या प्रमुख
बाबी होत. त्याच्या बहुतेक नाटकात कृ तैक्य पाळलेले ददसते. त्याच्या नाटकातील
कथानकाचे अनेक धागे शेर्वटी एकत्र येतात आजण साधारणतः एकाच उकलीत त्यांच्या
गाठी सुटून ते मोकळे होतात.
शेक्सजपअरच्या काही नाटकांमधील काही दृश्ये ही नाट्यपूणच असण्यापेिा
जनर्वेदनात्मक आहेत. नाटकाच्या कथानकाची घडी ही दुय्यम पात्राकडू न उलगडली
न िाता मुख्य पात्राकडू न उलगडली िार्वी असा संकेत आहे. कथानकासाठी
शेक्सजपअर आपल्या पात्रांचा त्याग करीत नाही तर पात्रे िशी र्वागतील तशी त्यांना
तो र्वागू देतो. शेर्वट काय होणार याजर्वषयी तो अनजभज्ञच राहतो. उदा. Merchant

of Venice च्या बाबतीत असे घडले असार्वे. ह्या नाटकाचे नार्व शॉयलॉक हे देऊन
दुखःपूणच पात्र त्याला जनमाचण करायचे असार्वे.
शेक्सजपअरसारखी मोठ्या प्रमाणार्वर र्व जर्वजर्वध पात्रे कोणत्याही नाटककाराने
जनमाचण के ली नसार्वीत. शंभर ओळी खचच करूनही िे स्पष्ट होणार नाही ते तो थोडक्या
शब्दांच्या फटकाऱ्यात जचजत्रत करतो. त्याचे प्रजतमा जनर्मचतीचे कौशल्य,
मानसशास्त्रीय प्रदक्रयेतून घटनांचा जर्वकास साधण्याचे त्याचे सामथ्यच खरोखर श्रेष्ठ
आहे.
नाट्यकलेच्या जर्वकासात शेक्सजपअरच्या नाटकांनी जर्वजर्वध अंगांनी प्रभार्व
पाडू न मोलाची भर घातली. अठराव्या र्व एकोणीसाव्या शतकात िगात सर्वच रठकाणी
त्याच्या नाटकांचे

अनुकरण के ले

गेले. आदशचर्वादाची

चौकट

मोडण्यात

शेक्सजपअरच्या नाटकांचा फार मोठा र्वाटा आहे.
जनभचरशील नाट्यसृष्टी ही अनेक अंगांनी र्वैजशष्ट्ट्यपूणच आहे. संयतशील
नाट्यसृष्टीपेिा ती दकतीतरी समृद्ध र्व जर्वकसनशील आहे.

संयतशील नाट्यसृष्टीच्या बहुतेक मयाचदा जतने ओलांडल्या. घटनांतील
जर्वजर्वधता र्व जर्वपुलता यांचा अभार्व, स्थलैक्य र्व कालैक्यामुळे रं गभूमीर्वरील र्वास्तर्व
दशचनात येणाऱ्या मयाचदा इ. संयतशील नाट्यातील अडसर जतने दूर के ले.
एके री कथानकातील स्र्वभार्वदशचन, र्वातार्वरण जनर्मचती, एकसुरी कं टाळर्वाणा
ओघ इ. दोषांपासून मुक्त होऊन जनभचरशील नाट्यसृष्टीने दुपेडी, जतपेडी कथानके
जनमाचण करून अिरामर स्र्वभार्वरे खा, चैतऱयमय जर्वजर्वधता र्व र्वातार्वरण जनर्मचती हे
गुण साध्य के ले. संयतशील नाट्यसृष्टीतील बजहमुचख िीर्वनापयंत न थांबता
जनभचरशीलतेने िीर्वनाच्या अंतरात प्रर्वेश के ला. रणभूमीर्वरील युद्धापेिाही अंतमचनात
चालणारी रणकं दने त्याहूनही कशी भयानक असतात ह्याचे सत्य र्व जर्वदारक दशचन
घडजर्वले. त्यामुळे कथानकाच्या बंददशाळे तून मुक्त होऊन त्यातील व्यक्तींनी
कथानकाचाच ताबा घेऊन खरे खुरे र्व आगळे दशचन घडजर्वले.
भीती ककं र्वा करूणा ह्या एकाच भार्वनेचे एकसुरी दशचन संयतशील नाट्यसृष्टीने
घडजर्वले तर भार्वनांच्या जर्वजर्वध शाखांमध्ये लीलया भ्रमण करून अनेक दालने
जनभचरशीलतेने खुली के ली.
गांभीयाचच्या एकाच अंधाऱ्या छायेत संयतशील नाट्यातील भयानकता र्व
रौद्रता यांचा आक्रोश चाले. जनभचरशीलतेने गंभीर नाटकात जर्वनोदी प्रर्वेश घालून
छाया-प्रकाश योिनेने जर्वषयात अजधक आशयघनता आणली.
संयतशील नाट्यसृष्टीतील र्वृंदाचे जनभचरशील नाट्यसृष्टीत जर्वकें द्रीकरण झाले.
भाषेच्या बाबतीतही जनभचरशील नाटक संयतशील नाटकापेिा समृद्ध झाले.
जनभचरशील नाट्याची भाषा सर्वचस्थररय, जर्वजर्वधस्र्वभार्वपररपोषक, काव्यमय र्व
प्रजतमायुक्त बनली.

प्रकरण दुसरे : अ

हेनररक इब्सेनः िीर्वनर्वृत्तांत
स्थलकाल पररजस्थती- सामाजिक, रािकीय र्व सांस्कृ जतक जस्थत्यंतरे
हेनररक िॉन इब्सेन (HENRIK JOHAN IBSEN) चा िऱम २० माचच
१८२८ मध्ये नॉर्वेच्या पूर्वच दकनाऱ्यार्वर आजण Christiania (आताचे Oslo) या
रािधानीच्या दजिणेला शंभर मैलांर्वर र्वसलेल्या Skien ह्या लहानशा व्यापारी
गार्वी झाला. Knud Plesner Ibsen हा व्यापारी आजण त्याची पत्नी

Marchen, née Altenburg यांचे तो दुसरे अपत्य होता.
इब्सेन हे डॅजनश नार्व आहे. )Ib हे Jacob चे िुने डॅजनश रुप), तो िऱमाने िरी
नॉर्वेजियन होता तरी त्याच्या पूर्वचिांच्या अंगात डॅजनश, िमचन आजण स्कॉरटश रक्त
खेळत होते.
इब्सेनचा आिोबा (Henrich Petersen Ibsen) हा प्रांिळ मनाचा,
उत्साही आजण जर्वनोदी स्र्वभार्वाचा होता. त्याला दोन मुले झाली, पजहला Jacob

von der Lippe Ibsen र्व दुसरा Knud Plesner Ibsen. यापैकी पजहला
१८०५ मध्ये मृत्यू पार्वला. Knud Plesner Ibsen च्या आईने पतीच्या
मृत्यूनंतर दुसरा जर्वर्वाह के ला. जतला झालेल्या मुलांबरोबर म्हणिे आठ सार्वत्र
भार्वंडांबरोबर त्याला आपले बालपण घालर्वार्वे लागले.

१. येथे इब्सेनचे र्वडील क्नूड इब्सेन त्यांचे पूर्वीचे आयुष्ट्य िगले.
२. इब्सेनच्या आईचे जतजमरजचत्र. अजस्तत्र्वात असलेले हे जतचे एकमेर्व जचत्र.

१ जडसेंबर १८२५ ह्या ददर्वशी र्वयाच्या अठ्ठाजर्वसाव्या र्वषी Knud Plesner

Ibsenचा जर्वर्वाह झाला. त्याच्या पत्नीचे नार्व Marichen Cornelia Martine
Altenburg होते. जतच्या अंगातही नॉर्वेजियन प्रमाणेच डॅजनश र्व िमचन रक्त होते.
३ ऑक्टोबर १८२६ ह्या ददर्वशी त्यांना पजहला मुलगा झाला. हा मुलगा Johan

Altenburg Ibsen फक्त दीडच र्वषे िगला. ह्या दुखःद घटनेच्या २६
ददर्वसापूर्वीच म्हणिे २० माचच १८२८ ह्या ददर्वशी इब्सेनचा िऱम झाला होता. त्याचे
नार्व त्यांनी Henrik Johan ठे र्वले. पुढील सात र्वषांच्या काळात त्यांना Johan

Andreas Altenburg, Hedvig Cathrine, Nicolai Alexander
आजण Ole Paus ही चार अपत्ये झाली. यात Henrik Ibsen सर्वाचत मोठा होता.

स्टॉकमऱसगाडचन- ह्याच घरात १८२८ मध्ये इब्सेनचा िऱम झाला.

Skien येथील मुख्य चौकात असलेल्या Stockmanngården नार्वाच्या
घरात इब्सेनचा िऱम झाला. १८८१मध्ये जलजहलेल्या आत्मचररत्राच्या रटपणातील
एका भागात तो म्हणतो,

‘ज्याला नंतर Stockmann’s house हे नार्व ददले गेले त्या, बािारपेठेत
असलेल्या, घरात माझा िऱम झाला. उभट पायऱ्या, आजण भव्य र्व उं च मनोरे
असलेल्या चचचच्या उिव्या बािूस शहरातील मानखोडा आजण डाव्या बािूस एक
तुरूंग र्व एक र्वेड्यांचे इजस्पतळ असलेला टाऊनहॉल होता. या बािारपेठेच्या चौथ्या
बािूस एक लॅरटन भाषेची र्व एक सामाऱय शाळा उभारलेली होती. मध्यभागी चचच
जर्वमुक्त उभे होते. माझ्या दृष्टीला जर्वश्वाचे पजहले दशचन घडजर्वणारे हे दृश्य होते, सर्वचत्र
इमारती; ना जहरर्वळ ना जर्वस्तीणच प्रदेश. पण सबंध ददर्वसभर लाकडांच्या आजण
पाषाणांच्या ह्या काटकोनी आकाशातील र्वातार्वरण Long Falls आजण Cloister

Falls र्व इतर अनेक प्रपातांच्या अजर्वरत घनगिचनेने दुमदुमलेले असे. आजण
प्रपातांच्या गिचनांना भेदन
ू िाणारे , ककं काळ्या, जर्वलाप आजण आक्रोश हे जस्त्रयांचे
रूदनसदृश्य आर्वाि प्रातःकाळापासून ते रात्रीपयंत ऐकू येत असत. ते आर्वाि म्हणिे
प्रपातांिर्वळील अजर्वरत दफरत असलेल्या शेकडो करर्वतींच्या पात्यांचे आर्वाि
असत.’१.

१८२८ मधील जशएन.

आग लागण्यापूर्वीचे १८८६ मधील जशएन शहर.

जशएन हे त्या काळी दोन हिार लोकर्वस्तीचे शहर र्व एक छोटेखानी बंदर होते.
टेल्माकच परगण्यातील इमारती लाकडाच्या व्यापाराचे ते मुख्य र्व मध्यर्वती कें द्र होते.
जशएन येथील लोक अहंमऱय र्व ताठर र्वृत्तीचे होते. परकीयांशी त्यांचे र्वागणे
जभडस्तपणाचे र्व जमतभाषी असे. तेथे िाऊन राहणाऱ्या परकीयांना एकटे र्वाटे.
एखाद्या जचत्तर्वृत्तीच्या आहारी िाण्यात ते साशंक असत. ह्या त्यांच्या स्पष्ट
सहिस्फू तचतेच्या अभार्वाला इब्सेन ‘आजत्मक भीरूता’ म्हणत असे.
नॉर्वेला ४५० र्वषांपयंत खरे स्र्वातंत्र्य ठाऊक नव्हते. १३८७ मध्ये तो डॅजनश
अंमलाखाली आला. लागलीच संघटना उभारून स्र्वातंत्र्याचा हक्क प्रदर्शचत करण्याचे
प्रयत्न नॉर्वेने के ले. पण नेपोजलयन जर्वरूद्ध लढा देण्यात पाठठं बा दशचजर्वल्याबद्दल इं ग्लंड
आजण रजशयाकडू न नेतृत्र्व के ल्या गेलेल्या बलाढ्य शक्तींकडू न तो जस्र्वडनला
पाररतोजषक म्हणून बहाल करण्यात आला. नॉर्वेजियनांनी मग आपल्या
स्र्वातंत्र्यरिणासाठी शस्त्रे उपसली, परं तू नुकताच Carl XIV Johan म्हणून
जस्र्वडीश रािा बनलेला नेपोजलयनचा मािी अजधकारी Bernadotte ह्याने एका
लहानशा मोजहमेत त्यांचा पराभर्व के ला. एका दुसऱ्याच संघटनेत त्यांना िबरदस्ती
जशरजर्वले. त्यांची घटना चालू ठे र्वायची अजनजश्चत अशी परर्वानगी त्याने त्यांना ददली.
मात्र तरीही नॉर्वेजियन पालचमेंटच्या (Storthing) ठरार्वार्वरील पूणच नकाराजधकार
त्यांना जमळू ददला नाही. नॉर्वेने आपल्या मानेर्वरचे डॅजनश िू बदलून जस्र्वडीश िू
खांद्यार्वर घेतले होते. रािकीयदृष्ट्ट्या िरी तो स्र्वीडनचा एक प्रांत होता तरी
सांस्कृ जतकदृष्ट्ट्या तो डेऱमाकच चाच प्रांत राजहला. त्याचे नागररक डॅजनश कादंबऱ्या
र्वाचीत, ककं र्वा इं ग्रिी आजण फ्रेंचपासून झालेली भाषांतरे र्वाचीत. िरी देशबोलीच्या
भाजषक र्वैजशष्ट्ट्याची समृद्धी आजण स्र्वाभाजर्वक लयबद्धता यांच्या र्वापरासाठी
चळर्वळ सुरू होती तरी नॉर्वेजियन लेखी भाषा riksmal ही र्वस्तुतः लेखी

डॅजनशपासून

अजभन्नच

होती.

अध्याच

शतकापयंत

आयलंडमध्ये

असलेल्या

पररजस्थतीसारखीच नॉर्वेतील रािकीय आजण भाजषक पररजस्थती होती.
तथाजप र्वाङ्मयाच्या बाबतीत आयलंडपेिा नॉर्वेतील पररजस्थती जभन्न होती.
नॉर्वेिर्वळ अजभमानास्पद असे र्वाङ्मय नव्हतेच. अठराव्या शतकात Ludvig

Holberg (१६८४-१७५४) नार्वाचा आंतरराष्ट्रीय कीतीचा एक नाटककार होऊन
गेला. त्याचा िऱम िरी नॉर्वेमध्ये झाला होता तरी त्याने आपले सारे लेखन डॅजनश
र्वाचकांसाठी डेऱमाकच मध्ये के ले. तसेच Henrik Wergeland

आजण J. S.

Welhaven हे दोन र्वैश्ष्ट्ट्यपूणच र्व आकषचक व्यजक्तमत्त्र्वाचे कर्वी १९व्या शतकात
होऊन गेले. अऱयथा तेथे के र्वळ िुने पोर्वाडे आजण लोककथाच होत्या आजण त्यार्वरही
स्कॉरटश आजण िमचन स्कॉलर आता आपला हक्क सांगू लागले होते. Iceland मध्ये
देशांतर के लेल्या नॉर्वेजियन कर्वीने सहा शतकांपूर्वी जलजहलेल्या Icelandic

Sagas एकोणासाव्या शतकातील नॉर्वेजियनांना ज्ञात नव्हत्या.
इब्सेनच्या िऱमकाळातील नॉर्वे हा अिूनही अजतशय प्राथजमक अर्वस्थेत होता.
मध्ययुगातील घरांप्रमाणे अजत दूरस्थ भागातील घरे ही धूर िाण्यासाठी जछद्रे
असलेली, जबन जखडक्यांची होती. कृ षीव्यर्वसाय जर्वलिण पुरातन पध्दतीचा होता.
गुरांकरीता उिेड नसलेले गोठे ककं र्वा िेणेकरून िास्तीत िास्त ऊब जमळे ल अशा
अरूंद खोल्या असत. आजण र्वसंत ऋतू आला म्हणिे ते जिर्वंत सापळे बाहेर काढले
िात र्व ती साचलेली घाण शेतार्वर पसरली िाई. कोळी लोक अिूनही दोऱ्या र्वळू न
िाळी बनजर्वत. एकोजणसाव्या शतकाच्या अखेरीस पजश्चम दकनाऱ्यार्वर अिूनही एक
टक्का तरी महारोग आढळे . शहरे अजतशय लहान असत. जिश्चाजनया हे रािधानीचे
शहर (आताचे ऑस्लो) फक्त ३०,००० लोकर्वस्तीचे होते. देशािर्वळ कोळसा नव्हता.
त्याची फक्त थोडीशीच डोंगराळ िमीन शेती करण्यािोगी होती र्व एकचतुथांश

िमीन िंगलांनी व्यापलेली होती. उदरजनर्वाचह आजण दळणर्वळण ह्या बाबतीत लोक
बहुतांशी समुद्रार्वरच अर्वलंबून असत. नॉर्वेत पजहली रे ल्र्वे ददसण्यापूर्वी इब्सेन
प्रौढार्वस्थेपयंत पोहोचला होता.
जशएन येथे Knud Ibsen एक छोटेसे िनरल स्टोअसच चालर्वायचा. तेथून दोन
मैलाच्या अंतरार्वर असलेल्या Venstøp येथे Gjerpen च्या प्रदेशात त्याने
एकोणतीस एकर िजमनीसह एक श्रीमंती थाटाचे घर घेतले होते. त्याच्या उपलब्ध
जचत्रार्वरून तो मध्यम उं चीचा, दकरकोळ शरीरयष्टीचा, अंडाकृ ती चेहऱ्याचा, लांबट
र्व काहीशा बाक असलेल्या नाकाचा र्व लहान तोंडाचा होता. तो थट्टेबाि,
उपहासखोर र्व धूतच होता. र्वयाच्या ऐंशीव्या र्वषाचपासून दाररद्र्य र्व अजतमद्यसेर्वन
ह्यातून त्याच्या अपयशी िीर्वनाला सुरूर्वात झाली. Peer Gynt मधील Jon

Gynt, The League of Youth मधील Daniel Hejre, आजण The Wild
Duck मधील Old Ekdal अशी आपल्या जपत्याची तीन जभन्न पण ओळखू
येण्यािोगी जचत्रे इब्सेनने आपल्या नाटकांमध्ये रे खटली आहेत.
इब्सेनची आई Marichen ही ददसायला सुंदर होती. जतला जचत्रकलेचा नाद
होता र्व रं गभूमीबद्दलचे िबरदस्त आकषचण होते. ती प्रसन्नमुख पाणीदार डोळ्यांची
र्व संर्वेदनशील स्र्वभार्वाची होती.
इब्सेनच्या र्वयाच्या सातव्या र्वषाचपयंत त्याच्या आईर्वजडलांचे िीर्वन सुखी आजण
समृद्ध होते. दारमंडपातील एका जखडकीत लहानशा रं गमंचार्वर इब्सेन कळसूत्री
बाहुल्यांचे खेळ जतथल्या पररसरातील मुलांना करून दाखर्वायचा.
शैशर्वार्वस्थेतील इब्सेन ददसायला त्याच्या र्वजडलांसारखाच होता. िरी त्याचा
रं ग आईसारखा सार्वळा होता तरी त्याच्या नाकाची ठे र्वण त्याच्या र्वजडलांप्रमाणेच
लहानशी पण भक्कम होती. जचत्रकला आजण र्वाचन याबरोबर त्याला

कपड्यालत्याचाही बराच शौक होता. बऱ्याच र्वेळा तो पुस्तके , बाहुल्या र्व जचत्रे ह्या
साजहत्यासह स्र्वतःला एका खोलीत कोंडू न घ्यायचा. १३ व्या र्वषी त्याचे नार्व एका
खािगी शाळे त घातले गेले. िमचन र्व लॅटीन तो एका Hansen नार्वाच्या खािगी
जशिकाकडू न जशकला.
इब्सेन आपल्या भार्वंडांर्वर रागार्वला म्हणिे दारांच्या लाकडी तार्वदानांर्वर
त्यांची व्यंगजचत्रे काढायचा. Johan ला माकड आजण Hedvig ला अस्र्वल, Ole
ला कोल्हा आजण Nicolai ला काहीतरी अनोळखी प्राणी बनर्वी.

इब्सेनची एकु लती एक बजहण हेदजर्वग.

दारमंडपातील जखडकी, िेथे इब्सेनच्या बाहुल्यांचा रं गमंच असे.

हॅररसनच्या ‘जहस्टरी ऑफ लंडन’ ह्या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ. ‘द र्वाईल्ड डक’ या नाटकात हेदजर्वगच्या तोंडी या
जचत्राचे र्वणचन आहे.

Knud Ibsen ने Venstøp येथील हे घर घेण्यापूर्वी ते एका अद्भुतरम्य
आजण धोक्याचं िीर्वन िगलेल्या Niels Jørgeb Hirscholm ह्या मृत
दयाचर्वदीच्या मालकीचे होते. ह्या घराच्या पोटमाळ्यात त्याने अनेक पुस्तके आणून
ठे र्वली होती. त्यापैकी बरीचशी इं ग्रिीत होती. तरीही इब्सेनला प्राथजमक ज्ञान
जमळजर्वण्यासाठी त्यांचा बराच उपयोग झाला. The Wild Duck नाटकात
त्यातील Harrisons History of London ह्या पुस्तकाचा हेदजर्वगच्या तोंडी
उल्लेख आला आहे तर ह्याच नाटकातील दुसऱ्या अंकाच्या नेपथ्यात त्या
पोटमाळ्याचे जचत्रण आहे.

Knud Ibsen चे अखेरचे ददर्वस अजतशय हलाखीत गेले. कर न भरल्यामुळे
त्याची बरीच मालमत्ता िप्त करण्यात आली र्व तो जनष्ट्कांचन झाला. त्यामुळे
इब्सेनला शाळा सोडार्वी लागली र्व चचचमधल्या धार्मचक जर्वधीत त्याला जतसरा दिाच
देण्यात आला. ह्या अपमानाचा पररणाम म्हणिे Knud Ibsen दारूडा र्व भ्रजमष्ट
झाला. हेनररक् इब्सेनच्या बालमनार्वर आणखी एक आघात झाला होता. Henrik
हा Knud Ibsen चा मुलगा नसून Tormod Knudsen नार्वाच्या त्याच्या
आईच्या िुऱया चाहत्यापासून झालेला आहे अशी उघड उघड अफर्वा होती. इब्सेनचा
ह्यार्वर जर्वश्वास बसला र्व त्याला आपल्या आईर्वजडलांबद्दल आदर र्वाटेनासा झाला.
म्हणूनच ददर्वाळखोरी आजण अनौरसता ही त्याच्या नाटकातून समंधासारखी पुऱहा
पुऱहा येऊ लागली. The Pretenders मधील Haakon, Peer Gynt मधील

Ugly Brat, Ghosts मधील Regina, The Wild Duck मधील Hedvig
र्व Rosmersholm मधील Rebecca West ही स्र्वभार्वजचत्रे त्याची उदाहरणे

आहेत. दाररद्र्याने पछाडलेल्या घरात सुख आजण समाधान नांदन
े ासे झाले होते.
इब्सेनला आता स्र्वतःच्या उदरजनर्वाचहाचे साधन पाहणे भाग होते.
त्याच्या र्वजडलांच्या एका प्रर्वासी जमत्राने त्याला Grimstad येथील औषध
जर्वक्रेत्याकडे सहाय्यकाची नोकरी शोधून काढली. २७ जडसेंबर १८४३ ह्या ददर्वशी
त्याने Lykkens Prøve (भाग्यर्वानसंधी) नार्वाच्या एका लहानशा िहािार्वर
बसून जशएनचा अखेरचा जनरोप घेतला. सात ते पंधरा र्वषांपयंतच्या िीर्वनाच्या ह्या
पाश्वचभूमीर्वर काढलेल्या ह्या जनष्ठु र आठ र्वषांनी त्याच्या हृदयार्वर िी िखम के ली ती
पुऱहा कधीच भरून जनघाली नाही.
३ िानेर्वारी १८४४ मध्ये इब्सेन जग्रमस्ता येथे पोहचला. िहािार्वरचा व्यापार
र्व िहािबांधणी इ. व्यर्वसाय असलेले हे शहर फक्त ८०० लोकर्वस्तीचे होते. इतर
करमणुकींबरोबर जशएनप्रमाणे येथेही काही नाटककं पऱया येत असत. पुढे तीस
र्वषांनंतर जलजहलेले The Pillars of Society हे नाटक जग्रमस्ताच्या आठर्वणींनी
पुरेपूर भरलेले आहे.

Napoleonic Wars मधील (ज्यात Norway आजण Denmark
फ्राऱसच्या बािूने लढले होते) िे काही सैजनक इं ग्लंडच्या कै देत िाऊन आले होते ते
आजण १८१४ मधल्या जस्र्वडनजर्वरूध्दच्या अल्पकाजलक युध्दात िे Gothenburg
च्या कै देत िाऊन आले होते ते बरे चसे खलाशी ह्या काळात जग्रमस्ता मध्ये र्वास्तव्य
करीत होते र्व कामाच्या जनजमत्ताने इब्सेनला त्यांच्यात जमसळार्वे लागत होते.
ज्या औषधजर्वक्रेत्याच्या दुकानात इब्सेन कामाला होता तो Reimann सुशील
स्र्वभार्वाचा पण अव्यर्वहारी होता र्व त्याचा धंदा घसरणीला लागला होता.
याकारणास्तर्व इब्सेनला इतका तुटपुंिा पगार जमळत असे की त्यामुळे ऐन
जहर्वाळ्यात ३०० से. तापमान असलेल्या जग्रमस्ता सारख्या गार्वी त्यातून त्याला

कपडेच काय पण पुरेसे िेर्वणही घेता येत नसे. आपल्या र्वजडलांचा गमार्वलेला
नार्वलौदकक परत जमळर्वण्याची ईषाच असलेला इब्सेन आलेल्या पररजस्थतीशी मोठ्या
धैयाचने तोंड देत होता.
ह्या ग्रामीण जछद्रातल्या प्रजतकू ल पररजस्थतीच्या संघषाचतूनच त्याच्या प्रचंड
इच्छाशक्तीचा आजण जनधाचराचा जर्वकास होत होता. जशएनपेिाही कं टाळर्वाणे आजण
एकलकोंडे असे त्याचे िीर्वन झाले होते. तो अजधक अंतमुचख बनला होता. म्हणूनच,

“He went about Grimstad like an enigma sealed with
seven seals.”
असं त्याचं र्वणचन त्या गार्वात त्याला ओळखणाऱ्या स्त्रीने के लं आहे. ह्या
दाररद्र्यामुळे आजण सामाजिक अपकषाचमुळेच त्याची आक्रमक आजण युयुत्सु प्रर्वृत्ती येथे
र्वाढीस लागली. स्थाजनक बड्या व्यक्तींजर्वषयी (ज्यांना तो Empty brains with

full wallets म्हणायचा) उपहासात्मक कजर्वता जलहून र्व त्यांची व्यंगजचत्रे काढू न
तो आपला दुःखपररहार करायचा. ह्या काळात त्याने भरपूर जचत्रेही रं गर्वली.
जशएनहून येताना त्याने ती सारी पुस्तके पेटीत भरून आणली होती. त्यातील

Dickens, Scott, Holberg, Voltaire (ज्याची तो जर्वशेष स्तुती करायचा),
त्याचा समकालीन Swedish कादंबरीकार Fredrika Bremer आजण

Danish कादंबरीकार Fru Gyllembourg या साऱ्या साजहजत्यकांचे जलखाण
त्याने ह्याकाळात अधाशीपणे र्वाचून टाकले. औषधजर्वक्रेता Reimann हा

reading circle चा सभासद होता, आजण त्याने आपल्या नार्वार्वर पुस्तके आणून
र्वाचण्याची इब्सेनला अनुमती ददली होती.

परं तु के र्वळ एर्वढ्या र्वाचनार्वरच त्याने समाधान मानले नाही. त्याला
महाजर्वद्यालयात प्रर्वेश जमळर्वायचा होता. त्यासाठी त्याने रात्री िागून मॅरट्रकचा
अभ्यास के ला. ह्या अभ्यासातूनच त्याला Catilina ह्या त्याच्या पजहल्या नाटकाची
कल्पना सुचली होती.
ह्या औषधाच्या दुकानात

Else Sofie Jensdatter नार्वाची एक

मोलकरीणही होती. इब्सेनपेिा र्वयाने ती दहा र्वषांनी मोठी होती. जतच्याशी
झालेल्या प्रेमप्रकरणाचे पयचर्वसान म्हणिे ९ ऑक्टोबर १८४६ ह्या ददर्वशी इब्सेन
जतच्या अनौरस मुलाचा जपता बनला. ह्या अनौरस मुलाच्या पालनपोषणासाठी
इब्सेनला मात्र त्याच्या तुटपुंज्या पगारातून पंधरा र्वषांपयंत पोटगी द्यार्वी लागली.

Else ने त्याचे नार्व Hans Jacob Henriksen ठे र्वले. इब्सेनच्या ह्या
अनौरस पुत्राची आजण त्याच्या र्वंशिांची अजतशय दारूण शोकांजतका झाली. तो
अजतशय दररद्री आजण व्यसनी अर्वस्थेत असताना इब्सेनची आजण त्याची १८९२ मध्ये
अखेरची भेट झाली होती.
इब्सेनच्या मनार्वर, स्र्वभार्वार्वर आजण त्याच्या सर्वांगीण जर्वकासार्वर ह्याचा
सखोल पररणाम झाला. तारुण्यात पडलेल्या ह्या र्वाकड्या पार्वलाबद्दल त्याला
अडाणी गप्पीदासांच्या गप्पांना तोंड द्यार्वे लागले. त्याच्या धार्मचक प्रर्वृत्तीच्या
कु टुंबालाही ह्या कु चाळक्या सहन कराव्या लागल्या. अशा समािात प्रजतष्ठा
जमळजर्वण्याचा प्रश्च नव्हता. ह्याउलट ह्या समािाबद्दल त्याच्या मनात जतरस्कार
आजण रोष जनमाचण झाला. एका तरूण अपराध्याचे पररर्वतचन एका बंडखोर
टीकाकारात झाले.
त्याला आप्तस्र्वकीयांबद्दलही जतटकारा र्वाटू लागला र्व ह्या जतटकाऱ्याने इतके
जर्वस्तृत रूप धारण के ले की आपल्या सर्वच देशबांधर्वांबद्दल त्याला जतटकारा र्वाटू
लागला र्व त्याची पररणती म्हणिे दुसऱ्या कोणत्यातरी लांब अंतरार्वरच्या देशात

िाऊन राहण्याची प्रबळ इच्छा त्याच्या मनात जनमाचण झाली. पुढे त्याने आपल्या ह्या
अनौरस संततीच्या बाबतीत िरी कधी रस घेतला नाही तरीही एका
अपराधीपणाच्या भार्वनेची िाणीर्व त्याच्या मनात खोल रुतून बसली र्व ह्याचे
प्रायःजश्चत्त लर्वकर घडू न यार्वे असे त्याला मनापासून र्वाटू लागले. ह्याचा िबरदस्त
पररणाम त्याच्या पुढील जलखाणार्वर झालेला ददसून येतो.
जग्रमस्ता येथे Georgiana Crawfurd ह्या र्वृद्ध स्कॉरटश स्त्रीशी त्याचा
पररचय झाला. जतने त्याला अनेक पुस्तके पुरजर्वली. ह्या काळात इब्सेनचा Søren
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ह्या तत्त्र्वज्ञानाच्या र्व Adam Oehlenschlager ह्या
कर्वीच्या

साजहत्याशी पररचय झाला. तसेच

Henrik

Wergeland ह्या कर्वीच्या लेखनाचाही त्यार्वर पररणाम झाला. त्याच्या
रचनापद्धतीचे अनुकरण करून ह्या काळात इब्सेनने बऱ्याच कजर्वता जलजहल्या. ह्याच
काळात Christopher Due आजण Ole Carelius Schulerud हे दोन जमत्र
त्याला जग्रमस्तामध्ये भेटले. जग्रमस्तासारख्या लहानशा गार्वातील िुनाट सनातनी
लोकांपुढे त्याने आपली अजनश्वरर्वादी आजण प्रिासत्ताकर्वादी मते मांडायला सुरूर्वात
के ल्याबरोबर प्रथम लोकांचे लि त्याच्याकडे र्वेधले गेले. जर्वर्वाह, प्रेम, नीजतशास्त्र
आजण धमच ह्या बाबतीतील त्याची मते आधीच बंडखोर बनलेली होती. त्याने

Voltaire चा अभ्यास के ला आजण तो एके श्वरर्वाद आजण अद्वैतर्वादाचे समथचन करू
लागला. परमेश्वराचे सािात अजस्तत्र्व मानायला तो स्पष्ट नकार देऊ लागला.
लोकसत्तार्वादाच्या कल्पनेने नॉर्वेचे लि र्वेधून घेतले होते आजण त्याचे कारण
म्हणिे तीस र्वषांपासून नॉर्वे पारतंत्र्याच्या िुऱया डॅजनश िू खाली होता. जस्र्वडीश
रािा आजण त्याने नेमलेल्या नॉर्वेजियन मंजत्रमंडळाच्या अजधराज्यत्र्वाखाली तो
असंतुष्टपणे झुरत होता.

१८४८ च्या फे ब्रुर्वारीत Paris मधील लोक रािाजर्वरूद्ध उभे ठाकले.
रस्तोरस्ती झालेल्या दंगलीच्या दुसऱ्या ददर्वशी म्हणिे २४ फे ब्रुर्वारीला Louis

Philippe ने अजधकार सोडू न पळू न िाऊन Surrey च्या बंगल्यात आश्रय घेतला
आजण फ्राऱसने आपले राष्ट्र प्रिासत्ताक झाल्याचे िाहीर के ले. इब्सेन त्यार्वेळी २०
र्वषांचा होता. ह्या घटनेचा स्फोटक पररणाम त्यार्वर झाला. ह्या खळबळीच्या र्वषाचत
त्याचे लि र्वेधून घेणाऱ्या आणखी काही घटना घडल्या. इटलीमध्ये र्वसंतऋतूत एक
राज्यक्रांती झाली, जतचा संसगच Rome, Turin, Leghorn, Pisa, Florence
आजण Milan लाही पोहोचला. एर्वढेच नाही तर ऑजस्ट्रयाच्या सामथ्यचशाली
साम्राज्यार्वरसुद्धा त्याचा पररणाम झाला. १३ माचचला एका ददर्वसात धुमाकू ळ मािून

Metternich चा पाडार्व झाला आजण प्रिेला Vienna परत जमळाले. ह्या
बातमीने प्रर्वृत्त होऊन Venice ने सुद्धा धडपड करून आपले राज्य प्रिासत्ताक
म्हणून िाहीर करून टाकले. नंतर त्याच मजहऱयात Frederick William IV ने
सुधारणा करण्याच्या मंिुरीत उशीर के ल्यामुळे ह्याच मजहऱयात बर्लचनमध्ये धुमाकू ळ
उडू न रक्तपात झाला आजण त्यार्वर पालचमेंटमध्ये बदल घडर्वून आणण्याची परर्वानगी
देण्यास सक्ती करण्यात आली. मे मध्ये Lombards ने उठार्व करून दकल्ल्यातील

Astrian सैऱय बाहेर हाकलून लार्वले. िर्वळच िमचनीतील राज्यक्रांतीला प्रजतसाद
म्हणून ड्यूकच्या ताब्यातील Schleswig आजण Holstein ह्यांनी हातात शस्त्रे
घेतली.

ह्या घटनांचा इब्सेनच्या मनार्वर पररणाम होऊन तो पूणच उत्साहाने उत्तरोत्तर
प्रिासत्ताकर्वादी झाला, रािे र्व बादशहांच्या जर्वरूद्ध भाषणे देऊन प्रिासत्ताकर्वादाचे
समथचन करू लागला.
िूनमध्ये Paris च्या रस्त्यांर्वर यादर्वी युद्ध सुरू झाले आजण Bohemian
बंडखोरांना जचरडू न काढण्यासाठी Prince Windischgrätz ने त्याच्या तोफा

Prague कडे र्वळजर्वल्या. ३० ऑक्टोबरला प्रजतगामी Jellačič ने
Windischgrätz च्या जर्वरूद्ध Vienna च्या मदतीला िाणाऱ्या Hungerian
सैऱयाचा Schwechat च्या मैदानार्वर पराभर्व के ला. Vienna मध्ये िर्वळिर्वळ
पाऊण शतकापयंत लोकशाही नव्हती. नोव्हेंबरमध्ये Frederick William IV ने

Berlin पालचमेंट बरखास्त के ले. त्यानंतरच्या र्वषाचच्या एजप्रलमध्ये त्याने Saxony
Baden आजण Hanover मधील बंडे जचरडू न टाकली. िूनमध्ये फ्रेंचांनी
Mazzini चे रोमन प्रिासत्ताक Garibaldi चे जनभचय संरिण असूनही जचरडू न
टाकले. २४ ऑक्टोबरला Venetian republic ही कोसळले. Louis

Bonaparte चा अनपेजित बदल िनतेपुढे येण्यापूर्वीच Paris Chamber ने
स्र्वतःला फ्राऱसचे स्र्वाजमत्र्व बहाल करून टाकले.
युरोपातील या ज्र्वालामुखीच्या उद्रेकाजर्वषयी सत्तार्वीस र्वषांनंतर के लेल्या
प्रजतदक्रयेत तो म्हणतो,

‘तो अजतशय कोलाहलाचा काळ होता. हंगेरी आजण इतर रठकाणी उद्भर्वलेली
फे ब्रुर्वारीचा राज्यक्रांती Schleswig र्वरील युद्ध ह्या सर्वांचा माझ्या मनार्वर

पररणाम होऊन तो माझ्या जर्वकासाबरोबर र्वृलद्धंगत होत गेला, तथाजप तो पररपक्व
स्र्वरूपात येईपयंत मला थांबार्वे लागले. मी अनेक अनुस्पंदनी (resounding)
कजर्वता जलजहल्या र्व त्यातून ‘स्र्वतंत्रता आजण मानर्वता ह्यांच्या प्रीत्यथच हंगेररयनांनी
र्व रजशयनांनी िुलमी राज्यकत्यांजर्वरूद्ध लढा देण्याचे कायच सतत चालू ठे र्वार्वे’ म्हणून
त्यांना उत्तेिन ददले. मला आठर्वते की King Oscar ला मी लांबलचक सुजनते
जलजहली, त्यातून, साऱ्या िुद्र िाजणर्वा बािूला सारून उशीर न करता आपल्या
सैऱयाच्या अग्रभागी होऊन आपल्या बांधर्वांच्या मदतीसाठी Schleswig च्या
सरहद्दीर्वर कू च करण्याची त्याला मी जर्वनंती के ली होती.’२
१८४९ च्या पजहल्या तीन मजहऱयात त्याने Catiline जलहून पूणच के ले. ह्याच
काळात Clara Ebbell ह्या एकोणीस र्वषे र्वयाच्या तरुणीर्वर तो आसक्त झाला
आजण अनेक कजर्वता जलहून त्याने जतला त्या अपचण के ल्या. २८ सप्टेंबर १८४९ मध्ये
त्याची In Autumn ही कजर्वता Christiania – Posten मध्ये पजहल्यांदाच
प्रजसद्ध झाली.
१८५० मध्ये इब्सेन जिश्चाजनयाला आला. त्यार्वेळी हे शहर फक्त ५०,०००
लोकर्वस्तीचे होते. तेथे त्याचा जमत्र Ole Schulerud याच्या घरी राहून त्याने

Heltberg च्या student Fabrik मध्ये मॅरट्रकच्या पररिेच्या तयारीसाठी
आपले नार्व दाखल के ले.
जिश्चाजनया जथएटरने साभार परत के ल्यार्वर Ole Schulerud ने १२ एजप्रल
१८५० मध्ये स्र्वखचाचने Catilina हे नाटक छापून घेतले. Henrik Wergeland

च्या The Venetians नंतर सात र्वषांनी पजहल्यांदाच प्रजसद्ध होणारे हे पजहले
नॉर्वेजियन नाटक होय. इब्सेनने Brynjolf Bjarme ह्या टोपणनार्वाने ते प्रजसद्ध
के ले. त्याच्या २५० प्रती छापल्या गेल्या र्व र्वषचभरात फक्त ४५ प्रती खपल्या. हे नाटक
त्यांना आठर्वड्याभराचे िेर्वणही जमळर्वून देऊ शकले नाही. शेर्वटी एका दकराणा
दुकानदाराला उर्वचररत प्रती जर्वकू न त्यांना आपला दैनंददन खचच भागर्वार्वा लागला.
ह्या काळात नॉर्वेजियन रं गभूमी ही पूणचपणे डॅजनश, फ्रेंच आजण िमचन ह्या परकीय
नाटकांर्वर अर्वलंबून होती.
१८४० च्या दरम्यान नॉर्वेजियन आध्याजत्मक िीर्वन उदासीन होते,
िोरकसपणाचा अभार्व असलेले, शांत तसेच जनभचय असून लोक िुऱया आठर्वणीत गुंग
झालेले होते. िगातील प्रगत र्वाङ्मयाच्या महासागरापासून तुटक असलेल्या एखाद्या
शांत तळ्यासारखी त्याची जस्थती होती.
या दरम्यान त्याची Paul Botten Hansen ह्या भाषाकोजर्वदाशी तसेच
त्याच्या भार्वी िीर्वनार्वर ज्याचा अजधक प्रभार्व पडणार होता त्या Bjørnstjerne

Bjørnson ह्या लेखकाशी त्याची पजहली भेट झाली. Aasmund Vinje आजण
Theodor Abildgaard ह्यांच्याशीही इब्सेनची ओळख झाली. Harro
Harring नार्वाच्या िमचन पुढाऱ्याने The Voice of the People नार्वाचे
र्वतचमानपत्र सुरू के ले. कामगार चळर्वळींशी ह्या Abildgaard चा संबंध होता.
त्यात इब्सेननेही भाग घेतला होता. नंतर Andhrimner नार्वाच्या अल्पकाजलक
जनयतकाजलकात इब्सेनने रं गभूमीजर्वषयक टीका तसेच प्रचजलत घडामोडींर्वरील

आजण रािकीय स्र्वरूपाचे लेख जलजहले, तसेच काही व्यंगजचत्रेही काढली. त्या
काळातील डाव्या गटातील तसेच Thranitter चळर्वळीशीही त्याचा संबंध आला.
१८५० च्या मे मध्ये त्याने The Norsemen च्या शीषचकात बदल करून

The

Warrior’s

Oehlenschläger

Barrow नार्वाचे गीतनाट्य जलजहले. हे नाटक
च्या

ऐजतहाजसक

शोकांजतके च्या

साच्याचे

होते.

Christiania Theatre ने त्याचा जस्र्वकार के ल्यामुळे इब्सेनला अजधक प्रोत्साहन
जमळाले र्व त्याने अद्भूतरम्य राष्ट्रीय जर्वषयार्वरील The Ptarmigan of

Justedal नार्वाचे हे जनयचमक नाटकही त्याचर्वषी जलजहले. त्यार्वेळी इब्सेनने
Andreas Fayes चे Norwegian Tales र्वाचले होते.
ह्या काळात इब्सेनिर्वळ िेर्वणापुरतेही पैसे नव्हते. मॅरट्रकच्या परीिेतील ग्रीक
आजण गजणताच्या परीिेत तो नापास झाल्याने त्याला जर्वद्यापीठात प्रर्वेश जमळणे
अशक्य होते. परं तु ह्या परीिेपेिाही त्याला सिचनशील लेखनाचे महत्त्र्व अजधक
र्वाटल्याने तो त्यानंतर त्या परीिेला बसला नाही. त्याने र्वाङ्मय र्व सौंदयचशास्त्र यांचा
अभ्यास करायला सुरूर्वात के ली.
त्या काळात Søren Kierkegaard र्व Hegel ह्यांच्या तत्त्र्वज्ञानाने
युरोपला भारार्वून टाकले होते. Johan Ludvig Heiberg ह्या डॅजनश कर्वी,
तत्त्र्वज्ञानी, समीिक आजण नाटककार याचा इब्सेनर्वर प्रभार्व पडला होता. त्याचे

On Vaudeville हे छोटेखानी पुस्तक इब्सेनने र्वाचले होते.

The Warriors Barrow च्या यशामुळे इब्सेनला जिश्चेजनया जथएटरमध्ये
जर्वनामूल्य जतकीट जमळू लागले र्व तेथे होणाऱ्या नाट्यप्रयोगार्वर टीका जलजहण्याचीही
अनुमती जमळाली. The Man ह्या जनयतकाजलकात त्याने प्रख्यात नाटककार

Eugéne Scribe च्या नाटकांना त्याने dramatic candy-floss म्हटले.
त्याच काळात Bellini च्या Norma ह्या संगीजतके र्वरून त्याने Norma ह्या
नार्वाचे जर्वडंबनात्मक काव्य जलजहले.
इब्सेनने आता डॉक्टर ककं र्वा पेंटर होण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या आकांिा सोडू न
ददल्या. १८४९ च्या र्वसंतऋतूत Ole Bull नार्वाचा आंतरराष्ट्रीय कीती संपादन
के लेला नॉर्वेजियन व्हॉयोजलयनर्वादक अमेररके हून बगेन येथे परत आला. आपल्या
शहरात एक भव्य Norwegian National Theatre असार्वे असा मानस
नागररकांनी व्यक्त करून त्यासाठी त्याची मदत माजगतली. Ole Bull ने हे माऱय
के ले र्व त्याने त्यासाठी अनेक कायचक्रम आयोजित के ले. परं तु त्यातून त्याला पुरेसा
प्रजतसाद जमळाला नाही म्हणून त्याने ह्या जथएटरसाठी पालचमेंटकडे मदत
जमळजर्वण्यासाठी अिच के ला. त्याची जर्वनंती अमाऱय करण्यात येऊन त्याजर्वरूद्ध
सगळीकडे चचेची र्वादळे उठली. तेव्हा इब्सेनने Bull चे िोरदार समथचन के ले.
जिश्चाजनयामध्ये प्रदर्शचत झालेल्या The Warriors Barrow बद्दलची ख्याती

Bull च्या कानार्वर गेली. Bull ने इब्सेनची भेट घेऊन इब्सेनला Bergen
Theatre मध्ये नोकरी देऊ के ली. त्याचप्रमाणे २६ ऑक्टोबर १८५१ ला तो
Bergen Theatre मध्ये रं गभूमीचा कर्वी (Theatre Poet) आजण सहाय्यक
म्हणून रूिू झाला आजण त्याला त्याचा भार्वी काळ अजधक उज्र्वल ददसू लागला.

Bergen येथे त्याने िी सहा र्वषे घालजर्वली ती त्याच्या नंतरच्या
िीर्वनक्रमाच्या जर्वकासात प्राणभूत ठरली. रं गभूमीच्या र्व नाट्यजनर्मचतीच्या
संदभाचतील फक्त भूजमका सोडू न साऱ्या सूक्ष्म गोष्टींचा त्याने अभ्यास के ला. ज्या काही
िुऱया नाटकांचे तेथे प्रयोग झाले ते बहुतांशी अयशस्र्वी झाले. त्यामुळे जथएटर बोडचने
एका Dramatic Author ची जनर्वड करून त्यास Foreign Theatrical

Methods चा अभ्यास करण्यासाठी र्व आधुजनक आजण योग्य अशा नाटकांची जनर्वड
करून ती उपलब्ध करण्यासाठी परदेशी पाठर्वायचे ठरजर्वले. त्यात इब्सेनची जनर्वड
करण्यात आली र्व त्याला परकीय रं गभूमीच्या अभ्यासासाठी Copenhagen,

Berlin, Dresden आजण Hamburg येथे १५ एजप्रल १८५२ ह्या ददर्वशी तीन
मजहऱयांकरीता पाठजर्वण्यात आले.

Copenhagen ह्या Danish रािधानीत असलेल्या Royal Theatre
ह्या युरोपातील जर्वख्यात रं गभूमीला त्याने भेट ददली. फ्राऱस आजण िमचनीच्या
तोडीच्या र्व इं ग्लंडपेिाही उत्कृ ष्ट अशा आंतरराष्ट्रीय नाट्यसंग्रहाशी आजण
कलाकारांशी त्याचा पररचय झाला. तेथे Johan Ludvig Heiberg ह्या जथएटर
डायरे क्टरशीही त्याचा पररचय झाला. तो के र्वळ व्यासंगीच नव्हता तर माऱयर्वर असा
कर्वी आजण नाटककारही होता. त्याने Danish रं गभूमीर्वर Vaudeville हा
करमणुकीचा प्रकार फ्रेंच नमुऱयात पण डॅजनश मांडणीत आणून डॅजनश प्रचजलत
जर्वषयार्वर भरपूर लेखन के ले होते. ह्याच नाटकांचे अनेक प्रयोग इब्सेनला पुढे

Bergen

आजण Christiana मध्ये करायचे होते. याजशर्वाय त्याने ह्या

जथएटरमध्ये Shakespeare

ची

नाटके , Holberg

च्या सुखांजतका,

Oehlenschläger च्या शोकांजतका, Mozart संजगजतका, Heiberg च्या

सौम्य सुखाजत्मका (Vaudeville) यांचे प्रयोग पाजहले. तेथील नट इब्सेनला त्याच्या
नॉर्वेजियन नटांपेिा दकतीतरी सरस र्वाटले. ज्या छोट्याशा पुस्तकाचा इब्सेनच्या
पुढील लेखनार्वर महत्त्र्वपूणच प्रभार्व पडला ते Herman Hettner चे Das

Mederne Drama हे पुस्तक इब्सेनला येथेच र्वाचार्वयास जमळाले. येथे इब्सेनने
अनेक नाट्यप्रयोग पाजहले. तसेच Dresden येथील J. C. Dahl ह्या
जचत्रकाराशीही त्याची ओळख झाली. Hofoper येथे त्याने Stage machinery
चा अभ्यास के ला.
ह्या तीन मजहऱयाच्या परदेशगमनात त्याने Sanethansnatten (St.

John’s Night) म्हणिेच Midsummer night हे नाटक जलहून पुरे के ले.
अध्ययन पयचटनाहून परत आल्यार्वर बिेन जथएटरमध्ये पाच र्वषाचच्या करारार्वर
जनदेशक म्हणून इब्सेनची नेमणूक करण्यात आली. ह्या जथएटरमध्ये दरर्वषी २
िानेर्वारी ह्या र्वधाचपनददनाजनजमत्त एक नर्वे नाटक सादर करण्यात येई. ह्या नाट्य
लेखनाची िबाबदारी जनदेशकार्वरच असे. त्यामुळे इब्सेनला दरर्वषी एक नाटक
जलहून सादर करार्वे लागे. १८५२ च्या शरद ऋतूत २ िानेर्वारी ह्या ददर्वशी त्याने
आपले St. John’s Night सादर के ले. पण ते अपयशी ठरले.
सबंध युरोपातील हा काळ नाटकासाठी अत्यंत र्वाईट होता. १८०५ मध्ये
झालेल्या Schiller च्या मृत्यूनंतर िर्वळिर्वळ अधचशतकभर रं गभूमी आजण गंभीर
नाटककार यांच्यात लखंडार पडलेले होते. अनेक नाटके जलहून तयार होती पण
रं गभूमीच्या बाबतीत मागासलेल्या नॉर्वेप्रमाणे त्यांच्या देशातही त्यांचे प्रयोग होत
नव्हते.

बिेन रं गभूमीच्या ज्या र्वास्तर्वजस्थतीत इब्सेन कायच करीत होता. ती त्या
काळाच्या

पन्नास

र्वषे

मागे

होती.

Shakespeare,

Holberg,

Oehlenschläger, Scribe ह्या नाटककारांची अनेक नाटके त्याने बसजर्वली.
ही सर्वचच नाटके कलात्मकदृष्ट्ट्या सरस नसली तरी इब्सेनला त्यांच्यापासून बरे च
जशकायला जमळाले. रं गतंत्राजर्वषयीचे पररपूणच जशिण त्याला तेथेच जमळाले. म्हणूनच
१०माचच १८७५ मध्ये Herman Laading ला जलजहलेल्या पत्रात तो म्हणतो,

‘Ja, hine ȧr I Bergen var isandhed mine læreȧr!’ ३.
-

होय, बिेनमधील ती र्वषे म्हणिे खरोखर माझ्या उमेदर्वारीची

र्वषे होती!
बिेन जथएटरच्या जशरस्त्याप्रमाणे तो दरर्वषी स्र्वतः जलजहलेले नाटक सादर
करीत होता र्व हे करताना तेथे सादर होत असलेल्या नाटकांचेही आपसूक अनुकरण
करीत होता. १८५३ सेंट िॉऱस नाईट, १८५४ र्वॉररअसच बॅरो र्व १८५५ ला सादर
के लेले लेडी इं गेट ऑफ अस्मोत, ह्या नाटकांना िरी समाधानकारक यश लाभले नाही
तरी त्यातून त्याच्या नाट्यलेखनात उत्तरोत्तर सुधारणा मात्र होत होती. पुढे १८५६
मध्ये त्याने जलजहलेल्या ‘फीस्ट ऍट सूलहॉग’ ह्या संगीत काव्यात्म नाटकाला मात्र
अपेिेपेिा अजधक यश जमळाले.
१८५६ च्या िानेर्वारीत लेजखका आजण नाटककार असलेल्या Magdalene

Thoresen शी त्याचा पररचय झाला. त्यातून Suzannah Thoresen
नार्वाच्या जतच्या सार्वत्र मुलीर्वर इब्सेनचे प्रेम बसले. इब्सेनने जतला लग्नाची मागणी
घातली आजण १८ िून १८५८ मध्ये अगदी साध्या समारं भात त्यांचा जर्वर्वाह झाला.

इब्सेनच्या आपत्तीच्या काळात हीच एक सुदर्व
ै ाची बाब होती. Suzannah ने
त्याचा संसार सांभाळू न त्याच्या आपत्तीच्या आजण उत्कषाचच्या काळात त्याला
चांगली साथ ददली. त्याच्या साजहजत्यक िीर्वनाचा मागच सुकर होण्यात जतचा
दकतीतरी मोठा र्वाटा आहे.

हेनररक इब्सेन र्व त्याची पत्नी सुसाना.

