
नाटक : संकल्पना,स्वरूपआणि इणिहास

प्रथम वर्ष (कला)-मराठी साणहत्य

व्याख्यािा- डॉ.गीिा मांजरेकर

मराठी णवभागप्रमुख, महर्ी दयानंद महाणवद्यालय



कला आणि लणलिकला

• मािसाने आपल्या उत्क्ांणिच्या वेगवेगळ्या टप्प्ांवर त्याचे जगिे सुखकर होण्यासाठी जी

कौशल्य णमळवली त्यांना कला असे म्हििाि.कला मािसाच्या जगण्याशी णनगडीि

होत्या.उदा.सुिारकला,कंुभारकला,लोहारकला ,णशविकला,गवंडीकला,पाककला इत्यादी

• सुस्थथर झालेल्या मािसाने कलांना अणिक नेमकेपिा णदला आणि त्यांच्याि सौदंयष णनमाषि केले

त्यामुळे लणलिकलांचा जन्म झाला.लणलिकला जगण्याशी संबद्ध नसिाि.त्यांचा उदे्दश

सौदंयषणनणमषिी करिे हा असिो.

• लणलिकला मािसांच्या ज्ञानेंणियांना सौदंयाषचा आनंद देिाि.त्यावरून त्यांचे दृक, श्राव्य, 

मनोमय असे प्रकार पडिाि.



लणलिकलेची व्याख्या

• सौदंयष णकंवा रस उत्पन्न करिाऱ्या कृिीचे सजषनकौशल्य म्हिजे लणलि
कला –थॉमस मन्रो

• सौदंयष आणि अथषपूिषिा या णनकर्ांनी िोलली जािारी दृष्यकला णकंवा
श्राव्यकला म्हिजे लणलिकला.

• भावना आणि सजषनशील कल्पनाशक्तीचा रेर्ा,रंग,आकृिीबंि ,शब्द
,सूर यापैकी कोित्याही माध्यमािून झालेला लयबद्धआणवष्कार
म्हिजे लणलिकला.



लणलिकलेची व्याख्या

• मानवाच्या ज्या कृिीला अथषपूिष रूपबंि असिो णिला लणलिकला

म्हिावे-क्लाईव्ह बेल

• णवशुद्ध सौदंयाषची लयबद्ध रचना म्हिजे लणलिकला-बा.सी.मरे्ढकर

• भावनेचा अणवष्कार घडविारी कृिी म्हिजे लणलिकला –क्रोचे



लणलिकलांचे वगीकरि

लणलिकला

शाब्दकला

Verbal Art

साणहत्य

संणमश्र कला

Composite Art

नाटक,णचत्रपट

प्रयोगक्षम कला

Performing Art

नृत्य,नाटक,संगीि



नाटकाचे संणमश्र आणि प्रयोगक्षम रूप

• दृक लणलिकला – णचत्र,णशल्प,वासु्त,नृत्य

• श्राव्य लणलिकला- संगीि नाटकाि दृक,श्राव्य,मनोमय अशा िीनही कला.

• मनोमय कला –साणहत्य

• संणमश्र कला - नाटकामधे्य णचत्र,णशल्प,वासु्त या दृष्य कलांचा वापर असिो.नृत्य आणि संगीि

या दृकश्राव्य कलाही नाटकाि असिाि.णशवाय नाटकाची संणहिा भारे्िून णलणहलेली असल्याने

िे साणहत्यही ठरिे.नाटकािील सौदंयाषचा आनंद त्यामुळे डोळे,कान आणि मनाला एकत्रीिपिे

होि असिो .त्याअथाषने नाटक ही संणमश्र कला असिे.

• नाटकाची संणहिा,नाट्यणदग्दशषक,नाट्यप्रयोगाि भाग घेिारे कलावंि,त्यांची वेर्भुर्ा, 

केशभुर्ा,रंगमंच आणि त्यावरील नेपथ्य,प्रकाशयोजना,संगीि,नृत्य या सवाांचा नाटकाशी संबंि

असल्याने नाटक ही संणमश्र कला ठरिे.

• नाटकाचा प्रयोग प्रत्यक्ष रंगभूमीवर सादर होि असिो म्हिून नाटक ही प्रयोगक्षम कलाही

ठरिे.



नाटकाची व्याख्या व स्वरूप
• नृ-नृत्य-नाटक अशी नाटक या शब्दाची वु्यत्पत्ती आहे.

• नाटकािला सवाषि महत्त्वाचा घटक म्हिजे नाट्य. नाटकािील पे्रक्षकांवर
नाट्यप्रयोगाचा ठसा उमटिे गरजेचे असिे.

