
आधुनिकवाद,अन्य समकालीि नवचारप्रणाली आनण मराठी िवकथा

आधुनिकवाद, अस्तित्ववाद, व्यस्तिवाद या नवचारप्रणाली ींची वैनिषे्टय, मराठी िवकथा



आधुनिकवादाची ठळक वैनिष्ट्ये

१. प्रचनलत सानित्यनवषयक सींकेतव्यवसथाींची मोडतोड

२.रूपाच्या अिेक िक्यता धुींडाळत रािणे

३.व्यस्तिनिष्ठ अिा आींतररक अिुभवािा अग्रक्रम

४.जीविाच्या असींबद्धतेचे भाि

५. मािवी मिाच्या व्यनमश्रतेचे भाि

६. दुबोधतेचा स्वीकार



आधुनिकवादािी निकटचे िाते असणारी समकालीि नवचारप्रणाली
अस्तित्ववाद

• ताींनिक प्रगतीमुळे मािवी स्वातींत्र्यावर पडणाऱ्या मयाादा

• त्यातूि निमााण िोणारा आत्मदुरावा(परात्मता)

• मािवी जीविाला व्यापूि रानिलेली नचींता

• सारतत्वापेक्षा अस्तित्वाला नदले गेलेले मित्त्व

• पारींपररक मूल्ाींिा िकार देऊि स्वािुभवानधनष्ठत अिा अस्सल मूल्ाींचा िोध

•स्वतःसारखे असण्याचे धैया

• अस्तिवाच्या प्रगाढतेसमोरील मािवी नवचारििीचे दौबाल्

• प्रते्यक निणाय अींधारात माडलेली उडी



व्यस्तिवाद - वैनिष्ट्ये

•आधुनिकवादामधे्य व्यिीचे अस्तित्व कें द्रसथािी आल्ामुळे व्यस्तिवाद िी
नवचारप्रणालीिी आधुनिक कथिात्मक सानित्यात मित्त्वाची ठरली.

• सवंकष सत्ता िाती असलेला समाज आनण त्याच्या सते्तच्या नवरोधात उभी
रािणारी , स्वतःतील क्षमताींचा नवकास करू पािणारी , या प्रयत्नात अिेकदा
अपयिी िोणारी व्यिी िे दोन्ही मिायुद्धाींच्या कालखींडातील पाश्चात्य
सींसृ्कतीला आकार देणारे एक मित्त्वाचे आियसूि वाटले.

• समाजानवषयी आनण सामानजक सींसथाींनवषयीचा सींिय िािी व्यस्तिवादातूि
उदयाला आला.



िवकथेची वैनिष्ट्ये

• यींियुगीि सींसृ्कतीमुळे यींिाचा गुलाम झालेला अगनतक

मािव, िास्त्ाींिी निमााण केलेल्ा िव्या िव्या नवध्वींसक

अस्त्ाींिी बावरलेला मािव, भोवतालच्या पररस्तसथतीिी

जमविू घेता ि आल्ािे आतल्ा आत गुदमरलेला मािव

िा मराठी कथेचा नवषय झाला.

• मिोनवशे्लणाच्या तींिाचा आश्रय करूि िी कथा

माणसाच्या मिात खोलवर दडूि बसलेल्ा सुप्त व

अधासुप्तआिाआकाींक्षाींची, दबलेल्ा नवकाराींची व नवकृत

भाविाींची नचिे रींगवू लागली.

• कथेिे आपले बाह्य स्वरूप व आकारिी

बदलला. १९४५ सालािींतरच्या काळातील कथेत िोत

असलेला िा अींतबााह्य बदल प्रामुख्यािे अरनवींद गोखले

(१९१९), गींगाधर गाडगीळ (१९२३), पु. भा. भावे (१९१०-

८०) आनण व्यींकटेि माडगूळकर याींच्या कथाींतूि

स्पष्टपणे जाणवू लागला.

• १९४३-४४ िींतर िे िवे कथालेखक नक्षनतजावर चमकू लागले व

त्याींच्या कथेचे स्वरूपिी जुिी चाकोरी सोडूि िवे स्वरूप धारण करू

लागले.

