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१  - साहित्ाची भाषा 

युनिट 1  

१   
साहित्याची भाषा  

घटक रचना 

 १.१  उद्दिष्ट े

 १.२  प्रस्तावना 

अ)  १.३  साद्दित्यभाषेद्दवषयीचे कािी दृनिकोण- 

  १.३.१ भारतीय साहित्यशास्त्र – वक्रोक्ती 

 १.३.२ रुपवाद 

 १.३.३  संरचनावाद 

 १.३.४  याकोबसन -भाषाहवचार 

 १.३.५  मानसशास्त्रीय समीके्षतील साहित्य भाषा हिचार 

आ)  १.४  सानित्य भाषेचे निशेष ि शैलीनिचार 

 १.४.१  रूपक 

 १.४.२  प्रहतमा 

 १.४.३  प्रतीक 

 १.४.४  हमथ 

 १.४.५ समाांतरता 

 १.५  शैली निचार 

 १.६  समारोप 

 १.७    सदंभभ ग्रंथ 

 १.८    नमुनाप्रश्न सचं 

 

१.१ उद्दिष्ट े

1. भारतीय साहित्यशास्त्रात मांडलेल्या वक्रोक्ती हवषयक हवचारांमधून साहित्याच्या भाषेहवषयी 

व्यक्त झालेले दृहिकोण हवद्यार्थयाांना समजावून सांगणे. 

2. पाश्चात्य साहित्य अभ्यासकांनी साहित्य भाषेहवषयी मांडलेला रूपवादी दृहिकोण तसेच 

संरचनावाद्यांनी भाषेच्या संदभाात मांडलेले हवचार, भूहमका स्पि करणे. 
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3. रोमान याकोबसन याने भाषेच्या कायााहवषयी मांडलेला हवस्ततृ पट हवशद करणे. 

4. मानसशास्त्रीय समीक्षा हवचारातील साहित्य भाषाहवषयक दृहिकोणाचे हवशे्लषण करणे. 

5. साहित्यभाषेचे हवशेष म्िणून रूपक, प्रहतमा ,प्रतीक ,हमथ, संकल्पना स्पि करणे. 

6. भाषेची समांतरता िी संकल्पना हवशद करणे. 

7. शैली म्िणजे काय िे स्पि करणे, व पारांपररक  आधहुनक शैली हवचार समजून सांगणे. 

8. लेखक, वाचक, व साहित्यकृती या तीन अंगांनी शैली हवचाराची मांडणी करणे. 

१.२ प्रस्ताििा 

साद्दित्याची भाषा व शैलीद्दवचार  

या प्रकरणामध्ये भारतीय व पाश्चात्य साहित्यशास्त्र अभ्यासक, मीमांसक यांनी साहित्य -भाषा व 

शैलीहवषयक हवहवध दृहिकोण मांडले आिेत. त्यांचा हचहकत्सक अंगाने अभ्यास करणे गरजेचे आि.े 

त्यामळेु साहित्य -भाषेचे स्वरूप स्पि िोईल. त्याचबरोबर साहित्यभाषा िी व्यविार भाषा, हवज्ञान भाषा 

यांच्यापेक्षा कशी वेगळी आिे ि ेहदसून येईल. साहित्यभाषेचे म्िणून कािी जे हवशेष आिते त्यांची चचाा 

काव्याचे स्वरूप, काव्याचे घटक व अंग ेसमजून घेण्यास उपयोगी ठरतील. संदेशनामध्ये भाषा हकती 

कोणत्या प्रकारची काये करते िे उलगडण्यास कािी हवचार, हसद्दान्त यांची हनहश्चत मदत िोते. 

आपल्याला साहित्याच्या संदभाात शैलीचा हवचार करावयाचा आिे. परतं ुशैली िी संकल्पना केवळ 

साहित्य हकंवा कला या के्षत्ांपरुतीच मयााहदत नािी. शैली िी मानवी जीवनाच्या अनेक के्षत्ांमध्ये 

वापरली जाणारी व्यापक संकल्पना आिे. तसेच मानवेत्तर प्राण्यांच्या अनवंुहशक व्यविारातिी शैलीची 

संकल्पना लावली जाते. त्यामळेु शैली म्िणज ेकाय, या प्रश्नाचे नेमके, काटेकोर स्वरूपाचे उत्तर देणे 

अवघड ठरते. शैलीला पयााय म्िणून ररत, पद्दत, वळण, ढब, धाटणी,कौशल्य ,वैहशि , तंत् अशा संज्ञा 

वापरल्या जातात. 

साहित्याच्या के्षत्ात 'शैली'या संजे्ञचा उपयोग अनेकहवध पद्दतीनी िोत असतो. याचे भान शैली 

हववेचनात ठेवणे गरजेचे आिे साहित्यप्रकार हवहशि कालखंड, संप्रदाय, पंथ ,प्रवाि हवहशि मनोवतृ्ती, 

हवहशि गणुधमा, वाङ् मयीन प्रवृत्ती यांच्याशी हनगहडत असलेल ेशैली या संजे्ञचे अथा वेगवेगळे आिेत. 

त्यामळेु शैली म्िणजे 'भाषाशैली' िा अथा परुसेा नािी िे लक्षात घेऊन शैलीचा अभ्यास करणे आवश्यक 

आिे. 
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१.३  सानित्यभाषेनिषयीचे कािी दृनिकोण- 

१.३.१ भारतीय सानित्यशास्त्र – िक्रोक्ती 

 सिाव्या शतकाच्या समुारास श्रव्यकाव्यचचेला प्रारभं हदसून येतो. भरतमहुनच्या नाट्यशा� या 

गं्रथात 'नाटक' िा साहित्यप्रकार आहण रससूत् यांची सहवस्तर चचाा केली आि.े तसेच नाटक 

या साहित्यप्रकाराच्या सौंदया स्थळाची म्िणजेच नाट्यालंकाराचा हवचार त्यात केलेला आिे. 

पढुील काळातील साहित्य अभ्यासकांनी श्रव्य काव्याच्या स्वरूपाची ,घटकांची व त्यातून 

प्रतीत िोणाऱ्या रसांची सखोल चचाा केलेली हदसून येते.  'नाटक' या साहित्य प्रकारात रड्ं.ग 

संहितेचा मित्त्वाचा घटक 'अहभनय'( अ-भाहषक हचन्ि) िा नाटकातून प्रतीत िोणाऱ्या रसांची 

आहण सौंदयााची अनभूुती प्रतीती देणारा मित्त्वाचा घटक आिे असे हदसून येते, असे प्रहतपादन 

िी साहित्य अभ्यासकांनी केले आि.े 

 श्रव्यकाव्यात 'अहभनय' िा घटक उपहस्थत नसतो पण तरीिी काव्यात रसप्रतीती िोत असत.े 

िी रसप्रतीती कोणत्या घटकामळेु िोते याचा तत्कालीन अभ्यासक, मीमांसक यांनी शोध 

घेण्याचा प्रयत्न केलेला िोता.त्या अभ्यासातून वक्रोक्ती हवचार व अलंकार हवचार पढेु आला. 

भारतीय साहित्यशा�ाचे अभ्यासक भामि, दण्डी, मम्मट, वामन, रुद्रट, कंुतक आदी प्रभतृ्तींनी 

िा वरील अभ्यास मांडलेला आिे. त्यापैकी वक्रोक्ती हवचाराची इथे साहित्य भाषेच्या संदभाात 

चचाा करणे योग्य ठरले. 

 वक्रोक्ती हवचाराची प्रथम मांडणी भामिाने केली. साधारणपणे दिाव्या शतकात कंुतकाने याचा 

अहधक हवचार केला. 

सैषा सिेि िक्रोहिरनयाSथो हिभाव्यते | 

यत्नोSस्यां कहवहभ:काया कोS लंकारोSनया हवना || 

 काव्यसौंदयााचे रिस्य वक्रोक्ती मध्ये आिे असे भामिाने म्िटले आिे. त्यांच्या मते वक्रोक्ती िा 

वाणीचा अलंकार आिे. वक्रोक्तीने काव्यातील अथााचे हवभावन िोते. आहण त्याचे सौंदयापूणा 

काव्यथाात रूपांतर िोते. श्रव्य काव्यात अहभनयाचे काया वक्रोक्ती करते. अशी भामिाची भूहमका 

आिे. भामिाने श्रव्यकाव्याचे स्वरूप उलगडताना अनेक अलंकाराचे सहवस्तर हववेचन केले 

आिे. त्यात त्यांने शब्दालंकार व अथाालंकार यामधील सीमारेषा आखली. भामिाच्या काळात 

अनपु्रास व यमक यांना शब्दालंकार म्िणून हस्थरता लाभलेली हदसते. 

 अहतशयोक्ती या अलंकाराचे हववेचन करताना वक्तोक्ती म्िणजे लोकाहतक्रांतगोचर म्िणजे केवळ 

(प्रहतवंतापाशी असलेली वाणी िोय) अलंकृत वाणी असे म्िटले आिे. त्यांच्या मते काव्यातील 
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वस्तचेु स्वभाववैहशि्ये प्रगट करण्यासाठी कवी लोकोत्तर वाणीचा साहभप्राय उपयोग करतो. िी 

साहभप्राय लोकोत्तर वाणी लोकव्यविारातील वाणी पेक्षा हभन्न असते आहण म्िणून ती वक्रोक्ती 

ठरते. आधहुनक काळात साहित्यकृतीची जी सात अंगे सांहगतलेली आिेत त्यापैकी भाहषक 

(शब्दात्मक ) तसेच आशय व अथााच्या अंगाचा हनदेश भामिाच्या वक्रोक्ती हवचारातून झालेला 

दाखवून देता येतो. 

 भामिाच्या काळापासून कंुतकापयांत जी काव्यचचाा झाली हतने मखु्यत्वे अलंकार हवचारांची 

मांडणी केली. 

दिाव्या शतकात कंुतकाने वक्रोक्ती हवचाराला उजाळा हदला. 

शब्दाथो संहितौ वक्रकहवव्यापारशाहलनी | 

बन्धे व्यवहस्थतौ काव्यं  तहद्ददाल्िादकाररहण || 

 असे श्राव्यकाव्याचे अनन्यसाधारणत्व कंुतकाने स्पि केले आिे. असे करताना त्यांने हवदग्ध 

लोकांच्या बोलण्याची पद्दती म्िणजे वक्रोक्ती असेिी म्िटले आिे. कंुतकाने वक्रोक्तीला- 

''वक्रोक्ती:एवं वैदग्ध्यभंगीभहणती: उच्यते'' असे म्िटल ेआिे. 

 वैदग्ध्य म्िणजे हवदग्यभाव अथाात काव्यहनहमातीसाठी आवश्यक असणार ेकवीचे कौशल्य, 

कवीप्रहतभा, काव्यशक्ती िोय. तर कवीच्या हवदग्धतेतून स्फुरलेली भड्:गी म्िणजे शोभा, 

वैहचत्र्यपूणा सुंदर, आकषाकता व हतच्या योगाने आहवष्कृत झालेली भहणती म्िणजे 'वाणी' 

(भाषा) 

 कहवप्रहतभेतून हनमााण झालेली नेिमीपेक्षा वेधक, आकषाक, अहभव्यक्ती म्िणजे वक्रोक्ती िोय. 

   लोकव्यविारातील शब्दांना (भाषेला )प्रहतभावंताच्या बोलण्याच्या पद्दतीने सौंदया प्राप्त िोते. 

िीच कंुतकाच्या मते हवदग्धोक्ती िोय. कंुतकाने काव्यभाषेचा हवचार करताना हतच्या हनहमातीमागे 

हवदग्धव्यक्ती म्िणजेच प्रहतभावंत असतो असे स्पिपणे म्िटले आिे. कंुतकाने वक्रोक्तीचा हवचार 

करताना प्रहतभा व कवी या काव्यव्यापारातील दोन्िी घटकाांचे मित्ि सूहचत केले आिे. एका 

पररने क ां तक काव्य भाषेच्या कायाावर भाष्य करतो असे हदसून येते. 

   तसेच कंुतकाने वक्रोक्तीचे सांहगतलेले प्रकार- i) वणा हवन्यासवक्रता, ii) पदपूवााधवक्रता, iii) 

प्रत्ययवक्रता, iv) वाक्य वक्रता यामधून भाषेचे काया भाषेच्या वापरातून हनमााण िोणार ेसौंदया 

याची मीमांसा केलेली हदसून येते. 

   भामि आहण कंुतक या दोिोंचा वक्रोक्तीहवचार लक्षात घेता वक्रोक्ती िेच श्रवकाव्याचे व्यवच्छेदक 

लक्षण असल्याचे ते सांगत आिेत असे म्िणता येईल. तसेच या दोिोंचा वक्रोक्ती हवचार 

काव्यस्वरूपावर प्रकाश टाकणारा आिे. 
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   िक्रोिी म्िणजे केवळ शब्द नव्िे तर काव्यातील शब्दांचे हवहशि काया िा अथा भामिाने पढेु 

आणला. तसेच काव्याचे अथा सौंदया वक्तोक्तीत असते िे भामिाने स्पि केले. 

 कंुतकाच्यामते हवहशि अशा शब्द रचनेत काव्याचे सौंदया असते तसेच नाटकातील अहभनयाची 

जागा काव्यात िक्रोिी, अलंकार, रीती िे घटक असतात ि ेस्पि केले. 

 भामिाला समकालीन असलेल्या दण्डीने काव्य हवचार पढेु नेताना काव्यगणु व अलंकार यांचे 

सहवस्तर हववेचन केले आिे. त्याने शे्लष, प्रसाद, समता, माधयुा, सकुुमारता, अथाव्यक्ती,  

उदारत्व, ओज, कांती, समाधी असे काव्य गणु नोंदवले आिेत. ते प्रामखु्याने कहवने केलेल्या 

शब्द हनवडीकडे लक्ष परुवीत आिेत असे म्िणता येते. कारण या शब्द हनवडीवर काव्यात 

कोणता काव्यगणु प्रकटणार िे अवलंबून असते असे दण्डीला सचुवायचे आिे. 

 आधहुनक काळात साहित्यकृतीचे अथाहनणायन करण्यासाठी वाचकापाशी भाहषक क्षमता आहण 

साहिहत्यक क्षमता असावयास िव्यात असा हवचार पढेु आललेा हदसून येतो.दण्डीने केलेल्या 

काव्यगणुांचा हवचार करता िाच हवचार प्रत्यक्षा प्रत्यक्षपणे दण्डीच्या हववेचनात अद्यावत 

असलेला हदसतो. काव्यगणुांची हवस्ततृ चचाा करणाऱ्या दण्डीने अनपु्रास अलंकारालाच हवशेष 

मित्त्व हदलेले आिे. याचा अथा दण्डीपयांत अनपु्रास व यमक िे शब्दालंकार म्िणून (काव्याच्या 

भाषेचे मखु्यघटक म्िणून) स्वीकारलेले हदसतात. 

 "हवहशि पदरचना रीती'':  असे काव्याचे स्वरूप उलगडणाऱ्या वामनाने शब्दालंकार व 

अथाालंकार िे अलंकाराचे प्रकार स्वीकारीत त्यांच्या कायााची चचाा केली आहण "सौंदयाम 

अलंकार'अशी पसु्ती जोडून अलंकाराचा संबंध काव्यगत सौंदयााशी जोडून घेतला. 

अलंकारांमध्ये सौंदया असते िे वामनाने प्रथम प्रहतपादन केले. 

  भारतीय काव्यमीमांसकांनी काव्याच्या रसहनष्पतीचे घटक शोधताना शब्दालंकार आहण 

अथाालंकार यांची यथोहचत मांडणी केली. अनपु्रास, यमक िे दोन शब्दालंकार आहण 

अहतशयोक्ती, अनन्वय, अथाांतरन्यास, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यहतरके. हवशेषोक्ती, व्याज स्ततुी, शे्लष 

आहदची गणना अथाालंकात केली. भरतापासून वामनापयांत सवा मीमांसकांनी 'रूपक या 

अथाालंकाराची उपमेत्तर अलंकार म्िणून चचाा केलेली आिे. 

 वरील सवा चचाा हववेचन लक्षात घेता वक्रोक्ती हवचाराने आहण अलंकार हवचाराने 'नाटक' या 

साहित्यप्रकारािून 'काव्य'या साहित्य प्रकाराचे वेगळेपण कशात असते िे िी कळतनकळतपणे 

स्पि केलेल े हदसते. त्याचबरोबर काव्य या साहित्यप्रकारात शब्दांचे वैहशि्यपूणा उपयोजन 

आहण त्यांचे हवभाजन म्िणजे त्यांचे वैहशि्यपूणा काया ससूुत्रुपात स्पि केल.े अंहतमत: 

काव्यप्रकारात 'शब्द' िा मित्त्वाचा घटक असतो. िेच यातून स्पि झालेले आिे. 
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आधहुनककाळात काव्य घटकांमध्ये शब्द 'शब्दबंध, पद- पदबंध यांचा सामावेश झालेला 

हदसतो. भारतीय प्राचीन मीमांसकाची चचाा याच अनषुंगाने झालेली आढळत.े 

  भारतीय साहित्यशास्त्रातील वक्रोक्ती हवचारातून काव्य भाषेच्या कायाा हवषयी चचाा केल्यानंतर 

पाश्चात्त्य साहित्यशास्त्रातील वेगवेगळ्या हवचारधारा, दृहिकोण यामधून साहित्यभाषेच्या 

स्वरूपाचा, कायााचा सहवस्तरपणे आढावा घेऊ. 

१.३.२ रुपिाद 

  पाश्चात्य साहित्यपरपंरते रुपवादाची मांडणी मखु्यतः रहशयन रूपवादी व ॲगं्लो -अमेररकन 

रूपवादी या संप्रदायाकडून झाली आिे. हवसाव्या शतकाच्या प्रारभंी हनमााण झालेल्या रहशयन 

रूपवादाने कलेची साहित्याची स्वायत्तता गहृित धरली आि.े साहित्याचे साहित्यपण नेमके 

कशात आिे याचा शोध त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न केला. 

 साहित्यअभ्यासात लेखक चररत्, इहतिास, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र या गोिी रहशयन 

रुपवाद्यांनी नाकारल्या तसेच भावना, कल्पना, वास्तव (सवासाधारण) अशा सवा प्रकारच्या 

आशयालािी मित्त्व देण्याचे नाकारले पण साहित्यातील हवहवध प्रयकु्त्यांना संदभा परुवणे एवढेच 

या आशयाचे मित्व मानले. त्याच्या दृिीने साहित्य िे भाषेचे एक हवशेष रूप आिे. काव्य म्िणज े

शब्दांची क्रीडा' िे या हवचारातील प्रमखु सूत् आिे. रूपवाद्यांच्या मते सवासामान्य भाषा िी 

संदेशनासाठी असते. तर काव्यभाषा सौंदयाात्मक काया करते. कोणत्या प्रयकु्त्यां मळेु भाषा 

स्वतःकडे लक्ष वेधून घेते. रूपलक्ष्यी िोते. याचा शोध रहशयन रुपवाद्यांनी घेतलेला आिे. 

 ॲगं्लो-अमेररकन रुपवाद्यांनी साहित्यकृतीच्या स्वयंपूणाास्वरूपावरच लक्ष कें हद्रत केले. कलेचे, 

साहित्याचे के्षत् स्वायत्त असते, िी भूहमका घेऊन साहित्याचा सामाहजक, नैहतक या 

दृहिकोनातून िोणारा अभ्यास नकारला. साहित्याचा अभ्यास म्िणजे सौंदयाात्मक गणुवते्तचा 

अभ्यास अशी भूहमका घेतली. साहित्यभाषा व अन्य के्षत्ातील भाषा यात भेद केला. िा भेदच 

ॲग्लो-अमेररकन साहित्यहवचारात कें द्रस्थानी ठरला या संप्रदायातील अभ्यासकांनी भाषेच्या 

आधार ेकािी रूपतत्वांची मांडणी केलेली आिे. 

•   रद्दशयन रुपवाद- (Russian Formalism)  

 साहित्याची व साहित्यअभ्यासाची हवशेषत: व स्वायत्तता मानणारा जो एक साहित्यहवचार 

रहशयन साहित्य समीके्षत १९१४ ते १९३० या कालखंडात हवकहसत झाला. त्या 

साहित्यहवचाराला वा हसद्दाताला रहशयन रुपवाद (रहशयन फॉमाहलझम) असे म्िटले जात.े 

 रुपवादयानी पहिल्या कालखंडात (१९१४-२०) साहित्याची स्वायत्तता काव्यात्म आहण 

व्यविारी भाषांमधील भेद, द्रव्यसामग्री तंत्यकु्ती, अपररहचतीकरण आदी संकल्पना मांडून 

साहित्य हवचारांची पायाभरणी केली. दसुऱ्या कालखंडात (१९२१-१९२६) रुपवादयांनी 
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काव्यात्म संरचना कथात्म साहित्यप्रकार, गहतशील संरचना, साहिहत्यकउत्क्रांती आदी 

संकल्पनाची व्यापक व शास्त्रशुद्द रीतीने मांडणी केली. 

 ऐहतिाहसक दृिीने पािता रहशयन रुपवाद िी पहश्चम यरुोपातील एक उपशाखा मानली जाते. 

पहश्चम यरुोहपयन रूपवादाच्या सैद्दांहतक व ऐहतिाहसक पार्श्ाभूमीवर रहशयन रूपवादाचा उदय 

झाला 

   त्या काळात साहित्याच्या अभ्यासामध्ये साहित्यबाह्य अशा चररत्ात्मक, सामाहजक, 

ऐहतिाहसक अभ्यास पद्दतीना मित्व हदले जाई. रुपवादयांनी या साहित्य बाह्य 

अभ्यासपद्दतीना प्रयोजनांना व ज्ञानदृिीना हवरोध केला आहण अगदी प्रारभंीपासून त्यांनी 

साहित्याच्या आहण साहित्यभ्यासाच्या स्वायत्ततेवर व हवशेषतेवर भर हदला.  त्यासाठी प्रथम 

साहित्यभ्यासाची हवशेषता व स्वायत्तता हनहश्चत केली. रोमान याकोबसन या अभ्यासकाने 

साहित्यशास्त्राच्या अभ्यासाचा हवषय साहित्य नसून हजच्यामुळे साधी भाहषक कृती िी साहित्य 

कृती बनते, ती हनखळ साहित्यकता भाषेच्या काव्यात्म कायाामध्ये आढळून येते.  कहवता 

म्िणजे सौंदयाात्म कायाामध्ये रतलेली भाषा िोय. म्िणून साहिहत्यकतेसाठी रुपवादयांनी 

काव्यभाषेवर लक्ष कें हद्रत केले. 

•    काव्यात्मभाषा 

   रहशयन रुपवादयांनी साहित्याची साहिहत्यकता िी भाषेच्या काव्यात्म कायाामध्ये आढळून येते 

िे मान्य केले. काव्यभाषा याहवषयी प्रमाण मानला जाणारा हसद्दांत लेव्ि जाकुहबन्स्की या 

रूपवादी समीक्षकाने मांडला (१९१६) त्याच्या मते वक्ता जेव्िा व्यविाररक िेतू साधण्यासाठी 

भाहषक संप्रेषण करीत असतो, तेव्िा नाद शब्द आदी भाहषक धारकांना स्वातंत्र्य मूल्य व मित्त्व 

प्राप्त िोत नसते. परतं ुव्याविारीक भाषा संप्रेषणाखेरीज अन्य भाहषक व्याविारात व संप्रेषणात 

व्याविाररक िेतूनां दयु्यम स्थान हदले जाते.  त्यामळेु त्या नादादी भाहषक घटक म्िणून लक्ष 

कें हद्रत करू लागतात. त्यामळेु शब्दांचे व्याविाररक अथामूल्य क्षीण िोऊन त्यांना हनखळ 

नादमूल्य म्िणजे काव्यमूल्य प्राप्त िोत.े काव्य ि े स्वायत्तमूल्याने (काव्य मूल्याने) यकु्त 

असलेल्या भाषासारणीचे उत्तम उदािरण िोय. 

  रुपवादयांच्या मते काव्यभाषा शब्दांच्या अथााला नकार देऊन त्याच्या नादरूपावर/नादरूप 

द्रव्यमयतेवर लक्ष कें हद्रत करते. ती स्वतः खेरीज दसुऱ्या कोणत्यािी गोिींचा वा 

अथामयतेचा/अथााचा हनदेश करीत नािी. म्िणून त्यांनी अथाहवरहित/अथाातीत शब्दांचा व 

भाषेचा (Transactional Language) परुस्कार केला. 
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•    अपररद्दचतीकरण 

 काव्यभाषेचे ताहत्वक हववेचन केल्यानंतर रुपवादयांनी साहित्याच्या व्यवच्छेदक लक्षणा 

संबंधीचा हवचार सरुू केला. यासंदभाात प्रथम रहशयन रूपवादी समीक्षक व्िीक्टर श्क्लोव्िस्की 

यांनी साहित्याचे व्यवच्छेदक लक्षण सांगणारा अपररहचती करणाचा(defamiliarization) 

हसद्दांत मांडला. 

   आपण माणसे दररोजच्या व्यविारात सभोवतीच्या वस्तूकडे वा हवषयाकडे सरावलेल्या नजरनेे 

पाित असतो त्यास यांहत्कपणा असतो. सारवलेली सांकेहतक दृिी मोडून काढून त्याच वस्तू 

त्याच्या अनोख्या रूपात अपररहचत (unfamiliar) रूपात अनभुवायाला लावणे िा कलेचा खरा 

प्रयोजनिेतू असतो. 

 'शक्लोव्िरस्कीच्या'मते सपुररहचत हवषयांना/िसतूांना अपररहचत बनवणे िे कलेचे तंत् आिे. 

कला म्िणजे वस्तूंची हनखळ कलापूणा अनभुवण्याचा एक मागा िोय. कलेत वस्तू वा हवषय 

मित्वाचा नसतो. 

 कलावंत, लेखक ह्या अपररहचतकरणाच्या अनेकहवध कलातांत्राचा उपयोग साहित्यात करीत 

असतात एखाद्या प्रस्ताहपत, रुळलेल्या कथातंत्ाचे काव्यसंकेताचे वा व्याकरहणक हनयमांचे 

उल्लंघन करीत नवे हनवेदन तंत् नवे संकेत हनमााण करून या अपररहचतीकरणाच्या कला 

तंत्ाचा अवलंब लेखक करीत असतात. एखाद्या कथते माणसा ऐवजी मूक प्राणी जेव्िा कथा 

हनवेदन करू लागतो तेव्िा त्याचे ते अपररहचत हनवेदन तंत् िे वाचकाचे लक्ष वेधून घेते. दसुऱ्या 

शब्दात सांगायचे तर कहवतेत व्यविारीक भाषाच वापरलेली असते. परतं ुया पररहचत भाषेला 

हवहवध प्रयकु्तयांनी अपररहचत रूप हदले जात.े उदा. कहवतेतील लय, यमके इत्यादी मळेु भाषा 

अपररहचत िोत ेत्यामळेु रुळललेे साचेबंद, आकलन संवेदन बदलते व संवेदन नवे व ताज ेिोते. 

िे सगळे अपररहचती कारणामळेु घडते. 

•     द्दनयमोल्लंघन 

  व्िीक्टर शक्लोव्िस्की यांच्या मते साहित्याचे साहित्य पण िे अपररहचतीकरण या संकल्पनेत 

आिे . मकॅुरोव्िस्कीच्या मते साहित्याचे साहित्यपण िे साहित्य संकेताच्या उल्लंघनात आिे 

असे मत मांडले त्याच्या स्पिीकरणासाठी मकॅुराव्िस्कीने पूरोभूहमकरण वा हनयमोल्लंघनाचा 

हसद्दांत मांडला. 

 आपली नेिमीची व्यविाराची दैनंहदन भाषा कािी हनयमांनी बांधलेली अशी व्यवस्था असते.  

भाषा िी संदेशविनसाठी असते. त्या भाषेचा व्यविार िा व्याकरहणक हनयमव्यवस्थेच्या आधारे 

चाललेला असतो. त्यामळेु त्यात हनयमबद्दता संकेत बद्दता असते.  पण भाषेच्या काव्यासाठी 
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िोणारा वापर उपयोग िा वेगळ्या प्रकारचा असतो. भाषेचा सौंदयाात्मक हकंवा काव्यात्म वापर 

असल्यामळेु भाषा हनयमानुसार वापरण्याचे प्रयोजन नसते. याउलट भाषेच्या व्यवस्थेची चौकट 

मोडली जाते.  आपल्या नेिमीच्या भाहषक वापराच्या संदभाात अनपेहक्षत वाटावीत अशी भाहषक 

हचन्िे योजली जातात. प्रत्येक भाषेकडे व भाहषक हचन्िांकडे लक्ष वेधले जाते. 

 काव्यभाषेत हनयमोल्लंघन िोत असते, तेव्िा प्रमाण भाषेच्या व्यवस्थेचे व्याकरहणक हनयम 

संकेत आदशा यांचे एखाद्या कृतीत उल्लंघन िोत.े भाहषक व्यवस्था व्याकरणाचे हनयम यांची 

मोडतोड केली जाते. त्याद्वार ेभाषेस उठाव हदला जातो. तेव्िा काव्यभाषा हनमााण िोते या 

उल्लंघनामळेु मोडतोडीमळेु अनपेहक्षत अथाव्यक्ती साधली जाते. भाषेतील व्यवस्थेच्या 

हनयमांच्या पार्श्ाभूमीवरच िे हनयमोल्लंघन िोत असते. ज्या भाषेत हनयम अहधक तथेे 

काव्यभाषा शक्यता अहधक असतात. हनयमोल्लंघन िे व्याकरहणक हनयमांपरुतेच मयााहदत असे 

नािी. प्रहतमा, अलंकार, वाक्यप्रचार, काव्य संकेत, सभुाहषते इत्यादींची मोडतोड करून येथ े

अनपेहक्षत अथााची हनहमाती साधावी म्िणजे हनयमल्लंधन िोते. तसेच ध्वहन, शब्द, वाक्य व 

अथा या चारिी स्तरांवर भाहषक संरचनेचे हनयम अहस्तत्वात असल्यामळेु या सवा स्तरांवर 

हनयमोल्लंघन संभवते असे हदसून येते. 

•    ॲगं्लो-अमेररकन रुपवाद 

  ॲगं्लो-अमेररकन समीक्षाके्षत्ात रूपवादी समीक्षा हवचार १९३० ते १९५० या काळात प्रचहलत 

झाला व प्रहतष्ठीत िी झाला. 

  ऐहतिाहसक दृि्या पािता या रूपवादाचे समीक्षा प्रणालीचे तीन टप्पे दाखहवता येतात. पहिल्या 

टप्प्यात १९२० घ्या समुारास इंग्लंड आहण अमेररकेमध्ये साहित्यासंबंधी आहण समीके्षसंबंधी 

कािी रुपहनष्ठ जाहणव्या हनमााण झाल्या. इंग्लंडमध्ये एहलयट ररचडास व एम्पसन आहण 

अमेररकन  एन्झम टेट यांच्या लेखनातून या जाहणवा प्रथम व्यक्त झाल्या. 

 दसुऱ्या टप्प्यात १९३० व १९४० च्या दशकातून या जाहणवांमधून एक रूपवादी समीक्षा New 

criticism म्िणजे नव समीक्षा हिकहसत झाली. हक्लअन्थब्रुक्स, ब्लॅकमूर, रनेेवेलेक िे या 

समीक्षा प्रणाली सिभागी िोते. तर हतसरा टप्प्यात १९५०-६० या कालखंडात अमेररकन 

नवसमीके्षचे नव पण संपून िी समीक्षा पद्दती सहमके्षची मखु्य धाराच बनली. 

 ॲगं्लो-अमेररकन रुपवादी समीक्षा िी नवसमीक्षा नावाने ओळखली जात असली तरी हतला 

सत्ताशास्त्रीय (ontological) हवशे्लषणात्मक (analytical) व सौंदयावादी (Aesthetic) अशी 

नावे हदलेली आिेत. तसेच या नवसमीक्षकांनी या नवसमीके्षची पायाभरणी व उभारणी केली. 
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साहित्यशास्त्र - 2

त्यांनी साहित्यकृतीची स्वायतत्ता, स्वयंपूणाता हतचा सेंहद्रयरुपबंध काव्य भाषा सौंदयामूल्य 

आदी संकल्पनांची सवु्यवहस्थत मांडणी करून नवसमीके्षला ताहत्वक बैठक प्राप्त करून हदली.  

 रूपिादाची /  नि समीके्षची साहित्यकृती कडे पािण्याची एक ताहत्िक भूहमका आिे.  त्यात 

दोन प्रम ख तत्िे आिेत 

 १.  साहित्यकृती िी एक सिायत्त (Autonomous)  ि सियांपूणण िसतू असते.  

 २.  साहित्यकृतीला एकहिनसी हकां िा सेंहिय रूपबांध (organic form)  असतो.   

 साहित्यकृतीतील आशय, अन भि, आशय सूते्र, शब्दबांध, िाक्यबांध  प्रहतमा, पाते्र, प्रसांग, 

हनिेदन,  भाष्य ह्या साहित्यकृतीच्या  घटकाांनी सेंहिय, एकहिनसी सांघटना झालेली 

असते.  सेंहिय एकतेम ळे  साहित्यकृतीला ि हतच्या रूपबांधाला  कलात्म  सौंदयण प्राप्त िोत.े 

  रूपवाद्यांच्या मते साहित्यकृतीच्या रूपबंधाचे हतच्या अहस्तत्वाशी काव्याथााशी एकरुपतेचे नात े

असते. रॅन् सम या नव समीक्षकाच्या मते कहवतेला शब्दाथामय असे वस्तहुनष्ठ अहस्तत्व असते. 

िे कहवतेचे अहस्तत्व हतच्या काव्यथाातच वसत असते. 

 कहवतेच्या अहस्तत्वाला एक इंहद्रयगोचर 'शब्दरूप पोत' (local structure) असत े.दसुर ेहतला 

एक अमतृा अथाबंध (logical structure) असतो. या दोन अंगाच्या देवघेवीमधून काव्याथा 

साकार व संघहटत िोत जातो. 

  साहित्यकृतीच्या स्वायत्ततचे्या संकल्पनेला अनसुरून नवसमीक्षकांनी काव्याची भाषा िी 

व्याविाररक व वैज्ञाहनक भाषेपेक्षा वेगळी असते. िे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आिे. 

यासंदभाात आपण प्रथम आय. ए . ररचडास यांनी भावनात्मक भाषेचा मांडलेला (Emotive 

language चा) हसद्दांत समजून घेऊ. 

•    आय. ए. ररचर्डस- भावनात्मक भाषा 

  वास्तवाब�ल माहिती देणे िा भाषेचा एकमेव उपयोग नव्िे. भाषा िी ज्या प्रमाणे माहिती 

देण्यासाठी वापरली जाते त्या प्रमाणे ती भावनाहवष्कार व भावनाजागतृी यांसाठी वापरली जाते. 

