मराठी नाट्यसमीक्षा
(पुस्तक परीक्षण)

अशोक दामोदर रानडे
(मळ
ू प्रसिद्धी - िमाज प्रबोधन पसिका, िंपा. भालचंद्र भणगे, प्रकाशक - ग प्र प्रधान, पुणे, िप्टेंबर-ऑक्टोबर १९६९)
(पस्ु तक परीक्षण - 'मराठी नाट्यिमीक्षा', रा. शं. वासळंबे, पणु े सवद्यापीठ, पणु े, १९६८ रु. १६.००)

महाराष्ट्राला नाटक आसण राजकारण यांचे वेड आहे अिे नेहमी म्हटले जाते आसण हे काही फारिे चक
ू ही नाही. या
दोन गोष्टींसवषयी महाराष्ट्रात खरोखरच जरा असधक सियाशील सजव्हाळा आहे. नाटकात व राजकारणात प्रत्यक्ष भाग घेणे अिो सकंवा
त्यासवषयी यथाशक्ती, यथामती बोलणे-सलसहणे अिो, दोन्ही घटना मनःपवू वक झालेल्या सदितात.
अवावचीन महाराष्ट्रातला कलासवचार पासहला तर हीच गोष्ट प्रत्ययाि येते. इतर कशाच्याही सवचारापेक्षा नाट्यसवचार
असधक प्रमाणात झाला आहे; इतके च नव्हे तर गणु दृष्ट्याही तो बराच िकि आहे. अवावचीन मराठी लसलत िासहत्यात जे नवीन
वाङ्मयप्रकार फोफावले त्यात कालानि
ु मे नाटक प्रथम यावे आसण नाट्यसवचारही असधक बाळिेदार अिावा या घटनांचे मळ
ू के वळ
योगायोगात शोधू नये अिे वाटण्याइतपत मराठी नाट्यिमीक्षा सवसवधांगी, सवस्तृत आहे.
एकोसणिाव्या शतकाच्या उत्तराधावत मळ
ू धरू लागलेली ही नाट्यिमीक्षा अनेक सठकाणी सवखरु लेली सदिते.
वतवमानपिे, मासिक पसिका, पिव्यवहार, प्रस्तावना, टीकासनबंध अशी अनेक स्वरूपे आसण तीही अनेक सठकाणी अवतरली अिल्याने
या िमीक्षेचे सवनािायाि िम्यक् दशवन होणे अवघड आहे आसण अिे िम्यक् दशवन घडल्यासशवाय सतने काही परंपरा सनमावण के ली
का, आजच्या िमीक्षेि सतचे महत्त्व वाटावे का, वाङ्मयीन िमीक्षा आसण इतर कलांचा सवचार यांच्याशी सतचे नाते कोणत्या प्रकारचे
होते इ. अनेक महत्त्वाच्या प्रश्ांची उत्तरे देऊ पाहणे अशक्यच. या िंदभावत पाहता डॉ. वासळंबे यांनी पणु े सवद्यापीठातफे कै . न. सच.ं
के ळकर व्याख्यानमालेत या सवषयावर सदलेली व्याख्याने ही एक महत्त्वाची घटनाच मानावी लागेल. डॉ. वासळंबयांनी अस्िल वा इतर
दजावचा परु ावा धंडु ाळण्यात आसण त्याची िचू ी इ. स्वरूपात नोंद करण्यात मोठी बारकाई दाखसवली आहे. पण या िाऱ्या घटनांना
ििू ात गंफ
ु णे सकंवा त्यांचा अथव लावणे माि त्यांना नीटिे जमलेले नाही. मराठी नाट्यिमीक्षेचा इसतहाि िांगता िांगता सतच्या
स्वरूपाचा ते मागोवा घेतील, वा अतं वेधी टीकादृष्टीच्या िाहाय्याने हा इसतहाि के वळ ऐसतहासिक महत्त्वाचा न राहता वाङ्मयीन
महत्त्वाचा ठरे ल इ. अपेक्षा त्यांनी पऱ्ु या के ल्या नाहीत.
