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APPENDIX 1
(WHETHER OBJECTIVES WERE ACHIEVED)

1. In the process of Re-reading of history of Marathi plays, with subaltern
perspective, it was observed that majorly the focus was male dominated
and the mention of female playwrights was just with the flow without any
acknowledgement to their writings. Though there is mention of few of the
female playwrights, they are negligible.
2. Another objective of the research is to trace whether there are more
number of female playwrights other than the playwrights mentioned in the
volumes which are too meager. In search of the above, the researcher has
visited number of libraries and checked the available catalogues, which
were later meticulously read and analyzed. The process unfolded the fact
that there were/are considerable number of female playwrights with their
literary work.
3. The final objective of the research is to look into the contribution of the
female playwrights in the field of Literature and theatre. Their contributions
were analyzed by employing different approaches –Gyno-criticism, Feminist
Criticism & cultural criticism etc. Due to these approaches the researcher
could critically assess the contribution of female playwrights by considering
the strengths and weaknesses of their writings and bring out objectively the
value of their work.
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APPENDIX 2
ACHIEVEMENTS OF THE PROJECT

1. The history of Marathi plays can be traced back to mid 19th century till date,
in the form of different volumes. These volumes are of significance as they
have proved to be having the broader reference value in the academic
world of Marathi Literature. People from varied cultures who are interested
in knowing about Marathi plays, to the large extent depend on and gather
information through these volumes. They perceive these volumes to be the
authentic source of information/ knowledge. But these volumes were to a
very great extent lopsided or skewed with respect to gender. This
lopsidedness was/is seen due to the gender bias which was due to the
process of socialization which can also be called as gender discrimination.
This type of lopsidedness existing in the written volumes was brought at
the surface level due to the subaltern perspective adopted by researcher.
2. In the process of discovery of more female playwrights, it was found that
two of the female playwrights namely Smt. S. Kale and Smt. Vanita Desai
have touched the most sensitive issues such as caste system. They
displayed this in their writings (Dharmkalank and Sangeet Maharachi Por)
which can be considered to be the bold step in then Indian society.
Unfortunately these writings have never become the part of the significant
volumes.
3. The contributions of female playwrights is more in the content aspect than
that of the skills of theatre. But there are some scripts of female
playwrights which has the capacity to display theatrical experience
profoundly. In other forms of literature such as novel, story and poem
female writers were/are rarely handle the genre of humor. But to certain
extent they have shown this capacity in their script writing of drama.
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APPENDIX 3
SUMMARY OF THE FINDINGS

सारांश
सामािजक/सां कितक यवहाराचे आिण या यवहारामागील राजक य हेतूंचे पुनवा#चन करणारा सबा%टन#
जाणीवक'(ी )ि*कोन हा , तुत अ.यासिवषयाचा वैचा1रक आधार आहे. ‘सबा%टन# टडीज’अंतग#त क7ले जाणारे
इितहासलेखनाचे ,य न, इितहासलेखनाचे आिण इितहासाचा अ;वयाथ# लाव=याचे >ीवादी )ि*कोनातून सु@
असलेले ,य न हे या वैचा1रक भू1मक7चे मूत# @प आहे. मुBय,वाही इितहासलेखनातील गृहीतकांना ,Dिच;हां1कत
क@न ,चिलत इितहासलेखनामEये अनु यूत असणाFया िपतृसGाक धारणा आिण >ीला गौण लेखणाFया अनेक
राजक य संरचना यांकडे लI वेधणे हे >ीवादी इितहासलेखनातील गाभाभूत िवचारसूJ आहे. सा1ह य आिण
समीIा यवहारातही हेच सूJ कितशील असलेले 1दसते. सा1ह य यवहारांतग#त िलंगाधा1रत सGाक'( आिण या
सGाक'(ाकडे पाह=याचा >ीवादी समीIेचा सबा%टन# जाणीवक'(ी )ि*कोन , तुत अ.यासिवषयाKया )*ीने िवशेष
महLवाचा आहे. या )ि*कोनातूनच >ीवादी समीIेने सा1ह याKया िवMेषणाKया संदभा#त >ीसा1ह यक'(ी
अ.यास1दशा सुचिव%या आहेत. , तुत अ.यासकाने सादर क7ले%या िवMेषणाला उपरोO सैPांितक भू1मक7चे
अिधQान आहे.
>ीवादी समीIा यवहार सा1ह यिन1म#ती,िRयेकडे तसेच सा1ह याचे िवMेषण करणाFया समीIा यापाराकडे
राजक य भू1मक7तून पाहतो. या दो;ही IेJांतील पुSषसGाक'(ी िलंगभावा मक राजकारण उघड क@न दाखिवणे, हे
या समीIािवचाराचे अURमाचे उ1V* आहे. यामुळे >ीवादी समीIापPती हे एक ‘राजक य संभािषत’ (political
discourse) ठरते. सा1ह य आिण समीIा यापारातील िलंगभेदािधिQत राजकारणाचे भान येणे हा >ीवादी समीIेचा
एक टZपा आहे. तर या IेJात वावरणाFया िलंगभेदािधिQत राजकारणाला शह देणे हा >ीवादी समीIेचा पुढील टZपा
आहे. >ीपुSषलेखकांKया वाङ्मयीन कतृ# वाचा सा1ह य,कारसापेI आढावा घेणाFया वाङ्मयेितहासाचे सू^म वाचन
करणे, सा1ह यसमीIा यवहार आिण सा1ह येितहासलेखनातील पुSषलेखक1हतक'(ी वृG_ना पृQपातळीवर आणणे हा
>ीवादी समीIेचा राजक य अURमाचा मुVा आहे. वाङ्मयाKया इितहासात >ीपुSषलेखकांचे सज#ना मक कतृ# व
अधोरेिखत कर=यासाठी 1द%या जाणाFया अवकाशात भेद असतो का? >ीलेखकांचे कतृ# व अनुaेखाने टाळले जाते
का? >ीलेखक आिण >ीिलिखत सा1ह याचे सीमांतीकरण (Marginalization) क7ले जाते का? याचा
काटेकोरपणे शोध घेणे >ीवादी समीIा यवहारात अिभ,ेत असते. वाङ्मयाKया इितहासात >ीलेखकांचे
सीमांतीकरण होत अस%यास यामागील िलंगभेदा मक राजक य भू1मका उघड करणे, हे >ीवादी
समीIािवचारचौकटीचे िवचारसूJ आहे. >ीिलिखत सा1ह याचा वतंJपणे अ.यास कर=याची गरज आहे का? हा
,D याच चचbतून पुढे आला आहे. सा1ह याचे िलंगसापेI वगcकरण करावे क क@ नये, यासंदभा#त >ीवादी
समीIािवचारात िविवध मतमतांतरे आहेत. एलेन शोवॉ%टरने ‘सा1ह याचे िलंगसापेI वगcकरण करणे ही >ीवादी
समीIािवचाराची राजक य िनकड आहे’ असे प* ,ितपादन करीत िलंगाधा1रत अ.यासाचे महLव अधोरेिखत क7ले
3

आहे. इितहासात दडप%या गेले%या >ीलेखकांचा अ;य संदभ#साधनांKया माEयमातून शोध घेत >ीलेखकांKया
सा1ह याची परंपरा िसP कर=याचा ,य न करणे, >ीसा1हि यकांना क'( थानी ठेवून वतंJ इितहासलेखनाचा ,क%प
उभा करणे ही >ीवादी समीIापPतीतील अ.यास1दशा याच भू1मक7चे प1रणत @प आहे. याच अ.यासचौकटीतून
ऐंशी न वदीKया दशकात >ीलेखनाची परंपरा जाणीवपूव#क शोध=याचे वतंJ ,क%प मोgा ,माणावर सु@ झालेले
1दसतात. वुमेन राय1टंग इन इं1डया (सुझी था@ आिण क7. लिलता), >ी सा1ह याचा मागोवा हा चार खंडांचा
Uंथ,क%प (मराठी भाषा भिगनी मंडळ), भारतीय भाषांतील >ीसा1ह याचा मागोवा (१८५० ते २०००) खंड १
आिण २ (सा1ह य,ेमी भिगनी मंडळ) इ यादी ,क%प, पाच संतकवियJी (इंदुमती शेवडे), >ीमुO Kया उqा या
(मृणािलनी जोगळेकर), >ीिलिखत कादंबFया : ,ेरणा आिण ,वृिG (िवsा देवधर), >ीिलिखत मराठी कादंबरी :
१९५० ते २०१० (अSणा ढेरे), ि>यांची नवकथा : वाटा आिण वळणे (मंगला वरखेडे) ही पु तक7, डॉ.