त्याने १८५७ मध्ये जलजहलेले ओलॅफ जललेक्राऱस हे नाटकही अपयशी ठरले. ९
िुलै १८५७ रोिी तो रिा काढू न जिश्चाजनया येथे गेला. तेथे Artistic Instructor
म्हणून Norwegian Theatre मध्ये त्याची नेमणूक झाली आजण त्याने बिेन
जथएटरमधील आपल्या पदाचा रािीनामा ददला.
जिश्चाजनया जथएटरमध्ये त्याच्या ददग्दशचनाखाली बसजर्वलेल्या एक-दोन
नाटकांच्या प्रयोगाव्यजतररक्त सारे च प्रयोग अपयशी ठरले. त्यात जिश्चाजनया येथील
डॅजनश जथएटरच्या स्पधेत हे जथएटर जथटे पडले. याच काळात म्हणिे २४ नोव्हेंबर

१८५८ ला रं गभूमीर्वर आलेल्या त्याच्या ‘दद व्हायककं ग्ि ऍट हेल्गलँड’ लाही अपयश
जमळाले.
२३ जडसेंबर १८५९ रोिी त्याला मुलगा झाला. ‘दद व्हायककं ग्ि ऍट हेल्गलँड’
मधील नायकाचे Sigurd हे नार्व त्याने आपल्या मुलाला ठे र्वले.
६ ऑगस्ट १८६० मध्ये त्याने London, Paris, The larger German

cities, Copenhagen आजण Stockholm येथे नाट्यकला आजण र्वाङ्मय
यांच्या अभ्यासासाठी जमळणाऱ्या प्रर्वासी जशष्ट्यर्वृत्तीसाठी सरकारकडे अिच के ला. पण
त्याचा अिच फे टाळण्यात आला. अननुभर्वी नट आजण रं गभूमीर्वर सादर करण्यासाठी
लागणाऱ्या चांगल्या र्व प्रयोगिम नाटकांचा अभार्व ह्या अडचणींमुळे त्याचे कायच
मंदार्वले, पररणामी जथएटर बोडचने त्यार्वर टीका के ली आजण र्वतचमानपत्रांनीही
त्याच्याजर्वरूद्ध काहूर मािजर्वले.
ह्या काळात इब्सेनची आर्थचक पररजस्थती अत्यंत र्वाईट होती. तो किाचत बुडाला
र्व सार्वकारांनी त्याची मालमत्ता िप्त करून जर्वकली. त्यामुळे त्याला मद्यपानाचे
व्यसन िडले आजण त्याचा खूपच अजतरे क झाला. जशष्ट्यर्वृत्तीच्या रूपाने त्याने किच
काढले. तरीही ह्या काळात त्याने Loves Comedy सारखे उपहासात्मक नाटक
जलजहले.
नॉर्वेजियन लोककथांनी त्याचे मन आकषूचन घेतले र्व तो कथांचा संग्रह
करण्यासाठी जिश्चाजनया बाहेर पडला. ह्या भ्रमंतीचे फजलत म्हणिे १८६३ च्या िुलै
– ऑगस्टमध्ये त्याने जलजहलेले Saga play- The Pretenders होय. हे नाटक
बऱ्यापैकी गािले.

इब्सेनला vasa (१८६९), Dannebroug (१८७१) र्व Turkish (१८७१) हे दकताब बहाल
करण्यात आले.

१५ नोव्हेंबर १८६३ मध्ये डेऱमाकच चा King Frederik VII पुत्रहीन मरण
पार्वला र्व त्याची िागा त्याच्या िर्वळच्या नातेर्वाईकाने Christian IX ने घेतली.
त्यामुळे Holstein आजण Duchies of Schleswig च्या भयंकर समस्येने डोके
र्वर काढले. Christian ची सत्ता त्यांनी अमाऱय के ली आजण कलह मािला.

Duchies र्वर अजधराज्य करणाऱ्या डॅजनशचा, िमचन पूर्वीपासून जतटकारा करीत
होतेच. ह्या कारणामुळे िमचन राष्ट्रांनी ऑस्ट्रीयाकडू न पाठींबा जमळालेला

Augustenburg आजण Bismark यांना आपले रास्त सत्ताधारी म्हणून िाहीर
के ले. जडसेंबरमध्ये िमचन लीगच्या सैऱयाने Holstein र्वर हल्ला के ला. Prusians
ने Denmark ला जनर्वाचणीचा खजलता पाठजर्वला आजण १ फे ब्रुर्वारीस Prusian
सैऱयाने Schleswig र्वर हल्ला के ला.
स्र्वीडन आजण नॉर्वेचा रािा Carl XV

आजण त्याचा जर्वदेशमंत्री यांनी

डेऱमाकच ला पाठठं बा ददला. डेऱमाकच चे स्र्वातंत्र्य िर धोक्यात आले तर स्र्वीडन आजण
नॉर्वे त्याच्या मदतीसाठी धार्वून िाईल हे इब्सेनसह सर्वच स्कॅं जडनेजव्हयन नागररकांनी
िाहीर के ले. त्याचप्रमाणे Carl XV ने डेऱमाकच ला सैऱयाची मदत देऊ के ली. परं तु
जस्र्वडीश गव्हनचमेंटच्या अंतगचत तटस्थर्वादामुळे रािाचे हात बांधले गेले आजण
पररणामी ऐन संकटाचे र्वेळी डेऱमाकच एकाकी पडले. खरे म्हणिे डेऱमाकच , स्र्वीडन
आजण नॉर्वे ही एकाच स्कॅं जडनेजव्हयन गटातील राष्ट्रे. डेऱमाकच च्या मदतीला धार्वून िाणे
हे नॉर्वे आजण स्र्वीडनचे कतचव्य होते. पण डेऱमाकच एकटेच लढत होते. मजहनाभरातच

जडब्बल येथे डॅजनश फौिांचा पराभर्व झाला. इब्सेनच्या मनार्वर याचा खूप मोठा
पररणाम झाला. डेऱमाकच च्या या पराभर्वास अंशतः का होईना आपण िबाबदार
आहोत ह्याची एक स्कँ जडनेजव्हयन या नात्याने त्याला तीव्र दुःखद िाणीर्व झाली र्व
आपल्या देशबांधर्वांनी डेऱमाकच च्या के लेल्या जर्वश्वासघाताचा त्याला अजतशय संताप
आला. त्यार्वर त्याने Brothers In Need ही उपहासात्मक कजर्वता जलजहली.
इब्सेनच्या कोंडलेल्या ऊिचस्र्वल भार्वनांना अजभव्यक्त होण्यास मुक्तद्वार जमळाले.
१८६४ च्या एजप्रलमध्ये Suzannah आजण Sigurd ला सोडू न इब्सेन
बर्लचनला आला. तेथे Dybbøl मध्ये काबीि के लेल्या डॅजनश तोफांसह रस्त्यातून
िययात्रा काढण्यात आली तेव्हा िमचन लोक जतच्यार्वर थुंकले, हे इब्सेनने प्रत्यि
आपल्या डोळ्यांनी पाजहले तेव्हा,

‘I saw the rabble spit into the mouths of the cannon from
Dybbøl, and to me it seemed an omen that history will one
day spit in the face of Sweden and Norway because of their
behavior then.’ ४.
असा संताप Magdalene Thoresen ला ३ जडसेंबर १८६५ रोिी
जलजहलेल्या पत्रात त्याने व्यक्त के ला.
इब्सेनने स्र्वतःहून हा र्वनर्वास पत्करला होता. आपल्या देशबांधर्वांनी के लेल्या
अपराधाचे हे प्रायजश्चत्तच तो यातून घेत होता. त्यात त्याच्या आर्थचक पररजस्थतीने
ही त्याला गांिून टाकले होते. ह्या काळात जलजहलेल्या एका कजर्वतेत स्र्वतःला त्याने

Eider Duck कजल्पले. ह्या Eider Duck चे घरटे खाडीच्या दकनाऱ्यार्वर असते

र्व दरर्वेळेला एक कोळी त्याचा अपहार करतो. पण तरीही तो आपले घरटे पुऱहा
बांधतो. मात्र जतसऱ्यांदा त्या कोळ्याने ते लुटून नेल्यार्वर हा पिी आपले पंख पसरून
दजिणेकडे सूयाचच्या ददशेने मुकाट्याने जनघून िातो.
१८४३ मध्ये हृदयार्वर खोल िखमा घेऊन िसे त्याने जशएन सोडले होते तसेच
आत्ताही ह्या िखमा उराशी घेऊन तो नॉर्वे सोडत होता, मात्र या र्वेदनांना उत्कट
संर्वेदनांची प्रगाढता लाभलेली होती.
मात्र तो आता पूर्वीपेिा सुंदर पोषाख करू लागला, आपले अिरही त्याने अजधक
र्वळणदार बनजर्वले. इटलीतील जनसगचरम्य, उबदार र्व देखण्या र्वातार्वरणातही त्याला
िुऱया आठर्वणी बेचैन करून सोडीत. मात्र त्याच्या ह्या अल्पकाजलक मुक्कामाची
पजहली फळे म्हणिे Brand (१८६६) आजण Peer Gynt (१८६७) ह्या दोन
अप्रजतम कलाकृ ती होत.
तेथील उत्साहर्वधचक र्वातार्वरणाचा पुरेपूर फायदा घेऊन त्याने Emperor

and Galilean सारखे तत्त्र्वज्ञानात्मक र्व ऐजतहाजसक असे िाडिूड नाटकही
ड्रेसडेन येथेच पूणच के ले. The League of Youth ह्या उपहासात्मक
आचारजर्वनोददनीची कल्पनाही त्याला येथेच सुचली.
तो Stockholm येथे असताना त्याला इजिप्तचे आमंत्रण आले. Marseilles
हून Egypt, तेथून Nubia आजण तांबड्या समुद्राच्या मागाचने तो Suez Canal
च्या उद्घाटनाला नॉर्वेचा प्रजतजनधी म्हणून उपजस्थत राजहला. पॅररसच्या मागाचने तो
ड्रेसडेनला आला. १८७१ च्या फे ब्रुर्वारीत Denmark ने त्याचा Order of

Dannebrog चा सऱमान बहाल करून गौरर्व के ला, तर १८७६ च्या िूनमध्ये
Berlin येथे Duke of Saxe Meiningen ने Saxon-Ernestine Order

देऊन सऱमान के ला. ५ सप्टेंबर १८७७ मध्ये स्र्वीडनच्या Uppsala University
ने त्याला Honarary Doctorate ही पदर्वी प्रदान के ली.
काव्यात्म नाटकापेिा सर्वचसामाऱय लोक छायजचत्रणात्मक र्वास्तर्वर्वादी नाटके
अजधक पसंत करतात हे पाहून त्याने ‘जपलसच ऑफ सोसायटी’ हे नाटक जलजहले.
तत्कालीन रािकीय पररजस्थतीर्वर त्यात उपहास के लेला होता. त्यामुळे हे नाटक
खूपच गािले. A Doll House (१८७९) आजण Ghosts (१८८१) ह्या दोन
नाटकातून त्याने समािार्वर हल्ला चढजर्वला. त्यार्वरील कठोर प्रजतदक्रयांना तोंड देत
असताना An Enemy of the People ह्या नाटकाद्वारे त्याने त्या टीके ला उत्तर
ददले.
तथाजप The Wild Duck नंतरची युयुत्सु र्वृत्ती कमी होऊन पृथक्करणात्मक
आजण जर्वश्लेषणात्मक प्रर्वृत्तीकडे तो अजधक झुकला.
१६ िुलै १८९१ मध्ये इब्सेन आपल्या नॉर्वेत परतला होता. त्यापूर्वी जलजहलेली

Rosmersholm (१८८६), The Lady from the Sea (१८८८),
Hedda Gabler (१८९०), आजण त्यानंतर जलजहलेल्या The Master
Builder (१८९२), Little Eyolf (१८९४), John Gabriel Borkman
(१८९६), When We Dead Awaken (१८९९) ह्या जर्वरोधाभासात्मक
जर्वषय र्व प्रछन्न ककं र्वा उघड प्रजतकर्वाद असलेल्या नाटकांनी त्याच्या टीकाकारात
खळबळ मािर्वून ददली.
१८९९ च्या सप्टेंबरमध्ये ऑस्लो येथील नॅशनल जथएटरच्या समोर त्याचा भव्य
पुतळा उभारण्यात आला. आपल्या देशबांधर्वांकडू न त्याला हा सऱमान र्व कीती

जिर्वंतपणी जमळाली. तो र्वैभर्वाच्या जशखरार्वर होता. त्याची नाटके सबंध युरोपभर
गािू लागली होती. अनेक रठकाणी त्यांचे यशस्र्वी प्रयोग होऊ लागले होते आजण ती
इतर युरोजपयन भाषेत भाषांतररत होऊन र्व प्रकाजशत होऊन त्यांच्या अनेक आर्वृत्या
जनघू लागल्या होत्या.
२० माचच १८९८ मध्ये त्याच्या सत्तराव्या र्वाढददर्वशी साऱ्या िगाने त्याला
शुभेच्छा पाठजर्वल्या. अनेक पुरस्कार आजण मानसऱमान त्याला जमळाले. २३ माचचला
जिश्चाजनया शहराने त्याला सरकारी मेिर्वानी देऊन त्याचा मोठा सत्कार के ला.
माचच १९०० पासून मात्र इब्सेनची प्रकृ ती ढासळू लागली. त्याला
मजस्तष्ट्काघाताचे झटके येऊ लागले. १४ फे ब्रुर्वारी १९०४ ह्या ददर्वशी इब्सेनने
शेर्वटचा शब्द Tak! (धऱयर्वाद!) जलजहला. हा शब्द जलहायला त्याला तीन ददर्वस
लागले. त्याला अधांगर्वायूचा झटकाही आला होता.

‘माझ्या िीर्वनातील मागचदशचक तारा’ म्हणून त्याने अखेरीस आपल्या पत्नी
जर्वषयी कृ तज्ञता प्रकट के ली. २३ मे १९०६ रोिी दुपारी दोन र्वािून तीस जमजनटांनी
इब्सेनने देह ठे र्वला. नॉर्वेजियन गव्हनचमेंटने सरकारी इतमामात त्याचा अंत्यजर्वधी
पार पाडला.

१८५० मध्ये त्याने जलजहलेल्या Bergmannen (खाणीकामगार) ह्या कजर्वतेला अनुलिून त्याच्या समाधी
स्तंभार्वर हातोड्याचे जचत्र कोरण्यात आले.

२३ मे १९०६ रौिी इब्सेनने हे िग सोडले.

१८५० मध्ये त्याने जलजहलेल्या Bergmannen (खाणीकामगार) ह्या
कजर्वतेला अनुलिून त्याच्या समाधी स्तंभार्वर एका हातोड्याचे जचत्र कोरण्यात आले.
ह्या कजर्वतेत शेर्वटी तो म्हणतो,

Nei, I dypet må jeg ned;
Der er fred fra evighed.
Bryt meg veien, tunge hammer,
Til det dulgtes hjertekammer!—

Hammerslag på hammerslag
Inntil livets siste dag.
Ingen morgenstråle skinner;
Ingen håpets sol opprinner.

(नच, मि प्राप्त उतरणे खोल जतथे
अनंतातली शांती जिथे
मम अर्विड घनजिव्हा, फोडीत
लपल्या हृदयाच्या कप्प्याप्रत.

घार्वार्वरती घार्व घणाचा
पार्वे तो िीर्वनात ददनांता
ना प्रकाश उषःदकरणाचा
ना प्रभात सूयाचची र्वांछा.)

िीर्वनाच्या अगम्य कोड्यांच्या खाणीतून सजर्वश्राम शोध घेत, मानर्वाच्या प्रच्छन्न
हृदयांचा र्वेध घेत हरपले श्रेय जमळर्वू पाहणारा असा हा महान क्रांजतकारक कर्वी
आजण नाटककार होता.

माझ्या अमेररके तील र्वास्तव्यात इब्सेनचे अभ्यासक र्व त्याच्या मूळ नॉर्वेजियन भाषेतील नाटकांचे भाषांतर करणारे
अमेररकन प्रोफे सर Rolf Gerhard Fjelde हे माझे खूपच िर्वळचे जमत्र झाले होते. त्यांनी भारतातील पजहले सभासद
म्हणून ‘IBSEN SOCIETY OF AMERICA’ येथे माझ्या नार्वाची नोंदणी के ली होती. त्यांनाच Norwegian

King Olav V ह्यांनी भाषांतरासाठी गोल्ड मेडल देऊन त्यांचा सत्कार के ला होता. त्यांनी मला जलजहलेले पजहले पत्र
सोबत िोडले आहे.

इब्सेनची नाटके
त्यार्वरील स्थलकाल पररजस्थतीचा प्रभार्व
इब्सेनच्या शैशर्वार्वस्थेतील प्रारं भीची पंधरा र्वषे आजण र्वृद्धापकाळातील
अखेरची सात र्वषे सोडल्यास, त्याच्या आयुष्ट्यातील उर्वचररत छप्पन्न र्वषांच्या काळाचे
पाच खंड पडतातः
पजहलाः

आठ

र्वषाचतील

(१८४४

–

५१)

अध्ययन

काळातील

आद्यनाटकांचा
दुसराः सहा र्वषाचतील (१८५२ – ५७) उमेदर्वारीच्या काळातील
अनुकरणात्मक

नाटकांचा.

जतसराः

र्वषाचतील

सोळा

(१८५८

–

७३)

प्रायोजगक

काळातील

उपहासात्मक नाटकांचा.
चौथाः सतरा र्वषाचतील (१८७४ - ९०) पररपक्व काळातील

र्वास्तर्वर्वादी

आजण प्रजतकात्मक नाटकांचा.
पाचर्वाः नऊ र्वषाचतील (१८९१ – १९०६) जनर्वृत्ती काळातील लचंतनात्मक
नाटकांचा.

अध्ययनकाळातील आद्य नाटके (१८४४-५१)
३ िानेर्वारी १८४४ मध्ये इब्सेन जशएन सोडू न जग्रमस्ता येथे औषधजर्वक्रेत्याच्या
दुकानात नोकरीसाठी आला होता. तेव्हा येताना Dickens, Scott, Holberg,

Voltaire, त्याचा समकालीन स्र्वीजडश कादंबरीकार Fredrika Bremer आजण
डॅजनश कादंबरीकार Fru Gyllembourg यांची बरीच पुस्तके त्याने बरोबर
आणली होती. तसेच ह्या काळात Georgiana Crawfurd नार्वाच्या स्कॉरटश
स्त्रीने सुप्रजसद्ध कर्वी आजण नाटककार Adam Oehlenschläger आजण

Henrik Wergeland ह्या नॉर्वेजियन कर्वीची पुस्तके इब्सेनला उपलब्ध करून
ददली होती. संपूणच ददर्वस काम करून रात्रीच्या र्वेळी मेणबत्तीच्या प्रकाशात तो ह्या
पुस्तकांचे अध्ययन करीत असे. इब्सेनने ह्या काळात जलजहलेल्या कजर्वतांर्वर Henrik

Wergeland च्या रचनांचा मोठा प्रभार्व पडला आहे.
लेखन आजण र्वाचन याबरोबरच जचत्रकलेकडेही त्याचे मन आकृ ष्ट झाले होते.

CATILINE (catilina) १८४८-४९
१८४७ च्या अखेरीस इब्सेन मॅरट्रकच्या परीिेची तयारी करीत होता. त्या
अभ्यासक्रमात Sallust चे Catiline आजण Catiline र्वर हल्ला करणारी

Cicero ची भाषणे होती. ह्यातून स्फू ती घेऊन त्याने Catiline हे पजहले नाटक
जलजहले.

Catiline ह्या नाटकापासून इब्सेनने र्वाङ्मयीन लेखन सुरू के ले. हे तीन अंकी
ऐजतहाजसक नाटक असून ह्या नाटकाच्या कथार्वस्तूसाठी त्याने ऐजतहाजसक घटना र्व
पात्रांचा र्वापर के ला आहे.
ह्या नाटकात त्याने १८४८ च्या युरोपातील रािकीय आजण सामाजिक
पररजस्थती प्रजतलबंजबत करण्याचा प्रयत्न के ला आहे. Sallust ने रे खाटलेल्या रोमन
राज्याच्या ऱ्हासांच्या जचत्राने आजण Catiline जर्वरूद्ध Cicero च्या ममचभेदक र्व
कटू टीके ने त्याला आकषूचन घेतले होते. रोमच्या ऱ्हासाचा काळ र्व तत्कालीन
पररजस्थती ह्यात त्याला साम्य ददसले. इब्सेन जर्वरूद्ध तत्कालीन अडाणी आजण
प्रजतगामी समाि ह्यामुळेही त्याला चेतना जमळाली. याचा पुरेपूर उपयोग त्याने

Catilina जर्वरूद्ध रोम यांचा संघषच जचजत्रत करण्यात के ला.
इब्सेनने हे नाटक जलजहले तो काळ कलहाचा होता. February

revolution, हंगेरीतील बंड, इतर रठकाणी होणारी बंडे र्व Schleswig र्वरील
युद्ध यांचा त्याच्यार्वर खूप पररणाम झाला.

Henrik Wergeland च्या ‘The Venetians’ नंतर तब्बल सात
र्वषांनी नॉर्वेजियन र्वाङ्मयात Catiline हे पजहले नाटक प्रकाजशत होत होते.

Christooher Due आजण Ole Carelius Schulerud ह्या जमत्रांच्या
सहाय्याने १२ एजप्रल १८५० मध्ये, Brynjolf Bjarme ह्या टोपणनार्वाने
प्रकाजशत के ले. त्याच्या २५० प्रतींपैकी फक्त ४० प्रती खपल्या. उर्वचररत प्रती
फे रीर्वाल्यास जर्वकू न त्यास उदरजनर्वाचह करार्वा लागला. Catiline लोकांना आकषूच
शकले नाही. त्याला पूणचतः अपयश आले.
ह्या नाटकाचे कथानक नॉर्वेच्या ऐजतहाजसक घटनांर्वरून घेतलेले असले र्व
पात्रेही िशीच्या तशी ठे र्वलेली असली तरी जर्वजशष्ट मयाचदप
े यंतच इजतहासाचा र्वापर
के लेला असून बाकी सारे काल्पजनक आहे.
जर्वदीणच अंतःकरणाचा, दुःखाने ग्रासलेला, क्रांजतकारक मनोभार्वाचा र्व उत्तुंग
आकांिा असलेल्या Catiline चे स्र्वभार्वजचत्र ह्यात रे खाटलेले आहे. तो उच्छृ ंखल
पण दृढजनश्चयी, उदार अंतःकरणाचा असून एका शूर योध्याचा मुलगा असतो.
स्र्वप्नभंग झाल्याने ध्येयशूऱय अर्वस्थेत असताना दुराचार र्व जर्वगजलतता यात
सापडलेल्या रोम जर्वषयी तो जर्वचार करूत असतो. इतक्यात Allobroger चे िासूद
तेथे येतात ते Catiline ची, टोळीचा नायक म्हणून जनर्वड करतात. रोमला दुःख,
दाररद्र्य र्व गुलामजगरीतून मुक्त करण्याची तो प्रजतज्ञा करतो.
पजर्वत्रदेर्वतेच्या मंददरात (The Temple of Vesta) पजर्वत्र कु मारी

(Vestal vergin) म्हणिेच Furia शी त्याची भेट होते. जतघेही परस्परांच्या
गुणांमुळे एकमेकांकडे आकर्षचले िातात.

Tiber िर्वळ Vestal vergin म्हणून Furia काम करीत असताना जतच्या
सुंदर र्व सुकुमार अशा Tulia नार्वाच्या बजहणाला एक बदमाश भ्रष्ट करतो. म्हणून
ती आत्महत्या करून घेते. ह्या दुष्टाचा शोध करून त्याचा सूड घेण्याचे र्वचन ती

Catiline िर्वळ मागते. मात्र ह्या दुष्टाला जतने अद्याप पाजहलेले नसते. त्याचे नार्वच
फक्त जतला ठाऊक असते. Catiline ला ती Lucius नार्वाने ओळखते. िेव्हा ती
त्याचे नार्व Catiline म्हणून सांगते तेव्हा तो चपापतो. तेव्हा ती त्याची व्यजभचारी
म्हणून कठोर शब्दात जनभचत्सना करते. ह्या गडबडीत मंददराची ज्योत जर्वझजर्वल्याच्या
आरोपाखाली जतला पकडण्यात येते.

Curius जतची मुक्तता करतो. तो जतच्यार्वर मोजहत होतो तेव्हा ती
त्याच्याकडू न Catiline ला मारण्याचे र्वचन घेते.

Catiline आपली पत्नी Aurelia र्व प्रेयसी Furia ह्या दोघींची प्रतारणा
करतो तेव्हा त्या दोघी त्यार्वर आपला संताप व्यक्त करतात.

Catiline युद्धाहून परततो तेव्हा त्याला पराजित र्व मृत योद्धे आपले रक्त
परत मागत आहेत असा भास होतो. Furia येते. त्याच्या दुष्टपणामुळे आत्महत्या
के लेल्या बजहणीचे Tulia चे ती त्याला स्मरण करून देते, आजण प्रायजश्चत्त म्हणून
त्याच्या स्र्वतःच्या पोटात खंिीर खुपसून घ्यायला सांगते. तेर्वढ्यात त्याची पत्नी

Aurelia त्याचा शोध घेत तेथे येते, तेव्हा तो खंिीर स्र्वतःच्या पोटात न खुपसता
Aurelia च्या पोटात खुपसतो. Furia हे पाहून संतापते र्व ती Catiline च्या
पोटात खंिीर खुपसून त्याचा र्वध करते.

हे नाटक बंडाच्या स्र्वरूपाचे आहे. इब्सेनच्या ह्या पजहल्या नाटकातील दोन
जर्वरोधी स्र्वभार्वाच्या जस्त्रया (Furia आजण Aurelia) त्याच्या पुढील सबंध
जलखाणातून जनरजनराळ्या रूपात प्रकट होताना ददसतात.
तांजत्रकदृष्ट्ट्या हे नाटक अपररपक्व आहे. बहुतांशी जनयचमक काव्यात त्याचे लेखन
आहे. Catiline च्या पात्रात आजण शेक्सजपअरच्या Julius Caesar मधील

Brutus मध्ये मोठे साम्य आहे. आत्महत्या, कट इ. गोष्टींर्वरून त्याने Schiller
आजण Oehlenschläger माफच त त्याने शेक्सजपयररयन तंत्र आत्मसात के लेले
ददसून येते.

THE BURIAL MOUND (kjæmpehøjen) १८५०
इब्सेनची ही दुसरी कलाकृ ती. (एकांकी, काव्यात्म नाटक)

Catilineच्या अपयशानंतर काहीतरी नर्वीन जलहायचे ठरर्वून इब्सेनने नॉर्वेच्या
प्राचीन र्वीरकथांमधून ही अद्भुतरम्य कथा जनर्वडली.

Catiline प्रमाणेच त्यात नाट्यगुणांपेिा काव्यगुणच अजधक आहेत. सयमक
आजण जनयचमक ह्या दोऱही प्रकारच्या रचनांचा त्याने कौशल्याने र्वापर के ला आहे.

Paul Botten Hansen ह्या एका जनयतकाजलकाच्या संपादकाने
Catiline र्वरील समीिणात, ‘इब्सेनने ह्या नाटकात नॉर्वेचा राष्ट्रीय-ऐजतहाजसक
जर्वषय न हाताळता, प्राचीन रोमचा जर्वषय हाताळला,’ म्हणून खेद व्यक्त के ला. ह्या
िाजणर्वेने प्रेररत होऊन इब्सेनने The Burial Mound हे नाटक जलजहले. डॅजनश
कर्वी आजण नाटककार Oehlenschläger च्या ऐजतहाजसक शोकांजतके च्या
साच्याचे हे नाटक असून पूर्वीप्रमाणेच Brynjolf Bjarme ह्या टोपणनार्वाने त्याने
ते सादर के ले.
तपस्र्वी Rodrik एका समाधीिर्वळ बसलेला असतो. आपली मानसकऱया

Blanka जहचे, उत्तरे कडील र्वीरकथा सांगून मनोरं िन करीत असतो. रािा
Gandolf Asgaut आजण Jostejn हे चाचे जतथे येतात. Gandolf Asgaut
चा जपता काही र्वषांपूर्वी संपत्तीसाठी एका दकल्ल्यार्वर हल्ला करताना मारला िातो.
म्हणून तो सूड घेण्यासाठी, जपत्याच्या मारकाचा शोध घेत भटकत भटकत तेथे येतो.
तेथे त्याला एक समाधी र्व त्यार्वर फु ले र्वाहणारी Blanka ददसते.

Blanka ही त्या दकल्ल्याच्या मालकाचीच मुलगी असते. दकल्ल्यार्वर
झालेल्या हल्ल्यात प्रचंड कत्तल होऊन ती एकटीच जिर्वंत राजहलेली असते. मात्र ह्या
हल्ल्यात िखमी झालेल्या एका र्वृद्धाला ती र्वाचजर्वते. त्या र्वृद्धालाच (Rodrikला)

Gandolf आपल्या जपत्याचा खुनी समितो. पण त्याला न मारता तो आपल्या
प्रजतज्ञेप्रमाणे स्र्वतःची जचता रचतो. हे असह्य होऊन तो र्वृद्ध Rodrik पुढे येऊन
सांगतो की तो स्र्वतःच Gandolf चा जपता आहे. Gandolf त्याच्या हातार्वरच्या
खुणेने ते ओळखतो र्व शेर्वटी जपतापुत्राचे जमलन होते.

Blanka च्या प्रेमाने Rodrik चे रानटी चाच्याचे मूळ स्र्वरूप पार बदलून
गेलेले असते र्व त्याचे प्रतीक म्हणून त्याने त्या समाधीखाली आपली शस्त्रास्त्रे पुरून
ठे र्वलेली असतात. Rodrik आपल्या भाटाबरोबर र्व Blanka, Gandolf बरोबर
राहते.
ह्या नाटकातील हद्दपार तपस्र्वी Rodrik र्व त्याची मानसकऱया Blanka ही
शेक्सजपअरच्या The Tempest मधील Prospero आजण Miranda ची
आठर्वण करून देतात.
ह्या नाटकातून नॉर्वेचा र्वैभर्वशाली भूतकाळ जचतारण्याचा इब्सेनने प्रयत्न के ला
आहे.

THE GROUSE IN JUSTEDAL (Rypen i Justedal)
१८५०
इब्सेनचे हे जतसरे पण अपुरे चार अंकी नाटक होय. The Burial Mound
च्या जस्र्वकृ ती मुळे उत्तेिन जमळू न त्याने हे नाटक जलहार्वयास घेतले. हे नाटक जनयचमक
स्र्वरूपात आहे. ‘जनभचरशील स्र्वदेशाजभमान’ हा या नाटकाचा जर्वषय असून

Andreas Faye च्या नॉर्वेजियन पररकथांमधून ही कथा जनर्वडलेली आहे. परं तु
जतच्यात फे रफार के ले आहेत.

Paal नार्वाचा एक म्हातारा जशकारी र्व Bjørn नार्वाचा एक तरूण जशकारी
अंधार पडत असल्याने घरी िाण्याच्या तयारीत असतात. Bjørn त्या िंगलातले
सृष्टीसौंदयच पाहून मोजहत होतो. Paal त्याला, तरूणांना फसर्वून दूर नेणाऱ्या
र्वनदेर्वतांच्या कथा सांगून ‘अशा िंगलात दफरण्यात धोका आहे’ असा त्याला इशारा
देतो. तेथे फक्त दफन के लेली मृत माणसे, भुते आजण Lur नार्वाचे र्वाद्य र्वािर्वणाऱ्या
र्वनदेर्वतांचे र्वास्तव्य आहे असे सांगून तो एका कु टीत जनघून िातो.

Bjørnला तेथे Harald नार्वाचा भाट र्व Alfhild भेटते. जतचे गाणे त्यास
आर्वडते. तो जतला र्वनदेर्वता समितो.
इकडे Mereta ही Bengt ची मानसकऱया असून जतचे लग्न आपला मुलगा

Bjørnशी लार्वण्याचा त्याने जनश्चय के लेला असतो. Bengt च्या मोठ्या भार्वाला
(Alf) र्वनदेर्वतांनी नेलेले असते. तसे Bjørn च्या बाबतीत घडू नये म्हणून तो दि

असतो. परं तु Bjørn हा Mereta ला आपली बजहण मानत असल्याने जपत्याच्या
मनोदयाला त्याचा जर्वरोध असतो. िंगलात िाऊन तो Alfhild ला भेटतो. दोधेही
र्वनदेर्वतांच्या सहर्वासात बराच काळ घालर्वतात. पण Mereta चे खरे प्रेम Einar
नार्वाच्या तरूणार्वर असते. त्या दोघांना एकत्र पाहून Bengt संतापतो.....
येथेच अध्याचर्वर हे नाटक संपते.
इब्सेनने ह्या नाटकात स्र्वभार्वजचत्रे उत्कृ ष्ट रे खाटली असून कथानकाचा
जर्वकासही उत्तम साधला आहे. शेतकरी Bengt, जशकारी Paal, धमचगुरू

Mogens र्व भाट Herald ह्या म्हाताऱ्या माणसांची शब्दजचत्रे र्वैजशष्ट्ट्यपूणच र्व
मनोर्वेधक बनर्वली आहेत.

NORMA (Norma) १८५१
इब्सेनचे हे चौथे छोटेखानी तीन अंकी नाटक म्हणिे संगीत नाटकाच्या

(opera libretto) स्र्वरूपातील उपहासात्मक र्व लनंदापूणच लेख (biting
lampoon) होय.
Bellini Vincenzo चे Norma हे संगीतनाटक इब्सेनच्या पाहण्यात आले.
त्यार्वरून त्याने एक जर्वडंबन काव्य (parody) जलहून त्याला Norma हेच नार्व
ददले.

Norma चे म्हातारे र्वडील धमचगुरू Ariovist इतर स्त्रीपुरूष धमचगुरूंबरोबर
येतात. Ariovist म्हणतो ‘आपण उत्तरे च्या स्र्वातंत्र्यभूमीर्वर आहोत. (स्र्वगत) नॉर्वे
ही दीघचकालीन प्राचीन भूमी आहे. काचेच्या चौकटीत आजण पत्थरात स्र्वातंत्र्याचे
कायच (Freedoms work) घट्ट बसर्वले आहे. पण दुःख याचे आहे की ते त्याची
थोर भार्वना गमार्वून बसले आहे.’ ह्यार्वर सर्वचिण खेद व्यक्त करतात. ही समाधी
अजतशय सुरजित असली पाजहिे म्हणून व्यर्वस्था करतात.

Norma आजण Adalgisa चा जप्रयकर Severus हा Freedom’s
work सारख्या पापमुक्त र्वस्तूची रिा करण्याची परमेश्वरािर्वळ जर्वनंती करतो.
मात्र हे त्याचे ढोंग असते. तो खोटे बोलून Norma आजण Adalgisa ह्या दोघींची
फसर्वणूक करतो. Norma ला त्याच्यापासून दोन मुले झालेली असतात. ती ह्या

जनलचज्ज रािद्रोही र्व जर्वश्वासघातकी Severus बद्दल धमचगुरूंकडे तक्रार करते पण
त्याचा उपयोग होत नाही.
नंतरच्या दृश्यात Severus त्याच्याच िाळ्यात अडकलेल्या अर्वस्थेत येतो.

Norma त्याला म्हणते, ‘तू तुझ्या पापांची कबुली दे,’ तो (स्र्वगत) म्हणतो, ‘ही यादी
र्वाचण्यास बराच अर्वधी लागेल र्व तेर्वढाच र्वेळ मला अजधक जिर्वंत राहता येईल. ’
ती त्याच्यार्वर खंिीर उपसते पण मारीत नाही. Adalgisa देर्वदूताच्या रूपात येते,
आजण ती Severus चे रूपांतर गंधर्वाचत (demi-god) करून टाकते (ककं र्वा त्याला
लोक सध्या Cabinet minister म्हणतात). सर्वच धमचगुरू जर्वनम्र होतात.

Severus डौलाने म्हणतो की, ‘र्वैभर्वशाली ऐक्याचा हेतू सफल झाला. आता मी
शांततेकडे प्रयाण करू इजच्छतो.’ Norma म्हणते, ‘ह्याजशर्वाय आपण कशाची
अपेिा कराल ?’

Ariovist दुःखी र्व जर्वचारमग्न अर्वस्थेत उभा असतो. तो म्हणतो, ‘Severus
या कथेतला रािस होता.’

Norma हे रं गभूमीसाठी जलजहलेले नव्हते त्यामुळे ते कधीही रं गभूमीर्वर आले
नाही. तरीसुद्धा इब्सेनच्या लेखनाच्या अभ्यासात ते जबनमहत्त्र्वाचे ठरत नाही.

पजहल्या आठ र्वषांच्या कालखंडातील इब्सेनची ही चारही आद्य नाटके अपररपक्व
अर्वस्थेतील आहे. Catiline च्या प्रकाशनाबरोबर म्हणिे १८५० मध्ये इब्सेनने
नाटककार म्हणून साजहत्य िेत्रात औपचाररक प्रथमागमन के ले. Catiline च्या
दुसऱ्या प्रस्तार्वनेत (१८७५) इब्सेनने म्हटले आहे की,

‘िमता आजण लालसा, संकल्प आजण संभाव्यता यातील जर्वसंर्वाद यातून
मानर्वाची र्वा व्यक्तीची शोकांजतका अथर्वा सुखांजतका जनमाचण होते.’ १.
आद्य नाटकांमधील त्याचे हे सूत्र पुढील नाटकात अजधकाजधक पररणत अर्वस्थेत
पोहोचले आहे.
१३९७ मधील Kalmar च्या तहानंतरची चार शतके

नॉर्वे हा

बुद्धीपुरस्सरररत्या डेऱमाकच च्या सामाजिक आजण बौजद्धक र्वचचस्र्वाखाली होता. ह्या
चार शतकांना ‘चारशे र्वषांची रात्र’ म्हणण्याचा प्रघात होता. पुराणकथा आजण
दंतकथांमध्ये व्यक्त झालेल्या र्वीरर्वृत्ती म्हणिे जनदद्रतार्वस्थेतील स्र्वप्ने होती.
युरोपपासून नॉर्वेची संस्कृ ती अजतशय दूर, दऱ्याखोऱ्यात नांदणारी, अप्रकट र्व जस्थर
होती. िुऱया Viking पेिा नॉर्वे काही फारसा बदललेला नव्हता. नॉर्वेच्या साऱ्या
सामाजिक आजण रािकीय िेत्रात डॅजनश भाषेची पाळे मुळे खोल गेलेली होती. डॅजनश
िोखड दूर करून ती समूळ उपटू न टाकणे अजतशय अर्वघड होऊन बसले होते.
इब्सेनच्या आद्यनाटकांच्या जलखाणाच्या र्वेळची नॉर्वेची सांस्कृ जतक प्रकृ ती
युयुत्सु र्व कट्टर देशाजभमानी होती. ह्या जर्वजशष्ट चौकटीत त्याला आजर्वष्ट्कृत व्हायचे
होते, र्व तशी नॉर्वेचीही त्याच्याकडू न अपेिा होती. मात्र तत्कालीन समािाच्या
आत्मसंतुष्ट, अहंभार्वी र्व कू पमंडूक र्वृत्तीची इब्सेनला चीड आली होती. जशएनहून तो
िी र्वैयजक्तक दुःखे घेऊन आला होता, त्या दुःखांना जग्रमस्तामध्ये सामाजिक आजण

रािकीय पररजस्थतीच्या राष्ट्रीय स्र्वदेशाजभमाजनत्र्वाची आच जमळाली होती. हा उद्रेक
त्याच्या जलखाणातून आजर्वष्ट्कृत होणार होता. त्यासाठी त्याला प्रत्यि रं गभूमीर्वर
पाऊन ठे ऊन उमेदर्वारी करायची होती, स्र्वतः प्रयोग करायचे होते, पण तशी संधी
त्याला अिूनही प्राप्त झाली नव्हती.

उमेदर्वारीच्या काळातील अनुकरणात्मक नाटके (१८५२- ५७)

Ole Bull ह्या नॉर्वेजियन सारं गीर्वादकाच्या जशफारशीमुळे इब्सेनला
Bergen मधील रं गभूमीर्वर manager आजण official playwright म्हणून
नोकरी जमळाली. १८५१ च्या नोव्हेंबर मध्ये त्याने रं गभूमीर्वर पजहले पाऊल ठे र्वले.
१८५२ च्या एजप्रलमध्ये त्याला रं गभूमीचा अभ्यास करण्यासाठी Copenhagen,

Berlin, Dresden आजण Hamburg येथे पाठर्वण्यात आले. Copenhagen
येथील Royal Theatre सारख्या िगजद्वख्यात जथएटरप्रमाणे अनेक जथएटसचना
भेटी ददल्या र्व अनेक नाट्यप्रयोगांच्या अभ्यासपूणच अर्वलोकनाद्वारे तेथील
रं गभूमीजर्वषयक तंत्र आत्मसात करून तो बिेनला परतला. त्याची Theatre

instructor म्हणून नेमणूक करण्यात आली. इतर कामांबरोबरच दरर्वषी
रं गभूमीच्या र्वधाचपनददनाजनजमत्त एक नाटक त्याला सादर करार्वे लागणार होते.

ST. JOHN’S NIGHT (Sancthansnatten) १८५३
इब्सेनचे हे पाचर्वे नाटक.
तीन मजहऱयांच्या परदेशी र्वास्तव्यात असताना Dresden येथे त्याने हे नाटक
जलजहले होते. ह्याच काळातील Copenhagen येथील र्वास्तव्यात Hermann

Hettner ह्या िमचन पंजडत आजण टीकाकाराचे Das Modern Drama र्वरील
पुस्तक त्याच्या र्वाचनात आले. त्यातील Historical

Drama आजण

Märchenlustspiel ककं र्वा अद्भुतरम्य पररकथांच्या सुखांजतका यांचा त्यार्वर
पररणाम झाला. ह्यातून स्फू ती घेऊन त्याने हे स्थूलस्र्वरूपातील पररकथात्मक नाटक
जलजहले.
हे नाटक गद्यात असून, ठराजर्वक र्वेळी (िेव्हा जपशाच्च बोलते) सयमक काव्याचा
र्वापर के ला आहे. त्याकाळात Scandinavia मध्ये अद्भुतरम्य पररकथांची परं परा
होती. Danish नाटककार Oehlenschläger ने A Midsummer Night’s

play नार्वाची सुखांजतका जलजहलेली होती, तर Heiberg ने तसेच The Day of
the Seven Sleepers जलजहले होते र्व Jens Christian Hostrup चे
Master and Pupiá हे नाटक इब्सेनने Copenhagen येथे असताना पाजहले
होते. ह्या जतऱही नाटकात Summer Night च्या र्वेळी अलौदकक िग आपले रहस्य
प्रकट करते. इब्सेनने त्याच्या ह्या नाटकातही हेच दाखर्वले आहे. तसेच ह्या नाटकाच्या
कथानकाच्या काही अर्वस्थांर्वरून Shakespeare च्या Midsummer

Nights Dreams चेही स्मरण होते. पात्रे र्व दृश्ये यातून तत्कालीन समािाचे
प्रजतलबंब ददसते. त्यातील र्वनदेर्वता, जपशाच्च, िादूचा घोट इ. मात्र अद्भुतरम्य
आहेत.
श्रीमती Berg ला Jørgen Kvist हा मुलगा, Juliane ही मुलगी र्व

Anne ही सार्वत्र मुलगी असते. Johannes Birk चा Juliane शी साखरपुडा
होणार असतो. तो त्यासाठीच त्यांच्याकडे पाहुणा म्हणून येतो. Johannes बरोबर

Julian Poulsen नार्वाचा त्याचा एक जमत्रही तेथे येतो. हे सारे उऱहाळ्याच्या
रात्री (midsummer night) श्रीमती Berg च्या घरी एकत्र िमतात.
अधूनमधून गुप्तपणे प्रर्वेश करणारे जपशाच त्यांच्या मद्यात फु लांचा अकच टाकते.
ह्या मंतरलेल्या मद्यप्राशनाच्या उऱमादात सर्वचिण त्या मध्यरात्री टेकडीर्वर िायचे
ठरर्वतात. तेथे त्यांना अद्भुत िगाचे दशचन घडते. मात्र ज्यांना कजर्वहृदय असते असेच

Anne आजण Birk ते पाहू शकतात. बुद्धीने अंध झालेल्या Poulsen आजण
Juliane ला मात्र ते दृश्य अस्पष्ट र्व दुबोध र्वाटते. पण त्यांच्यार्वर ह्या मायार्वी
रात्रीचा चांगलाच प्रभार्व पडतो र्व परस्परात दृढ प्रेमभार्वना जनमाचण होते.
ह्या मायार्वी रात्रीच्या प्रभार्वापूर्वी दैर्वाधीनतेपुढे अपररहायचपणे मान
तुकजर्वणाऱ्यांना नंतर कळते की त्यांचे र्वाजननश्चय चुकीच्या माणसांशी झालेले
असतात. Birk चे खरे प्रेम Anne र्वर असते र्व Juliane चे खरे प्रेम Poulsen
र्वर आहे याची त्यांना िाणीर्व होते र्व प्रत्येकास खरा साथीदार जमळू न शेर्वट गोड
होतो.

ह्या नाटकात Julian Poulsen हे अहंमऱय, स्र्वप्नर्वादी र्व आत्मसदयी

(selfpitying) पात्र इब्सेनने रे खाटले आहे. ह्या पात्राच्या लिणांनी इब्सेनच्या
नंतरच्या नाटकात चांगलाच आकार घेतला आहे. ह्या नाटकातून इब्सेनने
जर्वर्वाहसंस्थेर्वर उपहासात्मक हल्ला करून तत्कालीन समािापुढे र्वास्तर्वतेचे दशचन
घडर्वणारा आरसा धरला आहे.
मात्र ह्या नाटकाचा प्रयोग अजतशय अयशस्र्वी झाला.

LADY INGER OF OSTRAT (Fru Inger til Østråt) १८५५

इब्सेनचे हे पाच अंकी ऐजतहाजसक नाटक आहे. हे त्याचे सहार्वे नाटक.
नॉर्वेच्या इजतहासातील अजतशय काळ्याकु ट्ट कालखंडातून इब्सेनने हा जर्वषय
जनर्वडला आहे. तेराव्या शतकापासून सुरू झालेल्या King Sverre च्या लोकशाही
रािसत्ताक पद्धतीने नॉर्वेच्या िुऱया अमीर उमरार्वांना दुबचल र्व असहाय करून टाकले
होते. एकामागून एक कु टुंब उध्र्वस्त होऊन त्यांची मालमत्ता काही जर्वजशष्ट लोकांच्या
ताब्यात आली होती. सोळाव्या शतकाच्या सुरूर्वातीला ह्या अमीर उमरार्वांची
स्र्वदेशभक्ती आजण िनतेतील चैतऱय पार नाहीसे झाले होते. अमीर उमरार्वांच्या
सत्तेआधीच रािसत्ताक पद्धती नष्ट झाली होती. र्व पुष्ट्कळ अंशी ती डेऱमाकच च्या
राज्यात (१८३० पासून) जर्वलीन झाली होती. शेतकरी र्वगचसुद्धा रािकीय बाबतीत
उदासीन झाला होता. संपूणच नॉर्वे जशजथल बनला होता र्व डॅजनश सत्ताधाऱ्यांच्या
कृ पाछत्राखाली र्वार्वरत होता. राष्ट्राच्या ह्या गंभीर अपकषाचर्वर इब्सेनने ह्या
नाटकाची मांडणी के ली आहे.
नाटकाचे कथानक अजतशय गुंतागुंतीचे आहे.

Lady Inger ही एक श्रीमंत, सामथ्यचशाली र्व उदात्त अंतःकरणाची स्त्री
असते. डॅजनश रािांच्या जर्वरूद्ध नॉर्वेच्या बंडाची सूत्रधार म्हणून जतचे मन र्वळजर्वले
िाते. नॉर्वेजियन देशभक्त र्व हद्दपार उमरार्व Olaf Skaktavl जतला सांगतो की
त्या रात्री जतच्या दकल्ल्यात एक अनोळखी दूत येणार आहे. तो डेऱसकडू न खून
झालेल्या स्र्वीडनच्या रािद्रोह्याचा (Stensture चा) मुलगा असतो. त्याने
बंडाळीची तयारी के लेली असती. ह्या बंडाला Lady Inger ने पाठठं बा द्यार्वा अशी

जर्वनर्वणी तो करतो. तो अनेळखी दूत तेथे खजचत येतो पण तो Stensture चा
मुलगा नसून एक डॅजनश कारस्थानी Nils Lykke असतो. त्याला Stensture च्या
मुलाच्या योिनेचा सुगार्वा लागलेला असतो. त्याच्या योिनेस प्रजतबंध घालून त्यास
ठार करण्यासाठीच तो आलेला असतो. Lady Inger त्याला Sturesson
समिते.
उपकथानकाचा मुख्य कथानकाशी उत्कृ ष्ट मेळ साधला आहे.

Lady Inger ला तीन मुली असतात. त्यापैकी पजहल्या मुलीचे (Merete(
लग्न जतच्या इच्छेजर्वरूद्ध झाल्याने ती र्वैभर्वात असूनही दुःखी असते. दुसरी मुलगी

Lucia ही Nils Lykke ह्या डॅजनश सरदाराकडू न भ्रष्ट झाल्याने आत्महत्या करून
घेते र्व जतसरी Eline ही आपल्या बजहणीचा (Lucia) सूड घेण्याच्या आकांिेने
अस्र्वस्थ झालेली असते. पण जतने Nils Lykke ला पाजहलेले नसते. आजण त्याच
रात्री Lucia प्रमाणे ती सुद्धा Nils Lykke कडू न भ्रष्ट के ली िाते. जतच्या आईकडू न
हे कटू सत्य कळल्यार्वर त्या भयंकर िाजणर्वेने ती उध्र्वस्त होते.

Nils Lykke ज्याचा खून करण्याच्या तयारीत र्वाट पाहत असतो तो दुसरा
अनोळखी येतो. पण त्याच्या अपेिेप्रमाणे तो Stensture चा मुलगा नसून

Stensture पासून Lady Inger ला झालेला अनौरस पुत्र असतो. पण
लहानपणापासून तो जतच्या िर्वळ राहत नसल्याने ती त्याला ओळखत नाही. मात्र
ती त्याला त्याचा औरस सार्वत्रभाऊ समिते. ‘ह्याला ठार के ले तर आपल्या मुलाला
रािगादी जमळण्यास मागच मोकळा होईल,’ असा जर्वचार जतच्या मनात येतो.

रािमाता बनण्याच्या रािसी महत्त्र्वाकांिेत ती गुंग होते. त्याचा खून करते. पण
आपण चुकीने आपल्याच मुलाचा खून के ल्याचे जतच्या जनदशचनास येते र्व त्याच्या
शर्वपेरटके िर्वळच बेशुद्ध पडू न मरते. Nils Lykke आपले कायच पार पाडू न जनघून
िातो. दुष्ट प्रर्वृत्तीचा जर्विय होतो.
ह्या नाटकाचे संपूणच कथानक Lady Inger च्या दकल्ल्यात एका रात्रीत घडते.
त्यार्वरून ऍररस्टॉटलने सांजगतलेल्या अजभिात गरिेनुसार स्थलकाल र्व कथार्वस्तू ह्या
जनबंधत्रयाचे (Three Unities) पालन इब्सेनने के लेले ददसते.
इब्सेनने मूळ ऐजतहाजसक घटना आजण पात्रे यात फे रबदल करून ते अजधक
मनोरं िक के ले आहे. स्र्वदेशभक्ती आजण र्वैयजक्तक प्रेम ह्यातील संघषच र्व त्याग यांचे
उत्तम जचत्रण के ले आहे. स्र्वदेशभक्त र्व उदात्त ध्येयर्वादी Lady Inger, कारस्थानी
आजण व्यजभचारी Nils Lykke ह्या पात्रांची स्र्वभार्वजचत्रे उत्कृ ष्ट साधली आहेत.
पूणचपणे गद्यात जलजहलेले इब्सेनचे हे पजहलेच नाटक. बिेन जथएटरमध्ये
१८५४ च्या ऑक्टोबरात Scribe चे Les Contes de la reine de

Navarre ह्या ऐजतहाजसक नाटकाबरोबर अनेक फ्रेंच नाटके तो ददग्दर्शचत करीत
होता. ह्याच काळात सदर नाटकाचे जलखाण तो करीत होता. Scribe च्या ह्या
नाटकाचा आजण फ्रेंच संजर्वधानक रचना चातुयच, नैपुण्य आजण कृ जत्रमचा ह्यांचा
त्याच्यार्वर बराच प्रभार्व पडला. म्हणूनच Piece bien faite- Well made

play (सुजर्वजहत नाटक) ह्या प्रकारात हे नाटक मोडते.

नाट्यतंत्राच्या िुऱया रूढींचे िरी यात पालन के लेले असले तरी त्या काळात हे
नाटक प्रभार्वी ठरले. नाटकाची भाषा दुबोध असली तरी सूचक र्व अथचपूणच आहे.
पुरूषपात्रांपेिा अजधक प्रभार्वी र्वाटणारी स्त्रीपात्रे ह्या नाटकातही आहेत.
नाट्यकृ ती पररपक्व र्व समथच बनजर्वण्यासाठी इब्सेनने आपले कौशल्य जनःसंशय
पणास लार्वले आहे. रं गभूमीर्वर मात्र त्याला फारसे यश लाभले नाही.

THE FEAST AT SOLHAUG (Gildet på Solhaug)
१८५६
इब्सेनचे हे सातर्वे नाटक.
हे तीन अंकी नाटक र्वैजणक (lyrical) आजण काहीसे संगीतात्मक (operatic)
प्रकारातील आहे. Lady Inger जलजहताना इब्सेनने नॉर्वेचा मध्ययुगीन इजतहास
आजण र्वाङ्मय यांचा तसेच मध्ययुगीन लोककथा (folktale) आजण पोर्वाडा

(ballad) यातील र्वीरकथांचा अभ्यास के ला होता. नॉर्वेच्या िुऱया कौटुंजबक
बखरींचे N. M. Petersen ने के लेले भाषांतर त्याच्या हाती लागले. त्यातील
बफाचळ प्रदेशातील कौटुंजबक र्वीरकथांनी त्याला मोहून घेतले, त्यातील
मानर्वामानर्वातील संघषाचने त्याला आकषूचन घेतले. र्वीरकथांपेिा त्यातील काव्यानेच
त्याचे मन अजधक मोहून घेतले. The Feast at Solhaug हे र्वीणाकाव्य त्याचीच
फलश्रुती होय.

