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(मळू प्रसिद्धी - िासित्य ििकार, िंपा. ग त्र्यं माडखोलकर, िासित्य ििकार िंघ सल., म ंबई मराठी ग्रंथ िंग्रिालय प्रकाशन, एसप्रल १९६९) 

मराठीतील िंगीतिमीक्षेचा स्वतंत्र सवचार करू इसछिणाऱ्याि प्रथमतःच एक अडचण जाणवेल. ती म्िणजे 

िंगीतिमीक्षलेा मराठी लेखनात परंपरा नािी िी िोय. इगं्रजी अंमलापािनू मराठी िासित्यिमीक्षेन ेम ळे धरण्याि ि रुवात केली आसण 

परप ष्ट का िोईना पण डोळयांत भरण्याइतक्या प्रमाणात व िकू्ष्म पररशीलन केल्याि ग णवते्तछयािी बाबतीत लक्षात घणे्याजोगी एक 

परंपरा सनमााण झाली. परंत  इतर लसलतकलांछया िमीक्षेबाबत मात्र अिे कािी घडले नािी. परंपरेचा उपयोग सनदान प ढछया प्रयत्नांना 

आधार म्िणनू िोत अितो. परंपरेछया मलूाथाातच म ळी एक ििते क प्रयत्नशीलता, एक सनसित अिा ग्रिणक्षम वाचक-श्रोता वगा, 

आसण झाल्या प्रयत्नांवर िाधकबाधक चचाा करण्याि उन्म ख अिणारा सवचारवंताचा िमिू इ.चा िमावशे िोत अिल्यान ेकोणत्यािी 

वैचाररक व्यविाराछया दृष्टीने परंपरा अिण े िी गोष्ट फार मित्त्वाची ठरते. आसण या पार्श्ाभमूीवर परंपरा निणाऱ्या मराठी 

िंगीतिमीक्षचेी आजची केसवलवाणी अवस्था म्िणजे एक क्रमप्राप्त द दवेी वारिा आि े अिे वाटू लागते. िासित्यिमीक्षेबरोबरच 

कलािमीक्षािी मराठीत का उदयाि आली नािी िा एक स्वतंत्र सवचारसवषय आि.े प्रस्त त सवचार फक्त आजछया िंगीतिमीक्षेछया 

स्वरूपािंबंधीच िोय. 

िंगीतिमीक्षा म्िणजे िंगीतसवषयक व्यसक्तगत आसण आत्मिापके्ष सवधाने नव्िते ि ेिमीक्षेच ेमलूतत्त्व अजनू आजछया 

मराठी िंगीतिमीक्षेत रूजले नािी अिे वाटते. याचा पररणाम अिा झाला आि ेकी आमची िंगीतिमीक्षा एक तर िमीक्षकाची 

िंस्मरण ेआसण त्याची व्यसक्तगत िंवेदने यांछया पातळीवर तरी वावरते, सकंवा िी िमीक्षा िासित्यिमीक्षतेून उिन्या घतेलेल्या िंज्ांछया 

आसण उपपत्तीछया चौकटीत िंगीतकलेि व सतछया आसवष्करणाि बिव ूपािाते. कलाकृतीचे मलू्यमापन करण्याची आय धे व्यसक्तगत 

िंवेदना आसण बािरेून आणलेल्या उपपत्ती याद्वारे समळाल्यावर िमीक्षा आपल्या कायाात यशस्वी कशी िोणार? कलाव्यविारातनू 

िाती लागणाऱ्या सनकालावरच िमीक्षचेा डोलारा उभा रािात अितो आसण रेडीमेड उपपत्ती, आयात केलेला िंज्ािंभार, व िाचेबंद 

प्रसतसक्रया टाळून कलाकृतींना िामोरे जाणाऱ्या रसिकांछया िादांमधनू (responses) कलाव्यविार सिद्ध िोत अितो. "बालगंधवाांच े

िंगीत स्वगीय िोते" ि ेव्यसक्तगत पिंतीची तमपातळी दशासवणारे मलू्यसवधान अिले तरी याचा ढोबळपणा िमीक्षेि िािाय्यक नािी. 