• नाटक ही दृक-श्राव्य,णत्रणमिूपूिष,कालव्यापी,बहुिेकदा पात्रांद्वारे भाणर्क संवाद
आणि णनभाषणर्क हावभाव ह्ांच्या सहाय्याने एखादं कथानक अणभनणयि
करिारी,नेपथ्य –प्रकाश-रंगवेर्भूर्ा –पार्श्षसंगीि इत्यादी घटकांचा गरज वाटल्यास
वापर करिारी, नटसमुहाने पे्रक्षक समुहासाठी सादर केलेली आशययुक्त, 
प्रणिणचत्रिात्मक ,प्रयोगकला आहे.

• नाटकाि जीवनाची अनुकृिी होि असिे.त्या अथाषने िी प्रणिणचत्रिात्मक कला
असिे.घटना-प्रसंगाच्या माणलकेने उलगडिार कथानकआणि या दोन्हीमुळे
उमलिारं आशयसूत्र ह्ाही गोष्टी नाटकाि असिाि.त्यामुळे नाटकाला काळ व
अवकाश ही पररमाि असिाि.त्या अथाषने िी कालात्म आणि अवकाशात्म कला
ठरिे.



नाटकाशी संबंिीि गोष्टी

• रंगभूमी- येथे रंग याचा अथष आंणगक अणभनय.आणि आंणगक अणभनय जेथे सादर

होिो िे थथान म्हिजे रंगभूमी.

• नट- कोिाचे िरी सोगं आििे म्हिजेच अणभनय करिे .हे जो करिो िो नट.

• नाटककार-जो नाटकािील कथानक रचिो,संवाद णलणहिो.

• णदग्दशषक – जो नाटकाचे सादरीकरि कसे असावे हे ठरविो आणि नट व इिर

पडद्यामागच्या लोकांकडून िे करवून घेिो.

• नेपथ्यकार- नाटकािील घटना कुठे घडि आहेि याचा आभास णनमाषि करिारे

नेपथ्य जो ियार करिो.

• प्रकाशयोजनाकार आणि संगीिकार हेही नाटकाच्या सादरीकरिाि महत्त्वाचे

असिाि.

• वेर्भूर्ाकार आणि रंगकमी (मेकपमन)हे नटाला त्याच्या व्यस्क्तरेखेला साजेसे कपडे

देिाि, रंगविाि.



नाटक या लणलिकलेची प्राचीनिा

• जगभराि णजथे णजथे मानवी वस्ती णनमाषि झाली णिथे णिथे नाटक ही संणमश्र लणलिकला वेगवेगळ्या

पद्धिीने सादर झालेली णदसिे.त्याअथाषने नाटक ही एक प्राचीन लणलिकला आहे.

• भारिाि नाटकाचे प्राचीन रूप णविीनाट्याचे णकंवा यज्ञ वेदीसमोर सादर केलेल्या पौराणिक कथेचे

असे.

• भरिमुनी हा प्राचीन ऋर्ी भारिीय नाटकाचा जनक ठरिो.त्याने भरि मुनीनंी नाट्यशास्त्र या गं्रथाची

णनणमषिी प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यावरून केली असा समज आहे. नाट्यशास्त्राची णनणमषिी इ.स.पू. 

४०० िे इ.स.च्या २ ऱ्या शिकाच्या दरम्यान झाली असावी असे मानिाि .

• भारिीय नाट्यआणि नृत्य शास्त्राची मूळ कल्पना या भरिमुनीचं्या नाट्यशास्त्राि आहे. हे

नाट्यशास्त्र दहा णवभागाि णवभागले गेले आहे.या गं्रथाि ३७ अध्याय आहेि.

• अशी आख्याणयका आहे की देविांनी ब्रम्हदेवास सवषसामान्ांस कळिील असे वेद णनमाषि करण्यास

सांणगिले. त्यावर, त्याने 'नाट्यवेद' म्हिून पांचवा वेद णनमाषि केला.याि, ऋगे्वदािील

पाठ्य,यजुवेदािील अणभनय, सामवेदािील गायन आणि अथवषवेदािील रस घेण्याि आलेि.



प्राचीन भारिीय नाटक-यािुणविी,यज्ञणविी



यक्षगान



कुणचपुडी नृत्य



कुचुपुडी नृत्य



दशाविारी नाटक



भरिनाट्यम



भरिनाट्यम



भरिनाट्यम



भरिनाट्यम



राक्षसमुिा



राक्षसमुिा



भरिाच्या नाट्यशास्त्रािले नाटकाचे स्वरूप

नाटक

नाट्यिमी

शब्द

अणभनय

लोकिमी
मानवी प्रवृत्ती,

काळ,प्रदेश



“णवभावानुभावािव्यणभचारीसंयोगाि रसणनष्पतत्ती”

रससूत्र

नाट्यभाव

णवभाव

आलंबन

उद्दीपन

अनुभाव वाणचक अणभनय

शारीर

अणभनय



प्राचीन भारिीय रंगभूमी प्रामुख्याने अशा देवालयांच्या आश्रयाने

अस्स्तत्वाि आली आणि णटकली



भरिकालीन नाटकाचे णवशेर्

• प्राचीन भारिीय रंगभूमीवर नाट्यप्रयोगाचे स्वरूप ग्रीक व रोमन

रंगभूमीवरील नाट्यप्रयोगांहून पुष्कळ वेगळे होिे. प्रक्षोभक घटना, 

णहंसक कृिी आणि हत्या यांसारख्या प्रसंगांना रंगभूमीवर बंदी होिी.