Bengt Gauteson हा Solhaug चा अजधपती असतो. त्याची पत्नी
Margit मनाजर्वरूद्ध जर्वर्वाह झाल्यामुळे मनातून नर्वऱ्याचा जतरस्कार करत असते.
Margit र्व जतची अजर्वर्वाजहत बहीण Signe ह्या दोघींचे Gudmund Alfson
र्वर प्रेम असते. त्याला हद्दपार के ल्यामुळे तो तेथे आलेला असतो. बिेनहून रािकऱयेला
घेऊन येणाऱ्या Chancellor Audun चे रस्त्यातच जतच्याशी सूत िमल्याने ते
रािाला जर्वष देऊन मारण्याचा कट करून पळू न िातात. मात्र ती जर्वषाची कु पी

Gudmund च्या हाती लागते. Margit ला त्या रािकऱयेच्या धाडसाचा हेर्वा

र्वाटतो. Gudmund चे प्रेम Margit र्वर नसून Signe र्वर असते. Margit मात्र
ती जर्वषाची कु पी घेऊन Gudmund चाच जर्वचार करीत बसते.

Knut Gesling ह्या रािाच्या Sheriff ला सुद्धा Signe शीच लग्न
करायचे असते. मात्र Margit चा ह्याला जर्वरोध असतो. Knut र्व Gudmund हे
दोघेही Margit समोर Signe र्वर हक्क सांगतात. तेव्हा Gudmund चे प्रेम
आपल्यार्वर नसून आपल्या बजहणीर्वर आहे हे कळू न जतला अजतशय दुःख होते.

Margit ला आपल्या नर्वऱ्याच्या जमळजमळीत िीर्वनाबद्दल जतटकारा
असतोच, त्यामुळे ती जर्वषाची कु पी त्याच्या दारूच्या प्याल्यात ररकामी करते. पण
तो न जपता अचानक जनघून िातो र्व तेथे Gudmund र्व Signe येतात. त्यांनी
त्यातले जर्वष प्राशन के ल्याचे Margit ला र्वाटू न ती आरडाओरडा करते. तेव्हा

Gudmund ला Margit चे हृद्गत कळते. इकडे Bengt चा Knut ने र्वध
के ल्याची तसेच Gudmund च्या माणसांनी Knut ला पकडल्याची बातमी येते.
तसेच रािाने Gudmund च्या शत्रूला (Chancellor Audun( Norway च्या
राणीला पळजर्वल्याबद्दल रािाने त्याला ठार के ल्याची र्व Gudmund ला रािाचे
पाहुणे म्हणून आमंत्रण आल्याची बातमी येते. सर्वच संकटे दूर होतात.

Margit, Gudmund च्या हातात Signe चा हात देते. त्यांना शुभकामना
र्व यश लचंतून जनघून िाते. दुष्ट प्रर्वृत्तींचा नाश होतो, नाटक सुखांत होते.

ह्याआधीच्या Lady Inger ह्या नाटकापेिा या नाटकात अंकाची संख्या कमी
असून कथानकही फारसे गुंतागुंतीचे नाही. गद्य र्व पद्य अशा संजमश्र स्र्वरूपाचे हे नाटक
असून येथेही जनबंधत्रयाचे पालन के ले आहे. मात्र लोककाव्याचे भार्वपूणच र्वातार्वरण
साधताना स्र्वभार्वजचत्रणाकडे दुलचि झालेले आहे. चुकीने िुळजर्वले गेलेले जर्वर्वाह र्व
त्यातून जनमाचण होणाऱ्या समस्या येथे अजधक गांभीयाचने हाताळल्या आहेत.
फ्रेंच नाट्यसंप्रदायाच्या अनुकरणातून इब्सेनने ह्या नाटकात रठकरठकाणी
भ्रांतीकृ त चमत्काराचे (quiproquo) प्रकार हाताळले आहेत.
हे नाटक रं गभूमीर्वर अजतशय यशस्र्वी झाले. अनेकांनी त्याची स्तुती के ली.

Magdalene Thoresen ह्या डॅजनश लेजखके चा त्याच्याशी ह्या नाटकाच्या
पजहल्या प्रयोगाच्या र्वेळीच पररचय झाला. Suzannah Thoresen नार्वाच्या
जतच्या सार्वत्र मुलीच्या प्रेमात तो पडला.

OLAF LILJEKRANS (Olaf Liljerkrans) १८५७
इब्सेनचे हे आठर्वे नाटक.

The Feast at Solhaug च्या यशाने प्रोत्साहन जमळू न त्याने पोर्वाडा
पध्दतीची सुखांजतका जलजहण्याचा प्रयत्न के ला. Christiania येथे १८५० मध्ये
असताना ज्या Ptarmigan of Justedal नाटकाचे हस्तजलजखत त्याने अधचर्वट
सोडले होते त्यासंबंधी तो जर्वचार करु लागला. गद्य आजण पद्य अशा संजमश्र स्र्वरुपात,
पोर्वाडासदृष रचना करण्याचा त्याने प्रयत्न के ला. The Ptarmigan of

Justedal फक्त Alfhild हेच पात्र त्याने नाटकासाठी र्वापरले.
मध्ययुगीन काळातील नॉर्वेच्या पर्वचतरािीत र्वसलेल्या एका खेड्यात हे नाटक
घडते असे दाखर्वले आहे.
दोन कु टुंबात जपढ्यान् जपढ्या र्वैर चालत आलेले असते. ते नाहीसे करण्यासाठी

Arne र्व Dame Kristens ह्या दोन व्यक्ती आपल्या मुलामुलींची (Olaf र्व
Ingeborg) लग्ने िुळर्वायचे ठरर्वतात. इकडे त्याच र्वेळी Olaf नाहीसा झाल्याने
Arne र्व त्याची मुलगी Ingeborg संतापतात. Olaf ला पर्वचतरािीमध्ये
भटकताना अधचर्वनदेर्वता Alfhild भेटते र्व जतच्यार्वर तो मोजहत होतो.

Olaf आजण Alfhild यांचा शोध लागतो. त्यांनी खेड्याकडे यार्वे म्हणून त्यांचे
मन र्वळजर्वण्यात येते. Olaf चे बळिोरीने Ingeborgशी लग्न होणार हे

कळल्याबरोबर Alfhild पळू न िाते. Ingeborg चे Hemming नार्वाच्या जतच्या
नोकरार्वरच खरे प्रेम असल्याने त्याच्या बरोबर ती पळू न िाते.

Alfhildला पकडल्यार्वर ‘Alfhild शी िर कु णी स्र्वेच्छेने जर्वर्वाह करण्यास
तयार झाले नाही तर जतला ठार मारण्यात येईल,’ अशी Dame Kristens जतला
जशिा फमाचर्वते. परं तु शेर्वटी Olaf ने जतचा स्र्वीकार के ल्याने Dame Kristen पुढे
पयाचय उरत नाही. Arne अगदी नाखुषीने आपल्या मुलीचा (Ingeborg) जर्वर्वाह
नोकराशी (Hemming) करून देते.

Lady Inger हे नाटक सोडल्यास इब्सेनच्या आत्तापयंतच्या सर्वच नाटकात हे
उत्कृ ष्ट नाटक आहे. मुख्य पात्रांचे जचत्रण सूक्ष्म तपशीलासह के लेले आहे. कथानकात
काहीशी गुंतागुंत असली तरी त्यात दुबोधतेचा अभार्व आहे.
सन १८५१मध्ये बिेन जथएटरमध्ये इब्सेनची मॅनेिर आजण Official

Playwright म्हणून जनयुक्ती झाल्यार्वर त्याला Copenhagen, Berlin,
Dresden र्व Hamburg येथे रं गभूमीचा अभ्यास करण्यासाठी पाठर्वण्यात आले
होते. तेथील मुक्कामात त्याने Shakespeare, Holberg र्व Mozart ची अनेक
नाटके पाजहली. Royal Theatre ची माजहती घेऊन तेथील सुप्रजसद्ध ददग्दशचक र्व
नाटककार Heiberg शी पररचय करून घेतला. तेथून परत आल्यार्वर पाच ते सहा
र्वषांच्या काळापयंत त्याने Bergen Theatre मध्ये Instructor म्हणून काम
पाजहले. ह्या काळात त्याला Bergen रं गभूमीच्या र्वधाचपन ददनाजनजमत्त प्रजतर्वषी

२ िानेर्वारीला स्र्वतः जलजहलेले नाटक सादर करार्वे लागत होते. मात्र रं गभूमीने नेमून
ददलेल्या कामाबरोबरच प्रत्येक नाट्यजनर्मचती तो दकती जचदकत्सकपणे करीत असे हे
त्याने जलजहलेल्या Scenerio र्वरून र्व रे खाटलेल्या Costume drawing र्वरून
स्पष्ट होते. ह्या काळात त्याने ज्या १४५ नाटकांचे ददग्दशचन के ले त्यापैकी अध्याचहून
अजधक हलकीफु लकी फ्रेंच नाटके होती तर २१ नाटके Augustin Eugene

Scribe ची होती. म्हणूनच १८५३ ते ५७ पयंत त्याने जलजहलेली ही चारही
सुजर्वजहत (piece bien faite) प्रकारची नाटके म्हणिे त्याच्या ह्या तपश्चयेची
फलश्रुती होय. रं गभूमीचे तंत्र, कथानक रचनाचातुयच इ. कोणत्या ना कोणत्या
बाबतीत

त्याने

Ohlenschläger,

Heibergm

Hostrup,

Shakespeare आजण Scribe चे अनुकरण के ले आहे.
बिेन मधील ही र्वषे म्हणिे खरोखर त्याच्या उमेदर्वारीची र्वषे होती.

प्रायोजगक काळातील उपहासात्मक नाटके (१८५८-७३)
या काळात अनुभूती, प्रज्ञा आजण प्रजतभा पणाला लार्वून इब्सेन काव्यलेखन,
नाट्यलेखन, ददग्दशचन आजण टीकात्मक लेखन करीत होता. सिचन आजण पररशीलन
या प्रदक्रयांमधून िात असता Scribean नाट्यपद्धतीला ‘Scribe and Co’s

sugar candy- dramas’ १. म्हणून दोष देण्याइतपत त्याची तयारी झाली
होती.
१८५७ च्या सप्टेंबरमध्ये Christiania मधल्या Norwegian Theatre
मध्ये Artistic Director म्हणून इब्सेनची जनयुक्ती झाली आजण त्याने Bergen

Theatre सोडले. ह्या (Norwegian Theatre) जथएटरच्या स्पधेत तेथील
डॅजनश जथएटर होते र्व त्याकडे स्पॅजनश, फ्रेंच र्व िमचन या िुऱया र्व नव्या तशाच
अजभिात नाटकांचा मोठा संग्रह होता. राष्ट्राजभमानी र्व डॅजनश िोखडातून नॉर्वेजियन
संस्कृ ती पूणचपणे मुक्त करू पाहणाऱ्या Norwegian Theatre –िर्वळ मात्र
फारशी स्र्वतंत्र अशी नॉर्वेजियन नाटके नव्हती र्व िी काही होती ती साधी,
भाषांतररत र्वा रूपांतररत अशा स्र्वरूपातली होती. अजभिात नाटकांचा तसेच ती
सादर करणाऱ्या नटांचा संच या रं गभूमीिर्वळ नव्हता. नव्या, स्र्वतंत्र नॉर्वेजियन
नाटकांची जनतांत गरि होती. नॉर्वेजियन लोकांना आपल्या प्राचीन परं परा आजण
र्वैभर्वाबद्दल अजतशय आदर होता. म्हणून इब्सेनसारख्या लेखकाने त्यातल्या
सामग्रीर्वर नाटके जलहून ती सादर करार्वीत ही काळाची गरि होती.

इब्सेनने यासाठी दोन र्वषांपूर्वीच N. M. Petersen चे Icelandic

Sagas चे भाषांतर र्वाचले होते. पण Folk Ballad चा त्याच्यार्वर अजधक प्रभार्व
पडल्याने त्याला The Feast at Solhaug हे र्वैजणक (Lyric) र्व संगीतात्मक
)Operatic) नाटक जलहार्वे लागले होते. आता त्याला परत मागे िार्वे लागले.
र्वीरकथांमधून सामग्री घेऊन त्यांना नाट्यरूप कसे द्यार्वे ही इब्सेनपुढील मोठी
समस्या होती. बऱ्याच जर्वचारमंथनानंतर त्याने आधी स्र्वीकृ त के लेल्या पद्य रूपाचा
)Lyric) त्याग करून गद्याचा स्र्वीकार के ला. त्यातूनच Vikings in Helgeland
चा िऱम झाला.

Vikings in Helgeland (Hærmændene på Helgeland)
१८५८
इब्सेनचे हे नर्वर्वे नाटक.

Vikings in Helgeland ची कथा उत्तरे कडील नॉर्वेत १० व्या शतकात
घडलेली दाखर्वली आहे. यातील दोन प्रमुख स्त्रीपात्रे अजतशय प्रजतकू ल र्व
परस्परजर्वरोधी अशी रं गजर्वलेली आहेत. Hjørdis ही जनदचय असून, भयानक,
कल्पनाजर्वश्वात रमणारी आहे. तर Dagny ही कोमलहृदयी, िीर्वनासक्त पण
व्यर्वहारी आहे. प्रत्येकीचे लग्न त्यांच्या अगदी जर्वरूद्ध स्र्वभार्वाच्या पुरूषांशी म्हणिेच

Hjørdis चे शांतताप्रेमी Gunnar शी तर Dagny चे मोठा योद्धा, गुणारचा
सार्वत्र भाऊ Sigurd शी होते.

Hjørdis ला जतच्या नर्वऱ्याच्या सौम्य स्र्वभार्वाचा जतरस्कार र्वाटत असतो.
फक्त एकाच गोष्टीने जतला त्याच्याशी बांधलेले असते. ती कु मारी असताना Iceland
मध्ये ती एका अिस्त्र र्व र्वीस माणसांपेिा बलाढ्य- पांढऱ्या अस्र्वलाच्या तैनातीत
असते. ह्या अस्र्वलाला मारणाऱ्यालाच जतची प्राप्ती होणार असते. एके रात्री

Gunnar हे कृ त्य करतो म्हणून ती त्याची पत्नी बनते. मात्र त्यांचे र्वैर्वाजहक िीर्वन
सुखी नसते. ती Sigurd ची स्तुती करीत असते आजण तो जतची. मात्र तो (Sigurd(

Dagny शी प्रामाजणक असतो. मेिर्वानीच्या र्वेळी Hjørdis जतचा नर्वरा
Gunnar आजण Sigurd यांच्यात भांडण लार्वण्याचा प्रयत्न करते. नर्वऱ्याचा
अपमान झाल्याने Dagny ला राग येतो र्व Sigurd ने जतला सांजगतलेले रहस्य

म्हणिेः ‘पांढरे अस्र्वल मारणारा Gunnar नसून Sigurd होता र्व त्याला हे कृ त्य
आपल्या भार्वाला, त्याचे जिच्यार्वर प्रेम आहे ती त्याला प्राप्त व्हार्वी म्हणून के लेले
असते,’ सांगून टाकते. येथे नाटकाच्या संघषाचचा परमोच्च लबंद ू गाठला िातो.

Hjørdis र्व Sigurd यांना या प्रसंगाने परस्परांर्वरील प्रीतीची साि पटते.
ते दोघेही आपल्या र्वैर्वाजहक िीर्वनात सुखी नसतात. त्यांचे गुणर्वान र्व सुशील
िीर्वनसाथी त्यांना िसे हर्वे असतात तसे ते नसतात. Hjørdis, Sigurd ला
मारण्यासाठी Gunnar ला जचथार्वणी देते. पण तो Sigurd ला फक्त
व्दंव्दयुद्धासाठी आव्हान देतो. आपली र्व Sigurd ची भेट आता मृत्यूनंतरच शक्य
आहे ह्याची Hjørdis ला खात्री पटते. म्हणून ती आपल्या धनुष्ट्यबाणाने त्याला ठार
करते. पण शेर्वटचा श्वास सोडण्यापूर्वी तो Hjørdis ला सांगतो की, ‘तो येशूचा
अनुयायी असून जिस्ती आजण जबनजिस्ती यांचे मृत्यूनंतरही मीलन होत नाही.’
त्यामुळे अत्यंत घोर जनराशेत Hjørdis आत्महत्या करते.
इब्सेनच्या आद्य नाटकात हे नाटक अत्यंत यशस्र्वी ठरले. Hjørdis ह्या मुख्य
पात्राचे स्र्वभार्वरे खन अत्यंत प्रभार्वी झाले आहे. इब्सेनच्या पुढील नाटकातील बंडखोर
पात्रांची ती अग्रगामी नाजयका ठरली.
सुजर्वजहत (piece bien faite) प्रकारातील चाकोरीबद्ध नाट्यलेखनाचा
इब्सेनने ह्या नाटकापासून त्याग के ला. ह्याच नाटकापासून, जर्वलिण योगायोग,
असंभाव्यता, स्र्वगत भाषणे यांचे समूळ उच्चाटन करून पश्चातदशी रचनापद्धतीची
)retrospective method) मुहूतचमेढ त्याने रोर्वली.

ह्या दृष्टीने Vikings in Helgeland हे नाटक म्हणिे यापूर्वीची नाटके र्व
यानंतरची नाटके यातील सीमांत होय.

LOVE’S COMEDY (Kjærlighedens Komedie) १८६२
इब्सेनचे हे दहार्वे नाटक.

Vikings in Helgeland ते Love’s Comedy ह्या दोन नाटकांच्या
लेखनकाळातील इब्सेनचे िीर्वन अजतशय खडतर होते. तो जनजष्ट्क्रय बनला होता.
१८५८ मध्ये त्याचा जर्वर्वाह झाला र्व १८५९ मध्ये त्याला मुलगा झाला. त्यार्वर
कौटुंजबक िबाबदारी पडली आजण आर्थचकदृष्ट्ट्या तो अजधक गांिला गेला.
व्यार्वसाजयक आजण कौटुंजबक बंधनांमुळे त्याच्या हातून एखाद्या कलाकृ तीची जनर्मचती
होणे अशक्य होऊन बसले. त्यातच तो आिारी पडला. ज्या जथएटरमध्ये तो काम
करीत होता त्याचे ददर्वाळे र्वािल्याने त्याची नोकरीही गेली होती. सार्वकारी किाचने
तो किचबािारी झाला र्व त्याला मद्यपानाचे व्यसन िडले. अशा अत्यंत गांिले ल्या
काळात त्याने Love’s Comedy हे नाटक जलजहले. ह्यापूर्वीचे नाटक शोकांजतका
प्रकारातील होते तर हे सुखांजतका प्रकारातील होते, ती ऐजतहाजसक होती तर ही
समकालीन घटनांर्वर आधाररत होती.
त्याच्या सर्वच आद्य नाटकांमध्ये हे नाटक अजधक बोचरे र्व औपरोजधक आहे.
कथानक रचना र्व स्र्वभार्वजचत्रणदृष्टया ते सरस असून संपूणचपणे सयमक काव्यात
रचलेले आहे.
ह्या नाटकात त्याने जर्वर्वाहसंस्था आजण प्रेम यातील जर्वसंगती दाखर्वून त्यातील
रूढीसंमत दांजभकपणार्वर ताशेरे ओढले आहेत. १८६७ मध्ये प्रकाजशत झालेल्या ह्या
नाटकाच्या दुसऱ्या आर्वृत्तीच्या प्रस्तार्वनेत तो म्हणतो, ‘I cracked the whip

as best as I could over love and marriage, it was only right

and proper that the majority should shout up on behalf of
love and marriage.’ २.
जर्वर्वाह हे नुसत्या प्रेमाचेच नव्हे तर उच्च ध्येये र्व महत्त्र्वाकांिा यांचेही थडगे
आहे असे इब्सेन यात िोरदारपणे मांडतो.

Christiania िर्वळच्या खेडेगार्वातील एका बंगल्यात Mrs. Halm
नार्वाची जर्वधर्वा राहते. जतच्याकडे अनेक भाडेकरू जर्वद्याथी राहतात. जतने आपल्या
घरातून आपल्या सात भाच्यांची लग्ने अशाच जर्वद्याथ्यांशी लार्वून ददलेली असतात.
आजण आताही त्याच पद्धतीने आपल्या दोऱही मुली Anna र्व Svanhild यांची लग्ने
व्हार्वीत ह्या प्रयत्नात ती असते. जतची ही महत्त्र्वाकांिा सहि पुरी होऊ
शकण्यासारखी असते, कारण Lind र्व Falk ह्या जतच्या घरात भाडेकरू म्हणून
राहत असलेल्या दोन जर्वद्याथ्यांनी त्या मुलींचे प्रणयाराधन करायला सुरूर्वात के लेली
असते.

Falk ला असे र्वाटते की जर्वर्वाह आजण प्रेम ह्या गोष्टी जर्वसंगत आहेत. जर्वर्वाह
ही एक ‘गुलामजगरीची शृंखला’ असे तो िाहीर करतो. Pastor Strawman च्या
जिर्वंत उदाहरणाने त्याला पुष्टी जमळते. एके काळी हा धमचगुरू सदक्रय आजण धाडसी
ध्येयर्वादी असतो. पण आता तसले काही त्यात राजहलेले नसते. तो आता आपली पत्नी
र्व बारा मुलांना घेऊन दफरत असतो.

Falk आजण Svanhild िेव्हा एकमेकांच्या प्रेमात पडतात तेव्हा
त्यांच्याभोर्वती चाललेल्या जर्वर्वाहसंस्थेबद्दलच्या मानहानीचा ते जनषेध करतात. त्या
दोघांची आदशच जर्वर्वाहाबाबतची स्र्वप्ने जभन्न असतात. Gulstad नार्वाचा

व्यापारीही Svanhild शी लग्न करू इजच्छतो. तो प्रत्येक गोष्टीची ककं मत पैशात
करतो. जर्वर्वाहानंतर प्रेमाचे रूपांतर एका थडग्यात होते, लग्न म्हणिे परस्परांचा
आदर करणे, सोबत, सहनशीलता र्व संपत्ती याद्वारे एकमेकांस आधार देणे अशा गोष्टी
सांगून, Falk र्व Svanhild चे भ्रम घालर्वून त्यांचे िमलेले सूत मोडण्यात तो
यशस्र्वी ठरतो. Gulstad ची मते Svanhild ला पटतात. म्हणून a temporary

love and a permanent husband यातून जनर्वड करण्यात गोंधळ जनमाचण
होतो.

Falk र्वर प्रेम असूनही त्याची पत्नी बनण्याचे ती रजहत करते. Falk सुद्धा
शेर्वटी दैर्वाचा स्र्वीकार करतो. त्याच्या ह्या त्यागातूनच त्याच्या स्फू तीचा उगम
त्याला ददसतो म्हणून लग्न आजण प्रेम त्याला जर्वसंगत ददसते.
शेर्वटी Svanhild त्याच्या अंगठीचे चुंबन घेऊन ती खाडीत फे कू न देते र्व

Gulstad शी जर्वर्वाह करार्वयास जनघून िाते. इकडे Falk ही मुक्त झाल्याने
पर्वचतरािीत जनघून िातो.

Svanhild आजण Falk ह्यांच्या प्रेमाला Gulstad सारख्या व्यर्वहारी आजण
जर्वर्वेकशूऱय जर्वर्वेचनामुळे तडा िातो हे जर्वसंगत र्वाटते. मात्र प्रेमाराधन आजण
जर्वर्वाहसंस्था यार्वर इब्सेनने कडाडू न हल्ला के ला आहे. ह्या नाटकापासून त्याने
समािातील दांजभक र्वृत्तींचा उपहास करायला सुरूर्वात के ली.

PRETENDERS (Kongs- emnerne) १८६३
इब्सेनचे हे अकरार्वे नाटक.

Love’s Comedy

च्या प्रकाशनानंतर दुसऱ्याच ददर्वशी (१ िानेर्वारी

१८६३) सुधाररत र्व माऱयताप्राप्त अशा Christiania Theatre येथे इब्सेनची
तात्पुरत्या स्र्वरूपाची Literary Advisor म्हणून जनयुक्ती झाली. मात्र या िागेचा
पगार त्याला अजतशय तुटपुंिा (25 specie –dollars(L 6.25) per month(
जमळायचा. त्यात Love’s Comedy र्वर ‘An offence against human

decency’ म्हणून कडाडू न झालेल्या हल्ल्याने तो अपमाजनत झाला होता. माचच
मध्ये त्याने एका जशष्ट्यर्वृत्तीसाठी नॉर्वेजियन सरकारकडे अिच के ला पण तो
फे टाळण्यात आला र्व ती जशष्ट्यर्वृत्ती Bjørnstjerne Bjørnson ह्या त्याच्या
समकालीन नाटककार र्व कादंबरीकाराला जमळाली. याचे कारण म्हणिे Love’s

Comedy मुळे लोकांत त्याच्याबद्दल पसरलेला असंतोष र्व Bjørnstjerne
Bjørnson ची र्वाढती लोकजप्रयता होय.
१८५७मध्ये P. A. Munch चे ‘History of the Norwagian

people’ प्रजसद्ध झाले. इब्सेनच्या र्वाचनात ते आले र्व त्यातील अकराव्या र्व तेराव्या
शतकात घडलेल्या परस्परांच्या संहाराच्या प्रसंगांनी त्याला आकषूचन घेतले होते. परं तु
या इजतहासाचा के र्वळ पाश्वचभूमी म्हणून र्वापर करून आपल्या मनातला संघषच त्यात
जचजत्रत के ला आहे. ह्या काळातील अनेक संकटे र्व दुःखांनी तो जर्वद्ध झाल्याने त्याची

कजर्वत्र्वशक्ती अजधक उचंबळू न आलेली होती. ‘I receive the gift of sorrow,

that made me a bard.’ हे Jatgeir, An Icelandic poet ह्या पात्राच्या
तोंडी घातलेले उद्गार त्याच्या उजद्वग्न मनःजस्थतीचे द्योतक आहेत. ३.

Haakon या पात्राच्या िागी Bjørnson र्व Skule च्या िागी त्याने
स्र्वतःला कजल्पले आहे. ‘Vikings in Helgeland मध्ये एकाने दुसऱ्याच्या

‘कृ त्या’चा अपहार के ल्यामुळे जनमाचण झालेली शोकांजतका आहे तर ह्या नाटकात
दुसऱ्याच्या ‘कल्पनां’चा अपहार के ल्याने जनमाचण झालेली शोकांजतका आहे.’ ४.
तेराव्या शतकाच्या पूर्वाचधाचत नॉर्वेमध्ये Pretenders ची सुरूर्वात होते.
अजधकृ त र्वारस नसलेला Inge नुकताच मृत्यू पार्वलेला असतो. रािगादीर्वर हक्क
सांगणारे बरे च असतात. या सर्वांमध्ये मृत रािाचा भाऊ, सुप्रजसद्ध योद्धा आजण चतुर
रािकारणी Earl Skule आजण अल्पर्वयीन र्व स्र्वतःला मृत रािाचा अनौरस पुत्र
मानणारा Haakon Haakonsson अशा दोन शजक्तमान व्यक्ती असतात. श्रेष्ठ
मंजत्रमंडळ Haakon ला बहुमताने रािा म्हणून माऱयता देते. Skule ची मैत्री
संपादन करण्यासाठी तो त्याच्या मुलीला आपली राणी बनजर्वतो आजण आपल्या
राज्यांचा जतसरा जहस्सा देतो. परं तु लैंजगक दुबचलतेमुळे दुष्टतेत पररर्वतचन झालेल्या

Bishop Nicholas ला आपल्यासारखे नॉर्वेमध्ये कु णीही श्रेष्ठ पदास पोहचू नये
असे र्वाटत असते. त्यामुळे तो दोघांमध्ये बेबनार्व घडर्वून आणून Skule ला

Haakon जर्वरूद्ध बंड करण्यास जचथार्वणी देतो. ह्यातून दोघे परस्परांचा संहारच

करतील अशी त्याची खात्री असते. Skule स्र्वतःला रािा म्हणून िाहीर करतो आजण
अंतगचत बंडाळीला सुरूर्वात होते. सुरूर्वातीस सारे काही Skule च्या बािूने चालते.
तो अजधक अनुभर्वी योद्धा आजण रािकारणी असतो. परं तु त्याचा एक घातक दोष
असतो आजण Haakon ला ही एक प्रमुख संधी लाभते.
दुसऱ्या बािूला आपण म्हणिे परमेश्वराने जनर्वडलेल्या व्यक्तींपैकी आहोत
याची Haakon ला जतळमात्रही शंका नसते. जर्विय Skule च्या बािूने
असतानाही तो डळमळीत होतो. Skule शेर्वटी पराजित होऊन मारला िातो.

Haakon हाच रािा राहतो. संघरटत नॉर्वेच्या इजतहासातील तोच पजहला रािा
ठरतो.
हे नाटक उपहासात्मक आहे. काहीसे गुंतागुंतीचे असले तरी महाकाव्याचे गुण
त्यात आहेत. नाटकाच्या भाषाशैलीतूनही नाटककार म्हणून इब्सेनच्या जर्वकासाची
महत्त्र्वाची अर्वस्था ददसून येते.
रं गभूमीर्वर हे नाटक अजतशय यशस्र्वी ठरले.

BRAND (Brand) १८६६
इब्सेनचे हे बारार्वे नाटक.
१८६३ मध्ये Bergen आजण Christiania येथील त्याच्या तेरा र्वषांच्या
रं गभूमीच्या सदक्रय सेर्वेचा काळ समाप्त झाला होता. उपजिर्वीके चे साधन न
राजहल्याने तो आर्थचकदृष्ट्ट्या अजतशय गांिून गेला होता. तशातच १५ नोव्हेंबर
१८६३ मध्ये डेऱमाकच चा सहार्वा रािा फ्रेजड्रक पुत्रहीन मृत्यू पार्वल्याने Duchies of

Schleswig ची समस्या डोके र्वर काढू लागली आजण स्कँ जडनेजव्हया मधील
रािकीय पररजस्थती जचघळली. Prussia आजण Austria च्या ऐन युद्धाच्यार्वेळी
डेऱमाकच ह्या बंधू राष्ट्राच्या मदतीला नॉर्वे आजण स्र्वीडन धार्वून गेले नाही. त्यांनी
ज्यांची भाषा त्यांची होती, ज्यांचे रक्त त्यांचे रक्त होते अशा स्र्वकीय प्रांताचा अपहार
होताना आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाजहला, पजर्वत्र प्रजतज्ञेचा भंग के ला. हे पाहून
इब्सेनला आपल्या देशबांधर्वांच्या िुद्रतेचा, भीरूतेचा आजण सुस्त औदाजसऱयाचा
भयंकर जतरस्कार र्वाटू लागला, संताप र्वाटू लागला. आजण त्याने आपल्या देशाकडे
पाठ दफरर्वली. िमचनीत गेल्यार्वर Dybbøl येथील त्याच्या युद्धाच्या जर्वियोत्सर्वात
डॅजनश तोफे र्वर थुंकताना त्याने पाजहले आजण त्याच्या मनातील आग अजधकच
भडकली. भार्वी काळ त्याच्या राष्ट्रार्वर असाच थुंकणार असे त्याला र्वाटू लागले.
१८६४ च्या िूनमध्ये तो इटलीला आला. तेथील जनसगचसौंदयाचने आजण उबदार
र्वातार्वरणाने त्याला मोहून टाकले. मात्र तरीही मागे टाकलेला नॉर्वे र्व तेथील आपल्या
देशबांधर्वांबद्दलच्या जतरस्कारयुक्त आठर्वणी त्याला अस्र्वस्थ करीत होत्या. त्याने ब्रांद
जलहायला सुरूर्वात के ली त्या र्वेळची एक आठर्वण तो सांगतो,

‘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.’५.
इब्सेनच्या मनातील उत्कट, औपरोजधक जर्वषाला िसे मुक्तद्वार जमळाले, तसेच
त्याच्या उत्कट आनंदालाही. ब्रांदमध्ये काही रठकाणी हे दोऱही जर्वचार एकाच र्वेळी
अजभव्यक्त झालेले ददसतात ते याच मुळे.
ब्रांद हे नाटक इब्सेनला अगोदर महाकाव्याच्या स्र्वरूपात जलहायचे होते. पण
हा Epic प्रकार त्याला अजधक समाधानकारक र्वाटल्यामुळे हा सारा आशय त्याने
नाटकात ओतला.
ब्रांद हा एक तरूण, जनभीड, ध्येयासक्त पण हट्टी असा धमचगुरू असतो.
मानर्वाला पूणचतेकडे नेण्याची त्याची धडपड असते. पर्वचतरािीतून प्रर्वास करताना
त्याला त्याचा शाळकरी जमत्र Einar र्व त्याची र्वाजननश्चय झालेली र्वधू Agnes
भेटतात. तो त्यांच्या ऐजहक सुखर्वादी जर्वचारसरणीचा िोरदार जनषेध रतो. नंतर पुढे
िाताना त्याला Gerd नार्वाची एक र्वेडी मुलगी भेटते. ती पर्वचतजशखरार्वरील

चचचकडे िात असते र्व एक बजहरी ससाणा जतचा पाठलाग करीत असतो. पण ब्रांद
जतकडे िाण्याऐर्विी तो िेथे िऱमलेला असतो त्या दुष्ट्काळग्रस्त खेड्याकडे येतो.
एक शेतकरी त्याच्याकडे येतो. त्याची मुलगी तापाने फणफणलेली र्व
मरणोऱमुख झालेली असते. पण घर दूर र्व मध्ये बफाचची नदी. पण अखेरच्या र्वेळी तर
जतला भेटणे आर्वश्यक असते. म्हणून काय करार्वे असे तो ब्रांदला जर्वचारतो. ब्रांद
त्याची जनभचत्सना करून आपले कतचव्य करार्वयास सांगतो. पण शेतकरी नकार देतो.
ब्रांदमधील पूणच मानर्व िागा झाल्याने तो स्र्वतः त्या मुलीकडे िातो. त्याग ही
माणुसकीची कसोटी असून सामाऱय माणसानेही त्याग करून हुतात्मा बनायला हर्वे
असे तो प्रजतपादन करतो.
खेड्यार्वर दुष्ट्काळाचे संकट परमेश्वरार्वरील अश्रद्धेमुळे आले असे तो लोकांना
सांगतो. एका मृतप्राय माणसाला सद्गती जमळार्वी म्हणून तो भयंकर र्वादळातून खाडी
पार करून िाण्याच्या तयारीत असतो. पण त्याच्या मदतीला कु णीच येत नाही.
त्याच्या धाडसाने र्व त्यागाने Agnes प्रभाजर्वत होते आजण त्याला साथ द्यायला
तयार होते. नंतर त्याच्याशी जर्वर्वाह करून िऱमाची साथ देते.
र्वैर्वाजहक िीर्वनातही त्याची ध्येयासक्ती अजधक दुदम्च य होऊन तो कठोर बनतो.
त्यांना एक मुलगा होतो. तो आिारी पडतो. त्याला थंड हर्वा मानर्वत नाही. िेथे
सूयचप्रकाश र्व उब असेल तेथे याला ऱया तरच तो र्वाचेल असे एक डॉक्टर त्यांना
सांगतो. आपल्या िीर्वन-ध्येयापासून पदच्युत करू पाहणारा हा एक मोह आहे असे
ब्रांदला र्वाटते. तो तेथेच राहतो. पररणामी मुलगा मरतो. Agnes अत्यंत दुःखी
होते. एका जभकाररणीच्या पोराला आपल्या मृत मुलाचे कपडे तो देऊ करतो.

Agnes त्याला जर्वरोध करते पण जतला तो िुमानत नाही. मुलाची अखेरची आठर्वण
गेल्याबद्दल आजण ब्रांदच्या भार्वनाशूऱयतेबद्धल धक्का बसून जतचे अंतःकरण जर्वदीणच
होते र्व ती प्राण सोडते.

ब्रांदची म्हातारी आई आिारी असते. आपली सारी दौलत ब्रांदच्या हाती देऊन
शेर्वटचा श्वास सोडार्वा असे जतला र्वाटते. ब्रांदला र्वाटते, आपल्या आईने ही सारी
दौलत गरीबांना र्वाटू न द्यार्वी. ब्रांदचे मत जतला माऱय नसते म्हणून तो त्या संपत्तीचा
त्याग करतो.
ब्रांदला आपले सारे िीर्वनच अपयशी र्वाटू लागते. तो त्या खेडेगार्वातील
लोकांना परमेश्वराच्या शोधासाठी बफाचळ पर्वचतरािीत घेऊन िातो. तेथे काही चढ
चढल्यार्वर त्यांची जहम्मत खचते. ते त्याची लनंदा करतात. शेर्वटी त्याला र्वेडा ठरर्वून
दगड मारतात. या उध्र्वस्त अर्वस्थेत तो Gerd ला िाऊन जमळतो. ही र्वेडी मुलगी
त्याच्या िखमातील रक्ताला पाहून त्याला ‘येशू’ समिते र्व त्याच्यापुढे गुडघे टेकते.
सूयच र्वर आल्यार्वर ब्रांदला ददसते की आपल्यासमोर भव्य असे बफाचचे चचच आहे
िणू त्याच्या िीर्वनाच्या थंड, भव्य ररतेपणाचे ते प्रजतकच असते. तो काल्पजनक पिी
अिूनही आपला पाठलाग करीत आहे अशी गेदल
च ा िाणीर्व होते र्व ती रायफलीने
त्याच्यार्वर गोळी झाडते. पररणामी बफाचच्या चचचचे घसरत िाणाऱ्या बफाचच्या
कड्यात रूपांतर होते र्व त्याखाली ब्रांद आजण गेदच दोघेही जचरडू न मृत्यू पार्वतात. त्या
शेर्वटच्या िणीही तो परमेश्वरािर्वळ मुक्तीचा ध्यास धरतो आजण त्याला उद्देशून
ओरडतो,
हे आकाशस्थ देर्वा,
माझ्या एकाच प्रश्ाचं उत्तर दे!
मृत्युच्या िबड्यात असताना सुद्धा माणसाला
मुक्तीचा िजणकही सािात्कार होऊ नये ना?
(बफाचच्या कड्याखाली तो पुरला िातो. त्याच्या कडकडाटानं अर्वघी दरी
दुमदुमून िाते.)

एक आर्वािः (िणू आकाशर्वीच गरिते आहे)
परमेश्वर म्हणिे मूर्तचमंत प्रेम! ६.

‘अध्याजत्मक जर्वकास करणे हे माणसाचे सर्वोच्च कतचव्य असून या जर्वकासामुळे
त्याला िगात एकट्याने ताठ उभे राहता येते. सारे ककं र्वा काहीच नव्हे (All or

nothing)’ ही ब्रांदची र्वचने होत.
इब्सेनला रं गभूमीचा तेरा र्वषांचा सदक्रय अनुभर्व होता. पण त्याच्या अजतशय
महत्त्र्वाच्या नाटकांची जनर्मचती त्याने रं गभूमी सोडल्यार्वर झाली. त्यापैकी पजहली र्व
पररपक्व कलाकृ ती म्हणिे ‘ब्रांद’ होय.

‘ब्रांद’ ह्या नाटकाला अमाप यश जमळाले. नॉर्वेमध्ये ह्या नाटकाने अजतशय
खळबळ उडर्वून ददली. त्याचे कारण म्हणिे लोकांची अशी समिूत झाली होती की
हे नाटक धार्मचक स्र्वरूपाचे आहे, इश्वरप्राप्तीची धुंदी असलेल्या एका धमचगुरूची ही
कथा आहे.

PEER GYNT (Peer Gynt) १८६७
इब्सेनचे हे तेरार्वे नाटक.
१८६५ च्या ऑक्टोबरमध्ये इब्सेनने Brand प्रकाजशत करण्यासाठी पाठर्वले.
परं तु १८६६ पयंत ते प्रकाजशत झाले नाही. त्याने स्र्वतःहून आपला देश सोडू न
र्वनर्वास पत्करला होता. त्याची आर्थचक पररजस्थती जबकट होती. आपल्या जमत्राला
पत्र पाठर्वण्यापुरतेही त्याच्यािर्वळ पैसे नव्हते.
मात्र Brand च्या प्रकाशकाकडू न रॉयल्टी जमळायला लागल्यापासून तो
अंतबाचह्य बदलला. त्याने नर्वे कपडे जशर्वले. एर्वढेच नव्हे तर त्याचा र्वर्धचष्ट्णु
आत्मजर्वश्वास त्याच्या बदललेल्या सुडौल हस्तािरातून ददसू लागला. १८६७ च्या
माचच पासून त्याने Peer Gynt जलहायला सुरूर्वात के ली त्यार्वेळी तो Sorrento-

Ischia च्या बेटार्वर होता.
ब्रांदप्रमाणेच त्याने हे नाटक सयमक काव्यात जलजहसे आहे. तथाजप Peer

Gynt म्हणिे ब्रांद ची जर्वरूद्ध बािू आहे. Peer Gynt मध्ये तत्काजलन नॉर्वेजियन
लोकांच्या दोषांचे पररस्फु ट जचत्रण आहे. Peer Gynt फक्त स्र्वतःचा जर्वचार
करणारा आहे, तडिोड करणारा आहे, श्रम आजण क्लेश यांची टाळाटाळ करणारा
आहे.
१८५७ ते १८६३ या काळात इब्सेन ज्या जथएटसचमध्ये काम करीत होता ती
बंद पडायला आली होती. म्हणून त्याने सरकारी प्रर्वासी जशष्ट्यर्वृत्तीसाठी अिच के ला
होता. जशष्ट्यर्वृत्ती मंिूर झाल्यार्वर त्याने Gudbrandsdal चा प्रर्वास के ला र्व

Folksongs आजण Folktales यांचा संग्रह के ला. तेथेच Peer Gynt च्या
आख्याजयकाही त्याला ऐकायला जमळाल्या.

Peer Gynt ला लहानपणापासून साधू होण्यापेिा गंधर्वच होणे, योद्धा होणे
अजधक आर्वडत असे. मदुम
च कीची अनेक कामे के ली म्हणिे जस्त्रया र्वश होतील असे
त्याला र्वाटे. मुळात िरी तो एक कं गाल खेडूत असला तरी आपण एक सम्राट आहोत
असे त्याला र्वाटे.
आपल्या आईला तो अनेक र्वीरकृ त्ये र्व जशकारींजर्वषयी थापा मारीत असे.
काल्पजनक यि-यजिणींच्या िगात त्याचे मन रममाण होते. डु करार्वर बसलेली
डाकीण त्याला घोड्यार्वर बसलेली सुंदर रािकऱया भासते. पण हे काल्पजनक िग
उपभेगण्याची पात्रता येणाकररता माणसाला आपले डोळे एका जर्वजशष्ट कोनाने
कापण्याची अट असते. त्याला जभऊन Peer तेथून पळ काढतो. कारण आत्मर्वंचनेत
आत्मसाफल्य शोधण्याची त्याची मनोर्वृत्ती असते.
तेथून तो जनघून तो अमेररके स िातो, मोठा व्यापार करतो र्व श्रीमंत बनतो.
आदफ्रके ला िाताना त्याचे जमत्र त्याचा जर्वश्वासघात करतात र्व एका बेटार्वर त्याला
एकटे सोडू न पळू न िातात. पण त्यांची बोट बुडते त्यामुळे परमेश्वराचे छत्र
आपल्यार्वर अजधक आहे असे त्यास र्वाटते. तेथे जमळालेल्या एका पांढऱ्या घोड्यार्वर
तो दफरत असतो तेव्हा तेथील अरबी लोक त्याला साधू समितात. तेथे एका
नतचकीच्या प्रेमात तो पडतो. जतच्यार्वर खूश होऊन तो आपल्यािर्वळच्या साऱ्या र्वस्तू
जतला भेट देतो. ते सर्वच घेऊन ती पळू न िाते. पुढे इजिप्तला गेल्यार्वर लस्फं क्सचे कोडे
आपल्याला उलगडलेले आहे असा तो प्रचार करतो. Begrifenfeldt नार्वाचा िमचन
पंजडत र्व Peer Gynt र्वेड्याच्या इजस्पतळात िातात. तेथे त्याचा राज्याजभषेक
करतात.

आता Peer Gynt िेव्हा परतीच्या र्वाटेर्वर असतो तेव्हा त्याला एक Button

Moulder भेटतो. त्याच्यािर्वळ एक मोठा डार्व (Ladle) असतो. त्यात तो त्याला
टाकू न र्वेगळा आकार देणार असतो. त्याला जभऊन Peer पळतो.
परतल्यार्वर त्याला त्याच्या तारूण्यातली Solveig ही प्रेयसी भेटते. जतच्या
जनरपेि प्रेमाने तो हरखून िातो. त्याला आपल्या आयुष्ट्यातील सर्वच पापे आठर्वतात.
शेर्वटी तो आपल्या प्रेयसीच्या कु शीत आश्रय शोधतो. जतला तो म्हणतो,

My mother- my wife! Oh purest of womenHide me, Oh hide me, within your love.
आजण ती सुद्धा सारे जर्वसरून त्याने इजच्छलेले प्रेम देत म्हणते,

I will cradle you, I will guard you;
Sleep and dream, dearest son of mine. ७.

Clemens Petersen नार्वाच्या डॅजनश टीकाकाराने Fædrelandet
ह्या र्वतचमानपत्रात Peer Gynt र्वर कडाडू न टीका के ली. ‘Peer Gynt हे खरे
काव्य नव्हेच, ते ररत्या, अनुत्तररत र्व असमथचजनय कल्पनांनी खच्चून भरलेले आहे’ इ.
इब्सेनला हे र्वाचल्याबरोबर संताप झाला. ९ जडसेंबर १८६७ ला त्याने

Bjørnstjerne Bjørnson ला जलजहलेल्या पत्रात उत्तरादाखल जलजहले,

‘If I am no poet, then I have nothing to lose. I shall try
my luck as a photograoher.’ ८.
इब्सेनच्या ह्या क्रोधाचा पररणाम म्हणिे त्याने ह्यापुढील सारी नाटके

photographically realistic plays in prose जलहायला सुरूर्वात के ली.
Peer Gynt हे त्याचे शेर्वटचे पद्य नाटक होय.

LEAGUE OF YOUTH (De Unges Forbund) १८६९
इब्सेनचे हे चौदार्वे नाटक.
१८६८ मध्ये िरी इब्सेन Emperor and Galilean बद्दल जर्वचार करीत
होता तरी रं गभूमीसाठी काहीतरी जलहार्वे असे त्याला र्वाटू लागले. रोम सोडू न

Florence, Bologna, Venice, Bolzano येथे प्रर्वास करून तो पुऱहा
Berchtesgarden येथे काही काळ जस्थर झाला. र्व त्याने League of Youth
जलहायला घेतले. उर्वचररत भाग Dresden ला आल्यार्वर १८६८ च्या ऑक्टोबर र्व
१८६९ च्या मे च्या दरम्यान पूणच के ला.
३१ ऑक्टोबर १८६८ मध्ये आपला प्रकाशक Fredrik Hegel ह्याला
पाठर्वलेल्या पत्रात तो ह्या नाटकाजर्वषयी जलजहतो,

‘It wil be in prose, and in every way adapted for the
stage. The title is : The League of Youth, or the Almighty &
Co.: a comedy in five acts. It deals with the fractions and
tendancies of modern life, and will, though the action takes
place in Norway, be just as well adapted for Denmark.’ ९.
Skien ह्या शहरासारख्या दजिण नॉर्वेतील एका व्यापारी शहरातील दृश्याने
नाटकाला सुरूर्वात होते. Stensgaard नार्वाचा एक महत्त्र्वाकांिी तरूण र्व
उदारमतर्वादी रािकारणी असतो. स्र्वातंत्र्यददन सािरा करण्याच्या ददर्वशी त्याला

भांडर्वलदार जर्वरोधी पाटी सापडते. जतला तो League of Youth हे नार्व ठे र्वतो.
त्याच्या भाषणातून तो स्थाजनक ironmaster र्वर त्याचे नार्व न घेता टीका करतो.
पण Brattsberg (ironmaster) जर्वचार करतो की तो एका िमीनदाराला

(Monsenला) उद्देशून हे बोलतो आहे. त्याच्या मुलीला (Reginaला)
Stensgaard लग्नाची मागणी घालतो.
परं तु सर्वच गोष्टींप्रमाणेच प्रेमामध्ये सुद्धा चंचल असणाऱ्या Stensgaard ला
आता Brattsberg ची मुलगी Thora आर्वडू लागते. पण जतचे र्वडील त्याला
घराचा दरर्वािा दाखर्वतात. नंतर Stensgaard ला कळते की Brattsberg चा
मुलगा Erik ह्याने बनार्वट सही करून बील बनर्वले आहे. त्याला र्वाटते की ह्यामुळे

Brattsberg ची सुद्धा अपकीती होईल. म्हणून पुऱहा तो आपले लि Regina
Monsen कडे र्वळर्वतो. त्याच्या ऐकण्यात हेसुद्धा येते की Monsen सुद्धा
लोकापर्वादात गुरफटली आहे. म्हणून तो एका श्रीमंत व्यापाऱ्याच्या जर्वधर्वा पत्नीपुढे
)mrs. Rundholmen) लग्नाची मागणी ठे र्वतो. नंतर त्याला कळते की ह्या
प्रकरणात Brattsberg ऐर्विी Monsen गुरफटली गेली आहे. आजण मग पुऱहा
त्याला Thora जर्वषयी ओढ र्वाटू लागते. मात्र जतला तो नको असतो र्व जनराशेने
त्याला आपला र्वाजननश्चय Mrs. Rundholmen शी िाहीर करार्वा लागतो. पण
जतनेही कु णाचा तरी स्र्वीकार के लेला असतो. अशा तऱ्हेने तो एकाकी पडतो.
नाटकाच्या शेर्वटी Lundestad म्हणतो,

Yes, mark my words, gentlemen, in ten or fifteen years,
stensgård’ll have a seat in the storthing- or on the Privy
Council- perhaps both at once.
Hejre, Nepoleon चे अर्वतरण देतो,
‘Uncertain men’, he said, ‘are the stuff from which
politicians are made.’ १०.
हे नाटक उपहासात्मक आचार जर्वनोददनी (satirical comedy of

manners) प्रकारातील आहे.
Peer Gynt र्वरील टीके मुळे इब्सेनला िो संताप आला, त्यातून
Photographic, The League of Youth ची जनर्मचती झाली. The
League of Youth म्हणिे well made play च्या तंत्राचा कळस होय. मात्र
पात्रे आजण र्वातार्वरण त्याने आपल्या स्मृतीकालातून जनर्मचली आहेत. त्याच्या
बालपणातील Skien र्व Christiania येथील र्वातार्वरण ह्या नाटकात प्रजतलबंजबत
झाले आहे.
ह्या नाटकापासून पद्यलेखनातून गद्यलेखनाकडे उचललेले इब्सेनच्या
जर्वकासातील हे महत्त्र्वाचे पाऊल होय. League of Yuoth हे प्रायोजगक
स्र्वरूपातील नाटक आहे.

George Brandes ला जलजहलेल्या २६ िून १८६९ च्या पत्रात इब्सेन
म्हणतो,

It is written in prose, which gives it a strong realistic
coloring. 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”. ११.
परं तु इब्सेनने हे जर्वधान अखंडपणे र्व अखेरपयंत पाळले नाही. १८७९ साली
त्याने जलजहलेल्या सुप्रजसद्ध नाटकात नोराच्या तोंडी सहा स्र्वगते आहेत.
इब्सेनच्या नाटकांर्वर झालेल्या स्थल, काल आजण पररजस्थतीच्या पररणामांचा
तो स्र्वतःच एका पत्रात उल्लेख करतो,

‘Environment has a great influence upon the forms in
which the imagination creates.’ १२.

EMPEROR AND GALILEAN (Kejser og Galilæer)
१८७३
इब्सेनचे हे पंधरार्वे नाटक.
१८७० मध्ये इब्सेन ड्रेसडेनला असताना फ्राऱस र्व प्रजशयामध्ये युद्ध झाले. त्यात
फ्राऱसचा पराभर्व झाला. िमचनीच्या टाचेखाली जचरडले िाणारे अपमाजनत िीर्वन
फ्राऱसला कं ठार्वे लागत होते. हे सारे इब्सेनच्या समोर घडत होते, र्व त्याच्या मनार्वर
त्याचा खोलर्वर पररणाम होत होता. त्याची प्रजतभाशक्ती ह्या कलहाच्या काळात सुन्न
झाली होती.
यार्वेळी त्याचा एक स्कँ जडनेजव्हयन जमत्र professor

Lorentz

Dietrichson हा Ammianus Marcellinus चे ‘The description of
the life of Julian the Apostate’ र्वाचीत होता. इब्सेनला ह्या पुस्तकाने
आकषूचन घेतले र्व पुढील नाटकाचा जर्वषय त्याने ठरर्वून टाकला. यार्वर लचंतन करीत
असताना Hagel, Schopenhauer आजण जर्वशेषतः Hartmann ह्या िमचन
तत्र्वज्ञांच्या जर्वचारांचा त्याच्यार्वर प्रभार्व पडला. ऐजतहाजसक घटनांमध्ये काही
कजल्पत गोष्टी घालून दोन ऐजतहाजसक कालखंडातील संघषच ह्या नाटकात जचजत्रत के ला
आहे. मात्र हे करताना प्रचजलत सामाजिक आजण रािकीय पररजस्थतीचे संबंध त्यात
प्रस्थाजपत के लेले आहेत.

Brand आजण Peer Gynt नंतर आपण जनभचरशीलर्वादाकडे र्वळार्वे की
र्वास्तर्वर्वादाकडे, असा इब्सेनच्या मनात पेच जनमाचण झाला. अखेर बऱ्याच
जर्वचारमंथनानंतर जनभचरशीलर्वादाकडे र्वळू न त्याने Emperor and Galilean
हे ऐजतहाजसक र्व तत्र्वज्ञानात्मक असे दोन भागात असलेले िाडिूड नाटक जलजहले.

मात्र जनभचरशीलर्वादाकडे र्वळण्याची ही त्याची शेर्वटची र्वेळ होती. यानंतर तो पुऱहा
र्वास्तर्वर्वादाकडे र्वळणार होता.
जिस्तोत्तर ३५१ ते ३६३ या बारा र्वषांच्या कालखंडात या नाटकातील घटना
घडतात. नाटकाला सुरूर्वात होते तेव्हा Julian हा १९ र्वषांचा असतो. तो आजण
त्याचा सार्वत्र भाऊ Gallus हे Constantius ह्या र्वेड्या रािाच्या भीतीयुक्त
र्वातार्वरणात र्वार्वरत असतात. कारण त्याने Julian च्या आईर्वजडलांचा र्व इतर नऊ
नातेर्वाईकांचा खून के लेला असतो. Julian हा त्या रािासारखाच जिस्ती असतो
पण त्याच्यार्वर Libanius च्या तत्र्वज्ञानाचा प्रभार्व पडलेला असतो. (असे काही
संपूणच र्वैभर्वशाली िग आहे की त्यासंबंधी तुम्ही जिश्चन लोक अंधारात आहात.)
त्यामुळे तो जबनजिस्ती (प्रजतमापूिक) धमाचच्या अभ्यासासाठी Athens ला िातो.
पण तेथेही तो जबनजिस्ती धमाचबद्दल सारखाच गोंधळात पडतो. त्याला कु णातरी
मागचदशचकाची अपेिा असते. ‘भुते आजण आत्मे यार्वर आपले र्वचचस्र्व आहे’ असा दार्वा
करणाऱ्या Maximus बद्दल तो ऐकतो. Ephesus येथे िाऊन तो त्याची भेट
घेतो. तो Julian पुढे आपल्या तत्र्वज्ञानाचे स्पष्टीकरण करतो.
आधी ज्ञानाच्या र्वृिार्वर या राज्याची स्थापना झाली आहे.
नंतर क्रॉसच्या र्वृिार्वर त्याची स्थापना झाली आहे.
जतसरे राज्य हे मोठे रहस्य असून त्याची स्थापना क्रॉस आजण ज्ञान यांच्या दोऱही
र्वृिांर्वर झाली आहे.