• या िव्या लघुकथाींमधूि जीविाचे अनधक वािव, अनधक सूक्ष्म

आनण अिुभवाींच्या नवनवध पातळ्ाींवरूि घडणारे दिाि िोऊ

लागले. ती मािवी मिाचा खोलवर वेध घेऊ लागली. मािवी

मिाच्या आतील गाभ्यापयंत जाण्याचा प्रयत्न करतािा त्यात एक

प्रकारचे कुतूिल निमााण झाले; सींिोधकवृत्ती बळावली. अमुकच

एक प्रकारचा अिुभव कलानवषय िोऊ िकतो िी समजुत िािीिी

झाली, त्यामुळे अिुभूतीच्या कक्षा रीं दावल्ा.

• िैनतकआनण अिैनतक या दोि टोकाच्या भूनमका घेण्यापेक्षा ििैनतक

भूनमकेतूि वािवाकडे पानिले पानिजे असे िवकथाकार साींगू

लागले.

• कथेतीलआिय, नवषय व अनभव्यिी अिा तीििी पातळ्ाींवर

िवकथा प्रयोगिील ठरली.

• मिािगरी वािव रींगवणाऱ्या िवकथाींतूि अस्तित्ववादी जानणवािी

व्यििोऊ लागल्ा.



अस्तित्ववादी जानणवा

• नित्िे, िायडेगर या तत्वज्ाींिी मािवी अस्तित्व िी स्तसथर
विू िसूि ती एक अस्तसथर घटिा आिे िे स्पष्ट केले. 
Being And Nothingness , Being And 
Becoming चा म्हणजे असतेपणाचा व िून्यतेचा व
असतेपणाचा व िोत असण्याचा नवचार या पाश्चात्त्य
तत्वज्ाींिी केला. 

• माणूस आपल्ाला कळतो असा नवश्वास आधुनिक
काळाच्या प्रारींभी उदयाला आलेल्ा नवज्ािामुळे
अिेकाींिा वाटत िोता पण दुसऱ्या मिायुद्धािींतर िाच
नवश्वास ढासळला. 

• प्रते्यक विुला एक सत्व असते असे ऍररस्टॉटलिे
म्हटले िोते पण माणसाचे असे एकमेव सत्व साींगताच
येणार िािी असे िायडेगरिे स्पष्ट केले.कारण माणूस
त्याच्या पररस्तसथतीिुरूप सतत घडणारी गोष्ट आिे. 
आपले अस्तित्व, आपल्ा जगण्याचे अथा , आपली
ओळख माणसाला स्वतःलाच बिवावी लागते आनण
त्यासाठी त्याचे जगणे िा कायमचा सींघषा असतो असे
तत्वज्ाींिा जाणवले.

• सािा, नसमॉि दी बोव्हा यासारखे नवचारवींत
अस्तित्ववादाची माींडणी करू लागले.सािािे माींडलेली
कािी सूिे खालीलप्रमाणे –

१. मी आिे, आपण सवा आिोत

२. देव िािी

३. मी जे कािी निणाय घेतो ती एक अींधारात घेतलेली
उडी असते.माझा निणाय िी सवास्वी माझी जबाबदारी
आिे. तो चुकला तर मी माझे पालक, नितनचींतक, देव, 
दैव कोणालाच दोष देऊ िकत िािी.

४. माझ्या प्रते्यक निणायाचे ओझे मलाच वानिले पानिजे. 
ते कीं टाळवाणे आिे.बरेचदा निरथाकिी आिे.

५.त्यातच मृतू्य अटळआिे िी जानणविी छळणारी आिे.

६. समाज नकीं वा दुसरी व्यिी माझ्या अस्तित्वावर
पररणाम करत असते आनण त्यामुळे माझे जगणे एक
ढोींग िोते.



आधुनिक युगातील माणूस – नसनसफस की बेलाक्वा



िायडेगर – मािवी अस्तित्वआनण मृतू्यची जानणव

• माणूस जोपयंत नजवींत असतो
तोपयंत कधीच पररपूणातेला
पोिोचलेला िसतो.

• जगात असूििी िेिमी आपण
अजूि पररपूणा िािी िेच माणसाला
जाणवत असेल तर मृतू्यिींतर त्याच्या
पररपूणातेकडे जाण्यासाठीची धडपड
पूणाच सींपते.

•आपलीं अस्तित्व मयाादीत
काळापुरतेच असणार आिे िीच
माणसाच्या धडपडीमागची जानणव
असते.



ज्ााँ पॉलसािा

• स्वातींत्र्य िा माणसाला नमळालेला एक
िापच आिे.कारण एकदा का त्याला
जगात फेकले गेले की जे कािी तो
करतो त्याला तोच पूणातः जबाबदार
राितो.