या पस्ु तकाचा उद्देश, डॉ. वासळंबयांच्याच शबदात िांगावयाचा तर, "मराठीतील नाट्यिमीक्षेचा शक्य सततका
कालानि
ु म िांभाळून इसतहाि िांगणे" अिा आहे. पण याही दृष्टीने डॉ. वासळंबयांचा प्रयत्न तुटपंजु ा आहे. कारण, जरी कालदृष्ट्या
१९३५ पयंतची नाट्यिमीक्षा त्यानं ी सवचारात घेतली अिली तरी, १९२० ते ३५ या कालखडं ातील िमीक्षेचा सवचार िक्ष्ू मपणे व
तपशीलवार करणे अशक्य झाल्याचीही नोंद त्यांनी प्रस्तावनेतच के ली आहे. म्हणजे मराठी नाट्यिमीक्षेचा या पस्ु तकात आलेला
इसतहाि प्रथमतः "१९२०पयंतचा" आसण मग "स्थल
ू मानाने १९३५ पयंतचा" अिा असधकासधक मयावसदत झाला आहे. डॉक्टर
िाहेबांनी के लेल्या खटाटोपाचे महत्त्व यामळ
ु े सनसितपणे कमी होते. ग्रंथनामाने सनदेश होत अिणारा सवषय व त्याची व्याप्ती आसण
ग्रंथांतगवत प्रयत्नाचे स्वरूप व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांचा डॉ. वासळंबयांच्या पस्ु तकात जबरदस्त सवरोधिंबंध सदितो.
'अवावचीन मराठी नाट्यिमीक्षा' अिे ग्रथं नाम डॉक्टर िाहेबांनी या व्याख्यानांना सदले अिते तर अभ्यािकाचं ी सदशाभल
ू टळली
अिती.
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पण प्रयत्नाच्या या कालिबं द्ध अपरु े पणापेक्षाही महत्त्वाचा अिा दोष पस्ु तकाि छे दनू जाताना आढळतो. ‘नाट्यिमीक्षा
म्हणजे काय?’ या मल
ू भतू प्रश्ाचे कोणते उत्तर डॉ. वासळंबयांना असभप्रेत आहे याचा उलगडा होत नाही, हा तो दोष होय.
नाट्यिमीक्षेिारख्या वैचाररक चळवळीसवषयी सलसहत अिता अिा उलगडा होणे आवश्यक अिते. नाहीतर लेखक हा वैचाररक
पातळीवर सनवाडे करीत निनू के वळ त्या सनसमत्ताने मासहती देत आहे अिे वाटू लागते. डॉ. वासळंबे याच्ं या पस्ु तकाच्या वाचनात हाच
प्रत्यय िारखा येतो.
उदाहरणाथव, नाट्यिमीक्षा या िंकल्पनेचीच गोष्ट घ्या. नाटकािारख्या िंसमश्र आसण व्यासमश्र कलाप्रकारात ज्या ज्या
गोष्टींचा िमावेश होतो त्या त्या िवांचा (वा बहुतेकांचा) एकि सवचार म्हणजे काही नाट्यिमीक्षा नव्हे. सनदानपक्षी, प्रयोगसवचार आसण
'पाठ्यकाव्य' (के . नारायण काळे याच
ु े उद्भवणारा सवचार ही
ं ा शबद वापरावयाचा तर) म्हणनू एखाद्या नाटकाकडे पासहल्यामळ
नाट्यिमीक्षेची सकमान दोन वेगवेगळी रूपे आहेत अशी जाणीव नाट्यिमीक्षेच्या सवचारात अिायला हवी. असभनयगभव शबदात
आपले असं तम रूप शोधणारा आसवष्ट्कार आसण रूपसिद्धीिाठी असभनयासवष्ट्कारात पररणत होणारा कलानभु व यांची िमीक्षाही
वेगवेगळी रूपे धारण करते, आसण नाट्यिमीक्षा या िज्ञं ेखाली जरी या दोन्हींचा सवचार होत अिला तरी, दोहोंतली भेदरे षा मान्य न