हा िीर्वनाचा र्वसंतऋतू आहे. त्याचा उगम Adam च्या गुहत
े ून र्व

Golgotha च्या खालून होतो. दुसऱ्या शब्दात Julian ने जिस्ती धमाचचे शहाणपण
आजण जबनजिस्तीर्वादाचे शहाणपण एकजत्रत करायला हर्वे.
आता Maximus तीन माणसांच्या आत्म्यांना बोलार्वतो. ते िगाच्या इच्छेचे
अबोध हत्यार असतात. Cain, Judas Iscariot आजण- पण जतसरा प्रकट होत
नाही. हे बहुतेक इजतहासाचे मागच पालटतात. नंतर Maximus ला िाणर्वते की हा
जतसरा एक तर Julian असार्वा ककं र्वा तो स्र्वतः असार्वा िो त्याला माजहत नसतो.

Julian ला असा जर्वश्वास असतो की तो इजतहासाचा मागच बदलेल. म्हणून तो पजर्वत्र
स्त्रीचा सहर्वास माऱय करतो. नंतर तो असे ऐकतो की रािा त्याची बजहण Helena
पत्नी म्हणून देऊ करतो. दैर्वाने आपली जनर्वड के ल्याचेच हे जचऱह आहे असे त्याला
र्वाटते.
रािा, Julian ला बंडाचा मोड करण्यासाठी Gaul कडे पाठर्वतो. त्याचा
भाऊ Gallus ह्याला रािाच्या हुकु माऱर्वये फाशी देण्यात येते. म्हणून Julian हा
त्याच्या रांगेत आता एकटाच उरलेला असतो. त्याच्यार्वर पाळत ठे र्वली िात आहे
याची त्याला िाणीर्व होते. रािाने त्याला Gaul कडे यासाठी पाठजर्वलेले असते की
िेणेकरून त्यात तो अयशस्र्वी होईल आजण रािाची त्यापासून सुटका होईल. तो
बंडाचा बीमोड करतो तेव्हा न िाणो तो रोमर्वर चालून िाईल या शंकेने रािाकडू न
िनतेच्या हक्काचे कै र्वारी येतात. Helena ही गरोदर असते, रािाचे प्रजतजनधी जतला
रािाकडू न भेट म्हणून सत्पाळू (Peach) आणतात. ती ते खाते आजण जतला

जर्वषबाधा होते. जतच्या उदरात Julian चा र्वंशि असेल ह्या शंकेमुळे रािाने हे
कारस्थान के लेले असते. मृत्यूपूर्वीच्या बेशुद्ध अर्वस्थेतच जतला कळते की जतच्या
उदरातील गभच हा Julian चा नाही. हा अजतररक्त भ्रमजनरास Julian ची अखेरची
आशंका नष्ट करतो. तो रोमजर्वरूद्ध आपले सैऱय कू च करायचे ठरर्वतो. पण हे
करण्यापूर्वी तो Christ ला नकार देतो, आजण Maximus च्या मागचदशचनाखाली
अजिश्चनर्वादाला कर्वटाळतो. बजलदानाच्या रक्ताने माखलेल्या अर्वस्थेत तो त्याच्या
सैजनकांसमोर हिर होतो.
येथे नाटकाचा पजहला भाग समाप्त होतो.
नाटकाचा दुसरा भाग सुरू होतो तेव्हा Julian हा रािा असतो. तो रोमला
येणापूर्वी Constantius मेलेला असतो. तो सजहष्ट्णुतेची कारकीदच िाहीर करतो.
िरी तो स्र्वतः अजिस्ती असला तरी जिस्तींना पूिेचे स्र्वातंत्र्य माऱय के ले िाणार
असते. पण जिस्ती अजिश्चनर्वादाकडे येण्याची परर्वानगी देणार नसतात, ते मंददरे
उध्र्वस्त करतात आजण Julian ला त्यांच्या जर्वरूद्ध दबार्व आणण्यासाठी सक्ती के ली
िाते. तो Constantius पेिा अजधक मोठ्या प्रमाणार्वर िुलमी बनतो. तो आपल्या
सैऱयसह Persian र्वर चढाई करतो आजण एका जिश्चनाकडू न तो र्वाळर्वंटात मारला
िातो. त्याला मारणारा त्याचाच जमत्र असतो पण तो आता जिस्तजर्वरोधी झालेला
असतो. मृत्यूसमयी त्याला कळते की जिश्चनांना त्याने त्यांच्या औदाजसऱयातून र्वर
काढू न त्यांना त्यांच्या कायाचजभमुख के ले आहे. Cain आजण Judas प्रमाणे त्याने
अिाणतः, त्याने ठरर्वल्याप्रमाणे जर्वरूद्ध ददशेने इजतहासाचा मागच पालटलेला असतो.
ह्या नाटकात असामाऱय दृश्यांची रे लचेल आहे. Constantinople मधील
ज्या र्वेड्या रािाच्या हािून आपल्या अकरा नातेर्वाईकांचा खून झालेला असतो त्याचा

आपल्यालाही के व्हातरी त्रास होईल ह्या भीतीने त्रस्त झालेला Julian आजण त्याचा
भाऊ, चचचचे रूपांतर र्वादजर्वर्वाद करार्वयाच्या हॉलमध्ये करार्वयास लार्वणाऱ्या
तत्र्वज्ञानी Libanius बरोबर Julian ने के लेली रुिर्वात, इजतहासाच्या मधील
भूतांची ‘Corner stones’ मधील भुतांची Maximus कडू न होणारी िागृती
आजण त्यापैकीच आपण जतसरे आहोत याची Julian ला झालेली आकजस्मक िाणीर्व,
आपण दुसऱ्याच माणसाकडू न गरोदर राजहलेले आहोत याची Helena ला झालेली
िाणीर्व, आजण जतला र्वाचर्वू नका अशी र्वैद्यांना Julian ने के लेली आज्ञा. पजहल्या
भागाचा उत्कषचलबंद ू म्हणिे िेव्हा Helena चे शरीर चचचमध्ये पडलेले असते आजण
बाहेर सैजनक दंगेखोर बनत चाललेले असतात त्याच र्वेळी Christianity चा त्याग
करण्यासंबंधीचे पाऊल उचलेपयंत रोम जर्वरूद्ध नेतेपण करण्यात Julian च्या
मनाची ससंदह
े अर्वस्था. पजर्वत्र स्त्री असल्याने Helena चे शरीर काहीतरी चमत्कार
घडर्वून आणते आहे याची त्याच र्वेळी त्याला झालेली िाणीर्व आजण या प्रमादामुळे
बुजद्धभ्रंश झाल्याने पररत्याग करून कपाळार्वरच्या बळीच्या रक्तासह त्याचे प्रकट
होणे.

Brand आजण Peer Gynt प्रमाणे या नाटकाचे स्र्वरूप िरी
महाकाव्यासारखे असले तरी ते गद्यात जलजहलेले आहे. ह्या प्रकारातील इब्सेनचे हे
शेर्वटचे नाटक असून पुढील सर्वच नाटके र्वास्तर्वर्वादी आहेत.
अशाररतीने प्रायोजगक काळातील औपहाजसक नाटकांच्या सोळा र्वषांच्या
कारकीदीत त्याने ही सात नाटके जलजहलीत. Brand, Peer Gynt ही काव्यात्म
र्व Love’s Comedy हे सयमक नाटक सोडल्यास त्याची उर्वचररत सर्वच नाटके
र्वास्तर्वर्वादी र्व गद्य स्र्वरूपातील आहेत. या साऱ्या नाटकांची कथानके र्वीरकथा,
लोककथा र्व ऐजतहाजसक घटना यांर्वर आधाररत असली तरी इब्सेनने त्याच्या

भोर्वतालच्या सामाजिक, रािकीय र्व सांस्कृ जतक पररजस्थतीचे जचत्रण करून त्यांर्वर
उपहास के ला आहे. १८४४ ते १८७३ ह्या ३० र्वषांच्या कालखंडात इब्सेनने
प्राथजमक, अनुकरणात्मक आजण प्रायोजगक अशा स्र्वरूपाची नाटके जलहून
नाट्यकलेतील रचना, कौशल्य, तंत्र इ. गोष्टी चढत्या क्रमाने संपादन के ल्या.

Emperor and Galilean हे नाटक त्याच्या सिचनशील िीर्वनक्रमातील
दोन प्रमुख कालखंडांच्या सीमारे षेर्वरील नाटक होय. ह्या नाटकापासून इब्सेनने
पद्यलेखनाचा पूणचपणे त्याग के ला. इब्सेनची बहुतांशी स्र्वतंत्र नाटके ह्या
कालखंडानंतर सुरू झालीत. जनभचरशीलर्वादाकडू न र्वास्तर्वर्वादातील आधुजनक
नाटकाकडे इब्सेन पूणचपणे र्वळला आहे. १५ िानेर्वारी १८७४ ला Edmond

Goss ला जलजहलेल्या पत्रात शेर्वटी तो म्हणतो,
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 were human beings, and therefore,
I would not let them talk the ‘Language of the Gods’. १३.

पररपक्व काळातील र्वास्तर्वर्वादी आजण प्रजतकात्मक नाटके
(१८७४-९०)
इब्सेन आता र्वीरकथा, इजतहास आजण लोककथा यातील पौराजणक र्व प्राचीन
भूतकाळ जर्वसरून आपल्यापुढे पसरलेले िग एका नव्या दृष्टीने पाहू लागला होता.
पॅररसमधील साम्यर्वादी िीर्वनाच्या अपयशामुळे त्याच्या मनार्वर खूप मोठा पररणाम
झाला. तो जतसऱ्या राज्याची कल्पना करू लागला. पण ही कल्पना करणे फोल असून
आपल्यापुढील आधुजनक िग र्व त्यातील समाि ज्या व्याधींनी ग्रस्त झाला आहे त्यांची
तपासणी आजण जर्वच्छेदन करणे हेच आपल्या कलेचे कतचव्य आहे याची तीव्र िाणीर्व
त्याला झाली. दांजभकता, जर्वतंडर्वाद, उथळ नैजतकता या दकडीने समािातील
आधारस्तंभ कसे पोखरले गेले आहेत हे दशचर्वण्याची जनतांत गरि त्याला र्वाटू लागली.
प्राचीन रं गभूमीर्वरील पररजचत खलनायकांच्या िागी प्रजतजष्ठत नागररक र्व प्रामाजणक
माणसे यांनी घातलेली दांजभकतेची सुंदर र्वस्त्रे ओरबाडू न काढू न त्यांच्या िुद्र र्व स्र्वाथी
आत्म्यांचे अनार्वृत्त प्रदशचन तो िगापुढे करणार होता.
इब्सेन आता पन्नाशीच्या उं बरठ्यार्वर होता. त्याने जनर्मचलेल्या आत्तापयंतच्या
कलाकृ ती र्व त्या प्रत्येक कलाकृ तीतून स्फु रलेले नर्वनर्वीन तत्र्वजर्वचार यांचीच उफणणी
करून त्यातल्या जनर्वडक सत्र्वातून तो नव्या कलाकृ तींची जनर्मचती करणार होता.
कलेच्या र्वृद्धीबरोबरच त्याच्या शैलीचाही आता पररपक्वतेप्रत जर्वकास होऊ
लागला होता. शैली दुबोधतेकडू न सुबोधतेकडे तर अजभव्यक्ती अस्फु टतेकडू न
पररस्फु टतेप्रत जर्वकजसत होत होती. कथानकांपेिा व्यजक्तजचत्रे र्व रचनेपेिा अजभव्यक्ती
यांना त्याच्या लेखनात महत्त्र्व येऊ लागले होते. रं गभूमीर्वरील र्वास्तर्वतेच्या भ्रमाला
दुबचल करणाऱ्या साऱ्या क्लृप्तयांची त्याने हकालपट्टी के ली होती. तो आता त्याच्या
स्र्वयंजनर्मचत अस्सल कलेच्या स्र्वरूपात साकार होणार होता.

PILLARS OF SOCIETY (Samfundets Støtter) १८७७
इब्सेनचे हे सोळार्वे नाटक.

Emperor and Galilean नंतर तब्बल चार र्वषांनी त्याने हे नाटक
जलजहले. ह्या नाटकात Grimstad ह्या छोट्या शहरातील संकुजचत र्व िुद्र अशा
सामाजिक आजण रािकीय िीर्वनाचे जनखालस जचत्रण आहे. बोलीभाषेतील संर्वाद,
कथार्वस्तूची दृढता, र्वास्तर्व व्यजक्तजचत्रणे ही या नाटकाची र्वैजशष्ट्ट्ये असून त्या
संदभाचत हे नाटक पुढील आधुजनक नाटकांचे अग्रदूत ठरले आहे.
ह्या नाटकात द्रव्यलोभ, भोगलालसा, िनतेला फसर्वण्यासाठी योिलेले
कारस्थाने ह्या श्रीमंत र्वगाचच्या िुद्र मनोर्वृत्तींचे जचत्रण आहे.
एका छोट्याशा बंदरात हे कथानक घडते. Karsten Bernick हा श्रीमंत
िहािमालक असतो. त्याचे आपल्या पत्नीर्वर (Mrs. Betty Bernick) प्रेम नसते.
त्याचे िीर्वन म्हणिे यशाची माजलका असते. पण ह्या िीर्वनाचा सारा पाया
लबाडीर्वर आधारलेला असतो. काही र्वेळा ही लबाडी कायदेशीर असते तर काहीर्वेळा
जतने कायद्याचे उल्लंघन के लेले असते. एका नटीच्या शय्यागृहात तो पकडला िातो.
आपल्या प्रजतष्ठेला तडा िाऊ नये म्हणून तो आपल्या र्वाजननजश्चत र्वधूच्या भार्वाच्या
)Johan Tönnesen) गळ्यात हे लफडे अडकर्वतो. समुद्रदकनाऱ्यालगत होणाऱ्या
रे ल्र्वेमागाचच्या योिनेला तो इतर संचालकांच्या मदतीने हाणून पाडतो. संकजल्पत
रे ल्र्वेमागाचच्या भोर्वतालची िमीन तो आधीच जर्वकत घेऊन ठे र्वतो. यामुळे त्याच्या
बोटर्वाहतुकीला होणारे नुकसान टाळणार असते र्व आगाऊ खरे दी के लेल्या िजमनीचा
मोबदला अनेक पटींनी जमळणार असतो. मात्र हे सारे आपण गार्वाच्या जहतासाठीच
करतो अशी त्याची बतार्वणी असते. त्या गार्वात नीती आजण चाररत्र्याचा तो आदशच

असतो. त्याची तेथे प्रजतष्ठा असते. लोक त्याला जबनददक्कतपणे समािाचा आधारस्तंभ-

Pillar of Society समितात.
अशी अनेक समािकल्याणाची कामे करून त्याने प्रजतष्ठा र्व ही पदर्वी जमळर्वली
होती. र्वाजननजश्चत प्रेयसी Miss Lona Hessel ही के र्वळ गरीब म्हणून, जतला
ददलेले र्वचन मोडू न के र्वळ श्रीमंत असलेल्या Betty शी त्याने जर्वर्वाह के लेला असतो.
त्याला बोट कं पनीत तोटा होतो र्व सार्वकार तगादा लार्वू लागतात तेव्हा अमेररके ला
गेलेल्या Johan Tönnesen ने पैशाचा अपहार के ल्याची र्वदंता उठर्वून तो
आपला बचार्व करून घेतो. Johan र्व Lona परत आल्यार्वर Bernick ने त्यांची
के लेली भयंकर बदनामी त्यांच्या लिात येते. र्व ते आपण ह्या गोष्टीचा स्फोट करू
म्हणून Bernick ला धमकी देतात. तो Johan ला एका िहािार्वर (Indian

Girl) िाऊ देतो. ते िहाि कु िके असून नक्कीच बुडणार हे फक्त Bernick लाच
ठाऊक असते. पण त्याचा हूड र्व व्रात्य मुलगा Olaf हा त्याच बोटीर्वर प्रर्वास करीत
आहे हे कळल्यार्वर मात्र तो घाबरतो. पण तसे काही न होता Johan आयत्या र्वेळी
आपला बेत बदलून दुसऱ्या िहािार्वर गेलेला असतो. त्याच्या मुलालाही सुदर्व
ै ाने
त्याच्या आईने बोटीर्वरून घरी आणलेले असते.
शेर्वटी मोठ्या दुःखाने Bernick आपल्या गुऱह्यांची कबुली देतो. त्याला काही
जशिा तर होत नाहीच उलट तो पूर्वीपेिाही अजधक समाधानाने िीर्वन िगू लागतो.
आपले लबंग फोडू न बदनामी के ल्याबद्दल Johan त्याला धमकी देतो. तो
म्हणतो की यामुळे गार्वाला मोठा धक्का बसून त्यांचा नीजतधमाचर्वरील जर्वश्वास उडेल
र्व सारे गार्व जबघडेल. तुम्ही सत्य तसेच लपर्वून ठे र्वले तर मात्र फक्त तुमचीच अपकीती

होईल. सर्वच समािाच्या कल्याणासाठी कोणत्याही व्यक्तीला असे बळी िाण्यास
हरकत नाही.
याव्यजतररक्त नाटकात अनेक उत्कृ ष्ट पात्रे आहेत. Bernick ची पूर्वीची
ओिस्र्वी प्रेयसी Lona Hessel, संकुजचत मनाचा शाळामास्तर Rölund,

Bernick च्या पजहल्या पत्नीची तरूण र्व अनाथ मुलगी Dina Dorf, नव्या
यंत्रामुळे येणाऱ्या भार्वी बेकारीची भीती बाळगणारा Shipyard चा Foreman
र्व Bernick चा आजश्रत Aune, आळशी सौंदयचजर्वज्ञानशास्त्रज्ञ र्व Mrs. Bernick
चा चुलतभाऊ Johan Tönnesen, Johan र्वर एकतफी प्रेम असलेली

Bernick ची बजहण Miss Marta, Bernick चे तीन कार्वेबाि भांडर्वलदार
सहकारी र्व त्यांच्या गजप्पष्ट बायका इ. तसेच जनरजनराळी ध्येये असलेली पण
एकमेकांर्वर अर्वलंबून असलेली जनरजनराळी पात्रे इब्सेनने रे खाटली आहेत. Dina
आजण Lona स्र्वातंत्र्यजप्रय आहेत तर Betty र्व Marta स्त्रीत्यागाची जनर्वड
करतात.
इब्सेन येथे समस्या र्व पात्रे जचजत्रत करण्यापेिा अंतनाचट्य प्रदर्शचत करण्यात
िास्त यशस्र्वी ठरला आहे. ही तुमची society आहे हे त्यांचे pillars र्व ही त्यांची
लुच्चेजगरी. या संदभाचत युम्हाला काय म्हणायचे आहे? असा इब्सेनने येथे
अप्रत्यिररत्या प्रश् जर्वचारला आहे.

A DOLL HOUSE (Et Dukkehjem) १८७९
इब्सेनचे हे सतरार्वे नाटक.
१८७८ च्या ऑगस्टमध्ये इब्सेनने आपल्या पत्नी र्व मुलासह Gossensass
येथील दजिण आल्प्सर्वर जहर्वाळा घालर्वला पुऱहा तो रोमला परतला. रोम येथील
बारा मजहऱयांच्या र्वास्तव्यात त्याने A Doll House हे नाटक जलहून पूणच के ले.
१९ ऑक्टोबर १८७८ ला जलजहलेल्या Notes For the Tragedy of

Modern Times ह्या शीषचकाखालील रटपणात स्त्रीच्या भार्वनांची, प्रेमाची र्व
त्यागाची कदर न करता ती अबला असूनही पुरूषजनर्मचत कायदे जतच्यार्वरही
पुरूषासारखेच कसे लादले िातात हे सांगतो. १४.

Pillars of Society या नाटकात Lona च्या तोंडी इब्सेनने ‘The spirit
of truth and the spirit of freedom- these are the pillars of
society’ १५. हे र्वाक्य घालून तर १८६९ मध्ये जलजहलेल्या The League of
Youth मधल्या Selma च्या तोंडी ‘You dressed me up like a doll.
You played with me as you might play wih a child.’ १६. हे र्वाक्य
घालून दहा र्वषांपूर्वीच या नाटकाच्या कल्पनेचे बीिारोपण करून ठे र्वले होते.
१८७० च्या मे मध्ये त्याला Laura Petersen नार्वाची एक तरूण
नॉर्वेजियन मुलगी भेटली होती. जतने Brand च्या उत्तर भागार्वर आधाररत

Brand’s Daughter नार्वाची कादंबरी जलजहली होती. नंतर त्यांच्या अनेकदा

भेटी झाल्या इब्सेन जतला Skylark म्हणायचा. पुढे जतचा Victor Kieler
नार्वाच्या शाळामास्तराशी जर्वर्वाह झाला. नंतर त्याला ियाचा जर्वकार िडला.
डॉक्टरांनी त्याला उबदार र्वातार्वरणाच्या गार्वी नेण्याचा सल्ला ददला. परं तु एर्वढा
पैसा त्याच्यािर्वळ नव्हता. त्याला मज्जाजर्वकृ ती असल्याने पैशाचा उल्लेख जनघाला
की तो अजधक जचडत असे. म्हणून जतने स्र्वतः गुप्तपणे एका जमत्राकडू न किच काढले.

Victor Kieler ला घेऊन ती Italy ला गेली. त्याच्यासाठी हे पयचटन आरोग्यदायी
ठरले. मात्र Laura चे पुढील चाळीस र्वषांचे िीर्वन अजतशय खडतर बनले. इब्सेनची
ही स्कायलाकच आता आनंदाचे गाणे गाऊ शकणार नव्हती. आर्थचक जर्वर्वंचनेतून काहीसे
मुक्त होण्यासाठी जतने एक कादंबरी जलजहली. या कादंबरीची जशफारस Frederik

Hegel या प्रकाशकाकडे इब्सेनने करार्वी असे जतने इब्सेनच्या पत्नीला
Suzannah ला जलजहले. परं तु त्या योग्यतेची ती कादंबरी नसल्याने इब्सेन
अडचणीत पडला. कु टुंबातील साऱ्या समस्या र्व दुदश
च ांची िबाबदारी पतीऐर्विी जतने
आपल्या जशरार्वर घ्यार्वी हे इब्सेनला पटेना. त्याने पत्रोत्तरात तसे जलजहलेही.
नर्वऱ्याच्या आिारपणासाठी काढलेले किच र्वेळेर्वर न फे डले गेल्यामुळे िो जमत्र जतला
िामीन झाला होता तो अडचणीत सापडला. Laura ने कादंबरीचे हस्तजलजखत
िाळू न टाकले. किचफेडीसाठी चेकर्वर खोटी सही के ली. पण ते उघडकीस आले. जतने
आपल्या नर्वऱ्याला ही सर्वच हकीगत सांजगतली. त्याच्यासाठीच जतने हे सर्वच के ले हे
जर्वसरून त्याने जतला सर्वचस्र्वी दोषी आजण गुऱहेगारी ठरर्वले. मुलांची आई म्हणूनसुद्धा
जतची योग्यता राजहली नाही, असे म्हणून जतची जनभचत्सना के ली. या आघातांचा
जतच्या मनार्वर इतका भयानक पररणाम झाला की ती र्वेडी झाली र्व जतला र्वेड्यांच्या
इजस्पतळात दाखल करण्यात आले.

Laura Keiler च्या िीर्वनातील या सबंध आठर्वणीच्या काळातील र्वास्तर्व
घटनांशी इब्सेनचा प्रत्यि र्व अप्रत्यि पररचय होता. आपल्या लेखनात र्वास्तर्वता
आणू पाहणाऱ्या इब्सेनला यातून जिर्वंत प्रेरणा जमळाली, आजण त्याने A Doll

House हे नाटक जलजहले.
A Doll House मधील Nora चा नर्वरा Helmer हा व्यर्वसायाने र्वकील
असून तो अजतशय आदशच, कु टुंबर्वत्सल, प्रामाजणक, जशष्टाचारी, कष्टाळू , पत्नी र्व
मुलांर्वर प्रेम करणारा, मध्यमर्वगीय लोकांचा प्रजतजनधी शोभेल असा असतो. पण ह्या
आर्वरणाखाली त्याचा िो आत्मसंतुष्ट र्व अहंभार्वी स्र्वभार्व असतो त्याजर्वषयी तो
स्र्वतःच अनजभज्ञ असतो. त्याची पत्नी Nora अजतशय भोळीभाबडी, घरसंसार,
मुलेबाळे यात पूणचपणे रमून गेलेली असते. ती पतीच्या अध्याच र्वचनात राहणारी,
बाहेरच्या िगाचे र्वास्तर्वरूप न िाणणारी, काहीशी जिद्दी, लाडकी आजण पोरकट
असते. Helmer ला ियासारखा दुधचर रोग िडतो. इटलीसारख्या दजिणेकडच्या
प्रदेशात र्वषचभर राहून हर्वापालट के ल्यार्वाचून Helmer बरा होणार नसतो.

Helmer ची प्राप्ती बेताची असल्याने त्याला हा खचच झेपणारा नसतो. आजण ह्या
दुधचर रोगाबद्दल त्याला कळू ही द्यायचे नसते. र्वजडलांकडू न पैसै आणार्वेत तर तेही
शेर्वटच्या दुखण्याने अंथरूणार्वर पडू न असतात. शेर्वटी कायद्याजर्वषयी अनजभज्ञ
असणारी Nora, Krogstad नार्वाच्या अपकीतीच्या सार्वकाराकडू न किच घेते.
मरणोऱमुख र्वजडलांची बनार्वट सही त्या किचरोख्यार्वर करते र्व पतीचा इलाि करते.
अशाररतीने Helmer त्या दुधचर आिारातून र्वाचतो.
परं तु आता हे किच जतला जतच्या पतीला कळू न देता फे डायचे असते. त्यासाठी
आठ र्वषे तुटपुंज्या प्राप्तीतून काटकसर करताना र्व हा लपंडार्व खेळताना जतला

अजतशय यातना सोसाव्या लागल्या. हे सारे जतने आपल्या पती र्व मुलांसाठी आनंदाने
सहन के लेले असते. तरीही अिून बरे चसे किच फे डायचे बाकी राजहलेले असते.

Torvald ला आता बँकेत नोकरी जमळालेली असल्यामुळे Nora ला तेर्वढाच आधार
जमळालेला असतो. Krogstad त्याच बँकेत नोकरीला असतो. पण त्याचा कलंदकत
इजतहास Torvald ला ठाऊक असल्यामुळे तो त्याला नोकरीर्वरून काढू न टाकायचे
ठरर्वतो. याच सुमारास Nora ची िुनी मैजत्रण Kristine Linde येते. ही जर्वधर्वा
बाई जनराधार असून नोकरीच्या शोधात असते. Nora Torwald िर्वळ जतची
जशफारस करते. तो Krogstad ऐर्विी जतला नोकरी देण्याचे आश्वासन देतो.
आपली नोकरी िाणार हे कळताच Krogstad संतापतो. Nora ने जतच्या
नर्वऱ्यािर्वळ आपली जशफारस करार्वी अऱयथा किाचची आजण किचरोख्यार्वरील
बनार्वट सहीची गोपनीय हकीकत आपण Torvald ला पत्र पाठर्वून उघडकीस आणू
अशी धमकी तो जतला देतो. हे कृ त्य जतने आपल्या नर्वऱ्याला र्वाचर्वण्यासाठी के ले
असले तरी ते कायद्याच्या जर्वरूद्ध आहे हे तो जतला पटर्वून देतो. ज्या िगात आपण
र्वार्वरतो ते िग जनव्याचि र्वृत्तीचे, सद्भार्वनेचे र्व त्यागाचे नसून नुसत्या जनदचयी
कायद्याचे आजण व्यर्वहाराचे आहे हे कळू न जतला आपल्या अपराधाची तीव्र िाणीर्व
होते. म्हणून खरे कारण न सांगताच ‘Linde ला नोकरी न ददली तरी चालेल पण

Krogstad ला नोकरीर्वरून कमी करू नका’ अशी Torvald कडे जर्वनर्वणी
करायची पाळी जतच्यार्वर येते. पण Torvald च्या प्रजतष्ठेला ते मानर्वत नसल्याने
तो जतची जर्वनंती धुडकार्वून लार्वतो. आता मात्र Nora अगदीच अगजतक होते.

पूर्वी Linde चे Krogstad र्वर प्रेम असते. आर्थचक अडचणींमुळे जतला
त्याऐर्विी दुसऱ्या एका श्रीमंताशी जर्वर्वाह करार्वा लागतो. पुढे काही ददर्वसांनी जतचा
नर्वरा मरतो. जतच्या इतर कौटुंजबक िबाबदाऱ्या नाहीशा होतात म्हणूनच ती ते गार्व
सोडू न Nora कडे आलेली असते. ती Krogstad ला भेटते. गतकाळातील प्रेमाच्या
स्मृती दोघांना पुऱहा िर्वळ आणतात. ते पुऱहा लग्न करून संसार थाटायचे ठरर्वून
टाकतात. या नर्वीन नात्याच्या आधारार्वर Torvald ला पाठर्वलेले पत्र ती

Krogstad कडू न परत आणण्याचे आश्वासन Nora ला देऊन टाकते. पण त्याला
उशीर झालेला असतो.
इकडे Torvald च्या हातात ते पत्र पडताच त्याचा संताप अनार्वर होतो.
बनार्वट सही करून प्रजतष्ठेला काजळमा फासणारी, ढोंगी, खोटारडी, आजण त्याहीपेिा
भयानक गुऱहेगार म्हणून तो जतला संबोधतो र्व मुलांचे संगोपन करण्याची सुद्धा जतची
लायकी नाही अशी जतचा जनभचत्सना करतो.

Torvald चे हे बोलणे ऐकल्याबरोबर Nora चे डोळे खाडकन उघडतात.
त्याच्या ह्या प्रजतदक्रयेकडे ती अर्वाक् होऊन बघते. पतीचे खरे खुरे रूप जतच्या समोर
प्रकट झालेले असते. जतच्या मनात पररर्वतचन घडू न येते. जतचा भ्रमजनरास होतो.
आपल्या पतीच्या लेखी खेळण्यातील एका बाहुलीच्या पजलकडे आपली काहीच ककं मत
नाही या र्वास्तर्वतेची िळिळीत िाणीर्व जतला होते.
तेर्वढ्यात Krogstad चे दुसरे पत्र येते, Linde ने त्याचे मन र्वळजर्वल्यामुळे
त्याने तो किचरोखा परत के लेला असतो र्व यापुढे तो आता Nora जर्वरूद्ध काहीच
कारर्वाई करणार नसतो, असे त्यात जलजहलेले असते. ते र्वाचून Torvald ला खूप
हषच होतो. आपली प्रजतष्ठा र्वाचली, आता आपल्या कीतीला कलंक लागणार नाही हे

त्याला उमगून येते. तो आपले बोलणे दफरर्वतो. जतला िमा के ल्याचे सांगतो. ‘बोललेले
जर्वसरून िा’ म्हणतो. आता आपला संसार पूर्वचर्वत सुखाचा होईल असे आश्वासन देतो.
पण नोराने घर सोडण्याचा जनश्चय के लेला असते. हे ऐकू न त्याला धक्का बसतो.
काही िणांपूर्वी मुलांचे संगोपन करण्यास लायक नसलेली स्त्री आता संकट टळल्यार्वर
कशी लायक झाली? तो संकटात होता तेव्हा जतने त्याग के ला होता. आता ती संकटात
होती तर जतची जनभचत्सना होत होती. त्याचा त्याग जतच्या त्यागासारखा नव्हता,
त्याला मयाचदा होत्या.
तो म्हणतो,

‘I would gladly toil day and night for you, Nora, enduring
all manner of sorrow and distress, But nobody sacrifices his
honour for the one he loves.’
ती उत्तरते,

‘Hundreds and thousands of women have.’ १७.
पण आता जतला हे सहन होईनासे होते. आता ह्या जनबुचद्ध त्यागाचा जतला
जतटकारा येतो. ही रूढ परं परा ती आता मोडणार असते. जतच्यातल्या स्त्रीने बंड के लेले
असते म्हणूनच Torvald ने खूप जर्वनर्वण्या करूनही ती थांबली नाही. ती गृहत्याग
करते.
इब्सेनने मांडलेला Nora च्या र्वैर्वाजहक िीर्वनाचा त्याग तत्कालीन
प्रेिकांनाच काय पण नटांनाही नीजतशास्त्राला धक्का देणारा र्वाटला. Hedwig

Niemann Rabbe नार्वाच्या िमचन रं गभूमीर्वरील सुप्रजसद्ध नटीने तर ‘I would
never leave ny children!’ १८. असे उद्गार काढू न इब्सेनला नाटकाचा शेर्वट
बदलायला लार्वला. इब्सेननेही त्यार्वेळी तो बदलला. िमचन संजहतेत शेर्वटी

Torvald, Nora ला म्हणतो, ‘तू सोडू न गेलीस तर मुलं मातृहीन होतील.’ त्यार्वर
Nora म्हणते,
Motherless! (Struggles with herself, lets her travelling
bag fall, and says) Oh, this is a sin against myself, but I
cannot leave them. (Half sinks down by the door.) १९.
परं तु इब्सेनच्या मनाला ते पटले नाही र्व नंतर त्याने तो शेर्वट पूर्वचर्वतच ठे र्वला.
मात्र यार्वरून तत्कालीन समािाला हा कलात्मक र्व आधुजनक उपसंहार पेलर्वला
िाणारा नव्हता हे जसद्ध होते.
इब्सेनने मांडलेला हा अखेरचा संदश
े खरोखरच प्रभार्वशाली, सामथ्यचशाली र्व
स्फोटक होता.
२१ जडसेंबर १८७९ ह्या ददर्वशी Copenhagen येथील Royal

Theatre मध्ये झालेल्या A Doll House चा पजहला प्रयोग पाहून Erik
Bøgh, ‘Folkets Avis’ मध्ये जलजहतो,
‘It is long since any new play was awaited with such
excitement and even longer since a new play brought so

much that is original to the stage, but it is beyond memory
since a play so simple in its action and so everyday in its
dress made a such an impression of artistic mastery….. Not
a single declamatory phrase, no high dramatics, no drop of
blood, not even a tear, never for a moment was the dagger
of tragedy raised…. Every needless line is cut, every
exchange carries the action a step forward, there is not a
superfluous effect in the whole play… the mere fact that the
author succeeded with the help only of these five characters
in keeping our interest sustained throughout the whole
evening is sufficient proof of Ibsen’s technical mastery.’ २०.
यार्वरून इब्सेनने िुने नाट्यतंत्र झुगारून आधुजनक नाट्यतंत्राची प्रजतष्ठापना
ह्या नाटकाद्वारे के ली होती हे जसद्ध होऊ लागले होते. या नाटकात Piece bien

faite (सुजर्वजहत नाटकाचे) तंत्र र्वापरताना इब्सेनने त्याचे आधुजनकीकरण के ले आहे.
या नाटकातील Nora चे पात्र म्हणिे इब्सेनच्या स्र्वभार्वजचत्रणातील उच्चांक
आहे. ती एक बंड करणाऱ्या स्त्री पेिा मुक्त होऊ इजच्छणारीच स्त्री र्वाटते.
त्या काळातील स्त्रीसत्तेच्या पुरस्कत्याचच्या चळर्वळीशी तसेच George

Brandes ने Danish मध्ये भाषांतर के लेल्या Stuart Mill च्या Subjection

of women शी इब्सेन पररजचत होता. स्त्रीसत्तेच्या पुरस्काराची कै र्वारी लेजखका
Comilla Collett ला सुद्धा तो िर्वळू न ओळखत होता. पण तरीही इब्सेनला
स्त्रीसत्तेच्या पुरस्काराचा प्रचार या नाटकातून करायचा नव्हता ककं र्वा उपदेशही
करायचा नव्हता. २६ मे १८९८ या ददर्वशी Christiania येथील ‘The

Norwagian Women’s Rights League’ पुढे भाषण करताना तो म्हणतो,
“I am not even quite clear as to just what this women’s
rights movement really is. To me it has seemed a problem
of humanity in general. And if you read my books carefully
you will understand this. True enough, it is desirable to
solve the problem of women’s right, along with all the
others, but that has not been the whole purpose. My task
has been the description of humanity.” २१.
स्त्री ही अबला असते, जतच्यार्वर पुरूषी कायदे न लादता; जतच्याकडे पराधीन
दृष्टीकोनातून न बघता जतच्या भार्वनांची, त्यागाची कदर मानर्वतेच्या दृष्टीकोनातून
झाली पाजहिे हा तत्र्वजर्वचार त्याला आपल्या कलाकृ तीतून मांडायचा आहे.

GHOSTS (Gengangere) १८८१
इब्सेनचे हे अठरार्वे नाटक.
१२ ऑगस्ट १८८० मध्ये तो Berchtesgaden येथे गेला. त्यार्वेळी त्याची
पत्नी आजण मुलगा नॉर्वचला गेलेले होते. नंतर Munich र्व जडसेंबर मध्ये जहर्वाळा
घालर्वण्यासाठी तो पुऱहा रोमला परत आला. या काळात प्रथमच त्याच्या Pillars of
Society या नाटकाचा पजहला प्रयोग रं गभूमीर्वर होत होता. Byornsen शी त्याची
पुऱहा मैत्री होऊ लागली होती. अमेररके त असलेला Byornsen ही इब्सेनची
र्वतचमानपत्रातून तोंड भरून स्तुती करीत होता.
A Doll House चा शेर्वट बऱ्याच टीकाकारांना खटकला होता. त्याला उत्तर
म्हणून इब्सेनने १८८१ च्या जडसेंबर मध्ये Ghosts हे नाटक जलहून पुरे के ले.
Torvald Helmer पेिा अजधक दुष्ट, व्यसनी र्व व्यजभचारी नर्वऱ्याला सोडू न
िाण्याऐर्विी Mrs. Alving सारे काही सहन करीत आपले र्वैर्वाजहक िीर्वन िगते.
ती Nora पेिा अजधक प्रौढ, अजधक पररपक्व मनोर्वृत्तीची आहे. Pastor Manders
र्वर जतचे प्रेम असूनही त्याच्याशी लग्न न करता ज्याच्यार्वर प्रेम नाही अशा माणसाशी
जतने जर्वर्वाह के लेला असतो, हा जतच्या आयुष्ट्यातला पजहला प्रमाद असतो.
जर्वर्वाहानंतर काही ददर्वसांनी आपल्या नर्वऱ्याची व्यसनाधीता र्व दुष्टता यांची िाणीर्व
झाल्यार्वर ती आपल्या जप्रयकराकडे Pastor Manders कडे येते. पण आता धमचगुरू
बनलेला जतचा जप्रयकर र्वैर्वाजहक आदशाचचे डोस पािून जतला पुऱहा आपल्या भयंकर
कौटुंजबक िीर्वनात परत िाण्याची आज्ञा करतो.

परत आल्यार्वर आपल्या नर्वऱ्याच्या सामाजिक प्रजतष्ठेला धक्का पोहचणार नाही
याची खबरदारी घेण्यात ती यशस्र्वी ठरते. जतचे अंतगचत कौटुंजबक िीर्वन मात्र र्वेगळे
असते. जतच्या नर्वऱ्याच्या मृत्युनंतर Pastor Manders िर्वळ ती आपली र्वास्तर्व
दुगचती उघड करून दाखर्वते,
ऍललर्वंगः या घरात मी पुष्ट्कळ यातना भोगल्या आहेत. त्यांना
संध्याकाळी र्व रात्री घरी ठे र्वण्यात, बाहेर न िाऊ देण्याकररता, त्यांच्या
खोलीत त्यांच्या मद्यपानात त्यांचा िीर्वश्च कं ठश्च दोस्त म्हणून मला भाग
घ्यार्वा लागला. त्यांच्याबरोबर मला जतथे एकटे बसार्वे लागे. त्यांच्या
बरोबर दारू प्यार्वी लागे. त्यांच्या घाणेरड्या, अश्लील गोष्टी ऐकाव्या
लागत, हसार्वे लागे. जबछाऱयार्वर त्यांनी झोपी लागे म्हणून त्या पाशर्वी
शक्तीबरोबर झगडार्वे लागे.
मँडसचः

(कापत) ते सारे तुम्ही सहन करू शकलात?

ऍललर्वंगः माझा मुलगा लहान होता. त्याच्यासाठी मला सारं काही
सहन करार्वं लागलं. पण अपमानाचा अगदी कळस झाला, िेव्हा- माझी
मोलकरीणच- तेव्हा हे सगळे चाळे बंद झाले पाजहिेत असा मी जनश्चय
के ला. साऱ्या गोष्टी पूणचपणे मी आपल्या ताब्यात घेतल्या—पूणचपणे—
त्यांच्या र्व दुसऱ्यांच्याही! माझ्यािर्वळ त्यांच्याजर्वरूद्ध एक शस्त्र होते. ते
बोलू शकत नव्हते. अशा पररजस्थतीत ऑसर्वल्डला दुसऱ्या रठकाणी
पाठर्वार्वे लागले. तो त्यार्वेळी सात र्वषांचा असेल. त्याला काही गोष्टी ददसत
असत. र्व लहान मुले प्रश् जर्वचारतात, त्याप्रमाणे तो मला जर्वचारी. मी ते
सारे सहन के ले. ह्या दूजषत घराच्या र्वातार्वरणात तो र्वाढला तर त्याचे
िीणे जर्वषारी होईल असे मला र्वाटले, म्हणूनच मी त्याला दूर पाठर्वून ददले.

आजण र्वजडल जिर्वंत असेपयंत त्याने ह्या घरात पाऊल टाकले नाही. आता
कळले सारे ? मला काय दुःख झाले असेल ते माझे मलाच माहीत! २२
Mrs. Alving ही संपूणचपणे आपल्या नर्वऱ्याला अपराधी समित नाही. त्याचा
स्र्वभार्व, िीर्वनाजर्वषयीचे त्याचे नैसर्गचक प्रेम या दृष्टीने त्याला ते व्यक्त करायला या
शुष्ट्क, ढोंगी, जनरस िीर्वनात आनंदाचा योग्य मागच जमळण्याऐर्विी उच्छृ ंखलता
जमळते आजण यामुळेच तो व्यजभचारी होतो. त्या गरोदर मोलकरणीला लाच म्हणून
मोठी रक्कम देण्यात येते. Ingstrand नार्वाच्या एका सुताराशी जतचे लग्न लार्वून
देण्यात येते. सारे काही शांत होते. ती व्यर्वहारी आजण कायचकुशल असल्याने आपल्या
घराची सांपजत्तक जस्थती सुधारते र्व घराचा बाह्य डौलही जबघडू देत नाही. पतीच्या
पैशाला हात न लार्वता त्याचा जर्वजनयोग त्याच्या स्मृतीप्रीत्यथच एक अनाथाश्रम
काढण्यासाठी ती करते. ह्या अनाथाश्रमाच्या उद्घाटनाची तयारी चालली असतानाच
नाटकाला सुरूर्वात होते.
यार्वेळी जतचा मुलगा Oswald हा पॅररसहून आलेला असतो. त्याला त्या
िागेतील र्वातार्वरण जनराशािनक र्वाटत असते. काम करणे म्हणिे एखाद्या
पापाबद्दलची जशिा र्वाटते. त्याच्या जचत्रकलेतच फक्त त्याला काहीसा आनंद जमळत
असतो. त्याला एका गुप्त रोगाने पछाडलेले असते आजण त्यातून आपल्याला र्वेड लागेल
अशी भीती त्याच्या मनात सदैर्व रुं िी घालत असते. मात्र या व्याधीच्या मूळ
कारणाजर्वषयी तो अनजभज्ञच असतो. त्याचे स्र्वतःचे िीर्वन संपूणचपणे जनमचळ असते.
त्यामुळे हा आिार आनुर्वंजशक असून त्याच्या मुळाशी आपल्या र्वजडलांचे चाररत्र्य
आहे ही कल्पनाच त्याला सहन होणारी नसते. याबद्दलची त्याची भ्रांत मनःजस्थती
आजण अजर्वरत लचंतन यामुळे तो अजधकच अस्र्वस्थ बनत िातो. मात्र Mrs. Alving
ला या लिणाचा पूणच अथच र्व उगम ठाऊक असतो. या संकटात ती त्याला कोणतीही
मदत करायला तयार होते.

Oswald चे Regine र्वर प्रेम असते. पण ती खरोखर Ingstrand ची मुलगी
नसून Oswald च्याच जपत्याची अनौरस मुलगी म्हणिेच Oswald ची सार्वत्र बजहण
असते हे त्याला माजहत नसते.
शेर्वटी Mrs. Alving, Oswald ला त्याच्या जपत्याच्या गतिीर्वनातील सत्य
घटना सांगते. पण Paster Manders ला हे अनैजतक र्वाटते.
अखेर प्रजतकात्मक अनाथाश्रमाला आग लागते. आपल्या र्वजडलांच्या स्मृतीचे हे
प्रजतक र्वाचजर्वण्याचा Oswald खूप प्रयत्न करतो. त्यात तो इतका थकतो की दुसऱ्या
ददर्वशी सकाळी तो कोसळतो र्व आपली जर्वचारशक्ती गमार्वून बसतो. नाटकाच्या
शेर्वटी Oswald मूखचपणे सूयाचसाठी रडतो तेव्हा Mrs. Alving जनराशेने चक्काचूर
होते. ती त्याच्या बािूला उभी राहते पण असाध्य व्याधीने दुबळ्या झालेल्या
खुरडणाऱ्या एकु लत्या एक मुलार्वर दया येऊन त्याला या यातनांपासून मुक्त
करण्यासाठी िहर द्यार्वे की न द्यार्वे हे जतला ठरजर्वता येत नाही.
‘The fault lies in the fact that the whole of mankind is a
failure.’२३
ह्या Ghosts च्या रटपणातील र्वाक्याची यथाथचता इब्सेन ह्या प्रसंगातून प्रकट
करतो.
इब्सेनच्या समकालीनांनी ज्याप्रमाणे A Doll House कडे प्रथमतः जस्त्रयांच्या
हक्काचे नाटक म्हणून पाजहले. तसेच Ghosts कडेही प्रथम शारररीक व्याधीचे नाटक
म्हणूनच पाजहले.

बाप व्याजभचारी म्हणून Oswald ला दुधचर व्याधी िडत नाही तर आई ढोंगी,
लब्धप्रजतजष्ठत, र्वरुन आदशच, नीजतर्वादी पण अंतगचत अनैजतक व्यजभचारी अशा
समािाची आज्ञा पाळते म्हणून.
इब्सेनने या नाटकात कृ तीपेिा संभाषणार्वर अजधक भर ददला आहे. मात्र
त्यातून दूजषत जर्वर्वाह, लैंजगक गैरर्वतचन, संभोगिऱय रोग ह्या सामाजिक गुप्त दोषांर्वर
सरळ सरळ र्वार आजण प्रहार के ले आहेत.
उघडी गटारं , दकळसर्वाणी, उघडी िखम, घाणेरडे सार्वचिजनक कृ त्य, दारे आजण
जखडक्या उघडे असलेले महारोग्यांचे इजस्पतळ, प्रामाजणक गजलच्छपणा, इब्सेनचे
जर्वषण्ण आजण दुगंधीयुक्त िग.... जनखालस जबभत्स आजण सडके .... अिरशः कु िके
मांस, इब्सेनचे सर्वाचत नासके कु िके नाटक इ. त्याच्या नाटकाजर्वषयी तर अहंकारी
आजण गचाळ, धमचर्वेडा अशी इब्सेनर्वर जचखलफे क करण्यात आली. समाि जनदचयतेने
इब्सेनर्वर असा खर्वळला होता याचे कारण म्हणिे समािाचीच जनदचयता त्याने उघडी
नागडी करुन दाखजर्वली होती म्हणून.
‘पण आि िरी Ghosts चा खरा अथच लोकांना उमगला नाही तरी र्वाङ्मयाचा
इजतहास त्याचा जनजश्चतच जनदेश करील.’ असे इब्सेन म्हटला तरी त्या दीघचकाळाच्या
जनणचयाची र्वाट न पाहता आपली मानहानी करणाऱ्यांना त्याने आपल्या An Enemy
of the people ह्या आगामी नाटकातून लर्वकरच उत्तर ददले.

AN ENEMY OF THE PEOPLE (En Folkefinde)
१८८२
इब्सेनचे हे एकोजणसार्वे नाटक.
१८८२ च्या माचचमध्ये इब्सेन आपले नर्वे नाटक जलजहण्यात अजतशय गकच होता.
दर दोन र्वषांत एक नाटक जलजहण्याचा पायंडा त्याने मोडला होता. Ghosts ह्या
नाटकाने जनमाचण झालेल्या र्वादळाचे इब्सेनने जनरीिण आजण पररशीलन के ले. त्याची
पररणती म्हणिे An Enemy of the People ची जनर्मचती होय. ९ सप्टेंबर १८८२
Fredrik Hegel ला जलजहलेल्या पत्रात ह्या नाटकातील प्रमुख पात्रांबद्दल तो म्हणतो,
Doctor Stockmann and I got excellently together, we agree about
so many things, but the doctor is more muddle-headed than I am.
२४.
ह्या नाटकाचे कथानक अगदी साधे आहेः
नॉर्वेमधील लहानशा शहरात औषधी पाण्याच्या झऱ्यािर्वळ मोठी स्नानगृहे
बांधण्यात येतात. ह्या स्नानगृहातील औषधी पाण्याच्या आकषचणाने तेथे अनेक प्रर्वासी
येऊ लागतात. त्यामुळे शहराचा महसूल र्वाढू लागतो. ह्या स्नानगृहाच्या संघटनेत
धजनक लोक असून Peter Stockmann हा त्यांचा अध्यि आजण त्या शहराचा
महापौर असतो. त्याचा सख्खा भाऊ Thomas Stockmann हा तेथेच र्वैद्यकीय
अजधकारी असतो.
पजहल्या काही ददर्वसांच्या अनुभर्वार्वरून स्नानगृहांच्या पाण्यात रोगिंतू
असार्वेत अशी डॉ. स्टॉकमनला शंका येते. म्हणून तो तज्ज्ञांकडे त्या पाण्याचा नमुना
तपासणीसाठी पाठर्वतो. तज्ज्ञांचा ररपोटच येतो आजण त्याचे अनुमान खरे ठरते.

स्नानगृहांच्या बांधणीत दुरूस्ती करणे हा त्यार्वर उपाय असतो. कारण ह्या
स्नानगृहांच्या र्वरच्या बािूला काही कारखाने असतात. स्नानगृहांच्या फु टलेल्या
पाईप्समध्ये ह्या कारखाऱयांचे घाण सांडपाणी पाझरत असल्यामुळे ते औषधी पाणी
अजतशय दूजषत झालेले असते र्व त्यामुळे आरोग्याला मोठी बाधा जनमाचण होण्याची
शक्यता जनमाचण होते.
परं तु ज्या भांडर्वलदारांनी तेथे भांडर्वल ओतून ती स्नानगृहे बांधलेली असतात
त्यांना ही गोष्ट पटत नाही. कारण दुरूस्ती करण्यासाठी फार मोठा खचच येणार असतो.
स्नानगृहे बांधण्यापूर्वी ह्या योिनेतील अशा संभाव्य धोक्यांची िाणीर्व Dr.
Stockmann ने ददलेली असते. तो जर्वचार न करता नको तेथून पाणी घेतल्याने हे
प्रकरण उद्भर्वलेले असते. त्यामुळे आता दुरूस्ती करण्यात त्यांच्या प्रजतष्ठेलाही धोका
पोहचणार असतो. जशर्वाय हे पाणी दूजषत आहे असे एकदा िाहीर झाले की
स्नानगृहाबद्दलचे आकषचण नाहीसे होण्याची भीती असते. दुरूस्ती करण्यात बराच
मोठा कालखंड िाणार असतो. त्या शहरात भांडर्वलदार र्व सर्वचसामाऱय िनता असे
दोन र्वगच असतात. त्यातली सर्वचसामाऱय िनतेने सत्याचा पि असलेल्या Dr.
Stockmann ला भांडर्वलदार र्वगाचजर्वरूद्ध उभे के लेले असते. Peter Stockmann
मात्र Dr. Stockmann चा दूजषत पाण्याचा ररपोटच र्वतचमानपत्रात प्रजसद्ध करण्यात
के र्वढे नुकसान आहे हे दाखर्वून देतो. त्यार्वर जर्वश्वास ठे र्वून काही लोक Dr.
Stockmann ला पाठठं बा देण्यास नकार देतात. एर्वढेच नव्हे तर Dr. Stockmann
स्र्वतःच्या खचाचने तो ररपोटच छापू पाहतो तेव्हा त्याला अडथळे आणतात. तो सभा
घेऊन लोकांच्या कानार्वर ही गोष्ट प्रत्यि घालू पाहतो तेव्हा त्याच्या सभेलाही ते
िागा जमळू देत नाहीत.