पुuपलता राजापुरे-तापस आिण डॉ. भारती िनरगुडकर या दोन >ीअ.यासकांचे अनुRमे >ीसमीIक आिण
>ीकादंबरीकार या दोन िवषयांवरील िवsापीठ अनुदान आयोग पुर कत बृहद ,क%प ही यासंदभा#तील ठळक
उदाहरणे wहणून सांगता येतील.
>ीवादी समीIापPतीतील सबा%टन# जाणीवक'(ी )ि*कोनातील सूJांKया आधारे मराठी नाxेितहासाचे
सू^म वाचन क7ले असता पुढील काही मुVे ,कषा#ने पुढे आले आहेत.
क7. ना. काळे (मराठी वाङ्मयाचा इितहास खंड पाचवा भाग - दुसरा), अ. ना. देशपांडे (आधुिनक मराठी
वाङ्मयाचा इितहास), गो. म. कyलकणc आिण व. 1द. कyलकणc संपा1दत Uंथ (वाङ्मयाचा इितहास खंड सहावा भाग प1हला), डॉ. िव.भा.देशपांडzचा लेख (मराठी वाङ्मयाचा इितहास : खंड सातवा भाग दुसरा), िव. पां. दांडेकर
(मराठी नाxसृ*ी - खंड दुसरा), मकरंद साठे (मराठी रंगभूमीKया तीस राJी- एक सामािजक राजक य इितहास हा
िJखंडा मक ,क%प) आदी अ.यासकांनी क7लेले नाxेितहासाचे लेखन या सैPांितक चौकटीतून तपासून पा1हले
असता पुSषनाटककारांचे वाङ्मयीन आिण रंगभूमीिवषयक कतृ# व अधोरेिखत करणे हा नाxेितहासकारांचा
अURमाचा मुVा अस%याचे प*पणे पुढे येते. अ.यासकांKया या )ि*कोनाचा अप1रहाय# प1रणाम wहणजे सोनाबाई
क7रकर, काशीबाई फडक7, 1हराबाई पेडणेकर, मालतीबाई दांडेकर, शांताबाई िनसळ, उमाबाई सह>बुPे,
मालतीबाई बेडेकर ,भृत_Kया नाxलेखनाची wहणावी िततक दखल नाxेितहासकारांनी घेतलेली नाही.
यासंदभा#तील दुसरा महLवाचा मुVा असा क सा1ह येितहासातील सा1ह य,वाह, सा1ह य,कारिनहाय अU वाचे }ेय
पुSषलेखकांKया अनुषंगाने शोधले गेले आहे आिण यांKयापैक च एकाला 1दले गेले आहे. >ीलेखकांKया संदभा#त
हा मुVा फारसा िवचारात घेत%याचे 1दसत नाही. >ीनाटककारांमEये आs वाचा मान कोणाचा? हा मराठी
सां कितक िव~ातील अ यंत महLवाचा मुVा दीघ# काळ दुल#िIत राहणे हे याच मानिसकतेचे प1रणत @प आहे, असे
wहणता येते. या ,Dाला वाचा फोड=याचे काम •येQ अ.यासक डॉ. तारा भवाळकर आिण डॉ. द. 1द. पुंडे यांनी
क7ले आहे. डॉ. तारा भवाळकर आिण डॉ. द. 1द. पुंडे यांKया अनुRमे ‘आs मराठी >ी नाटककार’ आिण ‘प1हली
(?) >ी नाटककार’ या लेखांमEये आs >ीनाटककार कोण? यािवषयी सिव तर चचा# कर=यात आली आहे.
वा तिवक पाहता, मराठी सा1ह य यवहारात दीघ# काळ 1हराबाई पेडणेकर या प1ह%या >ीनाटककार आहेत
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अशा,कारचा समज @ढ होता. परंतु ही ऐितहािसक व तुि थती आहे का?, असा ,D उपि थत करीत डॉ. तारा
भवाळकर आिण डॉ. द. 1द. पुंडे यांनी आs >ीनाटककाराKया संदभा#तील अनेक महLवाचे मुVे पृQपातळीवर
आणले. नाxलेखनाचा काळ, सं1हता,काशनाचा काळ असे अनेक िनकष समोर ठेवून व तुि थती शोध=याचा
,य न क7ला. नाxलेखनाचा काळ हा िनकष समोर ठेवला तर काशीबाई फडक7 या आs>ीनाटककार ठरतात. माJ
एखाsा सा1ह य,काराचे, सा1ह य,वाहाचे आs व ठरिव=याचा िनकष हा संबंिधत लेखनाचे ,काशनवष# हा मानला
जातो. १८९६ मधील संगीत छJपती संभाजी नाटक हे प1हले >ीिलिखत ,कािशत नाटक अस%यामुळे सोनाबाई
क7रकर या िनःसं1द„धपणे आs >ीनाटककार आहेत, हे ऐितहािसक वा तव डॉ. तारा भवाळकर आिण डॉ. द. 1द.
पुंडे यांKया चचbतून पुढे आले आहे.
आतापय…त क7ले%या दीघ# िववेचनातून , थािपत नाxेितहासात >ीनाटककार आिण >ीिलिखत नाटक7 हे
िवषय उपेिIत रा1हले आहेत, ही व तुि थती समोर आली आहे. >ीनाटककारांKया संदभा#तील नाxेितहासातील ही
उदासीनता दूर कर=याKया राजक य हेतूने मधुरा कोरा‡े यांनी >ीनाटककारांची नाटक7 (२००२) हे पु तक िल1हले
आहे. >ीनाटककारांKया नाटकाचा वण#ना मक पPतीने आढावा घेणारे हे एक महLवाचे पु तक आहे.