करता झालेली िमीक्षा ही असतव्याप्त, िरिकट िमीक्षा होते. कारण, नाटक प्रयोगशरण अिते याचा अथव अिा नव्हे की त्याचे
प्रयोगसनकषांच्या आधारे झालेले मल्ू यमापन हेच अंसतम अिते. प्रयोगशरणतेच्या िंकल्पनेचा दावा इतकाच की िासहत्यिमीक्षेच्या
सनकषांनी नाटक पारखीत अिता त्याच्या प्रयोगशक्यतांचहे ी भान ठे वणे शक्य आहे. मद्दु ा अिा की, या दोन सनकष-जासत (कोसट)
वेगवेगळ्या उद्देशांनी प्रेररत झाल्या आहेत हे लक्षात न घेता डॉ. वासळंबे त्यावर आधारलेल्या नाट्यिमीक्षांचा एकि सवचार करतात
आसण पररणामी नाट्यिमीक्षा ह्या िक
ं ल्पनेच्या बाह्यरे षा पिु ट करून टाकतात. वाङ्मयांगी सवचार आसण प्रयोगिबं द्ध सवचार या मराठी
नाट्यिमीक्षेच्या दोन अवस्थांचे पौवावपयव, सवसशष्ट काली यांपैकी एखादी अवस्था का प्रभावी होती या आधारे एकंदर कलासवचाराच्या
स्वरूपावर पडणारा प्रकाश, इ. िवव प्रश् डॉ. वासळंबे उभेही करीत नाहीत. यामळ
ु े सववेचन िोपे होते, पण िक्ष्ू मपणाची सकंमत देऊनच.
उदाहरणाथव, 'सचपळूणकर यगु ' या पसहल्याच प्रकरणात िांगलीकर सहदं ू नाटककारांनी पण्ु याि प्रयोग के ला अिता
ज्ञानप्रकाशकारांनी त्याचे जे 'परीक्षण' के ले ते डॉ. वासळंबे आपल्यािमोर ठे वतात, आसण नंतर, कोणत्याही सववेचनासशवाय,
कीतवन्यांच्या 'जयपाल' नाटकाचे थोरल्या शास्त्रीबोवांनी शालापिकात के लेले परीक्षणही 'सवस्ताराने व अनेक दृष्टींनी सलसहलेले' (आसण
म्हणनू महत्त्वाचे) अिे गौरवनू नोंदसवतात. ही दोन्ही परीक्षणे एकाच श्वािात उच्चारण्यािारखी नव्हेत ही गोष्ट उघड आहे. 'जयपाल'च्या
परीक्षणात शास्त्रीबवु ांनी चचेला घेतलेल्या प्रश्ाच
ं ा रोख अगदी स्पष्टपणे नाटकाकडे वाङ्मयप्रकार म्हणनू पाहणाऱ्याचा आहे. सवषयाची
सनवड, त्या सवषयाचे परकीयपण, भाषाशैली, वणवनशैली, इ. मदु द्य् ांची चचाव करणाऱ्या शास्त्रीबवु ांचा नाट्यसवचार आसण "तमाशापेक्षा
नाटक बरे ", "रोषणाई आसण िजावट चांगली होती" इ. सवधाने करणाऱ्या ज्ञानप्रकाशकत्यांचा नाट्यसवचार यातील भेद अंशाचा निनू
जातीचा आहे. हा भेद लक्षात न घेता के लेल्या सववेचनात दोन वेगवेगळ्या प्रेरणांनी प्रभासवत झालेल्या नाट्यिमीक्षेच्या
स्वरूपावस्थांची असधक नेमकी सचसकत्िा करणे डॉ. वासळंबयांना अथावतच जमलेले नाही.
प्रयोगिमीक्षा आसण पाठ्यकाव्यिमीक्षा (म्हणजे नाटकाचे वाङ्मयकृ ती म्हणनू के लेले मल्ू यमापन) यातील भेद लक्षात न
घेता के लेल्या सववेचनात अवावचीन मराठी नाट्यिमीक्षेच्या आणखी एका स्वरूपगत सवशेषाकडे डॉ. वासळंबयांचे दल
ु वक्ष झाले आहे.
