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पे्लटो-ग्रीक साहित्यशाा्त्रज्ञ

• सॉके्रटीस, पे्लटो या ग्रीक तत्वज्ञाांचे हवचाि
िे इ.स.पूवष ३िे ४थे शातकातील आिेत. 

• पे्लटोचे लेखन सांवादरूप िोते आहि ते
रिपब्लिक या ग्रांथात समाहवष्ट आिे.

• रिपब्लिकच्या हवशेार्तः ३ऱ्या आहि १०व्या
भागात पे्लटोने कला व साहित्यासांदभाषत
कािी ताब्लत्वक चचाष केली आिे.कलेचे
स्वरूप जीवनाच्या अनुकृतीचे असते िे
पे्लटोने सवषप्रथम साांहगतले.



पे्लटोचे तत्वज्ञान-गुिेचे रूपक

• पे्लटो अशाा एका िाज्याची कल्पना माांडतो
की ज्यात सवाांना आनांद हमळेल.त्याच्या
मते सुख आहिआनांद या दोन हभन्न गोष्टी
आिेत. 

• पे्लटोने गुिेत अडकलेल्या कैद्याांचे रूपक
वापरून सत्यआहिआभास यातील फिक
साांगण्याचा प्रयत्न केला.त्याच्या मते
समाजातील बहुसांख्य पािांपरिक
रूढीपिांपिाांच्या सापळ्यात अडकलेले
असतात.अज्ञानामुळे ते सावल्याांना हकां वा
आभासाांनाच सत्य समजत असतात.

• कला सामान्य मािसाांच्या मनातील अज्ञान
वाढवेल, त्याांना खऱ्या ज्ञानापासून दूि नेईल
असे पे्लटोला वाटते.



पे्लटेचा अनुकृती हसद्ाांत

• पे्लटोच्या मते कलेतील अनकृती िी मूळ वसू्तपेक्षा वेगळी, हतिकस असते.उदा. ईश्वि मािसे हनमाषि कितो
आहि नाटककाि या मािसाांपासून नाटकातील पािे िांगवतो.िी अनुकृती असते.

• ईश्विहनहमषत मािसे िी सत्य असतात ति कलाकृतातील पािे िी सत्य नसतात.

• कलाकृतीत हनसगाषची अनुकृती असते.प्रत्यक्ष हदसिाऱ्या वसू्त, व्यक्ती याांचे एक वेगळेच जग कलावांत िांगवत
असतो.हतला अपिसृष्टी म्हिता येईल असे पे्लटो म्हितो.ईश्विाने हनमाषि केलेली सृष्टी िी अस्सल सृष्टी ति
कलावांताने कलाकृतीत िांगवलेली सृष्टी िी नक्कल सृष्टी असे पे्लटोचे मत िोते.

• पे्लटोच्या मते कलेचा, साहित्याचा सते्तशाी(प्रत्यक्ष अब्लस्तत्वाशाी) कािीिी सांबांध नसतो.उलट साहित्य व अन्य
कला मािसाांना नकली ज्ञान देत असतात असेिी पे्लटो म्हितो.

• पे्लटोच्यामते कला पिावलांबी आिेत.त्या स्वयांभू नािीत.त्या असत्यआिेत.आहि कलावांत या कलाांच्या आधािे
आदशाष िाज्यातील नागिीकाांना अांधश्रद् बनवतील,त्याांना स्वप्निांजन किायला प्रवृत्त कितील म्हिून त्याांना
िद्दपाि किावे.

• िोमि या तत्कालीन मिाकवीच्या ओडेसी व इहलयड या मिाकाव्यावि पे्लटोने कडक टीका केली िोती. या
मिाकाव्यात कवीने देवाांना मािसाांसािखे चुका किताना दाखवले आिे िे लिान मुलाांच्या मनावि वाईट
परििाम किेल असे पे्लटो म्हितो.



पे्लटोचे कलाहवर्यक दृहष्टकोन

• पे्लटोच्या कला व साहित्यहवर्यक हवचािाांवि
त्याच्या जीवनाकडे पािण्याच्या दृहष्टकोनाचा , 
तत्वज्ञानाचा खूप प्रभाव आिे.

• पे्लटोने त्याच्या तत्वज्ञानात ऐांहिय , अनुभवजन्य
ज्ञानाला कमी लेखले आिे.पे्लटो असे मानत
िोता की इांहियगोचि वसू्त या सतत
बदलिाऱ्या, अनेक व हवनाशाी असतात.पि
या अब्लथथिपिामागे, अनेकत्वामागे आहि
हवनाशाीपिामागे कािी एकसूिीपिा आिे. 
यालाच पे्लटो सत्व म्हितो.िे सत्वआपल्या
ऐांहिय ज्ञानाचा हवर्य नसून ते बुब्लद्गम्य असते
असे पे्लटो दाखवतो.