>ीनाटककारांKया मूळ सं1हतांचा शोध घेत तसेच अ;य संदभ#साधने आधारभूत मानीत मराठी नाxवाङ्मयाKया
इितहासात नˆदही नसले%या अनेक >ीनाटककारांKया कतृ# वाचा प1रचया मक आलेख मधुरा कोरा‡े यांनी सदर
पु तकात मांडला आहे. मराठी नाxेितहास जाणून घेणाFया व िवशेष वाने >ीनाटककारांचा अ.यास क@ पाहणाFया
अ.यासकास मधुरा कोरा‡े यांKया पु तकाचा संदभ#Uंथ wहणून िनि‰तपणे उपयोग होऊ शकतो. माJ मराठी
नाxपरंपरा, मराठी रंगभूमी यांKया संदभा#तील >ीनाटककारांचे नेमक7 योगदान काय? समकालीन सामािजक,
सां कितक, राजक य अवकाशाशी >ीिलिखत नाटकांचा कोण या ,कारचा संबंध आहे? >ीिलिखत नाटकांतून
मांड%या गेले%या ,Dांचा सामािजक अवकाश कोणता? तो तसा अस=याची कारणे कोणती? >ीिलिखत नाटकांचे
संरचनेKया अंगाने असेलेले वेगळेपण कोणते? या आिण यासारBया अनेक ,DांKया आधारे >ीनाटककारांचा आिण
>ीिलिखत नाटकांचा िच1क सक अ.यास होणे गरजेचे आहे. ‘सा1ह याचे िलंगसापेI वगcकरण ही राजक य िनकड
आहे’ हा सबा%टन# जाणीवक'(ी )ि*कोन आधारभूत मानून >ीिलिखत नाटकांची परंपरा आिण >ीिलिखत नाटकांचे
}ेयाप}ेय सिव तरपणे अधोरेिखत करणे हे , तुत अ.यासिवषयाचे राजक य उ1V* आहे. सबा%टन# जाणीवक'(ी
)ि*कोनाचा हा राजक य आशय गृहीत ध@न १८९६ ते २०१० या कालखंडातील >ीिलिखत नाटकांचा अ.यास
क7ला असता पुढील काही मुVे अधोरेिखत होत गेले.
जात, िलंग, वण#, ,देश आिण भाषा या तरांवर दु‹यम पातळीवर असणाFया समाजाने
सा1ह यिन1म#तीसारBया ‘पांढरपेशा’ कलेकडे वळ=याची 1हंमत करणे हे सामािजक)uxा अथ#पूण# आहे. सामािजक
आिण सां कितक सGाक'(ापासून दूर असणाFया/ठेव%या गेले%या समूहाचा सGाक'(ापय…त पोहोच=याचा ,य न
wहणजे सामािजक अवकाशाKया िवरोधात पुकारलेले बंड आहे. िलंगभेदािधिQत समाजरचनेKया संदभा#त हा मुVा
िवचारात घेताना सामािजक आिण सां कितक यवहाराKया क'( थानी पुSष आहे आिण प1रघावर >ी आहे.
वाभािवकच, पुSषसGाक यव थेतील Œान आिण िन1म#तीची IेJं दीघ# काळ पुSषाKया एकािधकारशाहीने
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गजबजलेली होती/काही ,माणात अजूनही आहेत. (अथा#त, ,ारंभीKया टZZयावरील पुSष जातीय पातळीवर
उŽ थानी असलेले पुSष आहेत, हेही लIात •यायला हवे.) सामािजक प1रवत#नाKया गितमान असणाFया ,िRयेत
समाजाची गरज wहणून एका िविश* टZZयावर >ी या दो;ही IेJांत येऊन दाखल झाली आिण वतःचा सIम सिRय
सहभाग नˆदवू लागली हे वा तव सव#}ुत आहे.
,ारंभीKया टZZयावर सा1ह यिन1म#तीKया IेJात ि>यांनी ,ामुBयाने किवता, कथा, कादंबरी या
सा1ह य,कारांमEये लेखन क7लेले 1दसते. इ.स.१८९६मEये प1हले >ीिलिखत नाटक पु तक@पात ,कािशत झाले
आहे. यामुळे ि>यांनी इतर सा1ह य,कारांKया तुलनेत नाxलेखनास उशीरा सुSवात क7ली असे wहणता येणार नाही.
माJ एक•ण नाxेितहासाचा आढावा घेतला तर पुSषनाटककारांKया तुलनेत >ीनाटककारांचे आिण >ीिलिखत
नाटकांचे संBया मक ,माण कमी अस%याचे िनदश#नास येते. इ.स. १८९६ ते इ.स. २०१० या साधारणपणे
११४ वषा…Kया कालावधीतील >ीिलिखत नाटकांचे संBया मक पातळीवर िववरण क7ले तर पुढील िचJ समोर येते.