ग्रांसथक नाटकाच
ं ा अवतार मराठीत जिा इग्रं जी सवद्यासवभसू षतांच्या हस्ते झाला होता तिेच या नाटकांचे मल्ू यमापनही १८व्या
शतकातील इग्रं जी िमीक्षेचा मागव अनिु रणाऱ्या टीकाकारांकडून होत होते. घटना, चररिरे खा, िंवाद, भाषाशैली अशा सनसित कोटी
माननू त्या वगीकरणानिु ार नाट्यकृ ती पासहली जात होती, ती या इग्रं जी िमीक्षेच्या सनकषांच्या आधारे . वाङ्मयीन िमीक्षेच्या या
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कोटीतनू नाट्यिमीक्षा जात होती. नैसतक भसू मके च्या िदं भावत नाट्यकृ ती तपािणे वा कलासवष्ट्कार जोखणे हा आशय प्रभासवत
दृसष्टकोण हा कलासवचार वाङ्मयसवचाराच्या मळवाटेने चालला अिल्याचाच पररणाम होय. कलासवचार वाङ्मयावलंबी होता आसण
जिजिा नाट्यासवष्ट्कार िमृद्ध होत गेला तितशी प्रयोगिमीक्षा मळ
ू धरू लागली. तोपयंत, म्हणजे जवळजवळ िाऱ्या
सचपळूणकरयगु ातली नाट्यिमीक्षा ही वाङ्मयावलंबी होती. कोल्हटकरी िमीक्षाही वाङ्मयांगीच होती आसण इग्रं जी िमीक्षेचा आधारही
सतने िोडला नव्हता. पण नाटककाराने आसण ममवज्ञ िासहसत्यकाने के लेली ही िमीक्षा अिल्याने सतला असधक खोली होती. सशवाय ती
असधकासधक प्रयोगिंमख
ु ही होत होती. इग्रं जी िमीक्षेचा मराठी नाट्यिमीक्षेवर अिलेला जन्मजात पगडा आसण त्यामळ
ु े सतने घेतलेली
सवसशष्ट वळणे याच
ं े अभ्यािपणू व सववेचन डॉ. वासळंबयानं ी किे के ले नाही याचे आियवच वाटते.
प्रयोगिमीक्षा आसण वाङ्मयागं ी िमीक्षा यातील भेद जिा डॉ. वासळंबयांनी जजु बीपणे जाणला तिाच प्रकार नाट्यसवचार
आसण नाट्यिमीक्षा यातं ील भेदाबाबतही झाला आहे. उदा. "नाट्यकला आसण नाट्यव्यविाय यासवषयी िमाजाची सवचारिरणी"
यांिारख्या प्रकरणाचा नाट्यिमीक्षेशी िंबंध काय? अशा सवचारिरणीतून जर नीसतवादी नाट्यिमीक्षा जन्माला आली अिती तर या
प्रकरणाि काही असस्तत्वकारण समळाले अिते. परंतु नीसतवादाच्या आधारे नाट्यकला आसण नाटक यांचे स्थान आसण महत्त्व
ठरसवणारी नाट्यिमीक्षा शक्य झाली नाही. कारण यािाठी नीसतिंकल्पनांवर आधाररत अशा एका सवस्तृत वैचाररक बैठकीचे असस्तत्व
आसण त्याि पायाभतू माननू नाटक इ. कलासवष्ट्कारांकडे पाहण्याचा ििु ंगत आसण प्रदीघव अिा प्रयत्न होणे आवश्यक होते. या
तऱ्हेच्या प्रयत्नाि वाव समळणे हे दोन पवू वशतीवं र अवलंबनू आहे. एक तर वाङ्मयाकडे जीवनाचा स्वयंपणू व आसवष्ट्कार म्हणनू पासहले
पासहजे आसण दिु रे म्हणजे कलाव्यवहारातून हाती लागणाऱ्या सनकषांद्वारे सिद्ध होणारी सवधानांची िंगतवार रचना हीच िमीक्षा, अशी