"गंधवा िंगीत ि ेजयपरू गायकीवर आधारलेले िोते. कारण त्यांचे ग रु ि े त्या गायकीचे सनष्ठावंत प रस्कते िोते" ििेी सवधान िंबंसधत 

प्रत्यक्ष गायनव्यविारापेक्षा बािरेून आणलेल्या सिद्धांतचौकटीवर आधारलेले अिल्याने िमीक्षेि उपकारक नािी. िंगीतिमीक्षेि 

पायाभतू ठरणारे आसण चचाा आसण सवचारांची दवेघवे यांना वाव दणेारे सवधान या िंदभाात उदािरणादाखल द्यायचचे झाले तर "गंधवा 

िंगीत ि े नाट्यिापेक्ष, असभजात िंगीत िोते" या सवधानाचे दतेा येईल. या सवधानात सवसशष्ट िंगीत व्यविाराचे सवसशष्ट िंदभाातले 

स्वरूप, या स्वरूपान े ज्यातनू आपले बीज शोधले तो मळू व्यापार आसण यांछया सक्रया प्रसतसक्रयांम ळे िाती लागणारे सनष्कषा इ. च े

सदग्दशान झाले आि.े यातील ििज नजरेि येणाऱ्या व गसभात अिणाऱ्या प्रत्येक म द्यावर चचाा शक्य आि ेआजछया िमीक्षेत अशी 

सवधाने औषधालाच िापडतात िी पसिली उणीव िोय. 

या तऱ्िचेी िंगीतस्वरूपावर आधारलेली िमीक्षा मळू धरू न शकल्याचे मित्त्वाचे कारण अिे की िंगीतासवषयी 

बोलण,े सलसिण ेवा सवचार करण ेया सवषयी आमछया सक्रयाशील िंगीतकारात एक सवलक्षण त छितागंड म रलेला आढळतो. या कलेच े

बिुिंख्य अभ्यािक ि े असशसक्षत अिल्याने िा त छितागंड एखाद्या ढालीिारखा प ढे केला जात अिे. आपल्या िंगीतसशक्षण 

मराठी संगीत समीक्षा - काही उणीवा 

अशोक दामोदर रानडे 
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पद्धतीतल्या उणीवा, आमछया ग रुपरंपरेतील कलािानी करणारे पण सचवट अिे कािी घटक यांचािी या कारणपरंपरेत उल्लेख केला 

पासिजे. परंत  िवाात मित्त्वाचा गरैिमज म्िणजे अशा तऱ्िनेे सवचार करणारा कलावंत िोऊ शकणार नािी िा िोय. ‘सवचार िा 

ब सद्धपे्रररत, रुक्ष आसण म्िणनू कलािानीकारक, व कला िी हृदयप्रेररत, भावनापणूा व म्िणनू कलाय क्त’ अशी एक ििज िमजण्याजोगी 

व असतशय ढोबळ सवचारधारा िंगीतकारात प्रचसलत िोती. वास्तसवक कलाव्यविारात सवचार अन स्य त आि ेआसण त्याला ि िंगत 

शब्दरूप दणे्यानचे एकदम कलाव्यविार व त्याछया शक्यता नष्ट व्िाव्यात इतकी कािी स्वरूपगत भयानकता त्या सक्रयते नािी. पािात्त्य 

िंगीतकार ि ेिंगीतकार रािूनिी जर िंगीतासवषयी मित्त्वपणूा सवचार करू शकले व मांडू शकले तर आम्िालाच ते अशक्य का वाटावे? 

याला कारण आमछया एकंदर िंस्कृतीची िखोल परीक्षा केल्यावरच समळेल अिे वाटते. िंगीतकारांनी िंगीतासवषयीचा आपला 

सवचार शब्दरूप करावा, सलिाव,े बोलावे. त्यातनूच िंगीतिमीक्षलेा चतैन्यदायी तत्त्वाचा लाभ िोईल. आजपयांत िासिसत्यकांनी 

िंगीतिमीक्षा केली. यांछया भाषाप्रभ त्वाचे दडपण िंगीतकारांनी आपल्या मनावर पडून घणे्याचे कारण नािी. आपला सवचार जमले 

तिा त्यांनी व्यक्त करावा; त्याच े व्यवसस्थतीकरण, त्याच े िंस्करण, पररष्करण इ. सक्रयांची त्यांनी सचंता करू नये. अिे झाले तर 

िंगीतिमीक्षलेा िंगीताचा िंदभा प्राप्त िोईल.  