Kierkegarrd च्या बहुतेक कल्पनांचा अथच इब्सेनच्या लेखनातील कल्पनांशी
जमळता िुळता र्वाटतो. Kierkagarrd चे Truth is in the minority आजण Dr.
Stockmann चे The minority is always right p.- 187.
१८८२ च्या उऱहाळयातील र्वसंत ऋतूतून Ghosts बद्दलचे र्वादळ अिून संपल
नव्हते तेव्हा इब्सेनने आपल्या नव्या नाटकास सुरूर्वात के ली. त्याचे हे नर्वे नाटक
अनपेजित गतीने जलजहले गेले. ह्या नाटकाबद्दल इब्सेन स्र्वतः म्हणतो, ‘काल मी एक
नर्वी नाट्यकृ ती जनमाचण के ली त्याला An Enemy Of the People हे शीषचक ददलेले
असून ते पाच अंकात आहे, मी त्याला सुखांजतका म्हणार्वे की साधे नाटक म्हणार्वे
याबद्दल माझे मत काहीसे अजनजश्चत आहे. त्यात सुखांजतके चीच पात्रे अजधक आहेत
पण याचा मूळ जर्वषय सुद्धा गंभीरच आहे.’ Hegel ला त्याची पक्की प्रत पाठर्वताना
तो म्हणतो, ‘हे नाटक जलजहण्यात एक प्रकारची मौि होती. हे नाटक जलहून झाल्यार्वर
मला एक प्रकारची शूऱयता र्वाटते आजण काहीतरी जहरार्वून नेल्यासारखे मला र्वाटते
आहे. डॉ. स्टॉकमन आजण मी उत्कृ ष्ट ठरलो आहोत, आम्ही बऱ्याच गोष्टींच्या बाबतीत
एकमेकांशी सहमत झालो आहोत. परं तु डॉ, स्टॉकमनचे डोके माझ्यापेिा अजधक
गोंधळलेले आहे आजण याव्यजतररक्त माझ्यापेिा त्याची काही र्वैजशष्ट्ट्ये अशी आहेत
की ती त्याच्या तोंडू न िे काही जनघेल ते लोक त्यामुळे सहन करतील. िर तू हे
हस्तजलजखत र्वाचलेस तर माझ्या ह्या मताशी तू सहमत होशील.’ इब्सेनला हे नाटक
जलहायला इतर नाटकांपेिा फारच कमी काळ लागला. ह्याचे कारण त्याच्या मनात
Ghosts हे नाटक जलजहण्यापूर्वीच ते घोळत असार्वे. कारण Janson च्या डायरीत
नमूद के लेल्या त्याच्या संभाषणातील मतांचे स्पष्टीकरण पुढे डॉ. स्टॉकमनच्या
संर्वादात ददसते.

‘आि इब्सेनने आजण मी फ्रेंच रािकारणार्वर चचाच के ली. जर्वशेषतः मठांमधून
साधू लोकांची िी हकालपट्टी झाली त्याबद्दल. इब्सेनला ह्याबद्दल खूपच खेद र्वाटला.
आजण तो म्हणालाः ‘मी नेहमी म्हणायचो नाही का की तुम्ही लोकशाहीर्वादी लोक
सर्वाचत अजधक र्वाईट र्व िुलमी आहात ते? तुम्ही र्वैयजक्तक स्र्वातंत्र्याला महत्त्र्व देत
नाहीत. प्रिासत्ताक (लोकशाहीर्वाद) हा सरकारचा असा काही प्रकार आहे िो
र्वैयजक्तक स्र्वातंत्र्याला मानमरातब द्यायची कमी संधी देतो.... बहुमत म्हणिे काय ?
अज्ञानी समूह. बुजद्धर्वादी लोक अल्पसंख्यच असतात. बहुसंख्य लोकांपैकी दकती लोक
आपले मत धारण करू शकतात असे तुम्हाला र्वाटते? समािर्वादी आजण शूऱयर्वादी
लोकांचीच मला दया येते. त्यांना काहीतरी मोकळ्या मनाचे र्व सुसंगत असे हर्वे
असते.’
सौ. स्टॉकमनः बलर्वान- आता?
डॉ.स्टॉकमनः होय! मी पुढे िाईन आणखी! ह्या साऱ्या िगात मी बलर्वान
राहीन..... शूS! अिून तू ह्याबद्दल बोलायलाच नको. पण मी एक मोठा शोध लार्वला
आहे.
सौ. स्टॉकमनः पुऱहा नको!
डॉ.स्टॉकमनः होय! होय! (सर्वांना त्याच्याभोर्वती िमा करून कु िबुितो.) खरी
गोष्ट ही आहे- असे पहा की तोच मनुष्ट्य सर्वचशक्तीमान िो सगळ्या िगाजर्वरूद्ध एकटा
लढायला तयार होतो.

An Enemy of The People च्या कथानकाचा उगम र्वस्तुतः दोन
प्रसंगातून उद्भर्वला आहे. Alfred Meisner नार्वाच्या म्युजनक मधल्या इब्सेनच्या
एका िमचन कर्वीजमत्राने त्याला सांजगतले की Teiplitz मधील १८३० मध्ये औषधी
पाण्याच्या झऱ्यार्वर त्याचे र्वडील एक मेजडकल ऑदफसर होते र्व तेथे कॉलऱ्याची साथ
सुरू झाल्यार्वर लोकांना डॉक्टरने त्याबद्दल तशी िाणीर्व करून ददली. पररणामी
मौसम खराब झाला आजण Teiplitz चे नागररक त्यार्वर इतके जचडले की त्यांनी
डॉक्टरांच्या घरार्वर दगडांचा मारा के ला आजण त्याला गार्वातून पळू न िायला भाग
पाडले.
नंतर नॉर्वेमधील एक के स अशी होती की Hegel Thaulow नार्वाचा एक
औषधजर्वक्रेता (chemist) होता त्याने Christiania steam kitchen र्वर
िर्वळ िर्वळ दहा र्वषांपासून दररद्री लोकांबद्दल ते आपले कतचव्य पार पाडत नाहीत
म्हणून क्रोधाने हल्ला चढर्वला होता. १८७४ मध्ये िेव्हा इब्सेनने नॉर्वेला भेट ददली
तेव्हा त्याने ह्या जर्वषयार्वर तेथे भाषण के ले. आजण २३ फे ब्रुर्वारी १८८१ मध्ये तो
र्वारला. Steam Kitchen च्या र्वार्षचक सभेत त्याने हे तयार के लेले भाषण के ले.
जमठटंगच्या चेअरमननी त्याला ते र्वाचण्यास प्रजतबंध के ला. आजण शेर्वटी लोक त्यास
िबरदस्तीने ते त्या घोळक्याच्या मध्यभागी धरून मागे घ्यायला सांगू लागले.
इब्सेनने त्या सभेचा र्वृत्तांत २४ फे ब्रुर्वारी च्या Aftenposten मध्ये र्वाचला
त्यार्वेळी Ghosts च्या स्र्वीकृ तीबद्दल त्याच्या बद्दलच्या रागाने कळस गाठलेला
होता. त्यार्वेळी त्याला ह्या लहरी म्हाताऱ्याबद्दल कळले असार्वे र्व त्याच्या
त्यासारख्याच दयाळू अंतःकरणाची िाणीर्व झाली असार्वी.

Ibsen- Michael Meyer p. 517 to 532.

‘AN Enemy of The people’ हे नाटक औषधी पाण्याच्या झऱ्याच्या
डॉक्टरची (स्नानगृहाच्या डॉक्टरची) गोष्ट आहे. हा डॉक्टर ज्या शहराचे उत्पन्न
स्नानगृहांर्वर अर्वलंबून आहे ती स्नानगृहे दूजषत आहेत असा शोध लार्वतो. सुरूर्वातीला
लोक त्याची लोकांचा उपकारकताच म्हणून स्तुती करतात. परं तु त्यांना िेव्हा असे
कळते की अनेक ददर्वस ही स्नानगृहे बंद पाडार्वी लागतील आजण शहरातील उत्पन्नार्वर
त्याचा पररणाम होईल तेव्हा ते त्याच्या जर्वरूद्ध उभे ठाकतात. िेव्हा आपली मते
प्रदर्शचत करण्याच्या उद्देशाने तो सभा घेतो तेव्हा लोक त्याला लोकांचा शत्रू म्हणतात
(ठरर्वतात.) रोममध्ये असताना इब्सेन िी मते प्रकट करतो तीच मते चौथ्या सुप्रजसद्ध
अंकात डॉ. स्पष्ट करतोः
मी रािकारणी नाही! मला ठाऊक आहे ते! तरूण र्वृिर्वारटके तील बकरे आहेत
हे, ते सारं काही नष्ट करतात-!...
सत्याचा आजण स्र्वातंत्र्याचा सर्वाचत भयंकर शत्रू म्हणिे बहुमत होय! ज्यापासून
भीती र्वाटार्वी असे दृढ, उदार क्रूर बहुमत!... कोणत्याही देशाचे हे बहुमत कोठे
असते? शहाण्यांमध्ये की मुखांत? मला र्वाटते मूखच लोकांचे भीतीदायक र्व जचरडू न
टाकणारे बहुमत सर्वच िगात असते ह्या मताशी तुम्ही सहमत असाल. पण मुखांनी
शहाण्यांर्वर राज्य करणे हे बरे नव्हे! होय, होय तुम्ही माझ्यार्वर ओरडू शकता पण
माझी चूक आहे असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. बहुमताला शक्ती असते, दुदर्व
ै ाने - पण
बहुमत ऱयाय्य नसते! िे काही बरोबर असतात ते थोडेसे जर्वलग माझ्यासारखे
व्यजक्तमत्त्र्व असलेले. अल्पसंख्यांक (minority अल्पमताचे) नेहमीच बरोबर
असतात.

िेव्हा डॉ. स्टॉकमनच्या मुलीला कामार्वरून हाकलून ददले िाते, त्याचे रोगी
त्याच्यार्वर बजहष्ट्कार टाकतात आजण त्याने आपल्या बायकामुलांना घेऊन दूर जनघून
िार्वे म्हणून त्याच्या घरार्वर दगडफे क करतात, घरांच्या जखडक्यांची तार्वदाने
फोडतात तरीही तो न डगमगता तेथेच रहायचे ठरर्वतो. दररद्री लोकांपासून सुरूर्वात
करून त्यांना पुनर्शचजित करण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरर्वतो तेव्हाची त्याची
प्रजतदक्रयाः
डॉ.स्टॉकमनः एकदा मी ह्या जमश्र िातींच्या प्राण्यांर्वर प्रयोग करून पाहणार
आहे. काही र्वेळा त्यांची डोकी रठकाणार्वर नसतात.
आयजलफः पण मग आपण स्र्वतंत्र आजण अमीर उमरार्व झाल्यार्वर काय
करायचे?
डॉ.स्टॉकमनः मग माझ्या मुलांनो तुम्ही ह्या जतरस्करणीय रािकारण्यांचा
पाठलाग अटलांरटक महासागरात करा!
सौ. स्टॉकमनः आपण अशी आशा करूया की रािकारणी राहणारच नाहीत मग
तुम्ही कोणाचा पाठलाग कराल टॉमस?
डॉ.स्टॉकमनः तू अगदीच र्वेडी झालीस का कॅ थेरीन? पाठलाग करू, िेव्हा मी
ह्या शहरात सगळ्यात बलर्वान राहीन.

20. THE WILD DUCK
[VILDANDEN]
Play In Five Acts
(1884)
इब्सेनचे हे जर्वसार्वे नाटक.
Peer Gynt आजण Brand ह्यातील संबंधांसारखे The Wild Duck आजण
An Enemy of the People चे संबंध असमान नाहीत. िर Peer हा Brand चे
सहेतूक जर्वडंबन आहे तर The Wild Duck मधील प्रबल चैतऱय हे सर्वचथा प्रत्यि डॉ.
स्टॉकमनचे जर्वडंबन आहे. पण ज्या अथी Peer Gynt चा अंतःप्रर्वाह हा ज्र्वलंत
जर्वश्वास आहे, The Wild duck मानर्वतेच्या पूणच जनराशेच्या मनोर्वृत्तीतच जलजहले
गेले असले पाजहिे- जर्वशेषतः िो शोकात्म नाही असा सामाऱयतः शोकांजतके च्या
भागाबरोबर. इब्सेनच्या ह्या आधीच्या नाटकात Dr Stockman ने आपल्या पिाचे
(सत्याचे) िे काही समथचन के ले असेल तर ते हे की, लोकांना सत्याच्या नग्नतेशी तोंड
द्यार्वे लागले तर तेच सत्य जनर्र्वचर्वादपणे त्यांना घातक ठरते, ह्या कल्पनेर्वर
आधारलेल्या िीर्वनाचे जचत्र त्याने सादर के ले आहे. ‘िे असत्यार्वर िगतात, त्या
साऱ्यांचा उपद्रर्वी िनार्वरांप्रमाणे समूळ नायनाट करायला हर्वा,’ हे स्टॉकमनचे र्वचन
आता, ‘िरी ही असत्यासाठी सहेतूक माफीची जर्वनंती असली तरी ज्याच्या जशर्वाय
िीर्वन नेहमीच असह्य होते अशा खोटेपणा र्व भ्रमासाठी’ अशी जर्वरोधी (दृजष्टकोन)

बािू दशचर्वते. पात्रांपैकी एक डॉक्टरसुद्धा- ह्या नाटकात म्हणतो की ‘सामाऱय
माणसाच्या िीर्वनातील भ्रम जहरार्वून घ्या म्हणिे एका झटक्यात त्याचा आनंद
जहरार्वून घेतला असे होईल.’ The Wild Duck च्या ओळींमधील गालातले हास्य
गृहीत धरूनही इब्सेनची ही सर्वाचत कटू नाट्यकृ ती म्हणार्वी लागेल. इच्छा असूनही
ज्याला आपल्या िीर्वन भ्रमापासून आजण स्र्वतःच्या फसर्वणुकीपासून जर्वलग होता येत
नाही अशा Hjalmar Ekdal सारख्या सामाऱय माणसार्वर आत्मसािात्काराच्या
त्याच्या प्रमुख प्रचोदनाची आग्रह )urge) कसोटी त्याने लार्वलेली आहे. िे त्याला
दररोिच्या भाकरीपेिा कमी गरिेचे र्वाटत नाही र्व िो त्यालाही कळला नाही,
त्याच्या स्र्वाभाजर्वक पलायनर्वादी र्वृत्तीमुळे त्याच्या प्रत्येक र्वक्तृ त्र्वपूणच जर्वक्रमानंतर
तो दलदलीत अजधकाजधक खोलच बुडत िातो त्या उच्च हक्काच्या नार्वाखाली तो
स्र्वतःपुढे र्व इतरांपुढेही ही कृ ती करीत असार्वा.
Hjalmar Ekdal च्या पात्रात त्याचा अभार्वाने समार्वेश आहे. तारूण्यात त्याला
र्वाईट र्वळण लागलेले असते. आपल्या र्वजडलांचे ददर्वाळे जनघाल्यानंतर तोही
इब्सेनसारखाच दुदर्व
ै ाकडे ओढला िातो. िेव्हा उध्र्वस्त झालेला हा रूपेरी के सांचा
म्हातारा (तो अलंकाररक भाषेत तसे म्हणतो) बंददर्वासात बसतो तेव्हा यलमार स्र्वतः
जर्वद्यापीठाचा अभ्यास सोडू न आधी मोलकरीण असलेल्या गीनाशी जर्वर्वाह करतो
आजण एका उपनगरात फोटोग्राफरचा धंदा सुरू करतो. ह्याचा अथच सामाजिक
हल्लाच, (descent, उतरण, र्वंश) पण िो त्याच्या िीर्वनाचा आर्वश्यक भाग बनला
आहे अशा नेहमीच स्र्वतःच्या फसर्वणुकीच्या समाधानात सांत्र्वन शोधणारा,
स्र्वभार्वतःच िी काही जस्थती त्याला प्राप्त झालेली आहे, तीत आपले घर
चालर्वणाऱ्यांपैकीच एक दुबचल असा हा Hjalmar आहे.
त्याच्या फोटोग्राफीचा धंदा फारसा फायदेशीर नव्हता, पण ह्यातून िरी माफक
समाधान त्याला जमळत असले तरी ह्यामुळे आत्मसंतुष्टतेपासून त्याला मज्जार्व होऊ

शकत नव्हता. तो काबाडकष्ट करणाऱ्या गीनाबरोबर एकोप्याने र्व काहीशा भ्रजमष्ट
झालेल्या बापाबरोबर र्व त्या र्वयातली मुलगी त्यार्वर जितके अजधक प्रेम करू शकते
अशा खूप प्रेमळ मुलीबरोबर राहत होता. गीना आजण हेदजर्वग त्याच्या फोटोग्राफीच्या
काबाडकष्टाच्या कामात त्याला आनंदाने मदत करतात, िेणेकरून तो स्र्वतःला
प्रगतीपथार्वर नेण्याच्या शोधामध्ये तल्लीन होऊ शकतो, ददर्वास्र्वप्न पाहू शकतो र्व
त्या शोधामुळेच तो त्याच्या आईर्वजडलांनी िे कु टुंबाचे नार्व गमार्वलेले असते ते तो
परत जमळर्वणार असतो. िोपयंत त्याच्या र्व गीनाच्या अजस्तत्र्वात ग्रेगसच र्वलच
ढर्वळाढर्वळ करीत नाही तोपयंत तो र्वास्तजर्वक त्याच्या कु र्वतीच्या माणसाइतकाच
समाधानी असतो.

२
ज्या काळाच्या दरम्यान अनेक घटना घडू न गेलेल्या असतात अशा पंधरा
र्वषांच्या अर्वधीनंतर हेल्मर आजण ग्रेगसच यांची भेट होते. ग्रेगसचचे र्वडील हे श्रीमंत
उद्योगपती आहेत, पण ही संपत्ती त्यांनी नीच प्रकारच्या मागाचने जमळर्वली आहे र्व
त्याचा बळी हेल्मरचा उध्र्वस्त म्हातारा बाप एकदाल होता. त्या काळात एक
अजधकारी आजण सामथ्यचर्वान जशकारी असलेला एकदाल खटल्यानंतर र्वाळीत
टाकल्यागत होतो, जिथे र्वाळलेली जिसमसची झाडे असतात, पाळीर्व ससे कोंबड्या
आजण कबुतरांनी पोटमाळ्याची खोली भरलेली असते अशा त्याच्या मुलाच्या घरात
तो आश्रय घेतो. ही खोली त्याच्या जशकारीसाठी बािूला काढू न ठे र्वलेली असते. त्याच
पोटमाळ्यात हेदजर्वगची पाळीर्व लंगडी र्वनहंसी असते. त्या पजिणीला म्हाताऱ्या
हॅकोन र्वलचच्या बंदक
ू ीची गोळी लागून ती दलदलीत पडलेली होती. पण ती र्वाचर्वली
गेली आजण नंतर लहानग्या हेदजर्वगला ददली गेली. जतने जतला माणसाळजर्वले आजण
जतच्यार्वर जतचा खूप िीर्व िडला. कारण की त्या एकट्या लंगड्या पक्ष्याची काळिी
घेणारं जतच्याजशर्वाय कु णीच नव्हतं. एकदालचा पूर्वीचा भागीदार जर्वलासात र्व
र्वैभर्वात राहत असतो. पण दोन भाडेकरू जर्वजचत्रपणे एकत्र गुंफलेले असतात.
म्हाताऱ्या एकदालच्या अपकीतीनंतर र्वलच हेल्मरला फोटोग्राफीचं प्रजशिण घ्यायला

र्व धंदर्व
े ाईक स्टु जडयो टाकायला मदत करतो. नंतर काही अनेक कारणांमुळे पूर्वीच्या
मोलकरणीशी- गीनाशी हेल्मरचे लग्न लार्वून द्यायला र्वलचच िबाबदार असतो.
त्रासदायक र्व मज्जातंतूचा जर्वकार असलेल्या पत्नीपासून (ग्रेगसचच्या आईपासून) संबंध
तोडू न तो गीनासह इतर बायकांच्या मागे लागतो. पण गीना िेव्हा गरोदर राहते
तेव्हा तो पटकन जतला हेल्मरच्या गळ्यात बांधतो. हेल्मरला ह्याबाबत काहीच
कल्पना नसते. ते जर्वर्वाहीत िोडपे जस्थरस्थार्वर होते. लहानग्या हेदजर्वगचे आपण
जपता आहोत ह्या आनंदात तो असतो. आजण त्याच्या बाबतीत हे अज्ञान म्हणिे एक
जनखालस आनंदच असतो. त्याच्या उपनगरातल्या अजस्तत्र्वाला कशापासूनही त्रास
पोहोचत नसतो. आजण कायचिमतेने व्यर्वहारी र्व काहीशी आज्ञाधारक असलेली गीना
पंधरा र्वषांच्या दरम्यान आपल्या नर्वऱ्याशी एकिीर्व झालेली असते. आजण हया
सगळ्या गोष्टींना ग्रेगसचच्या पुनःप्रकटीकरणामुळे अचानकच हादरा बसतो.
ग्रेगसच र्वलच हा एककल्ली भार्वनाप्रधान र्व तऱ्हेर्वाईक मनोर्वृत्तीचा असतो. त्याचे
सारे काही ‘सत्य आजण शुजचतेसाठी’ )truth and integrity( असते. तो त्याच्या
आईच्या मानजसक जर्वकृ तीने पछाडलेला र्व आपल्या व्यसनी बापाचा (ज्याचा भूतकाळ
त्याला ठाऊक असतो) जतटकारा करणारा असतो. तथाजप ग्रेगसच छळर्वादी सद्सजद्वर्वेक
बुद्धीच्या झटक्याने जखन्न झालेला असतो. कारण काही ददर्वसांपूर्वी िेव्हा एकदालर्वर
खटला भरला गेला होता तेव्हा चौकटीमागच्या सत्याजर्वषयी ब्र शब्दही काढार्वयाचा
नाही म्हणून त्याच्या आईर्वजडलांकडू न त्याला गुरकार्वण्यात आलेले असते.
सूक्ष्मदृष्टीच्या आजण जर्वनोददृष्टीच्या अभार्वामुळे त्याला सशासारख्या जनरूपद्रर्वी
हेल्मर एकदालर्वर त्याच्या ‘ध्येयाच्या र्वारसा हक्कांचा’-)claims of the ideal(
प्रयोग करणे अजधक सोपे र्वाटले.
गीनाच्या भूतकाळाबद्दल हेल्मर संशयसुद्धा घेत नाही हे कळल्यार्वर ग्रेगसच असे
ठरर्वतो की आपल्या जमत्राचे लग्न हे फसर्वणूक आजण खोटेपणा यार्वर आधारलेले राहू
नये तर ते प्रामाजणकपणार्वर आधारलेले असार्वे. ह्या पती-पत्नीच्या अंतःकरणात हाच
प्रांिळपणा खरे पररर्वतचन घडर्वून आणेल आजण मग अशा ररतीने त्यांच्या संयोगाचे

रूपांतर खऱ्या जर्वर्वाहात होईल आजण अशा ह्या उत्कृ ष्ट हेतूने प्रेररत होऊन तो गीनाचे
र्वलचशी असलेले पूर्वच संबंध हेल्मरला कथन करतो.
परं तु अंतगचत पररर्वतचनाचे कोणतेही जचऱह ददसत नाही. िरी तो उथळ असला
तरी हेल्मरला असे र्वाटते की ग्रेगसचला आपल्याकडू न काहीतरी भव्य आजण अमयाचद
अशी अपेिा आहे. त्याच्या अपेिेर्वर पूणचपणे राहण्याची त्याची इच्छा आहे. (ज्याबद्दल
त्याला स्र्वतःलाच काही समित नाही.) म्हणून तो एखाद्या पोपटासारखे त्याच्या
जमत्राची आदशचर्वादी ब्रीदर्वाक्ये म्हणत असतो. पण त्याच र्वेळेला तो गंभीरपणे
घायाळ झालेल्या नर्वऱ्याचीही भूजमका करतो. आजण उत्तरोत्तर स्र्वतःला हास्यास्पद,
िुद्र, ग्राम्य आजण सर्वच बाबतीत अनजभज्ञ बनजर्वत िातो.
खरी गोष्ट अशी असते की कमी व्यर्वहारी असलेल्या गीनाला हेल्मर र्व त्याच्या
व्यर्वहाराजर्वषयी काय होईल ह्याबद्दल कल्पना असते, पण ज्या गोष्टी ती आता पार
जर्वसरून गेलेली असते त्या र्वलच बद्दलच्या िुऱया गोष्टींनी ती खूपच गोंधळात पडते.
ती ग्रेगसचच्या अत्यंत मूखच अशा ध्येयाच्या र्वारसा हक्काबद्दलही ऐकू न घेत नाही. िेव्हा
फािील जिज्ञासा जतच्या भूतकाळाकडे बारकाईने टेहळणी करते र्व हेदजर्वगच्या खऱ्या
जपतृत्र्वाचा त्याग करण्याची भीती घालते तेव्हा ती गंभीरपणे सार्वध होते. पण येथे
परजहतेच्छेने जनलचज्ज झालेला Dr.Relling मध्यस्थी करतो र्व नाट्यरचना गुंतागुंतीची
करण्यात भर टाकतो.
३
डॉ. रे ललंगचे पाऊल त्याच्या एकांतर्वासात लहानग्या हेदजर्वगसाठी काय करते,
त्याला हेल्मर काय आजण कोण आहे हे माजहत असते. आजण ग्रेगसचच्या ध्येयाच्या
र्वारसा हक्कामुळे )claims of ideals( त्यांच्या इतकाच तो ग्रेगसचचा जतरस्कार करतो.
मानर्वी दौबचल्याला गृहीत धरून तो िीर्वनाच्या फसव्या स्र्वरूपाचा (life lies) सहेतूक
कै र्वारी असतो. मानर्वी भाग्याच्या बऱ्याचशा भागांचे अजस्तत्र्व सुसह्य र्व खरोखर
शक्य बनजर्वण्याचे तो साधन असतो. िीर्वन िगण्यासाठी लोकांना कमीत कमी आनंद

आजण समाधान यांची गरि असते. म्हणून सत्य हे त्यासाठी उपयुक्त तर नसतेच पण
एखाद्या अपंगाच्या अत्यार्वश्यक कु बड्या काढू न घेण्यासारखं ते त्यांचा भ्रम जहरार्वून
नेते. आजण त्याच कारणाने तो हेल्मरला उदयोऱमुख संशोधकाच्या स्थानाप्रत नेण्याचे
सहाय्य आपल्या बोलघेर्वड्या र्वृत्तीने करतो. त्याच श्वासात तो पूर्वीच्या पजर्वत्र
मोलजव्हकला जनत्य दारूड्या र्व सैतानी पात्र म्हणून िाहीर करतो.
“मी मोलजव्हकर्वरही तोच उपाय के ला आहे. मी त्याला दैत्य बनजर्वलाय. आजण
हाच फोड मला त्याच्या मानेला आणायचाय. म्हणिे तो खरोखरच दैत्य नाही काय?
तुला कु ठं ह्या “दैत्य” शब्दाचा अथच कळणार आहे? तो माझा शोध आहे. त्या माणसात
िरा िीर्व यार्वा म्हणून मी हा अर्वचट शब्द र्वापरतो. तसं काही के लं नसतं तर तो
जनरूपद्रर्वी प्राणी स्र्वतःर्वरचा जर्वश्वास घालर्वून दकत्येक र्वषांपूर्वी खचून िमीनदोस्त
झाला असता!”
ज्या फािील कडक ज्र्वराने (puritanic fever) ग्रेगसच, हेल्मर आजण गीनामध्ये
पररर्वतचन घडू न येण्याची आशा करतो तो के र्वळ ह्या दृष्टीनेच. डॉ. रे ललंग गालातल्या
गालात हसतो. तथाजप पूणचपणे दुसरी गोष्ट म्हणिे लहानगी हेदजर्वग ही
कौमायाचर्वस्थेच्या उं बरठ्यार्वर उभी असते र्व जतच्या हळव्या र्वृत्तीच्या मनाभोर्वती हे
सारं काही चाललेलं असतं. जतचा हेल्मरर्वर अत्यंत िीर्व असतो. जतच्या
आईर्वजडलांच्या बेबनार्वामुळे ती फक्त गोंधळातच पडत नाही तर अत्यंत गंभीरतेने र्व
मनोजर्वकृ तीने पछाडल्यागत दुःखी होते. म्हणून डॉक्टरचा अशुभ असा इशारा त्या
दोघांनाही असतो कीः
“ह्या सगळ्या भानगडीत हेदजर्वगला न गुंतर्वायची खबरदारी घेतली पाजहिे
तुम्ही. तुम्ही दोघंही प्रौढ माणसं. देर्वाचं नार्व घेऊन आपल्या आयुष्ट्याची र्वाटेल तशी
गुंतार्वळ करून टाकायला तुम्ही मोकळे आहात. पण मी तुम्हाला सांगतो, हेदजर्वगच्या

बाबीत तुम्ही िरा सार्वधजगरी बाळगली पाजहिे. नाही तर ती स्र्वतःलाही आजण
दुसऱ्यालाही मोठी िखम करील कदाजचत.”
परं तु त्याच्या शब्दांकडे लि ददलं िात नाही. गीनाने िर पश्चात्तापदग्ध पत्नीची
भूजमका के ली असती, पश्चात्ताप र्व खेद ह्यामुळे झालेल्या र्वेदनांनी त्या पद्धतीच्या
भार्विोभक चर्वीने अंगाला आळोखे जपळोखे ददले असते तर हेल्मर बहुधा शांत झाला
असता. पण असलं काहीच घडत नाही. िेव्हा हेदजर्वग आजण र्वलचच्या अंधत्र्वाच्या
एकाच र्वेळी जनमाचण होण्याच्या भीतीमुळे (पुऱहा आनुर्वंजशकता) हेल्मरच्या मनात
अजधक अजनष्ट प्रकारचा संशय जनमाचण होऊ लागतो तेव्हा गोष्टी अजधक र्वाईट थराला
िातात. हेदजर्वगर्वर खरोखर प्रेम असलेल्या हेल्मरची र्वागणूक जनदचयीपणाची होते.
आजण बेिबाबदारपणे हेदजर्वगला तो ‘आगुतंक’ )interloper) (िी दुसऱ्याच रूममध्ये
असते) म्हणतो, त्यानंतर तो सबंध रात्र रे ललंग र्व दैत्य मोलजव्हक बरोबर मिा
मारण्यात घालजर्वतो.
हेदजर्वग जनराशेने र्वेडीजपशी होते. दुसऱ्या बािूला गीना आपले व्यर्वहारी डोके
जितके शांत ठे र्वता येईल जततके शांत ठे र्वून चांगले घडार्वे अशी अपेिा करीत राहते.
हे महासंकट टळलेही असते, पण ह्या र्वेळी ग्रेगसच हेदजर्वगबरोबरच ढर्वळाढर्वळ करीत
राहतो. तो ह्या कल्पनेप्रत पोहोचतो की हेदजर्वगचा त्याग हेल्मरचे प्रेम परत जमळर्वू
शकते. आजण कदाजचत अजधक िलद गतीने जतच्या आईर्वजडलांच्या ‘खऱ्या लग्नाचा’
चमत्कार घडू न येईल असे त्याला र्वाटते. पण लहानग्या हेदजर्वगला ते कळत नाही.
“समि, त्यांच्यासाठी- तुझ्या बाबांसाठी ही र्वनहंसी तू स्र्वखुशीने खची
घालशील का?”
“र्वनहंसी?”

“ह्या साऱ्या िगात तुझी मोठ्यातली मोठी आर्वडती र्वस्तू ती ही!- त्यांच्यासाठी
तू स्र्वखुशीने पाणी सोडशील का त्याच्यार्वर?”
“काहीतरी चांगलं जनघेल का त्यातून?”
“प्रयत्न तर करून बघ, हेदजर्वग!”
ती तसं करायचं र्वचन देते. दुसऱ्या ददर्वशी सकाळी िेव्हा गबाळ्या आजण
अिूनही अधचर्वट लझंगलेल्या अर्वस्थेत हेल्मर परत येतो तेव्हा हेदजर्वग गुपचूप
म्हाताऱ्या एकदालचा जपस्तूल घेते आजण र्वनहंसीचा त्याग करण्याकरीता
पोटमाळ्यात िाते. पण िेव्हा ती पोटमाळ्यात असते तेव्हा हेल्मरचा संयम सुटतो
आजण तो रागारागाने र्व मोठ्याने भडाभडा सारं काही ग्रेगसचसमोर बोलून टाकतो.
र्वलचच्या भेटर्वस्तूमुळे तो अजधकच जचडलेला असतो. तो तक्रारीच्या सुरात म्हणतो की
हेदजर्वगने त्याच्यार्वर कधीच प्रेम के ले नाही, कदाजचत त्याचा नाश करण्यात जतला
आनंद र्वाटत असार्वा. जतला र्वलचच्या संपत्तीने भुरळ पाडलेली असार्वी. त्याचे शब्द
हेदजर्वग चोरून ऐकते र्व त्यामुळे जतच्या भार्वनाप्रधान हृदयाला भयंकर र्वेदना होतात.
म्हणून ती र्वनहंसीला न मारता स्र्वतःर्वरच जपस्तूल झाडू न घेते.
हेल्मर आजण गीना जतच्या मृत्यूमुळे खचतात. त्यांचं दुःख त्यांना त्यांच्यातलं
भांडण जर्वसरायला लार्वतं. पण ग्रेगसच (िरी तो दुःख करीत असला तरी) ह्यासाठी
गर्वाचने फु गून िातो की शेर्वटी कोणतीही ककं मत द्यार्वी लागली तरी ध्येयाचे र्वारसा
हक्क (claims of the ideals) शेर्वटी यशस्र्वी झाले.
‘हेदजर्वग जनरथचक मेली नाही. जतच्या अंतःकरणात िे काही भव्य आजण ददव्य
म्हणून होतं ते ह्या दुःखाच्या आर्वेगासरशी बाहेर आलेलं ददसलं नाही का तुला?’

“प्रत्यि मृत्यू पाजहला म्हणिे पुष्ट्कळांना र्वैराग्य उत्पन्न होतं, पण हे र्वैराग्य असं
दकती रटकणारं आहे?”
“एक साल उलटायच्या पूर्वी तू पाहशील की हेदजर्वगची आठर्वण म्हणिे
करूणाष्टकं म्हणायची एक सुंदरशी कल्पना होईल- त्याच्या दृष्टीनं! त्यार्वेळी तो म्हणू
लागेल, ‘बापाच्या मांडीर्वरून जहसकार्वून नेली ही पोर!’ ते ऐकशील तू. त्यानंतर
भार्वनेची झरणी झरू लागेल. स्र्वतःची तारीफही करील तो आजण तीही. तू बघशील
ते.
“तू म्हणतोस हे खरं असेल आजण मी म्हणतो हे खोटं असेल तर मी म्हणतो
िगण्यात काही अथच नाही. ध्येयाचा र्वारसा हक्क घेऊन तुणतुणं र्वािजर्वत या असल्या
दाररद्र्याच्या काळात िे मूखच गोंधळ घालीत सतार्वत आहेत आम्हाला, त्यांचं तोंड
िरा बंद करता आलं तर या िगात िगणं सोपं होईल आपल्याला.”
असाच डॉक्टरचा शेरा आहे, या संपूणच नाटकाचा तािा कलम म्हणून
शोभणारा.
४
तांजत्रकदृष्ट्ट्या The Wild Duck हे इब्सेनच्या उत्कृ ष्ट नाट्यरचनांपैकी एक
आहे. त्याच्या कोणत्याही कलाकृ तीत इतके सारे घटक, त्यांच्या अल्पशा तपजशलात
अजधक समीप आजण इतक्या गुंतागुंतीने एकत्र गुंफलेले आढळणार नाही. सर्वचसामाऱय
िुद्र आजण अल्पसे स्पशच प्रदान के लेले हेल्मर हे एक अद्भूत अभ्यसनीय पात्र आहे.
तसेच गीनाचेही, आजण तशीच हेदजर्वगही- भार्वजर्वर्वशतेच्या रं गछटांनी िरी
जचतारलेली नसली तरी नखजशखांत प्रेमळ र्वाटणारी. ज्या पद्धतीमुळे संपूणच
नाटकाच्या रचनात्मक कण्याची ककं र्वा आसाची पूती होते, त्या अपराधाच्या

पूर्वाचर्वस्थेची पश्चातदशी उकल करण्याच्या पद्धतीर्वर ह्यार्वेळी इब्सेन मात करून पुढे
िातो.
(This time Ibsen surpasses himself also in his skill at
retrospective unravelling of the culprits’ past, a process which
serves as the structural backbone or axis for the entire play.)
अपंग आजण आजश्रत रानटी बदकाचा र्व दुसऱ्या बािूला हेल्मर आजण त्याचा
‘उध्र्वस्त रूपेरी के सांचा म्हातारा’ ह्यापासून सुरूर्वात करून अत्यंत अल्पशा
नाट्यपात्रांचा प्रजतकात्मक संदभच घेतला आहे. कारण त्यांचे िीर्वन तद्सदृश आजश्रत
आजण काल्पजनक आहे. सत्र्वाचा अभार्व असलेला हेल्मर उदाहरणादाखल त्याला हर्वे
की नाही ह्यासाठी तो कृ ती करीत नाही तर ढोंग करतो. इब्सेनच्या The Wild Duck
साठी जलजहलेल्या कच्च्या मसुद्यात हेल्मर, ग्रेगसचिर्वळ कबुली देतो की गीनाच्या
भूतकाळार्वर ह्या घरात मािलेला संभ्रम आजण कोलाहलाचा खरा अथच काय हे न
समिताच तो त्याच्या जमत्राच्या र्वारसा हक्काप्रमाणे िगण्याची कृ ती करीत आहे.
ग्रेघसचः तुला हे काही कळलं नव्हतं का?
हेल्मरः नाही, हे सर्वच तुझ्यामुळे होतंय ग्रेगसच. तू इथं आलास आजण हे सारे व्यथच
र्वारसाहक्क माझ्यार्वर लादलेस- मला सारं काही सुकर समाधानाचं हर्वं आहे.
गीनाः एकदाल काही दुःखासाठी िऱमलेला नाही.
ग्रेघसचः मी बहुधा ह्यार्वर जर्वश्वास ठे र्वायला लागलोच खरा.
हेल्मरः होय, आजण म्हणूनच मी येथे गीना आजण हेदजर्वगबरोबर पूर्वीसारखाच
राहणार आहे.
गीनाः अगदी बरोबर.

ग्रेघसचः पण माझ्या जप्रय जमत्रा मी ह्यासाठीच धडपडत आहे.
हेल्मरः होय पण तुला हे सारं एखाद्या िादूगारासारखं घडर्वून आणायचं आहे
आजण हेच मला समित नाही.
उपहासाचा दुसरा भागः ग्रेगसच, हेल्मर आजण गीनाचा द्वेष करीत नाही तर
ज्यांना त्यांचे भूतकाळ ठाऊक आहेत र्व परस्पर प्रामाजणकपणार्वर आधारलेले लग्न हे
खरे लग्न असते असे शेर्वटी समिलेल्या त्याच्या र्वजडलांचा र्व ह्यांची कारभारीण
सोबीबाईंचा तो द्वेष करतो. र्वलचच्या तारूण्यातील पापाची जशिा त्याला येऊन
जमळणाऱ्या अंधत्र्वाच्या रूपाने त्याच्या पयंत येऊन पोहोचल्याजशर्वाय नैजतक
प्रायजश्चत्ताचे यंत्र काही काळ थांबत नाही. काहीही झाले तरीही मुद्दा स्पष्ट के लेला
नाही. संशयाच्याही पजलकडे स्पष्ट तथाजप इब्सेनच्या बहुतेक प्रमुख ब्रीदर्वाक्य आजण
जर्वषयांपैकी (आत्म सािात्कार, श्रेष्ठ िीर्वनकायच, आंतररक एकात्मता, ध्येयाचे र्वारसा
हक्क, प्रेम आजण लग्न) मुख्यत्र्वे अर्वतरण जचऱहात र्व ती सुद्धा जर्वडंबनात पररर्वर्तचत
झालेली इथं भेटतात. ग्रेगसच त्याच्या िीर्वनातील ध्येयाबरोबर (मला ते काल सापडले)
हे हेतुपुरस्सर बनजर्वलेले फक्त Brand आजण Stockman चेच व्यंगजचत्र नव्हे तर
जनभचरशील (Romantic) इब्सेनचेही आहे. ध्येयासाठी एक सुंदर गार्वठी शब्द आहे.
‘िीर्वनाची खोटी श्रद्धा’ (लबाडी) िीर्वन भ्रम- life lies दोऱही िर्वळिर्वळ सजन्नपात
ज्र्वर आजण हाडी ज्र्वरासारखी जनकटर्वती आहेत, ह्या डॉ. रे ललंगच्या र्वचनाला तो
मूकपणे संमती देताना ददसतो.
५
त्याच्या प्रकाशकाला त्याच्या हस्तजलजखताबरोबर पाठजर्वलेल्या एका पत्रात
इब्सेनने म्हटले आहे, “काही मागांनी या नाटकाने स्र्वतःच माझ्या नाट्यलेखनात एक
स्थान प्राप्त के लेले आहे. माझ्या आधीच्या नाटकांपेिा अनेक तऱ्हांनी त्याच्या
पद्धतीच्या दृष्टीने ते जभन्न आहे. पण मी ह्या जर्वषयार्वर तूतच तरी अजधक काही बोलणार

नाही.” पद्धतीच्या दृष्टीने जभन्न म्हणिे त्याला नक्की काय म्हणायचे होते ह्याचा अंदाि
करणे सोपे नाही. आपल्या आधीच्या कोणत्याही नाटकापेिा अजधक सर्वचसामाऱय
दैनंददन िीर्वनातील गोष्टींची गुंफण सोडल्यास The Wild Duck हे रचनात्मक
दृष्ट्ट्या इब्सेनच्या इतर र्वास्तर्वर्वादी नाटकांपासून क्वजचतच अपगमन करते (भलत्या
मागाचने िाते). िर कु ठे फरक असेल आजण जर्वशेष करून मूलतः, तर तो मानर्विीर्वन
जर्वषयक दृष्टीकोन, आजण यानेच त्याने संपूणच नाटक लचंब जभिर्वून टाकले आहे. उदा.
Ghosts मधील त्याचा नैराश्यर्वाद अिूनही बंडखोरीचा आजण संतापाचा आहे.
शोधक आजण लढर्वय्या नाटककार इब्सेन Emperor and Galilean जिला
बजहद्वाचर नाही अशा बंद गल्लीत चाचपडत पडला नाही. ह्या प्रसंगी त्याला हे बजहद्वाचर
त्याच्या व्यजक्तत्र्वर्वादातून जमळते, ज्याने त्याचे पररर्वतचन स्थूलमानापासून
अपर्वादाकडे के ले. आजण ज्यामुळे हेल्मर एकदालपेिा अजधक चांगल्या गोष्टींपासून
तयार के लेल्या काही आत्मा आजण मनाने डामडौलाच्या लोकांच्या अपेिांना त्याने
जपन टोचली. ह्या पररर्वतचनाने अंतगचत आजण बाह्य अशा जतच्या स्पधेच्या व्यजक्तगत
िाजणर्वेच्या जर्वनाशकारी शक्तीकडे पूणचपणे कायच करण्यापुढे त्याच्या लक्ष्याचे
स्थानांतर होऊ देण्यापासून मयाचदा घातली गेली. तथाजप Rosmersholm च्या
प्रारं भा बरोबर ह्या गोष्टींनी त्याला नर्वे संघषच आजण पेचप्रसंग ह्यांच्या सऱमुख
(समोरासमोर) आणले.
Ibsen An Approach by Janko Lavrin p. 88-95.

The Wild Duck
इब्सेन आपले नाटक रं गभूमीर्वर कशा ररतीने प्रदर्शचत व्हार्वे ह्या बद्दल अजतशय
िागरूक होता. P.559-60 Ibsen- Michael Meyer
P. 560 – The Wild Duck ह्या नाटकातही A Doll’s House, Ghosts
आजण An Enemy of the People या नाटकात र्वापरलेल्या पद्धतीप्रमाणेच पद्धती
र्वापरलेली आहे. र्वास्तर्व लोकांसंबंधीचे र्वास्तर्व नाटक- राख चाळू न जतच्या खालील
जनखारे बाहेर काढार्वे तसे – तीच िुनी पद्धत त्याने इथेही र्वापरली आहे.
प्रतीक! परं तु इब्सेनने कमीत कमी Brand ह्या नाटकात ते मुक्तपणे र्वापरले
आहे. िेव्हा इब्सेन नव्या पद्धतीबद्दल बोलतो तेव्हा The Wild Duck मधल्या
प्रतीकाबद्दल मला थोडीशी शंका र्वाटते. Brand मध्ये प्रतीके ही नाटकाला अनुसरून
प्रासंजगक आहेत. ककं र्वा कोणत्याही पररमाणात ती पूणचपणे ह्यात एकजत्रत आणली
गेलेली नाहीत. बफाचचे चचच आजण बजहरी ससाण्यासारख्या पक्ष्याला त्याने मुद्दाम
अंधूक ठे र्वले आहे. त्यांच्या अथाचसाठी बौजद्धक चचेला भरपूर र्वार्व आहे. कदाजचत
Kafka प्रमाणे लोकांना त्याचा र्वेगळा अथच प्रतीत होत असेल. तथाजप The Wild
Duck मध्ये एकच एक आजण जनजश्चत असे प्रतीक आहे, आजण ते म्हणिे स्र्वतः तो
पिीच होय. नाटकासाठी ते प्रासंजगक असून ते नाटकाचे कें द्र आजण हृदय होऊन बसले
आहे. Brand हे असे नाटक आहे की त्याची प्रतीके त्यांच्या मागाचने कायच करतात. पण
The Wild Duck हे असे नाटक आहे की ते प्रतीकार्वर अर्वलंबून आहे आजण प्रतीकाने
त्याला एकजत्रतपणे घट्ट धरून ठे र्वले आहे ते असे की, The Wild Duck हे िणू
लोहचुंबक आहे र्व इतर पात्रे िणू लोखंडाचा चुरा आहेत र्व ते सारे कें द्राजभसारी
पद्धतीने त्यांच्याकडे काहीशा शक्तीने खेचले िातात. ही पद्धती इब्सेनने न बदलता

नंतरच्या नाटकातही र्वापरली नाही. उदा. Rosmersholm आजण Hedda
Gabler (त्यांच्या प्रतीकांच्या संदभाचत) Ghosts बरोबर र्व The Wild Duck
पेिाही अजधक सामाऱय आहेत. पण आपल्याला असे ददसते की नंतरच्या नाटकात तो
पुऱहा त्या पद्धतींकडे र्वळला आहे. The Master Builder चा उं च सुळका आजण
मनोरा आजण Little Eyolf मधील कु बड्या हे The Wild Duck प्रमाणे सारखेच
रचनात्मक हेतू पुरर्वतात. लोहचुंबकापासून िसा लोखंडाचा चुरा दूर होऊ शकत
नाही तशा या प्रजतमांपासून पात्रे दूर होऊ शकत नाहीत.
Welhaven नार्वाच्या कर्वीच्या ‘The sea bird’ कजर्वतेत एक र्वनहंसी कशी
िखमी होते र्व पाण्याच्या तळाशी बुडी मारून कशी मरते याचे र्वणचन आहे. इब्सेनने
याच कजर्वतेतून बहुधा ही प्रजतमा उसनी घेतली असार्वी. डार्र्वचनने आपल्या The
Origin of Species मध्ये The Wild Duck ला िर कै देत ठे र्वले तर जतचा कशा
ऱ्हास होतो (जतच्या मूळ स्र्वाभाजर्वक प्रर्वृत्तींचा) हे नमूद के लेले आहे. Professor
Francis Bull ने असे सुचर्वले आहे की डार्र्वचनच्या ह्या जसद्धांताचा इब्सेनर्वर
पररणाम झाला असला पाजहिे. ह्या बाबतीत काही उपपत्यांमध्ये आश्चयचकारक प्रगती
झाली आहे. इब्सेन जनजश्चतच अजधक स्पष्ट करतो की त्याने दोन जनजश्चत र्व स्पष्ट अशा
दोन संदभांबरोबर त्याची दुहरे ी प्रजतमा म्हणून ठरर्वले होते. पजहल्यांदा हेदजर्वग ही
खेळाची आर्वड असलेल्या Haakon Werlez चे उपफळ आहे, त्याने जतला नाकारले
आहे आजण आता जतची काळिी Ekdal कु टुंबाला घ्यार्वी लागत आहे (ह्या दोन
माणसांपैकी कोण जतचा जपता आहे हे िरी गीनापेिा आपल्याला अजधक माजहत नसते
तरी हेल्मरच्या दृष्टीने). [चौथ्या अंकामधील गीनाने हेल्मरला ददलेले उत्तर (मला
ठाऊक नाही.... मला सांगता येणं अशक्य आहे.) अनेक अथच उघड करते. याचा अथच
मी असा घेतो की जतला आपल्या periods बद्दल जनजश्चत कल्पना नसार्वी, र्वलच

जतच्याबरोबर झोपण्या आधीचा period ती चुकली असार्वी, त्याला सांजगतले त्याने
जतचा हेल्मरशी पररचय करून ददला. ते एकदा आजण एकदाच झोपले आजण ते मूल
दोघांपैकी एकाचे असार्वे.] दुसरे म्हणिे अजधक सर्वचसामाऱय उपाययोिनांबरोबर
बहुतेक लोकांचा नकार ते प्रदर्शचत करते, एकदा ते िखमी झालेले आहेत आजण
र्वास्तर्वाला सामोरे िाऊन िीर्वन िगायला िाताहेत. हेल्मर आजण त्याचे र्वजडल
यांनी भ्रमाच्या खोल जनळ्या समुद्रात लपण्यासाठी िागा शोधून ठे र्वली आहे,
र्वजडलांकडू न जशिण जमळालेला लनंद्य हुशार कु त्रा Gregers त्यांना पृष्ठभागार्वर
खेचून आणू पाहतो. दोषैक दृष्टीचा Relling आजण Haakon Werle हे कृ त्य पाहत
असतात, तसेच Gina आजण Mrs. Sørby या दोन ऐजहकर्वादी बुजद्धमान जस्त्रयाही.
ह्या दोऱही जस्त्रया के र्वळ खरा आश्रयः प्रेम देऊ करतात असे इब्सेन सूजचत करतो असे
र्वाटते. Gregers चा जनदचयपणा असूनही Haakon Werle ला Mrs. Sørby र्वाचर्वू
शकते. िसे ती Relling ला र्वाचर्वू शकत होती ज्याने एकदा जतच्यार्वर प्रेम के ले होते,
Relling ला हे ठाऊक असते आजण असे सूजचत के लेले आहे की जतला त्याने
गमार्वल्यामुळेच तो काहीसा दारूच्या व्यसनाधील झालेला आहे. आजण Gregers
िर मध्ये पडला नसता तर Gina Hjalmar ला र्वाचर्वून शकली असती. तरीही
इब्सेन एक प्रश्जचऱह आपल्यापुढे ठे र्वतोः प्रेम हा दुसरा भ्रम आहे का? एकदालच्या
पोटमाळ्यासारखा? आजण िर असेल तर तो पोटमाळ्याचा समथचनीय भ्रम नाही का,
प्रेमाच्या भ्रमासारखा?
अगदी ह्याच र्वेळी िेव्हा र्वनहंसीला र्वैजशष्ट्ट्यपूणच दोन प्रकारचे महत्त्र्व ह्या
नाटकात आहे. िेव्हा इब्सेनने हे नाटक जलजहले तेव्हा िाणतेपणे ककं र्वा अिाणतेपणे
त्याचा ठसा त्यार्वर पडला असार्वा अशी शक्यता आहे. रानटीपणे कसे रहार्वे हे
जर्वसरणाऱ्यांपैकी तो एक आहे तसेच तो ती गुबगुबीत आजण माणसाळलेली र्व आपल्या

टोपलीत समाधान मानणारी कशी आहे याचेही. ती Brand च्या लेखकाहून जभन्न
आहे त्याच्या आधीच्या नाटकातील बजहरी ससाण्याहून ही जभन्न आहे आजण चौदा
र्वषांच्या पोरीच्या हातून जतला बंदक
ु ीची गोळी लागून त्यात कळस होतो.
इब्सेनने स्र्वतःला असे दकतीसे जर्वचारले असेल- आजण त्याला Little Eyolf
मधील अल्मसच आजण When We Dead Awaken मधील Rubek माफच त त्याला
जर्वचारायचे आहे का की Ekdals सारखे लोक िीर्वनापासून स्र्वतःला असे दूर का
कोंडू न घेतात? र्वास्तर्वतेचे अनुकरण के लेल्या त्याच्या पोटमाळ्याहून हे िग जभन्न
आहे का? कोणता आश्रय अजधक भ्याडपणाचा आहे? Ekdals चा पोटमाळा की
Brand चे बफाचचे चचच?
Hjalmar म्हणिे अनेकांचा नमुना र्वाटतो – Rome मधील लेखक
Kristopher Janson, बऱ्याच ददर्वसांपूर्वी इब्सेन ज्याच्यासह लॉलिंगर्वर राजहला
होता तो Edvard Larsen नार्वाचा फोटोग्राफर, ज्याच्याकडू न त्याने जचत्रकलेचे धडे
घेतले होते र्व दैनंददन गद्य िीर्वनापासून स्र्वतःला उं चार्वू पाहणारा Magnus
Bagge. (िमचनीत िेव्हा तो रहायला गेला तेव्हा स्र्वतःला तो Von Bagge म्हणर्वून
घेई.) आजण िो नेहमी ब्राँझच्या ओतीर्वकामाच्या कलेत आपण क्रांती करून
पाणसुरूंगाची कारखाऱयातून जनर्मचती करू ह्याजर्वषयी सारखा बोलत रहायचा तो
मूर्तचकार C. D. Magelssen. Gregers Werle सुरूर्वातीला (िसे आपल्याला
इब्सेनने ह्या नाटकासाठी काढलेल्या रटपांर्वरून कळते) ज्याचा र्वास्तर्वर्वाद इब्सेनला
खोटा र्व बनार्वटी र्वाटायचा त्या Alexander Kielland र्वर आधारलेला र्वाटतो,
परं तु त्याने Dr. Stockmann चा प्रदुजष्टनयनाच्या प्रकारात क्रमाने जर्वकास घडर्वून
आणला, हे सर्वचसामाऱय व्यर्वहारी ज्ञान र्व मानर्वाच्या मयाचदांर्वाटे संयजमत न के लेल्या

प्रामाजणक मनाने के लेल्या सत्याच्या पाठलागाच्या धोक्याचे जिर्वंत उदाहरण होते.
अजधक भारदस्तपणे, Hjalmar आजण Gregers ही इब्सेनची जभन्न स्र्वरूपे प्रदर्शचत
करतात- एका बािूला र्वास्तर्वतेला टाळणारा, आजण दुसऱ्या बािूला ‘आदशाचच्या
र्वारश्या’सह मानर्वी प्राण्याच्या खनपटीस बसणारा (छळणारा) अव्यर्वहारी
आदशचर्वादी माणूस. कारण तो स्र्वतः (Sick) जर्वकृ त सद्सजद्वर्वेकबुद्धीचा र्व स्र्वतःचा
जतरस्कार करणारा असतो. िेव्हा स्टोव्हचा भडका उडतो र्व धूर साचतो तेव्हा आग
जर्वझर्वण्यासाठी त्यार्वर पाणी ओतून अजधकच दुगंधी तो जनमाचण करतो. ह्या आपल्या
उपनाटकातून (episode( Gregers स्र्वतःची अशी दकतीशी ओळख करून देतो?
ही दोन संघषचमय रूपे त्याने आधीच Brand आजण Peer Gynt मध्ये जचतारली
आहेत, आजण Gregers आजण Hjalmar मधील संघषच साधण्यासाठी त्याने
त्यांच्यामधून Brand आजण Peer Gynt यांनाच समोरासमोर आणले आहे.
आणखी एक बाब अशी आहे की ज्या मागाचने सुखांजतका आजण शोकांजतका
एकमेकांच्या टाचांर्वर चालतात त्यातून The Wild Duck चे नर्वे तंत्र ददसते. िरी
Bernard Shaw ला या गोष्टीचा आल्हाद र्वाटला असेल तरी या नाटकामुळे त्याच्या
समकालीनांची शांती नाहीशी झाली होती. १८९७ मधील London येथील
प्रयोगाचे र्वेळी Saturday review मध्ये तो जलजहतो की अजनर्वार सुखांजतके कडे ज्या
हास्योऱमादाने आपण बघतो, त्या दृष्टीने भीतीने आजण दयेने गहन शोकांजतके कडे
बघणे. (- To look on with horror and pity at a profound tragedy,
shaking with laughter all the time at an irresistible comedy.) िे
Shakespeare आजण Greeks ना ठाऊक होते ते उपितच इब्सेनलाही ठाऊक होते
आजण playgoersला Brecht आठर्वण करून देतो की खरोखर िर तुम्हाला एखादा

प्रसंग अजधक शोकात्म र्व इिा करणारा व्हार्वा असे र्वाटत असेल तर त्याच्या आधी
सुखद ककं र्वा जर्वनोदी प्रसंग असायला हर्वा. Duncan च्या मृत्यूच्या खोलीतील
पोटचरचे थट्टेने बोलणे, Ophilia चे थडगे खोदणाऱ्यांमधील जर्वनोद, भयंकर सपांना
जक्लओपात्राकडे घेऊन येणारा जर्वदूषक, हाच खरा धडा होता िो बहुतेक नाटककार
जर्वसरत आले होते. इतर नाटककारांपेिा इब्सेनला ते सहि शक्य र्वाटलं र्व इतर
टीकाकारांनीही ते माऱय के लं.
The Wild Duck च्या ताज्या कलमात कु णी असा शेरा मारू शके ल की
आधुजनक मानसशास्त्राच्या नव्या शोधापैकी इब्सेनने एकाची अपेिा के ली होती. या
नाटकाच्या सुरूर्वातीच्या रटपणात असे नमूद करून ठे र्वले आहे की ‘जर्वमुक्ती’ त्यांना
स्र्वतंत्र करण्यासाठी, प्रत्येकाच्या जर्वजशष्ट गरिेनुसार, त्यांच्या व्यजक्तगत हक्कांच्या
शोधांचा

समार्वेश

आहे.