धारणा हवी. या दोन्हींचा अवावचीन महाराष्ट्रात अभाव अिल्याने नीसतवादी िमीक्षा मळ
ू धरू शकली नाही. डॉ. वासळंबे सवचारात
घेतात ती नीसतवादी नाट्यिमीक्षा निनू नाटकाच्या िामासजक दष्ट्ु पररणामांकडे लक्ष वेधणारा तो नाट्यसवचार होय. हा सवचार
नाटकाच्या अंतरंगाकडून िमाजाकडे जात निनू िमाज ते नाटक अशी त्याची वाटचाल अिते. हा भेद स्पष्ट न करता डॉ. वासळंबे
जेव्हा िमाजाची नाट्यसवषयक धारणा काय होती यािबं धं ी तपशीलवार मासहती नोंदवू लागतात तेव्हा पन्ु हा एकदा त्यांच्या
सलखाणातील कें द्रहीनतेची जाणीव होऊ लागते. वास्तसवक पाहता वर उल्लेसखलेले दिु रे प्रकरण आसण "हीन असभरुची, अश्लीलता,
आसण ग्राम्यता" या शीषवकाचे पाचवे प्रकरण यातील मासहती नीसतवादी िमीक्षेच्या िंकल्पनेचा आधार घेऊन असधक अथवपणू तव ेने
सवचारात घेता आली अिती. पण मासहती देण्याचा मोह आवरत नाही आसण नेमके पणे सववेचन करणे जमत नाही अशी डॉ.
वासळंबयांची पचं ाईत आहे. गैरलागू सवस्ताराच्या धक्क्यातनू त्यांच्या सववेचनाचे दशवन घ्यावे लागते.
या गैरलागू सवस्ताराचे उदाहरण म्हणनू पस्ु तकातले िातवे प्रकरण पाहण्यािारखे आहे. डॉक्टरिाहेब यात श्री. पावगी
यांच्या "भारतीय नाटकशास्त्र आसण नाट्यकला" या पस्ु तकासवषयी सलहीत आहेत. या प्रकरणाि सदलेल्या "िंस्कृ त नाट्यशास्त्राशी
पसहला पररचय" या शीषवकावरूनच पावगी यांच्या प्रयत्नांचे ऐसतहासिक महत्त्व डॉ. वासळंबे आपल्या नजरे ि आणतात. परंतु इथेिद्ध
ु ा
अशा महत्त्वाच्या पस्ु तकामळ
ु े िचु णारे प्रश् उभे न करता, एकंदर िमीक्षाप्रवाहात या पस्ु तकाचे नेमके स्थान कोणते यासवषयी डॉ.
वासळंबे फार ढोबळ सववेचन करतात. मळ
ु ातच िंस्कृ त िासहत्यशास्त्राची परंपरा मराठी िमीक्षेला चैतन्यदायी ठरली की नाही? मराठी
िमीक्षेच्या प्रागं णात िस्ं कृ त आसण इग्रं जी िासहत्यपरंपराचं ा िघं षव झाला की नाही? (अिा िघं षव अिता तर श्री. पावगींचे पस्ु तक हे अिे
एकमेव म्हणनू नजरे त भरले निते.) का. बा. मराठ्यांनी 'नावल व नाटक' या सनबंधात दशरूपककताव धनंजय व भरत यांचा उल्लेख
के ला आहे, सवसवधज्ञानसवस्तारातही रिचचाव इ.चे प्राथसमक स्वरूपाचे उल्लेख आहेत, अिे अिताही पावगींचे पस्ु तक आद्य का
म्हणावे लागते? हे िारे प्रश् उल्लेसखले जात नाहीत. त्यांच्या सनदेशामळ
ु े हे पावगीप्रकरण अिे बाजल
ू ा पडले निते. आहे या स्वरूपात
©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST

Page 3

एक प्रामासणक पस्ु तकपररचय इतके च त्याचे स्वरूप भािते आसण सशवाय एकंदर सववेचनाचा रोख ितत वाचकांना िमजण्यािही याचा
अडथळा होतो.