माहिती सांगण्यासाठी भाषेचा जो उपयोग िोतो त्याला ररचडास वैज्ञाहनक उपयोग (scientific 

use) म्िणतो. भावना हनहमाती साठी केलेल्या भाषेच्या उपयोगाला भावनात्मक उपयोग 

(emotive use) असे म्िणतो.  कािी वेळा कोणत्यािी हवचाराच्या मदतीहशवाय भाषा 

भावनाजागतृीचे काम करू शकते. पण बिुतेक वेळ हतला हवचारांचा उपयोग एक साधन म्िणून 

करावा लागतो. भाषेचा वैज्ञाहनक उपयोग करीत असतो तेव्िा आपल्या हवचारांमध्ये ताहका क 

संबंध असणे आवश्यक असते. पण जेव्िा भाषेचा उपयोग भावना जागतृीसाठी करतो तेव्िा ती 
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ताहका कता अपेहक्षत नसते. दसुऱ्या भाषेत सांगायचे तर काव्याच्या भाषेत भाषेचा भावहनक 

/भावनात्मक वापर केलेला असतो तर व्यविाररक भाषेत भाषेचा तका हनष्ठ वापर/ उपयोग केलेला 

असतो.  

 उदा. 'झाडे हिरवी आिेत' या वाक्यात भाषेचा तका हनष्ठ वापर केलेला आिे. तर 'झाडे दःुख भोर 

आिेत' या वाक्यात भाषेचा भावनात्मक वापर केलेला आिे. 

   भाषेच्या काव्यात्म उपयोगामध्ये भावहनकतेला आवािन असते. तर भाषेच्या वैज्ञाहनक, ताहका क 

उपयोगामध्ये वणानात्मकतेला वाव असतो. भाषेचा भावहनक/ भावनात्मक उपयोग केलेला 

असतो तेव्िा त्याची सत्यसत्यता वस्तहुस्थतीशी पडताळून पिायची नसते. 

 ररचडासचा हशष्य हवल्यम् एम्पसन त्यांनी ररचडासच्या सूक्ष्म वाचनाची पद्दती स्वीकारून 

काव्याच्या अनेकाथातेचा हवचार मांडला आिे. 

•    द्दवल्सम ्एम्पसन--भाषेची अनेकार्डता. / नानार्डता-द्दकंवा सदं्ददग्धता 

 गद्याशी, हवशेषत: ताहका क, वैज्ञाहनक गद्माशी तलुना करता काव्य िे अथााच्या दृिीने संहदग्ध 

असते. भाव व्यंजकतेमळेु ते व्यहक्तहनष्ठ असते असे आके्षप िोते. त्यामळेु एम्पसनने संहदग्धता 

हकंवा नानाथाता या संकल्पनेचे हवशे्लषण केले. काव्यसंहितेचे सकु्ष्म वाचन व हवशे्लषण करून 

संहदग्धता काव्यामध्ये हकती पातळ्यांवर आढळू शकत े याचे हदग्दशान केले. संहदग्धता, 

नानाथातता वा अनेकाथाता याहवषयी हवशे्लषण केले आिे. 

  एम्पसनच्या मते कवी व शास्त्रज्ञ भाषेचा वापर वेगवेगळ्या पद्दतीने करतात. वस्ततुः सवा 

भाषेतच अनेकाथाता अनसु्यूत असते. परतं ुशास्त्रज्ञ जेव्िा भाषा वापरतो, तेव्िा त्याचे उह�ि 

वाचकाच्या मनात हनहश्चत  असंहदग्ध अशा ज्ञानात्मक प्रहतहक्रया हनमााण करणार ेसंदेशन करणे 

िे असते. त्यामळेु बौहद्दक व ताहका क व्यापारात भाषेची अनेकाथा सूचनक्षमता संकोच पािून ती 

एकाथावाचक िोते. उलट कवीच्या भाषेचे मखु्य उह�ि अनेकाथा हनमााण करून वाचकांच्या 

मनात अत्यंत संहमश्र प्रहतहक्रया हनमााण करणे िे असते. त्यामळेु भाषेतील अनेकाथातेचा कवी 

मोठ्या कुशलतेने उपयोग करून घेतो. कवी हवहवध प्रकारचा व जास्तीत जास्त अथा शब्दातून 

व्यक्त करतो. त्याचा भर अनेकाथासूचकतेवर असतो. कवीच्या भाषेत िे जे एकाच भाहषक 

भागाबाबत हवहवध प्रहतहक्रया हनमााण करण्याचे जे वैहशिपूणा सामर्थया असते त्यालाच एम्पसने 

अनेकाथाता असे म्िटले आिे. िेच काव्याचे व्यवच्छेदक लक्षण/तत्व आि ेअसे त्याचे म्िणणे 

आिे. 

 संदेशन िे काव्य भाषेचे प्रयोजन नसल्यामळेु येथे अनेक अथाच्छटा हनमााण करून काव्यातील 

अथा संपन्न केला जातो. उदा. बालकवींच्या औदुंबर कहवतेत सामान्यतः नेिमीच्या 
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व्यविारातील शब्द वापरले आिेत. त्यातून कवीने अनेक अथा परुहवले आिेत. अनेकाथाता ि े

चांगल्या काव्याचा पाया आिे. 

•   द्दललअन्र् ब्रलुस---द्दवरोधाभास/उपरोध 

 ब्रकु्सने काव्यभाषा िी हवरोधाभासात्मक (Paradoxical) असते प्रहतपादन केले आिे. 

हवरोधाभास म्िणजे केवळ हवरोधालंकार नव्िे. ब्रकु्सने उपरोध वा हवरोधाभास यांचा कहवतेचे 

शे्रष्ठ काव्यगणु म्िणून गौरव केलेला आिे. एखाद्या उक्ती/वाक्यामध्ये जेव्िा दोन अथा, कल्पना, 

वतृ्ती यांच्यामध्ये हवरोध अंतहवारोध वा हवरोधाभास हनमााण िोतो तेव्िा तेथे उपरोध हनमााण 

िोतो. आम्िी जमदग्नी/प्रेतरूपी या काव्यपंक्तीतीत दोन परस्परहवरोधी  वृत्ती आम्िी 

एकवटलेल्या आिेत. 

  हवरोधाभास िी संकल्पना ब्र क्स व्यापक अथााने वापरतो. त्याच्या मते परस्पर हवरोधी कल्पना 

मलु्ये यातील ताण, संघषा काव्यात प्रत्ययाला येतो. दोन हवरोधी कल्पनांतून सौंदया हनमााण 

िोते. काव्य भाषा अशा प्रकारचा हवरोधाभास मांडत असते. त्यामळेु ती एकच अथा सांगत नािी 

. तर अहधकाहधक व्याहमश्र अथा सांगत असते. कवी जे कािी सांगत असतो त ेहवरोधाभासात्मक 

भाषेतून सांगतो. व्यक्त करतो.  अशी हवरोधाभासयकु्त भाषाच काव्य उपयकु्त व अहनवाया असते. 

  १.३.३ सरंचिािाद  

  संरचनावाद म्िणजे आधहुनक भाषाहवज्ञानाचे नमुना रूप डोळ्यासमोर ठेवून समाज, साहित्य, 

कला आदी सांस्कृहतक घहटतांचा व व्यवस्थांचा शास्त्रशदु्द रीतीने अभ्यास करणारी पद्दती 

िोय. 

 साहिहत्यक सरचंनावाद म्िणजे साहित्यव्यवस्थेत साहित्यकृतीत/संहितेत प्रकट िोणाऱ्या 

सामान्य साहित्यसंकेतांचा व संरचनांचा शास्त्रशदु्द रीतीने शोध घेणारी साहित्य अभ्यासाची 

पद्दती िोय. िी संरचनांवादी पद्दती आधहुनक हवज्ञानाच्या नमनुा स्वरूपाच्या आश्रयाने 

(Linguistic model) साहित्याचा साहित्यशास्त्राचा व साहित्यहवषयक प्रश्नांची चचाा करते. 

  प्रस्ततु संरचनावादात साहिहत्यक व सांस्कृहतक  घटीतांचा व व्यवस्थांचा अभ्यास करण्यासाठी 

आधहुनक भाषाहवज्ञानाच्या पद्दतीचा हवहशि रीतीने उपयोग केला जातो िा उपयोग दोन प्रकार े

केला जातो. 

१)  साहित्यकृतीच्या भाषेचे नादरुप, शब्दरूप,वाक्यरूप शब्दाथारुप आदी भाहषक अंगाचे 

केवळ भाषा हवज्ञानाच्या पररभाषेत वणान हवशे्लषण केले जाते. 
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२)  भाषाहनयम/भाषाव्यवस्था (Langue) भाहषत  (Parole) यासारखी भाषावैज्ञाहनक 

मलुतत्वे हनवडून त्यांच्या आधार ेएका योग्य नमनुारुपाची रचना केली जाते. 

 संरचनावादाला भाषावैज्ञाहनक नमनुारुपािर आधारलेली द सरी अभ्यासपद्धती अहभप्रेत आिे.  

 संरचनावाद िी केवळ अभ्यासपद्दतीनसून तो एक ज्ञान मीमांसीय दृहिकोण आिे. कािींच्या 

दृिीने संरचनावाद िी एक हवचारप्रणाली, तत्त्वप्रणाली आिे. संरचनावादाचे मलुतत्व 'संबंध' 

आिे. संबंधाची व्यवस्था हकंवा संबंध सारणी म्िणजे संरचना िोय. संबंध आहण संरचना िी 

संरचनावादाची आधारतत्वे मानली जातात. 

 हवसाव्या शतकातील संरचनावादाचा प्रारभं िा सोस्यूरच्या आधहुनक भाषाहवचाराने झाला. 

त्याच्या भाषाहवचाराच्या आहण हचन्िहवचाराच्या आश्रयाने संरचनावादाची जडणघडण झालेली 

आिे. हचन्ि, हचन्िव्यवस्था हचन्िाची यादृहच्छकता भाषा  हनयम/व्यवस्था  (Langue) आहण 

भाहषत/भाषण (Parole), संरचना, हचन्िांची संरचना, हचन्िांची व भाषेची काया आदी 

संकल्पनांचा साहित्य संरचना बाबतीत उपयोग केला जातो. हचन्ि मीमांसा व संरचनावाद यांचे 

हनकरचे नाते आिे. 

 सोस्यूरचा भाषावैज्ञाहनक हवचार समजून घेण्यासाठी पार्श्ाभूमी म्िणून पारांपररक  

भाषाभ्यासपद्दतीचे स्वरूप माहिती असले पाहिजे, कारण सोस्यूरने इंडोयरुोहपयन भाषाकूल, 

ऐहतिाहसक व तलुनात्मक भाषाभ्यास या पद्दतीचा अभ्यास केला तेव्िा या अभ्यासामध्ये 

त्याला भाषेची संकल्पना अपरुी वाटल्याने त्याने आधहुनक भाषाहवज्ञान व हचन्िमीमांसेचा पाया 

घातला. 

   त्याच्यामते भाषेच्या स्वरूपाचा हवचार करताना द्रव्य आहण आकार यात भेद केल्याहशवाय 

भाषेचे स्वरूप नीट कळणार नािी. द्रव्य म्िणजे आकारिीन कच्ची सामग्री. भाषेच्या संदभाात 

द्रव्य म्िणजे ध्वनी हकंवा स्वन असतात, तर दसुऱ्या बाजूला अथाात्मक, हवचारात्मक द्रव्य 

असते. दोन्िी प्रकारच्या द्रव्याला आकार देऊन भाषा हसद्द िोत असते. भाष्य म्िणजे 

ध्वन्यात्मक व अथाात्मक द्रव्यांना एकत् आणून हदलेला आकार (Form) िोय. असे सोस्यूरने 

तत्त्व मांडले. भाषा हवचारांना, अनभुवांना, अथााला व्यक्त करीत असते. म्िणजे हवचार, अनभुव, 

अथा िे भाषे आधीच अहस्तत्वात असतात या पारांपररक  भूहमकेला सोस्यूरने धक्का हदला. 

कारण भाषा िी ध्वनींना व अथाांना एकत् आणून आकार देते. अथा हकंवा अनभुव िा मनात 

कोठेतरी आधीच अहस्तत्वात असे नसून आकार घेण्याची प्रहक्रया म्िणजे भाषा िोय. उदा. 

कागदाची एक बाजू म्िणजे ध्वनी आहण दसुरी बाजू म्िणजे अथा वा हवचार िोय. ध्वहन आहण 
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अथा याच्या एकत्ीकरणातून हनमााण िोतो तो आकार. भाहषक वास्तव्य हकंवा तर्थय (Linguistic 

Fact) अहस्तत्वात येणे म्िणजे ध्वनी आहण अथा या एकत् आणून आकार हनमााण करणे िोय. 

  सोस्यूरच्या मते समग्र वाहचक व्यविार (लॅ ंग्वेज language) िा कािी वैज्ञाहनक अभ्यासाचा 

हवषय िोऊ शकत नािी कारण तो अत्यंत हवस्कळीत बिुहवध स्वरूपाचा असतो समग्र वाहचक 

व्यविारातून एक हस्थर,सातत्य राखणार ेस्वयंपूणा रुप वेगळे काढावे लागेल. त ेरूप म्िणजे 

अचल हनयमबद्द अशी व्यवस्था (लंग Langue) हतलाच भाहषक व्यवस्था म्िणतात. 

 व्यवस्था िी भाषा व्यविारांमध्ये एक सामाहजक हनकष म्िणून वावरत असते. वैज्ञाहनक 

स्वरूपाच्या अभ्यासामध्ये भाहषक व्यवस्थेला कें द्रवती स्वरूपाचे स्थान द्यायला िवे अशी 

सोस्यूरची धारणा आिे. वाहचक व्यविारातून व्यवस्थापक रूप वेगळे काढले की बिुहवध 

स्वरूपाचे व्यक्तीसापेक्ष वतानरूप (पारोल Parole) हशल्लक रािते. ि ेभाहषक वतान पूणापणे 

व्यक्तीच्या लिरीवर अवलंबून असते.  त्यावर कोणतेिी सामाहजक बंधन नसते. 

 language हकंवा भाहषक व्यवस्था समजून घेण्यासाठी सोस्यूरची भाहषक हचन्िांची संकल्पना 

लक्षात घेणे आवश्यक आिे. त्याच्यामते भाषा िी हचन्िांची एक व्यवस्था असते. भाहषक हचन्िांचे 

स्वरूप स्पि करताना सोस्यूर म्िणतो की हचन्ि िे हचन्िक आहण हचहन्ित यांच्यातील संबंधांचे 

बनलेले असते. 

 हचन्ि (Sign), हचन्िक (Signifier), हचहन्ित  (Signified) अशा तीन संज्ञा सोस्यूरने 

वापरलेल्या आिेत.) भाहषक हचन्िे िे एखादा ध्वनी असू शकेल. हचन्िे िी हचन्िके व हचहन्ित े

यांच्या यतुीमधून तशीच ती इतर हचन्िांची असणाऱ्या संबंधामळेु हसद्द िोतात. एका 

व्यवस्थेतील हचन्िे िी परस्परावलंबी असतात. 

     'हचन्िक' िे वस्ततुः भौहतक ध्वनी नसून ध्वनीप्रहतमा असतात. तर 'हचहन्िते' िी भौहतक वस्तू 

नसून हनहश्चत केलेल्या संकल्पना वा हवचार असतात. या दोन्िी मनोगत गोिीच्या यतुीमधून 

भाहषक हचन्ि हनमााण िोते. 

    हचन्िांची व्यवस्था म्िणजे हचन्िांचे परपंराशी असणार े संबंध िोय.सोस्यूरने िे रूबंध दोन 

प्रकारचे असतात. १. अन्वयहनष्ठ संबंध: हचन्िे एकापढेु एक अशी क्रमावर आल्याने त्यांच्यात 

अन्वयावर आधारलेले संबंध असतात. २. गणहनष्ठ वा आदेशहनि संबंध: म्िणजे रचनेमध्ये 

हवहशि स्थानी कोणत्या प्रकारचे घटक येऊ शकतात यावर कािी बंधने असतात. 

   एकूणच भाषा िी प्राथहमक स्वरूपाची हचन्ि व्यवस्था असून साहित्य िी तीवर आधारलेली 

दयु्यम स्वरूपाची हचन्िव्यवस्था आिे. 
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   संरचनावादांच्या मते भाषेची हनयमव्यवस्था व साहित्याची संकेतव्यवस्था िे भाषेचे 

/साहित्याचे एक सामाहजक, सांस्कृहतक अंग आिे. संहितेच्या अथााचे मूळ भाषेच्या व 

साहित्याच्या कायायंत्णेत आिे अशी धारणा आिे.  

 संरचनावादात भाषेच्या एकाकहलक अभ्यासावर (Synchronic) हवशेष भर हदला जातो. 

    भाषाहवज्ञानाच्या आश्रयाने संहितेचा हवचार वाक्या पहलकडे जात नािी. म्िणून वाक्यापहलकडे 

जाणाऱ्या संहितेचा कल्पना संरचनावादयांनी मांडली. संहितेत 

शब्दशब्दांमधील,वाक्यावाक्यामधील संबंधाचे जाळे हवणले जाते. साहिहत्यक सिीततेत 

अलंकाररक भाषेचा प्रभाव असतो.  त्यामळेु साहिहत्यक संहिता संकल्पनािी भाषा हवज्ञानापेक्षा 

अलंकारशास्त्राजवळ जाणारी असते. 

१.३.४  रोमान याकोबसि -भाषानिचार 

     रहशयन रूपवादी चळवळीतील एक मखु्य संशोधक आहण हवचारवंत याकोबसन याने 

भाषावैज्ञाहनक अभ्यासाबरोबर साहित्यशास्त्रीय उपयोजनामध्ये हवशेष रस घेतला िोता. 

याकोबसने भाहषक संदेशनाचा एक हवस्ततृपट मांडला.  मळुात याकोबसने काव्य-शास्त्र िे भाषा 

हवज्ञानाचा एक भाग मानून भाषाहवषयीच्या हववेचनातून आपल्या काव्यशास्त्राची उभारणी 

केलेली आिे. भाहषक संदेशनाच्या व्यापारात सिा मूळघटक असतात. प्रेक्षक हकंवा वक्ता 

,ग्रिणकताा हकंवा श्रोता, संदेश हकंवा अहभप्राय, संदभा हकंवा पररसर, वक्ता श्रोता यांच्यातील 

परस्पर संबंध आहण व्याकरहणक व्यवस्था असा संबंध पािता येतो. तो खालील प्रमाणे. 

सदंभभ (Context) 

पे्रषक (Sender) ------------ सदेंश (Message)   -------------ग्रिणकताभ (Receiver) 

सपंकभ  (Contact) 

माध्यम (Code) 

 कोणत्यािी भाहषक संदेशन प्रहक्रयेत प्रेक्षक/वक्ता िा ग्रिणकताा/श्रोता याला उ�ेशून कािी संदेश 

अहभप्राय सांगतो.  या संदेशाला कोणतातरी संदभा असतो. या संदेशनप्रहक्रयेत वक्ता व श्रोता 

यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे संबंध असू शकतात. िी संदेशनप्रहक्रया वक्ता आहण श्रोता यांना अवगत 

असणाऱ्या एकमेकांना अथाबोध िोईल अशा हवहशि भाषेच्या व्याकरहणक हनयमांनसुार 

चाललेली असते. 
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   भाहषक संदेशन प्रहक्रयेतील सिा घटकांपैकी कोणत्या घटकाला मित्त्व प्राप्त िोत.े तो कें द्रस्थानी 

येतो, त्यानसुार भाषेची काये हनहश्चत िोतात. वरील आकृहतबंधातील त्या त्या पायाभूत 

घटकांशी हनगहडत भाषेची काये कोणती आिेत िे या आकृहतबंधावरून स्पि िोईल. 

निदेशिात्मक/सदंभभनिष्ठ ( referential) 

अनिष्कारात्मक (emotive)  --------- कलात्मक/  काव्यात्मक (poetic)--------

पररणामनिष्ठ/  आिािक ( conative)------- सपंकभ निष्ठ (phatic) 

अनिभानषक/  नचन्िव्यिस्थानिषयक (metalingual) 

 उक्तीचे/भाहषताचे (message) प्रत्येक घटकाशी जे हवहशि प्रकारचे संबंध प्रस्थाहपत िोतात. 

त्यामधून सिा प्रकारची काये हनष्पन्न िोतात.  कोणत्यािी भाहषक व्यविारांमध्ये िी सवा काये 

कमी - जास्त प्रमाणात घडत असतात.  पण एकूण व्यविाराचा रोख लक्षात घेतला तर कोणत्या 

घटकावर भर आिे त ेसमजू शकते. व त्यावरून कोणते काया अहधक मित्त्वाचे आिे िे ठरहवता 

येते. 

१.  अद्दवष्कारत्मक कायड/भावनात्मक कायड 

 भाहषक जेव्िा िक्त्यावर लक्ष कें हद्रत करते तेव्िा भाषा अहवष्कारात्मक हकंवा भावनात्मक काया 

करू लागते. 

 उदा. माझं शांतीप्रेम ि ेउघड्या नागड्या भेकडपणाला हदलेले धाहमाक नाव िोते. 

 या उक्तीतून िक्त्याच्या  मनातील शांती भावना व्यक्त झाली आिे. म्िणून भाषा भावनात्मक वा 

अहवष्कारात्मक काया करते. 

२.  प्रभावपर द्दकंवा पररणात्मक कायड 

  उक्ती जेव्िा श्रोता या घटकावर आपले लक्ष कें हद्रत करते तेव्िा भाषा प्रभावपर हकंवा 

पररणामहनष्ठ काया करू लागते. 

 उदा. जनेु जाऊ द्या, मरणालागहुन, जाळुनी हकंवा परुुनी टाका.| 

 या उक्तीतून श्रोत्यांच्या भावनांना मनाला आवािन केले आिे.  त्या श्रोत्यांच्या मनावर प्रभाव 

गाजहवतात, पररणाम करतात, म्िणून भाषा पररणामहनष्ठ काया करते. 

३. काव्यात्मकायड 

   भाहषक जेव्िां स्वतःवरच आपले लक्ष कें हद्रत करते वा वेधून घेते तेव्िा भाषा काव्यात्म 

/सौंदयाात्म काया करू लागते. 
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 उदा. झाडे दःुख भोर आिेत. उक्तीवर लक्ष कें हद्रत केले जाते. 'दःुख भोर 'िा शब्द आपले लक्ष 

वेधून घेतो. दःुख भोर शब्दाने काळेभोर या सपुररहचत हवशेषणाच्या पार्श्ाभूमीवर हनयमोल्लंधन 

केलेले आिे . या हनयमोल्लंधनामळेु या उक्तीतील भाषा स्वतःकडे लक्षवेधून काव्यात्म काया 

करते. 

४.  सदंभाडत्मक/वाच्यार्डपरकायड 

    उक्ती जेव्िा वण्याहवषयावर त्याच्या संदभाावर भर देते तवे्िा भाषा वाच्याथापर, संदभाात्मक काया 

करते. उदा. झाडे हिरवी आिेत. या उक्तीत शब्दश: अथा घेऊन झाडांचे वस्तहुनष्ठ, यथाथा वणान 

केलेले आि.े  ‘हिरवी झाडे’ िा उक्तीचा वण्याहवषय आि ेउक्ती हवषयलक्ष्यी आिे. येथ ेभाषा 

वाच्याथाहनष्ठ वा संदभाहनष्ठ (संदभाात्मक) काया करते. 

५.  सपंकाडत्मक कायड 

    उक्त्ती जेव्िा वक्ता व श्रोता यांच्यामधील संपका संबंधावर भर देते तेव्िा भाषा संपकाात्मक काया 

करीत असते. उदा. िॅलो माझं बोलणं तलुा ऐकू येतय? तझंु बोलणं नीट ऐकू येत नािी. फोन 

बंद कर? अशा प्रकारच्या संभाषणावर उक्ती वक्ता- श्रोता यांच्यामधील संभाषण, संप्रेक्षण वा 

संपका  संबंध चालू ठेवावेत की बंद करावेत िे अजमावण्याचे काया करीत असतात.  या उक्तीतील 

भाषा संपकाात्मक काया करते. 

६.  अद्दधभाषात्मक कायड 

   उक्त्ती जेव्िा भाषेच्या स्वरुपाहवषयी, हतच्या हनयम संकेता हवषयी बोलू लागत ेतवे्िा भाषा 

अहधभाषात्मक काया करू लागते.  भाषा िी ज्ञानवािक आिे. तशीच ती वहृत्तसूचकिी आिे. 

उक्तीतील भाषा भाषेच्या स्वरूपाहवषयी सांगते. ती स्वत:हवषयी बोलते . म्िणून उक्त्तीतील 

भाषा अहधभाषात्मक काया करते. 

  कोणत्यािी भाहषत घटनेत कहवतेच्या (साहित्यकृतीत) संहितेत भाषेची सिा काया कमी अहधक 

प्रमाणात हक्रयाशील असतात. परतं ुकहवतेत साहित्यकृतीत काव्यात्मकाया िे अहधक प्रभावी 

असते.  

 अथासजान आहण अथासंप्रेषण करणे िे हचन्िांचे मखु्य काया असते. संहितेच्या हकंवा भाहषक 

घटनेच्या आश्रयाने िे भाहषक हचन्ि (शब्द) अथासंप्रेक्षणाचे काया करीत असते. िे स्पि 

करण्यासाठी रोमान याकोबसने संप्रेक्षणाचे एक मॉडेल मांडले.  कोणत्यािी भाहषक घटनेत सिा 

घटक काया करीत असतात िे खर े आिे, पण काव्यात्मकाया हकंवा सौंदयाात्म काया 

साहित्यकृतीत प्रभावी असते. साहित्यकृतीतील /कहवतेतील सिा घटकांपैकी कोणत्यािी 
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घटकाचे हद्वत झाले म्िणजे भाषा सौंदयाात्म/ काव्यात्म काया करू लागते. काव्य भाषेत  सवा 

घटकांचे सार ेलक्ष अहभप्राया भोवती कें हद्रत झालेले असते. 

१.३.५ मािसशास्त्रीय समीक्षतेील सानित्य भाषा निचार 

  साहित्याचा म ख्य हिषय माणूस आि े ि माणसाच्या सिण कायण व्यापाराचां मूळ मानिी मन 

आिे.  मानिी  मन साहित्याची हनहमणती करते.  साहित्यातून तेच मूतण िोते.  

  साहित्य हनहमणती, साहित्याचे सिरूप आहण साहित्य आसिाद या तीनिी अांगाच्या हिचारामागे 

मानिी  मनच कायणशील असते.  या तीनिी अांगाचा व्यापार समिून घेण्यासाठी मानिी मनाचा 

अभ्यास,  मानिी मनाचां ज्ञान आिश्यक असते. असे कािी साहित्य समीक्षक, अभ्यासक याांना 

िाटले.  त्यातूनच या मानसशास्त्रीय समीके्षचा उदय झाला.  

 मानिी मनाच्या स व्यिहसथत ज्ञानाच्या आश्रयाने साहित्यकृतीची िी समीक्षा केली िाते हतला 

मानसशास्त्रीय समीक्षा म्िणता येईल.  

 िसत तः िा साहित्य मानिी मनाचा/ ब द्धीचा अहिष्कार असल्याने मानसशास्त्र ि समीक्षा याांचा 

ििळचा सांबांध आिे.  

  मानसशास्त्र िे  इतर शास्त्राांपेक्षा कसे िेगळे आिे, िे साांगण्याचे काम तसेच मानसशास्त्रात 

सितःची व्यहिता (Identity) प्राप्त करून देण्याचे कायण प्रथम हसग्मांड फ्रॉईड या 

मानसशास्त्रज्ञाने केले.  त्याने एक िेगळी प्रहतमा हनमाणण केली.  मानिी मनाचा अभ्यास करताना 

फ्रॉइडने तीन प्रम ख हसद्धाांत माांडले आिेत.  

 १.  माििी मिाची सकंल्पिा २.  कामिासिा नसद्ांत ३. स्िप्िनसद्ांत  

 आपल्या म्िणून मनोहिश्वात एक तत् (इड्) द सरी अिां (इगो)  हतसरी अहत- अिां  

(स पर  इगो)  या तीन प्रकारच्या सांसथा कायणरत असतात.  

(अ)  आपल्या मानिी मनाचे तीन सतर -  एक  सांबोध,  दोन बोधपूिण आहण हतसरा अबोध ि 

िरील साांहगतलेल्या मानहसक सांसथा या हमळून मानिी मनाचा व्यापार चाललेला 

असतो.  

(ब) कामिासनेच्या हसद्धाांतामध्ये फ्रॉइडने कामिासना  िी उपितच असते.  हतचा म लाच्या 

िन्मापासूनच कामिासनेचा हिकास स रू िोतो,  िे साांहगतले आिे.  

(क) फ्रॉईडचा सिप्न हसद्धाांत िा समीके्षला निी दृिी देणारा आिे.  साहित्यकृतीचे सिरूप, 

तीमधील पाते्र हतची भाषा,  मूल्यमापन, अथण हनणायन  यािर निा प्रकाश या हसद्धाांताने 

टाकलेला आिे.  
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 सिप्न िी िशी मानिी मनाची हनहमणती आिे,  तशीच साहित्य, हचत्र, हमथ  आदी  घटीतेिी 

मानिी मनाची हनहमणती आिेत.  सिप्नाप्रमाणे साहित्याची भाषा प्रहतक - प्रहतमाांची 

असते.  सिप्नात प्रमाणे साहित्यकृतीची रचना दोन अांगाने हमळून झालेली असते,  एक 

शब्दाथणमय असां  अांग आहण द सर ेध्वन्यथणरूप अप्रकट अांग.  साहित्यकृतीची भाषा आहण हतची 

रचना याांच्या म ळाशी सिप्न तांत्राचे दोन व्यापार कायणशील असतात.  

   फ्रॉईडने सिप्न हसद्धाांत माांडून  सिप्नाहिषयी च्या ि न्या समि ती खोट्या ठरहिल्या.  त्याच्या 

मते सिप्न िे आपल्या असांज्ञ  मनाचा अहिष्कार असतो िे दाखिून हदले. असांज्ञ  मना कडे 

िाण्याचा रािमागण म्िणिे सिप्न.  

 Dream is Fulfillment of wish -  फ्रॉईड 

 सिप्न म्िणिे दबलेल्या इच्छेची आभासमय हकां िा प्रतीकरूप पररपूती िोय. सिप्न म्िणिे 

असांज्ञ मन िाणून घेण्याचा रािमागण िोय. हनयांत्रकाचा प्रभाि कमी झाल्याम ळे  असांज्ञ मन 

आपल्या दबलेल्या इच्छा प्रहतमाच्या िेषात हिरुप िोऊन प्रकट करीत असते. सिप्न या 

घटकातून मानिी मनाचा शोध घेणे िे फ्रॉईडचे ध्येय िोते. त्याचबरोबर सिप्नाांचे सिरूप हिशद 

करण्यासाठी त्याने सिप्नहसद्धाांत माांडला.  या सिप्नहसद्धाांतातून िी तत्िे हमळाली ती 

साहित्यकृतीला कशी लािता येतील िे मित्त्िाचे आिे.  

  साहित्य िी एक कला आिे.  कलेला तांत्र आि.े  तसेच सिप्नाला पण तांत्र आि.े  त्याम ळे 

साहित्यकृती आहण सिप्न याांचा सांबांध पािताना सिप्न सिरूप ि साहित्यकृती सिरूप,  सिप्न 

रचना तांत्र ि साहित्य कृती रचना तांत्र, सिप्न भाषा ि साहित्य भाषा याांच्यातील साधम्यण पिािे 

लागेल.  

 १) स्िप्ि रचिा ि सानित्यकृती रचिा- 

  सिप्नाला दोन अांगे असतात.  

 अ)  प्रकट सिप्न   

 ब)  स प्त हिचार,  असांज्ञ अतपृ्त इच्छा िोय.   

 सिप्नाांचे प्रकट अांग हचत्र हलपीत हलहिलेल े असते.  त्यापलीकडे त्याचा अप्रकट आशय 

असतो.  तो शोधून काढािा लागतो.  तर अप्रकट अांगात म्िणिे स प्त हिचारात व्यापक  आशय 

असतो.  पण स प्त हिचार अहनहित असतो.  
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  साहित्यकृतीला दोन अांगे असतात.  साहित्यकृतीचे शब्दाथण  रूप म्िणिे हतचे प्रकट अांग 

िोय.  हकां िा त्याला िाच्याथण म्िणता येईल.  तर द सर े अांग असांज्ञ अथणबांध ध्िन्याथण 

िोय.  शब्दाथाणच्या पलीकडचा ध्िन्याथण, असांज्ञ अथाणचे  बांध साहित्यात असतात.  

 २) स्िप्िरचिातंत्र आनण सानित्यकृतीचे रचिातंत्र  

 सिप्नाला हिहशि प्रकारचे रचना तांत्र लाभलेले असते. ते तीन प्रहक्रयाांमधून  साकार िोते.  

अ)   सकं्षेप प्रनक्रया- स प्त हिचार प्रकट सिप्नात सांहक्षप्तपणे एकत्र केले िातात.  हिहिध 

प्रकारचे अथण, भािसांदभण एकाच प्रहतमेत  एकिटून टाकणाऱ्या सिप्नामागील मानहसक 

प्रहक्रयेला सांके्षप प्रहक्रया म्िणतात.   सांके्षहपकरणात स प्त हिचार हचत्रहलपीत एकहत्रत 

िोताना  अनेक घटक एकत्र िोतात,  बमेालूमपणे हमसळतात.  

ब)  स्थािांतर -  स प्त हिचार बािूला सारून हकां िा सिप्नातील म ख्याथण झाकून ठेिून लक्ष 

द सरीकडे  िळहिणे म्िणिे सथानाांतरण िोय.  प्रकट सिप्न प्रसत त कें िाला बािूला 

सारून अप्रसत त कें िाला प ढे करते तेव्िा सथानाांतरण िोते.  

क)  प्रनतमांकि -  मनातील स प्त हिचाराांचे प्रहतमाांत  रूपाांतर म्िणि े

प्रहतमाांकन  िोय.  सिप्नात प्रहतमा हचत्ररूप असतात तर साहित्यकृतीमध्ये  शब्दरूप 

असते.  

ड)  अतानकभ कता /   असबंद्ता -  प्रहतमा परसपर सांबांधाने ग ांफलेले असतात.  त्या  असांबद्ध 

असतात.  

इ)   स्िप्ििंताची असजं्ञ  इच्छा -  सिप्निांताची असांज्ञ  इच्छा हिहशि रीतीने पूणण िोत 

असते.  

  सानित्यकृती रचिा तंत्र-  

  साहित्यातिी िी  सांके्षपप्रहक्रया िी साधम्याणिर  आधाररत असते.  म्िणून  तीत रूपक 

प्रहक्रयािी अांतभूणत असते.  तर साहित्यात िोणार ेसथानाांतर िी साचयाणच्या तत्िािर 

आधारलेली आिे.  तीत श द्ध लक्षणा अांतभूणत आि.े  रूपक आहण लक्षणा  िे भाषेचे 

हिशेषतः काव्य भाषेचे म ल ग णधमण आिेत.  

  प्रनतमांकि -  ऐ ांिीय  सांिेदना प्रकट करण्याची प्रहतमासिृी िी एक प्रभािी भाहषक 

योिना आिे.  प्रहतमा/ प्रहतमाांकन िे बोधन हक्रयेच्या म्िणिे 

भाषेच्या   अांत:सतराच्या  सिाणत स रुिातीच्या मनहसथतीत िोते.  तसेच अबोध मनाची 

हक्रया भाषेचे सतरािर पकडण्याचे कौशल्य प्रहतमाांमधून िोते.  
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 बोधनाचा  तािेपणा आहण टिटिीतपणा प्रहतमाांमधील अथणसांहमश्राम ळेआहण अकृहत्रम 

अथणप्रतीतीम ळे व्यि िोत राितो.  