इब्सेनच्या

समकालीनांपैकी

त्यांना

स्र्वतःला

क्रांतीकारकांप्रमाणे जर्वमुक्त करणे याची िाणीर्व दकतीकांना झाली असेल? इब्सेनला
कळले होते की मागणी आतून व्हायला हर्वी आजण तरच ते सत्य आहे, िर ती बाहेरून
येत असेल तर तो संरचनात्मक व्यूहार्वरचा हल्लाच म्हणता येईल ज्याला रे ललंग
िीर्वनासत्य (Life - lie) म्हणून संबोधतो.
p. 560- 564 Ibsen Michael Meyer
‘र्वनहंसी’ )Wild Duck) या नाटकात पोकळ ध्येयर्वादी र्व सुधारणार्वादी
लोकांची जखल्ली करताना तो ददसतो. ग्रेगसच र्वलच हे त्या नाटकातील पुरूषपात्र
आभासमय जर्वश्वात रमलेल्या एका कु टुंबात प्रर्वेश करते आजण र्वरर्वरच्या देखाव्याआड
लपलेली अजप्रय सत्ये जिद्दीने हुडकू न काढते. पण हा माणूस नर्वीन िीर्वनाचा मागच
दाखर्वण्याऐर्विी एका जनष्ट्पाप िीर्वाच्या – एका लहान मुलीच्या मृत्यूस कारणीभूत
होतो.

हे नाटक एकांगी आहे, कारण पजहल्यांदा माणसांना महत्त्र्व आजण मगच त्यांच्या
तत्र्वज्ञानाला ही मानर्वी प्रश्ाची दुसरी बािू दकती आर्वश्यक आहे हे या नाटकात
मुळीच ददसत नाही. एका कु टुंबातील काही व्यक्ती आजण त्यांचे एकमेकांशी जनगजडत
असलेले िीर्वन या नाटकात ददसते. या िीर्वनाचे प्रतीक म्हणिे ते िंगली बदक.
िखमी होऊन सापडलेले ते बदक ती लहान मुलगी र्व जतचे र्वडील माळ्यार्वर काही
घाणेरड्या झाडांच्या मध्ये ठे र्वतात. या िखमी िंगली बदकाच्या एका प्रतीकात
मनुष्ट्यमात्राच्या सर्वच भार्वना लेखकाने एकर्वटल्या आहेत. इब्सेन िरी पुढे काव्य
जलजहणारा झाला तरी के र्वळ एका प्रतीकात सर्वच नाटकाचा आशय एकर्वटण्याच्या या
सामथ्याचर्वरून त्याची कल्पनाशक्ती दकती जिर्वंत होती हे स्पष्ट ददसते.
‘र्वनहंसी’ या नाटकाला सामाजिक नाटक म्हणायचा मोह कु णालाही होणार
नाही. ते नाटक मानर्वी स्र्वभार्वार्वर आहे हे उघड आहे. (हेनररक इब्सेन यांचे र्वनहंसीः
प्रस्तार्वना पृ. ८-९ लेखक एम. सी. ब्रॅडब्रुक)

ROSMERSHOLM
1886
(Four Acts Play)

इब्सेनचे हे एकजर्वसार्वे नाटक.
Rosmersholm ही अजतसंर्वेदनािम सद्सजद्वर्वेकबुद्धीची शोकांजतका आहे. ती
१८८५ मध्ये उऱहाळ्याच्या सुट्टीत त्याच्या िऱमभूमीमध्ये त्याने प्रत्यि पाजहलेले
रािकीय िोभ र्व पिांतील झगडे यांच्या पाश्वचभूमीच्या सऱमुख जचजत्रत के ली आहे.
१८६४ पासूनची नॉर्वेला ही त्याची दुसरी भेट होती. अंतगचत रािकीय भांडणांमुळे
त्या देशाची जचरफाड झालेली होती र्व त्याच्या तोंडी त्यामुळे कटु ता आली होती. दोन
कोटी कु त्र्यामांिरांची भांडणे िणूकाही तो पाहत होता. इब्सेनने रािकारण आजण
रािकारणी ह्यांची कधीच प्रशंसा के ली नाही, काही अशी याचे कारण त्याची अशी
धारणा झाली होती की युरोपातील प्रागजतक लोकशाही चळर्वळीला ते दूजषत करतात
आजण जतला सर्वचसामाऱय लोकांच्या पद्धतीत बदलर्वून टाकतात. ह्यामुळे त्याला फक्त
उत्साह आला आजण त्या भरात त्याने १४ िून १८८५ मध्ये कामगारांपुढील भाषणात
आपल्या रािकीय िीर्वनात औदायाचच्या मूलतत्र्वांचा पररचय करून द्यायला पाजहिे,
आपले सरकार आपले प्रजतजनधी मंडळ आजण आपल्या प्रकाशन संस्थेनेही. मला
खजचतच िऱमाची कु जलनता, पैशाची, शास्त्राची ककं र्वा देणगी आजण बुजद्धमत्ता असा
अथच अजभप्रेत नाही तर चाररत्र्याची कु जलनता, संकल्प आजण जर्वचार यांची कु लीनता
(liability of character, of will and thoughts.)

अशाच प्रकारची काहीशी उमरार्व लोकशाही इब्सेनच्या नव्या नाटकाच्या
नायकाची मािी धमचगुरू Johannes Rosmer च्या कल्पनेमागे र्व स्र्वप्नामागे होती.
इब्सेनप्रमाणेच Rosmer ला सुद्धा Protestant मनोर्वृत्तीच्या धमचगुरूच्या
र्वातार्वरणात आणून टाकले िाते, आजण आनुर्वंजशक धार्मचक रूढींना िरी त्याने सोडले
तरी हा पररणाम मात्र तो झटकू शकत नाही. तथाजप ज्यांची एकता नेहमी िीर्वन
आजण िगाच्या जखन्न दृष्टीसारखी होती त्या आपल्या उमरार्व पूर्वचिांच्या रूढींमध्ये तो
लचंब जभिून गेला होता. आनंद आजण हास्य ह्यासारख्या गोष्टी त्यांना ठाऊकच
नव्हत्या त्यांची जखन्नता खरोखर संपूणच देशार्वर पसरली होती. त्याचा र्वजडलार्िचत
Rosmersholm जर्वजचत्र भुताटकीने र्वेळोर्वेळी पछाडत गेला होता. (भूत जर्वषयक
पांढरे घोडे White Horses) आजण तो भूप्रदेश म्हणिे ‘आसर्वांच्या दरीची’ आठर्वण
करून देणारा होता. ह्या घुमेपणाजर्वरूद्ध बंड करणारा रॉस्मर हा त्यांच्या
सिातीयांपैकी एक होता. पण हे करताना त्याने अिूनही त्याला आपल्या पूर्वचिांकडू न
मृत्यूपत्राऱर्वये जमळालेला धार्मचक दृष्टीकोन आजण मूल्ये धारण के लेली होती. नैजतक
िबाबदारीचा आर्वाि अजधक सामथ्यचर्वान बनल्यानंतर प्रघातातील स्र्वतंत्र
दृष्टीकोनाबद्दल त्याच्या थंड जनदचय Christian जर्वश्वासाबद्दल तो जर्वजनमय करतो.
ज्या ददशेने त्याला स्र्वतःला ज्याने जर्वस्तृत शक्य संधी देऊ के लेली होती त्या
पूणच कृ तीशील िीर्वनामधून त्याला स्र्वतःला िाणून घ्यायचे असते तेव्हा तो नव्या
कायाचचा अंगीकार करतो. ज्यातून आपल्या ध्येयाप्रत पोहचायची त्याची इच्छा होती
तो एकमागी, जनरथचक र्व फािील कडक (puritanic) असा Brand चा मागच होता.
Ghosts मधील कलाकार Oswald सारखे त्याने आनंद, प्रकाश आजण सूयचप्रकाश
आजण उज्र्वल आनंदाबरोबर त्याचा व्यर्वसाय िोडण्याची स्र्वप्ने त्याने पाजहली. िे
एखाद्या मृत भाराप्रमाणे सर्वचथा त्याच्यार्वर टांगलेले होते त्या Calvinistic guilt
complex (ककं र्वा सद्सजद्वर्वेकबुद्धीची असुरजितता) आनुर्वंजशकतेच्या जखन्नतेपासून

रॉस्मर सुटका करण्यासाठी उत्सुक झाला होता, हे नाटकाच्या प्राथजमक कच्च्या
मसुद्यार्वरून ददसते हे महत्त्र्वाचे आहे. उऱहाळ्याच्या स्र्वच्छ प्रकाशमय प्रातःकाळी
िणूकाही भयंकर स्र्वप्नामधून उठल्यागत तो उद्गारतोः
‘सगळीकडे सभोर्वती िीर्वनाच्या प्रत्येक भागात र्वैभर्वशाली अंकुरण होत आहे.
आजण त्याच र्वेळी मी सुद्धा िगायला सुरूर्वात के ली आहे. या िगात मला आनंदी
व्हायलाच हर्वे आजण मी होईनच.’
‘ते हर्वेत आहे. ही नव्या युगातली सर्वाचत मोठी गोष्ट आहे ती आपण मोठ्या
धाडसाने उघडपणे आपल्या िीर्वनाच्या शेर्वटाइतके च आनंदाचा उद्घोष करतो.’
जिचे नैजतकस्र्वरूप Rosmer हून पूणचपणे जभन्न आहे त्या Miss Dan Kett
)Rebecca West चे नाटकाच्या शेर्वटच्या भागातील) ने म्हटलेले शब्द आहेत.
पण Rosmer चा प्रजतजष्ठत मेहुणा आजण स्थाजनक समािाचा आधारस्तंभ
)Pillar of society( Gylling (नाटकात Rector Kroll) अशा काही शेऱ्याचा स्फोट
करतो की ज्यामुळे Rosmer आजण Rebecca ह्यांच्या शोकांजतके ची शाश्वती र्वाढते.
‘गरीब माणसा, तू अपराधाने भारर्वत झालेल्या तुझ्या सद्सजद्वर्वेकबुद्धीबरोबर
तुला असं र्वाटतं तुला अशा ह्या र्वक्र मागाचने आनंद जमळे ल. तू तुझ्या आनंदाचा पाया
पापार्वर उभारतो आहेस.’
II
Gylling ला तो काय बोलतो हे ठाऊक असते. कारण त्याच्या शब्दांमागे
Rosmer च्या पत्नीचा Beata च्या आत्महत्येचा अप्रत्यि उल्लेख असतो जिचं खरं

कारण अिूनही गूढ असतं ती एक अटकळीची गोष्ट असते. Rosmer िरी त्या
गोष्टीला िबाबदार, प्रत्यि िबाबदार नसतो तरीही त्याच्या छातीर्वर हे अर्विड ओझे
असते. पण जतच्या आत्महत्येची र्वास्तर्वता जतथं असल्यामुळे जतचे गूढ त्याच्या
सद्सजद्वर्वेकबुद्धीसाठी आजण मनाच्या शांततेसाठी उधळण आर्वश्यक असते. त्यापेिा
अजधक म्हणिे त्याला असे र्वाटत असते की आपल्या मेलेल्या बायकोचे प्रेत आपल्या
पाठीर्वर आहे- आता िुऱया मतांपासून स्र्वतःला मुक्त करून आपल्या जर्वचारांचे
पररर्वतचन तो सुख आजण आनंद यात करू इजच्छतो. सर्वच नाटक म्हणिे मोठ्या
प्रमाणार्वर रॉस्मर आजण तयाच्या पाठीर्वरील प्रेत यांच्या कलहाचेच आहे. धक्के आजण
जनराशा यांच्या माजलके नंतर रॉस्मरच्या स्र्वतःच्या मनःजस्थतीर्वर त्याचा एके काळचा
जशिक Hetman (नाटकातील Ulrik Brandel) टीका करतो, स्र्वतःसुद्धा दक्रयाशील
िीर्वनातून त्याला स्र्वतःला िाणण्याच्या प्रयत्नात तो चेचला िातो, तो कटू तेने तक्रार
करतोः
‘हे सारं जनरथचक आहे पोरा. ररक्त स्र्वप्ने, कु चेष्टा करणाऱ्या सार्वल्यांजशर्वाय काही
नाही. मानर्वता हे संपलेलं सहाय्य.... ईश्वरालाही र्वाटतं कामात काहीतरी व्यंग आहे
आजण तो एक जनश्चय करतो. सद्सजद्वर्वेकबुद्धीची असुरजितता, माझ्या मुला आजण
हेच िे आपल्याला आनुर्वंजशकतेने जमळालेले आहे म्हणूनच मानर्वता ही असाध्य आहे,
संपलेले सहाय्य आहे.’
‘मग िीर्वनाचा अथच काय? )Miss Dankett जर्वचारते.)’
‘अरे हो! फक्त मूखचपणाच्या गोष्टी करणं टाळा. फसर्वेजगरी नको. िीर्वनालाउिर्वीकडे र्वा डार्वीकडे िशी संधी जमळे ल तसे त्याला लहंदकळू द्या.’
‘पण एखाद्याचा स्र्वतःचा. प्रत्येक व्यक्तीचा?’

‘खा, पी आजण मिा कर माझ्या सुंदर तरूणे. आजण त्याच मागाचने तूही आपलं
अजस्तत्र्व ठे र्व रॉस्मर. परमेश्वर आपल्याला पंख द्यायचं जर्वसरलाय, अंतबाचह्य. म्हणून
मग िोपयंत आपल्याला िमेल तोपयंत आपण िजमनीर्वर सरपटू या. बाकी काहीच
करण्यािोगं नाही.’ पण रॉस्मर ककं र्वा Hetman (Brandel) स्र्वतः नक्कीच तो सल्ला
पाळीत नाहीत. गार्वंढळ नैजतक घटनेबरोबर लोकांना ह्या पयाचयांची जशफारस करणे
बरोबर आहे. िेथे खऱ्या आनंदाचा अभार्व आहे अशा अनैजतकतेत आजण ‘मिेत’ Peer
Gynt च्या पद्धतीने स्र्वतःपासून पलायन करणे सोपे आहे. रॉस्मरच्या
संर्वेदनािमतेची व्यक्ती तथाजप यासारखे खजचतच मनन करे ल. नैजतकतेने तो िागृत
झालेला होता आजण आपण काय करीत आहोत याची त्याला िाणीर्व होती. ह्या
कारणास्तर्व त्याची असुरजितता (भेद्यता- vulnerability) त्याला एकतर कायम
उपजस्थत असलेल्या अपराधी भार्वनेला संपर्वायला हर्वे ककं र्वा त्याच्या स्र्वतःच्या
अपयशाचा पररणाम तरी भोगायला हर्वा.
येनके नप्रकारे ण हाच त्याचा पेच आहे. त्याचे जनयम आजण हेतू असूनहीबौजद्धकदृष्ट्ट्या मुक्त असलेल्या माणसाचे हेतू, त्याच्यातील सद्सजद्वर्वेकशूऱय बािू,
शेर्वटी त्याच्यातील शंकाजऱर्वत सद्सजद्वचारशक्ती (Insecure conscience) बजलष्ठ
ठरते. िी लर्वकरच रॉस्मरपेिाही अजधक महत्त्र्वाची ठरते त्या ररबेकाच्या दैर्वाने
नाटकाचा दुःखांत सघात (tragic impact) र्वाढर्वला िातो. तरीही गुरूत्र्वाकषचणाचे
कें द्र जतच्याकडे स्थानांतररत करताना इब्सेनने Rosmer चे आंतररक नाट्य
मानसशास्त्रीय र्व नैजतकदृष्ट्ट्या गुंतागुंतीचे करून ठे र्वले आहे.
The Wild Duck मध्ये ज्या कारणामुळे (Claims of the ideal- ध्येयाच्या
र्वारसाहक्काचे प्रयोग) ग्रेगसच हेदजर्वगची शोकांजतका घडर्वून आणतो त्यासारख्या
)insecurity of conscience) चा पररणाम Rosmer Rebecca (िी अनैजतक

दृष्टीकोनाची असते) घडर्वून आणून स्र्वतःची की जतचीही शोकांजतका व्हायला
कारणीभूत ठरतो.
III
िेव्हा ररबेका रॉस्मरच्या घरी येते तेव्हा ती माणसाळलेल्या मानर्वी प्राण्यापेिा
नैसर्गचक प्रेरणाच अजधक र्वाटार्वी अशी – जतच्या उत्तरे कडच्या िऱमस्थानाच्या
सागराच्या

एका

अंशासारखी

र्वाटणारी

ददसते.

सद्सजद्वर्वेकबुद्धीशूऱय

र्व

अनैजतकतेपेिा िीर्वनाला असत्र्व (ककं र्वा नीतीपूर्वच) दृष्टीकोन असलेली ती रॉस्मरच्या
पूणचपणे जर्वरोधी रचना करते. त्याच्याबरोबर जतची पाश्वचभूमीही सर्वचसामाऱय नसते.
ती म्हणिे एका कु प्रजसद्ध छाकट्या डॉक्टरचे अनौरस मूल असते र्व जतच्या
र्वजडलांशीही जतचे सलगीचे संबंध असले पाजहिेत हे जतने सूजचत के ल्यार्वरून र्वाटते.
पण त्या ददर्वसात चांगले आजण र्वाईट ककं र्वा कोणत्याही प्रकारच्या संदह
े ाने जतला
काळिीत पाडलेले नसते. िो सगळ्यांचा एक भाग र्वाटार्वा असा जतच्या संकल्पाला
तडा गेलेला नसतो आजण जतने जतच्या अदम्य िीर्वनशक्तीच्या मागाचत अडथळा
पाहण्याचे नाकारलेले असते.
अशाच प्रकारचा स्र्वभार्व घेऊन ती रॉस्मरच्या घरी रॉस्मरच्या आिारी पत्नीची
शुश्रुषा करण्यासाठी येते. तथाजप लर्वकरच ररबेका रॉस्मरच्या प्रेमात पडते आजण
जतच्या स्र्वभार्वधमाचनुसार चांगल्या ककं र्वा र्वाईट मागाचने Beata ची हकालपट्टी
करण्याची योिना ती आखते. जतची स्र्वच्छ अद्ययार्वत बुजद्धमत्ता रॉस्मरर्वर योग्य तो
पररणाम करते. हाच जतचा हेतू असतो. काहीशा अजधक रूढ मागचर्वादी धमचगुरूला
त्याची आनुर्वंजशक मते आजण जर्वश्वास नाहीसे करून त्याला मुक्त करण्याचे ठरर्वून त्या
दोघांच्या मीलनात अडथळा आणणाऱ्या त्याच्या नैजतक चोखंदळपणाचा ती
क्रमाक्रमाने ऱ्हास करते. त्याच र्वेळी जतच्याजर्वषयी अत्यंत आदराचे जशखर गाठलेल्या,
जतच्या मोहात पडलेल्या, मज्जातंतूंचा जर्वकार र्व अजत कामेच्छा असलेल्या Beata ची
सहानूभुती जमळर्वण्यात ती यशस्र्वी ठरते. जतच्या आरोग्याच्या जस्थतीने जतला जतच्या

नर्वऱ्यापासून शरीराने तोडलेले असते. या र्वास्तर्वाची Beata ला दुःखद िाणीर्व
होती. म्हणून मग सर्वचसामाऱय मैत्रीच्या संबंधापेिा Johannes Rosmer शी जतचे
अजधक गंभीर संबंध आहेत हे ररबेकाला अगदी सहिपणे िाणर्वते. ह्या त्यांच्या गुप्त
समिल्या िाणाऱ्या प्रेमाचा पररणाम म्हणून त्यांना मूल होईल या अपेिेचेही ती ढोंग
करते.
रॉस्मरला त्याच्या पाठीमागे चाललेल्या या कारस्थानाची दुराऱर्वयाने सुद्धा
कल्पना नसते. प्रेम असो ककं र्वा नसो, जतच्याशी तो पूणच प्रामाजणक असतो. आपल्या
पत्नीला फसर्वण्याची कल्पनासुद्धा त्याच्या डोक्यात कधी येत नाही. दुसऱ्या बािूला
ररबेकाला मात्र जतला काय हर्वे असते हे ठाऊक असते आजण जतचं गजणत खरं ठरतं.
जर्वजिप्त आजण जनष्ठु रतेने भ्रांत के लेल्या Beata ला िर्वळच्याच जगरणीचे मुख्य यंत्र
चालजर्वणाऱ्या पाण्याच्या झोतात (Mill race) आत्महत्या करायला भाग पाडते.
ररबेकाला सुद्धा असे र्वाटते की रॉस्मर आपल्या िर्वळ आला आहे आजण जर्वशेषतः
Beata च्या मृत्यूनंतर जतच्या सोबतीची त्याला गरि होती. िरी मागच मोकळा होता
र्व ह्या दोघांची लग्नाद्वारे एक व्हायची शक्यता जनमाचण झाली तरी तेव्हा जर्वजचत्र
काहीतरी घडते. ररबेकाला लगेचच असे कळू न चुकते की ती जतच्या ध्येयापासून
सुरूर्वातीपेिाही खूप खूप लांब आहे. हे असे का व्हार्वे ह्याला बाह्य कारणे नसतात. हे
पररर्वतचन के र्वळ अंतरातून येते.
हे खरे असते की ररबेकाच्या प्रभार्वाच्या अजधपत्याखाली जतच्या मूळ आधुजनक
मतांचा आजण कल्पनांचा रॉस्मरने अंगीकार के लेला असतो. तरीही त्याच्यात िे काही
अपररर्वतचनीय राहते ते म्हणिे त्याचा आनुर्वंजशक नैजतक जर्वर्वेक होय. बेिबाबदार,
व्यसनी – (ररबेकाच्या र्वजडलांसारखे) माणसात पररर्वतचन होण्यापासून तो दूर राजहला
र्व िुना जर्वश्वास गमार्वल्यामुळे अजधकच प्रबलतेने नैसर्गचक कु लीनतेला पोहचले.
यामुळे त्याच्या आधीच्या Protestant despondency (नैराश्य) पासून त्याला

मुक्त करण्यासाठी िीर्वनप्रीत्यथच जर्वस्तृत उत्कं ठा त्याच्या मनात जनमाचण झाली. म्हणून
सर्वच देशभर अंतगचत औदायच र्व आनंद पसरर्वणे ही आपली नर्वी प्रेरणा (new task or
mission) आहे हे त्याला ददसू लागले. एखाद्या दूतासारखा घरोघरी िाऊन लोकांची
मने आजण आकांिा यांना लिंकून जर्वस्तृत अशा िेत्रात महात्मे जनमाचण करार्वेत अशी
त्याची इच्छा होती. आनंदी महात्मे कारण आनंदच माणसाला महान बनर्वतो.
Beata च्या मृत्यूचा गोंधळ हीच एक गोष्ट त्याच्या भार्वी व्यर्वसायात अडथळा
आणणारी असते. त्याला अशी खात्री असते की Beata च्या अजस्थर मनाने ररबेकाशी
त्याच्या असलेल्या मैत्रीचा गैर अथच जतने लार्वला असला पाजहिे र्व ह्या मत्सरामुळेच
जतने आत्महत्या के ली असार्वी. िेव्हा तो आनंद आजण महान िीर्वनाच्या जिस्ताच्या
जशकर्वणीप्रत पोहचू पाहतो तेव्हा के र्वळ अप्रत्यि संभर्वनीय अपराध त्याची
सद्सजद्वर्वेकबुद्धी चाळजर्वण्यास आजण त्याच्या मनात जनराशा र्व भीती उत्पन्न
करण्यास कारणीभूत ठरते.
‘जतथं नेहमी एक संशय एक प्रश् राहील. मी आता यापुढं कधीही अशी मिा
करू शकणार नाही िी माझे िीर्वन अद्भुतपणे िगायला मधुर करील.’
‘म्हणिे तुमच्या म्हणण्याचा अथच काय रॉस्मर?’
‘शांत आनंदी सद्सजद्वर्वेकबुद्धी!’
िरी तो कमीतकमी प्रदान करू शकत होता तरी त्या र्वेळी सद्सजद्वर्वेकबुद्धीची
असुरजितता त्याच्याशी अनथाचचा खेळ करीत होती. िरी त्याची अपराधाची भार्वना
त्याला अडथळा करीत असली तरी त्याला आता त्याच्या समोर जनजश्चत असे कतचव्य
ददसत होते ज्याला तो मानर्वासाठी सुलभ असणाऱ्या आनंदात आजण सुखात एकजत्रत
करू इजच्छत होता. शेर्वटी ररबेकाशी लग्न करण्यात त्याला बजहद्वाचर ददसते.
याबाबतीत त्याला खात्री असते की Beata ही पूणचपणे र्वीरकथांच्या पजलकडे

कायमची जनघून गेली आहे. ते तसे व्हायलाही हर्वे होते. व्हायलाच हर्वे होते. मला ते
शक्य नाही संपूणच िीर्वनभर मी माझ्या पाठीर्वर प्रेत घेऊन लहंडणार नाही. ररबेका हे
फे कू न देण्यात मला मदत कर. आनंदात, उत्कट भार्वनांध्ये आजण स्र्वातंत्र्यात आपण
त्या आठर्वणींना गुदमरून टाकू या. तू कधीही नव्हती अशी माझी पत्नी म्हणून तू
राहशील.

IV
एखाद्याला जतच्याकडू न आल्हादयुक्त अनुमतीची अपेिा असेल पण तसं काही
घडत नाही. ती आनंदाने ओरडते, पण एका िणात आपल्या भार्वनांर्वर ताबा ठे र्वून,
काहीशा भीतीने आजण तरीही जनश्चयाने ती कोणत्याही पररजस्थतीत त्याच्याशी लग्न
करू शकत नाही असे सांगते. कणाकणाने काहीशा मध्यंतराने ते पूणच गूढ इब्सेन
ररबेकाला जतच्या जर्वजचत्र आजण अनपेजित नकाराला कारणीभूत झालेले अंतगचत
मागाचचा इजतहास उघड करायला लार्वतो.
िेव्हा ती जनबंधाने त्याच्या मनार्वर प्रभार्व पाडत असते तेव्हा हे बाहेर फु टते
ती स्र्वतः त्याच्या नैजतक महानतेच्या आकषचणाखाली येते िे लपर्वाछपर्वीने जतचे हृदय
दूजषत करते आजण क्रमाक्रमाने जतची इच्छाशक्ती नाहीशी करते. नक्की काय घडलं आहे
याची िाणीर्व होण्यापूर्वीच जतची सद्सजद्वर्वेकबुद्धी िागी होते आजण जतच्या
इच्छाशक्तीहून समथच असलेल्या जनयमापुढे जतला र्वाकार्वे लागते. जतच्यात अंतगचत
पररर्वतचन होते पण तरी जतला ते समित नाही. Beata च्या मृत्यूच्या
अपराधाबद्दलची कबुली द्यायला लार्वण्याइतके ते बदल न होणारे आजण सामथ्यचर्वान
होते. आजण त्याबरोबर जतच्या पुनरुज्जीर्वनाची ककं मत जतला द्यार्वी लागणार होती.
हे लिात ठे र्वायला हर्वे की ररबेकाची कबुली ऐकण्यापूर्वी रॉस्मरला बाह्यतः
मानर्वी प्राण्याला उदात्त करण्याच्या सर्वचनाशकारी अनुभर्वातून िार्वे लागते ह्यातूनच

तो दकती भाबडा होता हे जसद्ध होते. ही गोष्ट ररबेका जर्वषयीची त्याची गरि र्वाढर्वते.
त्याला पूणचपणे पराजित झाल्यासारखे र्वाटते पण जतच्यासाठी तो एकटेपणाचा र्व
नैराश्याचा बळी ठरू शकणार होता. काय होईल या भीतीने जतने त्याला सोडलेले
आहे—आजण जतच्या कबुलीनंतर काही पयाचयच उरत नाही. िरी काळ्याकु ट्ट
संशयाच्या पकडीत असला तरी तो जतचे तेथे राहण्याजर्वषयी मन र्वळजर्वण्याचा प्रयत्न
करतो.
पण एकदा संशयाचा हल्ला झाल्यार्वर रॉस्मर ते झटकू न टाकू शकत नाही. तो
ना स्र्वतःर्वर जर्वश्वास ठे र्वतो, ना ररबेकार्वर, त्याच्या साथीदारात बदल करण्याची ही
शक्ती त्यात राजहलेली नसते. आजण तसे तो म्हणतोही. Rebecca ह्या गोष्टीर्वर िोर
देते की एका माणसात तरी त्याने बदल घडर्वून आणलेला आहे—जतच्या स्र्वतःर्वरच.
पण रॉस्मरचा त्याच्यातील आजण िीर्वनातील जर्वश्वास संजिर्वीत करण्यास हे पुरेसे
नसते.
येथे दारार्वरची िोरदार खटखट त्यांना दचकजर्वते आजण छांददष्ट Ulrik
Brendel इतर साथीदारांना उदात्त करण्याच्या त्याच्या प्रयत्नानंतर परत आलेला
ददसतो. रॉस्मरप्रमाणेच तोही अजतशय तीव्रतेने पराजित झालेला असतो. ह्या
र्वेळेपासून िी Rosmer आजण Rebecca च्या बाबतीत अटळ असते ती उकल
)dénouement) आपला मागच सुरू करते.

V

नॉर्वेमध्ये संतापणारी (उग्र) पिांची कपटकारस्थाने आजण झगडे ह्याच्याशी
Rosmer च्या कायाचच्या जनराशेचा घजनष्ट संबंध आहे. तेव्हा असे घडले होते की

रॉस्मरच्या प्रदेशातील सनातनी लोकांना गमार्वणारे अजधकारी काही संधीसाधू
कारणांकररता त्यांच्या बािूने र्वळर्वण्याचा रॉस्मरला मोह पाडीत होते. रॉस्मरच्या
नव्या दृष्टीचा टप्पा त्यांना येऊन जमळण्यात प्रजतबंध घालत होता, त्यामुळे त्यांच्या
हेतूप्रत पोहचण्यासाठी ते धमकी, दहशत घालीत होते, ररबेका आजण त्याच्यातील
गृहीत व्यजभचाराचे घाणेरडे अप्रत्यि उल्लेख करीत होते. Rebecca च्या पजहल्या
कबुलीने रॉस्मर जचरडला गेला होता. म्हणून रािकीय साथीदार म्हणून Kroll ला
िाऊन जमळण्याचा जर्वचार त्याही काळापुरता त्याच्या मनात आला, पण ह्या नव्या
धाडशी औदायाचच्या िगाशी रािकारणाचा काही संबंध नाही, ह्या गोष्टीची त्याला
या गोष्टी खात्री पटजर्वत होत्या. याच रािदकय मोजहमेत चांगल्या भजर्वतव्यासाठी
लढा देण्यास उत्सुक असलेला Ulrik Brendal Peter Mortensgaard

ह्या

स्थाजनक सुधारकांच्या अध्यिांशी िाऊन जमळाला होता. पण त्यालाही त्याचा धडा
जशकार्वा लागला. िेव्हा मध्यरात्री रोश्मरशोल्महून िाण्यासाठी ररबेका जस्टमरची
र्वाट पाहत असते तेव्हा तो Johannes Rosmer कडे येतो. ह्यार्वेळी ‘दोन फे कू न
ददलेले’ आदशच उसने घेण्याची त्याची इच्छा असते.
रॉस्मरच्या

‘दयापूणच—अनुकंपनीय’

पराियाची

िाणीर्व

झाल्यार्वर

त्याच्यातील व्यर्वसाय र्व पूर्वचजर्वश्वास यांना ती िरी चेतना देत नसली तरी ती
त्याच्यापासून दूर िात नाही. तथाजप त्याने एका माणसाला तरी—जतला स्र्वतःलाच
जतच्या उर्वचरीत आयुष्ट्यात उदात्त के लेले असते—हा पुरेसा पुरार्वा नव्हे काय? पण
त्याचा जर्वश्वास पटजर्वण्याऐर्विी जतचे शब्द त्यांच्या संघाताखाली रॉस्मरच्या
दुबचलतेचा सर्वच करूणािनक अहंकार बाहेर येईपयंत त्याचे दुःख सखोल करते.
(त्याच्या नेजणर्वेतील मृत्यू इच्छेने बळकट करते.) सुरूर्वातीला भयंकर मोजहनीच्या
त्यागाच्या कल्पनेशी तो खेळतो आजण त्याचा उल्लेख ररबेकािर्वळ करायलाही तो
नाखूष असतो. तथाजप शेर्वटी त्याचा जर्वश्वास पटर्वील असा फक्त पुरार्वा तो जतला

सुचजर्वतो. Ulrik Brandel ने सुचजर्वल्याप्रमाणे आनंदाने िशी Beata गेली त्याच
मागाचने िाण्याची जतची अनुमती- सुरूर्वातीला ररबेका जनःशब्द होते. स्र्वतःपयंत ते
येताना स्र्वेच्छेने आजण आनंदाने ते करण्याचे जतचे धाडस असेल तर काय होईल असे
ती त्याला जर्वचारते.
रॉस्मरला ह्या र्वेडाची िाणीर्व होते पण त्याच्या मोजहनीचा प्रजतबंध करण्यात
तो असमथच ठरतो. काही झाले तरी ररबेकाने काही के ले ककं र्वा न के ले तरी त्याचे िीर्वन
संपलेले आहे ह्याबद्दल त्याला पूणच आजण चांगली कल्पना असते. म्हणून त्याला रठगळ
लार्वण्याच्या शक्यतेचे ककं र्वा जनिचनतेपासून कोणताही त्याग त्याला र्वाचर्वेल हे ढोंग
करणे उपयोगाचे नव्हते. ररबेकाचा गंभीरपणा पाहून तो त्याची शांती परत जमळर्वतो
पण त्याला उशीर झालेला असतो. कारण जतने आता त्याच्यासाठी नव्हे तर जतच्या
भूतकाळातील अपराधाचे प्रायजश्चत्त करण्यासाठी Beata च्या मागाचने िाण्याचे
ठरर्वलेले असते.
‘मी पाप के ले आहे- त्याचे प्रायजश्चत्त मी घेणे हे योग्यच आहे?’
िरी िीर्वनात ते एकत्र येऊ शकले नाहीत तर मृत्यूमध्ये तरी ते एक होऊ
शकतील. माणूस आजण पत्नी म्हणून अजर्वभाज्यच असलेले ते एकदा धूतचपणे फसर्वलेला
Beata ला ज्याने जगळं कृत के ले त्या पाणचक्कीच्या मुख्य प्रर्वाहात ते उडी घेतात.
िर Ghosts चा शेर्वट जनराशार्वादी होता तर Rosmersholm ची अखेर
शोकांत आहे; कारण त्याचा उपसंहार हा त्याच र्वेळी जर्वियाचा सुद्धा आहे.
सर्वचसाधारण जर्वर्वेकाच्या पातळीर्वर ररबेका आजण रॉस्मर चा शेर्वट एखाद्याला के र्वळ
अद्भुतरम्य र्वेड र्वाटेल. पण ते आपल्यातील जनजश्चत असे श्रोत चाळर्वते िे माणसाच्या
पराियात आजण जनराशेत असलेली अव्यक्त औदायाचची साि देते. तथाजप इब्सेनची
र्वैयजक्तक िाजणर्वेची कसून तपासणी येथे थांबली नव्हती. जनरजनराळ्या स्तरांर्वर

त्याने ती The Lady From the Sea, Hedda Gabbler र्व Master Builder
मध्ये चालू ठे र्वले.
Ibsen an approach
By Janko Lavrin p. 96- 106
“He who would know me fully must know Norway.”
So said Ibsen to a German who could not understand
Rosmersholm.
Ibsen’s subjects are from his various trips round about
Norway. Ibsen’s views on his own writing given in a discussion with
German friend, (from an article in the Neue Freie Presse, 1902) :
“He who would understand me completely, must know
Norway. The magnificient yet harsh nature which surrounds the
people up there in the north, the lonely, isolated life- the farms often
lie many miles from each other- compels them to refrain from caring
about other folk and simply concentrate on their own affairs. That
is why they become introverted and serious, why they ponder and
doubt- and often they lose heart. In our country every second
person is a philosopher! And then there are those long dark winters

with thick fog enveloping the houses- oh, how they yearn for the
sun!”
The Wild Duck and Rosmersholm are the ripest of Ibsen’s
plays.

Sometimes, in this way, he can achieve great richness and
complexity of feeling- fusions that would not be possible in the more
precise, more defined medium of words. For example, in
Rosmersholm, I think that the white shawl which Rebekke is
crocheting throughout the play and which she wears to her death
is not merely as Dr. Northam suggests, a shroud, whose colour
connects it with the white horses that are the forms of the returning
dead. It is also her bridal veil, for her death is as the same time her
wedding to Rosmer, the white horses, symbols of death, are also
universal symbols of life and energy; and the white waters of the
mill race turn the wheels that grind the corn, as well as receiving on
their tossing from the bodies of the two sacrificial victims. Here is a
paradox and the contradiction; the waters of life and death flow
mingled together in the terror and the exaltation that the tragedy

sets free. Such a paradox, to be stated in words would demand
poetry of the concentrated poet.
Ibsen the Norwagian p. 150.

Iago, Othello चा तलर्वार ककं र्वा सुरीजशर्वाय फक्त त्याच्या मनात
डेजस्डमोनाच्या स्र्वतंत्र र्व नखरे बाि र्वागण्याने संशय जनमाचण करून त्याचा खून करतो.
म्हणून ह्या दुहरे ी खुनामध्ये ती अपराधी नसली तरी जतचा त्यात सहभाग आहे. तसेच
ररबेका, रॉस्मरच्या पूर्वचपत्नीच्या मनात संशय जनमाचण करते.
Critical Anthology- p. 109

Rosmersholm र्वरील सुरेख मनोजर्वश्लेषणात्मक टीका Sigmund Freud
ने जलजहली आहे- पहा Critical Anthology p. 392.
इब्सेन िर The Wild Duck मध्ये नर्वा पाया मोडत आला होता तर त्याने
Rosmersholm मध्ये अजधक नर्वा धोके दायक पाया मोडला होता. रोजमओ आजण
िुजलएट ककं र्वा अँटनी आजण जक्लओपात्रा प्रमाणे अजधक िमतेने र्वासनामय
प्रेजमकांजर्वषयी हे नाटक आहे, ती एकोजणसाव्या शतकातील मुले असून
शेक्सजपअरच्या युग्मापेिा ही जभन्न आहेत. मध्यमर्वगीय नीजतमूल्यांकडू न प्रभाजर्वत
झालेले असतात र्व िोपयंत ते हातात हात घट्ट धरून मरून िाण्यासाठी िात नाहीत
तोपयंत ते एकमेकांना स्पशचही करीत नाहीत, ही बंददस्त र्वासना तोपयंत सुचर्वली
िात नाही. (आजण ररबेका बुद्धीर्वादी जर्वद्वत्तेची शेखी जमरर्वणारी स्त्री र्व रॉस्मर
जर्वषयर्वासनारजहत व्यक्ती िरी कु णी र्वारं र्वार पाजहली नसेल) तरी त्यांनी आत्महत्या

का करार्वी ह्याचे ऐजहक कारण ददसत नाही. Bernard Shaw च्या शब्दात नटांनी
पजहल्या िणापासून ते शेर्वटच्या िणापयंत गाढ काळ्याकु ट्ट भार्वनांचा पूर र्वाहर्वत
ठे र्वला पाजहिे. िो जतला बुद्धीर्वादी म्हणतो असा Dr. Kroll हाच फक्त एक ररबेकाचा
शत्रू असतो. जतला खजचतच बुजद्धमत्ता असते. पण ही गोष्ट र्वेगळी असते. George
Gliot प्रमाणेच ज्यांच्या र्वासनांना बजहद्वाचर सापडू शकत नाही अशा बुद्धीर्वादी
लोकांची दुःखेही इब्सेनला चांगली ठाऊक होती. Rebecca आजण Middlemarch
च्या Dorothea ह्या बऱ्याच प्रमाणात सर्वचसाधारण आहेत.
तथाजप ह्या नाटकात त्याच्याच नाटकात नव्हे तर दोन दशकातील कोणत्यातरी
नाटकात र्वरर्वरपणे अरे जखत (नकाशा नसलेल्या) नेजणर्वेतील मनाच्या पाण्याचा
र्वरर्वरून शोध घेतलेला आहे. आधीच शेरा मारल्याप्रमाणे एखाद्या माणसाचा
दुसऱ्याच्या मनार्वर कसा ताबा बसू शकतो, त्याने ककं र्वा जतने तसे र्वागण्याजर्वषयी
त्यांच्या इच्छेजर्वरूद्ध पण त्यांच्या ते दाबून टाकण्याच्या र्व हर्वेत असलेल्या गोष्टींबद्दल
त्यांच्यातील कलाप्रमाणे कसे मन र्वळर्वू शकतो हे दाखर्वले आहे. त्याच्या
Rosmersholm र्वरील प्राथजमक टाचणात त्याने सहाव्या इं दद्रयाजर्वषयी आजण
लोहचुंबकीय पररणामाबद्दल हा संदभच समाजर्वष्ट के ला आहे. इब्सेनला िरी त्याचे
आकषचण असले र्व कादंबरीतून कादंबरीकाराने पात्रांचे जर्वश्लेषण र्व त्यांच्या कृ तींचे
स्पष्टीकरण के लेले असते अशा नाटकाद्वारे (आश्चयचकारक सूक्ष्मतेने ध्र्वजनत के लेले)
सर्वचसामाऱय नाट्यप्रेमीला कसे कळणार?

Rosmersholm हे नाटक इब्सेनची रािकीय िेत्रातील शेर्वटची माघार
दशचर्वते. हे नाटक जलजहल्यानंतर एका र्वषाचनेच त्याच्या Gothenburg येथील
भाषणात त्याने िाहीर के ले की त्याचे रािकीय आकषचण आता जनष्ट्प्रभ होत आहे

आजण त्याच बरोबर युद्धाची त्याची उत्सुकताही. त्याचे रॉस्मरचे पात्र कदाजचत
Snoilsky आधारलेले असार्वे, पण त्याने स्र्वतःलाही त्यात बरे चसे समाजर्वष्ट के ले
आहे. िरी र्वादग्रस्त जर्वषयार्वर तो जलजहत होता ककं र्वा भाषणे देण्यात आनंद लुटीत
होता तरी त्यात स्र्वतःला अडकर्वून घेणे त्याला आर्वडले नाही, १८८६ मध्ये त्याने
नॉर्वे मधील पिांच्या झगड्याचा पररणाम पाजहला आजण त्याने ह्या संघषाचतून काढता
पाय घेण्याचे ठरर्वले. लोकांचे चाररत्र्य आजण दैर्व घडर्वण्यात राष्ट्रीय र्व स्थाजनक
रािकारण ही जनजश्चत बाब आहे. त्याची ओळख त्याने िास्त करून ददली ते इब्सेनचे
Rosmersholm हे शेर्वटचे नाटक आहे.
Ibsen- Michael Meyer.

ह्याउलट Rosmersholm ही इब्सेनची सर्वचथा अजधक समतोल कलाकृ ती
आहे.
र्वास्तुरचनात्मक दृष्ट्ट्या त्याने अशी सुसंर्वादी जनर्मचती कधीच के ली नव्हती, ही
त्याची Sophoclean नाट्यकृ ती आहे.
(कथार्वस्तूच्या रचनेचा उलगडा र्व के र्वळ पृथ्थकरण के ले तर Philoctetes
ची जर्वशुद्ध मानर्वी समस्या सोडजर्वली िात नाही. शोकांजतका जलजहणाऱ्या
नाटककारापेिा Aristophanes त्याच्या समस्यांना अजधक स्पष्टपणे उत्तरे देतो.
ग्रीक शोकांजतकांमध्ये समस्या आहेत पण नाटककाराला अजभप्रेत असलेल्या र्व
चचाचत्मक जर्वषयाचे प्रजतपादन ज्यात के ले आहे अशा आधुजनक दृष्टीने ती समस्याप्रधान
नाटके नव्हेत. Philoctetes - pièce a thèse (समािनाट्ये- ज्यांच्या समस्यांचे
स्पष्टीकरण के लेले असते.) च्या सदृश आहेत. कारण शेर्वटी सर्वच पात्रांना सर्वच घटना
समिलेल्या असतात, पण Sophocles ने ह्या घटनांजर्वषयी मानर्वी मनाच्या

प्रजतदक्रया दशचर्वून समस्यांना उत्तरे देण्याची पर्वाच के ली नाही. तथाजप प्रसंग आजण
पात्रांच्या अंतगचत-प्रजतदक्रयांची Philoctetes हे सर्वच ग्रीक शोकांजतके तील अत्यंत
सुद
ं र उदा. आहे. ह्या संदभाचत ज्यात अगदी शेर्वटपयंत पात्रांना पररजस्थतीजर्वषयी
कल्पना नसते अशा Œdipus Rex च्या नाट्य जलखाणाच्या प्रगतीचे जनदशचक आहे.
मानर्वाच्या आत्म्यातील संघषच, व्यक्ती आजण समािाबद्दल कतचव्याची िाणीर्व यांचा
नाटककार म्हणून Philoctetes हा Sophocles चा सर्वाचत श्रेष्ठ असा जर्वक्रम
)achievement) आहे.

उजशराने येणारा Point of Attack तथाजप काही र्वेळेला प्रेिकांच्या बािूला
गोंधळ जनमाचण करतो. Rosmersholm हे इतके आत्मजनररिणात्मक नाटक आहे की
नाटकातील बरीचशी दृश्ये नाटक पाहताना समित नाहीत. इब्सेन आपल्या पात्राची
प्रत्येक ओळ आजण प्रत्येक कृ ती महत्त्र्वपूणच बनजर्वतो. नाटकातील त्या सारखी अशी ही
जमतव्ययता कोणीही नाटककार करू शकत नाही.
िरी त्याने नंतरच्या र्वषाचत प्रतीकर्वादाचा अजधकाजधक र्वापर के ला तरी इतर
आधुजनक नाटककारांच्या पद्धतीप्रमाणे आपल्या आशयार्वर आच्छादन शोधण्याचा
प्रयत्न त्याने कधी के ला नाही. असे असतानाही Rosmersholm चा पजहला प्रर्वेश
गोंधळ उडजर्वणारा र्वाटतो, Rebecca West आजण Madame Helseth ह्या
जखडकीतून रॉस्मरर्वर पाळत ठे र्वत असतात. “जगरणीच्या प्रर्वाहार्वरचा पूल ओलांडून
तो िाईल का- ज्या रठकाणी अशी घटना घडली तेथून?” “नाही, तो त्याच्याभोर्वती
दफरून िात आहे.” “ते Rosmersholm मधील त्यांच्या मृतव्यक्तीस कर्वटाळत
आहेत.” िर त्यांनी ते के ले नाही तर तेथे श्वेताश्व (White Horse) नसणार. पण

रे क्टर, “तो सरळ पायपूलार्वरून िातो, त्याने तसे के लेच. आजण तथाजप ती त्याची
बजहण होती, त्याच्या स्र्वतःच्या रक्तामांसाची.” एखाद्याने हे नाटक दुसऱ्यांदा पाजहले
आजण त्याला असे कळले की ररबेका र्वेस्टने रॉस्मरच्या पत्नीला Beata ला ह्याच
पुलार्वरून उडी मारायला लार्वून आत्महत्या करायला लार्वली तर फसव्या
रहस्याऐर्विी ह्या दृश्याला सखोल महत्त्र्व प्राप्त होते. खरोखर संपूणच नाट्य दुसऱ्या
अर्वलोकनाच्या र्वेळी र्वेगळाच पररणाम जनमाचण करते, कारण गूढ हे स्पष्ट आजण
अथचपूणच होते. तरीही या नाट्यजनर्वेदनाच्या उत्कृ ष्ट कलाकृ तीत कु णी फे रफार करणार
नाही. िसे Mr.Archer ने म्हटले आहेः
त्याच्या कौशल्यपूणच हातात ही पद्धती जनःसंशयपणे अजतदीघच झाली आहे; पण
गतार्वलोकनाच्या प्रत्येक अर्वस्थेची जनजश्चत अशी प्रजतदक्रया- मानसशास्त्रीय पद्धतीने
नाटकार्वर असून ती र्वस्तुतः रं गभूमीर्वरून क्रमण करताना ददसते. पररणाम साध्य हे
खात्रीने समृद्धी आजण अगाधतेपैकी एक आहे. पूर्वाचर्वस्था जनर्वेदन (The drama of
the past) आजण र्वतचमानार्वस्था जनर्वेदन (The drama of the present) हे संजमश्र
आजण तरीही स्पष्ट आजण सुसंर्वादीपणे एकजत्रत गुंफले गेले आहेत की त्यात इब्सेनची
बरोबरी कु णीच करू शकणार नाही.
The Development of Dramatic Art- Donald Clive Stuart p.584.

ऑस्लो येथील सुप्रजसद्ध भव्य नाट्यगृह‘नॅशनल जथएटर’ समोरील इब्सेनचा पूणाचकृती पुतळा

22. THE LADY FROM THE SEA
(Fruen fra Havet)
1888
इब्सेनचे हे बाजर्वसार्वे नाटक.

प्रबोधनाच्या पूर्वचकाळापासून ते अठराव्या शतकाच्या मध्यापयंत कर्वी आजण
नाटककार सामाऱयतः िुऱया कथांचा, उत्कृ ष्ट िुऱया कथांचा र्वापर करीत. ते असे
गृहीत धरून चालायचे की त्यांचा प्रेिकर्वगच प्रत्येक नाटक ककं र्वा नीजतपर गोष्ट, प्राचीन
नीजत आजण धार्मचक तत्त्र्वज्ञानाची सामाऱय र्वचने यांचा पररचय करून घेण्यास इच्छु क
होता. ‘माझ्या लेखकांनी काय सांजगतले ते मी तुम्हाला सांगतो.’ (असे शेक्सजपअर
जलजहत असे.) इब्सेनची सर्वय याच्या उलट होती. त्याच्या शोकात्म (Tragic(
पात्रांप्रमाणे त्याला समाि आजण चचचच्या मृतार्वस्थेत आजण चालीररतीत हृदयशूऱय
बनलेले रूढ शहाणपण त्याला गर्वसले आजण त्याच्या स्र्वतःच्या अजस्तत्र्वासाठी त्याला
ते नाकारणे भाग पडले- त्याच्या स्र्वतःसाठी पाहणे भाग पडले. त्याच्या काळातील
चैतऱयाबरोबर त्याने ह्या मूतीभंिनात भाग घेतला आजण त्याच्या प्रेिकांमध्ये त्याचे
आकषचण जनमाचण के ले. तो त्याची नाटके बहुधा (कु णी असे म्हणेल) की त्याच्या र्वृत्तांत
मूल्याकररता प्रदर्शचत करतो, अशीच काही ती त्याने शोधून काढली आहेत की िी
कु णी पूर्वी तशी पाजहलेलीच नाहीत. म्हणून मग िर एखाद्याला इब्सेनच्या प्राचीन
काळाच्या काव्यदृष्टीचा पररचय करून घ्यायचा असेल तर त्याने पात्रे काय म्हणतात
ते खोल खोदून पहायला हर्वे. त्यांच्या आत्म्याच्या (Spirit) हालचालीच्या
पातळीखालील शब्द आजण कल्पनाही बघायला हव्यात. ह्या पातळीपयंत खोदायला
इब्सेनला सामाऱयतः दोन र्वषे लागली पण त्याला जर्वस्मयचदकत करणारी

रं गभूमीजर्वषयक त्याच्या नाटकांची चेतनाच फक्त त्याला गर्वसली नाही तर त्यांचे
अव्याहत महत्त्र्वही गर्वसले.
िे त्याचे कणखर नैराश्यर्वाद आजण मौिेचे मूतीभंिन नाकारते अशा इब्सेनच्या
र्वाचनाचा मी कै र्वार घेत नाही. त्याउलट त्याच्या लेखनाची ही स्र्वरूपे आहेत ज्यांनी
त्याला आधुजनक रं गभूमीचा आिा (Grandfather) के ले आहे. आपल्या काळासाठी
त्याचा दिाच म्हणिे एक मागचदशचक तत्र्व (Landmark) ते प्रमाजणत करतात. पण
आपल्या प्रजचलत ‘Beatnik’ च्या िगात एकही पजर्वत्र मूती भंिन करण्यासाठी
जशल्लक ठे र्वली गेली नाही; आजण िरी इब्सेन आता आपल्याशी बोलत असला तरी
तो ते त्याच्या लेखनाच्या जर्वरूद्ध स्र्वरूपामुळेच- जतची जचरकालीन काव्यमय
सूक्ष्मदृष्टी आता ददसू शके ल. त्याच्या श्रेष्ठ नाटकात तो एकोजणसाव्या शतकातील
औधत्य (insotence-उमचटपणा) चा सुद्धा त्याने, ज्याचे ते प्रेरक बनले त्या अजद्वतीय
धाडसाबरोबर र्व प्रांिळपणाबरोबर आजर्वष्ट्कार के ला. The Lady from the Sea
मध्ये श्रेष्ठ शोकांजतकांची एक प्रकारची तळटीप, त्याने पाजहले की ह्या नाटकाचा
उपसंहार (Catastrophy) हा काही दैर्वाधीन शेर्वट नव्हता की चैतऱय पुऱहा
पुनरूज्जीजर्वत के ले िाईल. म्हणूनच िर ह्या नाटकाच्या र्वाचनाचे िर्वळू न श्रर्वण के ले
तर आपल्याला अचचनीय (उपास्य, पूज्य) अशा जर्वषयांचे (Themes) प्रजतध्र्वजन
सापडतील. आजण म्हणून इब्सेनला िीर्वनाच्या चैतऱयाच्या संशोधकांमध्ये त्याच्या
मालकीच्या असलेल्या िागेर्वर आपण त्याला बसर्वतो.
-From ‘The Lady from the Sea’, Daniel Haakonsen (ed)
Contemporary Approaches to Ibsen1966- Francis Fergusson
--Henrik Ibsen- Critical Anthology p. 413-414.