अधववट सचसकत्िेमळ
ु े बाजल
ू ा पडणारे आणखी एक प्रकरण म्हणजे "मराठी रंगभमू ीची मासमवक सचसकत्िा" हे होय.
अप्पाजी सवष्ट्णू कुळकण्यांचे पस्ु तक अंगभतू महत्त्वाचे खरे च, पण नाट्यिमीक्षेचा इसतहाि िांगताना अशा तऱ्हेचे पस्ु तक के व्हा किे
अवतरते याचा िमीक्षेच्या एकंदर वाटचालीशी अन्वयाथव किा लागतो (सकंवा लागत नाही) हे स्पष्ट करावयाि नको काय? हे पस्ु तक
म्हणजे एक दैवी चमत्कार निनू नाट्यिमीक्षेच्या सवकाििमातील एक टप्पा होता. वाङ्मयालंबी, प्रयोगशरण आसण तासत्त्वक
नाट्यिमीक्षा अिे मराठी नाट्यिमीक्षेचे तीन टप्पे स्थल
ू मानाने याच िमाने पडतात. हे तीन टप्पे म्हणजे सवसशष्ट कलेचे स्वयंभू महत्त्व,
स्थान असधकासधक मान्य होत गेल्याचे गमक होय. या िदं भावत पाहता अप्पाजी कुळकण्यांची िमीक्षा पसहले दोन टप्पे गाठते, पण
सतिऱ्यावर माि कधीकधी पदक्षेप करते. नाट्यिमीक्षेच्या सवकाििमात हे अिे होणे हे एका अथी असनवायव होते. या
तत्त्विंगतीऐवजी, वा वैचाररक िक
ं ल्पनािंबद्ध सववेचनाच्या जागी डॉ. वासळंबे एक दीघव पस्ु तकपररचय आसण पान १२३ वरील एक
मामल
ु ी मल्ू यमापन िमोर ठे वतात तेव्हा आपल्या प्रयत्नाचं े पसहले आसण सनसित उसद्दष्ट काय यासवषयीच मळ
ु ी त्यांच्या मनात गोंधळ
आहे याचा पन्ु हा एकदा प्रत्यय येतो.
डॉ. वासळंबयांच्या या अलक्ष्यवेधी चौफे र आसण सवफल शरिंधानाचे कारण शोधू लागले की त्यांच्या सलखाणातील
एक चमत्काररक िरू लक्षात येतो. चमत्काररक अशािाठी म्हणावयाचे की दीघवकाल आसण तेही सवसवध क्षेिांचे अध्ययन करणाऱ्या
व्यािगं ी माणिाची मनोभमू ी अिा िरू लागण्याि िवविाधारणतः अनक
ु ू ल निते. हा िरू म्हणजे 'काल'चे चागं ले वा महत्त्वाचे हे
िांगताना 'आज'च्याकडे हेटाळणीने पाहणे. व्यािगं वाढावा तितिे हे अिले कालसवसशष्ट असभसनवेश कमी होत जातात. पण डॉ.
वासळंबयांच्या पस्ु तकात हा स्वर िंपणू तव ः भरलेला आहे. आसण त्यामळ
ु े त्यांना वतवमानाचे भतू कालाच्या पररप्रेक्ष्यमे ध्ये आसण दोन्हींचे
तत्त्वसचसकत्िेच्या असलप्त पातळीवर दशवन घेणे जमलेले नाही. पररणामतः "आजच्या वाचकांनी अमका अमका सवचार पन्नाि वषांपवू ी
झाला आहे हे लक्षात यावे." इ. सवधाने त्यांच्या सववेचनात वारंवार येत राहतात. वतवमानाचा अप्रस्ततु असधक्षेप आसण भतू कालासवषयी
काहीिा भडक सजव्हाळा अिा डॉ. वासळंबयांचा भाव अितो आसण सववेचनात अनावश्यक खडं पाडून तो व्यक्त होत अितो.