>ीिलिखत नाटकांचा ,ारंभिबंदू १८९६ हा आहे. या ,ारंभिबंदूपासून १९१५पय…त wहणजे साधारणपणे
प1ह%या वीस वषा…त सोनाबाई क7रकर, काशीबाई फडक7, 1हराबाई पेडणेकर आिण िग1रजाबाई क7ळकर या फO चार
ि>यांनी नाxलेखन क7लेले 1दसते. १९१५ ते १९५० Kया आसपास >ीनाटककारांKया संBयेत वाढ होऊन हे
,माण वीस ते बावीसKया घरात पोहचलेले 1दसते. १९५० ते २०१० या साठ वषा…Kया काळात साधारणपणे
सGरKया आसपास >ीनाटककार न याने नाxलेखनIेJात उतरलेले 1दसतात. १८९६ ते २०१० या
कालखंडातील >ीनाटककारांचे दशकसापेI गुणोGर काढले तर १९४० ते १९७० या चार दशकांत >ीनाटककार
मोgा ,माणावर नाxलेखन करीत अस%याचे िनदश#नास येते. आ‰या#ची बाब wहणजे १९८० ते २०१० या
कालखंडात >ीनाटककार आिण >ीिलिखत नाटकांचे ,माण पु;हा खूपच कमी झालेले 1दसते. वा तिवक पाहता,
१९८० नंतर >ीिलिखत सा1ह याचा वतंJ wहणावा असा ,वाह मराठी सा1ह यात िनमा#ण झाला आहे. माJ गे%या
तीस चाळीस वषा…त >ीलेखकांनी ,ामुBयाने कथा, किवता, लिलतलेखन आिण कादंबरी या सा1ह य,कारांत लेखन
क7लेले 1दसते. या काळात नाxलेखनाकडे वळले%या ि>यांची संBया साधारणपणे पंधरा ते वीसKया आसपास
आहे. ‘सई परांजपे ते मनि वनी लता रव_(’ हा या काळातील >ीनाटककारांचा ढोबळ wहणता येईल असा आलेख
आहे. सुलभा ठकार, रेखा बैजल, •योती wहापसेकर, सुषमा देशपांडे, वसुधा पाटील, जय}ी घारपुरे, मेधा तेलंग,
,Œा दया पवार, इरावती किण#क, िवभावरी देशपांडे हे या आलेखातील काही दुवे आहेत. वर नˆदिवले%या
तपिशलाव@न १९४० ते १९७० हा चार दशकांचा काळ वगळला तर >ीिलिखत नाटकाKया परंपरेत ,ारंभीKया
आिण अखेरKया टZZयावर >ीनाटककार आिण >ीिलिखत नाटक7 यांचे ,माण अ य%प आहे, ही बाब प*पणे
पृQपातळीवर येते. संBया मक पातळीवर मांडणी करायची झा%यास इ. स. १८९६ ते इ. स. २०१० या
जवळपास ११४ वषा…Kया दीघ# काळात लेखन करणाFया >ीनाटककारांची संBया साधारणपणे ऐंशीKया आसपास
आहे तर नाटकांची संBया जवळपास दीडशे इतक आहे. यापैक साधारणपणे पंधरा नाटक7 ही भाषांतर, अनुवाद
1क“वा @पांतर,िRयेतून मराठी नाxपरंपरेत येऊन दाखल झाली आहेत. >ीनाटककार आिण >ीिलिखत नाटकांKया
संदभा#तील ही उपल”ध आकडेवारी नाxवाङ्मयाKया IेJातील ि>यांची असलेली अभावU तता सूिचत करणारी
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आहे. नाxलेखना,माणेच नाx,योगाशी िनग1डत 1द„दश#न, नेप–य, ,काशयोजना इ यादी जबाबदाFयांKया
संदभा#तही ि>यांचा सहभाग तुलनेत कमीच असलेला 1दसतो.
नाxIेJातील ि>यांKया अ%प सहभागाची कारणे कोणती याचा शोध घेतला असता , थािपत यव थेतील
ि>यांना उपल”ध असणारा सामािजक अवकाश यासंदभा#त महLवपूण# भू1मका बजावताना 1दसतो. >ीिशIणाकडे
पाह=याचा उदारमतवादी िवचारधारेतील )ि*कोन आिण नाटकासारBया समूहिनQ कलेसाठी अप1रहाय# असणाFया
मुO सामािजक वावरावर असणारी बंधने या मु—sांचा मागोवा या िन1मGाने घेणे गरजेचे आहे. या िविश* सामािजक
पया#वरणात नाxलेखन क@ पाहणाFया >ीनाटककारांना वतःची नाटक7 ,कािशत करणे आिण यांचे ,योग करणे
अ यंत आ हाना मक ठरते, ही व तुि थती आहे. नाटक हा ,योगशरण सा1ह य,कार अस%यामुळे नाटककाराने
)क}ा य माEयमाचे भान ठेवून लेखन करणे अपेिIत असते. असे कर=याक1रता नाटककाराजवळ रंगभूमी आिण
रंगिच;हांबVलची साIरता असणे गरजेचे असते. एकोिणसा या शतकाचा उGराध# आिण िवसा या शतकाKया
पूवा#धा#तील ि>यांचे दु‹यम सामािजक थान आिण यांKयावरील बंधने लIात घेता वर नमूद क7ले%या अपेIा
ि>यांKया संदभा#त , यIात येणे जवळपास अश˜य आहे. पुSषिलिखत नाटकांतील >ीपाJांची भू1मका कर=यासाठी
ि>या उपल”ध होत नस%यामुळे पुSषनट दीघ# काळ ‘>ीपाटc’ wहणून काम करत होते, हा इितहास सव#Œात आहे.
नाटकात आिण िचJपटात काम कर=यास कyलीन घरातील ि>यांवर असलेले िनब…ध, अिभनयाKया IेJात काम
करणाFया ि>यांKया संदभा#त उपि थत क7ले गेलेले कyलीन –अकyलीनतेचे ,D हे महारा*šाKया सां कितक
इितहासातील कळीचे मुVे आहेत. या कारणांमुळेच पांढरपेशा ि>यांचा ‘रंगभूमी’ या समूहा}यी थलावकाशाशी
संबंध ये=याची श˜यता अ यंत कमी होती. •या काही तुरळक ि>या १९३०Kया आधी मराठी रंगभूमीवर काम
करीत हो या या ,ामुBयाने िनwन जातवगा#तील ि>या हो या, याचीही नˆद इितहासात आहेच. वर नमूद क7ले%या
िविवध कारणांमुळे ि>यांना रंगभूमीचे याकरण समजून घे=याची फारशी संधी उपल”ध हो=याची श˜यता न हती.
ि>यांKया सामािजक अिभसरणावर असले%या मया#दांमुळे तालमीसाठी हजर राहणे, नाटक उभे राह=यासाठी
आवœयक असणाFया अ;य मानवी आिण भौितक >ोतांपय…त पोहोचणे ही बाब यांKयासाठी wहणावी िततक सहज
वाभािवकपणे उपल”ध होणारी न हती. या आिण यासांरBया काही यावहा1रक कारणांमुळे एक•ण मराठी
नाxेितहासात >ीनाटककारांचे ,माण कमी असलेले 1दसते. साधारणपणे १९३०Kया दशकात तथाकिथत कyलीन
घरातील ि>यांनी नाटकात काम कर=यास ,ारंभ क7लेला 1दसतो. पारंप1रक अथा#ज#नIेJाKया पलीकडे असणाFया
कलाIेJात सहभागी हो=याची संधी ि>यांना उपल”ध क@न देणारा हा काळ आहे. या सग•या सामािजक
ि थ यंतरामुळे >ीचा सामािजक अवकाश १९३०Kया दशकात अिधक िव तृत झाला, हे खरे आहे. नाxलेखनाचा
कालिनहाय तुलना मक अ.यास क7ला तर १९३० ते १९५० या दोन दशकांKया काळात >ीनाटककार अिधक
,माणात नाxलेखनIेJात उतर%याचे प* होते. पुSषिलिखत नाटकांतील >ीपाJ रंगिव=यासाठी पुSषांना >ीपाटc
wहणून काम करावे लागणे आिण >ीिलिखत नाटकांनी बाž कारणांमुळे मोgा ,माणावर पुSषपाJिवर1हत असणे
यामागे , थािपत यव थेचा िलंगािधिQत )ि*कोन कितशील आहे, असे wहणता येते.