 अतानकभ कता - ऐ ांिीय  सांिेदनाच्या  प्राबल्याम ळे प्रहतमा भाषलेा नेिमी अताहकण क अमूतण 

अथाणची  डूब देतात.  सिाहिकच हतथे अताहकण कता असत.े  

 असांज्ञ- अथणबांध -  साहित्यकृतीतील असांज्ञ अथणबांध कला रुप धारण करून हिहशि 

रीतीने साकार िोतात.  

३)  स्िप्िभाषा ि सानित्यभाषा 

  सिप्नाांची भाषा म्िणिे सांहक्षप्त हचत्रहलपीची भाषा असते,  तर साहित्याची भाषा िी शब्दरूप 

हकां िा िणणहलहप  असते.  

 सिप्नाांची भाषािी प्रतीक,  प्रहतमाांची भाषा असते.  तसेच साहित्याची भाषा िी प्रतीक- 

प्रहतमाांची असते.  तसेच फॅन्टसी, हमथ्, सिप्ने याांचा िापर केलेला असतो.  साहित्य भाषेिर 

तत्  चा प्रभाि आढळतो.  

o सिप्नाांच्या भाषेत असांबद्ध प्रहतमा असतात.   

तसेच साहित्याच्या  भाषेत  असांबद्ध प्रहतमा असलेल्या हदसतात.  

o  सिप्नाांच्या भाषेत तकण हनष्ठ कायणकारणभािाचा अभाि असतो. तसेच व्याकरहणक हनयमाांचे 

उल्लांघन झालेले असते.  

साहित्याच्या भाषेतिी तकण हनष्ठ कायणकारण भािाचा अभाि असतो.  

o  सिप्नाांच्या भाषेत ररत्या िागा िा ररि िागा खूप असतात.  तसेच साहित्याच्या भाषेतिी 

ररकाम्या िागा असतात.  

o  सिप्नाांच्या भाषेत पण, परांत , िर, तर या उभयान्ियी अव्ययाांचा िा भाि असतो.  

साहित्याच्या भाषेतिी पण, परांत , िर इ.  शब्दयोगी ि उभयान्ियी अव्ययाांचा अभाि 

असतो.  

o सिप्नाांच्या भाषेत अथाणची अहनहितता हकां िा अनेकाथणता असते.    

साहित्याच्या भाषेतिी अनेकाथाता असते. अथाणच्या अनेक शक्यता दडलेल्या असतात.  

 ४)  स्िप्िाथभ  निणभयि  पद्ती -  सानित्यकृती अथभनिणभयि पद्ती- 

o सिप्निी सहिता  मानून (Text) सिप्नाांचा अथण लािला िातो.   

तर साहित्यकृती िी  शब्द सांहिता (Text)  मानून साहित्यकृतीचा अथण लािला िातो.  
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o सिप्नसंहितेपेक्षा सिप्निांताला अहधक मित्त्ि ( सिप्नात)  असते.   

तर लेखकापेक्षा  साहित्यसांहितेला (साहित्यप्राांतात)  अहधक मित्त्ि असते.  

o  सिप्नाांमधून साकार झालेल्या सिप्निांताच्या असांज्ञ ि अतपृ्त  इच्छेचा शोध  घेणेसाठी 

सिप्न िे माध्यम असते.  

साहित्यकृतींमधून प्रकट िोणाऱ्या ‘असांज्ञ  अथणबांधाचा’ शोध घेणे िा असांज्ञ 

अथणबांध  लेखकाच्या ‘ मनात’  गिसत नािी.  साहित्यकृती िे त्याचे साधन नािी.  

o सिप्नाांचा अथण लािताना म ि सािचयण ‘Free Association’ तांत्राचा अिलांब केला 

िातो.  

o साहित्यकृतीचा अथण लािताना  म ि सािचयण तांत्राचा अिलांब केला िातो.  तसेच 

सांबांहधत प्रहतक सिृी,  साहित्य सांकेत, साांसकृहतक भािहिश्व  आदी  सांकेत व्यिसथाांचा 

अथणहनणणयनात  आश्रय घ्यािा लागतो.  

o सिप्नाांचे हनणणयन करताना प्रकट आहशयातून स प्त हिचाराांचा शोध घेणे िे ध्येय असते 

म्िणून प्रकट आशय िे साधन असते.  त्याम ळे प्रकट आशयाला मित्त्ि प्राप्त िोते.  

o साहित्यकृतीचे अथण हनणणयन  करताना प्रकट आशय ि स प्त हिचार या दोन्िी  अांगाांमधील 

देिघेि मित्त्िाची असते.  

o रचनांचे अथण हनणणयन  करताना सिप्न,  सिप्न हिशे्लषक िे मित्त्िाचे साहित्यकृतीच्या 

अथणहनणणयनात  लेखक,  साहित्यकृती ि िाचक/ रहसक मित्त्िाचे असतात.  

 एकां दरीत मानसशा�ीय समीक्षा साहित्यकृतीचे सिरूप पािते.  तीमधील भािहिश्व, आशयसूत्र असांज्ञ 

अथणसतर याांचािी िी शोध घेते.  

 साहित्यकृतीचां  भािहिश्व,  पात्राांचे मनोव्यापार,  साहित्यकृती मधील प्रहतमा- प्रतीक,  हतचा रचनाबांध, 
साहित्यकृतीची भाषा याांच्या आकलनास ते उपय ि िोते.  तसेच त्याचा अथण लािण्यासिी  ते उपयोगी 
पडते.  अथणहनणणयनाच्या व्यापाराहशिाय समीके्षचा व्यापार पूणण िोत नािी.  
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१.४  आ. सानित्य भाषेचे निशेष ि शैलीनिचार 

सानित्यभाषेचे निशेष-  

साहित्यकृतीमध्ये  साहित्यभाषेची कािी ठळक िैहशि्ये आपल्या अन भिास येतात.  म ळात भाषेला 
कोणत्यातरी साहित्यप्रकारचा सांदभण असतो.  त्याम ळे साहित्य भाषेतील कोणकोणत्या घटकाांची 
कशाप्रकार े ि ळणी करायची ते ठरिता येते.  भाषािी साहित्यकृतीच्या सांहितेत आांतररक दृि्या 
िोडलेली असते.  त्याम ळे प्रत्येक भाहषक रूप अन्य रूपाांशी ि सांपूणण  संहितेशी कािी एक नाते 
दाखित असते.  त्या-त्या भाहषक रुपानां त्या त्या  सांिीतेतच अथण प्राप्त िोतो.  अम क एक शब्द िा 
भाहषक प्रयोग,  अलांकार,  प्रहतमा िा प्रतीक िे सितांत्रपणे मित्त्िाचे ठरत नािीत.  

साहित्य भाषेत व्याहमश्रता आणण्याचे, ती अथण समदृ्ध, अनेकाथण  सूचक करण्याचे कायण साहित्य भाषेत 
प्रकषाणने आढळणाऱ्या कािी भाहषक प्रयोगाांद्वार ेिोत असते. िे भाहषक प्रयोग म्िणिे प्रहतमा, प्रतीक, 
रूपक,  हमथ ् िोत.  साहित्य भाषा समदृ्ध करणार ेि ेहिशेष सिण साहित्यप्रकाराांत कमी अहधक प्रमाणात 
आढळतात.  कहितेत मात्र हिशेष प्राच याणने हदसून येतात.  

१.४.१  रूपक 

  भाषेच्या एका खास अथण प्रिािी योिनेच्या िृत्तीला रूपक प्रहक्रया म्िटले िाते.  एका िसतूचे 
ग णधमण हकां िा सिरूप द सऱ्या िसतूशी िोडले की रूपक हनहमणती िोते.  रूपक िा दोन 
शब्दाांमधील (िा  शब्दघटकाांमधील)  एकिीि असा सांबांध आिे.  या सांबांधाांमध्ये एका शब्दाचा 
(म्िणिेच त्या शब्दाांनी हनदेहशत केलेला हिचार, कल्पना, प्रतीक, प्रहतमा याांचा)  द सऱ्या एका 
िा अनेक शब्दाांशी (म्िणिेच त्याांनी हनदेहशत केलेले हिचार,  कल्पना,  प्रहतमा ि प्रहतके 
याांच्याशी)  सांयोग िोतो.  या परसपर सांयोगाम ळे िा शब्दसांबांध   ठसठशीतपणा,  व्याहमश्रता, 
अथणहिसतार या दृिीने समदृ्ध िोतो. असा शब्द सांबांध म्िणिे रूपक िोय.  िा सांबांध 
साधम्यण,  हिरोध,  ताण,  तादात्म्य,  साहनध्य असा हिहिध प्रकारचा असू शकतो.  

  रुपकाचे उदा.  

 काटेरी त्या हृदयावरती 

  हृदयाचे या फुल जागववले, जपले, जागववले.  

 हकां िा -  

  अणुरणूे या तोकडा, तुका आकाशाएवढा,   

 िे रूपक उदा. आिे.  

  रुपकीकरणाम ळे  अनेकहिध अथण हनमाणण िोतात.  

 रुपके िी काव्यात,  साहित्यात िशी आढळतात, तशी ती व्यििारभाषेत पिाियास 

हमळतात.  उदा.  'तो गाढि आिे'.  'तो बैलासारखा राबला'.  
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  साहित्यात कािीिेळा साांकेहतक, रुळलेली अशी रूपके िापरलेली  असली,  तरी चाांगल्या 

साहित्यकृतीच्या बाबतीत ती रूपके निा अथण धारण करतात.  

 निहनहमणती,  सिचेतनता  िा साहित्यकृतीतील रूपकाांचा ग णधमण आिे.  साहित्याच्या के्षत्रातील 

रूपके िी म ख्यत्िे व्यहिहनष्ठ सिरूपाची, लेखकाच्या आांतररक िीिनाशी नाते साांगणारी 

असतात. रूपकाांचे सिरूप ि े त्या त्या भाषेच्या,  कालखांडाच्या,  सथळाांच्या,  साांसकृहतक 

िैहशि्याांच्या आहण िीिनदृिीच्या अन सार बदलते.  बिुतेक रुपकाांमध्ये  साम्यहक्रया व्यि 

िोते.  कािी रुपकाांमध्ये  ऐ ांिीय  सांिेदनाांचे अनाकलनीय सांघटन प्रतीत िोते.  

 आपल्या धाहमणक काव्यात रुपकाद्वार ेपरमेश्वराचे अचेतन िसतूांशी,  प्रकृतीचे प रुषांशी,  िीिाचे 

सिृीशी नाना तऱ्िाांनी सांबांध व्यि केलेले हदसतात. अथण व्यि करण्याची रुपक िी  मानिी 

सांदेशििनातील एक मित्त्िाची योिना मानली िाते.  

१.४.२  प्रनतमा 

 ऐ ांिीय  सांिेदना  प्रकट करण्याची प्रहतमासिृी िी एक प्रभािी  भाहषक योिना आिे.  प्रहतमा 

म्िणिे हचत्र, मूती हकां िा प्रहतहबांब िोय.  आपण िवे्िा एखादी िसतू पाितो,  तेव्िा आपल्याला 

हतचे इांहियगोचर सिरूप िाणिते. परांत  ती िसतू डोळ्यासमोर नसताना हतच्या रांगरूपाचे 

हचत्र  मन:चकू्ष समोर  आणू शकतो.  आपल्या मनोचकू्षसमोर येणाऱ्या हचत्राला  मनोहिज्ञानामध्ये 

‘प्रहतमा’  म्िटले िात.े. द सऱ्या शब्दात साांगायचे  तर भूतकालीन सांिेदनेची िा इांहियगोचर 

अन भूतीची समतृी,  मानहसक प्रहतकृती म्िणिे ‘ प्रहतमा’  िोय.  

  साहित्याच्या के्षत्रात ‘प्रहतमा’ या  सांजे्ञच्या िरील अथणच्छटा कािी प्रमाणात पिाियास 

हमळतात.  लेखकाच्या िीिनाभूतीचा हिहशि भाहषक रूपबांधाच्या सिाय्याने ऐ ांिीय सिरूपात 

प्रत्यय हदला िातो,  तेव्िा त्या भाहषक रूपबांधाला  प्रहतमा असे म्िणतात.  भाहषक  रूपबांधातून 

सांिेदनाची हनहमणती करणे, ऐ ांिीय  सांिेदना व्यि करणे प्रहतमेत मित्त्िाचे ठरते.  

 इांग्रिी समीके्षमध्ये िापरल्या िाणाऱ्या ‘Image’ साठी मराठी पयाणय म्िणून ‘ प्रहतमा’ िी सांज्ञा 

समीके्षत िापरली िाते. ती दोन अथाांनी -  

१.  भाषेच्या पररणामाम ळे िाचकाांच्या मनात हनमाणण िोणारी सांिेदनाहचते्र म्िणिे प्रहतमा. 

िसतूचे तांतोतांत िणणन करणारा शब्दसमूि त्या िसतूचे िाचकाच्या मनात हचत्र उमटिू 

शकतो. याला िाच्याथी प्रहतमा म्िणतात.  

२.  काव्यात येणार ेउपमा, रूपक यासारखे अलांकार म्िणिे िी प्रहतमाच असतात. परांत  इथ े

िाचकाच्या मनात उमटणाऱ्या सांिेदनहचत्राला मित्ि नसून दोन िसतू अगर घटना 

याांच्यामधील साधम्याणला मित्ि असते. 
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 ‘इांहियगोचरता’ िा प्रहतमेचा प्रधान ग णधमण आिे.  

  उदा.   हक्षहतिी आले भरते ग 

  घनाांत क ां क ां म हखरतें  

 झाले अांबर 

  झ लते झ ांबर 

  ििेत अत्तर तरत ेग 

 प्रहतमाांमधून अांतमणनाचे, अबोधसतरािरील व्यापार प्रभािीपणे व्यि िोतात. प्रहतमाांमध्ये 

अबोधमनाची हक्रया भाषेच्या सतरािर’ पकडण्याचे कौशल्य हदसून येते. अबोध मनाशी सांबांहधत 

असल्याम ळे प्रहतमा या अहधक ग ांताग ांतीच्या ि व्यहिहनष्ठ सिरूपाच्या असतात. अताहकण क 

अथाणचा, आहदम सांिेदनपर अशा अथाणचा अहिष्कार त्यातून िोत असतो.  तािेपणा, उत्कटता, 

आिािकत्ि िे प्रहतमेचे आणखी कािी ग णधमण आिेत.  

  आपल्याला पाच प्रकारच्या इांहिय सांिेदना िोतात. त्या प्रकाराांिरून प्रहतमाांचे दृकप्रहतमा, 

गांधप्रहतमा, सपशणप्रहतमा, श्र तीप्रहतमा, रसात्मक प्रहतमा असे प्रकार केले िातात.  हशिाय उत्कट 

प्रहतमा, गहतशील प्रहतमा, बद्ध प्रहतमा, म ि प्रहतमा असेिी प्रहतमाांचे प्रकार केले िातात.  

 प्रहतमािी ऐ ांहिय सांिेदनाांचा मानस प्रत्यय घडिते तसेच प्रहतमेत अनेक अन भि सांिेदनेच्या 

हकां िा भािनेच्या साधम्यण- िैधम्यणय ि नात्याने सांहक्लि झालेले असतात.  

 आध हनक काव्यात िा काव्यशा�ाांमध्ये एखाद्मा घटनेचे िा दृश्याचे सूचक िणणन तसेच उपमा- 

रूपकादी अलांकार या सिाांना ‘ प्रहतमा’ या सांकल्पनेत समाहिि केलेले आि.े त्याम ळे हनरांलकृत  

कहिता हतच्यातील सूचक हचत्रणाम ळे प्रहतमाय ि मानली िाते.  

१.४.३ प्रतीक 

 ‘प्रतीक’ िी सांकल्पना हचन्िे आहण त्याचा अथण याांच्याशी सांबांहधत आिे. कोणत्यािी हचन्िाला 

साांकेहतक िापरामधून रूढ ि हनहित झालेला असा एक अथण असतो. पण या हचन्ि आहण अथण 

मधील ‘द्वैत’ िे प्रतीकामध्ये उघडपणे गिृीत धरलेले असते. व्यापक अथाणने द सऱ्या गोिीचे 

हनदेशन िा प्रहतहनहधत्ि करणारी कोणतीिी गोि म्िणिे प्रतीक िोय. सामान्यत: साहित्याच्या 

के्षत्रात कोणत्या तरी हिहशि अथाणचे सूचन करणारा एखादा शब्द िा शब्दसमूि िेव्िा त्याच्या 

पहलकडील कोणत्या तरी अन्य गोिीचे हनदेशन करतो, तेव्िा त्याला प्रतीक असे म्िटले िात.े 

या अन्य गोिी िसतू, हिचार, कल्पना, अन भि, भािना, घटना अशा कोणत्यािी प्रकारच्या असू 

शकतात. प्रतीक ि े एक हचन्ि म्िणतो तेव्िा हनदेहशत केलेली गोिी ििळपास उपहसथत 

असण्याची गरि नािी. हतचा त्याहशिाय हिचार करू शकतो. आध हनक काळात प्रतीकाांचे 

खािगीकरण करण्याकडे किी/ साहिहत्यक याांचा कल हदसतो. ि न्या मराठीत प्रतीकाांचे 



26

साहित्यशास्त्र - 2

सामाहिक, पांथीय सिरूप असे. आध हनक काळात हनरहनराळ्या सामाहिक के्षत्रामध्ये प्रतीके 

शोधण्याची िृत्ती हदसून येते.  

 िीिनाच्या सिणच के्षत्रात प्रतीकाांचा िापर केला िातो. तकण शा�, गहणत अशा ज्ञानशाखाांमध्ये 

तसेच धमण, कला- साहित्य इत्यादींमध्ये प्रतीकाांचा मोठ्या प्रमाणात िापर केला िातो. ज्ञान 

शाखाांमधील प्रतीके िी एकास एक सिरूपाची असतात तर धमण, कला, साहित्यके्षत्रातील प्रतीके 

िी एकास एक सिरूपाची नसतात. कला- साहित्यातील प्रतीके ऐ ांहिय सिरूपाची असल्याम ळे 

ती सितांत्रपणे सितःकडे लक्ष िेधून घेतात.  

 आध हनक कलाांच्या के्षत्रात प्रतीकाांचा उपयोग व्यहिहनष्ठ रीतीने केला िातो. तसाच काव्यातिी 

प्रतीकाांचा व्यहिहनष्ठ िापर पिाियास हमळतो.  

 िीिनाची हिहिधसिरूपी िाण देण्याची, नाहिन्यपूणण अथाणचे सूचन करण्याची क्षमता भाहषक 

प्रहतकाांमध्ये असते. कािी प्रहतकाांमध्ये अथाणची ग ांताग ांत फारशी नसते. उदा. क स माग्रिाांची 

आगगाडी ि िमीन िी प्रतीके. पण कािी प्रहतकाांमध्ये िीिनाची गूढता, गिनता व्याहमश्र अशा 

रुपबांधातून व्यि केली िाते. उदा. बालकिींचे ‘ पारिा’ िे प्रतीक.  

 प्रहतकाांमध्ये व्यि िोणारा अथण िा त्या काळातील एकूणच सांसकृतीशी, साांसकृहतक सांहचताशी 

हनगहडत असतो. त्या सांसकृतीतील अनेक ि सूक्ष्म अथणघटकाांचे सूचन या प्रतीकातून िोत 

असते. उदा. नांहदबैल, सहमधा, िटिकृ्ष यासारखी प्रतीके िी खास मराठी प्रतीके आिेत. कािी 

साहिहत्यक प्रतीके िी सिणव्यापी सथळकालातीत मानिी अन भिाशी हनगहडत झालेली असतात. 

त्याम ळे त्याांचे सिरूप अन भिाच्या आहदबांधासारखे असते. अशा प्रतीकाांमधून हमथके हनमाणण 

िोतात.  

१.४.४  नमथ 

 ‘हमथ’ या इांग्रिी सांजे्ञसाठी मराठीत हमथ्यकथा, प्राक् कथा िा हदव्यकथा दैितकथा  अशा सांज्ञा 

रूढ आिेत. अशा सिण सांज्ञातून  हमथकात अन सयूत असलेली कथात्मकता ठसठशीतपणे व्यि 

िोते.  

  प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या एखाद्मा कथेतून िा कथासमूिातून मानिी ि अहतमानिी 

अहसतत्िाच्या कािी तलसपशी पैलूांचे सूचक प्रतीकाद्वार ेिेव्िा आहिष्करण केले िाते, तेव्िा 

त्या कथेला िा कथासमूिाला हमथ असे म्िटले िाते. हमथकाच्या हिहिध ि परसपर हिरोधी 

व्याख्या हदल्या िातात, उदा. हमथक म्िणिे ऐहतिाहसक घहटताांचे कथन करणारी गोि िोय.  

  हमथके िी हनसगाणचे, हनसगणघहटताचे सपिीकरण देण्यासाठी हनमाणण झाल्याची शक्यता आिे. 

सूयण, हिश्व, आकाश, मतृ्यूतेर िीिन िे हमथकाांचे सांपन्न म ल�ोत असल्याचे मानले िाते. 

द सरीकडे इहतिास ि हिज्ञान याांचा आधार नसलेली, हनसगणघटना, ऐहतिाहसक घटना, देिाांच्या 
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िा िीरनायकाांच्या कृती इत्यादीच्या लोककल्पना ग्रांहथत करणारी कथा अशीिी हमथची व्याख्या 

केली िाते. तसेच अनैहतिाहसक िा अहतमानिी प्राण्याची हकां िा अहसतत्िाची कथा म्िणिे हमथ 

िोय.  

  म ळात पौराहणक, धाहमणक, लोकहिधा अशा प्राचीन किाण्याांसाठी म्िणिे परांपरने सािणहत्रक 

करून टाकलेल्या कथाांच्या घाटासाठीिी हमथ् हकां िा प्राक् कथा िी सांज्ञा िापरली िाते.  

 हमथ् ब हद्धहिरोधी, तकण  हिरोधी असतात तशाच त्या अांत:सफूतण असतात. त्याांचे नात े

सिणनशीलतेशी पयाणयाने काव्याशी, धमाणशी असते. मानिी िीिनाचे आहदम रूपबांध हमथमधून 

प्रतीत िोत असतात. त्याम ळे हमथ् ला िैहश्वक ि कालातीत सिरूप प्राप्त िोते. भारतीय 

परांपरतेील राधाकृष्णाची हमथ्, रािा िररिांिाची हमथ् या व्याहमश्र असा िीिनान भि व्यि 

करतात.  

 हमथ या साहित्य के्षत्राबरोबरीने धमण, सांसकृती अशा के्षत्रातिी हमथ् चा प्रभािी िापर िोत असतो. 

हमथमधून मानिी िीिनातील अनेकहिध मूलभूत गोिींचा, सांबांधाांचा, हिश्वरचनेचा शोध 

घेण्याचा, अथण लािण्याचा िा सांगती लािण्याचा प्रयत्न केलेला असतो.  

 हमथचा करता िा व्यनाम असतो. ती समूिहनष्ठ असत.े हमथ मधून िी िी िीिनाची सांगती 

लािलेली असते, त्यातून समािाला त्या त्या या काळाला अन रूप अशी नैहतक दृिी, ममणदृिी 

प्राप्त िोत असते.  हमथ्य मानिी िीिनाला आकार देतात. साहित्यकृतीतून िोणाऱ्या हमथ्यच्या 

िापरातून हतच्यामधील आशयाला अनेकहिध ग ांताग ांतीची पररमाणे लागतात. तसेच हतच्या 

घाटािरिी त्या पररणाम करत असतात.  

१.४.५ समांतरता 

  शैली हिचारात हिचलन या सांकल्पने बरोबर ‘समाांतरता’ िी सांज्ञा िापरली िाते. हिचलनात 

भाषेच्या हनयमाांचे उल्लांघन अहभप्रेत आि.े तर ‘समाांतरतते’ हनयहमतता मित्त्िाची असते. 

अहतहनयहमतता िी समाांतरतेत असते. िी हनयहमतता िणाणची अथिा उपिाक्याांची असते. 

सांहितेचा िेगिेगळ्या सतराांिर प न्िा प न्िा येणाऱ्या समान सांरचनाचा एक आकृहतबांध म्िणून 

हिचार करता येतो.  ध्िनीच्या समाांतरतेची उदािरणे िी छांदोबद्ध अथिा िृत्तबद्ध रचनेत 

सापडतात. अन प्रास या अलांकारात िणाणची प नरािृत्ती िोते. शैली हिचारात समाांतरता िी 

अहभव्यिीच्या हनकडीतून सिेत क आहण सििपणे आलेली असते.  ध्िनी, पदीम, शब्द, 

पदबांध, िाक्य, िाक्यबांध इत्याहद सतराांिर िी समाांतरता आढळते.  

उदा.  पाण्याची िाट मागून घे 

रानाची काांबळ पाांघरून घे 
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माझ्या िाताच्या बोटात त झी 

सलोखी बोटां ओिून घे 

  या कडव्यातील चरण-१, २ आहण ४ मध्ये समाांतरता आढळते.  

  भाहषक हनयम व्यिसथेच्या चार पातळ्या आिेत. १) ध्िनी २) शब्द ३) िाक्य ४) अथण. या 

चारिी पातळ्याांिर िर हिचनलन, हनयमोल्लांघन आितृ्ती याबरोबरच समाांतरता िोते. या 

समाांतरतेचे सिरूप िरील चारिी पातळ्याांिर पािता येते.  

 i) ध्ििी –  

 साहित्याच्या भाषेत ‘ध्िनी’ या पातळीिर हिशे्लषण करताना नाद ि लय या दोन सांकल्पना 

हिचारात घ्याव्या लागतात. साहित्यात हिशेषतः काव्य आहण नाटक या प्रकारात ध्िनींना 

हिशेष मित्त्ि असते. कारण या दोन्िी गोिी प्रगट िाचन अथिा प्रयोग सापेक्ष आिेत. ध्िनींचा 

सिेत क िापर केला िातो.  

उदा.  आनांदाचे डोिी आनांद तरांग । 

आनांद हच अांग आनांदाचे ।। 

  या दोन्िी काव्यपांिीमधील ‘आनांद’ ि अांग या िणाणची ठराहिक अांतराने प नराितृ्ती झालेली 

आिे. िणाणितृ्तीम ळे काव्यपांिीत अन प्रास ि यमक िे नादसाम्यािर आधारलेले नादालांकार ( 

शब्दाांकार) ि समाांतरता साधल्या गेल्या आिेत.  

 ii) शब्द -   

 साहित्याची भाषा िी सिणसामान्य भाषेिुन हनराळी असते. साहित्य भाषेत शब्द खास असतात. 

काव्य भाषेतील शब्दकळा िी िेगळी असते. किी, साहिहत्यक अहभव्यिीच्या हनिडीतून निे 

निे शब्द घडितो. उदा. केशिस ताांची ‘झपूझाण’ कहिता.  

 काव्यात एक अक्षर ि ेत्याच शब्दक्रम व्यिसथेतील द सऱ्या अक्षराशी बरोबरीचे नाते िोडीत 

असते. एका शब्दािरील आघात िा द सऱ्या शब्दाच्या आघाताशी बरोबरीचे  नाते िोडीत 

असतो. एक  छांदोबांद चरणखांड द सऱ्या चरणखांडा बरोबर बरोबरीचे नाते िोडीत असतो. तेव्िा 

हतथे समाांतरता साधल्या िातात.  

उदा.  अांतर स ांदर बाहिर स ांदर, ते पथ स ांदर पािी मना । 

स ख िोय मना 

  शब्दाांच्या क्रमव्यिसथेत  साधम्यण िा िैधम्यण यािर आधारलेले बरोबरीचे रूपकतत्ि ग ांफले की 

शब्द उिी सौंदयाणत्म िा काव्यात्म कायण करू लागते.  



29

१  - साहित्ाची भाषा 

  iii) िाक्य –  

 मराठीत कतृणनाम- कमणनाम- हक्रयाहिशेषण- हक्रयापद अशा क्रमाने िाक्य रचना केली िाते. पण 

िी रचना करताना भाहषक रचनेची दोन मूलभूत तत्त्िे हिचारात घ्यािी लागतात.  

 १. भाषेच्या शब्दसांग्रिातून शब्दाांची हनिड करणे  

 २. हनिडलेल्या शब्दाांची िाक्यात ि ळणी करणे.  

  समिा - िक्त्याला ‘ म ला’ हिषयी बोलायचे आिे हकां िा ‘ म ल’ िाच िण्यण हिषय आिे. अशािेळी 

िक्त्यासमोर मूल, बालक, बाळ, तान्िुले असे समानाथी शब्द उभे असतात. िी सिण नाम े

आिेत. िा नामिाचक शब्दाांचा सांच साधम्याणच्या तत्िाधार े एकहत्रत आलेला आिे. या 

शब्दसांचातून ििा ‘मूल’ या शब्दाची कतृणनाम म्िणून हनिड करतो. तसेच त्याच्या समोर ( 

ििा) खाते, हपते, हनिते असे हक्रयािाचक शब्द उभे राितात. िी सिण हक्रयापदे िा शब्दसांच 

साधम्यण िा सममूल्यतेच्या या आधार े ग ांफलेला आिे. या शब्दसांचातून ििा ‘ हनिते’ 

हक्रयापदाची हनिड करतो. ‘मूल’ आहण ‘ हनिते’ या दोन्िी शब्दाांची िाक्यात क्रमपर ि ळणी 

करतो. हनिड आहण िोडणी या तत्त्िाांच्या आधार े‘मूल हनिते’ िे िाक्य रचले िाते.  

 िाक्य रचनेत शब्दाांची हनिड साधम्यण, िा समत ल्यतेच्या तत्त्िान सार केली िाते. तर िाक्यगत 

शब्दाांची ि ळणी साहन्नध्याच्या तत्िान सार केली िाते. सममूल्यतेच्या सांकल्पनेत साधम्यण िा 

िैधम्यण, समानअथण, हिरुद्धाथण याांचा अांतभाणि केला िातो. एकूणच या मधून समाांतरता साधली 

िाते.  

 iv) अथभ-  

  नादसतराप्रमाणे अथाणच्या सतरािर सममूल्यतेचे तत्त्ि िे काव्यात्मककायण करते. “आनांदाचे डोिी 

आनांद तरांग” या काव्य पांिीतील आनांद, डोि, तरांग आहण “आनांद हच अांग आनांदाचे” या 

पांिीतील ’अांग’ िी हभन्न हभन्न अथाणची नाम पदे आिेत. पण प्रत्येक नामाला आनांद समानाथी 

भाििाचक हिशषेण लािले आिे. त्याम ळे डोिी, तरांग, आनांद आहण अांग िी हभन्नाथी नामपदे 

‘आनांद’ या एकाच समान अथाणने हनभणर हनद्वांद्व िोतात. चारिी पदाांमध्ये साधम्यण मूल सांबांध 

आिेत. ‘ आनांदाचे डोिी’, ‘ आनांदाचे अांग’ या हिशेषण-हिशेष्याच्या िोड्यािी ‘ आनांद’ या एकाच 

भािाने िोडलेल्या आिेत.  

 अशाप्रकार े नादाच्या, अथाणच्या सतरािर शब्दाच्या आडव्या क्रमहनष्ठ रचनेत साधम्याणम ळे 

सममूल्यतेचे रूपकतत्ि ग ांफले िाते. या भाषेच्या समाांतरतेचे तत्ि असते ि ेहनहित आिे.  
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१.५ शैली निचार 

साहित्यव्यििारात शैली िी सांज्ञा अनेक अथाणनी िापरली िाते. भाषाशैली असा  सांजे्ञचा अथण 

प्राम ख्याने घेतला िातो. एखाद्मा हिहशि िाङ् मय प्रकाराचे लक्षण या अथाणने काव्यात्मक शैली, 

नाट्यमय शैली असे शब्दप्रयोग केले िातात. तसेच यादिकालीन शैली, हशिकालीन शैली असे 

शब्दप्रयोग केले िातात. शाहिरी शैली, पांहडती शैली, मिान भाि शैली अशा शब्दप्रयोगात अनेक 

समधमी साहिहत्यकाांच्या सांप्रदायानी रूढ केलेली शब्दकळा अहभप्रेत असते. ि नी शैली, आध हनक 

शैली या प्रयोगात शैलीला काळाचे सांदभण असतात. प्रचहलत साहित्य व्यििारात शैलीला नानाहिध 

अथण प्राप्त झालेले हदसतात.  

‘शैली’ िी सांकल्पना साहित्य हकां िा कला या के्षत्राांप रतीच मयाणहदत नािी. शैली िी मानिी िीिनाच्या 

अनेक के्षत्राांमध्ये िापरली िाते. कला, िासत , नगर रचना, गिृरचना, फहनणचर, अलांकार, भाांडीक ां डी, 

ि�प्रािरणे अशा हिहिध के्षत्राांमध्ये ‘शैली’ची सांकल्पना प्रसत त ठरत.े या के्षत्राना देशकाल पररहसथती, 

परांपरा, व्यिीची सिणनशीलता इत्यादी घटकाांम ळे िा त्याांच्या परसपर सांबांधाांम ळे एक हिहशि रूप प्राप्त 

िोते. िे हिहशि रूप म्िणिे त्या त्या के्षत्रातील शैली म्िणता येईल.  

 शैली सकंल्पिा - शैली म्िणिे काय? या प्रश्नाचे नेमके, काटेकोर सिरूपाचे उत्तर देणे अिघड आि.े 

शैलीला पयाणय म्िणून तऱ्िा, रीत, िळण, ढब, धाटणी, कौशल्य,िैहशि्य, तांत्र असे कािी शब्द िा सांज्ञा 

िापरले िातात. पण या सांज्ञा िणणनात्मक सिरूपाच्या आिेत. तर शैली िी सांज्ञा मूल्यमापनात्मक आिे. 

शैलीिी उसफूतणता, नाहिन्य, लाहलत्य, व्यहिहिहशिता अनन्यता अशा सिणक गोिींशी सांबांहधत आिे.  

१) शैली म्िणिे कलाकृतीतील आशय िव्याची रचना िोय.  

२) कलािांताची कल्पनानीय अन भि घेण्याची पद्धती म्िणिे ‘शैली’ - स. हश. भािे 

३) एखाद्मा िव्याला हिहशि माध्यमाद्वार े हिहशि रूपात प्रगट करण्यासाठी िापरल्या िाणाऱ्या 

तांत्रसम च्चयाची पद्धती म्िणिे शैली. - भालचांि नेमाडे.  

शैली म्िणजे लेखकच - जॉजभ ब्यूफोिे.  

शैली िी सांकल्पना खूप सिणसाधारण असल्याम ळे खूप व्याहमश्र आिे. अनेक भाषा अभ्यासक ि शैली 

अभ्यासक याांनी शैलीची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केलेला आिे. कािीनी व्याख्याांमधील हिरोधी तत्िे 

शोधली आिेत. तर कािींनी व्याख्याांमधून सिणसाधारण तत्त्िे शोधण्यासाठी िगीकरण करण्याचा प्रयत्न 

केलेला आिे. शैली या सांकल्पनेच्या असांख्य व्याख्या िोण्याचे एक कारण म्िणिे शैली हिचाराचा 

प्रत्येक अभ्यासक आपल्या अभ्यासाच्या कके्षत शैलीच्या क ठल्या ना क ठल्या म ख्य हसद्धाांताला धरून 

शैली या सांकल्पनेची व्याख्या करतो. शैलीच्या प्रम ख हसद्धाांतातील एक हसद्धाांत द्वतैी हसद्धाांत. या 
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हसद्धाांताचे प्रम ख तत्ि आशय ि अहभव्यिी याांतील भेद. आशय भाषा हनरपेक्ष असतो. त्याला हिहशि 

हसथतीत हिहशि पद्धतीने भाषेचे आिरण घालता येते. िा प्रदीघण काळ चालत आलेला गैरसमि ि े

हसद्धाांताचे फहलत. पररणामतः िा शब्दकळेला मित्त्ि प्राप्त िोऊन ििृत्िपूणण लेखन शैली सांपन्न मानले 

िाते.  