अनुभवपूवष ज्ञान (बुब्लद्गम्य)

सत्व(एक,शााश्वत,अस्सल)

अनुभवजन्य ज्ञान (इां हियगम्य)

वसू्त (अनेक,हवनाशाी)                

ज्ञानाचा आभास (मनोगम्य)

कला (अनेक,हवनाशाी,नक्कल)



पे्लटोने मानलेली शे्रिीव्यवथथा

• पे्लटोच्या मते प्रते्यक वसू्तचे एक सत्व असते आहि
त्यावि त्या वसू्तचे अब्लस्तत्व हकां वा सत्ताशाा्त्रीय
थथान अवलांबून असते.

• सवष वसू्तांच्या सत्वाांना सामावून घेिािे एक सत्व
असते.ते सवोच्च असते.ज्याला आहदसत्व(Good)
म्हिता येईल.

• पे्लटोच्या मते आहदसत्वाची अनुकृती कािागीि
कितात आहि वसू्त हनमाषि कितात.ति कलावांत
त्या वसू्तचे अनुकिि हचि, हशाल्प, साहित्यात
कितात त्यामुळे या कला मूळ सत्वापासून दोन
पातळ्या दूि गेलेल्या असतात. 

• अशााप्रकािे कला िी अनुकृतीची अनुकृती ठिते.ती
सत्वज्ञान देऊ शाकत नािी.

आदिसत्व अमूर्त

आहदसत्वाची अनुकृती प्रत्यक्ष वसू्त(मूतष)

अनुकृतीची अनुकृती कलाकृती (आभास/प्रहतमा)



ऍरिस्टॉटल

• ऍरिस्टॉटल िा पे्लटोचा
हशाष्य.(इ.स.पूवष ३िे ४थे शातक)

• त्याने त्याचे साहित्यहवर्यक हवचाि
पोएहटक्स या ग्रांथात माांडले आिेत. 
पिां तु त्या ग्रांथाचा जेमतेम अधाष भागच
उपलब्धआिे.

• केवळ साहित्य िा ऍरिस्टॉटलचा
अभ्यासहवर्य नव्हता. व्याकिि,
वकृ्तत्वशाा्त्र,जीवशाा्त्र,  
िाज्यशाा्त्र अशाा अनेक हवर्याांत
त्यानेच प्रािांभीचे सांशाोधन केले िोते



ऍरिस्टॉटलचा अनुकृती हसद्ाांत

• कला िी जीवनाची सजषक अनुकृती आिे.

• िी अनुकृती हववहक्षताची नसून म्हिजेच वसू्तची नसून
वसू्तमधील वैहश्वक सत्वाची असते.

• ऍरिस्टॉटल जिू पे्लटोला उत्ति देत आिे असे िा हसद्ाांत
वाचताना जािवते.

• ऍरिस्टॉटल कलेतील अनुकृतीला नक्कल मानत नािी. 
उलट तो कलेचे हवश्व िे प्रत्यक्षातील हवश्वापेक्षा वेगळे आिे
िे पटवून देतो.

• सोबत असलेली गायीची हचिे पािा.प्रते्यक हचिकािाला
गाय वेगवेगळ्या प्रकािे िां गवावी असे वाटले आिे कािि
त्याला जािवलेले गायीचे सत्व वेगवेगळे आिे.हुबेहुबता िी
अनुकृती नसते ति स्वतःच्या मनाला जािवलेले वसू्तचे
सत्व कलाकृतीतून अहभव्यक्तकििे िी अनुकृती
ठिते.याच प्रकािे एकच हशावाजी मिािाज पिां तु प्रते्यक
कादांबिीकािाने, नाटककािाने त्याांना वेगवेगळ्या प्रकािे
शाब्ाांतून अहभव्यक्तकििे िी सजषक अनुकृती ठिते.



वेगवेगळ्या

हचिकािाांनी

िांगवलेली पलांगाांची

हचिे वेगळी का

िोतात?

कािि प्रते्यकाची

ममषदृष्टी हभन्न

म्हिून एकाच

वसु्तची

कलाकृतीत

िोिािी अनुकृती

हभन्न िोते.



हशावाजी मिािाज कोिाला कुिबी कुलभुर्ि, 

शेातकऱ्याांचे कैवािी वाटतात, कोिाला

हिांदुनृहसांि वाटतात, कोिाला जािता िाजा

वाटतात , कोिाली श्रीमान योगी वाटतात

आहि कोिाला शाांभुिाजाांचे दुःखी हपता

हदसतात.

प्रते्यक लेखकाची ममषदृष्टी वेगळी असल्याची

िी खुिच आिे.अनुकृतीत िी ममषदृष्टीच

मित्त्वाची ठिते असे ऍरिस्टॉटलला साांगायचे

आिे.



ऍरिस्टॉटलचा अनुकृती हसद्ाांत

• ऍरिस्टॉटलने अनुकृतीचा सांबांध हनसगाषशाी जोडला.त्याच्यामते कलावांताला हनसगाषचे जे रूप
जािवते हकां वा भावी काळात िा हनसगष कसा असावा असे त्याला वाटते ,ती जाहिव तो
कलाकृतीत व्यक्तकितो.त्यामुळे कलाकृती िी एक स्वतांि हनहमषती प्रहक्रया असते.या
हनहमषतीप्रहक्रयेत कलावांताची अनुभूती, अहभरूची, त्याच्या सांवेदना, भावना व कल्पना याांचा
हमलाप िोऊन कलाकृती हनमाषि िोते.