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इ.स. १८९६ ते इ.स. २०१० या कालावधीतील ब तांश >ीनाटककार ‘¡ा¢ण’ जातगटाशी संबंिधत
आहेत. 1हराबाई पेडणेकर, चं(ाबाई िशंदे, विनता देसाई, वसुधा पाटील, ,Œा दया पवार यांसारBया अजून काही
नाटककारांचा येथे अपवाद करता येईल. (}ीमती एस. काळे आिण मनि वनी लता रव_( यांKया जातगटािवषयी
सं1द„धता आहे.) कथा, कादंबरी, किवता आिण आ मकथन हा सा1ह य,कार हाताळणाFया >ीलेखकांचा या )*ीने
धावता आढावा घेतला तर, ,ारंभीKया टZZयावरील >ीलेखक ,ामुBयाने ¡ा¢ण जातीतील असलेले 1दसतात.
, थािपत यव थेतील सGासंरचनांKया उतरंडी लIात घेता, पुSषसGाक यव थेत दु‹यम तरावर असलेली ¡ा¢ण
>ी जातसGाक यव थेत क'(वतc तरावर असते. यामुळे ि>यांसाठी उपल”ध असणाFया सोयीसवलत_चा लाभ
प1ह%यांदा ¡ा¢ण जातीतील >ीला 1मळणार हे प*च आहे. (‘िझरपणीKया िसPांता’ची आठवण हायला हरकत
नाही.) या ;यायाने कथा, किवता, कादंबरी, आ मकथन आिण नाटक यापैक कोणताही सा1ह य,कार
हाताळणाFया सुSवातीKया टZZयावरील ि>या ¡ा¢ण जातीतील असणे वाभािवक ठरते. माJ टZZयाटZZयाने किवता,
कथा, आ मकथन आिण कादंबरी या सा1ह य,कारांशी िविवध जातगटांतील ि>या जोड%या गेले%या 1दसतात.
¡ा¢ण, ब जन, दिलत, आ1दवासी, भट˜या िवमुO ि>यांचे लेखन या )*ीने िवचारात घेता येईल. अ;य
सा1ह य,कारांमEये लेखन करणाFया >ीलेखकांKया संदभा#त खुला झालेला जातीय अवकाश नाटकाKया संदभा#त
माJ फारसा खुला झाला आहे असे 1दसत नाही. , थािपत यव थेत सवा#िधक खालKया मान%या जाणाFया
जातगटांतील >ीनाटककारांचे मराठी रंगभूमीवरील अि त व एखाद दुसरा अपवाद करता जवळ जवळ नाहीच, हे
याच वा तवाचे प1रणत @प आहे. दिलत >ीनाटककार कमी अस=याचे मम# पुSषसGाक आिण जातसGाक
}ेिण यव थेशी िनग1डत आहे, असे wहणता येऊ शक7ल.
•या >ीनाटककार मया#1दत अथा#ने का होईना पण या काळातील सामािजक/सां कितक यवहारात वावरत
हो या 1क“वा •या >ीनाटककारांना समकालीन रंगभूमी आिण सां कितक यवहारात काय#रत असणाFया 1क“वा या
यवहाराशी जोडले%या असणाFया समकालीन पुSषनाटककारांचा, रंगकमcचा संपक£ उपल”ध झाला, िविवध ,कारचे
सहकाय# लाभले ते >ीनाटककार आिण यांनी िल1हलेली नाटक7 यांची मराठी नाx यवहारात आिण
समीIा यवहारात तुलनेत अिधक दखल घेतली गेली, ही व तुि थती आहे. उदाहरणाथ#, 1हराबाई पेडणेकरांचे संगीत
दा1मनी, मुOाबाई दीिIत यांचे जुगार ही नाटक7 तुलनेत मोgा ,माणावर चचbत रा1हली. िग1रजाबाई क7ळकर यांची
पुSषांचे बंड, गृ1हणीभूषण ही नाटक7 महLवाची आहेत यात शंका नाही. माJ ती याकाळातील सामािजक/
सां कितक पया#वरणात वतःची ओळख िनमा#ण क7ले%या िग1रजाबाई क7ळकर यांनी िल1हलेली नाटक7 आहेत, हा
मुVा िवशेष महLवाचा ठरला आहे असे 1दसते. या पा~#भूमीवर सां कितक यवहारात वावर नसले%या }ीमती एस.
काळे, मालती तzडुलकर, विनता देसाई यांसारBया नाटककारांची सामािजक)uxा महLवाचा िवषय ,भावीपणे
मांडणारी, या िवषयाकडे पाह=याचा नवा मू%या मक )ि*कोन देणारी नाटक7 फारशी पुढे येऊ शकली नाहीत. या
नाटकांची फारशी चचा#ही झालेली 1दसत नाही, असे 1दसते. , थािपत नाx यवहारात पुSषनाटककारांKया तुलनेत
>ीनाटककार असा सां कितक)uxा वंिचत समूहाचा गट क7ला तरीही >ीनाटककार ही पु;हा एकसंध कोटी उरत
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नाही. पुSष रंगकम¦चा पा1ठंबा लाभले%या / न लाभले%या, ,काशात येऊ शकणाFया/ न शकले%या अशा अनेक
तरांवर ‘>ीनाटककार’ ही कोटी भागलेली आहे, हा मुVा िवशेष वाने अधोरेिखत क7ला पा1हजे.
सा1ह यिन1म#तीचे क'( हा सा1ह य यवहारातील कळीचा मुVा आहे. साधारणपणे सां कितक सGा •या
समाजगटाKया हाती एकवटलेली असते या समाजाचा भौगोिलक ,देश कलेचे सGाक'( बन=याची श˜यता अिधक
असते. मु(णोGर मराठी सा1ह याचा या िनकषाKया आधारे िवचार क7ला असता, िवsेचे माहेरघर मानले जाणारे पुणे
आिण वासाहितक काळात औsोिगक क'( झालेले मुंबई शहर ही ,ारंभीKया टZZयावरील मराठी सा1ह यिन1म#तीची
क'(ं रा1हली आहेत. साधारणपणे सGर ऐंशीKया दशकात िभ‡ जातगटांतील आिण गावखे¨ातील सुिशिIत समाज
सा1ह यिन1म#ती क@ लाग%यानंतर सा1ह यिन1म#तीKया क'(ाबाबतची गिणते काही ,माणात बदलू लागलेली 1दसतात.
एकिवसा या शतकातील लेखकांचा या )*ीने आढावा घेतला तर मुंबई, पुणे या एक7काळKया सां कितक क'(ांची
एकािधकारशाही पूण#पणे बाजूला पडलेली 1दसते. या पा~#भूमीवर >ीलेखकांचा िवचार क7ला असता साधारणपणे
१९८०नंतर किवता, कथा आिण आ मकथन या सा1ह य,कारांशी संबंिधत असणारे >ीलेखक काही ,माणात का
होईना मुंबई, पुणे या क'(ाKया प1रघाबाहेर रा©न लेखन करताना 1दसतात. नाटक या ,योगशरण सा1ह य,काराKया
संदभा#त माJ अपवाद वगळता अगदी ,ारंभापासून आGापय…त मुंबई आिण पुणे या दोन सा1ह यक'(ांतूनच ,ामुBयाने
नाxिन1म#ती होताना 1दसते. या सव# तपिशलांचा धावता आढावा घेतला तरी, अपवाद वगळता ब तांश >ीिलिखत
नाटक7 मुंबई 1क“वा पुणे शहरातील छापखा;यांमEये छापली गेली आहेत 1क“वा िविवध ,काशनगृहांतून ,कािशत झाली
आहेत, हे प*पणे पुढे येते. मुंबई, पुणे ही शहरे वगळता जळगाव, अमरावती, नागपूर, सांगली आिण को%हापूर या
1ठकाणी , येक एखाद दुसरे नाटक ,कािशत झालेले 1दसते. असे हो=यामागे नाटक या सा1ह य,काराची
,योगिनQता, नाx,योग यश वी हो=यासाठी आवœयक असणाFया ,ेIकांची उपल”धता, ,योगिनQ
सा1ह य,काराची समूहसापेIता, ि>यांKया सामािजक अवकाशावरची ,देशसापेI बदलत जाणारी बंधने आदी
अनेक मुVे महLवपूण# भू1मका बजावताना 1दसतात.