आशय आहण अहभव्यिी याांच्या पररशीलनातून अथण हिन्यासात्मक सांबांध, घहटताथणशा�ीय सांबांध 

सौंदयणलक्षी सांबांध सपि करणार ेहसद्धाांत उदयास आले. पररणामतः या हिचारातून शैली हिचार ि लेखक 

व्यहिमत्ि याांचा नैसहगणकपणे सांबांध िोडला गेला. याम ळे शैली हिचारात ‘ हनिड’ िे तत्ि मित्िाचे 

ठरले. चैनी सांबांधी स ट्या कल्पना सिीकारून त्याांच्या आधार ेशैलीगत अभ्यास करण्याचे प्रयत्न 

झाल्याचे िरील हििेचनािरून लक्षात येते. आपली शैलीची सांकल्पना म्िणिे बिुतेक सिण स ट्या स ट्या 

सांकल्पनाांचे एकत्रीकरण िोय. असे रॉबटण अडॉल्फ याने म्िटले आिे.  

 शैलीच्या समग्र सिरूपाचे ज्ञान हकां िा आकलन न झाल्याम ळे अभ्यासकाांसमोर अनेक अडचणी उभ्या 

राितात. त्याम ळे ते एकेका तत्िाला धरून शैलीगत अभ्यास करतात.  

शैली िी सांकल्पना खूप सांहदग्ध आिे. या सांहदग्धतेम ळे शैली या सांकल्पनेचा नीट शोध घेण्याचा प्रयत्न 

झाला आिे.  

 सांज्ञापण पद्धतीच्या पायाभूत अिसथा लक्षात घेऊन शैली या सांकल्पनेच्या व्याख्या करण्याचा मागण 

आिे. यामध्ये लेखकाचा दृहिकोण,  सांहितेची घटक िैहशि्ये ि िाचकाांिर पररणाम िे घटक लक्षात 

घेतले िातात. िसत हनष्ठपणे पडताळ्यािोगी ि व्यहिगत प्रभाि दाखिणारी शैली सांबांधीची हिधाने 

लक्षात घेऊन शैली या सांकल्पनेच्या व्याख्या िोतात. त्याहशिाय व्यहिगत िैहशि्याांचा सांच, 

सांहिताांतगणत िाक्यापेक्षा मोठ्या घटकाांच्या परसपरसांबांधाांचा हिचार, स लेखन यान सार व्याख्या िोतात.  

शैली सांकल्पना सपि करण्यासाठी शैली, शैली हिज्ञान, शैलीगत हिशे्लषण याबाबतचे अभ्यासकाांचे 

दृहिकोण समिून घ्यािे लागतील. भाहषक सांदेशन, समाांतर- न्यास, प रोभ मीकरन हनयमोल्लांघन, 

सममूल्यता, द्वीपबांधन आदी हसद्धाांत, दृहिकोण ( िे अभ्यासकाांनी माांडले आिेत ते) हिचारात घेतल े

तर शैली ची सांकल्पना ि सिरूप सपि व्िायला मदत िोईल.  

िरील दृहिकोणांशीिाय अिूनिी कािी दृहिकोण आिेत. ते असे:- 

• शैली म्िणिे आशयािरील िेिन.  

• शैली म्िणिे अहिष्काराच्या सांभाव्य पयाणयाची पयाणयाांतगणत हनिड 

• शैली म्िणिे लेखकाच्या व्यहिगत िैहशि्याांचा सांच.  

• शैली म्िणिे प्रमाणकापासून हिपथन.  
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• शैली म्िणिे हिहशि काळातील शैली हिशेषाांचा सांच 

• िाक्याांतगणत घटकाांच्या परसपरसांबांधाच्या आहण िाक्यािाक्यातील सांबांधाांचा हिचार म्िणिे 

शैली.  

 या दृहिकोणातून शैलीचे भान येते.  

 साहित्यकृतीतील शैलीचा प्रत्येक कािी भाहषक रूपबांधातून येत असतो. कोणत्या प्रकारच्या भाषेच्या 

िापरातून िे भाहषक रूपबांध हनमाणण केले िातात, ते शोधून साहित्यातील कािी सिणसामान्य 

िैहशि्याांची, तत्िाांची माांडणी शैली हिचारात/ शैली हिज्ञानात केली िाते. यातील मोिकी कािी तत्िे 

म्िणिे हनिड, हनयमोल्लांघन, प रोभ मीकरण, प नराितृ्ती इत्यादी िोत. हनिडीचे तत्त्ि म्िणिे लेखक 

भाषेतील ध्िनी, शब्द, िाक्य, अथण अशा सिण सतराांिरील अनेक पयाणयाांपैकी हिहशि पयाणयाची हनिड 

का करतो ते पाहिले िाते. लेखक- किी हिहशि भाहषक रुपाची िेत तः प नराितृ्ती का करतो, ते पाहिल े

िाते. याखेरीि लोकभाषेपेक्षा साहित्य भाषेत अहधकत्ि आणण्यासाठी ज्या अनेकहिध सिरूपाच्या 

तांते्र, प्रय क्त्या िापरले िातात त्याांची चचाण केली िाते. शैली हिज्ञानात सिण तांत्र, तत्िां याांचा अभ्यास 

केला िातो. िी हिहिध शैली िैहशि्ये प्रत्येक साहित्यकृतीत आढळतात. कािी िेळा ती सारख्या 

प्रमाणात आढळत नािीत.  

 साहित्यकृतीगत शैलीमध्ये अनेकहिध घटकाांची ि सांदभाांची सेंहिय अशी ग ांफण िोत असते. ध्िनी, 

शब्द, िाक्य, अथण या हिहिधसतराांिरील हिहिध घटक साहित्यकृतीत असतात. शैलीचा अभ्यास 

करताना अशा अनेकहिध घटकाांचा, त्याांच्या परसपर सांबांधाांचा ि एकूण साहित्यकृतीच्या सांरचनेशी 

असलेल्या त्याांच्या सांबांधाचा हिचार केला िातो.  

‘शैली’ या सांकल्पनेचा साहित्याच्या सांदभाणत कोणता अथण घेतला िातो याची आपण चचाण केली. या 

शैलीची चचाण ि न्या काळी केली गेली तसेच अलीकडच्या काळात केलेली आिे. त्यािरुन पारांपररक 

शैली ि आध हनक शेती अशी झालेली चचाण हिचारात घेऊ.  

i) पारपंररक शैली- 

  पारांपररक  शैली हिचार िा बाह्याांगाला प्राधान्य देणारा िोता. शैली म्िणिे केिळ भाषाशैली,  

आशयािरचे अिग ांठण असे मानले िाते. या पारांपररक  शैली हिचारात आशयहनरपेक्ष हिचार 

करण्यािर भर िोता. शैली म्िणिे लेखक िे सूत्र आशयहनरपेक्ष शैलीची कल्पना माांडणार ेआिे.  

  पारांपररक  शैली हिचाराचे आणखी एक िैहशि्य म्िणिे आदेशात्मक भूहमका िोय. साहित्यातच 

आढळणारी िी शैली आत्मसात करण्यासाठी साहिहत्यक परांपरनेे, सांकेत आहण हसद्ध झाललेे 

हतचे हनयम पूिणस रींनी हदलेल्या आदेशान सार हशकािे लागतात. थोडक्यात पारांपररक  शैली 

हिचार िा बाह्याांगप्रधान, आदशणिादी ि आदेशात्मक सिरूपाचा िोता असे हदसून येते.  

  पारांपररक शैलीचे सिरूप िर माांडलेल्या दृहिकोणातून सपि िोण्यास मदत िोईल.  
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ii)  आिुनिक शैली - 

  आध हनक काळात भाषा हिज्ञानातील नव्या नव्या हसद्धाांताम ळे ‘ शैली’ सांबांधीच्या हिचारात 

आमूलाग्र बदल झाले आिेत.  

 आध हनक काळातील शैली हिचारात बाह्याांग प्रधान, आदशणिादी ि आदेशात्मक भूहमका पूणणपणे 

नाकारली आिे. आध हनक शैली हिचाराला भाषा हिज्ञानाचा भक्कम पाया लािला आिे. शैली 

हिचार िे आध हनक भाषाहिज्ञानाचे एक अांग मानले गेले आिे. ह्या शैली हिचारात बाह्याांग िे गौण 

मानले आिे. येथे शैलीच्या रूपाांतगणत घटकाांचा हिचार मित्त्िाचा ठरला आिे.  

  शैलीच्या अभ्यासात साहित्यकृतीच्या सांहितेतील भाषेचे िणणन-हिशे्लषण केले िात.े 

भाषाशास्त्रीय हसद्धाांताच्या, सांकल्पनाांच्या आधार ेसांहितेतील भाषेचे ध्िनी, शब्द, िाक्य ि अथण 

अशा सिण सतरािरील सांरचना तपासणे, त्यातून शैलीची िसत हनष्ठ तत्िे शोधली िातात. 

सांहितेतील भाषेला असलेल ेमानसशास्त्रीय, समािशास्त्रीय, सौंदयणशास्त्रीय असे अनेक सांदभण 

पािणे. शैलीच्या हिहिध पररणामाांिरून सांहितेतील भाषेचे हिशे्लषण करणे आहण या सिण 

हििेचनाच्या आधार ेसांहितेतील शैलीचे सिरूप ठरहिणे िी या शैली हिचाराची मित्त्िाची अांगे 

मानता येतील. शैलीच्या या पद्धतशीर अभ्यासातून शैली हिज्ञान हनमाणण झाले आिे. आध हनक 

शैली हिज्ञान भाहषक हिशे्लषणाचे कायण करते त्याचबरोबर साहित्यकृतीच्या सांहितेतील शैलीचे 

एकूण सिरूप हनहित करत असते.  

  शैली गुणिमभ- शैलीचा हिचार करताना शैलीचे कािी ग णधमण समिून घेणे मित्त्िाचे ठरले. 

साहित्यामधील शैलीचे सिरूप सिणसाधारणपणे भाहषक आकृतीबांधातून सापडते. ह्या 

आकृतीबांधाना घडिणारा भाषेचा िापर तपासता येतो. तसेच शैलीचे कािी ग णधमण माांडता 

येतात.  

१.  शैलीत भाषेचा िापर हनिड ह्या सिाभाहिक मानिी प्रितृ्तीन सार केलेला आढळतो. 

भाषेत अनेक पयाणय उपलब्ध असतात. तेव्िा हिहशि ध्िनी, शब्द, शब्दरचना, 

िाक्यरचना, व्याकरण हिशेष ि ेलेखकाने का हनिडले ह्याचा शोध घेतला तर ‘हनिड’ िा 

शैलीचा मित्त्िाचा धमण आिे.  

२.  रूढ अथिा आदशण भाषा प्रयोगापेक्षा िेगळे भाषा प्रयोग करणे, भाषेच्या माध्यमात 

िेत हनष्ठ मोडतोड करणे आहण व्यििाराच्या भाषेला िळण देणे िा शैलीचा द सरा धमण 

आिे.  

३.  व्यििार भाषेपके्षा साहिहत्यक भाषेत अहधकत्ि  आणणे ि रुपाच्या सांरचनेला भरून 

टाकने िा शैलीचा हतसरा धमण आिे.  
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४.  भाषा िैहशि्याांना आिश्यक ते सांदभण प रहिणे िा चौथा धमण आिे.  

५.  हिहशि भाहषक रूपाांची सांहितेत  िेत प रससर प नराितृ्ती घडिून आणणे िा पाचिा ग णधमण 

आिे.  

 ‘साहित्य’ िी व्याहमश्र कला असल्याम ळे हतचे माध्यम भाषा िीस द्धा िेगाने बदलत ि हिसतारत 

असल्याम ळे ि प्रहतभािांताांचे हतच्यािर दर हपढीत अनेकहिध प्रयोग िोत राहिल्याम ळे, तसेच 

रूपामध्ये अपूिणिसतूहनमाणणक्षमता िाढल्याम ळे शैलीचा व्यापार हिसतारला आिे.  

  शैली िी पथृक ि साम हिक अशा दोन्िी प्रकार ेअभ्यासता येते.  पथृक शलैीत साहित्यकृतीतील 

भाहषक रूपे हकां िा एका लेखकाने आपल्या सिण साहित्यकृतीमध्ये िापरलेली भाहषक रुपे 

अभ्यासासाठी एकहत्रत घेतललेी असतात. तर सामूहिक शलैीत अनेक साहित्यकृतींचा गट 

हकां िा लेखकाांचा गट एकत्र हिचारात घेऊन त्याांच्या एकहत्रत भाहषक रूपाांचा अभ्यास केला 

िातो.  

• सानित्यकृतीतील शैली निचार- तीि अंग े

  साहित्यकृतीतील शैली हिचार िा तीन अांगानी करता येतो.  

 १. लेखकाच्या २. साहित्यकृतीच्या ३. िाचकाांच्या 

 i) लेखक –  

 लेखकाच्या अांगाने केलेला शैलीचा हिचार िा मनोहिज्ञानाकडे झ कणारा आिे. तो  

मनोहिज्ञानाचे एक उपाांग बनतो. साहित्यबाह्य अशा साध्याांसाठी िा हिचार एक साधन म्िणून 

केला िातो. सािहिकच साहित्यबाह्य अशा हिहशि सांदभाणचािी येथे आधार घेतला िातो. या 

दृिीकोनातून िो शैलीचा हिचार केला िातो तू पूणणपणे साधनात्मक सिरूपाचा असतो.  

 ii) सानित्यकृती-  

 साहित्यकृतीच्या अांगाने म्िणिे साहित्यकृती मधील शैलीिैहशि्याांचा िसत हनष्ठ सिरूपाचा 

अभ्यास करून िो हिचार माांडला िातो, तो आध हनक शैली हिज्ञानात ग्राह्य मानला िातो. िा 

अभ्यास साधनात्मक सिरूपाचा नसतो. कोणत्यािी साहित्यबाह्य गोिींसाठी तो केला िात 

नािी. आध हनक भाषा हिज्ञानाने माांडलेल्या सांकल्पना- हसद्धाांताच्या तसेच हिकहसत केलेल्या 

पद्धतीच्या आधार ेसाहित्यकृतीच्या सांहितेचे तपशीलिार ि सूक्ष्म हिशे्लषण केले िाते. या 

हिशे्लषणातून हिहशि साहित्यकृतीत लेखकाने िे भाहषक रूपबांध हनमाणण केले आिेत, ज्या 

भाहषक प्रय क्त्या, तांते्र िापरले आिेत त्याचे िणणन केले िाते.  
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  साहित्यकृतीचा अन भि िसा पोकळीत येत नािी,  त्याप्रमाणेच कोणत्यािी साहित्यकृतीच्या 

शैलीचा अन भििी पोकळीत घेता येत नािी. अन भिाांमध्ये समग्र भाहषक सांदभण ि साहिहत्यक 

परांपरचेा सांदभण असे अहसतत्िात असतात. त्याम ळे साहित्यकृतीमधील शैलीचा हिचार करताना 

अनेक सांदभाांचे भान ठेिािे लागतात.  

 iii) िाचक-  

 िाचकाच्या अांगाने शैलीचा केलेला हिचार िा पूणणपणे साधनात्मक सिरूपाचा असतो. िाचकाला 

साहित्यकृतीतील शैलीचा आलेल्या प्रत्यय, हतचा त्याच्या मनािर झालेला सांसकार या गोिी 

इथे मित्त्िाच्या ठरतात. या अांगाने झालेला हिचार िा व्यहिगत सिरूपाच्या प्रहतहक्रया या 

प्रकारचा असतो. त्याम ळे या हिचारात िसत हनष्ठतेचे प्रमाण खूपच कमी असते. आध हनक 

शैलीहिचारात/ शैली हिज्ञानात या व्यहिहनष्ठ सिरूपाच्या शैली हिचारात सथान नािी.  

  साहित्यकृतीच्या शैलीअभ्यासात हिहशि साहित्यकृतीचे भाहषक हिशे्लषण िे त्या अभ्यासाचे 

कें ि िोय. हिहशि अशा साहित्यकृतीची शैली िी कािी पोकळीत हनमाणण िोत नािी. 

साहित्यकृतीतील शैली िी त्या लेखकाच्या एकूण शैली सिभािाचा एक भाग असत.े लेखक- 

किी िा हिहशि कालखांड, हिहशि सांप्रदाय याांच्या पाश्वणभूमीिर लेखन करत असतो. त्याम ळे 

हिहशि साहित्यकृतीतील शैलीच्या अभ्यासात िे भान ठेिािे लागते. अभ्यासाच्या सोयीसाठी 

शैलीच्या अभ्यासाचे प्रकारिी करता येतात. साहित्यकृतीची शैली, िैयहिक िा लेखकाची 

शैली, य गशैली ि साहित्य प्रकाराची शैली िे िोत. यातील साहित्यकृतीची शैली वैयहिक शैली 

ि लेखक शैली याांना पथृक शैली म्िणता येईल, तर य गशैली ि साहित्यप्रकाराची शैली याांना 

सामूहिक शैली म्िणता येईल.  

• सानित्यकृतीची शैली –  

 या प्रकारात एका हिहशि साहित्यकृतीतील भाहषक रूपाांचा अभ्यास िोतो. ज्यायोगे ह्या 

कृतीतील आशय, हतच्यातील पाते्र, िीिनदृिी, रूप याांना अन कूल अशी भाहषक रूपे सांहितेत 

सांघहटत केलेली असतात. िी भाहषक रूपे कशाप्रकार ेसांघहटत केलेली आिेत ते इथे पाहिल े

िाते.  

• िैयनक्तक िा लेखकाची शैली –  

 एका लेखकाची िैयहिक शैली इतर कोणत्यािी लेखकाच्या शैलीपेक्षा कािी खास लकबींम ळे 

िेगळी ठरते याचा हिचार असतो. प्रत्येक लेखकाची भाहषक प्रितृ्ती सितांत्र असते. त्याचे खास 

शब्द, खास िाङ्  मय प्रकार आिडते असतात. छांद, यमकादी उपयोग ठरलेले असतात. 

लेखकाने िाङ् मय प्रकारिी िेगिेगळे िाताळलेले असतात. िैयहिक शैली िे लेखकाचे सितःचे 
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भाहषक ितणन असते. एकाच काळात ि कालखांडात िािरलेल्या लेखकाांमध्ये कािी सामाहयक 

भाहषक िापर आढळल े तरी त्या ित णळातिी प्रत्येकाचे सितांत्र हिभाग दाखिता येतात. 

लेखकाच्या समान शैलीचा अभ्यास या प्रकारात अहभप्रेत असतो.  

• युगशैली-  

 हिहशि य गात हितके लेखक असतील त्या सिाांच्या शैली सम च्चयाला सामािणारी अशी 

मिाशैली म्िणून य गशैली कडे पािता येते. हिहशि कालखांडातील साहित्यकृती, लेखक, 

सांप्रदाय, साहिहत्यक प्रितृ्ती यामध्ये आढळणाऱ्या समान भाहषक रूपबांधाचा अभ्यास या 

प्रकारात केला िातो. य गशैलीत त्या-त्या कालखांडातील, य गातील रािकीय, सामाहिक, 

धाहमणक, आहथणक ि एकूणच साांसकृहतक पररितणनाचे प्रहतहबांब पडलेले असते.  

  भाहषक समूिाची एकता, एकसांधता य गशैलीतून प्रकषाणने प्रकट िोते. समूिाच्या अांत:सतरातील 

सांिेदना, हिचार एकहत्रतपणे प्रके्षहपत करणारी िी य ग शैली केिळ साहित्यप रतीच नव्िे तर 

नैहतक, सामाहिक, धाहमणक िीिन मूल्ये, अन्य कलाांचे घाट ि ग णधमण याांच्याशी सेंहियपणे 

िोडलेली असते.  

• सानित्यप्रकाराची शैली-  

 साहित्य प्रकार िा लेखक आहण िाचक याांच्यात आपोआप घडत येणारा करार असतो. ज्यायोग े
परसपराांचे सांबांध भाषेच्या सांकेताच्या आधार ेहटकून राितात. लेखक ि िाचक याांच्यामधील िा 
करार सांहितेच्या माांडणी पासून तो भाहषक रूपाांपयांत बारीक सारीक घटकाांमध्ये पार पडत 
असतो. त्याम ळे गद्म आहण पद्म त्याांची रचना कशी असते िे िाचकाांनी समिून घ्याियाचे 
असते. तसेच लेखकाने साधारण हलिाियाचे असते. म्िणून साहित्य प्रकाराच्या शैलीच्या 
अभ्यासात हिहशि साहित्यप्रकारात भाहषक रूपाांची सांरचना कशा प्रकार ेिोते, त्यात कोणते 
समान ग ण हिशेष आढळतात याांचा अभ्यास अहभप्रेत असतो. प्रत्येक साहित्य प्रकाराच्या 
भाहषक सांरचनेत भेद असतो. हिहशि भाहषक सांकेत त्यात या प्रकाराशी हनगडीत असतात. 
साहित्य प्रकारान सार बदलत िाणाऱ् या या भाहषक रूपाांचा, त्याांच्यातील परसपर सांबांधाांचा 
हिचार येथे अहभप्रेत असतो.  

आध हनक काळात शैलीचा अभ्यास अशा अांगानी ि हिहिध पद्धतींनी केला िात आिे. मराठीमध्ये या 
प्रकारची समीक्षा अलीकडे िोऊ लागली आिे.  
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१  - साहित्ाची भाषा 

आपली प्रगती तपासा  
१) शैली म्िणिे काय? साहित्याच्या सांदभाांत शैलीचा कसकसा हिचार केला िातो? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

१.६ समारोप 

शैली हिज्ञानाच्या सिण हििेचना मधून गद्मात काय हकां िा पद्मात काय, शैली कशी असत ेयाची एखादी 
सोपी, स टस टीत व्याख्या िाती लागत नािी. सोप्या स टस टीत व्याख्या ि िणणने िापरून 
साहित्यकृतीची समीक्षा करण्याचा काळ आता मागे पडलेला आिे. नव्या, अहधक व्याहमश्र सिरूपाच्या 
सांकल्पनाांना आता समीके्षने सामोर ेिाण्याची गरि आिे.  

 साहित्याच्या शैलीचा हिचार करताना आशयहनरपेक्ष, आदशणिादी ि आदेशात्मक असा पारांपररक 
हिचार अमान्य केला िातो. आध हनक भाषाहिज्ञानाने हदलेल्या ममणदृिीच्या आधार ेशैलीला असलेले 
सामाहिक, मानसशास्त्रीय इत्यादी हिहिध सांदभण लक्षात घेत साहित्यकृतीतील भाषेच्या सिण 
सतराांिरील सांरचना तपासल्या िातात. या पद्धतीने एक हिहशि साहित्यकृती, हिहशि लेखक, हिहशि 
साहित्यप्रकार आहण एखादे य ग याांच्या शैलीचा हिचार केला िातो.  

१.७ सदंभभ ग्रथं  

१. गाडगीळ स. रा. - काव्यशास्त्र प्रदीप, प णे, व्िीनस प्रकाशन -२००३  

२. धोंडगे हदलीप- शैलीमीमाांसा - श्रीरामपूर, शब्दालय प्रकाशन, २००१  

३. नेमाडे भालचांि - साहित्याची भाषा - औरांगाबाद, साकेत प्रकाशन, १९८७  

४. पाटणकर स. मा. - सौंदयणमीमाांसा - म ांबई, मौि प्रकाशन.  

५. पाटणकर िसांत- साहित्यशास्त्र सिरूप समसया, प णे, प�गांधा प्रकाशन, २००६  

६. पाटील गांगाधर - समीके्षची निी रूपे, म ांबई मॅिेहसटक ब क सटॉल, २००७  

७. मालशे हमहलांद ि अशोक िोशी- आध हनक साहित्य हसद्धाांत, म ांबई, मौि प्रकाशन गिृ, २००६  

८. रािाध्यक्ष हििया ( सांपा.) मराठी िाङमय कोश - खांड-४, समीक्षा सांज्ञा, म ांबई- मिाराष्र राज्य 
साहित्य सांसकृती मांडळ, २००२  
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१.८ िमिुाप्रश्न सचं 

अ) दीघोत्तरी प्रश्न 

१. साहित्य भाषेचे हिशेष साांगून शैलीहिचार सपि करा. 

२.  मानसशास्त्रीय समीके्षतील साहित्य भाषा हिचार साांगा. 

३. शैली म्िणिे काय िे सपि करुन पारांपररक  आध हनक शैलीहिचार साांगा. 

४. भाषेची समाांतरता िी सांकल्पना सहिसतर हिशद करा. 

५. साहित्य भाषेतील रूपक, प्रहतमा, प्रतीक, हमथ या सांकल्पना सपि करा. 

ब)  टीपा द्दलिा 

१.  रोमान याकोबसन - भाषेचे कायण 

२. रुपिाद 

३. सिप्न रचनातांत्र आहण साहित्यकृतीचे रचनातांत्र 

४. मानसशास्त्रीय समीके्षतील साहितय भाषाहिचार 

क) एका वालयात उत्तर ेद्दलिा. 

१. शैली हिचारात हिचलन या सांकल्पनेबरोबर कोणती सांज्ञा िापरली िाते. 

२. साहित्याच्या भाषेत 'ध्िनी' या पातळीिर हिशे्लषण करताना कोणत्या दोन सांकल्पना 

हिचाराांत घ्याव्या लागतात? 

३. साहित्यकृतीतील शैली हिचार हकती अांगाने करता येतो? 

४. मानिी मनाचा अभ्यास करताांना कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने प्रम ख तीन हसद्धाांत माडले 

आिेत? 

५. रहशयन रुपिादी चळिळीतील हिचारिांत ि सांशोधकाचे नाि साांगा? 

❖❖❖ 

 

 

 



38

साहित्यशास्त्र - 2

युनिट 2  

२    
 सानित्यातील प्रवृत्ती, वाद व सानित्याचे वर्गीकरण 

घटक रचना 

२ .१  उद्दिष्ट े

२ .२  प्रस्तावना 

२.३  अ) सानित्यातील प्रवृत्ती, सानित्यातील वाद - प्रवृत्ती या सकंल्पिांचे स्पष्टीकरण 

 २.३.१  रोमटँिटिझम- Romanticism 

 २.३.२  वास्तववाद  

२.४  आ)  सानित्याचे वर्गीकरण:- 

  २.४.१  भारतीय परपंरा - शे्रणी व्यवस्था  

  २.४.२ पाश्चात्य टवचार -  

  i)  प्राचीन कालखंड - आदेशात्मक पद्दती. िॉके्रटिि, अररस्िॉिल, हेगेल  

  ii)  क्रौचेची भूटमका-  

  iii)  आधटुनक कालखंड- वणणनात्मक पद्दती - इटलयि, नोर्थ्रोप फ्राय, िभुान ल गंर 

  iv)  िंरचनावादी पद्दती:- रोला वार्थिण, रॉबिण स्कोल 

२ .५  समारोप 

२ .६  सदंर्भ ग्रंथ 

२ .७    नमुनाप्रश्न सचं 

२.१ उ�ेश  

िाटहत्याच्या वगीकरणाचा अभ्याि करणे.  

िाटहत्यातील प्रवतृ्ती, िाटहत्यातील वाद या िंकल्पना िमजून घेणे.  

िंरचनावादी पद्दतीचा अभ्याि करणे.  

िाटहत्यातील वाद, प्रवतृ्ती व िाटहत्याचे वगीकरण यांचे वेगवेगळया अभ्यािकांचा दृटिकोण 

अभ्यािणे. 

िाटहत्यातील प्रवतृ्ती, वाद यांतील भेद लक्षात घेणे.  
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२ - साहित्ातील प्रवतृ्ी, वाद व साहित्ाचे वर्गीकरण

िाटहत्याचे वगीकरण करतांना भारतीय परपंरा व पाश्चतात्य परपंरा यांचा अभ्याि करणे. 

२ .२ प्रस्ताविा  

प्रस्तूत घिकात आपल्याला िाटहत्यातील वाद आटण िाटहत्यप्रकाराच्या वगीकरणाचा अभ्याि 
करावयाचा आहे. अभ्यािाच्या िोयीिाठी या घिकाचे ढोबळपणे दोन टवभाग करता येतील. पटहल्या 
टवभागात  िाटहत्यातील वाद, िाटहत्यातील टवटवध प्रवतृ्ती यांचा आढावा घेणार आहोत. 
िाटहत्यातील टवटवध टवचारिंप्रदायांपैकी रोमटँिंटिंझम आटण वास्तववाद म्हणजे काय, त्यांच्या 
उदयाची कारणे, त्यांच्या मयाणदा, त्यांची लक्षणे-वैटशि्ये आटण मराठी िाटहत्यातील त्यांचा प्रभाव. या 
दोन्ही टवचारिंप्रदायातील िाटहत्य दृिीचा पररचय यातून होणार आहे. घिकाच्या दूिऱ्या टवभागात 
िाटहत्य प्रकाराच्या वगीकरणाचा मागोवा आपल्याला घ्यायचा आहे. िाटहत्याचे कथात्मक, 
काव्यात्मक आटण नाियात्मक अिे वगीकरण करता येते. त्यानिुार कथा, कटवता, नािक, कादंबरी 
इत्याटद िाटहत्यप्रकार आपण करत अितो। िाटहत्याच्या वगीकरणा संदभाणत भारतीय आटण 
पाश्चात्य अभ्यािकनी मांडलेल्या मतानिुार त्यानी िूचटवलेल्या पद्दतीनिुार िाटहत्याचे वगीकरण 
िमजून घेत येणार आहे, वगीकरणा संदभाणतील प्राचीन काळातील अभ्यािकांच्या पद्दटत अधटनक 
कालखंडतील अभ्यािकांची मतमतांतर,े वेगवेगळया वगीकरण पद्दटत इत्यादींचा अभ्याि प्रस्तूत 
प्रकारणातील होणार आहे.  

२.३  अ) सानित्यातील प्रवृत्ती, सानित्यातील वाद - प्रवतृ्ती या सकंल्पिांचे 

स्पष्टीकरण  

टवटवध ज्ञानशाखांमध्ये नवनवीन िंकल्पना टनमाणण होत अितात. वेगवेगळ्या टवद्याशाखांच्या 

अभ्यािातून आटण िंशोधनातून काही टनष्कर्ण आटण अनमुान अभ्यािकांच्या हाती लागतात. 

त्यातून नव्या िंकल्पना आटण नवी प्रमेये पढेु येतात. या िंकल्पनांचा प्रवेश िाटहत्याच्या के्षत्रातही 

होत अितो. या िंकल्पनांचा, वादांचा आटण चळवळीचा प्रभाव लेखकांवर पडत अितो. िमीक्षक ह े 

त्यांचा आधार घेऊन एखाद्या िाटहत्यकृतीचा आशय शोधतात आटण टतचे वाङ्मयीन आकलन 

करतात. येथे आपल्याला िाटहत्यातील वाद आटण प्रवतृ्तींचा टवचार करावयाचा आहे. 

िाटहत्यके्षत्रातील वादांचा टवचार करत अिताना येथे 'वाद' ही िंज्ञा 'तीव्र मतभेद' (Controversy) 

या अथाणने वापरलेली निून, एक िैद्दांटतक टवचार प्रणाली, टवटशि टवचारांचा िमूह, टवटशि िंप्रदाय 

वा टवचारप्रवाह या अथाणने वापरलेली आहे. इंग्रजीतील 'Ism' या िंजे्ञला पयाणयी म्हणून मराठीत वाद 

या िंजे्ञचे उपयोजन केली जाते.  कलाव्यावहाराच्या स्वरूपाचा शोध घेताना ज्या ताटत्वक प्रणाली 

वा दृटिकोण वा टिद्दांत टनमाणण होतात त्यांना िाधारणपणे 'वाद' (Isms) अिे म्हिले जाते. 

मानव्यटवद्यांमध्ये अिे अनेक वाद वेळोवेळी टनमाणण झालेले पहावयाि टमळतात. मराठीमध्ये 

िाटहत्यके्षत्रातील वादांच्या िंदभाणत 'प्रवतृ्ती' ही िंज्ञा वापरली जाते परतं ु वाद ही िंज्ञा आपल्या 
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टववेचनाच्या दृिीने अटधक योग्य ठरते. कारण प्रवतृ्ती या िंजे्ञने टवटशि  मानटिक कल िूटचत केला 

जातो. 'प्रवतृ्ती' कालिापेक्ष  निते. टवटशि काळाचा टतला िंदभण अितोच अिे म्हणता येत नाही. 

'वाद'  ही िंकल्पना मात्र कालिापेक्ष आहे. टतला टवटशि काळाचा िंदभण अितो. आपल्याला ज्या 

गोिींची चचाण करायची आहे, त्यातील िवाांना प्रवृत्ती म्हणता येत नाही. मराठीमध्ये या िंदभाणत 

'िंप्रदाय', 'टवचारप्रणाली' अिे काही शब्दप्रयोग वापरले जातात. 

िाटहत्याच्या के्षत्रातील वाद हे प्रामखु्याने िाटहत्याच्या  प्रकृतीशी टनगटडत अिल्यामुळे टवटशि 

िाटहत्यकृतीच्या नेमक्या, यथाथण आकलनािाठी या वादांचे ज्ञान अिणे आवश्यक आहे. 

िाटहत्याच्या अध्ययनात वादांचा अभ्याि िमाटवि केला जातो, याचे  कारण वादांचा िाटहत्याच्या 

प्रकृतीची अिलेला िाक्षात, जटैवक िंबंध होय. उदाहरणाथण केशवितुादींची कवींची कटवता चांगल्या 

प्रकार े िमजून घ्यायची  अिेल तर, टतच्यातील आशयिूते्र टकंवा अटवष्कार तंते्र याचे  नेमके 

आकलन  व्हायचे अिेल, तर स्वच्छंदतावाद म्हणजे काय हे आपल्याला माहीत अिायला हवे. 

याप्रमाणे हररभाऊ प्रभतृींची िामाटजक कादंबरी िमजून घेण्यािाठी उदार मानवतावाद, वास्तववाद 

यांचा पररचय अिणे आवश्यक आहे. टवटशि िाटहत्यकृतीचा िवाांगीण टवचार होण्यािाठी त्या त्या 

िाटहत्यकृतीशी टनगडीत वाङ्मयीन वादांचा वा िंप्रदायाचा टवचार आवश्यक अिला तरी, त्या 

िाटहत्यकृतीवरती त्या टवटशि वादाचे अथवा िंप्रदायाचे बंधन िाकता कामा नाही. 

िाटहत्य-कला के्षत्रातील टवटवध वाद हे प्रामखु्याने पाश्चात्त्य िाटहत्य परपंरते टनमाणण झालेले आहेत. 

आज या वादांच्या, टवचारप्रवाहांच्या  माध्यमातून अभ्यािक मराठी िाटहत्याचा अन्वयाथण लावत 

आहेत. या िंकल्पना जरी पाश्चात्य िमीके्षतील अिल्या तरी मराठी िाटहत्यात त्या टनराधार ठरत 

नाहीत. 