The Lady From The Sea
The Law of Adjustment
समायोिनाचा जनयम
The Lady from the sea आजण Hedda Gabler दोन जभन्न दृष्टीकोनातून
आजण दोन जभन्न जसद्धांतातून मनोजर्वश्लेषणात्मक पद्धतीने स्त्री िातीच्या र्वैर्वाजहक
िीर्वनाचा परामशच घेतात. ह्या दोऱही नाटकातील समस्या र्वैयजक्तक तडिोडीपैकी
एक आहे, ती इब्सेनने के र्वळ पररपूणच युक्तीनेच नव्हे तर असामाऱय जनयोिनातून
हाताळली आहे. तथाजप The Lady from the Sea मध्ये तो मनोजर्वश्लेषणात्मक
प्रजतमेच्या संज्ञेत स्पशच करतो र्व ते समकालीन प्रेिकर्वगाचपेिाही र्वतचमानकालीन
प्रेिकर्वगाचलाही उघडपणे काहीसे गोंधळात टाकते.
Ellida Wangel (The Lady from the Sea) समुद्रकऱया तीव्र लचंता—
मज्जाजर्वकृ तीने

पछाडलेली

असते.

ती

सुद्धा

Rosmersholm

मधील

ररबेकासारखीच आहे (पण अजधक दमनाच्या रूपात) सागराच्या मूलतत्त्र्वाच्या
मोजहनीखाली असून ती मानर्वाच्या मनात स्र्वैर भटकणाऱ्या अरािक स्र्वातंत्र्याचे
प्रजतक आहे. संपूणच नाटक म्हणिे जतच्या इलािाचा उदात्तीकरणाच्या पद्धतीने
नाट्यीकरण के लेला सारभूत इजतहास आहे. यापूर्वी बऱ्याच आधी (उदात्तीकरण—
उन्नयन) आधुजनक मानसशास्त्राच्या गार्वंढळ बोलीभाषेतून ग्राम्यीकृ त के लेला शब्द
आहे. जतच्यापेिा र्वयाने म्हाताऱ्या असलेल्या जतच्या नर्वऱ्याशी Dr. Wangel शी
जतची

लैंजगकदृष्ट्ट्या

चुकीची

िुळणी

झाली

होती.

(अपसमायोिन—

Maladjustment) त्याच्याशी जतने प्रेमजर्वरजहत लग्न के लेले होते, ती स्र्वतःला
त्याच्याशी त्यामुळेच रूळर्वून घेऊ शकत नव्हती, म्हणून त्याच्या दोन मुली Bolleta

आजण Hilda ह्यांच्याबद्दल जतला परके पणा र्वाटायचा. खरे म्हणिे जतच्या अंतदेशीय
र्वातार्वरणात ती

जतच्या िऱमस्थळीच्या उत्तरे कडच्या

समुद्रदकनाऱ्यार्वरील

समुद्रजमजश्रत स्र्वभार्वापेिा ती जभन्न र्वाटे. ती लाटांकडू न समुद्रदकनाऱ्यार्वर फे कल्या
गेलेल्या मत्स्यकऱयेसारखी असून ती परत धड समुद्रातही िाऊ शकत नव्हती ककं र्वा
आपल्या जनत्याच्या कोरड्या भूप्रदेशाकडेही िाऊ शकत नव्हती.
पण ह्यासारखीच दुसरीही असमपचक गुंतागुंत आहे. तारूण्यात Ellida एका
भटकणाऱ्या Finish खलाशाची र्वाजननजश्चत र्वधू बनलेली होती. िो समुद्र त्यांच्या
त्याचर्वेळी लग्नसमारं भाच्या अंगठीचे पात्र झाला होता त्याच्याच सािीने त्यांचा
र्वाजननश्चय झाला होता. तो खलाशी जनघून िातो, पण समुद्र सरूप असलेली त्याची
मोजहनी जतने स्र्वतःला Dr. Wangel ला जर्वकल्यार्वर आजण समुद्रापासून दूर
राजहल्यानंतर जतच्यामध्ये अप्रजतहतपणे दृढतेने र्वाढते. ह्या जर्वर्वाहातून ज्या मुलाचा
िऱम होतो त्याचे डोळे त्या समुद्रार्वरच्या माणसासारखे असतात. आजण ते मूल लगेच
मरते. त्यामुळे Ellida चे मनोधैयच खचते र्व इतके जर्वकोपास िाते की ती आपल्या
नर्वऱ्याशी—र्वैर्वाजहक संबंधही तोडू न टाकते. परं तु जतच्यार्वर अिूनही त्या
समुद्रार्वरच्या माणसाची मालकी आहे- ही दृढ कल्पना जतच्या अंतरात खोल रूिलेली
असते. आजण ह्या कल्पनेचा जतच्या मनार्वर इतका पगडा बसलेला असतो की िरी
जतला ‘स्र्वतःपासून र्वाचर्वायचे’ असते तरी ती कल्पना ती झटकू न टाकू शकत नाही.
जतचं दुःख कमी करण्यासाठी Dr. Wangel परत जमठागारांनी लादलेल्या सरसकट
समुद्रर्वायुलहरींच्या जतच्या उत्तरे च्या िऱमस्थानाकडे जतला घेऊन िाण्याचे ठरजर्वतो.
पण ती त्याचे ऐकत नाही.
‘ओ, बोलू नका त्याजर्वषयी! ह्या गोष्टीचा जर्वचार सुद्धा करू नका. यारठकाणी
मला काहीही आधार र्वाटत नाही. मला ठाऊक आहे; मला असे र्वाटते की मी ते फे कू न
देऊ शकत नाही.’

‘फे कू न देऊ शकत नाही, जप्रये? म्हणिे काय?’
म्हणिे त्याची भीती, मिर्वर असलेले त्याचे अगाध र्वचचस्र्व.
II
त्याच्या स्र्वतःच्या या युक्तीमुळे Dr. Wangel, Ellida ला आपल्या स्र्वतःच्या
गतकाळातील त्या समुद्रार्वरील परक्या माणसाबरोबरच्या धाडसाबद्दल आजण
त्याचप्रमाणे जतच्या भयाबद्दल आजण त्याच्या परतीच्या जतच्या मोठ्या प्रमाणार्वरील
मनकर्वडेपणाच्या अपेिेबद्दल सांगायला प्रर्वृत्त करतो. Dr. Wangel शी झालेला
जतचा जर्वर्वाह म्हणिे एक प्रकारची आपली फसर्वणूकच आहे, ह्या कल्पनेचा त्याग
करण्यात ती असमथच असते र्व जतला खात्री असते की त्या समुद्रार्वरच्या माणसाचे
पुनरागमन त्याच्यामध्ये आजण जतच्या जर्वद्यमान पतीमध्ये शेर्वटची जनर्वड करार्वयाचे
आपल्यार्वर लादणार. पण ह्या मनोर्वृत्ती आजण कल्पना फक्त जतच्या मज्जातंतूंचा
जर्वकार र्वाढजर्वतात; तेव्हा जतची पूर्वचिातील उतरलेली समुद्राशी नाते असलेली
अनुर्वंजशक जर्वकृ ती जतच्या गूढ उच्छृ ंखल स्र्वातंत्र्याबरोबर जतच्या समुद्रापासून दूर
असलेल्या प्रदेशार्वरील अजस्तत्र्वाजर्वरूद्ध अजधक बंड करार्वयास लार्वते. जतच्या
नर्वऱ्याजर्वरूद्ध असलेले जतचे अिाण बंड तो परका गृहस्थ एका र्वषाचच्या
अनुपजस्थतीनंतर परत येतो तेव्हा अजधक तीव्र होते—र्व अपररहायचपणे जतला िर्वळ
खेचते. ते शब्द ती Dr. Wangel कडे िोरात उद्गारते िे जतला भूतकाळात ठाऊक
होते. त्या जतच्या स्र्वातंत्र्याच्या तीव्र इच्छेची कं पने असतात.
‘मला ठाऊक आहे तुम्ही मला येथे ठे र्वू शकाल ते. तुम्हाला ते सामथ्यच आहे आजण
त्याचा तुम्ही र्वापर कराल यात संशय नाही. पण माझे मन, माझे जर्वचार, माझ्या
साऱ्या अजनर्वार इच्छा आजण कामना ह्यांना तुम्ही अटकार्व करू शकणार नाहीत! त्या

तळमळतील आजण ताणल्या िातील—बाहेर अज्ञातामध्ये—िे मी जनर्मचले आहे आजण
ज्याचा तुम्ही माझ्या जर्वरूद्ध अडथळा जनमाचण के ला आहे.’
परं तु जतच्या डॉक्टर नर्वऱ्याचा जतच्याजर्वरूद्ध बळिबरी करण्याचा ककं र्वा जतला
अडथळा करण्याचा उद्देश नसतो. त्याउलट तो जतच्या मनाचा िोभ शक्यतो अजतशय
खोल मुळांची र्व जतच्या दुखाःच्या कारणांची कबुली शोधण्याकडे जतचे मन र्वळजर्वतो
आजण िेव्हा तो परकीय प्रत्यि प्रकट होतो तेव्हा जतच्या नर्वऱ्याची व्याधीशामक
पद्धती स्र्वातंत्र्य म्हणूनच राहते. परकीयाच्या रूपात झालेल्या बदलामुळे
पररजस्थतीत Dr. Wangel च्या बािूने पररर्वतचन होते. कारण त्याच्या अनुपजस्थतीत
जतच्या मनामध्ये असलेल्या त्याच्या प्रजतमेपेिा तो दकतीतरी जभन्न ददसतो. त्याच्या
डोळ्यांजशर्वाय सुरूर्वातीला ती तर त्याला ओळखतच नाही. अजधक महत्त्र्वाची बाब
म्हणिे जतला कायमचे मुकण्याचा धोका पत्करूनही जनणाचयक िणाला Dr. Wangel
जतला जनर्वडीचे स्र्वातंत्र्य देऊ करतो.
‘आता तू माझ्या हक्कांपासून आजण माझ्यापासून पूणचपणे मुक्त आहेस. आता
तुझ्या स्र्वतःच्या खऱ्या िीर्वनाकडे तू परत आलीस—त्याच्या ठराजर्वक क्रमाकडे पुऱहा
परत आलीस. आता तू स्र्वतंत्रपणे आजण तुझ्या स्र्वतःच्या िबाबदारीर्वर जनर्वड करू
शकतेस.’
पण जनर्वडीचे स्र्वातंत्र्य जमळणे म्हणिे जतच्या स्र्वतःच्या िबाबदारीर्वरचे
म्हणिे र्वैयजक्तक स्र्वतंत्र िबाबदारीसारख्या गोष्टींना ती नाकारण्यालाही ती स्र्वतंत्र
झाली हे आढळू न जतला धक्का बसतो. Ellida र्वर असलेली त्या परक्या माणसाची
मोजहनी ही जनस्तेि होत िाते. जतच्या अखेरच्या जनणचयात ती जतच्या नर्वऱ्याला
जनर्वडते आजण ज्या अबोधतेच्या अगाधतेपासून जतला भय असते ते संपते. जतच्या
भोर्वतालच्या र्वातार्वरणाचा सरार्व जतला यापुढे सोप्या कतचव्याचे आश्वासन देतो.
जतच्यासाठी त्यांचा अंजगकार करण्यासाठी पररजस्थती जतचा अंजगकार करते आजण

आता जतला मानर्वी प्राणी आजण पत्नी म्हणून जतच्यात असलेल्या उत्कृ ष्टतेची िाणीर्व
होऊ लागते.
‘क्रमाक्रमाने मला आता तुम्ही समिू लागले आहात – (साऱ्या यातना सहन
के ल्यानंतर जतचा पती भाष्ट्य करतो.) तू जर्वचार आजण कल्पना प्रजतमेत रे खाटतेसदृष्टीगोचर जचत्रांमधून. समुद्रासाठी असलेली तुझी तीव्र इच्छा आजण तळमळ- ती
मोजहनी- ज्या परक्या गृहस्थाची तुिर्वर होती- ती फक्त दुसरे जतसरे कु णी नसून तुझ्या
अंतगचत असलेल्या स्र्वातंत्र्याच्या िागृत होणाऱ्या आजण र्वाढत्या गरिेचे फक्त
आजर्वष्ट्करण आहे.’
‘ओ, मला त्याबद्दल काय म्हणार्वे हे कळतच नाही. पण तुम्ही माझे चांगले र्वैद्य
आहात. तुम्हाला ते सापडलं आजण योग्य उपाय करण्याचं धाडस तुम्ही के लंत- त्यानेच
फक्त त्यानेच मला आधार जमळाला.’
ह्या नाटकातील लहान पात्रांचे एकीकरण अशा काही पद्धतीने के ले आहे की
त्यामुळे संतुलन साधार्वे र्व त्याचा (Pattern) आकृ जतबंध पूणच व्हार्वा. ज्यार्वर जतचे
खरोखर प्रेम नाही त्या अजधक म्हाताऱ्या माणसाशी लग्न करून प्रायः भजर्वष्ट्यकाळात
कधीतरी जतची प्रजतिा करणाऱ्या या सारख्याच संकरासह Boletta, Gilda च्या
प्रमादाची पुनरार्वृत्ती करीत आहे असे र्वाटते. छांददष्ट आजण खोडकर Gilda ही The
master builder मधील सर्वचथा नव्या भूजमके साठी प्रगट होण्याकररता
कौमायाचर्वस्थेच्या प्रिुब्ध काळातून िात आहे. ज्याचा अहंकार इच्छा असो र्वा नसो,
उत्तेिनात्मक प्रेमाचे जर्वडंबन करतो. तो ियी कलाकार Lyngstrand हा अननुभर्वी
आहे; Falk svanhild चे Loves’ Comedy मधील मुख्य तत्र्व सर्वचव्यापी
Ballested पुऱहा समायोिनाचे (तडिोडीचे) जर्वडंबन प्रदर्शचत करतो. त्यांचे एक
जनजष्ट्क्रय साधन म्हणून तो स्र्वतःला तांजत्रकदृष्ट्ट्या कोणत्याही पररजस्थतीत रूळर्वून
घेणारा माणूस आहे, त्यांच्या नायकासारखा नव्हे.

The Lady From The Sea िरी त्याची प्रसन्नता शरत्काळ जनस्तेि
करणारी असली तरी काही बाबतीत तो The Wild Duck या नाटकापेिा
कमीअजधक आशायुक्त शुद्धीकारक आहे. Gina आजण Hjalmar पेिा Ellida आजण
Wangel हे अजधक उं चीच्या पात्रतेचे आहेत आजण त्यांचे परस्पर समायोिन काहीशा
मोठ्या अजधक सामाऱय आशयाकडे जनदेश करते. A Doll House च्या समाप्तीच्या
र्वेळच्या Nora मध्ये आजण Ellida मध्ये तरीही नक्कीच संबंध आहे. संपूणचतया
समायोजित जर्वर्वाहाचे चमत्कारांचा चमत्कार (Miracle of miracles) हे सोडू न
िाताना Hjalmar ला ददलेल्या सूचनेचे Nora चे शब्द हे Ellida आजण जतच्या
नर्वऱ्याकडू न जमळर्वले िातात. त्यांची िीर्वनातील र्वास्तजर्वक जस्थती दकती माफक
आहे याला महत्त्र्व नाही. पण दोघेही आता त्यांच्या भजर्वतव्याची पररपूती करू
शकतात. Ellida च्या सरार्व (Acclimatization) या शब्दात िी त्यांचा
कं टाळर्वाणेपणा दूर करू शके ल अशा यापुढील चैतऱयातील दैनंददन कतचव्यांचा ती
खुशीने स्र्वीकार करते- असा सखोल अथच भरला आहे. िर Ellida च्या दैर्वाशी
Hedda Gabler मधील Hedda च्या दैर्वाची तुलना के ली तर चुकीच्या िुळणीचे
दुसरे नाटक पण र्वेगळ्या दृष्टीकोनातून येते- या नाटकाचे जनजश्चत असे गर्भचताथच
उत्कृ ष्टररत्या समिू शकतील.
Ibsen An Approach
Janko Lavrin
p. 107-110
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इब्सेनचे हे तेजर्वसार्वे नाटक.
हेडा गॅब्लरने सर्वचसामाऱय र्वाचकासह अनेक टीकाकारांना गोंधळात टाकले आहे.
इब्सेनच्या टीकाकारांपैकी (Lothar) तर त्यात The Vikings in Helgeland चे
अत्याधुजनक जर्वडंबन पाहतो. हेडाचा सबंध अद्ययार्वत जहयुडीसशी लार्वला आहे.
जहयुडीसचा सुस्र्वभार्वी पण मूखच नर्वरा गुणार Tesman शी जमळता िुळता आहे.
Sigurad हा Eilert Löveborg शी आजण Agny ही Thea Elvsted शी जमळती
िुळती आहे. हा सारा सत्याभास आपल्याला कु ठे च नेत नाही. हे जततके च सत्य आहे
की इब्सेनने त्याच त्याच पात्रांचा आजण प्रसंगांचा पुनः पुऱहा र्वापर के ला आहे परं तु
त्यातून त्याने काहीतरी नव्या गोष्टींर्वर प्रकाश पाडला आहे. आजण Hedda Gabler
ही नव्या गोष्टींनी- अगदी ती स्र्वतः नाजयका असल्यापासूनच्या गोष्टींनी पररपूणच आहे.
र्व हे संस्मरणीय र्व त्याच र्वेळेला ऱ्हासाला लागलेले जचत्र आहे. िे त्याने कधीही
जनमाचण के ले नव्हते. जतचा जर्विोड (maladjusted) जर्वर्वाह हा जनजश्चतपणे एका
युगाच्या अस्ताबरोबर कलंदकत होतो, आजण िे सर्वचत्र व्यापते ते र्वातार्वरण The
Lady From The Sea च्या जर्वरूद्ध पूणचपणे बंद गल्लीसारखे असते.
जतच्या लांब मधुचंद्राच्या लंबप्रर्वासातील जतने सहन के लेल्या थकव्याच्या
यातना (दरम्यानच्या ज्या काळात जतचा नर्वरा Jörgen Tesman, संकुजचत
र्वृत्तीचा पंजडत, Brabant मधील मध्ययुगीन घरगुती हस्तकलेचे साजहत्य त्याच्या
प्रबंधासाठी गोळा करीत असतो.) हेडाला Christiania येथे आल्यार्वरही काही कमी
झाल्यासारखे र्वाटत नाही. ही सैजनकी परं परूरोबर र्वररष्ठ कडक जर्वशेषाजधकार
असलेली पण दुबचल असलेली स्त्री सनैराश्य सामाऱय पतीचा द्वेष करतो, मध्यमर्वगीय

संभाजर्वतपणाचा र्वास असलेला नुकताच घेतलेला एक छोटा बंगला, त्याची दयाळू
अंतःकरणाची आत्या, आजण जतची नुकतीच सुरू झालेली गभाचर्वस्था ज्यापासून जतला
भार्वी मातृत्र्वाचा आनंद व्हायला हर्वा परं तु जतला त्याचा जतटकारा र्वाटतो. Ellida
सारखी ती मोठ्या प्रमाणार्वर िीर्वनप्रीत्यथचच जनर्मचलेली र्वाटते. जतची
सौंदयाचजर्वषयीची, स्र्वातंत्र्यासाठी र्व तेिजस्र्वतेसाठीची गूढ लालसा, परं तु जतने आपले
पंख पसरण्यापूर्वी जतच्या दूजषत पूर्वचग्रहाने र्व जर्वजशष्ट र्वगाचच्या लौदककाने हे सारे
जनःसत्र्व बनते. जतचं सत्र्व सभ्य होऊन िातं. जतच्यामध्ये िे काही चांगले गूढतेने र्वास
करीत असते ते सारे जनर्वृत्तच नव्हे तर कलुजषतही होऊन िाते. उदा. जतचे
सौंदयाचजर्वषयीचे प्रेम ऱ्हास पार्वते र्व त्याचे रूपांतर सौंदयाचत्मक डौलात होते. जतची
दाबून टाकलेली इच्छा अखेरीस दुसऱ्यांच्या गोष्टीकडे (लव्हबगचसारख्यांच्या) चोरून
पाहण्याची (िणू काही ती दकल्लीच्या भोकातून पाहते) मत्सरी दृष्टीत रूपांतररत होते
र्व ती इतकी बेदफकीर होते की ती स्र्वतः जतचं िीर्वन कमीत कमी जनषेधाथचक बनून
िातं. नैजतक पातळीचा अभार्व असतानाही ती ‘हे के लेले आजण हे के लेले नाही’ ह्या
जनयमाच्या मागे पोकळीजशर्वाय काही नाही- त्यांना ती संकुजचत र्वृत्तीची होते. हे
काही जतचे नीजतशास्त्र नव्हे पण गोडबोल्या िज्जब्रॅकशी िो कौटुंजबक जत्रकु टात कु शल
असतो त्याच्याशी असलेल्या व्यजभचाराच्या प्रकाराची जतला भीती र्वाटते.
भूतकाळात असा एक काळ होता की त्यार्वेळी हेडा तरूण, र्वर्धचष्ट्णू, व्यासंगी (आजण
टेस्मनचा साथी) Elliert Löveborg साठी जतच्यात प्रेमासारख्याच काहीतरी
भार्वना जनमाचण झाल्या होत्या. ती त्याचा, िरी त्याच्या लज्जास्पद िीर्वनामुळे समाि
त्याला स्र्वीकारीत नसला तरी ती त्याचा जनदचयपणे पाठलाग करते. पण त्यापैकी
पजहलीच एक गोष्ट हेडाला आश्चयचचदकत करते र्व ती म्हणिे जतला जिजस्तयाना येथे
आल्यार्वर असे कळते की लव्हबगच पुऱहा त्या शहरात आला असून तो आता सुधारणा
झालेले पात्र र्व संस्कृ तीर्वरील बहुचचाचत्मक ग्रंथाचा लेखक झाला आहे. यातून हे
उघडकीस येते की हे त्याच्या िीर्वनातील पररर्वतचन हेडाच्या िुऱया पररजचत Thea

Elvsted ला देशातील खेडर्वळ भागाच्या बाईकडू न होते, त्यामुळे लव्हबगचचे पाय
जस्थर होतात र्व तो आपल्याला जमळालेल्या दैर्वी देणगीला लायक ठरतो. पण Thea
ला लव्हबगचच्या शहरी िीर्वनार्वर जर्वश्वास नसतो. म्हणून ती साऱ्या ररतीररर्वािाला
लाथाडू न त्याचा शोध घेण्यासाठी त्याच्या मागोमाग रािधानीच्या शहरी येते. तसेच
ती टेस्मनला अशी जर्वनंती करते की लव्हबगच आल्यास त्याचे त्याने स्र्वागत करार्वे र्व
त्याला भेटार्वे.
जिज्ञासेमुळे हेडाच्या मनात खळबळ जनमाचण झालेली असते. पण नेहमीप्रमाणे
बाह्यतः ती स्र्वतःर्वर ताबा ठे र्वून शांत राहते. जतच्या नेहमीच्या कौशल्याने जतला िे
काही हर्वे असते ते हेडा Thea कडू न काढू न घेते. पण येथे लव्हबगचलाच स्र्वतः
बोलार्वले िाते आजण त्याचे स्र्वागत होते. त्याची भेट ही हेडा र्व लव्हबगचची दुहरे ी
शोकांजतका दशचर्वते.

IV
एके काळी जतचा दास असलेल्या असाधारण माणसार्वर Thea चा एर्वढा
पररणाम झालेला पाहून जतच्या मनात मत्सर जनमाचण होतो र्व जतच्या शक्तीचा
त्याच्यार्वर प्रभार्व पाडण्याचा ती प्रयत्न करते. त्यासाठी या र्वेळीच संधी प्राप्त होते.
आपल्या रािसी धूतचपणाने Thea चे रािधानीतील जतथे येणे र्व लव्हबगच जर्वषयीचा
जतचा अजर्वश्वास असणे ह्या गोष्टी काढू न घेते र्व जचडते. त्याच्या सामथ्याचजर्वषयीचे
आपले मत उच्च प्रकारचे असल्याचे हेडा ढोंग करते. त्याच्यार्वरील आपला जर्वश्वास
प्रकट करण्यासाठी ती अजधक चैतऱयपूणच अशा Assessor Bracks च्या पाटीत
िाण्याची आज्ञा करते िी एका जर्वजशष्ट प्रकारच्या अजर्वर्वाजहतांसाठी योग्य असते.
Thea चे संशय न िुमानता लव्हबगच पाटीला िातो. पण ही परीिा त्याला महागच

पडते. त्याच्या पूर्वच दुबचलतेपासून दूर न िाता तो पूणचपणे जपतो. हेडाच्या अपेिेप्रमाणे
तो जहरर्वी पाने बांधलेला जर्वियी नायक होऊन परत येत नाही. पण एका लनंद्य
स्त्रीच्या फ्लॅटमध्ये तो िातो. त्याच मागाचर्वर तो आपल्या सुप्रजसद्ध पुस्तकाच्या उत्तर
भागाची हस्तजलजखत प्रत गमार्वतो. (िे त्याने टेस्मनला र्वाचून दाखर्वण्याचे र्वचन
ददले होते.) आजण त्याचा शेर्वट पोजलसांबरोबरील लज्जास्पद झटापटीत होतो.
लव्हबगच स्र्वतःला पुऱहा समािाच्या कुं पणापजलकडे पडलेला पाहतो र्व ह्या
र्वेळेला चांगल्यासाठीच जिच्या मुलाचा शोक करार्वा लागतो त्या Thea च्या आईची
दुःखपूणच जनराशा ही हेडाच्या अनादरयुक्त शांततेच्या चांगलीच जर्वरूद्ध र्वाटते. जतच्या
पराभर्वामुळे हेडा अिूनही Thea मत्सरी असते की ती लव्हबगचचे हस्तजलजखत
िाळण्यापासून स्र्वतःला परार्वृत्त करू शकत नाही. लव्हबगच जतचा जनरोप घ्यायला
येतो तेव्हाही जतची शांतता तीच असते. त्याला हे ठाऊक असते की समािदृष्ट्ट्या तो
संपला आहे आजण ती सुद्धा. पण त्याची जनभचत्सना करण्याऐर्विी ती त्याला आपल्या
मृत जपत्याचा एक जपस्तूल देऊन त्याने आपल्या प्रजतष्ठेने मेले पाजहिे अशी आज्ञा करते.
पुऱहा एकदा सारे काही उलटे सुलटे होते. लव्हबगच काही प्राचीन िपानी
अजधकाऱ्यासारखा ररतीररर्वािाप्रमाणे आत्महत्या करीत नाही पण आपले
हस्तजलजखत त्या बाईने चोरले असा चुकीचा संशय घेऊन त्या र्वेश्येशी भांडण
करतानाच पोटात प्राणघातकपणे गोळी लागून मरतो. त्यापेिाही र्वाईट गोष्ट म्हणिे
Assessor Brack ते जपस्तूल हेडाच्या जपस्तूलापैकी एक आहे हे ओळखतो र्व गप्प
बसायची ककं मत (ज्यामुळे जतला जतटकारायुक्त अफर्वांपासून तो र्वाचर्वू शकतो)
म्हणिे त्यांच्यातील जत्रकोण होण्याची आशा असते. तथाजप हेडाला अशी अपेिा
असल्यानंतर ती बंड करते जतचे स्र्वातंत्र्य हे ररते असू शकते. िरी ती ते आपल्या मनाने
प्रजतपादन करते तरी ब्रॅकला बहुधा आपल्या जर्वियाची खात्री असते. पण िेव्हा
टेसमन Thea ने टाचून ठे र्वलेल्या रटपणार्वरून लव्हबगचचे हस्तजलजखत पुऱहा िुळर्वत
असतो तेव्हा िर्वळच्या खोलीतून बंदक
ु ीच्या गोळीचा आर्वाि येतो र्व हेडा गतप्राण
झालेली असते.

V
इब्सेनची हेडा काचोळी (जचलखत) घातलेली (ती ऑजडत देर्वाची दासी असते.)
Valkyrie असते- असे एक टीकाकार म्हणतो- हा एक जनराशेचा आभास आहे.
The Lady From The Sea मधील Ellida ही त्या जर्वरोधी असून पण त्या
मूलतः र्वेदनाबरहुकू म र्वातार्वरणाशी िुळर्वून घेण्याची जतची इच्छा असते. म्हणून
जतला त्यात काही िागा सापडत नाही. जतचे लग्न काहीसे असत्य आजण आकजस्मक
असते- समस्या बनण्याइतके आकजस्मक असते. हे फक्त ऱ्हासाच्या मागाचला लागलेल्या
एक युगाच्या अस्ताच्या स्त्रीचे सोयीस्कर आश्रयस्थान आहे. जतची व्यथचता आजण
कं टाळर्वाणेपणाचा ती बळी ठरते. पण ती अव्यक्त शोकांजतके च्या सामथ्याचचा आकार
धरते- ते बजहद्वाचराच्या अभार्वी नाश पार्वते. हेडाची ती जनराशा असते. ती जनःसंशय
िगातील अनेक संधींनी युक्त पण ती ते शोधू शकत नाही. हे आपण इब्सेनच्या
रटपणार्वरून र्वाचू शकतो. िीर्वनातील एका हेतूच्या आर्वश्यकतेमुळे जतला पीडा
जनमाचण होते. जतच्या घमेंडखोर आजण जर्वमुक्त काचेच्या उष्ट्णघटाचे अजस्तत्र्व यात
जतला स्र्वतःची िाणीर्व होऊ शके ल असे काही कायचच नसते. म्हणून जतच्या अजर्वरत
अंतबाचह्य पोकळीमुळे ती आपल्या िीर्वनाचा शेर्वट करते.
Hedda Gabbler आजण The Lady From The Sea ही एकाच्या
िीर्वनाच्या तडिोडीच्या पेचाप्रत पोहोचते िी दोन जर्वरूद्ध तरीही पूरक अखेरीच्यापूरक त्यांच्या जर्वरोधासाठी. कारण नेहमीप्रमाणे, इब्सेन हा येथे थांबू शकत नाही
आजण थांबला नाही. तो त्याच्या लक्ष्याचे स्थलांतर खऱ्याखुऱ्या अस्सल र्वैयजक्तकतेकडे
करतो. ज्याला त्याचा हेतू सापडलेला असतो, िीर्वनातील कायच िीजर्वत हेतू
सापडलेला असतो. आजण तरी तो पराजित होतो. िरी हेडाच्या पद्धतीपेिा जभन्न
असते हेच आपणास इब्सेनच्या सर्वाचत गोंधळाच्या नाटकाप्रत The Master
Builder प्रत आणतो.
Ibsen An Approach

Janko Lavrin

ह्या नाटकाचे शीषचक Hedda Gabbler असे आहे त्यामुळे हे व्यजक्तमत्त्र्व
पतीच्या पत्नीपेिा र्वजडलांची ती मुलगी आहे हे दशचर्वण्याचा माझा हेतू आहे.
हे असे नाटक आहे की ज्यात मी खरोखर म्हणताता (So- called) त्या समस्या
हाताळलेल्या नाही. मुख्य गोष्ट म्हणिे अशी की मला जनजश्चत अशा पररणामकारक
सामाजिक जस्थती, अथच आजण रोख यांच्या पाश्वचभूमीच्या जर्वरूद्ध मानर्वी प्राण्याची
जचत्रे यांच्यार्वरही त्यांचे दैर्व जचतारायचे आहे.
Count Moritz Prozor 4 Dec 1890 इब्सेनचे पत्र
Critical Anthology p.127.

THE MASTER BUILDER : (1892)
इब्सेनचे हे चोजर्वसार्वे नाटक.
इब्सेनच्या नाटकातील अथच र्वाचण्याच्या प्रयत्नाबद्दल इब्सेनला नेहमी आश्चयच
र्वाटत असे. Ernst Motzfeldt ने The Master Builder च्या प्रकाशनानंतर
इब्सेनशी त्याच्या झालेल्या संर्वादाची त्याने पुढीलप्रमाणे नोंद करून ठे र्वली आहे.
इब्सेन म्हणतोः
ते िे काय गहनता आजण प्रजतके माझ्या अंगी लार्वतात ते जर्वलिण आहे. मला
काही पत्रे आलेली आहेत आजण त्यातून अशी जर्वचारणा के लेली आहे की त्या नऊ
बाहुल्यांतून (श्रीमती सॉलनेसच्या) नऊ कलादेर्वतांचा अथच व्यक्त होतो, आजण मेलेली
िुळी म्हणिे एक Scandinavianism आजण माझ्या स्र्वतःचा आनंद आहे. त्यांनी
असे सुद्धा जर्वचारले आहे की त्यांचा संबंध St. Paul च्या Epistle शी आहे ककं र्वा
Book Of Revelation शी आहे काय- ज्यांच्याबद्दल मला अिूनही माजहती नाही.
मी िे जलजहले आहे तसे लोक र्वाचू शकत नाहीत काय? मी फक्त लोकांबद्दल जलजहतो
मी प्रजतकात्मक जलजहत नाही. लोकांच्या अंतगचत िीर्वनाजर्वषयी िे मला एक
मानसशास्त्र ठाऊक आहे, िर तुम्हाला आर्वडले तर. मी खरोखर जिर्वंत लोकांचे
जचत्रण करतो. कोणतीही महत्त्र्वाची व्यक्ती ही प्रामुख्याने काही प्रमाणात का होईना
पण त्या काळातील जर्वचार आजण कल्पना ह्यांची प्रजतजनधी असते, म्हणून अशा
व्यक्तींच्या अंतगचत िीर्वनाचे जचत्र हे प्रजतकात्मक र्वाटते. आजण मी अशाच लोकांची
जनर्मचती करतो, चांगल्या कारणाने. मी नेहमी हेडा गॅब्लर बरोबर Munich च्या
कमानीत चालत असतो आजण मी स्र्वतःही काहीसा अशाच अनुभर्वातून गेलो आहे.
Solness आजण त्याची पत्नी ह्या योग्य व्यक्ती आहेत ज्यांचे एकमेकांशी िुळत
नाही आजण म्हणून ते त्यांच्या िीर्वनात एकत्र असे सुखी नाहीत. र्वस्तुजस्थती अशी
असूनही ते दुःखी र्वाटत नाहीत. एकमेकांबद्दल त्यांनी आदराची भार्वना असूनही

मृदत
ु ीर्व प्रेम असूनही त्यांना िसे रहायला असायला हर्वे होते तसे ते राहत नाहीत. ते
एकमेकाला आपल्या र्वचचस्र्वाखाली ठे र्वतात आजण एकमेकांना प्रजतबंध करतात. त्यांचे
अत्यंत र्वाईट गुण प्रकाशात येतात. आजण ते सतत ध्यान करीत बसतात. कारण प्रत्येक
िण आपली मनमानी करतो आजण दुसऱ्यामध्ये सहभागी होत नाही. Hilde आजण
Solness यांच्यात जर्वरोध आहे. त्या काही असामाऱय व्यक्ती म्हणून जचतारल्या
गेल्या नाहीत. ते फक्त मानजसकदृष्ट्ट्या समान आहेत. एकमेकांकडे दृढतेने आकर्षचले
गेले आहेत त्यांना असेही र्वाटते की आपण एकमेकांचे आहोत. आजण िीर्वन हे त्यापेिा
अजधक समृद्ध व्हार्वे र्व लोक अजधक उत्कृ ष्ट असार्वेत. (Hilde त्याला- िे त्याला पूर्वी
करण्याची इच्छा नव्हती ते Brovik साठी त्याला करायला लार्वते- त्याची पत्नी
त्याला तसे करायला लार्वते का?) आजण त्यांचे नाते त्यांचा अर्वमान करण्याऐर्विी
त्यांना उन्नतार्वस्थेत नेते. नंतर झगडा सुरू होतो. एकास िीर्वनाजर्वषयीची आसक्ती
अिून आहे. सुखाची आर्वश्यकता आहे. नंतर पराजित पररत्यागाजशर्वाय िगणे
अशक्य आहे. ही भार्वना िागृत होते. म्हणून ते हर्वेत दकल्ले बांधायचे ठरर्वतात. आजण
चैतऱयात राहतात. बऱ्याच ददर्वसांपासून त्याला ही गोष्ट करणं अशक्य असतं. ती गोष्ट
करण्यासाठी ती त्याला तो पूर्वी ज्या रठकाणी असतो त्याहून अजधक उं च उचलते. पण
तो त्यासाठी त्याचे िीर्वन धोक्यात घालतो आजण मरतो. पजहल्यांदाच त्याच्या
आनंदासाठी, तो जमळर्वण्यासाठी त्याला त्याच्या िीर्वनाची ककं मत मोिार्वी लागली
हे र्वेडेपणाचे होते काय?
आमच्या संभाषणात त्याने असे म्हटले आहे की दोन िणांचे एकमेकांर्वर खूप
प्रेम आहे पण ते त्यांना जमळर्वू शकत नाही याला दुःखी प्रेम म्हणता येणार नाही.
दुःखी प्रेम त्याला म्हणता येईल की दोन व्यक्तींचे एकमेकांर्वर प्रेम आहे. त्यांचे लग्न
झालेले आहे पण त्यांना असे र्वाटते की आपण एकमेकांसाठी योग्य नाही आजण एकत्र
सुखाने नांदू शकत नाही.
Ibsen A Biography : Michael Meyer p.727-28.

LITTLE EYOLF
(Lille Eyolf)
Play In Three Acts
1894
इब्सेनचे हे पंचजर्वसार्वे नाटक.
Little Eyolf हे र्वरर्वर िरी जस्थर ददसत असले तरी इब्सेनने ते काळिीपूर्वचक
आजण जर्वचारपूर्वचक जलजहलेले नाटक आहे. पजहल्या अंकातील जर्वपत्ती सोडल्यास फक्त
चचाच आजण संर्वाद याव्यजतररक्त तेथे काहीच घडत नाही. पण ह्या गोष्टी त्याला
मानसशास्त्रातील तीव्र कल्पना आजण सामथ्यच ह्यांनी समृद्ध होण्यासाठी प्रजतबंध
करीत नाहीत. ज्याच्या भर्वती काही इब्सेनप्रजणत पेच गोळा झालेले आहेत त्या
कें द्रामध्ये पुऱहा मानर्वी िबाबदारीची तत्र्वे आहेत. अल्फ्रेड आजण ररटा ह्यांना त्यांच्या
एकु लत्या एक मुलाच्या हानीमुळे ज्या पररजस्थतीतून िार्वे लागते त्याच्या अंतगचत
पररर्वतचनाच्या स्र्वरूपाचे सामथ्याचने स्पष्टीकरण व्हार्वे अशाच पद्धतीने त्याची मांडणी
के ली आहे.
िेव्हा आयोल्फ हा अजतशय लहान असतो र्व त्याचे आईर्वजडल कामुकार्वस्थेत गुंग
झालेले असतात तेव्हा तो टेबलार्वरून पडू न पांगळा झालेला असतो. या त्यांच्याच
अहंकाराच्या जशिेकडे दोघांपैकी कोणाचेही लि नसते. नंतर लंगडणाऱ्या लहानग्या
मुलाला पाहून त्यांना सतत त्या अजप्रय आजण लाजिरर्वाण्या अशा गोष्टींची आठर्वण
होत असते. र्वास्तजर्वक ते त्याला टाळत असतात. शेर्वटी एके ददर्वशी अल्फ्रेड अचानक
मुलाजर्वषयी आपल्या मनाचा कल बदलतो आजण त्याचा खरा जपताही व्हायचे
ठरर्वतो. पण अचानक व्यत्यय येतो आजण जर्वकारर्वश आजण स्र्वाजमत्र्व गािर्वणारी
ररटा जतच्या नर्वऱ्याच्या साऱ्या सहानुभूतीची फक्त जतच्यासाठीच अपेिा करते,
आयोल्फशीच सहभागी होण्याच्या कल्पनेने ती जचडते. अल्फ्रेड अल्मसच मध्ये

सोलनेसची भयंकर जनष्ठु रता नाही. तो रॉस्मरच्या िर्वळ आहे- कमीत कमी आत्मकें द्री
आजण सोजशकतेच्या त्याच्या लचंतनात आजण सोजशकतेत. िी त्याला कधीच शांततेत
राहू देत नाही अशा प्युररटन सद्सजद्वर्वेकबुद्धीशी तो सहभागी होतो. रॉस्मरप्रमाणे
(बीटाच्या आत्महत्येपूर्वी) उतार्वळ्या सुखलोलुप पत्नीबरोबर रहार्वे लागते. तेव्हा तो
याबाबतीत अजधक प्रेमशूऱय असतो आजण कोणत्याही दकमतीर्वर तो ररटाशी पूणचपणे
िुळते घेत नाही. आपल्या सार्वत्र बजहणीला मदत करण्यात, On Human
Responsibilities ह्या िाडिूड मोठ्या पुस्तकासाठी ते जलजहण्यासाठी र्वेळ
काढण्यात त्याला ज्या गोष्टीने समथच बनर्वलेले असते ते म्हणिे ररटाची संपत्ती र्व
त्यासाठीच त्याने जतच्याशी लग्न के लेले असते. अल्फ्रेडची आस्थाबद्दलची आसक्ती
जतचा सहर्वास त्याला पत्नीपेिाही जप्रय असतो ही गोष्ट आपल्याला परत मागे रॉस्मर
आजण त्याचे आधीच्या िीर्वनकायाचच्या िागी एका नव्या महत्त्र्वाच्या गोष्टीची
पुनःस्थापना करतो.
तो िेव्हा एकटाच पर्वचतरािींमध्ये भटकत असतो तेव्हा त्याच्यात हे पररर्वतचन
घडू न येते र्व तेथेच त्याचा मागच चुकतो. र्वाईटाची अपेिा करता त्याला आपल्या
सहप्रर्वाशाच्या सहर्वासात आपण मृत्यूशी सोबत करीत आहोत याची िाणीर्व होते
पण नंतर योग्य मागच सापडतो आजण तो र्वाचर्वला िातो. ह्या अनुभर्वाखाली तो अनेक
गोष्टी पहार्वयाला लागतो- नव्या प्रकाशाचा समार्वेश असलेले त्याचे नर्वे िाडिूड
पुस्तक. म्हणून तो त्याच िणी ठरर्वतो की िबाबदारीच्या उपपत्तीच्या ऐर्विी ते
आचरणात आणार्वे. कोणत्याही पुस्तकापेिा ककं र्वा प्रबंधापेिा िो आपल्या अपराधी
आईर्वजडलांना नेहमी परका र्वाटायचा त्या लंगड्या लहानग्या आयोल्फचा आनंद
अजधक समपचक नव्हता का? त्याच्या जनश्चयाचा बदल आचरणात आणून आयोल्फच्या
भजर्वतव्यासाठी सारी शक्ती अपचण करण्यासाठी उशीर न लार्वता तो घाईने घरी येतो.
‘जर्वजशष्ट कायच ह्या िगात आहे या दूजषत, जर्वरूप आजण जनराधार कल्पनांकडनं मी
स्र्वीकृ त के लो गेलो आहे’ इब्सेन नाटकाच्या रटपणात त्याला सांगायला लार्वतो-

काहीशी अत्यंत महत्त्र्वाच्या आजण काही िणांसाठी माझ्या एकट्याच्या संदभाचतकाही झाले तरी अल्फ्रेड खरा जपता बनण्यासाठी आजण आयोल्फच्या आत्म्याच्या दाट
शक्यतेच्या जर्वकासासाठी जनघतो.
‘त्याच्या स्र्वभार्वातील श्रेष्ठ बीिांकुरणासाठी, त्याला चांगली फळे फुले
येण्यासाठी मी त्याचे पोषण करीन आजण मी याहीपेिा अजधक काही करे न! मी त्याला
त्याच्या इच्छांमध्ये सुसंर्वाद जनमाचण करून त्याच्यापुढे साध्य करण्यासाठी त्याला
मदत करीन. आयोल्फ, िर त्याला र्वाटलेच तर माझे कायच तो पुढे चालू ठे र्वील. ककं र्वा
तो त्याचे िे काही सर्वचस्र्व असेल त्याची जनर्वड करील. कदाजचत ते उत्कृ ष्ट राहील.
शेर्वटी माझे िसे काही असेल तसेच मी राहू देईन.’
येथे ररटाची असूया येते. अल्फ्रेड मध्ये झालेल्या ह्या पररर्वतचनामुळे जतच्या
जर्वकारर्वश तरूण रक्ताच्या स्र्वभार्वाचा जतला आनंद होत नाही आजण ती अनुरूप
प्रजतदक्रया व्यक्त करते. जतची अल्फ्रेडशी हमरीतुमरी चालली असतानाच िणूकाही
मंत्रमुग्ध झालेला हा लहानगा लंगडा मुलगा रॅ ट र्वाईफ च्या मागे (Hamelin च्या
Pied piper ची अस्पष्ट आठर्वण करून देणाऱ्या इब्सेनच्या दुबोध प्रजतकांपैकी एक
प्रजतक) सरळ धक्क्याकडे िातो. त्याच िणाला तेव्हा ररटा, अल्फ्रेडच्या प्रेमार्वर फक्त
जतच्या स्र्वतःचाच हक्क दशचर्वते की जतच्या इच्छेप्रमाणे आयोल्फचा िऱम कधीच झाला
नाही. त्याच र्वेळी तो मुलगा समुद्रात पडतो आजण बुडतो. फक्त एकच गोष्ट र्वाचते,
ती म्हणिे तरं गणारी कु बडी- त्याच्या आईर्वजडलांना त्यांच्या अपराधाचे स्मरण करून
देणारी र्वस्तू. ही जर्वपत्ती ररटा आजण अल्फ्रेड अल्मसच या दोघांच्या अंतगचत नाट्याच्या
प्रारं भाचे जनदशचक ठरते. नाटकाचा उर्वचररत भाग आयोल्फच्या मृत्यूच्या प्रजतदक्रया
व्यक्त करण्यात ककं र्वा त्यांच्यार्वरील नैजतक पररणामात खचच के ला गेला आहे. आयोल्फ
िरी मृत असला तरी तो अदृश्यपणे सर्वच काळ उपजस्थत असतो आजण खरे पाहता सर्वच
नाटकार्वर र्वचचस्र्व गािर्वतो.

III
दोघेही आईर्वजडल त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूच्या धक्क्याने मूर्छचत होतात. त्यात
नैजतकदृष्ट्ट्या िबाबदार असणारी कल्पना ही प्रथमतः त्यांच्या डोक्यातच येत नाही.
त्याची आकजस्मक क्रूरता आजण मूखचता हे त्यांची िाणीर्व संपर्वून टाकतात आजण
दकतीतरी काळापयंत त्यातला अथच शोधण्यास ते असमथच ठरतात.
‘तुला ह्या अशा गोष्टींचा अथच काय असेल याची कल्पना करता येईल काय?
(दुसऱ्या अंकाच्या सुरूर्वातीलाच अल्फ्रेड आपल्या सार्वत्र बजहणीला आस्ताला
जर्वचारतो) कारण काही झाले तरी त्यात अथच आहेच की िीर्वन अजस्तत्र्व- दैर्व हे
पूणचपणे अथचहीन राहूच शकत नाही.’
‘ओ, ह्याबद्दल जनजश्चत असं कोण सांगू शके ल? माझ्या जप्रय अल्फ्रेड?’
‘नाही, नाही, माझा जर्वश्वास आहे तू अगदी बरोबर आहेस. कदाजचत सारी गोष्ट
ही दैर्वगती आहे- जतच्या मागाचने चालणारी सुकाणूजर्वरजहत र्वाहून नेलेली जर्वध्र्वंस
झालेली. मी हे कसं आहे ते म्हणायचं धाडस करतोय. कमीत कमी मला र्वाटतं तसंच
आहे ते!’
त्याला त्याच्याजर्वषयी खात्री नाही. पण आयोल्फच्या मृत्यूमागे काहीतरी
आणखी आहे असा त्याचा समि असतो. काय आहे मग ते? ररटाच्या अहंकार आजण
जर्वषयलोलुपतेबद्दलची जशिा? पण ते तसे असले तर त्या जनष्ट्पाप आयोल्फलाही ते
भरार्वं लागार्वं? आजण धक्क्यार्वरील त्या मुलांनी त्याला का र्वाचर्वलं नाही? सारे िण
तर चांगले पोहणारे होते. सारी गोष्ट पूणचपणे जनराधार आजण जनरथचक आहे. आजण
तरीही िीर्वनक्रमाला त्याची गरि आहे. नंतर त्या दोघा मताजपत्यांमध्ये परस्पर
कु जत्सत आजण दुखार्वणाऱ्या जनभचत्सना सुरू होतात. अल्फ्रेड त्याच्या पत्नीला ह्याच्या
मुळाशी जतचा अहंकारी धक्का आहे हे म्हणायलाही कचरत नाही. ज्यानंतर ररटा जिला
त्याच्या प्रछन्न (Hidden) पोकळ ददमाखाची िाणीर्व होते ती त्याच्यार्वर शेरा मारते

की तो काही जतच्यापेिा कमी अहंकारी नाही. सूक्ष्म दोषासह ती स्पष्टीकरण करते
की पुस्तके जलजहण्याचे सोडण्याचा र्व आयोल्फसाठी संपूणच िीर्वन समर्पचत करण्याचा
त्यांचा जनणचय म्हणिे गुप्त र्वेशातील अहंकार आहे.
‘कारण तुम्ही तुमच्या स्र्वतःच्या संशयामुळे तुमचा नाश करून घेतला. कारण
िगात राहण्यासाठी काही मोठा व्यर्वसाय आहे की नाही याबद्दल तुम्ही साशंक
व्हायला सुरूर्वात के ली होती... आजण मग िीर्वन कशाने तरी पररपूणच करण्याची गरि
तुम्हाला र्वाटू लागली. म्हणून गरीब जबचाऱ्या लहानग्या आयोल्फची गोष्ट तुम्हाला
बनर्वायची होती. तुमच्या अंतःकरणात डोकार्वून पहा. तुमच्या कृ तीखाली आजण मागे
काय आहे याचा शोध घ्या.’
‘माझ्याजर्वषयी सुद्धा असं तुला र्वाटतं?’
पण अशा प्रकारची त्यांची हमरीतुमरी आयोल्फच्या मृत्यूचे कोडे सोडर्वण्यास
ककं र्वा अथच लार्वण्यास मदत करीत नाही. आयोल्फच्या संदभाचतील भूतकाळातील
त्यांचा अपराध आजण प्रायजश्चत्त घेण्याची र्वतचमानातील गरि यातून िेव्हा त्यांना
फक्त अशी िाणीर्व होते की ह्या उत्तरासाठी त्यांनी त्यांच्या अंतःकरणातच शोध
घेतला पाजहिे तेव्हा त्या दोहोत काहीतरी पररर्वतचन घडते आहे असे ददसू लागते.
त्यांच्या डोळ्यामध्ये जर्वपत्ती िणू अथच आणू लागते. शेर्वटी ज्यांचा ते स्र्वीकार करतात
त्या प्रायजश्चत्ताच्या कल्पना िरी जिस्ती अध्यात्माहून कमाचच्या जनयमाच्या यांजत्रक
कृ तीच्या िर्वळच्या र्वाटतात. बाह्य ककं र्वा खोल धार्मचक िाजणर्वेच्या समथच नैजतक
धक्क्याने िरी ते प्रर्वृत्त के ले गेले होते तरी ते ररकामेच ददसत. तो पुनरुद्धाराजशर्वाय
िागृतार्वस्थेकडे नेणारा िगाच्या ऱयायाचा ददर्वस होता. ऱयाय तुझ्यार्वरचा आजण
माझ्यार्वरचा.... ज्याला आपण दुःख आजण लचंता म्हणतो..- तो खरोखर
सद्सजद्वर्वेकबुद्धीचा छळ आहे ररटा, दुसरे काही नव्हे.
त्याचप्रमाणे रॉस्मर आजण ररबेकाचेही. ते त्यांच्यार्वरील ऱयायार्वर जर्वश्वास
ठे र्वीत नाहीत- िरी ते ‘जर्वजचत्र जनयमापुढे’ र्वाकतात ज्याच्या जस्र्वकृ तीने त्यांच्या
हृदयार्वर आजण मनार्वर पररणाम झालेला असतो. तेच दुःख िे सुरूर्वातीला त्यांना

परस्परांजर्वषयी अजतशय कटू बनर्वते क्रमाने त्या दोघांनाही शुद्ध करते. पण िी नैजतक
पातळी त्यांनी गाठलेली असते ती थंड आजण ररती असते. “ररतेपण आजण पोकळी
साऱ्या बािूंनी--- जिथे जिथे मी पाहतो...” ररटा ही पोकळी भार्वी कायाचने भरून
काढण्यासाठी उत्सुक आहे यात काही आश्चयच नाही- आनंदाची ही हानी भरून
काढण्यासाठी समतोल साधण्यासाठी. िसे इब्सेनने आपल्या टीपेत जलजहले आहे.
आनंदाच्या समान काही नाही पण काही तरी असे आहे की ते, िीर्वन िगण्यालायक
बनते.
ही खरोखर माफक मागणी आहे. Brand च्या काही अंशी सर्वचसामाऱयपणे ‘सर्वच
ककं र्वा काहीच नव्हे’ पण सर्वच बािूंनी ररकाम्या पोकळीपेिा काहीही बरे . िी पोरं
आयोल्फला र्वाचर्वू शकली नाहीत त्या गबाळ पोरांना सुजशजित करण्यापजलकडे
जतची युक्ती िात नाही. तेव्हापासूनच ज्यालासुद्धा ही ररती पोकळी भरायची असते
त्या आपल्या पतीबरोबर ती यातच िाऊन जमळते.
‘आपल्यापुढे खूपच त्रासदायक काम आहे ररटा.’
‘तू पाहशीलच आता आजण नंतर जर्वश्रांतीची शांती जमळे ल आपल्याला.’