>ीनाटककारांनी ऐितहािसक, पौरािणक, सामािजक, िवनोदी, दिलत, राजक य आिण आEयाि मक
आशयसूJे असलेली नाटक7 िल1हली आहेत. मराठी रंगभूमीचा ,ाण असले%या संगीत नाटका,माणेच नृ यनाटक,
फास#, युटोिपअन शैलीतील नाटक, मुOनाx अशा रचनाबंधांमEये नाxाशय गुंफत >ीनाटककारांनी आशय आिण
आकितबंध अशा दो;ही तरांवर मराठी रंगभूमी समृP कर=याचा ,य न क7लेला 1दसतो. सोनाबाई क7रकरिलिखत
संगीत छJपती संभाजी नाटक हे नाटक मराठीतील पु तक@पात आलेले प1हले नाटक ठरते. या नाटकाचा िवषय
ऐितहािसक संदभा…शी नाते सांगणारा अस%यामुळे >ीिलिखत प1हले मराठी नाटक ‘ऐितहािसक नाटक’ आहे, असे
wहणता येते. काशीबाई फडक7 आिण 1हराबाई पेडणेकर या दो;ही नाटककारांची प1हली नाटक7 ही अनुRमे संगीत
सीताशुPी आिण संगीत जय(थिवडंबन अशी आहेत. याचा अथ# ही दो;ही नाटक7 पौरािणक िवषयाशी संबंिधत
आहेत. मराठी रंगभूमीचा ,ारंभिबंदू wहणून •या नाटकाकडे िनदbश क7ला जातो ते िवuणुदास भावेिलिखत
सीता वयंवर(१८४३) हे नाटकही पौरािणक नाटकच आहे. वर नमूद क7ले%या तपिशलाव@न सुSवातीKया टZZयावर
पुSष आिण >ीनाटककारांKया नाटकातील आशय हा पौरािणक 1क“वा ऐितहािसक घटना, यO यांKयाशी संबंिधत
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असलेला 1दसतो. असे होणे हे िन1म#ती,िRयेKया सुSवातीKया टZZयावर वाभािवकही आहे. नाटकाKया कथानकात
वतंJ िवषय गुंफणे 1क“वा समकालीन राजक य, सामािजक िवषय कथाव तुKया क'( थानी आणणे हा ‘नाटककार’
wहणून आशयाKया पातळीवर होणाFया िवकासाचा पुढचा टZपा आहे. प1रणामी, पुSषिलिखत आिण >ीिलिखत
नाटकांमEये सामािजक, राजक य िवषय यO हायला थोडा अिधक वेळ लागणे, ही अ यंत वाभािवक बाब ठरते.
, थािपत वाङ्मयाKया इितहासाची साI काढली तर पुSषिलिखत प1हले ‘सामािजक नाटक’ wहणून
१८७१ साली ,कािशत झाले%या ,बोधिवsुत अथवा वैरसक7शा (रघुनाथ शंकर अ.यंकर) आिण मनोरमा (म.
बा. िचतळे) या नाटकांचा िनदbश क7ला जातो. माJ सबा%टन# )ि*कोनातून क7%या गेले%या नाxवाङ्मयाKया
इितहासाKया पुनवा#चनातून १८५५ साली िल1हले गेलेले •योितबा फyलेिलिखत तृतीय र न हे प1हले सामिजक
नाटक अस%याचा मुVा पुढे आला आहे. या पा~#भूमीवर >ीिलिखत नाटकांचा िवचार क7ला असता सामािजक िवषय
नाटकाKया क'( थानी यायला िवसा या शतकाचे दुसरे दशक उजाडावे लागलेले 1दसते. १९१२ मEये 1हराबाई
पेडणेकर यांचे संगीत दा1मनी आिण िग1रजाबाई क7ळकर यांचे गृ1हणीभूषण ही दोन वतंJ सामािजक नाटक7 ,कािशत
झाली आहेत. वतंJ सामािजक आशय यO करणारे नाटक िलहायला >ीनाटककारांना पुSषनाटककारांपेIा
साधारणपणे ५७ वषb अिधकची लागलेली 1दसतात. पुSषसGाक यव थेतील ि>यांKया संदभा#तील
सामािजक करणाची ,िRया आिण ितला उपल”ध असलेला सामािजक अवकाश या संदभ#चौकटीत >ीचे ‘लेखक’
wहणून घडणे िवचारात घेतले तर >ीिन1म#त सा1ह याकडे पाह=याचा एक अिधकचा आयाम उपल”ध होऊ शक7ल.
एकोिणसा या शतकाKया उGराधा#तील वैचा1रक आिण सामािजक ,बोधनाKया चळवळीची पा~#भूमी >ीलेखक
आिण यांनी िनमा#ण क7ले%या सा1ह याचे व@प समजून घेताना िवशेष उपयुO ठरते.