२.३.१ रोमँनटनसझम- Romanticism 

 यरुोपमध्ये ितराव्या व अठराव्या शतकात अटभजातवादी प्रवतृ्तींचा अटतरके झाला होता. 

एकोटणिाव्या शतकाच्या प्रारंभी याटवरुद्द तीव्र स्वरूपाची प्रटतटक्रया उमिू लागली. या 

प्रटतटक्रयेतून एक नवी वाङ्मयीन चळवळ अटस्तत्वात आली. या चळवळीला रोमटँिटिझम 

अिे म्हिल े जाते. मराठीमध्ये या शब्दािाठी िौंदयणवाद, स्वच्छंदवाद, स्वच्छंदतावाद, 

टनभणरशीलतावाद, कल्पनारम्यता, अदु्भतरम्यता, रोमांचवाद इत्यादी शब्द योटजले आहते.  

यरुोटपयन िाटहत्य मीमांिकाच्या मते िाटहटत्यक कल्पनांमधील रूढीटवरुद्द या िंप्रदायाने 

क्रांती केली. म्हणून त्याि ‘क्रांटतकारक स्वच्छंदवाद’ (Romantic Revolt) अिेही म्हिल े

जाते. काही िमीक्षकांच्या मते मध्ययगुातील कल्पनारम्यतेचेच पनुरुज्जीवन या िंप्रदायाने 

केले म्हणून त्याि 'पनुरुज्जीवन स्वच्छंदवाद' अिे म्हिले जाते. िंदभाणनिुार अिे वेगवेगळे 

शब्दप्रयोग केले जात अिले तरी प्रामखु्याने िौंदयणवाद अथवा स्वच्छंदवाद अिा उल्लेख या 
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टवचारप्रणालीचा केला जातो. येथे आपण या िंपूणण चचेिाठी ‘रोमटँिटिझम’ हा शब्दप्रयोग 

करणार आहोत. 

अ)  रोमँटिसिझम च्या उदयाची कारणे- 

 यरुोपखंडात मध्ययगुात  Romances टकंवा 'नवटलका' हा वाङ्मयीन प्रकार लोकटप्रय होता. 

अशा नवटलकांमध्ये टचत्तथरारक आटण रोमहर्णक प्रिंग, िाहििंपूणण घिना, शृंगार, वीर, 

अदु्भत या रिांना पूणण वाव टमळत अिे. त्या गद्य व पद्य या दोहोंमध्ये टलटहल्या जात.  यामळेु 

वाचकांची उत्कंठा ितत ताणली जात अिे. कालांतराने यातील अदु्भतरम्यतेचे प्रमाण कमी 

झाले आटण लेखकाच्या कल्पनाशक्तीच्या मनोरम टवलािाला मोठे स्थान प्राप्त झाले. यामुळे 

या िंप्रदायाला अनन्यिाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. अटभजातवादाने यरुोपमध्ये चौदाव्या 

लईुच्या काळात वैभवाचे टदवि पाटहले. मात्र त्यानंतर िंकुटचतपणा आटण कमणकांड यामळेु 

अटभजातवाद टनित्व होत गलेा. अटभजातवादातील वैगणु्याटवर्यी हळूहळू प्रटतटक्रया िरुू 

झाली. या प्रटतटक्रयेने जेव्हा टवशाल रूप धारण केले तेव्हा त्यातनु 'रोमटँिटिझम' हा एक 

नवीन पंथ टनमाणण झाला. 'रोमटँिटिझम'  ला प्रा. श्री. के. क्षीरिागर यांनी 'िौंदयणवाद' हा शब्द 

वापरलेला आहे. डॉ. रा. श. वाटळंबे यांनी या वादाला 'स्वच्छंदवाद'  अिा पयाणयी शब्द 

योटजला आहे. 

 एकोटणिाव्या शतकातील रोमँटिटिझमच्या उदयाच्या िमुाराि फ्रान्िमधील राज्यक्रांतीचा 

अशा लेखक-कवींवर मोठा पररणाम झाला. स्वातंत्र्य, िमता व बंधतुा या मूल्यांचा उदघोर् या 

काळातील फ्रें च  राज्यक्रांतीने प्रभाटवत झालेल्या कवींनी केला.  त्यातच रूिोने 'पनु्हा 

टनिगाणकडे चला' अिे िमाजाला आवाहन केले. याचाही पररणाम िौंदयणवादावर झाला. 

िमाजरचनेत इि त े पररवतणन घडून आणावयाचे अिेल तर टनिगाणच्या िाटनध्यात आटण 

नैिटगणक प्रवतृ्तींना महत्त्व टदले पाटहजे अशी रूिोची टवचारिरणी होती. याचा प्रभाव अनेक 

कवींवर पडला. तथाटप रोम टंिक कवींपैकी प्रत्येक कवीची टनिगाणकडे पाहण्याची दृिी 

वेगवेगळी आहे. वडणस्वथणला  टनिगण मागणदशणक वाितो.  शेलीला स्वतःच्या बंडखोर वतृ्तीचे 

प्रटतटबंब टनिगाणत आढळते. तर टकि्िला टनिगाणमध्ये ईश्वरी िाक्षात्कार घडतो.  या 

शतकातील जमणन तत्त्वज्ञानाचाही पररणाम रोमटँिटिझम वर झालेला टदितो. 

ब)  कलेसाठी कला- 

 रोमटँिटिझमवादी िाटहटत्यकांनी कलेिाठी कला या मताचा परुस्कार केला आहे. कलेचे 

मखु्य कायण टकंवा प्रयोजन आनंद हेच आहे. अिा टवचार टकि्ि ने मांडला.  ित्य, टशव आटण 

िुंदर या त्रयींपैकी िौंदयणवादी 'िुंदर' ह े तत्व िवणशे्रष्ठ मानतात. िौंदयाणच्या आटवष्काराला 

नीतीकल्पनांचा टकंवा  जाच अिू नये अशी भूटमका या िंप्रदायाने घेतली. मराठीत श्रीपाद 
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कृष्ण कोल्हिकर,  न. टच. केळकर व ना. िी. फडके यांच्या लेखनात या टवचाराचे पडिाद 

उमिलेले टदितात. 

क ) रोमँनटनसझमची लक्षणे- 

 तीव्र भावनोत्किता हे स्वच्छंदवादाचे टवशेर्त्वाने जाणवणार ेलक्षण होय. 'उत्कि भावनांचा 
उस्फुतण  अटवष्कार' अशी वड्णस्वथणने व्याख्याच केली आहे. अटभजात िंप्रदायामध्ये वैचाररक 
अटधष्ठानाला व िमतोल आटण िंयत प्रमाणबद्दतेला महत्त्व टदले जात होत.े याची प्रटतटक्रया 
म्हणून की काय िौंदयणवाद्यांनी लेखकाच्या मानटिक आंदोलनाला महत्त्व टदले. 
भावनोत्कितेप्रमाणेच कल्पनाटवलािालाही िौंदयणवादी कवीने महत्त्व टदले. 
अटभजातवाद्यांप्रमाणेच जीवनाची केवळ प्रटतकृती टनमाणण करण्यावर त्यांनी िमाधान मानले 
नाही. नवीन कटल्पत ििृी टनमाणण करावयाची वतृ्ती त्यांनी बाळगली. स्वातंत्र्याची अनावर 
ओढ, नावीन्याची हौि, आत्मटवष्कार, आत्मटनष्ठता, उस्फूतणता, बंडखोरपणा, कृटत्रमतेला 
फािा, भावनोत्किता, ग्रामीण जीवनाटवर्यी आकर्णण, टनिगणप्रेम, गूढगुंजन कारण ही 
िौंदयणवादाची काही ठळक लक्षणे आहेत.   

 बहुतेक िवणच िौंदयणवादी िाटहटत्यक आत्मकें टित मनोवतृ्तीचे होते. वैयटक्तक जीवनात आलेले 
दःुखद अनभुव, िामाटजक के्षत्रात झालेला अपेक्षाभंग, मनात दािलेली टनराशा, हुरहूर,  
हळवेपणा यांचे या िंप्रदायातील िाटहत्यात ितत दशणन घडते. प्रत्यक्षातील कठोर जीवनात 
जे टमळू शकत नाही, पण हवेिे वािते ते कल्पनेने इटतहािात शोधावे व त्यातच रामावे अशी 
मनोवतृ्ती अनेकांच्या लेखनातून प्रकि झाली आहे. स्कॉिच्या ऐटतहाटिक कादंबऱ्या अशा 
मनोवतृ्तीतून प्रकि झाल्या आहेत. वास्तव जीवन हे स्वाथण, दांटभकता, खोिेपणा यािारख्या 
दोर्ांनी ग्रस्त आहे. म्हणून त्याकडे पाठ टफरवून िवण गणुांनी यकु्त टनतांतरमणीय अशा 
स्वप्नििृीमध्ये स्वच्छंदतावादी िंप्रदायातील लेखक रमान होऊ लागले. या िंप्रदायाच्या 
टवरोधकांनी यालाच ‘पलायनवाद’ (Escapism) अिा या मनोवतृ्तीचा उपहाि केला आहे. 

ड)  रोमँनटनसझमची वैनशष््टये 

• कल्पनाटवलाि  

• भावनोत्किता  

• िौंदयणदशणनाने पलुटकत होण्याची व देहभान हारपण्याची वतृ्ती  

• िौंदयणपूजन  

• िंवेदनशीलता  

• टनिगाणची ओढ  

• प्रणयप्राधान्यता  

• आत्मकें टित मनोवतृ्ती 
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• परपंरटेवरुद्द बंडखोरी  

• अंतःप्रेरणेने नवटनटमणतीचे वािणार ेआकर्णण  

• आनंद हेच िवणशे्रष्ठ िाटहत्य प्रयोजन मानणे  

 ही िवण या िंप्रदायाची वैटशि्ये म्हणता येतील. कोणत्याही िाटहत्यकृतीची टनयमांवर बोि 
ठेवून कािेकोर तपािणी करणे चकुीचे अिते, अिे हा वाद मानतो. त्यामळेु आस्वादाला 
आटण िाटहत्यकृतीतील चैतन्याला चैतन्यतत्व िमजून घेण्याला िौंदयणवादाच्या दृिीने 
महत्त्व आहे. 

इ)  मराठी सानित्यातील रोमँनटनसझम 

 िौंदयणवादाचा मराठी िाटहत्याच्या िंदभाणत टवचार करू जाता िौंदयणवादाच्या काही खणुा 
मध्ययगुीन मराठी वाङ् मययात टदिून येतात. मध्ययगुातील िंत कवींची आत्मटवष्कारवादी 
कटवता हे िौंदयणवादाचं उदाहरण िांगता येईल. तत्कालात  त्यांनी  कटवतेच्या माध्यमातून 
केलेली बंडखोरीही स्वच्छंदवादाचे लक्षण ठरते. अिे अिल े तरी िंत कवींनी अध्याटत्मक 
परपंरा मानलेली आहे. पापपणु्य, पनुजणन्म, श्रद्दा इत्यादी बाबींचे अटधष्ठान  िंतांच्या 
अभंगवाणी लाभले आहे त्यामळेु िौंदयणवादाची काही लक्षणे त्यात टदित अिली तरी तो 
पूणणपणे िौंदयणवाद म्हणावा का हाही प्रश्न अनतु्तररत राहतो. 

 रोमटँिटिझमचा टवशेर् प्रभाव जाणवतो तो अवाणचीन काळातील मराठी कवींच्या कटवतांवर 
आटण कादंबरी लेखनावर. स्वच्छंदतावादी लेखनाचा खऱ्या अथाणने प्रभाव केशवितु, भा. रा. 
तांबे, बालकवी, गोटवंदाग्रज बा. भ. बोरकर, ना. धो. महानोर इत्यादी अनेक कवींवर पडलेला 
स्पिपणे टदिून येतो. प्रेमाचे आकर्णण, वास्तव्य जगाच्या किू जाटणवेने त्यापािून दूरदूर 
जाण्याची इच्छा, स्वप्नरजंनात मग्न होण्याची वतृ्ती, ग्रामीण जीवनाचे व ग्रामीण भार्ेचे 
आकर्णण यािारख्या अनेक गोिी तत्कालीन मराठी िाटहत्य जगतावर िौंदयणवादाचा टवशेर् 
प्रभाव होता हे दाखवतात. ना. िी. फडके यांच्या कथा-कादंबऱ्यांनी प्रणयरम्यतेचे गलुाबी 
स्वप्न वाचकांपढेु उभे केले. हररभाऊ आपिे आटण नाथमाधव यांच्या ऐटतहाटिक कादंबऱ्या 
पषु्कळच लोकटप्रय झाल्या. 'पानकळा',  'िराई' यािारख्या कादंबऱ्या टलटहणार े र. वा. टदघे 
हे स्वच्छंदतावादी कादंबरीकार म्हणता येतील. 

फ)  रोमँनटनसझमच्या मयाभदा 

 स्वच्छंदतावादी िाटहत्य टवपुल प्रमाणात टलटहले गेले तरी, या िाटहत्याच्या टन पयाणयाने या 
िंप्रदायाच्याही काही मयाणदा स्पिपणे टदिून येतात. या कालखंडात नकली िौंदयणवादाला 
उधाण आले. प्रेमावर टकंवा टनिगाणवर म�ुाम रचलेल्या कटवता, ओढूनताणून केलेले गूढगुंजन, 
अनभुव निताना केलेले ग्रामीण जीवनाचे टचत्रण, स्वप्नरजंनाच्या नावाखाली पलायनवाद, 
भावनोत्कितेच्या नावाखाली भावटववशता आटण उरबडवेपणा, अलंकाररकतेच्या व 
कृटत्रमतेचा हव्यात अिे अनेक अपप्रकार िौंदयणवादाच्या नावाखाली मराठी िाटहत्यात येत 
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राटहले. िामान्यतः १८५० पािून १९३५  पयांत िौंदयणवादाचा मोठा प्रभाव मराठी 
िाटहत्यावर टदितो. 

२.३.२  वास्तववाद  

 ज्ञानाचा टवर्य होणाऱ्या भौटतक वस्तूंची ित्ता ज्ञातटृनरपेक्ष, मनाच्या अवबोधनाची टकंवा टचत् 

ची अपेक्षा निलेली अशी अिते, अिे मानणार ेतत्त्वज्ञान म्हणजे वास्तववाद होय. मनाच्या 

ज्ञापक प्रटक्रयेला व मनाला अटतरकेी महत्त्व देऊन िंपूणण भौटतक टवश्वाला मनावलंबी 

ठरटवणाऱ्या टचद्वादाला टवरोधी अिे हे तत्त्वज्ञान टवज्ञानाच्या वाढीमळेु एकोटणिाव्या शतकात 

पढेु आले. 

 या तत्त्वज्ञानाचा तत्कालीन िाटहटत्यकांवर पररणाम झाला आटण िाटहत्यातही ित्य घिनांचा 

अभ्याि व दशणन याच पद्दतीने करून द्यायला हवे, अिे मत पिरले. स्वच्छंदतावादी  

िाटहत्यात िार ेवास्तव मानवी कल्पना व भावना यांनी रजंीत झालेले अिून वास्तवाचे खर े

दशणन करून देण्यािाठी आपल्या वतृ्तीत वस्तटुनष्ठा टवकािायला हवी, अिे नव्या 

िाटहटत्यकांना वािू लागले. टवज्ञानाच्या प्रगतीने वास्तवाच्या वस्तटुनष्ठ अभ्यािाला मजबूत 

बैठक लाभली होती. टशवाय ऐटतहाटिक व िामाटजक अभ्यािातही 'वास्तवाला काय ते िांग 

उद्या, तमु्ही त्याचा अथण लावण्याचा प्रयत्न करू नका' अिा इशारा वारवंार टदला जात होता. 

यामळेु जे वस्तटुनष्ठ ित्य अिेल त्याचा त्याच स्वरूपात वाचकाला किा अनभुव करून देता 

येईल यािाठी लेखकाने प्रयत्न िरुू केले. 

 वास्तववाद'  [Realism]  ही िाटहत्यके्षत्रातील एक चळवळ, एक टवचारिरणी आहे.  

'वास्तववाद' ही िंज्ञा टवटवध प्रकार े वापरली जाते. उदाहरणाथण िमाजवादी वास्तववाद, 

टचटकत्िक वास्तववाद, गटतमान वास्तववाद, बाह्य वास्तववाद, आदशण वास्तववाद 

मानिशास्त्रीय वास्तववाद, काव्यात्म वास्तववाद, राष्रीय वास्तववाद, वस्तटुनष्ठ वास्तववाद, 

व्यटक्तटनष्ठ वास्तववाद, रोमटँिक वास्तववाद, आशावादी वास्तववाद, टनराशावादी 

वास्तववाद, अिे या िंजे्ञचे िुमार ेपंचवीि-तीि वापर डॉटमयन ग्रिँने टदले आहेत. या टवटवध 

वापरामळेु 'वास्तववाद' ही िंज्ञा टकती टवटवध व परस्पर टवरोधी अथाणने वापरली जाते, ते 

लक्षात येते. यामळेु वास्तववाद या िंजे्ञचा अथण टनटश्चत करणे हे खरोखरीच दषु्कर होते. परतं ु

वास्तववादाचा ऐटतहाटिक िंदभण लक्षात घेतला, तर त्याचे दोन ठळक अथण डोळ्यािमोर 

ठेवता येतात. त्यानिुार एकोटणिाव्या शतकातील बालझ क, जॉजण एटलयि प्रभतृींच्या 

कादंबऱ्यांतून फ्रान्ि, इंग्लंड व नंतर यरुोपात टनमाणण झालेली एक िाटहटत्यक चळवळ हा 

वास्तववादाचा एक अथण आहे.  त्याप्रमाणेच एका टवटशि काळात व देशात टनमाणण झालेली, 

परतं ु टवटवध काळांतील व देशांतील िाटहत्यात आढळणारी जीवनटचत्रण करण्याची एक 

पद्दती हा वास्तववादाचा दिुरा अथण आह.े 
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अ)  वास्तववादाच्या निनमभतीची पार्श्भर्ूमी- 

 कुठलाही टवचार अथवा टवचारप्रटक्रया टनमाणण होत अिताना त्या टवचार प्रटक्रयेच्या 

उगमस्थानी काही द्वद्व-प्रटतद्वव्द  अिलेले टदिून येतात. वास्तववादाचीही टनटमणती होतांना 

अशा काही मदु्द्यांचा आपल्याला टवचार करावा लागतो. 

१)  रोमँनटनसझमचा प्रनतवाद- 

 रोमटँिटिझमला प्रटतटक्रया म्हणून वास्तववादाची टनटमणती झाली आहे. रोमटँिटिझम 

मध्ये व्यटक्तमत्त्वाला जे कें ि स्थान टमळाले होते, त्याची पररणती पराकोिीच्या 

आत्मकें िी वतृ्तीत झालेली टदिते. त्यामळेु वास्तवापािून दूर जाऊन केवळ 

कल्पनेच्या िाम्राज्यात रमण्याची वृत्ती बळावली. अदु्भताचे आकर्णण, आपल्यामध्ये 

िवण जग पाहण्याची वतृ्ती, टनिगाणचे उदात्तीकरण या गोिींमळेु वास्तवाकडे पूणणपणे 

दलुणक्ष करण्यात आले. या गोिींच्या अटतरकेी स्वरूपाला प्रटतटक्रया होणे स्वाभाटवक 

होते. वास्तववाद ही रोमटँिटिझममधील या िवण गोिींना झालेली एक प्रटतटक्रया होती, 

अिे म्हणता येते. 

२)  अिुर्ववादी तत्वज्ञाि- 

 वास्तववादाच्या टनटमणतीचे दिुर ेएक महत्त्वाचे कारण १९ व्या शतकात प्रभावी ठरलेले 

अनभुववादी तत्वज्ञान हे आहे. अनभुववाद्यांच्या मते इंटियानुभव हाच मानवी ज्ञानाचा 

एकमेव पाया आहे, आटण इंटियानुभव हेच मानवी ज्ञानाचे प्रामाण्य अिते. याचा अथण 

अिा की टवधानात जे िांटगतलेले अित ेत्याची अनभुवाच्या िहाय्याने प्रतीती येऊन 

ते खर ेटकंवा खोिे ठरटवता येते. ज्याची प्रतीती इंटियानभुवात घेता येत ेअशी टवधाने 

ित्य अितात. इंटियानभुवात ज्याचा पडताळा घेता येत नाही, अशा आटत्मक, 

अध्याटत्मक गोिी अनभुववादाने टनरथणक ठरटवल्या. अनभुववादाचे हे तत्वज्ञान 

आधीपािून अटस्तत्वात अिले तरी १९ व्या शतकातील डेटव्हड हािणली,बेथ म, टमल 

टपता-पतु्र यांच्या टवचारांतून अनभुववादी परपंरा दृढ व टवकटित झाली. िाटहत्य 

के्षत्रावर या तत्त्वज्ञानाचा जो प्रभाव पडला आहे, तोही वास्तववादाच्या टनटमणतीला 

कारणीभूत ठरला आहे. 

ब)  वास्तववादाची ठळक वैनशष््टये- 

 वास्तववादाच्या महत्त्वाच्या वैटशि्यांची चचाण करणे येथे महत्त्वाचे ठरले. 

१)  आदशभ तत्वांिा नवरोध- 

 प्रटिद्द ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेिो यांनी खरखेरु ेवास्तव हे ित्वाच्या पातळीवर अिते अिे 

मानले आहे. त्यांच्या मते प्रत्यक्षातील, इंटियानभुवाने प्रतीत होणार ेजग हे केवळ या 

ित्वाचे अनकुरण अिते. त्यामळेु ते खरखेरु े वास्तव नव्हे. म्हणजेच प्लेिोच्या 
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टवचारात वास्तव हे आदशाणच्या, ित्वाच्या पातळीवरील वास्तव आहे. वास्तववाद्यांनी 

वास्तवाच्या या कल्पनेला टवरोध केला आहे. त्यांच्यामध्ये खरखेरु े वास्तव म्हणजे 

आपल्या इंटियानभुवाने प्रतीत होणार े वास्तव होय. त्यांनी िवण प्रकारच्या 

आदशणवाद्यांना, अ-वास्तव गोिींना टवरोध केला आहे. रोमटँिटिझममध्ये वास्तवाची 

कल्पना ही आदशीकृत वास्तव अशा प्रकारची आहे. रोमटँिटिझममध्ये बाह्य टवश्व हे 

आंतररक शक्तीचा अटवष्कार मानले गेले. टनिगण, व्यक्ती हे िवण एका चैतन्यतत्त्वाने 

जोडले गेल ेआहेत, अशी कल्पना येथे प्रभावी होती. त्यामळेु वास्तवाचे व्यक्ती स्वतंत्र 

अटस्तत्व येथे नाकारले गेले. व्यटक्तटनरपेक्ष वास्तवाचे अटस्तत्व हा वास्तववादाचा 

पाया आहे. वास्तवाला मानवी जाणीवेखेरीजचे स्वतंत्र अिे अटस्तत्व आह,े अिे 

वास्तववाद मानतो. या वास्तवात अथाणतच िामाटजक - मानटिक घटिते,  टनिगण व 

िमाज यातील टवटवध गोिी, अशा अनेक गोिींचा िमावेश होतो. 

२)  जीविाचे सत्यदशभि- 

 वास्तववादी कथात्म िाटहत्य हे बहुतेक वेळा रोमटँिक कथात्म िाटहत्याला टवरोधी 

आहे. 'रोमान्ि' या कथात्म िाटहत्य प्रकारात जीवन प्रत्यक्षात जिे आहे, त्यापेक्षा 

अटधक िाहिपूणण, अटधक टचत्रदशी, अटधक वीरोटचत(heroic) अिे दाखवलेले 

अिते. याउलि वास्तववादांमध्ये जीवन जिे आहे, तशी त्याची नेमकेपणाने अनकृुती 

करण्यावर भर अितो, त्यामळेु वास्तववाद म्हणजे िामान्य मानवी जाटणवेला जो 

अनभुव येतो, तिा प्रत्यक्षाचा ित्य प्रत्यय देणारी पद्दती अिे मानले गेले आहे. 

३)  सवभसामानयांचे प्रनतनिनधत्व- 

 वास्तववादी लेखक आपल्या िाटहत्यातील पात्रांच्या माध्यमातून िवणिामान्य 

जनांच्या जीवनाचा िारािार टवचार मांडत अितात.  वास्तववादी िाटहटत्यक 

आपल्या टवर्याची, आशयिामग्रीची हेततुः टनवड करत अितो. जीवनाच्या 

अिाधारण अशा अंगाकडे लक्ष न देता तो जीवनाच्या िवणिाधारण, िरािरीच्या 

स्वरूपाच्या अंगाकडे लक्ष देत अितो. त्यामळेु त्याच्या व्यटक्तरखेा या बहुदा 

मध्यमवगीय टकंवा काही वेळा श्रटमक वगाणतील अितात. अटभजातवादी व रोम टंिक 

िाटहत्यातील व्यटक्तरखेेप्रमाणे त्या उच्चवगाणतील अिाधारण, दैवी स्वरूपाची गणुवत्ता 

लाभलेल्या नितात. वास्तववादी कादंबऱ्यातील या व्यटक्तरेखा त्यांच्या िवणिामान्य 

जीवनाचा अनभुव घेत जगत अितात. जीवनाच्या बाल्य, पौगंडावस्था, प्रेम, टववाह, 

गहृस्थधमण, वाधणक्य, मतृ्यू अशा टवटवध अवस्थांमधून ते जात अितात. त्यांच्या 

आयषु्याला आनंदाचा, िौंदयाणचा स्पशण कधीतरी लाभतो हे खर ेआहे, परतं ु बहुतेक 

वेळा त्यांचे आयषु्य टविके, कंिाळवाणे, दःुखी अिते, मात्र एखाद्या टवटशि 
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पररटस्थतीत, नैटतक पेचप्रिंगात ही माणिे देखील स्वतःचे आयषु्य उजळून िाकणारी 

भव्योदात्त, टवलक्षण अशी कृती करतात. वास्तववादी िाटहत्य हे अशा माणिांच्या 

आयषु्याचे टचत्रण करत अिते. 

४)  आशय सामग्रीच्या मांडणीचा नवचार- 

 वास्तववादात केवळ टवटशि टवर्याची, आशय िामग्रीची टनवड अटभप्रेत नाही. या 

आशयिामग्रीची टवटशि प्रकारची मांडणी, आशयाचे टवटशि पद्दतीने केलेले टचत्रण 

येथे अटभप्रेत आहे. आधी म्हिल्याप्रमाणे आशयिामग्रीची, जणू काही आपण प्रत्यक्ष 

जीवनाचा अनभुव घेत आहोत अिा आभाि टनमाणण करणारी मांडणी येथे केली जाते. 

बाल्झ क, गोंकूर बंधू प्रभतृींनी कादंबरी हा िमकालीन िमाजातील ित्याचे दशणन 

घडवण्यािाठी अटतशय िमथण प्रकार आह.े या धारणेतून वैज्ञाटनक दृिीच्या 

इटतहािकाराप्रमाणे फ्रान्िमधील िमाजजीवनाच्या िवण अंगाचे वगीकरण व नोंद करत 

जाण्याची भूटमका स्वीकारली. त्यामळेु दैनंटदन जीवनातील व�प्रावरणे, फटनणचर, 

अन्नपदाथण इत्यादींचा प्राकृटतक पातळीवरील बारीक-िारीक तपशील कादंबऱ्यांतून 

देण्यात आला. जीवनातील अिाधारण आटण शलु्लक, नगण्य अशा गोिींचे एकाच 

पद्दतीने टचत्रण केले गेले. अशा रीतीने नेहमीच्या दैनंटदन अनभुवाचे येथे टचत्रण केले 

गेले. आपण वास्तवाचे कोणताही आकार न टदलेले प्रटतटबंबच पाहत आहोत अिे 

वािावे. वणणनाचा अचूकपणा व पूणणपणा यांचा पाठपरुावा करताना या कादंबऱ्यांना 

वतृ्तांतलेखनाचे, टवस्ततृ नोंदींचे स्वरूप प्राप्त झाले. गसु्ताव्ह फ्लॉबेरच्या 

कादंबऱ्यांमधूनही या प्रकारच्या वास्तववादाचा आटवष्कार झाला आहे. िारांश 

वास्तववादी कादंबऱ्या म्हणजे पूणणपणे वास्तववादी आशय व वास्तववादी पद्दतीने 

टचत्रण करणारी कादंबरी ठरली. 

क)  पाश्चात्य सानित्यातील वास्तववाद - 

 फ्रान्िमधील वास्तववादापेक्षा इंग्लंडमधल्या वास्तववादाच्या िंदभाणत काही प्रमाणात वेगळे 

टचत्र टदिते. इंग्लंडमधील वास्तववाद जड वास्तवाच्या टचत्रणापेक्षा, केवळ जंत्रीवज पद्दतीने 

माणिांच्या िामाटजक, नैटतक वतणनाशी अटधक िंबंटधत होता.ित्याटवर्यी, नैटतकतेटवर्यी 

आस्था ह ेया टचत्रणाचे वैटशि्य आहे. िमकालीन िमाजाचे अचूक व रोम टंिक निते टचत्रण 

येथे केले गेले. जॉजण इटलयि, चाल्िण टडकन्ि प्रभतृ्ती कादंबरीकारांचा या िंदभाणत उल्लेख 

करता येईल. हेन्री टफटल्डंग वा जेन  ऑटस्िन यािारखे कादंबरीकार हे वास्तववादी 

परपंरतेील ठरले, याचे कारण ते िवणिामान्य माणिे, त्यांच्या जीवनातील घिना प्रिंग अशा 

रीतीने उभे करतात टकती माणिे, ते प्रिंग जणू काही प्रत्यक्षातील आहेत अशी खात्री पिावी. 

रटशयामध्ये वास्तववादाचा अटवष्कार िॉलस्िॉय, डोस्िोव्हस्की, गॉकी अशा काही 

लेखकांच्या कथा कादंबऱ् यांतून झाला आहे. 
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ड)  वास्तववाद आनण यथाथभवाद- 

 वास्तववादाचे एक रूप म्हणून यथाथणवादाकडे(Naturalism) पाहता येते. अनेकदा 

वास्तववादाचे स्थूल स्वरूप म्हणून यथाथणवादाकडे पाटहले जाते. यथाथणवादात 

वास्तववादापेक्षा जीवनाचे अटधक अचूक, नेमके अिे टचत्रण केले जात,े परतं ु यथाथणवाद 

म्हणजे वास्तववादाप्रमाणे केवळ टवर्याची टवटशि टनवड टकंवा टचत्रणाची टवटशि िाटहटत्यक 

पद्दती नव्हे. कथात्मक िाटहत्यातील जीवनटचत्रणाच्या या प्रकारामागे एक ताटत्वक दृटिकोण 

आहे. एकोटणिाव्या शतकाच्या मध्यकाळात जे डाटवणनोत्तर जीवशा� टवकटित झाले त्याचा 

आधार यथाथणवादाने घेतला आहे. या दृटिकोणानिुार माणूि हा टनिगाणच्या व्यवस्थेचा एक 

घिक आहे. त्याला शरीराखेरीज स्वतंत्र आत्मा अितो टकंवा त्याचे टनिगाणच्या 

व्यवस्थेपलीकडील धाटमणक-आध्याटत्मक गोिींशी नाते अिते, अिे म्हणता येत नाही. तो 

केवळ वरच्या शे्रणीतील एक प्राणी आहे एवढेच म्हणता येईल. माणिाची प्रकृती व त्याचे 

भटवतव्य हे अनवंुटशकता व भोवतालची पररटस्थती या दोन्ही घिकांनी टनयत होत अित.े 

मानवी प्रकृतीतील काही घिक हे अनवंुटशकररत्या टमळालेले अितात तर काही घिक तो 

माणूि ज्या कुिंुबात, वगाणत, एकूण िामाटजक वातावरणात जगत अितो त्यातून टमळालेल े

अितात. माणिाकडे, मानवी जीवनाकडे पाहण्याची यथाथणवादी दृिी ही या प्रकारची आहे. 

माणिाला येथे कोणत्याही प्रकारचे स्वातंत्र्य नाही. तो टनिगाणतील इतर घिकांप्रमाणे एक 

आहे. यथाथणवादाचा मखु्य प्रवक्ता एटमल झोला हा कादंबरीकार आहे. त्याने वस्तटुनष्ठ, 

वैज्ञाटनक वतृ्तीने आपल्या कादंबरीतील व्यटक्तरखेांची, त्यांच्या जीवनातील घिनांचे टचत्रण 

केले आहे. त्यांच्या आयषु्यातील घिनांच्या अटतशय टवस्तारपूवणक नोंदी केल्या आहेत. ज्या 

गोिींचे टचत्रण करणे पूवी टनटर्द्द मानले जात अिे, अशा शारीररक टक्रयांचेही त्याने वैद्यकीय 

दृिीतील मोकळेपणा ठेवून तपशीलवार टचत्रण केले. ज्यांच्या व्यटक्तमत्त्वात अधाशीपणा, 

लैंटगक बभुटुक्षतता अशा पाशवी प्रेरणा प्रबळ आहेत, अशा व्यटक्तरखेा टनवडण्याकडे त्यांचा 

कल होता. त्या व्यटक्तरखेा त्याच्या शरीरांतगणत प्ररेणांच्या, तिेच बाह्य िामाटजक 

पररटस्थतीच्या बळी अितात. ज्या पररटस्थतीत त्या व्यटक्तरखेा भोवतालच्या पररटस्थतीने 

टनमाणण केलेल्या प्रेरणांनी फरफित जगतात, त्यात त्यांचा अिळ शोकान्त अितो. 

इ)  नवचारसरणीिुसार वास्तवाचे नर्नि स्वरूप- 

  वास्तववादाच्या िंदभाणत टनमाणण होणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे कोणते वास्तव त्यांना 

अटभप्रेत आहे, हा होय. एकोटणिाव्या शतकातील वास्तववाद्यांनी मखु्यत्वे इंटिटयनभुवाने 

प्रतीत होणाऱ्या वास्तवाला महत्त्व टदल्याचे आपण पाटहले. परतं ुिाटहत्यात वास्तवाचा आग्रह 

धरणाऱ्या िवाांना अटभप्रेत अिणार े वास्तव एकाच प्रकारचे नाही. माक्िणवाद्यांना अटभप्रेत 

अिलेले िाटहत्यातील प्रटतटबंटबत होणार े वास्तव टवटशि प्रकारचे आहे. िमाजवादी 

वास्तववादाचा परुस्कार करणाऱ्यांना वास्तवाचे िमाजक्रांतीला परुक अिणार े मखु्यतः 
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राजकीय िंदभण अिणार ेटवटशि रूप अटभप्रेत  होते. माक्िणवादी परपंरतेील गेऑगण ल्यकुाचने 

िमाजवादी वास्तववादाच्या पलीकडे जाऊन टचटकत्िक वास्तवाची(critical realism) 

मांडणी केली. त्याच्या मते वास्तववादी कादंबरी िामाटजक व्यवस्थेच्या अंत:स्तरावरील 

अंतटवणरोध व्यक्त करते. कादंबरीत प्रटतटबंटबत होणार ेवास्तव हे केवळ दृश्यमान वास्तव नव्हे, 

तर ते ित्य, अटधक पूणण, अटधक स्पि व गटतमान अिते. कादंबरी ही आपल्याला वास्तवा 

टवर्यी िवणिाधारण आकलनाच्या पलीकडे जाऊन अटधक िखोल व मूतण अशी ममणदृिी दतेे. 