या नाटकांचा शेवट आनंदपयषवसायी असे.

• कुटंुबािील वेगवेगळ्या नात्याच्या लहानथोर व्यक्तीनंा एकत्र बसून

नाट्यप्रयोगाचा आस्वाद घेिा आला पणहजे,असा दंडक असल्यामुळे

बीभत्स अथवा भयानक रसणनष्पतत्तीला बेिाचाच वाव असे. 

• नाटकािील कथानक पौराणिक ,सािारिपिे देव-दानव युद्धाचे

असे.प्रते्यक पात्र अललडुरष असा आवाज करि रंगभूमीवर येई म्हिून

यांना अललडुरष नाटक म्हिि.िसेच वाद्य खूप वाजवली जाि म्हिून

या नाटकांना िागडिोम नाटक असेही म्हिि.



प्राचीन ग्रीक रंगभूमीचे अवशेर्

(कलोणजयम)



ग्रीक रंगभूमीवर वापरले जािारे मुखवटे



णवणवि नाट्यमुिा-मुखवटे

नाटकाचे दोन प्रकार-शोकांणिका,सुखास्त्मका



अँररस्टॉटल आणि सोफोस्क्लझ

णनयिीप्रिान शोकांणिकेचे जनक



ओणडपस रेक्स

णनयिीप्रिान शोकांणिका

असामान् नायकआणि णनयिीने णनमाषि केलेले असामान् दुुःख



णनयिीप्रिान शोकांणिकेची वैणशष्ट्टे्य

• असामान् नायक- शूर,संपन्न,णनिीमान,उदार इत्यादी गुि
असलेल

• असामान् दुुःख – जे णनयिीमुळे णनमाषि होिे

• नायकाकडून णनयिीमुळे घडिारी छोटीशी चूक (हॅमणशषया)

• नायकाचे अिुःपिन व मृतू्य उदा.सोफोस्क्लसचे इणडपस हे
नाटक

• पे्रक्षकांच्या भावनांचे णवरेचन (कॅथाणसषस) –कारूण्यआणि भय या
अणिररक्त भावनांचे णवरेचन होऊन पे्रक्षकांचे मन किखर,प्रगल्भ
होिे.



शेक्सपीयर

“मािसाचा स्वभाव हीच त्याची शोकांणिका”



हॅमे्लट आणि ऑथेल्लो नाटकांिील दृष्य

स्वभावप्रिान शोकांणिका

अणिणवचार आणि अणिसंशयाचा शेवट दुुःखाि



स्वभावप्रिान शोकांणिकेची वैणशष्ट्टे्य

• असामान् नायक

• त्याच्या किृषत्वाचा चर्ढिा आलेख

• त्याच्या स्वभावािील एखाद्या गुिाचा अणिरेक

• उदा.अणिणवचार,अणिसंशय,अणिणवर्श्ास,अणिमहत्त्वाकांक्षा

• नायकाचे अिुःपिन व मृतू्य

• संपूिष कुटंुबाची िूळिाि,अनेकांचे मृतू्य

• पे्रक्षकांना कॅथाणसषसचा अनुभव



हेनरीक इबे्सन



डॉल्स हाऊस :सामाणजक समस्यप्रिान शोकास्त्मका



सामाणजक समस्याप्रिान शोकास्त्मकेची वैणशष्ट्टे्य

• सवषसामान् मध्यमवगीय नायक

• सामाणजक व्यवथथांमिून णनमाषि झालेली समस्या

• थथळ णदवािखाना

• चचाष,वादणववादांचा नाटकांि समावेश

• नाटकािील सामाणजक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न णकंवा सामाणजक

पररविषनासाठी बंडखोरी करिारी मािसे



सुखास्त्मका: स्वरूप

• णवसंगिी हे सुखास्त्मकेचे मुख्य कारि.िात्काणलकिा ही मयाषदा.

• सामान्ाहून सामान् नायकआणि त्याचा िांदरटपिा हे णवनोदकारि

• मानवी स्वभावािील वा कृिीिील णवसंगिी दाखवून हास्य णनमाषि
करिा करिाच पररविषन सुचविे.सामाणजक सुिारिा सुचविे हे
प्रयोजन.

• ऍंणटडोट,फासष,पॅरेडी,आयरनी, सॅ्लपस्स्टक कॉमेडी,बॅ्लक कॉमेडी
असे शोकास्त्मकेचे णवणवि प्रकार

• शेक्सणपयर,मोणलयर,जॉजष बनाषड शॉ हे काही महत्त्वाचे
सुखांणिकाकार



कॉमेडी ऑफ एरसष आणि णमडसमर नाईटस डर ीम