एकोिणसा या शतकातील >ीदा यिवमोचनाKया चळवळीत >ीिशIणाKया बरोबरीने बालिववाह,
बालाजरठिववाह, िवधवांKया आचारधमा#वरील िनब…ध, िवधवािववाहास िवरोध आदी अनेक ,D ऐरणीवर आले
होते. संमतीवयाचे िबल, िवधवापुनिव#वाह कायदा संमत क@न घे=यासाठी जनमत तयार कर=याचे आिण
>ीिशIणासाठी लोकमानस अनुक•ल क@न घे=याचे एक महLवाचे माEयम wहणून ‘नाटक’ या सा1ह य,काराकडे
पा1हले जात होते. या कालखंडात लेखन करणाFया पुSषनाटककारांनी बाला-जरठिववाह, बालिववाह,
िवधवापुनिव#वाह, >ीिशIण आदी समकालीन महLवाKया सामािजक ,Dांना आप%या नाटकांतून अधोरेिखत
कर=याचा क7लेला आUही ,य न हे याच )ि*कोनाचे फिलत आहे. १८९६ ते २०१० या साधारणपणे ११४
वषा…Kया ,दीघ# कालखंडात एखाददुसरा अपवाद वगळता उपरोO सामािजक िवषय >ीनाxलेखनाचे क'(वतc सूJ
wहणून साकार होताना 1दसत नाही. गृ1हणीभूषण (िग1रजाबाई क7ळकर, १९१२) आिण ,ेमाची परीIा (शकyंतला
परांजपे, १९३६) यांसारBया दोनचार अपवादा मक नाटकांमधून बालिववाह आिण िवधवापुनिव#वाह हे ,D
उपनाxकथानकाKया @पात साकार झाले आहेत. ,ेमाची परीIा या नाटकात अ1ह%याबाई गोखले या पाJाKया
माEयमातून सक7शा िवधवेचा संदभ# यO झाला आहे. अ1ह%याबाईंनी सक7शा राह=यासाठी क7लेला संघष# हा
नाxावकाशातून साकारले%या घटना,संगाचा भाग झालेला नसला तरी, यांची बंडखोर वृGी अधोरेिखत होईल
अशा एका ,संगाची रचना शकyंतलाबाईंनी क7ली आहे. अ1ह%याबाई कवb फ“डासाठी वग#णी गोळा करायला घरोघरी
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जातात असा एक ,संग नाटकात साकार झाला आहे. एका घरातील रमाबाई नावाची >ी घरात
येणाFयाजाणाFयांसाठी अखंड चहा बनवत आहे, हे अ1ह%याबाईंKया लIात येते. यावर ,ितिRया देताना
अ1ह%याबाईंनी काढलेले उqार पुढील,माणे :
अ1ह%याबाई : अहो, तुwहाआwहा बायकांचा उभा 1दवस चहा कर=यात जातो. याला कांही काळ नाह_,
वेळ नाह_, मु©त# नाह_, क शक•न नाह_. एक 1दवस या पुSषांना चुलीपाशी बसवून सतरा
वेळा भाताचं आधण खाली उतरवायला लावलं पा1हजे! (,ेमाची परीIा, पृ. ५)
अ1ह%याबाईंKया तˆडी असले%या उपरोO संवादातून ‘गृ1हणी’ wहणून >ी करीत असले%या क*ाला/}माला
यव थेत मोल नाही आिण हे मोल असायला हवे याचा आUहही >ीवगा#कडून धरला जात नाही, हे प* होते.
पुSषाKया बरोबरीने >ीनेही वतःचे आिण अ;य >ीचे }म गृहीत धरणे ही बाब }म,ितQेचे मोल नाकारणारी आहे,
ही मू%यजाणीव अ1ह%याबाई सूचकपणे यO करतात. पुSषांकडून असे }म क@न घेणारी पया#यी यव था िनमा#ण
झाली तर कदािचत गृहोपयोगी Iमतांना रा त }ेय दे=याचा सामािजक सं कार Sज=याची श˜यता आहे. सक7शा
िवधवा राह=याचे वातं¬य घेतले%या अ1ह%याबाईंKया संवादातून िलंगभेदातीत }म,ितQेचे आधुिनक भान यO होणे
ही बाब िवशेष महLवाची आहे. , तुत नाटकात लिलताबाई 1कaेदार या पाJाKया माEयमातून िवधवापुनिव#वाहाचा
संदभ# यO झाला आहे. िवशेष wहणजे हा पुनिव#वाह ¡ा¢ण >ी आिण महार जातीतील पुSष असा आंतरजातीय
व@पाचा आहे. नाxांतग#त काळ हा िवसा या शतकाचा पूवा#ध# हा आहे. काळाKया या पा~#भूमीवर लिलताबाई
1कaेदार यांKया पुनिव#वाहाचा संदभ# येणे आिण हा िववाह सामािजक तर)uxा खालKया मान%या गेले%या
जातीतील पुSषाशी झालेला असणे या बाबी िवशेष नˆद घे=याजो„या आहेत. ,ितलोम िवधवापुनिव#वाहाचा िवषय
मांडणारे हे अपवादा मक मराठी नाटक अस%यामुळे या नाटकाला ऐितहािसक महLव आहे. बाला-जरठिववाह,
बालिववाह, िवधवापुनिव#वाह यांसारBया समकालीन सामािजक ,Dां,माणेच >ीिशIण, >ी-पुSष सहिशIण,
ि>यांKया अ.यासRमातील िवषय, गृहोपयोगी कामे व िशIण यांचा अनुबंध जोडणारी पुSषक'(ी मानिसकता ही
आिण अशा ,कारची समकालीन सामािजक जीवनातील अनेकिवध आशयसूJे >ीनाटककारांKया नाटकांमEये
तुरळक ,माणात आढळतात. त कालीन >ीचा सामािजक अवकाश आिण समाजमा;य संक7तांKया ,भावाची
संदभ#चौकट आिण ‘नाxांतग#त काळ’ या मु—sांKया आधारे महLवाKया सामािजक ,Dासंबंधीचे >ीनाटककारांचे
मौन समजून घेता येणे श˜य आहे.
वा तिवक पाहता, एकोिणसा या शतकाची शेवटची तीन दशक7 आिण िवसा या शतकाची प1हली तीन
दशक7 उपरोO सामािजक ,Dांची चचा# त कालीन सामािजक वतु#ळात आिण पुSषरिचत नाx यवहारात मोgा
,माणावर क7ली जात अस%याचे अधोरेिखत होते. या पा~#भूमीवर >ीिलिखत नाटकांचा िवचार क7ला तर शकyंतला
परांजपzसारBया एखाददुसFया नाटककाराचा अपवाद करता >ीदा यिवमोचन चळवळीचा ओझरता उaेखही
>ीिलिखत नाटकांमEये येत नाही, ही खेदजनक व तुि थती आहे. शकyंतला परांजपzनंतर थेट •योती wहापसेकरांKया
मुOनाxांतून हे संदभ# यO झाले आहेत. •योती wहापसेकर या >ीवादी चळवळीतील सिRय काय#क या#
अस%यामुळे भारतीय आिण महारा*šीय प1र,े^यातील >ीदा यिवमोचन चळवळीचा इितहास यांना यातील
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बारीकसारीक तपिशलांसह Œात आहे. >ीसुधारणाचळवळीतील उदारमतवादी टZपा आिण यानंतर १९७५Kया
आसपास आलेला >ीवादी चळवळीचा टZपा यांKया भू1मकांमधील िभ‡ता हा यांKया अ.यासाचा िवषय आहे. या
सग•याचे पडसाद यांनी िल1हले%या नाटकांमEये ठळकपणे उमटलेले 1दसतात. मुलगी झाली हो नाटकाची सुSवात
या )*ीने िवशेष नमूद कर=याजोगी आहे. नाटकाची सुSवात नमनाने क7ली आहे. माJ हे नमन पारंप1रक नमनाचा
आशय मांडीत नाही. तर महारा*šात •यांनी >ीमुO चा पाया रच=यात महLवाची भू1मका बजावली या महा मा
•योितबा फyले यांKया,ती कतŒता यO करणारे हे नमन आहे. िवसा या शतकापय…त >ीजीवनात जे ,D ठासून भरले
होते या ,Dांची नˆद या नमनात आहे. >ीिशIणावर असलेली बंदी, सहजपणे घडणारे बालिववाह,
िवधवापुनिव#वाहावर असलेली बंदी ही यासंदभा#तील काही उदाहरणे होत. राजा राममोहन रॉय, ई~रचं( िवsासागर,
•योतीराव फyले, गोपाळ गणेश आगरकर, महषc धˆडो क7शव कवb, पं1डता रमाबाई, महा मा गांधी, जवाहरलाल
नेह@ आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी >ी,DांKया संदभा#त क7ले%या वैचा1रक ,बोधनाचा आिण कतीKया
पातळीवर क7ले%या सुधारणांचा लोकसमूहाला प1रचय हावा या ,ेरणेतून हे नमन िल1हले गेले असावे. एकोिणसा या
शतकाचा उGराध# आिण िवसा या शतकाKया पूवा#धा#तील >ीमुO चळवळीचा नमनासारBया पारंप1रक आिण कमी
भािषक अवकाश यापणाFया रचनाबंधातून मांडलेला आलेख हा एका ,कारे या चळवळीचे भान आणून देणारा
सामािजक द तऐवज आहे, असे wहणता येईल.