ल्यकुाचच्या या वास्तववादाला जिे नैटतक पररमाण आहे, तिेच कादंबरीच्या रूपबंधाचे भान 

ठेवणार े कलात्मक पररमाणही आहे. टविाव्या शतकातील मानिशा�ीय टिद्दान्तांनी 

वास्तवाचा आणखी एक अथण रूढ केला. खरखेरु े वास्तव हे मनाच्या अंत:स्तरात, अबोध 

मनात अिते ही कल्पना मांडली गेली. त्यामळेु या वास्तवाचा वेध घेणारा मानिशा�ीय 

वास्तवात टनमाणण झाला. 

 वास्तववाद म्हणजे काय याटवर्यी वरीलप्रमाणे टवटवध भूटमका घेण्यात आलेल्या टदितात. 

आपण िरुुवातीला वास्तववाद ही िंज्ञा टकती टवटवध प्रकार,े टवटवध अथाणने वापरली जाते, त े

पाटहले. त्यातील अनेक अथण हे परस्परटवरोधी आहेत. त्यामळेु वास्तववाद म्हणजे नेमके 

काय, हे त्या वादाचा ऐटतहाटिक िंदभण बाजूला ठेवून पाहता येत नाही. वास्तववादाचे हे 

अनेक व क्वटचत परस्परटवरोधी अथण लक्षात घेतले तर वास्तववाद म्हणजे काय हे टनटश्चत 

करता येणे जवळपाि अशक्य ठरते. 

िाटहत्य वास्तवाचे अनकुरण करते आटण हे वास्तव कमीअटधक प्रमाणात टस्थर अिून त्याचे 

िलुभपणे आकलन करून घेता येते, यावर वास्तववादाचे िवण टिद्दांत आधारलेले आहेत. या 

गहृीतकृत्य िंबंटधतच शंका घेतली गेली आहे. एक म्हणजे कला व वास्तव यातील नाते कोणत्या 

प्रकारचे आहे, हा प्रश्न उपटस्थत केला जातो. कलावंत वास्तवाची केवळ नक्कल, अनकुरण करत 

नितो तो अटधक काहीतरी करत अितो. िाटहत्य हे जरी जीवनाचे अनकुरण मानले, तरी त े

कल्पनेच्या पातळीवरील िजणक स्वरूपाचे अनकुरण अिते. िाटहत्यात प्रत्यक्षातील कोणत्याही 

पातळीवरील वास्तवाचे रूपांतर िजणनशील अशा कल्पनाशक्तीद्वारा होत अिते. ह े लक्षात न 

घेतल्यामळेु बहुतांश वास्तववादी कादंबऱ्यांना ऐटतहाटिक नोंदी टकंवा िामाटजक दस्तऐवजाचे 

स्वरूप प्राप्त होते. इटतहाि, िमाजशा� आटण कादंबरी यातील भेदच येथे पिुला जातो. काही 

कादंबरीकार िमकालीन वास्तवाचा टवटवध प्रकार े उदाहरणाथण प्रतीकात्मक पद्दतीने टकंवा 

टनवेदनाची अन्य काही तंते्र वापरून अटवष्कार करत अितात. त्यांचा टवचार वास्तववादाच्या 

मयाणदेत केला जात नाही. दिुर े म्हणजे वास्तववादी कादंबरी अटभप्रेत अिणार े वास्तवाचे अचूक 

अिे प्रटतटबंब हे, कादंबरीकार ज्या भार्ेच्या माध्यमातून करतो काम  टतच्या स्वरूपामळेु तत्वतः 

अशक्य ठरते. कारण भार्ा ही कधीही उदािीन (neutral)  अित नाही. 
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२.४ आ.  सानित्याचे वर्गीकरण  

िाटहत्याच्या वगीकरणाचा टवचार हा प्राचीन काळापािून चटचणल्या गेलेला टवचार आहे. वगीकरण 

करणे ही मानवाची स्वाभाटवक प्रवतृ्ती आहे. िाटहत्याला िमजून घेण्यािाठी आटण िाटहत्याची 

िमीक्षा करण्यािाठी वगीकरण आवश्यक तथा उपयकु्त ठरत अिल्याने िाटहत्यटवचारात त्याला 

महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. कुठल्याही ज्ञान शाखेतील टवर्यांचे वगीकरण करत अिताना आपल्याला 

काही तत्वे वा टनकर् टनटश्चत करावे लागतात. वगीकरणात एका घिनेचे वा वस्तूचे दिुऱ्या घिनेशी वा 

वस्तूशी अिलेले िाम्य, िाधम्यण, भेद व टवरोध लक्षात घेतलेला अितो. त्यामळेु त्या वस्तूंची 

व्याख्या करणे, व्यवस्था लावणे शक्य होते. िवणच वगीकरणे िारख्या दजाणची नितात. काही 

वगीकरणे कामचलाऊ. तात्परुती िोय म्हणून केलेली अितात; तर काही वगीकरणे मूलभूत 

स्वरूपाची, स्वाभाटवक अितात. प्रस्ततु मदु्द्यात आपल्याला िाटहत्याच्या वगीकरणाची चचाण 

िमजून घ्यायची आहे. िाटहत्य हा कलेचा एक प्रकार आहे अिे आपण मानतो. 

आपण पटहल्या पातळीवर कलेचे िाटहत्य, िंगीत, नतृ्य, टचत्र, टशल्प, वास्तू, टचत्रपि इत्यादी 

प्रकारांत वगीकरण करतो. तर दिुऱ्या पातळीवर या प्रत्येक कलेचे काही उपप्रकारात वगीकरण 

करतो. उदाहरणाथण िंगीतकलेत  शा�ीय िंगीत, िगुम िंगीत, लोकिंगीत अिे काही प्रकार करतो; 

तर टचत्रकलेत रखेाटचत्र, रगंटचत्र अिे काही प्रकार करतो. त्याचप्रमाणे िाटहत्याचेही कथा, कटवता, 

कादंबरी, नािक इत्यादी प्रकार आपण करत अितो. यांनाच आपण 'िाटहत्यप्रकार' अिे म्हणतो. 

िवणच भार्ेत हे प्रकार िमान निले तरी अिे काही िाटहत्य प्रकार िवण भार्ांत पहावयाि टमळतात. 

२.४.१ सानित्याच्या वर्गीकरणाची र्ारतीय परपंरा : पारपंररक र्ूनमका- 

 िाटहत्यप्रकाराची दखल पाश्चात्य आटण भारतीय परपंरते प्राचीन काळापािून घेतल्या गेल्याचे 

आपण वरती म्हिले आहेच. याच परपंरतेील भारतीय टवचारांचा मागोवा आपण येथे घेणार 

आहोत. भारतीय िाटहत्य मीमांिकांनी िमकालीन िंस्कृत भार्ेतील उपलब्ध 

िाटहत्यकृतींच्या आधार े िाटहत्यप्रकार या िंकल्पनेटवर्यी िखोलपणे टवचार केलेला 

टदितो. िंस्कृतात वेद, उपटनर्दे, परुाणे या  

 वाङमयाव्यटतररक्त प्रामखु्याने आर्ण महाकाव्य आटण नािक या दोन टवदग्ध िाटहत्यप्रकारात 

लेखन झालेले टदिते. कालप्रवाहात अटभजात पंचमहाकाव्ये, दूतकाव्य, खंडकाव्य अिे 

काव्यप्रकार उदयाि आलेले टदितात. पढुील काळात मराठीमध्ये महानुभाव पंथीय कवींनी 

आख्यानकाव्याची त्यात भर घातली. पंटडत कवींनी अख्यानकाव्याला िमदृ्द केले. आठ 

िगाणची रचना हा आर्ण लटलत महाकाव्याचा आकृटतबंध टदितो. आर्ण लटलत महाकाव्ये 

टवद्गध्द  वाङमय म्हणून मान्यता पावलेली टदितात. 
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२ - साहित्ातील प्रवतृ्ी, वाद व साहित्ाचे वर्गीकरण

 िंस्कृत िाटहत्यातील दिुरा महत्वाचा िाटहत्य प्रकार म्हणजे 'नािक' होय. नािक हा 

'िाटहत्य' आटण 'कला' अिा टद्वस्तरीय लेखन प्रकार अिल्याने त्याची टद्वस्तरीय चचाण 

झालेली टदिून येते. िंस्कृतात िाटहत्याचे अंतबाणह्य घिक व टतचे स्वरूप लक्षात घेऊन 

िाटहत्य प्रकाराचे वगीकरण जिे कटल्पलेले टदिते त्याचप्रमाणे िाटहत्यकृतीतून प्रकिणाऱ्या 

रिटनष्पत्ती प्रटक्रयेि अनकूुल अशी िाधारणीकरण्याची प्रटक्रया लक्षात घेऊन िाटहत्याचे 

वगीकरण करण्याचा प्रयत्न झालेला टदितो.  

 भरतमनुींनी नाि्याची दहा प्रकाराची चचाण केलेली आहे. भामहाने िगणबद्द (महाकाव्य) 

अटभनेयाथण (नािक) आख्याटयका, कथा अटनबद्द अिे प्रकार टदले आहेत.  डॉ. ि. रा. 

गाडगीळ यांच्या मते 'भामह, दंडी, वामन या अलंकाररकांनी प्रथम गद्य व पद्य हे काव्याचे दोन 

भेद कल्पून नंतर गद्याचे व पडद्याचे त्यातील टवर्यानिुार आटण रचना भेदानिुार इतरही 

काही प्रकार कटल्पलेले आहेत.  

 वामनाने पद्याचे अटनबद्द आटण टनबध्द अिे भाग कटल्पलेले आहेत. अटनबद्द म्हणजे 

स्फुिरचना. टनबध्द म्हणजे िलगपणे बांधलेले उदाहरणाथण नािक, महाकाव्य इ. अटनबद्द 

काव्याचे िौंदयण तेजाच्या कणाप्रमाणे िूक्ष्म अिते; म्हणून वामनाच्या मते आटण अटनबद्द 

काव्याहून टनबद्दकाव्य शे्रष्ठ होय. 

  दंडीने िाटहत्यप्रकारांच्या वैटशि्यांचे टववरण करून काव्यकोश म्हणावा अशी गं्रथरचना टिद्द 

केलेली आहे.  

 आनंदवधणनाने अटभधा, लक्षणा, व्यंजना या तीन शब्दशक्तींपैकी व्यंजनेने प्रकिणाऱ्या 

व्यंग्याथाणला वगीकरणाचे तत्व मानून उत्तम काव्य, मध्यम काव्य आटण अधमण काव्य अिे 

काव्याचे प्रमखु प्रकार कटल्पलेले आहेत. आनंदवधणनाच्या मते ज्या काव्यात व्यंग्याथण हा मखु्य 

अिेल त ेउत्तम काव्य होय. ज्यात व्यंग्याथण थोडा उणा अिेल पण वाच्याथणही आपल्यापरीने 

चमत्कृतीपूणण अिेल तर ते मध्यम काव्य होय. आटण जेथे व्यंग्याथण मळुीच नितो केवळ 

अथाणलंकार टकंवा शब्दालंकार यांनी काव्यात चमत्कृती आलेली अिते ते अधमण काव्य अिे 

प्रटतपादन आनंदवधणनाने केले आहे.  

 आनंदवधणनाप्रमाणे जगन्नाथाने व्यंग्याथण या तत्त्वाधार ेकाव्याचे वगीकरण केले आहे. त्यानिुार 

त्याने काव्याचे उत्तमोत्तम काव्य, उत्तम, मध्यम, अधम अिे चार प्रकार िांटगतले आहेत. या 

दोघांनीही केलेले वगीकरण पाहता त्यांनी काव्याच्या प्रकारांची आशयलक्षी शे्रणी ठरवण्याचा 

प्रयत्न केलेला टदितो. अशा प्रकारच्या वगीकरणाला स्तंभरूप वगीकरण म्हणता येईल.  

 िाटहत्याच्या वगीकरणािंदभाणत प्रा. रा. श्री. जोग म्हणतात 'िाटहत्यप्रकारामागील कारण 

म्हणजे चचाणटवर्याचे वगीकरण करून त्याि  व्यवटस्थत अिे स्वरूप देण्याची माणिाची 

स्वाभाटवक प्रवतृ्ती हे आहे. त्यांच्या मते िंस्कृत गं्रथकारांनी गणु प्रमाणावर आधारलेले उभे 
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वगीकरण केलेले आहे. काव्याचे उत्तम, मध्यम, अधम अिे गणु दृि्या उच्चनीचता दाखवणार े

वगीकरण िंस्कृतात टदिते.  तर पाश्चात्यांनी वण्यणटवर्य आटण वणणनपद्दती यावर आधारलेल े

आडवे वगीकरण स्वीकारले आहे. त्यात िवण िाटहत्य िमान दजाणचे मानून स्वरूपभेदानुिार 

टभन्न प्रकार पाडण्यात येतात. उदाहरणाथण कथा, कादंबरी, नािक,काव्य इ. पाश्चात्यांनी 

लेखक वा कवीच्या व्यटक्तमत्वप्रकिणाला टवशेर् महत्त्व देऊन िाटहत्याचे 

व्यटक्तटनष्ठ(Subjective) आटण वस्तटुनष्ठ(Objective) अिेही वगण कटल्पलेले आहेत. 

• सानित्यप्रकाराची श्रेणी व्यवस्था 

 काही िाटहत्यमीमांिकांनी िाटहत्यप्रकार हे टस्थर, शाश् वत, अचल, अपररवतणनीय अितात 

अशी भूटमका घेतलेली आहे. पाश्चात्त्य परपंरते ही भूटमका प्राचीन काळापािून चालत आलेली 

टदिून येते. या भूटमकेनिुार अिे मानले जाते की िाटहत्यप्रकाराचे एकच एकच ित्व अिते. 

प्रत्येक िाटहत्यप्रकाराचे ित्व ही त्या प्रकारातील िवण िाटहत्यकृतींमध्ये अिायला हवे. हे 

ित्व म्हणजे एखादा गुणटवशेर् व गणुटवशेर्ांचा िंच अितो, आटण हे ित्व िावणटत्रक 

स्वरूपाचे, अपररवतणनीय अिते. याचा अथण अिा की कोणत्याही काळात, कोणत्याही 

टठकाणी ते िारखे राहणार. िाटहत्यप्रकारािंबधीच्या या भूटमकेला 'एकित्ववादी' भूटमका 

अिे म्हणतात. िाटहत्यप्रकाराटवर्यी च्या एकित्ववादी भूटमकेचा एक टवशेर् म्हणजे 

िाटहत्यप्रकाराची तरतमभावात्मक व्यवस्था, शे्रणी व्यवस्था लावलेली टदिून येते. या 

व्यवस्थेमागेही  िाटहत्यप्रकाराचे ित्व हे ठरलेले अिते. ते अपररवतणनीय अिते, अिे 

गहृीतकृत्य आहे. अटभजातवादामधील या प्रतवारीत िाटहत्यकृतीतील पात्रांचा िामाटजक 

दजाण, शैली, आकारमान, भावनात्मक िूर इत्यादी घिकांचा टवचार केला जात अिे.  

 उदा. 

१) िाटहत्यप्रकार  पाते्र शैली शब्दकळा यांचा स्तर  

२) महाकाव्य व शोकाटन्तका  राजघराण्यातील माणिे  उत्तम 

३) िखुांटन्तका  मध्यमवगीय नागर उच्चभ्र ुमाणिे मध्यम 

४) व्यंगकाव्य व प्रहिन  िवणिामान्य माणिे कटनष्ठ 

 

 िाटहत्यप्रकाराच्या या शे्रणीव्यवस्थेत काही वेळा शोकाटन्तका तर काही वेळा महाकाव्य या 

िाटहत्य प्रकाराला िवणशे्रष्ठ स्थान प्राप्त झालेले टदिते. िंस्कृत अटभजातवादी िाटहत्य 

परपंरते िाटहत्य प्रकाराच्या शे्रष्ठ-कटनष्ठतेची कल्पना पहावयाि टमळते. या परपंरते नािक हे 

िवण काव्यात शे्रष्ठ आहे अिा टवचार िवणिाधारणपणे आढळतो. भरताने दहा रुपक प्रकार 

करून त्यात नािक हा िवणशे्रष्ठ रुपकप्रकार आहे अशी भूटमका घेतलेली टदिते. 
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आनंदवधणनाने काव्याचे केलेले ध्वटनकाव्य, गणुीभूतव्यंगकाव्य, टचत्रकाव्य हे प्रकार 

मूल्यमापनात्मक स्वरूपाचे आहे. येथे ध्वटनकाव्य उत्तम, गणुीभूतव्यंगकाव्य हे मध्यम तर 

टचत्रकाव्य हे अधम अशी व्यवस्था टदिून येते. 

२.४.२ सानित्याचे वर्गीकरण : पाश्चात्य परपंरा  

i)  प्राचीि कालखंड :- 

 िाटहत्यप्रकाराच्या िंदभाणत जशी भारतीय परपंरा प्राचीन काळापािून टदिून येते, तशीच 

पाश्चात्त्य परपंराही टदिून येते. िॉके्रटिि, प्लेिो, ॲररस्िॉिल इत्यादी टवचारवंतांनी ही परपंरा 

भक्कमपणे मांडलेली आहे. नािकाचे शोकाटन्तका आटण िखुाटन्तका हे जे दोन प्रकार 

आढळतात; यांचा टवचार िरुुवातीच्या काळात ॲररस्िॉिलने केलेला टदिून येतो. 

एकित्ववादी भूटमकेमागेही प्लेिोची मांडणी टदिून येते. कला-िाटहत्याच्या एकित्ववादाच्या 

िंदभाणत प्लेिोची अशी धारणा होती की, 'प्रत्येक वगाणत वा जातीत एक टनटश्चत अपररवतणनीय 

व िावणटत्रक अिे ित्व अिते, आटण त्या वगाणतील िवण िभािदांमध्ये ते ित्व अिणे 

आवश्यक अिते. ह ेित्व म्हणजे अपररहायण अिा एखादा गणुटवशेर् टकंवा गणुटवशेर्ांचा िंच 

अिू शकेल. या ित्वामळेुच एखादी टवटशि वस्तू ही त्या वगाणतील, जातीतील वस्तू आह ेहे 

आपल्याला ओळखता येते. प्रत्येक िाटहत्यप्रकाराचे ित्व हे त्या प्रकारातील िवण 

िाटहत्यकृतींमध्ये अिायला हवे'. या एकित्ववादी भूटमकेला प्लेिोप्रटणत दृटिकोण अथवा 

पारपंररक भूटमका अिेही म्हिले जाते.  

 िाटहत्यप्रकाराटवर्यीची एकित्ववादी भूटमका पाश्चात्य िाटहत्यपरपंरतेील अटभजातवादांमध्ये 

स्पिपणे टदिून येते. ॲररस्िॉिलपािून जे िाटहत्यप्रकार रूढ झाले, मान्यता पावले तेच 

प्रकार पढेु दीघणकाळापयांत स्वीकारले गेले. पाश्चात्य िाटहत्यात रोमटँिटिझमच्या उदयापयांत 

याच पारपंररक भूटमकेचा प्रभाव अिल्याचे टदिून येते. अटभजातवादामध्ये महाकाव्य, 

शोकाटन्तका, िखुाटन्तका अशा िाटहत्यप्रकारांचे आशय, रचना, शैली इत्यादी घिकांिंबंधीचे 

टवटवध िंकेत, टनयम तयार होत गेले. पढेु या टनयमांचे कािेकोर पालन करण्यावर भर देण्यात 

आला. िमीक्षक आटण िाटहटत्यकही हे टनयम कािेकोरपणे पाळत अिे. त्या िंबंधीचे आदेश 

टदले जात अित. नव्य-अटभजातवादामध्ये यािंबंधीचा कमणठपणा अटधक प्रमाणात टदिून 

येतो. प्राचीन काळातील िाटहत्यप्रकारांचा शक्यतोवर जिाच्या तिा स्वीकार करणे टकंवा 

त्यात स्वतःच्या िोयीिाठी टकरकोळ स्वरूपाचे फेरफार करणे यावर नव्य-अटभजातवादाचा 

भर होता. त्यांच्या दृिीने िाटहत्यप्रकार ही िंकल्पना स्वयंस्पि होती. या िंकल्पने िंबंधी 

काही प्रश्न टनमाणण होऊ शकतात, याची जाणीव त्यांच्यात अिलेली टदित नाही.  

 पाश्चात्य िाटहत्य परपंरते अटभजातवादामधून िाटहत्यप्रकाराची टवशदु्दता ही कल्पना पुढे 

आली. िाटहत्यप्रकार हे अचल, अपररवतणनीय अितात ह ेया कल्पनेत गहृीत धरलेले होते. 
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िाटहत्यप्रकाराची टवशदु्दता म्हणजे त्या-त्या िाटहत्यप्रकाराचे ज ेिनातन रूप आह ेते तिेच 

राखले जावे या िंबंधीचा अग्रह होय. या परपंरचे्या मत े प्रत्येक िाटहत्यप्रकार वेगळा आह े

आटण त्यात भेिळ होता कामा नये. प्रत्येक िाटहत्यप्रकाराची वैटशि्यपूणणता, त्याची क्षमता, 

त्याचा आनंद, त्याचे प्रयोजन हे वेगळे अिते. 

•   ॲररस्टॉटल  

 ॲररस्िॉिल या प्रटिद्द तत्त्ववेत्त्याने िजणक अनकृुतीचा टिद्दांत मांडून अनकृुतीला लटलत 

कलांचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले. ॲररस्िॉिलच्या मत ेअनकृुती च्या माध्यमावरून कला या 

टभन्न ठरतात. अनकृुतीचा टवर्य, अनकृुतीची पद्दती या दोन मखु्य तत्त्वांच्या आधार ेत्यांनी 

कलांचे वगीकरण केले आहे. त्यांच्या मते, 'कवी टनवेदनाच्या माध्यमातून अनकृुती करू 

शकेल टकंवा तो आपल्यािमोर चालती-बोलती टजवंत पाते्र उभे करील. त्याच्या या 

अनकृुतीच्या पद्दतीनिुार महाकाव्य आटण शोकांटतका हे िाटहत्याचे मखु्य दोन प्रकार टनमाणण 

होतात. ॲररस्िॉिलच्या मत े कवी स्वतः पात्र बनून स्वतःटवर्यी बोलतो टकंवा तो टवटशि 

भूटमका घेतो. कवी अंशतः  टनवेदक अितो टकंवा तो ततृीयपरुुर्ी टनवेदनाचा आधार घेतो. 

कधीकधी कवी पात्र टनवेदनही स्वीकारतो. ही महाकाव्याच्या अनकृुतीची पद्दती होय. जेव्हा 

केवळ पाते्र बोलतात आटण त्यांच्या माफण त ती जीवनाची जेव्हा अनकृुती करतात तेव्हा नािक 

तयार होते. िखुाटन्तका आटण शोकाटन्तका या नािकांच्या दोन प्रकारांचे त्यांनी प्रटतपादन 

केले आहेत. एखाद्या महान काव्यातून अनेक नािकांिाठी टवर्य टमळू शकतात. महाकाव्याचा 

आवाका मोठा अितो मात्र नािकाला िादरीकरणाची मयाणदा अिते. एकूणच ॲररस्िॉिलने 

काही रचनात्मक काही आशयात्मक तत्त्वे वापरू िाटहत्याचे महाकाव्य शोकाटन्तका, 

िखुाटन्तका हे प्रकार केले आहेत. पाश्चात्य िाटहत्यपरपंरतेील िाटहत्याच्या वगीकरणावर 

ॲररस्िॉिलच्या वरील टवचारिरणीचा प्रभाव दीघण काळ टिकून राटहला. 

• िरे्गेल  

 पाश्चात्य अभ्यािक हेगेल यानेही िाटहत्यात व्यक्त होणाऱ्या अनभुव स्वरूपावरून 

वाङमयप्रकारांचे वगीकरण केले आहे. त्याच्या मते महाकाव्यातील आशय हा वस्तटुनष्ठ 

स्वरूपाचा अितो. त्यातून राष्रीय आत्म्याची िमग्रता व्यक्त होते. या उलि भावकाव्याचा 

आशय आत्मटनष्ठ स्वरूपाचा अितो. त्यामध्ये कवी स्वतःचे भावजीवन आटण टवश्व टवर्यक 

व्यटक्तटनष्ठ दृटिकोन यांचा अटवष्कार करत अितो. नािकांमध्ये भावकाव्याची आत्मटनष्ठ वतृ्ती 

आटण महाकाव्याची वस्तटुनष्ठ वतृ्ती या दोन्ही एकविलेल्या टदितात. हेगलेने 

वाङमयप्रकारांच्या वगीकरणातून िाटहत्यप्रकाराचे व्यवच्छेदक लक्षण मांडले आहे. 
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ii)  क्रोचेची र्ूनमका  

 क्रोचे  या इिाटलयन िौंदमणमीमांिकाने  इम्य न्यअुल कांिच्या नाममात्रवादी भूटमकेचा जोरदार 

परुस्कार केला. नाममात्रवाद्यांनी िाटहत्यप्रकार नाकारले तरी टकंवा त्यांना नाममात्र स्वरूपाचे 

स्थान टदले आह.े क्रोचेनी टविाव्या शतकाच्या िरुुवातीला ज्ञानशा�ीय भूटमकेतून िाटहत्य 

वगीकरणाच्या भूटमकेला टवरोध केला. त्याच्या मते प्राटतभ ज्ञान व िंकल्पनात्मक ज्ञान टकंवा 

ताटकण कज्ञान यांच्यात जर गल्लत झाली तर ज्या चकुा टनमाणण होतात त्यापैकी एक चूक 

म्हणजे वाङमय प्रकार टकंवा कलाप्रकार अितात ही िमजूत होईल. क्रोचेची ही भूटमका 

िमजून घेण्यािाठी प्राटतभ ज्ञान आटण तकण टनष्ठ ज्ञान याटवर्यीची त्यांची मते टवचारात घ्यावी 

लागतात 'प्राटतभ ज्ञान म्हणजे कल्पनाशक्तीच्या िहाय्याने होणार े ज्ञान होय. वस्तूच्या 

टवटशित्त्वाचे ज्ञान म्हणजे प्राटतभ ज्ञान होय. तकण टनष्ठ ज्ञान म्हणजे िंकल्पनेच्या आश्रयाने 

होणार ेज्ञान होय.  त्यामागे जाटतयत्व अिते. तेथे वस्तूवस्तूमधील िामान्य गणुांचा आश्रय 

घेतला जातो. िाटहत्यकृती ही स्वतंत्र व  अनन्यिाधारण वस्तू आहे अिे क्रोचे मानतो. 

िाटहत्यकृतीचा आस्वाद घेताना टतच्यातील टवटशि गणुांचा अनभुव घेतला पाटहजे. अिा 

आस्वाद प्राटतभ ज्ञानाच्या माध्यमातून घेतला अिता तो िौंदयाणनभुव ठरले. रटिक 

कलाकृतीचा आस्वाद िंकल्पनात्मक ज्ञानाच्या आधार ेघेऊ लागतो तेव्हा तो िौंदयाणनभुव न 

राहता ज्ञानानभुव ठरले. अशा अनभुवात कलाकृतीच्या तत्वाकडे व िौंदयाणकडे दलुणक्ष होईल. 

म्हणूनच क्रोचे आपल्या ज्ञानशा�ीय व िौंदयणशा�ीय भूटमकेतून िाटहत्याच्या वगीकरणाला 

टवरोध करतो. 

iii)  आधुनिक कालखंड : वणभिात्मक पद्दती- 

 अटभजातवादी कालखंडात प्रभावी ठरलेली एकित्ववादी भूटमका आधटुनक कालखंडात 

प्रभावी ठरू शकली नाही. िाटहत्यप्रकार ही िंकल्पना टस्थर निून ती अटस्थर, चल 

स्वरूपाची आहे. अिे मानण्याकडे आधटुनकांचा कल अिल्याचे िामान्यतः टदिून येते. 

िाटहत्यप्रकार ही िंकल्पना स्थळा - काळाप्रमाणे बदलत जाणारी िंकल्पना आहे. अिा 

आधटुनकांचा टवचार आहे. नवनव्या िाटहत्यकृतींच्या टनटमणती बरोबर िाटहत्यप्रकाराची 

िंकल्पनाही बदलत जाते. नव्या िाटहत्यकृतींच्या योगाने ती अटधकाटधक िमावेशक होत 

जाते. अटभजातवादी मानतात तिे िाटहत्य प्रकाराच्या िंकल्पनेचे एकच एक िावणटत्रक 

स्वरूपाचे ित्व िवण काळांत, स्थळांत, िंस्कृतीत आढळत नाही. हा टवचार ग्रीकरोमन 

िंस्कृतीतील िाटहत्यप्रकार डोळ्यािमोर ठेवून मांडलेला टवचार आहे. जागटतक 

पररप्रेक्ष्यातून 'िाटहत्यप्रकार' या िंकल्पनेकडे पाहता प्रत्येक िंस्कृतीचे-देशाचे वेगवेगळे 

िाटहत्यप्रकार अिल्याचे स्पि होते. त्यामळेु स्थळा-काळाप्रमाणे या िंकल्पनेतही बदल 

झालेला टदितो. 
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 अटभजातवादी परपंरतेील िाटहत्यप्रकारांची शे्रणीव्यवस्थाही आधटुनक काळात स्वीकारली 
जात नाही. आधटुनक काळात िाटहत्यप्रकारांिंबंधी वणणनात्मक भूटमका स्वीकारली जाते. या 
भूटमकेत वणणनात्मक टनकर्ांचा वापर करून िाटहत्यप्रकारांमधील िाम्यभेदात्मक नात्याचा 
टवचार केला जातो. िाटहत्यप्रकाराची शे्रणीव्यवस्था स्वीकारली तर काही िाटहत्यप्रकारांवर 
ते अन्यायकारक ठरले. प्राचीन काळी मयाणटदत िाटहत्यप्रकार डोळ्यापढेु ठेवून 
शे्रणीव्यवस्थेची मांडणी करण्यात आल्याने आधटुनक काळातील कथा, कादंबरी हे 
िाटहत्यप्रकार कमी दजाणचे ठरू शकतील. त्यामळेु ही ताटकण क अडचण लक्षात घेऊन 
आधटुनकांनी शे्रणीव्यवस्था अमान्य केली आहे. 

•    टी. एस. एनलयट 

 िी. एि. एटलयि यांनी कवीच्या काव्यातील टनदेशाच्या आधार ेिाटहत्यप्रकाराचे वगीकरण 
केले आहे. कवी कटवतेत कोणती भूटमका घेतो व कोणाला उ�ेशून काव्यलेखन करतो या 
गोिींवर एटलयि भर दतेो. एटलयिच्या मते कटवतेत तीन प्रकारचे ध्वनी (voices) अितात. 
भावकाव्यात कवीचा पटहला आवाज अिून यात कवी स्वतःशी बोलत अितो. भावकाव्यात 
कवी स्वतःशी िंवाद िाधत अिल्याने येथे वाचक, श्रोते, प्रेक्षक नितात. एटलयिच्या मते 
कथाकाव्यात कवीचा दिुरा ध्वनी अितो. येथे कवी वाचक, श्रोते व प्रेक्षक यांच्याशी बोलत 
अितो. कवीचा टतिरा ध्वनी नािकात अितो. नािकात कवी स्वतःच टनमाणण केलेल्या 
काल्पटनक पात्रांद्वार े बोलत अितो. कथाकाव्यात आटण नाि्यकाव्यात कवीला कोणाशी 
बोलायचे आहे हे आधी ठरवावे लागते. कथानक, घिना, प्रिंग, त्यांची मांडणी, टनवेदन 
इत्यादी बाबी आधी टनटश्चत कराव्या लागतात. 

•   सुसाि ल रं्गर 

 ििुान ल गंर ने िाटहत्यकृतीत व्यक्त होणाऱ्या अनभुवांची जात व अटवष्कार पद्दती यांच्या 
आधार ेिाटहत्य प्रकार केले आहेत. ल गंरच्या मते, 'प्रत्येक कलेचे स्वतःचे अिे प्रटतभािरूप 
आत्मबीजे (illusion) अिते. टचत्र व िंगीत या कलांची अनकु्रमे आभािरूप अवकाश 
(virtual time) ही प्रटतभािरूप आत्मबीजे (illusion)आहेत'. िाटहत्याचे आभािरूप जीवन 
व आभािरूप अनभुव हे आत्मबीज आहे. वाङ्  मय प्रकारात जो काळ वापरला जातो तोच त्या 
प्रकाराचे स्वरूप टनटश्चत करतो. म्हणून ल गंर च्या मत ेभावकाव्याचा (Lyric)  काळ वतणमान 
काळ तर कथनपर वाङ्मयाचा काळ भूत व  नाि्याचा काळ भटवष्यकाळ हा अितो.  
िाटहत्याच्या प्रत्येक प्रकारात टक्रयापदाचा जो वापर केला जातो त्यातच अिे गणुवैटशि्ये 
आहे की तेच वाङमयी पररमाणाची (Literary dimension) खरी प्रकृती स्पि करते . या 
दृिीने गीतकाव्यात वापरला जाणारा टवटशि प्रकारचा वतणमानकाळ हेच काव्यप्रकाराचे 
व्यवच्छेदक लक्षण ठरते. कथात्म वाङ्मयाचा काळ भूतकाळ अितो व नाि्यात्मक 
वाङ्मयाचा काळ भटवष्यगभण वतणमान काळ अितो.  
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• िॉथ्रोप फ्राय 

 िाटहत्यवगीकरणािंदभाणत फ्राय यांनी वेगळी भूटमका मांडली. त्याच्या मते टमर्थि मधील 

टवर्य, आटदप्रटतमा व िाटहत्य प्रकार यांचे आटदबंध टनिगाणच्या ऋतचुक्रात खोलवर रुजलेले 

आहेत. टनिगाणतील ऋतचुक्र आटण टमर्थि व िाटहत्यप्रकार यांच्या िहिंबंधाचा टवचार त्यांनी 

आपल्या मांडणीत केला आहे. त्यांच्या मते मानव हा जीविृिीच्या कें िस्थानी मानला जातो 

तर िूयण हा ििृीच्या कें िस्थानी मानला जातो. मानव हा आपल्या जीवनाचे रूप ििृीनायक 

िूयाणच्या रूपात पाहतो. मानवी जीवनात जन्म-तारुण्य, प्रौढत्व, वदृ्दत्व आटण मरण या चार 

जीवनावस्था अनकु्रमे विंत, उन्हाळा, ऑिम,  टहवाळा या चार ऋतूंच्या टमर्थिमधून व्यक्त 

झालेल्या टदिून येतात. या ऋतूंच्या टमर्थिमधून िखुाटन्तका, रोमान्ि, शोकाटन्तका व 

ििायर हे चार िाटहत्यप्रकाराचे आटदबंध तयार होतात. फ्रायने हा टवचार मांडताना टदनक्रम, 

ऋतचुक्र व मानवी जीवन यांच्यातील िाम्य मांडले आहे. उदा. टदनक्रमातील िकाळ िूयाणची, 

नवतेजाची कथा िूटचत करते हा नायकाचा जन्मकाळ आहे. हा ऋतचुक्रातील विंतकाल-

आनंदाचा काळ आहे. यातून िखुाटन्तका टनमाणण झाली. याचप्रमाणे िवण ऋतचुक्राचे िहिंबंध 

पढुील तक्त्याच्या आधार ेिमजून घेता येतील. 