• ऍरिस्टॉटल बाह्यसृष्टीला स्वयांभू मानत नािी.त्याच्या मते प्रते्यक वसू्त नैसहगषकरित्या िळूिळू
बदलत जाऊन, पूिष िोऊन जे रूप दाखवते ते हतचे पूिष रूप असते.जे स्वयांभू(वसू्तने
हमळवलेले) असते.हनसगष उपजत िे पूिषत्व कोित्याच वसू्तांना देऊ शाकत नािी.कालौघात
ते पूिषत्व वसू्तांना प्राप्त िोते.

• कलावांत आपल्या कल्पनाशाक्तीने, सांवेदनेने अपूिष सृष्टीला पूिषत्व देतो.. प्रते्यक वसू्तचा पूिष
हवकास िोिे िी कलेची प्रकृती असते असे ऍरिस्टॉटल म्हितो.त्याच्या मते कलावांताला
हदसिािे सत्य गतीशाील व बदलते असते.ते मूळ सत्यासािखे अपरिवतषशाील नसते.



ऍरिस्टॉटलच्या मते कलावांताचे वेगळेपि

• ऍरिस्टॉटलच्या मते प्रकृतीमधील (हनसगाषतील)प्रते्यक वसू्त पूिषत्वासाठी धडपडत
असते.पि या धडपडीत अनेक अडथळे हकां वा व्यत्यय हनमाषि िोत असतात.त्यामुळे
प्रकृतीमधे्य अपूिषत्व असते.

• कलावांत, कवी जेव्हा प्रकृतीची अनुकृती आपल्या कलेतून माांडतात तेव्हा प्रकृतीमधील
अपूिषत्वाला पूिषत्व देण्याचा प्रयत्न कितात.थोडक्यात प्रकृतीचे आदशाष रूप कलावांत प्रकट
कितात.त्यामुळे ऍरिस्टॉटल कलेला दुय्यम न मानता मित्त्वाचे थथान देतो.ऍरिस्टॉटलच्या
मते कलावांत जेव्हा प्रकृतीची अनकृती कित असतो तेव्हा तो हतच्या बाह्यरूपापेक्षा हतच्या
आांतरिक रूपाला(सत्वाला) अहधक मित्त्व देतो.प्रकृतीमधील एकसािख्या हदसिाऱ्या
अनेक गोष्टी ांतून कलावांताला सवषसाधािि तत्व हकां वा एक सत्व जािवत असते.या सत्वाचे
आदशाष ,परिपूिष रूप कसे असावे िेिी कलावांताला सांवेदनशाक्तीमुळे जािवत असते. 
म्हिूनच तो प्रत्यक्षातील वसू्तची केवळ हुबेहुब नक्कल कित नसतो ति स्वतःला जािवलेले
वसू्तच्या सत्वाचे पूिषत्व तो आपल्या कलेतून सादि कित असतो. म्हिूनच कलाकृती सुांदि
िोते असे ऍरिस्टॉटल मानतो.



ऍरिस्टॉटलची कलाहवर्यक भूहमका

• ऍरिस्टॉटलच्या मते कलेत व्यक्त झालेली हनसगाषची अनुकृती िी कलावांताच्या मनातील
प्रहतमा असते.ते वसू्तचे सांभाव्य रूप असते.

• कलावांत जीवनाचे जिू कलेतून पुनरिहनमाषि कित असतो असे ऍरिस्टॉटल म्हितो.िे
कल्पनात्मक पुनहनषमाषि कलावांत करू शाकतो िेच त्याचे वेगळेपि, मोठेपि असते.

• ऍरिस्टॉटलच्या मते अनांत वसू्तांतील सत्वाचा, साधाििाचा अांशा नेमका पकडता येिे िे
कलावांताच्या प्रहतभेचे लक्षि असते.िा अांशा तो आपल्या कल्पनेच्या सिाय्याने पुन्हा हनमाषि
करून त्याला पूिष, आदशाष रूपात कलाकृतीतून सादि कितो.कलावांताच्या
कल्पनाशाक्तीमुळे िे नवसजषन अहतशाय प्रभावी बनते आहि त्यामुळेच ते िहसकाांना
सौांदयाषची प्रहतती देत असते.

• िे रूप घडवताना कलावांताने त्या हवश्वात्मक परिमाि हदल्यानेच ते अहधक प्रभावी
िोते.ताहकष कतेच्या पलीकडे जाऊन कलावांताने जीवनाची अनुकृती केलेली असल्याने
िहसकाांना ती अनुकृती आदशाष वाटते. पि त्याचवेळी ती त्याांना सांभवनीय आहि
हवश्वसनीयिी वाटते.



धन्यवाद !
कलावांताांनी आपली ममषदृष्टी जपली

तिच अनुकृती कलात्मक िोते