IV
शेर्वट काही Chekhov च्या Uncle Vanye हून जभन्न नाही. अजत पररश्रमाच्या
आर्वरणाखाली पररत्याग. ह्या बाबतीत भूतदयेर्वर िोर दाखर्वला आहे. कदाजचत ही,
ज्याचे संक्रमण इतर मुलांकडे होते आहे त्या जतच्या मुलाच्या मृत्यूनंतरची मंदगतीने
होणाऱ्या मातृत्र्वाची िागृती आहे. िर असे आहे तर िीर्वनाजर्वषयीची जतची पूर्वच
आसक्ती जनघून गेलेली आहे. पूर्वीसारखी ऐजहक िगाशी ती िखडलेली नाही. ती आता
जतच्या नर्वऱ्याबरोबर र्वर आकाशात ताऱ्यांकडे आजण भव्य शांततेकडे पाहण्यासाठी
मुक्त झाली आहे. ते काही जर्वश्रांतीचे िीर्वन नाही तर सहन के लेल्या नैराश्याचे आहे.

तथाजप िरी इब्सेन हे दारूण जर्वषण्ण बनजर्वण्यास उत्सुक असला तरी तो
आस्ताचा चाहता बोगचहम
े या तरूणाचा काहीसा जनर्र्वचर्वाद जर्वरोध दशचजर्वतो.
स्र्वभार्वाने दक्रयाशील असलेल्या बोगचहम
े ला जबकट समस्यांर्वर लचंतन करायला र्वेळ
नाही. ज्याच्या पररपूणचतेतच त्याचे पाररतोजषक आहे अशा बांधकामातच तो आपला
आनंद पाहतो. ‘ओ, दकती नेत्रदीपक िग आहे हे- आजण अशा िगात रस्ता बांधणारा
होणं हे दकती आनंदाचं आहे!’ परं तु त्याचा साधा आशार्वाद आपल्याला या नाटकाच्या
शेर्वटी पर्वचतरािीतील अल्फ्रेडच्या सहप्रर्वाशाबरोबरचे स्तब्ध स्र्वर ऐकण्यापासून
प्रजतबंध करीत नाही. आजण हे सूर इब्सेनच्या शेर्वटच्या दोन नाटकांमध्ये John
Gabrial Borkman आजण When we dead awaken मध्ये अिरशः मृत्यूच्या
नृत्यात जर्वस्तृत झालेले आहेत.
Ibsen An Approach
By Janko Lavrin
p.123-127.

LITTLE EYOLF

Little Eolf हे नंतरचे नाटक अशा प्रकारच्या शैलीने जलजहलेले आहे की िे
पूणचपणे Bygmeskr Solness च्या प्रजतजस्थती (कल्पनांचा जर्वरोध) आहे. The
Master Builder मधील पात्रे सामथ्यचर्वान, आर्वेशपूणच, सुस्पष्ट आहेत. याचे कारण
म्हणिे त्याच्या भाषेची र्वैजशष्ट्ट्यपूणच धाटणी. Little Eyolf हेसुद्धा एका सुरात

जलजहलेले आहे त्याने सारी पात्रे धूसर, तेिोहीन संजनकषाचने (दूरत्र्वाने) अलंकृत झाली
आहेत. सारी र्वाक्ये लहान आहेत, इतकी लहान आहेत की त्याने िे काही म्हटले आहे
त्याची असंलग्न उद्गाराची िाणीर्व व्हार्वी. अशा सुसंगतीसह शैलीच्या नकारात्मक
लिणांचा इब्सेनने ह्यापूर्वी कधीही र्वापर के ला नव्हता. तथाजप ही नीरसता आजण
भार्वनाशूऱयता अजधक तीक्ष्णतेने नव्या अनुभर्वसृष्टीला जर्वलग करते. ते एक आहे िे
कदाजचत Ibsenites मध्ये क्वजचत येते. पण सामाऱयतः अपररजचत नसलेले धमांतर
होते. र्वैफल्याचा दीघचकाळ अऱर्वेषण जनभचयतेत नाहीसा होणारा भार्वजनक रूिपणा,
आरोग्य, भार्वजनक मुक्तता असे अनुभर्व अपररहायचतेने धार्मचक नव्हेत.
मांडणी आजण पाश्वचभूमीच्या दृष्टीने सर्वचसाधारणपणे हे नाटक The Sea
Woman सारखे आहे. पर्वचतातील शूऱय आजण शांत स्थळे , खाडीची शांत लांब र्वळणे
इतकी सामथ्यचर्वान आजण प्राणघातक आहेत की ते माणसाच्या िुल्लक प्रजतमांना
आपल्या भव्य जनर्र्वचकारतेजर्वरूद्ध फे कू न देतात. इब्सेनच्या बाळपणीच्या आठर्वणीतील
The Rat Wife ही खेड्यातील िीर्वनातील अलौदकक आजमष आजण Ellida च्या
खलाशीचे आकषचण Finmarkच्या Warlock सारखे आहे. Ellida सारखाच
Allmers खाडीतून लांब गेलेली नौका पाहतो आजण तीही िगाच्या बाहेर िाणारीिेव्हा तो एकटा बसलेला असतो र्व स्र्वतःच्या कतचव्याचा शोध घेत असतो.
शैलीदार संभाषण आजण मांडणीचे स्थाजनक मूल्य ह्यामुळे Yeates ककं र्वा
Synge च्या कजशद्याच्या कामाच्या कजल्पत नाटकांप्रमाणे नॉर्वेमध्ये Little Eyolf
बहुधा बसर्वण्यािोगे आहे. ते मंदगती र्व भारर्वत राजहले असते पण यशस्र्वी होऊ
शकले असते.
Little Eyolf कमीत कमी अजस्तत्र्वात असलेल्या भाषांतरांमध्ये तरी
इं जग्लशमध्ये बसर्वण्यािोगे नाटक नाही. पात्रांमध्ये ज्यामुळे Bygmester Solness
प्रमाणे िे नटाला भव्य आजण भयानक संधी उपलब्ध करून देते अशा प्रकारचा िोम

नाही. संपूणच नाटकाची भार्वर्वृत्ती नॉर्वेजियन पाश्वचभूमीची आहे. या देशाच्या
र्वाङ्मयात जर्वषण्ण लचंतनाची संर्वेदना शारीररक आजण आजत्मक जर्वमुक्ती पुनः पुऱहा
आढळते. ही संर्वेदना सिीर्वातून जनमाचण होते. ह्याला अपर्वाद असलेला बोगचहेमसुद्धा
त्याच्या व्यर्वसायाच्या कारणाने महत्त्र्वाचा आहे. तो रस्ता बांधणारा आहे. “रस्ता
बांधणारा होण्यात काय आनंद आहे!” एके रठकाणी तो म्हणतो, रस्ता तयार करणे हा
काही इं ग्लंडमधील प्रमुख व्यर्वसाय नव्हे. पण नॉर्वेमध्ये एकोजणसाव्या शतकातील
रस्त्यांनी खेड्यापाड्याचा भाग काही तासांचा प्रर्वास, िो एक ददर्वसाच्या
समुद्रप्रर्वासाहून जभन्न होता त्याच्याशी एकत्र िोडू न बदलून टाकला आहे. तेथे िर्वळ
िर्वळ प्रत्येक रस्ता म्हणिे बोगदा तयार करणे, पूल तयार करणे, पैसा उभारणे याचा
एक र्वास्तूजर्वद्येतील जर्वक्रम होता. रस्ता बांधणारा म्हणिे जनजश्चत अथाचने प्रगतीचे
प्रतीक होता. त्याची सामाजिक सेर्वा ही स्पष्ट अशी मूल्यांची होती- िी स्थाजनक
रािकारणाची झंझार्वाती कें द्रे असार्वीत. आि सुद्धा नॉर्वेतील दूरस्थ नव्या रस्त्यांची
ककं र्वा रे ल्र्वे मागांची अपेिा स्थाजनक र्वैर आजण पि ह्यांच्या प्राचीन सामथ्याचच्या
िर्वळचे र्वाटतात. Bargheim ला हा व्यर्वसाय देऊन याच कारणाने त्याला आपल्या
र्वाङमयातील Kipling च्या Empire Builders शी साहचयच असलेले, र्वाङमयाच्या
गुणांशी साहचयच असलेले र्व तत्र्वज्ञानाचा जर्वद्याथी असलेल्या त्याच्या न जलजहलेल्या
Human Responsibility सह Allmers च्या शक्य जततक्या प्रबल जर्वरोधी बनलेले
आहे.
Little Eyolf चा पजहला अंक Rat wife च्या प्रेमपूणच आजण सांद्र
गोडीगुलाबीच्या नाट्यमयतेचा आहे आजण जतच्या जप्रयकराला कारणीभूत होणाऱ्या
जतच्या आकर्षचत करून घेणाऱ्या र्व मृत्यूप्रत नेणाऱ्या सामथ्याचचा आजण कु प्रजसद्ध
लहानग्या कु त्र्याचा आहे. िेव्हा ती िाते तेव्हा अल्मसच म्हणतो, “मी जतच्या अजनर्वायच
आकषचण करून घेणाऱ्या, ती बोलत असलेल्या सामथ्याचबाबत िाणू शकतो.”

जशखरार्वरील आजण पर्वचतार्वरील सपाट मैदानार्वरील एकटेपणा हा काहीसा
ह्यासारखा पर्वचतामधील त्याच्या जर्वजचत्र अनुभर्वाशी िुळता र्व जतच्याशी संबद्ध
र्वाटतो. अंक पजहल्यातील दुसऱ्या भागातील दृश्य हे Rita आजण Allmers मधील
Hedda Gabler च्या पद्धतीचेच अत्युत्कट आहे, लुटारू र्वृत्तीच्या स्त्रीचे क्रूर पृथक्करण
आहे. Hedda िशी प्रेमाच्या उत्कट इच्छेपायी भीषण आहे तशी ती िीर्वनाच्या
उत्कट इच्छेपायी आहे. पण रीटाची आकषूचन घेण्याची शक्ती संपते आजण िरी
Allmers मदतीसाठी उघडपणे याचना करीत नसला तरी “बदलाचा जनयम” त्याच्या
पररणामात ददसतोच.
दुसरा अंक खरे पाहता जर्वलापगीत आहे आजण Bygmaster Solness च्या
मध्यर्वती अंकाप्रमाणे तो नाटकाचा मुख्य भार र्वाहतो. खेद आजण पश्चात्ताप हे त्याचे
जर्वषय आहेत- Solness ची िुनी भीती श्रीमती Alving च्या भूतांचा जनयम
लहानग्या आयोल्फच्या मृत्यूबद्दलचे हे प्रायजश्चत्त होते. “तुला आजण मला झालेली
जशिा होती!” असे Almers म्हणतो. Rita आजण Almers आयोल्फपासून मागे
सरतात (कचरतात) कारण त्यांना त्याच्या अपंगत्र्वाबद्दलच्या अपराधाची िाणीर्व
असते. त्याच्याजर्वषयी त्यांचे दुःख हे जनभेळ दुःख नसते तर फक्त पश्चात्ताप असतो.
िेव्हा Almers ला Little Eyolf हा जिर्वंत आहे र्व तो कधीच लंगडा नव्हता असे
स्र्वप्न पडते तेव्हा तो परमेश्वराची प्राथचना करतो. पण त्याच्या िागृत काळात तो
देर्वार्वर जर्वश्वास ठे र्वीत नाही. म्हणून तो िमा मागत नाही आजण त्याला स्र्वतःलाही
माफ करण्याचे धाडस करीत नाही.
आस्ताची गोष्ट ही असंबद्ध (अनुजचत) नाही पण ती त्या र्वेळी
सुतारकामासारखी र्वाटते, जतला खूपच प्राधाऱयही ददल्यासारखे र्वाटते. अल्मसचला
त्याच्या पत्नीकडू न आजण मुलांकडू न िेर्वढं शांत आजण प्रसन्न प्रेम जमळालं नाही तेर्वढं
त्याच्या ह्या बजहणीकडू न त्याला याचा आधार जमळाला, आस्ता अल्मसचला िे देते तेच

हेदजर्वग यल्मारला देते. आयोल्फ आजण आस्ता यामधील गूढ संबंध त्यांच्या नार्वाच्या
गुप्तगोष्टींसारखाच आहे. आयोल्फचे पररर्वतचन “परक्या लहान मुलात होते” म्हणूनच
आस्ताचे पररर्वतचन अल्मसचच्या रक्ताची ती राहत नाही यात होते आजण दोघांनाही तो
मुकतो.
शेर्वटचा अंक समस्या सोडजर्वण्यात बहुधा कमीत कमी यशस्र्वी होतो. अल्मसचचे
स्र्वप्न िे मानसशास्त्रीय, क्रजमक पुस्तकातील “पुनिचऱमाच्या र्वणचनाचे स्पष्टीकरण
करण्यात सहाय्यभूत ठरते ते म्हणिे ध्र्वि उभारणे”- शेर्वटचा कळकळीचा उपदेश,
“पर्वचतांच्या जशखराकडे आजण भव्य शांततेकडे पाहा.” हा संबंध मूलतः ह्या पूर्वी
घडलेल्याशी नाही. Rita आजण Allmers दोघेही ऐजहक िीर्वनातलेच आहेत, असे
कबूल करतात, की ज्यामुळे त्यांना अत्यानंदात सांत्र्वन गर्वसू शकत नाही. अल्मसचला
असे र्वाटते की Little Eyolf साठी सतत दुःख करीत रहार्वे. हे त्याचे कतचव्य आहे. पण
िीर्वनासाठी काय राहील ह्यातच त्याला स्र्वतःला जर्वस्मय होतो. तरीही शेर्वटच्या
अंकात ही व्यािस्तुती िी त्यांची खोल भार्वनाही काहीशा हास्यास्पद आजण िूद्र िे
त्याच्या दुःखाला िूद्र अरूचीने चर्व आणते, ह्या सर्वांचे जर्वसिचन होते. भीती िे मृत्यूने
के लेले नुकसान त्यांना उदात्त करीत नाही तर “अजधक र्वाईट आजण जर्वरूप बनजर्वते”
हे मागे राहते आजण तेथे बहुधा एक धार्मचक सूचना असते की Little Eyolf हा काही
जनरथच मेला नाही. उपाय हा पूणचपणे पररणामकारी आहे, ते बहुधा The Sea
Woman सारखे मानसशास्त्रीयदृष्ट्ट्या अगदी बरोबर आहे. परं तु नाट्यमयदृष्ट्ट्या ते
जनणाचयक नाही. ह्या नाटकाचे सामथ्यच पजहल्या अंकातील नाट्यमय उपाख्यानात र्व
दुसऱ्या अंकातील “काल्पजनक औदाजसऱयात” आहे.
इब्सेनने त्याच्या पत्रातून अल्मसचसाठी खूप बारीक सारीक संदभच बनजर्वले
आहेत. “हा दुबळा आजण मूढ माणूस” अल्मसच त्याचे हेतू स्पष्टपणे पाहू शकत नाही. तो

जसद्धांतांर्वर आजण चांगल्या हेतूर्वरच िगला. िरी त्याचे दुःख गंभीरपणे घेतले गेले
नाही तरी र्वास्तजर्वक पाहता त्याचे अजलजखत पुस्तक र्व स्त्रीिीर्वनार्वरील अर्वलंबून
राहणे हे हेल्मरशी जमळते िुळते आहे. पण त्याच्याकडील दृष्टीकोन अजधक संशयास्पद
राहतो, आजण तो कें द्रलबंदत
ू ील रूप असल्याने हे तो संपूणच हेतू कलंदकत रूपात सोडतो.
ररटा हे साधे आजण आर्वेशपूणच पात्र आहे. जतचे मोठ्या आपत्तीमुळे पूणचपणे तुकडे तुकडे
झालेले आहेत. ती अल्मसचला न िाऊ देण्यासाठी कधीच भांडत नाही. पण ही तीच
असते की जिला पजहला उपाय सापडतो. जतला आयोल्फच्या िागी काहीतरी
ठे र्वायला हर्वे असते. आधी आस्ता- नंतर खेड्यातील मुले. जतचा हेतू नम्र असतो. ती
त्यांची काळिी घेणार असते- ते पापाबदद्लच्या जशिेमुळे नव्हे. पण जतला काही
करण्यािोगे नसते म्हणून. ही तीच असते की िी खरोखर मुलाच्या आठर्वणीने
पछाडलेली असते. िीर्वनाचे कोणतेही जर्वचार जतचे ‘कु बड्या तरं गताहेत’ हे रूदन
पुसून टाकीत नाहीत. हे जचत्र पूणचपणे सुसंगत आहे पण पुऱहा ते पजहल्या अंकातील
अतृप्त रािसाशी संबंजधत नाही- त्याचा दुर्वा Hedda Gabler आजण Gunhild
Borkman शी िोडला आहे. ह्यार्वरून असे ददसते की दुसऱ्या अंकाचा प्रबळ स्र्वर
दुःखाची भार्वना आजण ररतेपण िे आश्चयचकारकतेने नादरजहत अडखळत्या लयाने अथच
र्वाहते ते पात्रांर्वर र्वचचस्र्व गािजर्वते. हे नाटक खरे असे आहे की त्याची जर्वस्तृत परीिा
अल्प फलदायी ठरते. त्याचा जर्वस्तृत सरसकट पररणाम स्थाजनक फरक पुसून टाकतो
आजण त्याला इब्सेनचे शेर्वटचे नाटक सोडल्यास महत्त्र्वाच्या आजण जबगरमहत्त्र्वाच्या
अथाचने अल्पसे कथानक आहे.
Ibsen the Norwegian
M. C. Bradbrook P.P. 133-137

JOHN GABRIAL BORKMAN
[John Gabriel Borkman]
Play in Four Acts
(1896)
इब्सेनचे हे सजव्र्वसार्वे नाटक.
John Gabrial Borkman ह्या नाटकात एका खाणकामगाराच्या मुलाची गोष्ट
आहे, िो पुढे कोषाध्यि बनतो. आपल्या ध्येयपूतीच्या कारणासाठी तो पैसा जगळं कृत
करतो आजण त्यामुळे त्याला कै द होते. आठ र्वषांनंतर िेव्हा त्याची सुटका होते तेव्हा
तो त्याच्या घरी र्वरच्या मिल्यार्वरच्या खोलीत एकटाच राहतो र्व आपल्या
पत्नीलासुद्धा भेटायचे नाकारतो. फक्त एक कारकू नच त्याला भेटायला येत असतो र्व
त्याचा असा दृढ जर्वश्वास असतो की लोक त्यांना र्वाचर्वण्यासाठी त्याला बाहेर प्रकट
होण्याची जर्वनंती करतील. तारूण्यात त्याने प्रेमाखातर लग्न न करता आपले पाय
ठे र्वण्यासाठी एक जशडी म्हणून लग्नाचा उपयोग के लेला असतो. त्याच्या पत्नीची िुळी
बजहण, जिच्यार्वर तो प्रेम करीत होता पण नंतर जिला त्याने नकार ददला होता ती
येते र्व त्याची जनभचत्सना करते. त्याच्या मुलाची िबाबदारी त्याने आपल्यार्वर
सोपर्वार्वी म्हणून मागणी करते आजण त्या त्याच्या मुलाने म्हणिे Erhart ने जतचे
नार्व चालर्वार्वे अशी जतची मागणी असते. बोकच मनला ते माऱय होते पण त्याची पत्नी
िी त्यांचे संभाषण चोरून ऐकत असते ती ह्या गोष्टीस नकार देते. या दोन जस्त्रयांचा
र्वादजर्वर्वाद चालत असतानाच Erhart तेथे येऊन पोहचतो र्व तो त्याच्यापेिा दुप्पट
असलेल्या स्त्रीबरोबर आपण जनघून िाणार असे िाहीर करतो. बोकच मन बाहेर
भटकतो आजण पर्वचतजशखरांच्या बािूस मरून पडतो.

Ibsen- Michael Meyer
p.782.

John Gabrial

Borkman

मध्ये पश्चात्तापाचा जनयम कोणत्याही

पळर्वाटेजशर्वाय जसद्ध होतो. काव्यजर्वषयक र्व नाट्यजर्वषयक सामथ्यच न गमार्वता हे
नाटक तंत्रामधील एक जनजश्चत पण िुद्र असे लखंडार दाखर्वते. बळकट मुद्द्यांपैकी एक
म्हणिे िीर्वनाच्या शरदऋतूची आजण जनिचनतेची िादूने जनर्मचती करणे याचा
सुरूर्वातीपासून शेर्वटपयंत नाटकार्वर पगडा असतो र्व बोकच मन त्याच्या कें द्रस्थानी
असतो. आपल्या व्यर्वसायासाठी, आपल्या अतृप्त इच्छाशक्तीसाठी पूणच सामथ्याचजनशी
तो त्याग करतो. (बांधकामाचा ठे केदार Solness पेिा कमी नव्हे.) महत्त्र्वाकांिी
असल्याने तो िगात लर्वकरच पुढे येतो आजण पृथ्र्वीच्या पोटात भांड्यांमध्ये गाडलेली
अकजथत संपत्ती मुक्त करण्यासाठी जनघतो. “माझ्या हातांमध्ये ताकद होती. नंतर
मला िाणर्वले की माझ्यामध्ये अजनर्वार (vocation) र्वृत्ती आहेत.” सर्वच देशांत कै देत
असलेली लाखो गीते, त्यांना मुक्त करणे हेच तो त्याचा िीर्वनहेतू र्व िीर्वनाचे कायच
समितो. आजण िेव्हा तो त्यांना मुक्त करार्वयास जनघतो तेव्हा तो फक्त जनरथचक
र्वैभर्वासाठीच कृ ती करीत असतो. Johannes Rosmers सारखेच त्याला जर्वस्तृत
आजण जर्वस्तृत अशा र्वतुचळात त्यासंदभाचत भरभराटीचे आनंदी र्व सुखी िीर्वन प्राप्त
करार्वयाचे त्याचे लक्ष्य होते. पण त्या भूमीतल्या शक्तींच्या उगमस्थानाकडे
िाण्यासाठी उतार्वळे पणामुळे तो िर्वळचा मागच शोधतो. बोकच मन कायद्याजर्वरूद्ध चूक
करतो आजण समािबजहष्ट्कृत बनतो हे त्याच्या जर्वनाशाचे बाह्य कारण असते. Ella
त्याची प्रेयसी जिचा त्याने (Pillars of Society मधील Bernick सारखे) जतच्या
श्रीमंत बजहणीशी जर्वर्वाह करण्याच्या जनजमत्ताने त्याग के लेला असतो. त्याच्या

साधनानेच त्याला आपल्या व्यर्वसायात समाधानकारक यश जमळर्वायचे असते. काही
र्वषांनंतर Ella त्याची जनभचत्सना करून म्हणते, ज्या गोष्टीसाठी फे रमोबदल्यात तू
व्यापार के लास अशी कोणती र्वस्तू ह्या दुजनयेत तुला जप्रय र्वाटत होती? हा तू के लेला
दुप्पट गुऱहा आहे िो िीर्वनाच्या आनंदाच्या मृत्यूत तू घडर्वून आणला आहेस.
तथाजप Borkman हा दृढ आजण तेिस्र्वी होता. कायद्याने िरी त्याला दोषी
ठरजर्वले होते तरी त्याच्या मते तो गुऱह्यापासून दूर होता. तो पजहल्याच लढाईत पंगू
होणारा आर्थचकदृष्ट्ट्या नेपोजलयन होता. त्याला स्र्वतःला जनदोष बनजर्वण्यासाठी
पररजस्थतीचे ऱयूजनकरण सापडले होते आजण त्याच्या पूर्वीच्या र्वैभर्वाची भरपाई
करण्याची सुद्धा त्याची अपेिा र्वाढली होती. त्याच्या ह्या र्वृत्तीमध्ये तो आपल्यापुढे
आधी प्रदर्शचत के ला गेला. िगाकडू न जर्वस्मृत झालेला, पत्नी आजण एकु लत्या एक
मुलाकडू न Erhart कडू न र्वाळीत टाकला गेलेला तो- एखाद्या अस्र्वस्थ
लांडग्याप्रमाणे- त्याच्या एकट्या खोलीत ददर्वसेंददर्वस येरझारा घालतो. फक्त एकच
गृहस्थ कारूण्यपूणच र्व हास्योत्पादक Foldal त्याच्याबरोबर गप्पा करण्यासाठी येतो.
तो

बोकच मनच्या

आर्थचक

धाडसाचा

बळी

असतो.

पण

कोणत्याही

हाडर्वैरासाठी...अजतशय दुबचळ, अजतशय चांगल्या स्र्वभार्वाचा तो असतो. हे दोन
म्हातारे त्यांच्या एकमेकांच्या परस्पर ढोंगी जर्वश्वासार्वर परान्नपुष्ट असतात पण त्यात
काही हेतू नसतो. बोकच मनला ठाऊक असते की त्याचा तरूण मुलगा (एक जर्वद्याथी)
ह्यांना त्याने कु टुंबार्वर आणलेल्या ह्या काजळमाबद्दल राग असतो. ते त्याला
भेटायलाही येत नाहीत. पण त्यांच्याशी त्याने समेट घडर्वून आणलेला असतो. त्याचे
त्याच्या पत्नीशी सर्वचसाधारण असे काहीच नसते, मग कशाने फरक पडतो? जिच्या
परोपकाराने बोकच मन कु टुंबाचा काही र्वषे उदरजनर्वाचह होतो ती Ella अचानक
आपल्या प्रांतातून Christiania येथे येते र्व जतचे हे येणे लगोलग घडणाऱ्या प्रसंगाला
कारणीभूत होते.

करड्या के सांची प्रौढ कु मारी, जनराश झालेली आजण अत्यंत आिारी असलेली
Ella त्या Erhart चे मन र्वळर्वण्यासाठी मोठा प्रर्वास करते. तो त्याच्या जशिणाचा
आजण प्रत्येक गोष्टींचा जतचा ऋणी असतो. त्याला घेऊन ती जतच्या िीर्वनाचे शेर्वटचे
आठर्वडे घालर्वणार असते. दोन बजहणींमध्ये Erhart जर्वषयीचा र्वादजर्वर्वाद चेतर्वला
िातो. Ella जतच्या गरीब आजण उदार स्र्वभार्वाने आजण Gunhild कठीण र्व िुलमी
स्र्वभार्वाने दोघी- या तरूणार्वर आपला हक्क सांगतात. पण तो त्याचे िीर्वन त्याच्या
मागाचने घालर्वण्याचे ठरर्वतो. तो काम करणार असतो ह्यात ना त्याच्या आईची
योिना फरक पाडणारी असते ना त्याच्या मार्वशीची. म्हणून Ella ची भेट त्याला
थंडच ठे र्वते. पण हे त्याच्या र्वजडलांच्या िीर्वनात उत्िेप घडर्वून आणते. तेव्हा काही
कालार्वधीनंतर तो एके काळच्या आपल्या प्रेयसीशी रूिर्वात करीत नाही तोच
त्याच्या स्र्वतःच्या प्रयत्नांनी त्याला बाहेरच्या भरपाईची र्वाट न पाहता एकिुटीने
र्वागायचे तो ठरर्वतो.
“आत्तापयंत मी मृत्यूच्या सऱमुख होतो पण मी आता िागा झालो आहे. मी
माझ्या स्र्वतःकडे आलो आहे. अिूनही माझ्यापुढे संपूणच िीर्वन पडलेले आहे, प्रफु जल्लत
आजण चपळ.”
“पुऱहा िीर्वनासाठी कधी स्र्वप्न पाहू नकोस. जिथे तू आहेस जतथेच रहा.”
असा टोमणा ह्या संपूणच र्वषांमध्ये G. Gunhild त्याच्या थडग्यार्वर जिर्वंत
समाधी बांधायची तयारी करते आहे ती मारते. जतच्या नर्वऱ्याच्या अंधारातील शोध
पार जर्वसरला िार्वा इतके स्र्वच्छ आजण उं च त्यांच्या कु टुंबाचे नार्व Erhart (ते
स्मारक) त्याच्या धमचप्रचारासह (mission) तो करणार असतो. पण Erhart हा
काही धमचप्रचारक नसतो. तो तरूण असतो, तो प्रेमात असतो, िीर्वनापासून तो आनंद
इतर कोणत्याही कायाचचा र्व जमशनचा जर्वनाश न करता जहसकार्वू पाहतो.

‘मी तरूण आहे! ह्याचीच िाणीर्व मला पूर्वी झालेली नव्हती. पण आता ज्ञान
माझ्या नसांमधून शरीराच्या बाहेर येऊ पाहत आहे. मी काम करणार नाही. मी फक्त
िगेन, िगेन आजण िगेन- ते के र्वळ आनंदासाठीच, आई!’ हे Erhart चे त्याच्या
मृतिीर्वनापासूनचे उड्डाण त्याच्या संशयी आनंदाकडे असते िे झाकलेल्या बफाचच्या
गाडीचे ‘तरूण जपढीचे’ ज्यामधून म्हातारा Foldal पाहतो. बोकच मनच्या उग्र
करमणुकीसाठी िो जर्वरूद्ध शेरा मारतो, ‘ओ, आपण सर्वचत्र पळतो िीर्वनात आता
ककं र्वा नंतर.’ पण पुढे तो म्हणतो, ‘योग्य गोष्ट म्हणिे पुढे उडी मारून आपली िखम
ददसू न देणे होय.’ त्याच्या मुलाच्या िाण्यानंतर तो लगेच िीर्वनाच्या र्वादळात
एकटाच पुढे पळू न तोंड देतो. स्र्वतः धोका पत्करून शक्ती आजण र्वैभर्वासाठी त्याचे
परत िाणे. एखाद्या सुटका झालेल्या गुलामासारखा तो जहर्वाळ्याच्या रात्रीत िातो
र्व Ella च्या मागे लचंताक्रांत होऊन दफरतो. ती जतची करूणािनक पूर्वचछाया.
टेकडीच्या टोकापासून त्यांच्या दोघांच्या पररचयाच्या, दोघे िेव्हा एकाच र्वेळी
जप्रयकर प्रेयसी असतात. ती दोघे बरोबरच त्यांच्या तारूण्यातील स्र्वप्नमय प्रदेशाची
पाहणी करतात. तो आता बफाचखाली गाडला गेलेला असतो. बोकच मन अधचर्वट र्वेडात
पृथ्र्वीर्वरील अधचर्वट िगातील त्याच्या साम्राज्यातील िादूचा आर्वाि ऐकतो आजण
कु िबुितो.
‘मी तुझ्यार्वर प्रेम करतो. न िऱमलेल्या प्रकाशासाठी तळमळणाऱ्या संपत्तीसाठी!
मी तुझ्यार्वर प्रेम करतो! प्रेम करतो.
होय तुझे प्रेम अिूनही तसेच आहे. John पण येथे ह्या ददर्वसाच्या प्रकाशात तेथे
जिर्वंत उब मानर्वी हृदये िी तुझ्यासाठी प्रफु जल्लत होत आहेत. आजण हे हृदय तू
जचडजर्वतोस. ओह, ह्यापेिा र्वाईट, दसपट र्वाईट! तू ते जर्वकलेस म्हणून मी भजर्वष्ट्य

र्वतचर्वले John, की तू तुझ्या थंड अंधाऱ्या साम्राज्यात कधीच जर्वियी म्हणून प्रर्वेश
करू शकणार नाहीस.
जतचे भजर्वष्ट्य त्याच र्वेळेला खरे होते. थंडीची कधी सर्वय नसलेल्या बोकच मनला
धक्का बसतो. बफाचचा हात त्याचे हृदय घट्ट पकडतो आजण त्याला ठार करतो.
दुष्ट्कृत्याबद्दलच्या प्रायजश्चत्ताचा जनयम ककं र्वा त्या गोष्टीसाठी कमच त्याचा मागच
अनुसरते. ‘हे अजधक थंड होते ज्याने त्याला ठार के ले’ (Ella Rantheim जतच्या
जमसेस बोकच मनच्या कानात कु िबुिते.)
‘थंडी! तू म्हणालीस? त्या थंडीने त्याला पूर्वी कधीच मारले होते.’
‘होय. आजण आपले पररर्वतचन छायांमध्ये के ले होते.’
‘तुझे म्हणणे बरोबर आहे.’
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इब्सेनचे हस्तािर.

WHEN WE DEAD AWAKEN
[Når vi aøde vågner]
A Dramatic Epilogue
In Three Acts
(1899)
इब्सेनचे हे शेर्वटचे र्व सत्ताजर्वसार्वे नाटक.
इब्सेन त्याला उपसंहार म्हणतो. थंडीची, असंगतेची आजण पूणच पेचाची भार्वना
त्याच्या या नाटकातून पाझरते. तथाजप त्याचा नायक मूर्तचकार Rubek हा
Borkman पेिा Solness शी अजधक िर्वळचा र्वाटतो. त्याला कलात्मक व्यर्वसाय
हा िीर्वनाशी िोडलेला नाही याची िाणीर्व होते, ज्याची भरभराट िीर्वनाची ककं मत
देऊन सुखाची आनंदाची ककं मत देऊन होते. Solness सारखाच Rubek सुध्दा
एकदा जतसऱ्या साम्राज्याच्या प्रदेशाकडे चाचपडत िातो. पुनरूत्थानाच्या त्याच्या
पुतळ्यात त्याने शक्यतो त्याचे प्रजतक बनजर्वले होते. परं तु Master Builder पेिाही
कमी दुःखांत पध्दजततल्या त्याच्या प्रयत्नात तो अयशस्र्वी ठरला.
Rubek िर्वळ सुद्धा प्रायजश्चत्त घेण्यािोगा प्रमुख गुऱहा आहे. त्याने कलेसाठी
सर्वच गोष्टींचा त्याग के लेला असतो, जिने त्याच्या मूतीसाठी समपचण म्हणून
ददर्वसेंददर्वस बसून काढलेले असतात त्या Irene च्या प्रेमासह ह्या सर्वचस्र्वाचा त्याग
के लेला असतो, ह्याची िाणीर्व त्याला त्याच्या व्यर्वसायातून होते र्व टोचणी लागते.
तरीही त्याने कल्पना के ल्याप्रमाणे त्याच्या कलेतील कायाचतील ‘पुनरुत्थान’ त्याच्या
िीर्वनातून त्याला जमळाले नव्हते र्वा जमळू शकणार नव्हते. प्रेमाची ककं मत देऊन

तयार के लेल्या Rubek च्या पुतळ्यास सबंध िगात प्रजसद्धी जमळते. पण अस्र्वस्थता,
असमाधान आजण सुखाचा अभार्व एखाद्या जशिेसारखा ककं र्वा प्रायजश्चत्तासारखा
त्याच्यासाठी साठलेला असतो. Rubek आजण Irene (Borkman आजण Ella
प्रमाणे) दकत्येक र्वषांनी एकत्र येतात. तेव्हा तो जर्वख्यात कलाकार असतो, तर ती
आिारातून बरी होणारी रूग्ण असते. जतला र्वेडाचा झटका आलेला असून
पर्वचतार्वरील आरोग्यकें द्रात जतला ठे र्वलेले असते. ती अधचर्वट भ्रजमष्टर्वस्थेत भटकत
असते. ती भूताप्रमाणे भटकत असते आजण जतची अशी दृढ कल्पना असते की आपण
मेलेलो आहोत. ते एकमेकांना ओळखतात आजण Irenes चे दोषारोप आधीच्या
नाटकातील Ella च्या दोषारोपाहून जभन्न नसतात.
Irene च्या म्हणण्याप्रमाणे जतला सुद्धा िगण्यासारखे िीर्वन आहे, पूणच
करण्यासाठी दैर्व आहे; मातृत्र्वाचे दैर्व, जतचे ज्या माणसार्वर प्रेम असते त्या
माणसाच्या मुलांर्वरील तीव्र प्रेम. ‘आजण हे सर्वच मी िाऊ ददले, सर्वच काही त्यागून
टाकले तुझी गुलाम होण्यासाठी—तो माझ्या स्र्वतःचा खून होता. माझ्या
स्र्वतःजर्वरूद्धचेच ते भयंकर पातक होते. मी कधीच प्रायजश्चत्त घेऊ शकणार नाही...
कधीच नाही... मला तुझी सेर्वा करण्याची कधीच आर्वश्यकता नव्हती. कर्वी? ती
जतरस्कारपूर्वचक त्याची जनभचत्सना करतेः यशस्र्वी कर्वी Falk ची र्वृद्ध आजण जनराश
Svanhild िशी करते तशी.
Irene ने आपल्या व्यजक्तमत्त्र्वाचा उपयोग करून स्र्वतःचा खून िो के ला तो
दुसऱ्या कु णाच्या तरी कला-कौशल्यासाठी—ज्याने जतला ररते करून सोडले. Rubek
ह्या जतच्या त्यागाचे पररर्वतचन मूल्यर्वान उपनाटकातल्या कलाकौशल्यात करताना
काहीतरी महत्त्र्वपूणच जनर्मचती करण्यात अयशस्र्वी झाला, एकदा ती त्याच्या
डोळ्याच्या पार नाहीशी झाली. दाबून टाकलेली प्रेमाची देर्वता ह्या कलाकाराची

स्फू तीच जहरार्वून घेऊन त्याचा सूड घेते. Rubek ला मान आजण संपत्ती जमळते. नंतर
तो Maia ह्या तरूणीशी जर्वर्वाह करतो; पण Irene च्या सहर्वासात त्याला िी
तेिजस्र्वता लाभली ती परत त्याला कधीच जमळाली नाही. ह्यापुढे त्याची बुद्धी
मुखर्वट्यातून डोकार्वणाऱ्या प्राण्यांसारखे चेहरे असणाऱ्या श्रीमंतीमुळे प्रजसद्धी
लाभलेल्या ददखाऊ अधचपुतळे तयार करण्यात नाहीशी झाली.
िीर्वन हे पुऱहा न जमळण्यािोगे आहे. िर ते तसे नसते तर त्या घजनष्ट िेत्रातील
आनंद िेथे कामुक व्यक्तीसारखे Ulfheim आजण Maia यांना आपले घर र्वाटते त्याचे
Rubek ककं र्वा Irene ला जबलकु ल आकषचण र्वाटत नाही. िेथे व्यर्वसाय र्व िीर्वनाचा
आनंद यात कोणतीही दरी नाही त्या सद्सजद्वर्वेकबुद्धीचा उच्च, आनंदी आजण मुक्त
प्रांताच्या पररपूणच अजस्तत्र्वाकडे स्र्वतः इब्सेन ककं र्वा Solness सारखी Rubek ला
सुप्त टोचणी लागली आहे. ह्या पररपूतीसाठीच तो आपल्या दैर्वाला आव्हान करायचे
ठरजर्वतो. पण Solness सारखे पुऱहा एकदा तो आपल्या नार्वासाठी करतो. फरक
फक्त एर्वढाच आहे ‘िेथे तुम्ही िाऊ शकणार नाही र्वा िेथून तुम्ही परत येऊ शकणार
नाही अशा प्रकारचे उं च मनोऱ्याऐर्विी उं च पर्वचत (उं च मनोऱ्याचे सुद्धा) आहेत. नंतर
तुम्ही घट्ट जचकटता... पर्वचतासारखे घट्ट, असे आम्ही जशकारी म्हणतो.....’ Ulfheim
च्या इशाऱ्याकडे लि न देता Rubek आजण Irene त्यांचे चढणे चालू ठे र्वतात. पण
अंधारात सापडलेला त्यांचा व्यथच प्रयत्न त्या दोघांना प्रकाशात ददसायला लागतो.
तारूण्याचा उत्साह, प्रेम आजण अनुरागाची भार्वना यांचा िो त्यांनी नाश के लेला
असतो तो परतण्याच्या पजलकडे गेलेला असतो. पुऱहा त्यांना प्राप्त करण्याचे ढोंग व्यथच
असते. ती दोघंही एकमेकांशी खेळणाऱ्या थंड मातीच्या शरीरासारखी आहेत.
V

The Master Builder आजण John Gabriel Borkman यांच्यातील अंतगचत
सिातीयतेर्वर िोर देण्याची आर्वश्यकता नाही. ह्या साऱ्या जतऱही नाटकांमध्ये
आपल्याला असे ददसते की एखाद्याच्या व्यर्वसायार्वर ‘िगाच्या ऱयायाच्या शेर्वटच्या
ददर्वसाची (dooms day)’ पकड आहे. ऱयायदेर्वता ही िीर्वनासाठी, पृथ्र्वीर्वरील
सुंदर चमत्कारीक िीर्वनासाठी की ज्याचे जहशेब राजहलेले आहेत त्यासाठी काम करते.
कला आजण िीर्वन यांच्या एकाजत्मकरणाची समस्या अशा ररतीने इब्सेनच्या मनात
तीव्रतेने उद्भर्वली असेल पण तेव्हा अव्यक्त आनंद, सुख, आपुलकी ह्या साऱ्याच गोष्टी
मागे राजहल्या असतील आजण िेव्हा कलेची सेर्वा करताना त्याने सर्वचस्र्वाची िी ककं मत
ददलेली असते ती त्याला प्राप्त झालेल्या िागजतक कीतीने सुद्धा भरून काढण्यािोगी
नसते. ह्या एकात्मीकरणाच्या इच्छेमधून िाणीर्व करून घ्यायला तो अयशस्र्वी
झाल्यामुळेच तो Solness आजण Rubek

प्रमाणे अंतगचत दुभंगलेला असतो.

थोडक्यात त्याचे कायच ह्या जर्वदलनाशी (भेद) बरोबरी करण्याच्या त्याच्या प्रयत्नातील
सातत्याप्रमाणेच त्याच्या अपयशामुळे त्याची स्र्वतःची जनभचत्सनाही आहे. त्याच्या
उपसंहारामध्ये आपल्या स्र्वतःर्वरील ऱयायाचा जस्र्वकार करण्यासाठी अपयशाची
कबुली देण्यासाठी िे काही शक्य होते ते याने के ले आहे.
Master Builder च्या पद्धतीपासून तांजत्रकदृष्ट्ट्या When we dead
awaken ही इब्सेनच्या सिचनशील सामथ्याचचा महत्त्र्वपूणच ऱ्हास होत गेला. ह्या
नाटकात तार्कच क जर्वसंगतीही आहेत. या नाटकातील बहुतेक पात्रे जत्रजमतीय (Three
dimensional) असण्याऐर्विी छायेसारखी आहेत, िे नेहमी सदृश्य असते असे
अजभव्यक्तीर्वादी रूपक. इब्सेन त्याच्या िीर्वन आजण कायाचर्वरील शेर्वटचा जनणचय
(ऱयाय) स्पष्टपणे र्व घाईने काही र्वेळ न लार्वता जलजहतोः १५ माचच १९०० रोिी
त्याला झटका येतो र्व नंतर लगेचच्या र्वषी दुसरा झटका िानेर्वारीत येतो. त्याच्या

मनामध्येही काहीतरी जबघाड झाला असला पाजहिे. कारण शेर्वटी कसे जलहार्वे हेही
तो जर्वसरला होता. एखाद्या शाळकरी मुलासारखा तो पुऱहा मुळािरे खरडू लागला.
र्वयाच्या ७८व्या र्वषी २३ मे १९०६ ह्या ददर्वशी त्याला मृत्यू आला.
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When We Dead Awaken हे नाटक अशा एका म्हाताऱ्या मूर्तचकाराची
Arnold Rubek ची गोष्ट सांगते ज्याने आपल्या र्वैयजक्तक सौख्याची ककं मत देऊन
प्रजसद्धी जमळर्वलेली असते. त्याच्यापेिा तरूण असलेल्या Maja शी झालेला त्याचा
जर्वर्वाह असफल असतो. खूप मोठ्या कालार्वधीनंतर तो नॉर्वेला परत येतो, र्व त्याच्या
आधीच्या मॉडेलला भेटतो. Irene ला भेटतो जिच्यार्वर त्याचे प्रेम असते पण जतचे
फक्त एक कलाकाराच्या दृष्टीतूनच त्याला आकषचण असते. ती आता भ्रजमष्ट झालेली
असते. ती जतच्या िीर्वनाचा नाश के ल्याबद्दल त्याला दोष देते (िसे Ella ने John
Gabriel Borkman ला दोष ददला होता.) मोठ्या दुःखाने ते एकजत्रत भूतकाळातील
जचखल काढतात, नंतर ती त्याला जतच्याबरोबर पर्वचतजशखरांच्या टोकार्वर चढण्यास
सांगते. ते दोघेही बरोबरच चढतात. जशखरािर्वळ त्यांना Maja आजण जशकारी
Ulfhejm भेटतात ज्यांचा जतला (Majaला) मोह पडलेला असतो. र्वादळ उठते तेव्हा
Maja आजण Ulfhejm सुरजिततेसाठी पर्वचतांच्या खाली िातात तेव्हा Rubek आजण
Irene जशखराकडे Brand प्रमाणेच िात असतात र्व ते बफाचच्या घरं गळत येणाऱ्या

खडकाखाली जचरडले िाऊन मृत्यू पार्वतात. दुसऱ्या शब्दात Maja आजण Ulfhejm
हे परत ते ज्या िीर्वनाचा जर्वचार करतात तेथे ते येतात पण Irene र्व Rubek च्या
मते तो मृत्यू असतो तर Rubek आजण Irene ज्या उं चर्वट्याकडे चढत िात असतात
त्याला ते मृत्यू म्हणतात पण त्यांच्या अथाचने तेच िीर्वन असते. िोपयंत
रक्तामांसामध्यो लोक िखडलेले असतात तेव्हा इब्सेनला र्वाटते की ते मेलेले असतात
आजण िेव्हा शरीर मृत होते तेव्हा हे मृत िागृत होतात.
Ibsen
-Michael Meyer
p.826.

इब्सेनच्या समाधीर्वर उभारलेला जशलास्तंभ र्व त्यार्वर कोरलेल्या हातोड्याचे
जचत्र (ऑस्लो - नॉर्वे)

 भरतर्वाक्य 
इब्सेनचा िऱम २० माचच १८२८ साली जशएन येथे झाला र्व मृत्यू २३ मे १९०६
मध्ये. तो बरोबर ७८ र्वषे िगला. ह्या दरम्यान त्याने २७ नाटके र्व काही कजर्वता
जलजहल्या. माचच १९०० ला त्याने Count prozar ला जलजहले होते की, “मला ठाऊक
नाही की मी एखादे नर्वीन नाटक जलजहन की नाही. पण मी माझे शारीररक र्व
मानजसक सामथ्यच रटकर्वून ठे र्वू शकलो तर....”
पण त्याने त्याच्या प्रारं भीच्या नाटकांचा अभ्यास र्व चररत्र जलजहण्याची सुंदर
कल्पना सोडू न ददली. नंतर त्याच्या बऱ्याच योिनांचा त्याच्या आिारपणामुळे शेर्वट
झाला आजण When we dead awaken ही त्याची शेर्वटची कलाकृ ती ठरली.
१९०० मधील र्वसंत ऋतूत तो आिारी पडला. “माझ्या आयुष्ट्यात
पजहल्यांदाच,” त्याने Rosa Fittinghoff ला जलजहले. त्याला बहुधा असं म्हणायचं
असेल की इतक्या गंभीरपणे तो कधीच आिारी पडला नसार्वा. तो अंथरूणाला
जखळू न नव्हता पण त्याच्या Grefsen च्या Dr. Sontum ह्यांनी त्याला, ‘पेन आजण
शाईशी’ साहचयच ठे र्वण्यास प्रजतबंध घातला.
१९०१ मध्ये त्याला पजहला आकजस्मक झटका आला; दुसरा १९०३ मध्ये. आजण
त्याची तब्येत इतकी ढासळली होती की तो फक्त घोडागाडी ककं र्वा घसरगाडीतूनच
घराबाहेर दफरायचा. बौजद्धक कायचिमता र्व स्मृतीभ्रंशाच्या दुबचलतेच्या जर्वकृ तींनी
त्याचे बोलणे दुरापास्त करून टाकले.
त्याने खरडलेला अखेरचा शब्द म्हणिे ‘Takk’ (Thank) पण त्यासाठी त्याला
फार प्रयास घ्यार्वा लागला. त्याचा मृत्यू िर्वळ आला होता तेव्हा तो पत्नीच्या सुश्रुषेत
रात्रंददर्वस अंथरूणाला जखळू न होता.

काही ददर्वसांनंतर २३ मे १९०६ ला तो ददर्वंगत झाला. नॉर्वेजियन गव्हनचमेंटने
त्याचा अंत्यजर्वधी मोठ्या इतमामाने के ला. िीर्वन आजण कला यांचा आंतररक झगडा
त्याच्या अंतःकरणात होता म्हणूनच त्याच्या िीर्वनाच्या कलेच्या कायाचने त्याला
अिरामर बनर्वले.
तो फक्त एक कर्वी होता म्हणूनच त्याची कला पजर्वत्र, सामथ्यचर्वान स्र्वरूपात
त्याच्या हृदयाच्या स्पंदनांबरोबर जिर्वंत होती.
त्याने त्याच्या िीर्वनाचा प्रत्येक िण त्याच्या कलेसाठी प्रदान के ला. त्याच्या
कलेने जनदशचनास आणून ददले की तो,

एक कर्वी त्याचप्रमाणे एक माणूसही होता.

ई साहित्य प्रहतष्ठान दिा वर्ाांपुवी सुरू झालं. जगभरात ई पुस्तकांर्ी संकल्पना रुजू लागत
असतानार् मराठीतिी ई पुस्तकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारखे प्रर्ंि इन्व्िेस््मेंट करणारे
हखलािी उतरले. त्यांच्यासमोर ई साहित्य म्िणजे अगदीर् ललंबुटटंब.ू पण गेली दिा वर्ां आहण
आजिी गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककं वा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख
नांवांमध्ये पहिले दुसरे नाव येते ते ई साहित्यर्ेर्. िी करामत आिे आमच्या लेखकांर्ी.
वार्कांना सातत्याने दजेदार मनोरं जक उच्च प्रतीर्ी पुस्तके “हवनामूल्य” देणारे आमर्े लेखक
िेर् या स्पर्धेर्े हवजेते आिेत.
मराठीत “साहित्यरत्ांच्या खाणी” हनपजोत या ज्ञानोबांनी माहगतलेल्या पसायदानाला ईश्वराने
तेवढ्यार् उदारतेने खाणींर्ा वर्ाचव के ला. मराठीर्े दुदव
ै िे की या खाणींतली रत्े बािेर आणणे
आहण त्यांर्े पैलू पिल्यावर त्यांना िोके स करणे आहण जागहतक वार्कांसमोर ते पेि करणे
यात आपण कमी पिलो. इथे उत्तम साहित्यासाठी भुकेलेले वार्क आहण उत्तम वार्कांच्या
प्रहतक्षेतले साहिहत्यक यांच्यात हिज बनणे आवश्यक आिे. हविेर्तः िॉ. हनतीन मोरे यांसारखे
साहिहत्यक जयांना हलहिण्यात आनंद आिे पण त्यापुढील जटील प्रक्रियेत पिण्यात रस नािी
अिांसाठी. हवदेिांत मोठे लेखक एजंट नेमतात आहण ते बाकी सवच व्यविार पिातात. मराठीत
िी सोय नािी.
ई साहित्य प्रहतष्ठान िी कािी अनुभवी प्रोर्फ़ेिनल प्रकािन संस्था न्िे. पण गेल्या दिा वर्ाांत
आमच्या िे लक्षात आले की मराठीत रत्ांच्या खाणी आिेत आहण त्यांत उतरून िात काळे
करून माती गाळ उपसत राहून जर हर्वटपणे काम करत राहिले तर एकाहून एक भारी रत्े
गवसणार आिेत. एखाद्या मोठ्या र्धहनकाने, पंहितांच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर िे
काम िाती घेतले तर मराठी भार्ेतले साहित्य जागहतक पटलावर आपला ठसा नक्की उमटवेल.
िॉ. हनतीन मोरे यांर्ी तेरा अप्रकाहित पुस्तके प्रकािात आणण्यार्ा मान ई साहित्यला
हमळाला. िंभू गणपुले यांर्ी नऊ, िॉ. वसंत बागुल यांर्ी बारा, िुभांगी पासेबंद यांर्ी आठ,
अहवनाि नगरकर यांर्ी,िॉ. हस्मता दामले यांर्ी पार्, िॉ. वृर्ाली जोिी यांर्ी तीन, िॉ.

सुजाता र््िाण यांर्ी पार्, अहनल वाकणकर यांर्ी पार् अिा अनेकांच्या पुस्तकांना
वार्कांपयांत नेण्यार्े भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे अनेक “स्वांतःसुखाय” हलिीणारे
उत्तमोत्तम लेखक कवी या मराठीच्या “साहित्यरत्ांहर्या खाणीं” मध्ये आिेत. अिोक कोठारे
यांनी मिाभारताच्या मूळ संहितेर्े मराठी भार्ांतर सुरू के ले आिे आहण आजवर ३००० पृष्ठ े
प्रकाहित झाली आिेत. सौरभ वागळे , सूरज गातािे, ओंकार झाजे, पंकज घारे , हवनायक
पोतदार, क्रदप्ती काबािे, भूपेि कुं भार, सोनाली सामंत, के तकी ििा असे अनेक नवीन लेखक
सातत्यपूणच लेखन करत आिेत. ई साहित्यकिे िौिी लेखकांर्ी कमी कर्धीर् न्िती. आजवर
सुमारे सिािे कवी लेखकांर्े साहित्य ई साहित्यतर्फ़े प्रकाहित के ले गेले आिे. पण आता िौसेच्या
वरच्या पायरीवरर्े, लेखनाकिे गंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पैलू पािण्याकिे
लक्ष देणारे लेखक आता येत आिेत. त्यांच्या साहित्याच्या प्रकािाला उजाळा हमळो. वार्कांना
आनंद हमळो. मराठीर्ी भरभराट िोवो. जगातील सवोत्कृ ष्ट साहिहत्यक प्रसवणारी भार्ा
म्िणून मराठीर्ी ओळख जगाला िोवो.
या सवाचत ई साहित्यार्ािी खारीर्ा वाटा असेल िा आनंद. आहण या यिात ई लेखकांर्ा
लसंिार्ा वाटा असेल यार्ा अहभमान.
आमेन
सुनील सामंत
अध्यक्ष, ई साहित्य प्रहतष्ठान