टदनक्रम  नायकाचा जीवनकाल  ऋतचुक्र काल  िाटहत्यप्रकार 

• िूयोदय  जन्म-तारुण्य विंतकाल िखुाटन्तका 

• मध्यान्ह  प्रौढकाल(लग्न -टवजय)  उन्हाळा  रोमान्ि  

• िूयाणस्त  मतृ्यूकथा  ऑिम  शोकाटन्तका 

• रात्र  जीवनातील टवलय-प्रलय टहवाळा ििायर 

  

 फ्रायच्या वरील वगीकरणािंदभाणत विंत पािणकर टलटहतात, "फ्रायचे िाटहत्याचे ह े

वगीकरण टनिगाणतील ऋतचुक्राशी नाते िांगणार ेआहेत. मात्र एक गोि लक्षात घ्यावयाि हवी 

ती म्हणजे हे ऋतचुक्र टवटशि स्थळांशी िंबंटधत आहे. आपल्याकडील ऋतचुक्र हे यापेक्षा 

वेगळे आहेत याचे भान ठेवावयाि हवे". 

iv)  सानित्यवर्गीकरणाची सरंचिावाद पद्दती:- 

 आधटुनक काळात िाटहत्याचे वगीकरण नवनव्या पद्दतीने करण्यात आलेले आढळते. रोमन 

याकोब्िन हा रटशयन रूपवादी िमीक्षक. त्याने भार्ेची टनटश्चत स्वरूपाची व्याकरटणक 

िंरचना आटण िाटहत्यप्रकार यातील जळुते िंबंध दाखटवले आहे. त्याच्या मते भावकाव्य 

प्रथमपरुुर्ी, एकवचनी, वतणमान काळी तर महाकाव्य ततृीयपरुुर्ी, भूतकाळी अित.े कारण 
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महाकाव्याचा टनवेदक अवलोकन टवर्य होत अिल्यामळेु ततृीयपरुुर्ी अितो. तो 

वास्तूप्रमाणे  गम्य होणारा 'मी' अितो. 

•  रोलॉ बाथभस ् 

 रोलॉ बाथणि् ने अटभजातवादी आटण आधटुनक अशा दोन्ही वगीकरणाच्या पद्दतीतील त्रिुींचा 

टनदेश करून िंरचनावादाच्या अंगाने िाटहत्यप्रकाराचे वगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला 

आहे. त्याच्या मते िाटहत्य हे मानव्य टवज्ञानाचा (Human Science) भाग आहे. त्यामळेु 

टनिगणटवज्ञानामधील वगीकरणाच्या पद्दती िाटहत्याच्या वगीकरणािाठी वापरणे चकुीचे आहे. 

रोलॉ बाथणि्  ने स्वतःचे वगीकरणाचे नवीन नमनुा रूप (Model) मांडले. तो एखाद्या टवटशि 

िाटहत्यप्रकाराचे रूढ िंकेत गृहीत धरतो. त्याच्या आधार ेतो एक िंकेतव्यूह टनमाणण करतो. 

त्यात आढळणाऱ्या नवीन िंकेतांना देखील तो महत्त्व देतो आटण ते िंकेत तो मूळच्या नमनुा 

रूपात िमाटवि करतो. त्याचे वगीकरण टवर्य नमुना रूप लवटचक अिल्याने िाटहत्यकृती 

टवर्यक िंकेतव्यूह िमदृ्द होत जाते.  रोलॉ बाथणि् अटभजातवादी भूटमकेप्रमाणे िामान्यगुण 

टकंवा जाटततत्वाला (िंकेत व्यवस्थेला) प्राधान्य देत नाही तिेच आधटुनक भूटमकेप्रमाणे 

टवटशि गणुांनाही प्राधान्य देत नाही. तो ही दोन्ही परस्पराश्रयी आहेत अिे मानतो. 

िाटहत्यकृती वाचताना िाटहत्यप्रकाराची जाटततत्वे (िंकेतव्यवस्था) माहीत अिावीच लागत े

त्याचबरोबर िाटहत्यकृतीचे लक्षणीय गणुही लक्षात घ्यावे लागतात. 

•  रॉबटभ स्कोल:-  

 रॉबिण स्कोल िाटहत्यकृतीत होणारा शब्दांचा उपयोग आटण शब्दांचे िंप्रेर्ण या दोन तत्त्वांच्या 

िंम्मीलनाच्या आश्रयाने िाटहत्याचे वगीकरण करतो. लखेक शब्दांचा उपयोग टवचार व 

भावना व्यक्त करण्यािाठी, पात्रटचत्रणािाठी,  कथा िांगण्यािाठी करतो तेव्हा अनकु्रम े

टनबंध, काव्य, नािक व कथात्मक िाटहत्य प्रकार टनमाणण होताच. शब्दांचा उपयोग या 

तत्वाधार ेवरील िाटहत्यप्रकाराचे व्यवच्छेदक लक्षण िांटगतले गेले आहे. टनबंधामध्ये वाचक 

लेखक यांचा थेि िंबंध अितो. वाचकांचा अननुय हे त्याचे व्यवच्छेदक लक्षण अिते. तर 

कटवतेमध्ये कवीचे आत्मटचंतन अिते. वाचकांशी त्याचा िंबंध अप्रत्यक्ष अितो. कवीचे 

स्वतःशी बोलणे हे या िाटहत्यप्रकाराचे व्यवच्छेदक लक्षण मानता येईल. कथा-कादंबरी येथे 

लेखकाला वाचकच श्रोत्यांचे भान अिते. त्याचा श्रोत्यांशी िाक्षात िंबंध अितो. कथन व 

टनवेदन हे या िाटहत्य प्रकाराचे व्यवच्छेदक लक्षण होय. या उलि नािकात लेखक हा वाचक-

प्रेक्षकांशी थेिपणे बोलत नितो. येथे पात्रांची नाि्यात्मक कृती व िंवाद महत्त्वाचे अितात. 

पात्रापात्रांचे िंवाद हे या िाटहत्य प्रकाराचे व्यवच्छेदक लक्षण होय. या नमुना रूपाच्या आधार े

िाटहत्यप्रकाराचे व्यवच्छेदक लक्षण जिे िांगता येते तिेच िाटहत्यप्रकार एकमेकांमध्ये किे 

टमिळले जातात याचेही स्पिीकरण येते. िाटहत्य प्रकारातील शब्दांचे उपयोजन व शब्दांचे 
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िंप्रेर्ण या तत्त्वांपैकी कोणत्याही तत्वांचा प्रभाव बदलला की त्या िाटहत्यप्रकाराची 

िरटमिळ होते. 

आपली प्रर्गनत तपसा  

िाटहत्यटतल प्रवटृत्त, िाटहत्यटतल वाद या िंकल्पना स्पि करा  

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

२.५  समरोप  

िाटहत्यटतल 'वाद' टह िंकल्पना एक िैद्दादांटतक टवचारप्राणाली म्हणून िमजून घ्यावी लगते. 
िाटहत्यटतल हे वाद टवटशि कलाकृटतकड़े पाहण्याचे वेगवेगळे आयाम िूचटवत अितात प्रत्येक 
वादाची टवटशि वैचाररक भूटमका अिते. वेगवेगळया वादांमध्ये मतभेद अिू शकतात, मात्र हे मतभेद 
तीव्र मतभेद निून कलाकृतीला िमजून घेण्याि उपयकु्त अिे दृटिकोन आहेत. िाटहत्यके्षत्रातील 
वाद हे प्रामखु्याने िाटहत्याच्या प्रकृतीशी टनगटडत अिल्यामळेु िाटहत्यकृतीच्या नेमक्या, यथाथण 
आकलनािाठी या वादांचे ज्ञान वाचक, अभ्यािक, िमीक्षक याना अिणे आवश्यक आहे  एखाद्या 
कलाकृतीचा अन्वयाथण लावताना टवटशि वैचाररक भूटमका घेणे उपकारक ठरत अिले तरी टतची 
िक्ती करता कामा नये. वाङ्मयप्रकाराची िंकल्पना टह एक व्यवस्थात्मक िंकल्पना आहे. 
िाटहत्याला िमजून घेण्यािाठी व िाटहत्याची िमीक्षा करण्यािाठी िाटहत्याचे वगीकरण उपयकु्त 
ठरते. वगीकरणामध्ये परस्पर िाम्य िाधम्यण भेद, टवरोध लक्षात घेतलेला अितो. िाटहत्याचा 
वगीकरणाचा टवचार प्राचीन काळापािून  झालेला आढळतो, भारतीय आटण पाश्च्यात्य परपंरांमध्ये 
िाटहत्याच्या  वगीकारण्याच्या  टवटवध पद्दती मांडण्यात आल्या आहेत. भारतीय 
िाटहत्यमीमांिकांनी िमकालीन िंस्कृत भार्ेतील उपलब्ध िाटहत्यकृतींच्या आधार े िाटहत्य 
प्रकाराच्या िंकल्पनेचा टवचार केलेला आहे. पाश्चात्य परपंरतेही िॉके्रटिि, प्लेिो-अंररस्िॉराल पािून 
अगदी आधटुनक काळातील अभ्यािकांपयांत हा टवचार झालेला टदिून येतो. 
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२.६ सदंर्भ ग्रथं  

१) पािणकर विंत - िाटहत्यशास्त्र : स्वरूप आटण िमस्या  

२) पािील गंगाधर  - िमीक्षामीमांिा   

३) जाधव मनोहर (िंपा) - िमीके्षतील नव्या िंकल्पना  

४) कुलकणी अ. वा. - िाटहत्यटवचार  

५) डॉ. गाडगीळ ि. रा. - ककव्यशास्त्रप्रदीप  

६) प्रा. जोग रा. श्री - अटभनव काव्यप्रकाश  

२.७ नमनुा प्रश्नसचं 

अ)  दीघोत्तरी प्रश्न 

१ ) साहित्यातील प्रवतृ्ती, सहित्यातील वाद या संकल्पना स्पष्ट करा. 

२ ) रोमटहसंझम वाद स्पष्ट करुन लक्षणे व वैहिष््टये सांगा. 

३ ) वास्तववादाच्या टनटमणतीची पाश्वणभूमी स्पि करा. 

४ ) साहित्याच्या वगीकरण करतांना क्रौचेची भूटमका स्पि करा. 

५ ) िाटहत्याच्या वगीकरणात भारतीय व पाश्चात्य मीमांिकाच्या भूटमका स्पि करा. 

ब)  टीपा नलिा 

१) क्रौचेची भूहमका 

२) वास्तववादाची वैटशि्ये 

३) आधहनक कालखंड - वणणनात्मक पद्धती 

४ ) िाटहत्याचे वगीकरण पाश्चात्य परपंरा 

५) मराठी िाटहत्यातील रोम टिटिंझम 

क) एका वाक्यात उत्तर ेद्दिहा. 
१) यरुोप खंडात मध्ययगुात कोणता वाङमय प्रकार लोकटप्रय होता? 
२) रोम टिटिंझमवादी िाटहटत्यकांनी कोणत्या मताचा परुस्कार केला आहे? 
३)  नाि्याची दहा प्रकारची चचाण कोणत्या मीमांिकाने केली आहे? 
४) िाटहत्यात व्यक्त होणाऱ्या अनभुव स्वरुपावरुन वाङ् मयप्रकाराचे वगीकरण कोणत्या 

पाश्चात्य अभ्यािकाने केले आहे? 

 िी.एि.एटलयि यांनी कशाच्या आधार ेिाटहत्यप्रकाराचे वगीकरण केले आहे? 

❖❖❖ 
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घटक ३    

३    
साहित्यातील मूल्यहिचार 

घटक रचना 

३.१ उद्देश 

३.२ प्रस्तावना  

३.३ साहित्यातील मूल्यहवचार  

३.४ साहित्य मूल्यमापना हवषयीच्या दोन व्यापक भूहमका  

 ३.४.१ लौहककतावादी भूहमका  

 ३.४.२ स्वायत्ततावादी भूहमका  

 ३.४.३ लौकिितावाद आकि स्वायत्ततावाद याांच्यातील अनुबांध ३.५ साकित्याच्या 
मूल्यमापनासांबांधीचे िािी प्रश्न 

३.५  साहित्याच्या मूल्यमापनासंबंधीचे कािी प्रश्न  

 ३.५.१ साहित्यकृती चांगली की शे्रष्ठ?  

 ३.५.२ साहित्यकृती वस्तहुनष्ठ की ज्ञातहृनष्ठ?  

 ३.५.३ साहित्यकृती सापेक्ष की शास्वत  

३.६  साहित्यमूल्ये व समीक्षा दृहिकोन  

३.७  समारोप  

३.८  संदभभ गं्रथ  

३.९  स्वाध्याय  

३.१ उदे्दश 

१.  हवद्यार्थयाांना साहित्याचे मूल्यमापन म्िणजे काय िे समजेल. 

२.  साहित्याच्या मूल्यमापनाच्या हनकषांची ओळख िोईल. 

३.  साहित्याच्या मूल्यमापनाहवषयीच्या हवहवध भूहमका समजतील. 

४.   साहित्याच्या मूल्यमापनासंबंधीच्या हवहवध प्रश्नांचे आकलन िोईल. 

५.  साहित्य मूल्यहनकषांच्या आधार ेसाहित्याची मूल्यमीमांसा करण्याचे कौशल्य अवगत िोईल.  
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३.२ प्रस्तावना  

मानव िा समाजशील प्राणी आिे. सामाहजक जीवन जगताना मानवाने उदयापासून आजपयांत एक 

संपन्न संस्कृती घडहवली आहण हवकहसत केली आिे. िी संस्कृती घडवीत असताना माणसाने कािी 

मूल्यांची हनहमभती केली आिे. उदा. सामाहजक मूल्ये, आहथभक मूल्ये, धाहमभक मूल्ये, नैहतक मूल्ये, 

कलात्मक मूल्ये आदी. िी सवभ मूल्ये संस्कृतीचीच हवहवधांगे आिेत. आहण म्िणून ती सांस्कृहतक 

मूल्याच्याच उपशाखा ठरतात. या मूल्यांचा अभ्यास करणाऱ्या शाखेस `मूल्यमीमांसा` असे 

म्िणतात. साहित्यातिी या मूल्यांचा अंतभाभव असतो. िी मूल्येच साहित्याला शे्रष्ठ आहण शास्वत 

बनहवतात. साहित्यातील या मूल्यांची हचहकत्सा म्िणजे, `साहित्यमूल्यहममांसा` िोय. 

`साहित्यमूल्यमीमांसा` िी कलात्ममूल्यमीमांसेची एक उपशाखा आिे. साहित्य िी कलात्ममूल्य या 

शाखेची उपशाखा असली तरी िी जीवनदशी कला असल्यामळेु त्यातून सवभच सांस्कृहतक मूल्यांचा 

आहवष्कार िोत असतो. साहित्य िे कलात्ममूल्यांबरोबरच इतर मूल्यांनािी आहवष्कृत करते.  

थोडक्यात `एखाद्या साहित्यकृतीतून कोणती मूल्ये प्रकट िोतात? त्या मूल्यांची साहित्यकृतीतील 

पररणामकारकता कोणत्या प्रतीची आिे या हवषयीची हचहकत्सा म्िणजे साहित्यमूल्यमीमांसा िोय. या 

मूल्य मीमांसेलाच सोप्या भाषेत साहित्याचे मूल्यमापन असे म्िणतात.` 

िे पढुील आकृतीवरून स्पि िोईल. 

  

 

 

 

 

साांस्कृततक मुल्य े

 

शारीररक व भौतिक 
गरजाांशी तिगडिि 
मूल्ये 

आत्ममक 
गरजाांशी 
तिगडिि मूल्ये 

ज्ञाि व सौंदयय 
याांच्याशी तिगडिि 
मूल्ये 

आर्थयक मूल्ये आध्याममक, 
िैतिक मूल्ये 

कलामम मूल्ये 

साहिमय मूल्ये 

कलामूल्ये सौंदययमूल्ये सौंदयेिर मूल्ये 
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३.३ सातित्यातील मूल्यतवचार 

साहित्य िे दोन प्रकारचे कायभ करत असते. एक कलात्म कायभ आहण दसुर ेम्िणजे सौंदयाभत्म कायभ. 

या दोनिी कायाभतून वाचक, रहसकाशी संवाद साधन्याचा िेतू साध्य िोत असतो. वाचकिी हवहशि 

अशी अपेक्षा ठेवूनच साहित्याचे वाचन करत असतो. कोणी मनोरजंनाची भूक भागहवण्यासाठी 

साहित्य वाचतो तर कोणी ज्ञानाची भूक भागवण्यासाठी हकंवा माहितीत भर घालण्यासाठी साहित्य 

वाचतो, कोणी आध्याहत्मक संस्कारासाठी साहित्य वाचतो तर कोणी हनतीबोध व्िावा म्िणून 

साहित्य वाचतो. कोणी सत्य म्िणजेच वास्तवाची जाण व्िावी म्िणून साहित्य वाचतो तर कोणी 

हवधायक संस्कारक्षम जडणघडणीसाठी साहित्य वाचतो. म्िणजे वाचक िा साहित्याकडून हवहशि  

प्रकारची अपेक्षा ठेवत असतो आहण साहित्याच्या वाचनानंतर या अपेक्षांची पूतभता व्िावी अशी इच्छा 

तो मनी बाळगत असतो. साहित्यातील मूल्ये या अपेके्षवरच आधारलेली असतात. याहवषयी श्री. के. 

क्षीरसागर म्िणतात की ‘लहलत वाङ् मयाच्या के्षत्रातील  अपेक्षापूतीच्या िेतूंना, अगर साधनांनाच 

आपण वाङ्मयीन मूल्ये िे नाव देतो. ज्या गणुांनी अगर घटकांनी वाङ्मयीन आनंद लाभतो त्यांना त्यांना 

वाङ्मयीन मूल्य म्िणण्यास िरकत नािी.’ याचप्रकारची वाङ्मयीन मूल्यांची व्याख्या गंगाधर गाडगीळ 

यांनी दखेील केली आिे. त्यांच्या मते, ‘साहित्यकृतीच्या हकंवा  अनभुवाच्या ज्या गुणवते्तमळेु  

आपल्या मनात हतच्याहवषयी आवड, आस्था व इच्छा यांची उत्पत्ती व पररपूती िोत ेत्या गणुवते्तला 

मूल्य असे म्िणतात.’  

साहित्याच्या संदभाभत सत्य, हशव आहण सुंदर िी मूल्ये मित्त्वाची मानली जातात. साहित्यातून 

सत्याची अपेक्षा वाचक करत असतो. साहित्याने वास्तव मांडावे. समाजाचे वास्तवदशी हचत्रण 

करावे. साहित्यकृतीत कल्पनाहवस्तार असला तरी तो बाष्फळ नसून ते एक कहल्पत वास्तव असावे. 

वाचकांच्या या अपेक्षांची पूतभता जी साहित्यकृती करते हतच्यात सत्य िे मूल्ये आिे. साहित्याने 

वास्तवदशभनाबरोबरच नैहतक संस्कारिी करावेत अशी अपेक्षािी साहित्याकडून केली जाते आहण 

साहित्य िे सातत्याने नैहतक संस्काराची िी अपेक्षा पूणभ करत असते. अशा साहित्यात हशव िे मूल्य 

आिे. प्रत्येक समाजात कािी धाहमभक, सामाहजक, नैहतक मूल्य आहण कलामूल्य प्रचहलत असतात. 

पण कालानरुूप या मूल्यसंकल्पनांमध्ये पररवतभन िोत रािते. नवे साहिहत्यक नवे साहित्य हनमाभण 

करतात. त्यातून नवीन साहित्यमूल्ये घडवली जातात. म्िणून मूल्यमापनाचे हनकषिी बदलतात. 

हवहशि एखाद्या कालखंडात कलामूल्य प्रबळ असत े तर हवहशि एखाद्या कालखंडात सौंदयभमूल्य 

प्रभावी ठरते. या बदलत्या मूल्यभावनसुार मूल्यमापनाहवषयीच्या वेगवेळ्या भूहमका आकार घेतात. 

पाश्चात्य समीक्षि डॉ. रिचडसस याांनी िाव्याच्या सत्याकवषयी मूलभूत कवचाि माांडले आिेत. कसडनी 
याांनी देखील िाव्य आकि सत्य या समीक्षा ग्रांथात साकित्य आकि सत्याचे अनबुांध सोदाििि 
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उलगडून दाखकवले आिेत. िीट्स याांनी िल्पनाशक्ती, सौंदयस आकि सत्य याांचा कनिटचा सांबांध 
दाखवून कदला आिे. भावनाकवष्िािाचा जाकिवेशी, पयासयाने वैचारिितेशी सांबांध असतो. साकित्यात 
वैचारिितेच्या माध्यमातून िलावांत िा अपरििायसपिे सत्य साांगण्याचा प्रयत्न ििीत असतो. 

िा. भा. पाटििि म्िितात, 'साकित्यातील सत्य िे िलामूल्याचा अकवभाज्य भाग आिे. कवज्ञानात 
कितीिी प्रगती झाली, तिी साकित्याचे मित्त्व िमी िोिाि नािी. अथवा ते न� िोिाि नािी. िवी िा 
��ा आिे. त्याला कमळालेले ज्ञान वैज्ञाकनिाांना कमळालेल्या ज्ञानापेक्षा जास्त विच्या दजासचे आि.े 
असे त ेमानतात; पि एिूि कव�ाब�ल अांकतम वास्तवाब�लचे ज्ञान नव्िे, म्ििून त्याांना वाङ्मयाचे 
ज्ञानमूल्य न म्ििता कवचािमूल्य म्िििे सयकुक्ति ठिते. साकित्यगत सत्य िे कवचािमूल्याच्या 
स्वरूपातच प्रकतत िोत.े साकित्य मानवास गिुसांपन्न ििीत असते. मिाठीतील ज्येष्ट समीक्षि वसांत 
पाटििि म्िितात, ज्ञान देिे िे साकित्याचे एि मित्त्वपूिस प्रयोजन आिे. िी भूकमिा अनेि 
साकित्यमीमाांसिाांनी घेतली आिे. साकित्यिृतीमळेु ज्ञान कमळते, असे म्ििताना कतच्यामळेु माकिती 
लाभते, वाचि बिुश्रतु िोतो, त्याला व्यविािज्ञान लाभते, आिशातील प्रकतकबांबाप्रमािे त्याला 
समाजाचे ज्ञान लाभते, जीवनाचा पनुःप्रत्यय येतो, असा मयासकदत अथस अनेिाांना अकभप्रेत असतो. 
अनेि समीक्षिाांनी सूक्ष्म स्वरूपातिी या भूकमिेची माांडिी िेली आिे. ज्येष्ट समीक्षिाांच्या या 
मीमाांसेवरून असे लक्षात येते िी, साकित्यात समाजाचे आकि सांस्िृतीचे प्रकतकबांब पडते. 
साकित्यातून वास्तवतेचे आकि जीवनाचे दशसन घडते. म्ििजे साकित्य िे आपल्याला मानवी मनाचे. 
स्वभावाचे, अनेिकवध मानवी सांबांधाचे, मानवी समाजाचे आकि सांस्िृतीचे असे अनेि स्ति उलगडून 
दाखकवते. साकित्य या प्रिािचे ज्ञान देते आकि त्यावि साकित्याचे मूल्य अवलांबून असते, अशी 
भूकमिा घेिे म्ििजे म्ििजे साकित्य व सत्य याांच्यात कवकश� प्रिािचा सांबांध असतो ि ेमान्य िििे 
िोय. 

साकित्याने वास्तवदशसनाबिोबिच नैकति सांस्िाििी ििावेत अशी अपेक्षािी साकित्यािडून िेली 
जाते आकि साकित्य िे सातत्याने नैकति सांस्िािाची िी अपेक्षा पूिस िित असते. अशा साकित्यात 
कशव िे मूल्य आिे. प्रत्येि समाजात िािी धाकमसि, सामाकजि, नैकति मूल्य आकि िलामूल्य 
प्रचकलत असतात. पि िालानरुूप या मूल्यसांिल्पनाांमध्ये परिवतसन िोत िािते. नवे साकिकत्यि नवे 
साकित्य कनमासि िितात. त्यातून नवीन साकित्यमूल्ये घडवली जातात. म्ििून मूल्यमापनाचे 
कनिषिी बदलतात. कवकश� एखाद्या िालखांडात िलामूल्य प्रबळ असते ति कवकश� एखाद्या 
िालखांडात सौंदयसमूल्य प्रभावी ठिते. या बदलत्या बदलत्या मूल्यभावनुसाि मूल्यमापनाकवषयीच्या 
वेगवेळ्या भूकमिा आिाि घेतात. 

साकित्याचे मूल्यमापि ििण्यासाठी सवसप्रथम साकित्यिृतीचे एि िलािृती म्ििून मूल्यन िििे 
आवश्यि आिे. पाश्चात्य साकित्यकवचािात मूल्यन आकि मूल्यमापन यात भेद िेला जातो. पाश्चात्य 
समीक्षि मोिाव्िॅस्िी याांनी मूल्यन आकि मूल्यमापन या दोन वेगळ्या सांिल्पना असल्याचे म्िटल े
आिे. जेव्िा एखाद्या िलािृतील िलागूि तपासले जातात तेव्िा त्यास मूल्यन असे म्िटले जाते. 
सांबांकधत साकित्यिृती िलािृती म्ििून स्वीिािण्यास किां वा कतला िलापद प्राप्त िोण्यास आवश्यि 
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असिाि ेिलागूि शोधने िे मूल्यन प्रकियेचे मित्त्वाचे िायस आिे. या प्रिािचे मूल्यन िे िेवळ एिाच 
साकित्यिृतीचे िेले जाते. कवकश� अशी एखादी साकित्यिृती तपासून कतच्यात िलागूि आिेत िी 
नािीत ति ते िलागूि िोित्या प्रकतचे आिेत संबंकधचा अकभप्राय मूल्यनात कदला जातो. ति 
मूल्यमापनात एिापेक्षा अकधि िलािृतींची तपासिी िेली जाते. िी तपासिी अथासतच तलुनेच्या 
सिाय्याने िेली जाते. कवकश� एखादी साकित्यिृती िी दसुऱ्या साकित्यिृतीपेक्षा चाांगली आिे किां वा 
कवकश� एखादी साकित्यिृती िी दसुऱ्या साकित्यिृतीच्या तलुनेत म्ििावी तेवढी चाांगली नािी. किां वा 
कवकश� एखाद्या िालखांडात कनमासि झालेल्या अनेि साकित्यिृतींमध्ये सौंदयसदृ�्या अमूि एि 
साकित्यिृती चाांगली आिे. असा अकभप्राय कदला जातो तेंव्िा त्यास मूल्यमापन असे म्िितात. 
मूल्यमापनात साकित्यिृतींची तलुना िरून मूल्याांच्या आधाि े साकित्यितीची प्रतवािी ठिकवली 
जाते. तसेच साकित्यिती साधािि, मध्यम चाांगली. शे्रष्ट किां वा मिान अशी शे्रिी ठिकवली जाते. ि े
एिापेक्षा अकधि साकित्यिृतींच्या तलुनेनेच शक्य िोते. साकित्याच्या मूल्यमापनाचे वेगवेगळे 
दृक�िोन आपल्याला पिायला कमळतात. या मूल्यमापनाच्या कवकवध दृक�कोणावि िाळ आकि 
कवचािधािा याांचा खूप मोठा प्रभाव पडलेला असतो. साकित्याचे िायस िाय आिे? किां वा साकित्याने 
नेमिे िोिते िायस ििावे? याकवषयी समीक्षि आकि साकित्यशा�िािाांमध्ये मतमताांति े कदसून 
येतात. िी मतमतािचे मूल्यमापनाकवषयीच्या भूकमिा म्ििून साकित्यमीमाांसेत प्रकसद्द आिेत. 

३.४ सातित्य मूल्यमापनातवषयीच्या दोन व्यापक भूतमका  

साकित्य मूल्यमापनाकवषयी लौकिितावादी आकि स्वायत्ततावादी या दोन भूकमिा प्रचकलत आिेत. 
वस्ततु: या दोन भूकमिा म्ििजे साकित्य मूल्यमापनाचे दोन ध्रवु आिेत. पकिला ध्रवु िा लौकितावादी 
ति दसुिा ध्रवु िा स्वयत्ततावादी म्ििजेच अलौकिितावादी आिे. 

यापैिी पकिल्या ध्रवुात िलेच्या जीवनवादी दृक�िोनाला मित्त्व कदले जाते ति दसुऱ्या ध्रवुात िलेच्या 
स्वायत्ततेला कवशेष मित्त्व कदले जाते. साकित्याच्या मूल्यमापनासांदभासत जीवनासाठी िला अशी 
भूकमिा घेिािी कवचािधािा म्ििजे साकित्यमूल्यमीमाांसेतील लौकिितावादी भूकमिा िोय. 
लौकिितावादी कवचािधािनेसुाि साकित्यिलेच्या व्यविािात लौकिि जीवनाला मित्त्वाचे स्थान 
आिे. वस्ततु: िेवळ साकित्यिलाच नािी ति प्रत्यि िलेच्या िें द्रस्थानी लौकिि जीवनच असते. 
म्ििून िलाव्यविाि िा जीवनिें द्री आिे. कतचा अभ्यास ििताना किां वा मूल्यमापन ििताना 
कतच्यातील आशयगत जीवनमूल्याांच्या कवचाि िििे िमप्राप्त ठिते. साकित्याच्या जीवनसापेक्षतेच्या 
अभ्यासाकशवाय साकित्यिृतीचे योग्य मूल्यमापन िोिाि नािी, असे मानणारी िी कवचािधािा म्ििजेच 
लौकिितावादी भूकमिा िोय. ति िलेसाठी िला अशी भूकमिा घेिािी कवचािधािा म्ििज े
स्वायत्ततावादी किां वा अलौकिितावादी भूकमिा िोय. साकित्यात जीवन िे प्रासांकगि असून 
साकित्यिृतीच्या कनकमसतीचा मूळ उ�ेश िा शदु्द िला जोपासिे िाच आिे. म्ििूनच साकित्यिलेला 
जीवनसांदभासच्या चष्म्यातून न बघता या िलेच्या स्वायत्ततेला मित्त्व कदले पाकिजे. अशी भूकमिा 
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घेिािी कवचािधािा म्ििजेच स्वायत्ततावादी भूकमिा िोय. िलािृती लौकिि वस्तूांपेक्षा वेगळी 
असली, तिी िलािृतीच्या सांदभासत आस्वादिाच्या ज्या मानस प्रकतकिया असतात, त्या िेवळ 
अलौकिि नसतात. अलौकिि तत्त्वाांबिोबिच लौकिि तत्त्वेिी येथे िायसित असतात, अशी 
साधाििपिे लौकिितावाद्याांची भूकमिा आिे. मिाठी साकित्याचा अथवा िलेचा धाांडोळा घेतल्यास 
लौकििवादी कवचािधािा सवस शे्रष्ट कवचािधािा म्ििून गिली जाते. 

३.४.१ लौतककतावादी भूतमका  

साकित्याच्या मूल्यमापनासांदभासतील लौकिितावादी भूकमिा िी व्यापि आकि अकतशय प्रभावी अशी 
भूकमिा आिे. िी लौकिितावादी भूकमिा म्ििजेच जीवनवादी कवचािसििी िोय. लौकिितावाद्याांच्या 
मते िला िा एि लौकिि म्ििजेच जीवनवादी व्यापाि आिे. िलेला स्वत:ची स्वतांत्र, स्वयांभू अशी 
मूल्ये नसतात ति कतचा जीवनाशी असिािा सांबांध शोधतानाच कतचे मूल्य कनकश्चत िोत जात.े िलेची 
मूल्ये िी जीवनानभुवाांविच अवलांबून असतात. िेवळ सौंदयसकनकमसती िा िलेचा िेतू नसून 
सौंदयसकनकमसतीबिोबिच जीवन सांवधसन िििे िा देखील कतचा िेतू आिे. समाजमनावि कवधायि 
कनतीमूल्याांचे सांस्िाि िििे या िेतूने कनमासि झालेले साकित्यच शे्रष्ट ठिते. िलेत ज्ञानात्मि, नैकति 
मूल्यसांिल्पना प्रस्ततु असतात, ज्या जीवनाशी घट्ट कवनल्या गेलेल्या आिेत. म्ििून िलचेा िेवळ 
िलामूल्याांच्या अनषुांगाने कवचाि न ििता तो जीवनमूल्याांच्या अनषुांगाने, अकधि जीवनसापेक्ष 
अभ्यास िििे िे लौकिितावादी भूकमिेचे मखु्य प्रयोजन आिे. 

साकित्यिला िी जीवनसापेक्ष पयासयाने समाजसापेक्ष आिे. साकित्याने समाजाचे वस्तकुनष्ट कचत्रि 
ििावे, सांपन्न सांस्िृतीचे दशसन घडवावे तसेच समाजातील उपेकक्षत. दकलत. कपकडत वगासचे द:ख 
देखील माांडावे. अशी लौकिितावाद्याांची भूकमिा आिे. साकित्याच्या के्षत्रात प्रभावी ठिलेल्या 
मानवतावादी, माक्ससवादी, आांबेडििवादी, स्त्रीवादी या कवचािप्रिाली लौकिता वादी भूकमिाच 
आिेत. 

मिाठीतील लौकिितावादी कवचािधािा समजून घेताना िला आकि नीती, िला आकि सत्य, िला 
आकि रूप याांच्या स्वरूपाचा कवचाििी िििे िमप्राप्त ठिते. िलेचा जीवनाशी आकि मूल्याांशी 
असलेला सांबांध अभ्यासिे गिजेचे आिे. म्ििजेच कवकवध िला व नीती याांचा असलेला पिस्पि 
सांबांध सवसप्रथम अभ्यासिे िमप्राप्त आिे. िलचेा आकि नीतीचा मानवी व्यविािाशी आकि जीवनाशी 
अकतशय जवळचा सांबांध आिे. िािी कवचािवांताांनी िलेस नीतीची अपरििायसता आवश्यि असल्याचे 
म्िटले आिे. िािींना मात्र िला िा नीतीचा प्राांत असू नये, असे वाटते. मानवी व्यविािाची अत्यांत 
कवलोभनीय परिकिती म्ििजे, िला आकि नीती िोय. साकित्य आकि िला याांच्यापासून दूि 
असलेला मािूस पशूच िोय. िला आकि नीती या दोन्िींचा अनबुांध िा आदशसभूत आि.े 
जीवनमूल्याच्या अांगाने िलेचा कवचाि ििताना िा सांबांध अकधि दृढ िोतो. जीवनाच्या कविासात 
िलेची भूकमिा मित्त्वाची ठिते. मानवातील सांिुकचतपिा िला िमी ििते. व्यापिता, उदािता, 
औदायस, समता आदी गिुाांची जोपासना िलेच्या माध्यमातून सािल्याने िोते. 
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साकित्याने नीकतबोध िोतो. िा नीकतबोध आनांद, मनोिांजन याांच्या माध्यमातून िोतो. किां बिुना िेच 
िलेचे प्रयोजन असते. साकित्याच्या आस्वादाचा वाचिावि ज्या प्रिािचा सांस्िाि िोतो, तो 
अप्रत्यक्षपिे नैकतितेला पोषिच असतो. नैकति दृ�ीने िलेचे िायस कवधायि असून मानवी 
जीवनाचा तो अकवभाज्य घटि आिे. सांस्िृत साकित्यपिांपिते िसातील परुुषाथसकनष्टतेची िल्पना 
नैकतितेशी सांबांकधत आिे. िला आकि सत्य, िला आकि रूप व िला आकि नीती िे पिस्पिसापेक्ष 
आिेत. िलेचा आकि नीतीचा सांबांध आकदम िाळापासून चालत आलेला आिे. िलते नैकति मूल्य 
सािािलेले असते. िलेत नैकतिता असिे अपरििायस आिे. िी कवचािप्रिाली माक्ससवाद, 
अकस्तत्ववाद या आधकुनि तत्वप्रिालींमध्ये अनसु्यूत आिे. साकित्यातील नैकति दृक�िोनाचा प्रभाव 
वाचिावि पडत असतो. म्ििजे िला िी नीतीला पोषिच असते िे वेगळेपिाने कसद्द ििण्याची 
आवश्यिता नािी. 