आमछया िंगीतिमीक्षते आणखी एक उणीव भािते ती सतला पायाभतू अिलेल्या तासत्त्वक बैठकीबाबत. सवसशष्ट 

कलाकृतीचे िौंदयाग्रिण, कलेछया िंदभाात सवसशष्ट कलाकृतीवर केलेली टीका, एकंदर कलेतून िाती लागणाऱ्या िौंदयातत्त्वांचे 

व्यवसस्थतीकरण आसण िवा कलांतून आढळणाऱ्या मलूतत्त्वांच े आसण त्यांछया परस्परिंबंधांच े तासत्वक सवशे्लषण; या चार 

पातळयांमधील िकू्ष्म भदे आमछया िंगीतिमीक्षेला जाणवले आिते अिे सदित नािी. या पातळ्या म्िणज ेजरी पाणीबंद कप्पे निले 

तरी यातील भेदरेषा सनसित व िमजणारी आि.े प्रयागला गगंा-यम ना समळतात आसण त्यांच ेपाणी एकमेकांत समिळूनिी जाते, पण 

िंगमरेषा स्पष्ट सदिते तिाच प्रकार या चार आकलनपातळयांबाबतीत आि.े ि ेलक्षात न घतेा कायाप्रवतृ्त झालेली िमीक्षा िदाच 

चाचपडती रिाणार. पसिली पातळी म्िणज ेपरीक्षण, द िरी ती टीका, सतिरी पातळी िमीक्षचेी म्िणजे कलािंबद्ध िौंदयाशास्त्राची आसण 

चौथी िौंदयाशास्त्रीय तत्वज्ानाची, अशी या चार पातळयांची फोड िोय. (या म दद््याआधीछया लेखाछया भागात िमीक्षा िी िंज्ा 

िंगीतस्वरूपाचे वैचाररक आकलन या ढोबळ अथाानचे वापरली आि.े) बागेश्री रागाची एखादी ध्वसनम सिका ऐकून वा एखाद्यान े

गायला-वाजवलेला बागेश्री प्रत्यक्ष ऐकून या आसवष्काराछयाच िंदभाात, त्यातनूच समळणारे सनकष घऊेन आसवष्काराछया 

कलापणूातेसवषयी सनणाय घणे ेिी परीक्षणपातळी िोय. याच आसवष्काराची िंगीतासवष्कारांतगात िवािामान्य तत्त्वांची िंदभाात पािणी 

करण ेिी टीकापातळी िोय; आसण िंगीतव्यविारात िावासत्रक अिणाऱ्या स्वर-लय इ. तत्त्वांची व्यवसस्थत रचना करणे िी िमीक्षा िोय. 

िीच पातळी सवसशष्टकलािंबद्ध िौंदयाशास्त्राची िोय. कलाजीवन आसण व्यक्तीजीवन यांचे िंबंध वा भावना-ब द्धी व्यविारांचे नाते इ. 

सवषयी तासत्वक सवशे्लषण ज्या चौथ्या पातळीवर िोते ती तासत्वक िौंदयाशास्त्राची िोय. या सवचारप्रवतानाि सनखळ तत्वज्ान म्िणता 

येणार नािी. कारण यािी पातळीवर सवचाराधीन अिलेले प्रश्न कलाव्यविाराशी कािीिे अप्रत्यक्ष पण सनसित अिे नाते राखनू 

अितात. 

या िवा पातळयांवर िकि लेखन िोण ेआवश्यक आि.े यावर िंगीताचे आकलन अवलंबनू आि.े िरिकट सवधाने, 

गोलमाल, ‘िाक्षात्कारी आसण चमत्कारी’ गढूाथी सवशेषणांनी खचेनू भरलेले सलखाण, आसण पररणामत: सवचारक्षेत्रातून िंगीताची 

िोणारी िकालपट्टी यातून ि टण्यािाठी कलािमीक्षकांना आसण सवशेषतः िंगीतिमीक्षकांना कोणती पथ्ये पाळावयाि िवीत याच े

अल्पिे सदग्दशान वर केले आि.े यातून असधकासधक सवचारमंथनाि आरंभकारण समळावे अशी अपके्षा आि.े 

 