कुणालातरी काहीतरी 'सशकसवण्याचा' हा प्रकार सनसितपणे बोचरा आहे. उदा. "शेक्िपीअरच्या नाटकांचे भाषांतर करण्याची लालिा
बाळगणाऱ्या आजच्या मराठी लेखकांच्या दृष्टीनेही प्रस्ततु सववेचन फार उपयक्त
ु अिल्यामळ
ु े सवस्ताराचा दोष पत्करूनही ते येथे िमग्र
उतरून घेणे आवश्यक झाले आहे." (पृ. ५३), "कुळकण्यांची टीका इतकी मासमवक उतरली आहे की अगदी आजच्या सनमावत्यांनी
आसण सदग्दशवकांनीदेखील सतचे ितत मनन के ले पासहजे." (पृ. ११२)
डॉ. वासळंबयांच्या या टीपांिारखाच 'रा.श.ं वा.' या आद्याक्षरांनी त्यानं ी कंिात सलसहलेला मजकूरही बहुधा अनावश्यक
आहे. वर सनदेश के लेल्या टीपा वतवमानकाळातील अनेकांना काहीतरी सशकसवण्याच्या हेतनू े अवतरतात, तिा हा कंिातला मजकूरही
वाचकाला काही कळत नाही आसण त्याला िजु ाण के ले पासहजे अशा 'पोज'मळ
ु े अवतरतो. उदा. कारखानीिांच्या अध्यक्षीय
भाषणातील 'खरी टीका' या शबदांचे "म्हणजे ियसु क्तक कारणे देऊन के लेली प्रामासणक टीका" अिे स्पष्टीकरण देण्याची काय गरज
होती? (पृ. २१७ पाहा.) त्याचप्रमाणे पृ. २३६ वरील टीप पाहा : "कलावंतीण हे प्रसतसित नाव आहे. वेश्या हे व्यवहारातील रूढ नाव
आहे." पन्ु हा पृ. २४९ वर डॉ. वासळंबे टीप देतात : "नतवकीची म्हणजे वेश्येची"! वाचकांना िदं भाववरून एवढेही कळणार नाही काय?
एकंदरीने प्रश् मामल
ु ी वाटतो. पण त्यात सदिणारी प्रवृत्ती हास्यास्पद आहे. एकंदरीने, िमजावनू िांगणे, स्पष्ट करणे, सववेचन करणे,
सवस्तृत चचाव करणे, इ. सवद्वत्तेशी िाहचयव अिणाऱ्या सियांचे डॉ. वासळंबयांना भयंकर आकषवण आहे आसण त्याचे पररणाम मजकुराचे
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पोकळ डोलारे उभारण्यात होतात. मढेकरांनी पदटीपांचे पैंजण घालनू कसवता िजसवण्याच्या वृत्तीचा सनषेध के ला होता. रा.श.ं वा.ं च्या
'कंिभरती'ि हा सनषेध बरोबर लागू होतो.
िारे पस्ु तक वाचल्यावर एक गोष्ट माि पक्की नजरे त भरते. ती म्हणजे डॉ. वासळंबयांची सचकाटी आसण अफाट वाचन
(आसण अनावश्यक झपाट्याचे लेखन!) यामळ
ु े च अिे िचु वावेिे वाटते की, मराठी नाट्यिमीक्षेच्या सवकािाचा वा वाटचालीचा
आलेख दाखसवणारे उतारे िपं ासदत के ले अिते, त्याचं े जर वेचे तयार के ले अिते तर सकती महत्त्वाचे काम झाले अिते! यामळ
ु े
अभ्यािकांना दल
ु वभ पण महत्त्वाची िाधने िहज उपलबध झाली अिती. यांिारखे िाधनग्रंथ आपल्याकडे नाहीत ही उणीव डॉ.
वासळंबयांिारख्या सवद्वानांनीच दरू करावयाची आहे.

©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST

Page 5