पाश्चात्य साकित्यकवचािात िॅथॉकससची सांिल्पना माांडिाि े ऑरिस्टॉटल िे एि मित्त्वाचे 
लौकिितावादी सौंदयसमीमाांसि आिेत. पढेु सि किकलप कसडनी, डॉ. जॉन्सन, कलओ टॉलस्टॉय, 
वडसस्वथस, शेली, मॅथ्य अनोल्ड, या पाश्चात्य कममाांसिाांनी साकित्य मूल्यमीमाांसेत लौकिितावादी 
भूकमिेचा स्वीिाि िेला. मिाठीत िा. भा. पाटििि, शिच्चांद्र मकुक्तबोध, कव. िा. िाजवाडे, श्री. व्यां. 
िेतिि, ि. ना. आपटे, वा. म. जोशी, कव. स. खाांडेिि, िेशवसतु, नािायि सवेु, शिििुमाि 
कलांबाळे, द. ग. गोडसे, लालजी पेंडसे, म. स.ु पाटील, प्रभािि पाध्य, गांगाधि पाटील, भालचांद्र 
नेमाडे, यशवांत मनोिि आदी मीमाांसिाांनी लौकितावादी भूकमिेचा स्वीिाि िेल्याचे कदसते, प्रभािि 
पाध्य, गांगाधि पाटील. 

३.४.२ स्वायत्ततावादी भूतमका  

साहित्याच्या मूल्यमापनासंदभाभतील स्वायत्ततावादी भूहमका म्िणजेच अलौहककतावादी भूहमका 
िोय. िी लौहककतावादी हवचारसरणी कलावादी भूकमिा म्ििून साकित्यकवचािात प्रचकलत आि.े 
िलेला 'शदु्द िला म्ििून स्वायत्त दजास देण्यावि स्वायत्ततावाद्याांचा भि आिे. िलेसाठी िला या 
तत्त्वानुसाि साकित्याचे मूल्यमापन ििावे, साकित्यिला व कनती याांची साांगड घालण्याचा प्रयत्न 
िरून नये. 'िला िी कनतीमूल्याांची रुजविून ििण्यासाठी असते असे म्ििने म्ििजे कनतीने, िलेवि 
िुिूमत गाजकवण्यासािखे िोईल. असे स्वायत्ततावाद्याांना वाटते. िला िी कनभेळ आनांद देिािी 
स्वान्तःसखुाथस असते. याकवषयी प्रकतभासाधनमध्ये ना. सी. िडिे िलेला मिािािी ति कनतीला 
दासी सांबोधून, दासीने मिािािीच्या कसांिासनावि बसण्याचा प्रयत्न िरू नये असे पिखडपिे 
प्रकतपाकदत िितात. िडिे िलेच्या नीकतवादाला कविोध िितात. त ेम्िितात, 'िला आकि नीती िी 
वेगळी मूल्ये नसून नीतीने िलेवि आपला प्रभाव व सत्ता गाजकवण्याचा प्रयत्न िरू नये. िला िी 
कनभेळ आनांद स्वान्तःसखुाथस प्राप्त िरून देते. िलेचे तेच िायस आिे. नीकतपरिपोष किां वा कितोपदशे 
िा िलेचा िेतूच नव्िे.. नीती िी दासीप्रमािे असून मिािािीच्या कसांिासनावि बसण्याचा प्रयत्न कतने 
िरू नये, साि ेिास्यास्पद ठिले. िला ि ेउपदेश िििाि ेअथवा प्रवचन िििाि ेसाधन नव्िे, अशी 
िी लौकिितावादकविोधी भूकमिा आिे. स्वायत्ततावाद्याांच्या मते लकलत साकित्य िे िेवळ कनभेळ 
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आनांद देण्याच्याच िेतूने कनमासि िोते. ज्याांना कनतीबोध िवा आिे त्याांनी िलेऐवजी तत्वज्ञानािडे 
वळावे. व्यविारिि ��ी ठेवन िला जोपासता येत नािी आकि व्यविारिि किां वा उपयकु्ततेच्या 
चष्म्यातून पाकिल्यास िलेचे शदु्द स्वरूप ि ेझािोळलेले कदसेल. म्ििून साकित्यािडे िेवळ िला 
म्ििूनच पिावे. िी स्वायत्ततावादी भूकमिा आिे. 

मिाठीमध्ये कवष्िूशा�ी कचपळूिििाांपासून स्वायत्ततावादी भूकमिेची बीजे कदसतात. पढेु श्री. िृ. 
िोल्िटिि, बा. सी. मटेिि, प.ु शी. िगेे, ना. सी. िडिे, आदी मीमाांसिाांनी स्वायत्ततावादी भूकमिा 
स्वीिािल्याचे कदसून येते. 

लौकिितावादी भूकमिेत साकित्यिृतीतील जीवनवादी आशयाला मित्त्वाचे स्थान आिे. ति 
स्वायत्ततावादी भूकमिेत साकित्यिृतीचा िेवळ एि िलािृती म्ििून कवचाि िेला जातो. 
लौकिितावादी आकि स्वायत्ततावादी या दोन भूकमिा दोन पिस्पि कविोधी ध्रुवासािख्या वाटत 
असल्या तिी प्रत्येि िलािृतीत ि ेदोनिी गूि िमी अकधि प्रमािात िायसित असतात. या दोिनी 
कवचािधािाांचे अनबुांध अनेि साकित्यिृतींमधून दाखवता येतात. िा कवचाि माांडिािी समन्वयवादी 
भूकमिािी िािी जावन मीमाांसिाांनी घेतेली कदसते. उदा. प.ु शी. िगेे, गांगाधि गाडगीळ, वा. ल. 
िुलििी, याांनी साकित्यिृतील िलानांदाबिोबिच जीवनानभूुतीचा प्रत्यय मान्य िेला आिे.  

३.४.३ लौकिितावाद आकि स्वायत्ततावाद याांच्यातील अनुबांध 

लौकिितावाद व स्वायत्ततावाद या साकित्यकवचािातील दोन्िी भूकमिा िमी - जास्त प्रमािात 
प्रत्येि साकित्यितीत आढळन येतात. लौकिितावादी म्ििजेच जीवनवादी कवचािधािा िी 
आशयाला कवशेष प्राधान्य देते. या कवचािधािेनसुाि साकित्याचा जीवनाशी जवळचा सांबांध आिे. 
साकित्य िी िला जीवनसांबद्द �क�िोनाचा परिपाि आिे िा कवचाि लौकिितावादी कवचािधािते 
प्रमखु आिे. ति स्वायत्ततावादी कवचािधोत साकित्याचा साकित्य म्ििून, एि िला म्ििून कवचाि 
िेला जातो. साकित्यिृतीच्या रूपाला अथवा आिृकतबांधाला यात मित्त्व असते. या दोन्िी 
कवचािधािाांमध्ये िमालीचा कविोध असला तिी या दोन्िी कवचािधािा िािी समान दवु्याांनी 
जोडलेल्या आिेत. या दोन्िी भूकमिाांमध्ये िािी प्रमािात अनबुांध असल्याचे कनदशसनास येते. िा. भा. 
पाटििि याांच्या मते, 'लौकिितावाद व स्वायत्ततावाद याांची मळेु एिमेिाांत अशी गुांतललेी आिेत 
िी, िलेचे व सौंदयासचे दोन स्वतांत्र प्रिाि आिते असे म्ििण्याऐवजी या दोन सांिल्पना किध्रवुात्मि 
आिेत. असे म्िििे वास्तवाला जास्त धरून िोईल.' िलचे्या प्रिृतीतच या दोन्िी कवचािव्यिुाांना 
आधाि आिे, असे साांगून पाटिििाांनी या दोन्िी कवचािधािाांमधील सांबांध अधोिकेखत िेल ेआिेत. 
सांगीतासािख्या िचनाप्रधान िला स्वायत्ततेच्या, अलौकिितेच्या ध्रवुािडे झिुलेल्या असतात. 
िचनाप्रधान िलाांमध्ये बीजरूपाने आशय आकि आशयप्रधान िलाांमध्ये बीजरूपाने िचना असतेच. 
सांगीताच्या सांदभासत रूपावि लक्ष िें कद्रत िििािी स्वायत्ततावादी भूकमिा, ति साकित्यासािख्या 
आशयप्रधान िलेमध्ये नैकति गो�ींवि भि देिािी लौकिितावादी भूकमिा प्रस्ततु ठिते. समग्र मानवी 
जीवनात, अनभुवात सौंदयासचे, िलेचे वा साकित्याचे स्थान िाय? िलेचा िेतू िोिता? म्ििजेच 
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िलेचा जीवनाच्या अन्य अांगाशी सांबांध िाय? या मूलभूत प्रश्नाांवि ज्या दोन पिस्पिकविोधी भूकमिा 
घेतल्या जातात, त्यातूनच स्वायत्ततावादी अथवा स्वायत्ततावादी या दोन भूकमिाांनी आिाि घेतला 
आिे. स्वायत्ततावादी भूकमिा िी रूपतत्वाचा पिुस्िाि ििते, ति याउलट लौकिितावादी भूकमिा िी 
आशयावि भि देताना कदसते. ज्यात लौकिि जीवनाचा, त्यातील बौकद्दि व व्यविािात्मि 
व्यापािाचा, सखु - द:ुखात्मि भावनाांचा सांबांध येत नािी. 

प्रिाश मेदििि याांच्या मते, सौंदयासचे सत्य व कशव या अांगाांशी िोित्या प्रिािचे सबांध आिेत, 
यावरून िलेच्या मूल्यमापनाच्या सांदभासत मतभेद िोतो. समग्र मानवी जीवनात, अनभुवात सौंदयासचे, 
िलेचे स्थान िाय आिे? िलेचा िेतू िोिता आिे? म्ििजेच सौंदयासचा, िलेचा जीवनाच्या अन्य 
अांगाांशी सांबांध िाय? या मूलभूत प्रश्नाांवि ज्या दोन पिस्पिकविोधी मूल्यमापनात्मि भूकमिा घेतल्या 
जातात, त्याांतून स्वायत्ततवाद व लौकिितावाद िे दोन मूल्यव्यूि कसद्द झाले आिेत. यापैिी 
िोित्या मूल्यव्यूिाचा स्वीिाि आपि िितो, यावि सौंदयसमूल्य व िलामूल्ये िी पूिसपिे वेगळी 
आिेत िी त्याांचा जीवनाच्या इति के्षत्राांतील मूल्याांशी सांबांध आिे, या प्रश्नाचे उत्ति अवलांबून आि.े' 
साकित्याची प्रिृती लक्षात घेऊन कववेिी लौकिितावादाची माांडिी ििायची असेल, ति िेवळ 
िलात्मि कनिषाांनीच साकित्याचे मूल्यमापन ििायला िवे, िी स्वायत्ततावाद्याांची भूकमिा सवसस्वी 
स्वीिाििे जसे िठीि आिे, तशीच िेवळ बोधवादी, प्रचािवादी, आशयवादी, साधनात्मि 
भूकमिािी पूिाांशाने स्वीिाििे िठीिच आिे. 

३.५ सातित्याच्या मूल्य मापनासांबांधीचे कािी प्रश्न  

साहित्य मूल्यमीमांसा िा समीक्षाव्यापारातील मूलभूत भाग आिे. एखाद्या साहित्यकृतीतील 

कलामूल्ये हकंवा जीवनमूल्ये यांच्या मीमांसेतून समीक्षक त्या साहित्यकृतीची प्रतवारी ठरवत असतो. 

वस्ततु: िा समीक्षक एक वाचक, रहसकच असतो पण त्याची साहित्याहभरुची सामान्य वाचकापेक्षा 

वेगळी असते. सामान्य वाचक साहित्यकृती वाचून आपली मनोरजंनाची भूक भागवतो, फार तर 

हतच्याबद्दल आपला अहभप्राय व्यक्त करतो, पण समीक्षक  साहित्यकृती वाचतो तेव्िा तो संबंहधत 

साहित्यकृतीबद्दल कािी मूलभूत प्रश्न उभे करतो. ते म्िणजे िी साहित्यकृती चांगली आिे की शे्रष्ठ? 

िी साहित्यकृती वस्तहुनष्ठ आिे की ज्ञातहृनष्ठ? िी साहित्यकृती सापेक्ष आिे की शास्वत? आहण या 

प्रश्नांची उत्तर े तत्कालीन मूल्यहनकषांच्या आधार े शोधण्याचा प्रयत्न करतो. या प्रश्नांचा सहवस्तर 

हवचार येथे प्रस्ततु आिे. 

३.५.१ सातित्यकृती चाांगली की श्रेष्ठ? 

साहित्यकृतीचे मूल्यमापन करताना साहित्यकृतीची प्रतवारी ठरहवली जाते. साहित्यकृती वाचल्यावर 

वाचक हकंवा समीक्षक हतच्याबद्दल हवहशि अशी प्रहतहिया देत असतो. साहित्यकृती साधारण आि े
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की चांगली आिे, साहित्यकृती चांगली आि ेकी शे्रष्ठ आिे? याहवषयी कािी मूल्यहनकषांच्या आधार े

आपले मत तो मांडत असतो.  

िे मत मांडत असताना साहित्यकृती कोणत्या प्रहतची आिे, याहवषयी - साहित्यकृती वाईट, 

साधारण, बरी, चांगली, शे्रष्ठ हकंवा मिान याप्रकराची चढती शे्रणी हदली जाते. एखादी साहित्यकृती 

िी कलामूल्ये हकंवा जीवनमूल्ये यांच्या कसोटीवर खरी उतरत नािी हकंवा कोणतािी हवधायक िेतू 

ती साध्य करत नािी, तेव्िा अशी कलाकृती वाईट ठरते. एखादी साहित्यकृती कलामूल्ये हकंवा 

जीवनमूल्ये यांच्या कसोटीवर कािी प्रमाणात हटकते, पण हतच्यातील हवषय आहण आशयगत मूल्ये 

िी प्रासंहगक असतात तेव्िा ती साधारण हकंवा बरी म्िटली जाते. एखादीी साहित्यकृती 

कलामूल्यांबरोबरच उच्च प्रहतची जीवनमूल्ये घेऊन येते  तेव्िा ती साहित्यकृती चांगली ठरते. अशी 

चांगली साहित्यकृती समिीचे जीवनदशभन घडवते. अनेकदा हतचा हवषय प्रासंहगक असला तरी 

जीवनाच्या संदभाभतील मित्त्वाचा मूल्यभाव ती प्रकट करत.े िी साहित्यकृती हवहशि काळापरुती 

प्रभावी ठरते. याच्यािी पहलकडे जाऊन स्थलकालाच्या मयाभदा ओलांडून जी साहित्यकृती 

समाजमनावर हदघभकाळ आपला प्रभाव हटकवून ठेवते ती साहित्यकृती शास्वत साहित्यकृती ठरते. 

अशी शे्रष्ठ हकंवा मिान साहित्यकृती हकतीिी शतके लोटली तरी कालबाह्य ठरत नािी. हतची 

वाचनीयता तसूभरिी कमी िोत नािी. म्िणजेच ती साहित्यकृती शतकांची कसोटी पार करते. 

तीच्यातील मूल्यभाव िा शास्वत असतो. एखादी साहित्यकृती चांगली की शे्रष्ठ िे ठरवणे वाटते, 

तेवढे सोपे नािी. साहित्यकृतीतील मूल्यधारणा, साहित्यकृतीची शास्वतता, वस्तहुनष्ठता या सवभ 

कसोट यांवर जी साहित्यकृती खरी उतरते तीच साहित्यकृती शे्रष्ठ ठरते.   

३.५.२ सातित्यकृती वस्तुतनष्ठ की ज्ञातृतनष्ठ? 

साहित्यकृती चांगली आिे की शे्रष्ठ िे ठरहवण्यासाठी कािी मूल्यहनकष हनधाभररत केलेले आिेत. या 

मूल्यहनकषांच्या पडताळणीसाठी साहित्यकृतीच्या संदभाभत कािी मूलभूत प्रश्न उभे केले जातात. 

त्यापैकी एक मित्त्वाचा प्रश्न म्िणजे - साहित्यकृती वस्तहुनष्ठ की ज्ञातहृनष्ठ? िा िोय. साहित्य िा 

समाजाचा आरसा आिे. म्िणजेच साहित्याने समाजमनाचे आहवष्करण करणे अपेहक्षत असते. आहण 

समाजमन िे समष्ठीचे आिे हवहशिाचे नािी. हवहशि एका व्यक्तीचे ते नािी. जसे साठोत्तर कालखंडात 

उदयास आलेल्या दहलत साहिहत्यकांनी मांडलेले अनुभव िे समग्र दहलत समाजाचे समान अनभुव 

िोते.  त े समष्ठीचे अनभुवहवश्व िोते त्यामळेु त्या साहित्याला वस्तहुनष्ठता लाभली. समष्ठीच्या 

कल्याणाचा हवचार मांडणारी साहित्यकृती िी मिानतेच्या पदापयांत पोिोचते. केवळ व्यहक्तहनष्ठ 

कल्यानाचा हवचार मांडणारी साहित्यकृती मात्र चांगली ठरले पण शे्रष्ठ कधीच ठरत नािी. 

साहित्यकृतीचे मूल्यमापन करणार े मूल्यहनकष देखील वस्तहुनष्ठ असावे लागतात. त े व्यहक्तहनष्ठ 

असून चालत नािीत. 
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३.५.३ सातित्यकृती सापके्ष की शास्वत?  

साकित्यिृती सापेक्ष िी शास्वत? िा साकित्यमूल्यमीमाांसेतील मूलभूत प्रश्न आिे. साकित्यिृतीचे 
मूल्यमापन िरून साकित्यिृती चाांगली िी शे्रष्ट िे ठिवताना साकित्यिृतीची शास्वतता तपासली 
जाते. साकित्यिृतीच्या सांदभासत सापेक्ष या सांजे्ञचा अथस स्थलिालबद्द किां वा स्थलिाल सापेक्ष असा 
आिे. म्ििजेच जी साकित्यिती प्रदेश आकि िालखांडाच्या मयासदेत वाविते ती साकित्यिृती सापेक्ष 
ठिते. कतचा कवषय आकि आशय िे कवकश� िाळ आकि कवकश� प्रदेशापिुतेच मयासकदत िाितात. 
म्ििजेच त्या साकित्यिृती या स्थलिालसापेक्ष असतात. अशी सापेक्ष साकित्यिृती कवकश� एखाद्या 
िालखांडात तत्िालीन कवषयावि बेतलेली असत.े अशी साकित्यिृती िािी िाळापिुती लोिकप्रय 
ठिते देखील, पि िालाांतिाने कतची वाचनीयता िमी िोत जाते. तसेच ती िलािृती त्या कवकश� 
अशा प्रदेशातच वाचनीय ठिते. त्या प्रदेशाच्या बािेि तीची वाचनीयता िमी असते. अशा 
साकित्यिृतींना सापेक्ष साकित्यिृती म्िितात. अशी सपेक्ष साकित्यिृती िी स्थलिालबद्द असत.े 
ती त्याच प्रदेशातील आकि त्याच िालखांडातील लोिाांना आनांद देत असत.े पिांत ु िािी 
साकित्यिृती या स्थलिालाच्या िक्षा ओलाांडून जातात. स्थळ आकि िाळाची मयासदा ओलाांडिाऱ्या 
या साकित्यिृतीतील जीवनमूल्ये िी वैकश्वि असतात. अशा साकित्यिृतींचा कवषय आकि आशयातील 
मूल्ये िी क्षकिि नसून सवसिाकलि असतात. त्यामळेु अशी साकित्यिृती कितीिी िाळ लोटला तिी 
प्रत्येि िाळात वाचनीय ठिते. अशा साकित्यिृतीच्या अांगी कवकवध िालखांडातील वाचिाांच्या 
साकित्यकवषयि अपेक्षाांना अनुरूप प्रकतसाद देण्याची क्षमाता असते. जी साकित्यिृती शतिानशुतिे 
वेगवेगळी अकभरूची असिाऱ्या िालखांडात वाचिाांच्या मनावि अकधिाज्य गाजवीते ती िलािृती 
समीके्षच्या भाषेत साांगायचे झाल्यास शतिाांची िसोटी पाि ििते. साकित्यिृतीच्या शास्वततेच्या 
सांदभासत िी शतिाांची िसोटी मित्त्वपूिस आिे. एि शति ि े िा कवकश� एि िालखांड मानून 
वेगवेगळ्या शतिाांत म्ििजेच वेगवेगळ्या िालखांडात आपली वाचनयीता जि एखादी साकित्यिृती 
कटिवून ठेवत असेत ति ती साकित्यिृती शास्वत ठित.े मिान पाश्चात्य समीक्षि ओसाव्िॅस्िी 
म्िितात िी, शास्वत िलािृती िी परुून उििािी असते. कवकश� एखाद्या िालखांडातील वाचि, 
प्रेक्षिाांच्या अपेक्षाांना पिुपूेि प्रकतसाद देऊन पनु्िा पढुील येिाऱ्या िालखांडातील वाचि, प्रेक्षिाांच्या 
अपेके्षवि खि ेउतिण्यासाठी आपली प्रकतसादक्षमता कशल्लि ठेवत असते. याचाच अथस असा िी, 
ऐकतिाकसि परिकस्थतीच्या पल्याड डोिावण्याची एि वेगळीच क्षमता या शाश्वत साकित्यिृतीत 
असते. म्ििूनच शास्वत साकित्यिृती िी शतिानशुतिे लोिमानसावि व िलाजीवनावि आपला 
प्रभाव कटिवून असते. सापेक्ष िलािृती िी िेवळ िलानांद देते. शास्वत िलािृती िी िेवळ 
िलानांदच देत नािी ति एि नैकति स्वरूपाची जीवन��ीिी देते. पढुील अनेि वषे नवकनमासिाला 
खतपािी घालण्याचे मित्त्वपूिस शास्वत साकित्यािडून आपोआपच घडत जाते. अनेि नवलेखि 
अशा साकित्यिृतीतून प्रेििा घेऊन लेखन िितात. वषासनुवषे सांशोधिाांना सांशोधनासाठी खनुावत 
िाितात. सापेक्ष िलािृती िी एखाद्या कवकश� िालखांडापिुती वाचिाांच्या मनावि प्रभाव पाडू शित े
पि शास्वत िलािृती मात्र अनेि नवीन िलािृतींच्या कनकमसतीसाठी प्रभव िािि ठित असते. 
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अनेिदा नव्या कवचािप्रवािाांच्या कनकमसतीस देखील अशी शास्वत िलािृती चालना देते. अशी 
शास्वत िलािृतीच मिानतेच्या पदापयांत पोिोचू शिते.  

३.६ सातित्यमूल्ये व समीक्षा दृतिकोन  

साहित्यातील मूल्यहवचार िाच साहित्यकृतीला मिात्मता प्राप्त करून देतो. साहित्यकृती साधारण 

असेल की बरी? चांगली असेल की शे्रष्ठ ? िे हतच्यातील मूल्य हवचारांवर अवलंबून असते. या 

मूल्यहवचाराच्या आधारचे समीक्षक हतची मूल्यमीमांसा करतो. साहित्यातील मूल्यहवचार म्िणजेच 

साहित्यमूल्ये िोत. िी साहित्यमूल्ये प्रामखु्याने तीन प्रकारची आिेत. यातील पहिल े मूल्य म्िणजे 

कलामूल्य िोय. यात कलाकृतीच्या स्वरूपाचा प्रामखु्याने हवचार केला जातो. कलाकृती नेमकी काय 

आहण कशी आिे? या प्रश्नांची उत्तर ेशोधताना समीक्षक साहित्यकाराच्या हनहमभती प्रहियेच्या अंगाने 

हवचार करतो. िी कलामूल्ये म्िणजे नेमके काय? तर साहित्यकृतीचे अंगभूत गणुधमभ, हतची रचना, 

हतचे स्वरूप हवशेष िे िोत. साहित्यकृतीतील अनभुव हवश्व व्यहक्तरखेा, कथानक, भाषा, प्रहतक - 

प्रहतमा, रुपबंध आदी उपघटकांच्या आधार े िी कलामूल्ये प्रकट िोतात. सामान्य वाचक यातून 

आनंदाजभन करून घेतो तर समीक्षा दृिीकोन लाभलेला चोखंदळ वाचक या घटकांच्या आधार े

साहित्यकृतीची मूल्यमीमांसा करत असतो. साहित्यकृती शे्रष्ठतेच्या पदापयांत पोिोचण्यासाठी 

हतच्यात िी कलामूल्ये असणे आवश्यक आिे. या कलामूल्यांचे यशापयश िे साहित्यकाराच्या 

हनहमभतीप्रहियेशी अहधक हनगहडत असते या हनहमभतीप्रहियेची मीमांसा लेखकाची लेखनपूवभ 

आत्महनष्ठा आहण वाङ्मयीन तादात्म्य यांच्या आधार ेकेली जाते. 

साहित्यमूल्याचा दसुरा प्रकार आिे सौंदयभमूल्ये साहित्यकृती चांगली हकंवा शे्रष्ठ ठरण्यासाठी हतच्यात 

केवळ कलामूल्ये असून चालत नािी तर सौंदयभमूल्ये असणेिी गरजेचे आिे. साहित्यकृतीचे 

मूल्यमापन करताना ती साहित्यकृती कोणत्या प्रकारचे सौंदयाभत्मक कायभ करते याचा हवचार केला 

जातो. साहित्यकृतीतील सौंदयभमूल्य िे आस्वादव्यापाराशी हनगहडत आिे. साहित्यकृती 

वाचकमनावर, समाजमनावर हवहशि प्रकारचा कलात्मक पररणाम करत असते. म्िणजे एखादी 

साहित्यकृती वाचकाच्या मनात करूण रसाची हनहमभती करते तर एखादी साहित्यकृती वाचकाच्या 

मनात वीर रसाची उत्पत्ती करते. िी रसहनमीती करण्याची कलाकृतीची सक्षमता म्िणजचे हतचे 

सौंदयभमूल्य िोय. रसहनष्पत्तीच्या स्वरूपात वाचकाशी संवाद करणे ि ेकलाकृतीचे सौंदयाभत्मक कायभ 

आिे. 

साहित्यमूल्यांचा हतसरा प्रकार म्िणजे सौंदयेत्तर मूल्ये िोत. साहित्यकृत्ती िी केवळ कलात्मक हकंवा 

सौंदयाभत्मक काये पार पाडत नािी तर साहित्यकृती कािी सौंदयेत्तर काये िी करत असते. 

साहित्यकृती िी समाजमनावर कािी नैहतक मूल्यांचे संस्कार करत असते. समाजाला कािी 
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हनहतबोध करत असते. साहित्यकृतीत जीवनानूभव व्यक्त झालेले असतात. दहलत - हपहडतांच्या 

व्यथा -वेदनांना साहित्य शबदांहकत करते. द:ुखीतांचे द:ुख दरू करण्याचा हवधायक मागभिी साहित्य 

दाखवते. िी साहित्याची सौंदयेतर काये आिेत. िीच साहित्याची सौंदयेतर मूल्ये आिेत ज्यांना 

आपण जीवनमूल्ये असे देखील संबोधतो. 

िलावांतािडे अथवा लेखिािडे िािी एि नैकति भूकमिा असावी, असा मानिा मिाठीत 
समीक्षिाांचा एि वगस आिे. भालचांद्र नेमाडे नैकतितेकवषयी म्िितात िी, लेखिाची नैकतिता, त्याची 
मूल्यदृ�ी िा साकित्यिृतीचे मूल्य कनकश्चत िििािा सवाांत मित्त्वाचा कनिष आिे. लेखि िोित्या 
तिी मानवी समाजाचा व सांस्िृतीचा घटि असतो. त्या समाजातील व सांस्िृतील मूल्यव्यवस्थेचा 
सांस्िाि त्याच्यावि अप्रत्यक्ष िोत असतो. साकित्यिृतीच्या मूल्यमापनात मौकलिता अकि नकवनता 
िे गूिधममस मित्वाचे आिेत. या गिुधमाांना मूल्यकनिष असेिी सांबोधले जाते. आशय, कवषयातील 
नाकवन्य आकि मखु्य म्ििजे रूढ सांिेताांचे उल्लांघन ि ेसाकित्यिृतीला नकवनता प्रदान ििते ति 
साकिकत्यिाचा जीवनकवषयि जो मूलभूत व वैकश�्यपूिस दृक�िोन असतो त्यामळेु साकित्यिृतीस 
मौकलिता लाभते. िा मौकलितेचा गिुधमस सवसच साकित्यिृतीत सािख्या प्रमािात आढळत नािी. 
नकवनता आकि मौकलिता िे दोनिी मूल्यकनिष एिमेंिाांवि आधारित आिेत. लेखिाचा वैकश�्यपूिस 
दृक�िोन नाकवन्यपूिस आशयाला जन्म देतो आकि िाच नकवनतम आशय साकित्यिृतीला मौकलि 
बनकवतो. िािी रूढ सांिेत, प्रकतिे, प्रकतमा, अनभुव, कवषय, जाकिवा याांच्यातील सािखेपिामळेु 
अनेिदा ते वापरून गळुगळुीत झाल्यासािखे वाटतात. अशा साकित्यात तोच तो पिा कनमासि िोतो. 
याचे मित्त्वपूिस उदाििि म्ििजे १९६० च्या दशिात दकलत साकित्याने नवे अनभुवकवश्व माांडल.े 
पािांपरिि रूढ सांिेताांना झगुारून या साकित्याने अकभव्यक्तीची पद्दती, भाषा, जाकिवा, प्रकति-प्रकतमा 
याांच्या बाबतीत नवे प्रयोग िेले ज्यामळेु या साकित्याला नाकवन्य प्राप्त झाले आकि १९९० च्या 
दशिात मिाठी दकलत साकित्याची भाषा, अनभुव, प्रकति-प्रकतमाांचा वापि याांतील सािखेपिामळेु 
दकलत साकित्यावि एिसिुीपिाची टीिा देखील झाली. पि जीवनकवषयि प्रगल्भ दृक�िोनामळेु या 
साकित्याची मौकलिता कटिून िाकिली. नव्याने िोिाि ेप्रयोगिी या साकित्याला पनु्िा पनु्िा नाकवन्य 
प्रदान िित िाकिले. नाकवन्य िे 'ओरिजनल' असत ेती इति िोित्याच गो�ीची निल नसते. या 
नाकवन्याची देखील निल िोत नसते ति िािी ठिाकवि सांिेताांची अनेि साकित्यिृतींमधून 
पनुिावतृ्ती िोत असत.े मौकलितेची देखील िधीच निल ििता येत नािी. जेथे निल झाली तेथ े
मौकलिता िधीच वसत नािी म्ििून नाकवन्य आकि मौकलिता िे दोन्िी गिुधमस शे्रष्ट साकित्यिृतीत 
िातात िात धरून वावित असतात.  
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आपली प्रगतत तपासा  

सातित्यततल मूल्यतवचार स्पि करा  

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….. 

३.७ समारोप  

साहित्यकृती िी स्वत:शी, लेखकाशी आहण समाजाशी अंतलभक्ष्यी संबंध साधत असते. 

साहित्यकृतीचे स्वरूप,  लेखकाची हनहमभती प्रहिया आहण वाचकाचा आस्वादव्यापार यावरून 

साहित्याचे मूल्यमापन केले जाते. साहित्याच्या मूल्यमापनाचे हनकषिी साहित्यकृतीच्या या संबंधांवर 

आधारलेले असतात. मूल्यमापनाचे िे हनकष व्यहक्तहनष्ठ नसून वस्तहुनष्ठ असतात. साहित्याचे सौंदयभ 

िी एखादी वस्तू नसून सवाांना जाणवणारा साहित्याचा गुणधमभ आिे. त्यामळेु तो वस्तहुनष्ठ आिे.  

साहित्यीातून प्रकट िोणाऱ्या मूल्यांची पररणामकारकता कोणत्या प्रतीची आिे या हवषयीची 

हचहकत्सा म्िणजे साहित्यमूल्यमीमांसा िोय. या मूल्य मीमांसेलाच सोप्या भाषेत साहित्याचे 

मूल्यमापन असे म्िणतात.  

३.८ सांदभभ ग्रांथ  

१.  फडके ना. सी. - प्रहतभासाधन  

२.  पाटणकर रा. भा. - सौंदयभमीमांसा  

३. सौंदयाभनभुव - प्रभाकर पाध्ये  

४. साहित्याचे मूल्यमापन - बालशंकर देशपांडे 
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५. वाङ्मयीन वाद : सकल्पना व स्वरूप - (संपा.) रायकर हसताराम व इतर 

६. टीकाहववेक - श्री. के. क्षीरसागर 

७. साहित्यशास्त्र स्वरूप आहण समस्या - वसंत पाटणकर  

८. साहित्य हनहमभती व समीक्षा - हद. के. बेडेकर 

९. समीक्षा मीमांसा - गंगाधर पाटील 

१०. नवे साहित्यशास्त्र - यशवंत मनोिर 

११. वाङ्मयीन मिात्मता - रा. ग. जाधव  

१२. साहित्याची सामाहजकता - सतीश बडवे 

३.९ नमनुा प्रश्नसांच 

अ) दीघोत्तरी प्रश्न 

१. साहित्यातील मूल्यहवचार स्पि करा. 

२. साहित्याच्या मूल्यमापनाचे हनकष थोडक्यात सांगा. 

३. साहित्याच्या मूल्यमापनाहवषयीची लौकीकतावादी भूहमका स्पि करा. 

४. शास्वत साहित्य कोणत्या साहित्याला म्िणावे साधार हववेचन करा. 

५. साहित्याच्या मूल्यमापनाहवषयीची स्वायत्ततावादी भूहमका स्पि करा. 

६. साहित्याच्या मूल्यमापनासंबंधीच्या हवहवध प्रश्नांचे उिापोि करा. 

७. साहित्यमूल्यमीमांसा म्िणजे काय िे सवीस्तर स्पि करा.  

८. साहित्यकृती शे्रष्ठ हकंवा मिान कशी ठरते साधार हववेचन करा. 

ब) टीपा तलिा. 

१. लौहककतावादी भूहमका  

२. स्वायत्तवादी भूहमका  

३. साहित्यमूल्ये व समीक्षा दृहिकोण  
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४. साहित्यातील मूल्यहवचार  

५. साहित्याचे मूल्यमापन 

ि) एका वाक्यात उत्तर ेतलिा. 

१. साहित्यमूल्येमीमांसा िी कोणत्या मीमांसेची एक उपशाखा आिे? 

२. साहित्य मूल्येमापनाचे दोन ध्रवु कोणते? 

३. कॅथॉहसभसची संकल्पना मांडणार े आिहण लौहककतावादी पाश्चात्य सौंदयभमीमांसक 

कोणास म्िटले जाते? 

४. मराठीमध्ये स्वायत्ततावादी भूहमकेची बीजे कोणी रूजहवली 

५. साहित्याच्या संदभाभत कोणती तीन मूल्ये मित्त्वाची मानली जातात? 

❖❖❖ 
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