• माणसे ‘आपणस्वतींि आिोत’ अिी
स्वतःची फसवणूक करत कृतक
नवश्वासात (bad faith) जगत राितात.

• जीविाला अथा देणे िे तुमच्यावरच
अवलींबूि आिे.



िवकथाकार –गींगाधर गाडगीळ,अरनवींद गोखले

• मराठी सानित्यात कथा या सानित्यप्रकारातील त्याींच्या योगदािामुळे त्याींिा 'िवकथेचे

अध्वयूा' असे सींबोधले जाते. त्याींिी िवकथेमधे्य िवनिनमाती घडवूि आणली.कथेचे िवे

वळण नवकनसत करण्याचे शे्रय गंगाधर गाडगीळ याींचेकडे जाते. गाडगीळ आपल्ा

कथेतूि वाचकाींसमोर मिोरम नचि रेखाटतात, एकरूप िोतात. सींज्ा प्रवािी लेखि

स्वप्नाचा प्रयोग लेखिात केला.’नकडलेली माणसे’, ‘भागलेला चाींदोबा’,’तलावातले चाींदणे’

या गाडगीळाींच्या कािी गाजलेल्ा िवकथा ठरतात

• अरनवींद गोखले-‘िेअर कनटींग सलूि’ िी त्याींची पनिली कथा पुण्याच्या सर परिुरामभाऊ

मिानवद्यालयाच्या नियतकानलकात इ.स. १९३५मधे्य प्रनसद्ध झाली. त्यािींतर त्याींिी

साडेतीििेहूि अनधक कथा नलनिल्ा. त्याींच्या बऱ्याच कथा, िजराणा (१९४४) ते दानगिा

(१९७२) पयंत प्रनसद्ध झालेल्ा पींचवीस कथासींग्रिाींत समानवष्ट करण्यात आलेल्ा

आिेत. ‘कातरवेळ ’, ‘मींजुळा’, ‘ररिा’, ‘कॅक्टस’, ‘नवघ्निती’ ह्या त्याींच्या कािी नविेष

उले्लखिीय कथा िोत.



पु.भा.भावे आनण व्यींकटेि माडगुळकर

• पु.भा. भावे याींच्या ‘सतरावे वषा’ या कथेतूि पनिल्ाींदा
पौगींडावसथेतील तरूणाच्या मिात निमााण िोणाऱ्या
लैंनगक भाविाींचे आनण त् वयातील मुलाींच्या मिातीस
मािनसक उलथापालथीचे नचिण केले गेले.त्याींच्याच
रूप या कथेत कल्पिारम्यता आनण वािव याींच्यातील
नवरोधाभासस्पष्ट झाला.

• व्यींकटेि माडगुळकराींिी प्रारींभी उपेक्षीत ग्रामीण
माणसाींची व्यस्तिनचि ‘माणदेिी माणसीं’ या आपल्ा
कथासींग्रिातूि रींगवली. िी व्यस्तिनचि त्या माणसाींच्या
दाररद्र्याचे, कष्टाचे आनण इरसालपणाचे नचिण
करणारी िोती तिीच ती ििरातल्ा निवेदकाची त्या
वािवाबद्दलची अिनभज्ता व खींत व्यिकरणारी
देखील िोती.माडगुळकराींिी त्याींच्या ‘सनवास मोटार’
सारख्या कथेतूि गावातील परींपरागत ,िैनतक
जगण्यावर आधुनिक यींिाींचे आनण त्यासोबत
आधुनिक मुल्ाींचे िोणारे आक्रमण नकती ताण निमााण
करू िकते ते दाखवले.



िवकथाकाराींिींतरचे कथाकार

• जी.ए.कुळकणी- प्रनतकाींचा वापर, गूढ
प्रारब्धवादी कथा.

• िरच्चींद्र नचरमुले- मािवी िात्याींचे पुल
उलगडूि दाखवणाऱ्या कथा

• गौरी देिपाींडे- मध्यमवगीय सुनिनक्षत
स्त्ीची बदलणारी धीट मािनसकता
व्यिकरणारी कथा.

• अरूण साधू- बदलते राजकीय, 
सामानजक वािव, बदलती मािवी
मुले् दाखवणाऱ्या कथा

• ि.मो.मराठे- बदलत्या वािवात
बदलणारी मािवी मुले् दिावणाऱ्या
कथा



धन्यवाद