शकyंतला परांजपे, •योती wहापसेकर यांसारखे अपवादा मक >ीनाटककार वगळले तर उव#1रत
>ीनाटककारांनी नाxकथानकाची उभारणी करताना ‘>ीिशIण’, ‘,चिलत िववाहपPतीतील दोष आिण वैवा1हक
सहजीवनाचे नवे पया#य’ या िवषयांची ,ामुBयाने िनवड क7ली आहे. वाभािवकच, >ीजीवनाशी संबंिधत असणारे
अ;य सामािजक ,D >ीिलिखत नाxावकाशाKया कIेबाहेर रा1हले आहेत. ‘नाxांतग#त काळ’ या )*ीने
>ीिलिखत नाटकांचा िवचार क7ला तर >ी,DांKया संदभा#तील काळाचा पुढील टZपा नाटकांतून साकार झाला आहे,
असे 1दसते. महारा*šातील १९३०-३५ Kया आसपास असणारे सामािजक, सां कितक पया#वरण >ीिलिखत मराठी
नाटकांमEये साकार झाले आहे. वाभािवकच, मुल_ना िशIण sायचे क sायचे नाही?, िवधवापुनिव#वाह हायला
हवेत क नकोत?, बालिववाह, बालिववाहातून िनमा#ण होणारे ,D संपवून टाक=यासाठी कायदेशीर पातळीवर काही
धोरणा मक भू1मका •यायला ह यात क नकोत? हे एकोिणसा या शतकाKया उGराधा#त •वलंत असणारे सामािजक
संदभ# >ीनाटककारांKया नाटकांतून साकार झालेले 1दसत नाहीत. वाभािवकच, >ी,DांKया संदभा#तील हा यापक
सामािजक अवकाश >ीिलिखत नाटकांतून अ पिश#त रा1हलेला 1दसतो. बालिववाह, बालाजरठिववाह,
िवधवापुनिव#वाह या िववाहचौकट_शी संबंिधत पPती, धम# आिण पुSषसGाक यव थेने संगनमताने िववाहसं थेKया
संदभा#त क7लेले पुSष1हतसंबंधी राजकारण >ीनाटककारांनी यांKया )ि*कोनातून मांडले असते तर, या काळातील
ि>यांची या ,Dांकडे पाह=याची मू%यभू1मका उपल”ध होऊ शकली असती.
१९३० ते १९५० आिण १९५० ते २०१० या कालखंडातील >ीनाटककारांKया नाxलेखनाचा सुटा
आिण एकिJत आढावा घेतला तर आशयाKया संदभा#त मू%या मक पातळीवर मूलभूत बदल झाला आहे, असे 1दसत
नाही. १९३० ते २०१० या साधारणपणे ऐंशी वषा…Kया दीघ# कालखंडात िग1रजाबाई क7ळकर, Iमाबाई राव,
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मालती तzडुलकर, विनता देसाई, मालतीबाई बेडेकर, िवमल काळे, प-ा गोळे, कyमु1दनी रांगणेकर, शिशकला
आळंदकर, सई परांजपे ते अगदी अलीकडKया मनि वनी लता रव_(, ,Œा दया पवारांपय…त अनेक ि>या नाxलेखन
करीत आहेत, असे 1दसते. या नाटककारांनी >ीिशIण, ल® यव थेतील पुSषक'(ी राजकारण, गितमान सामािजक
प1रि थतीत िववाह ठरिव=याKया पPतीतील अ;य संभा य पया#यांKया अथ#पूण# श˜यता, ल® यव थेशी िनग1डत
वगcय संदभ#, घट फोट कायsाची अप1रहाय#ता, अप य,ा¯ी न झाले%या दांप याचे ,D, कyमारी मातेचा ,D, ,ौढ
कyमा1रक7चा ,D आदी महLवाचे सामािजक ,D नाxकथानकात क'( थानी आणले आहेत. >ीिशIणातून येणारे
आिथ#क वावलंबन, कyटुंबाचे आिथ#क 1हतसंबंध आिण यातून न याने िनमा#ण होणारे >ी,D हे साधारणपणे
िवसा या शतकाKया पूवा#धा#त समाजात मूळ ध@ लागले, असे ढोबळमानाने wहणता येईल. हे ,D एकोिणसा या
शतकात महारा*šीय समाजात अि त वात न हते. याचे कारण असे क , एकोिणसा या शतकाKया साधारणपणे
ितसFया दशकापासून >ीिशIणास ,ारंभ झाला असला तरी काळाKया या टZZयावर अथा#ज#न कर=यासाठी बाहेर
पड=याचा अवकाश >ीला उपल”ध होता का? हा ,Dच आहे. खरे तर, या कारणासाठी घरांतील ि>यांनी घराबाहेर
पडावे याक1रता लागणारे भांडवली यव थेने नंतरKया टZZयावर उभे क7लेले अथा#ज#नाचे पया#यही उपल”ध न हते, ही
व तुि थती आहे. सुिशिIत पुSषांना सामािजक जीवनात वावरताना अनु@प सुिशिIत जोडीदार असणे ही या
टZZयावरील काळाची गरज होती आिण असा जोडीदार उपल”ध क@न घे=याचा माग# >ीिशIणाKया माEयमातून जात
होता. वाभािवकच, या काळातील >ीिशIणाचा संदभ# हा गृ1हणीKया Iमतेचा िवकास हावा आिण काही ,माणात
का होईना वैवा1हक जीवनात बौिPक साहचय# असावे हा होता. यामुळे एकोिणसा या शतकात िल1ह%या गेले%या
1क“वा नाxांतग#त काळ एकोिणसा या शतकाचा उGराध# असणाFया नाटकांमधून >ीिशIणाचा संबंध >ीKया
आिथ#क वावलंबनाशी जोड=याची श˜यता जवळपास नाही, ही सामािजक व तुि थती आहे.
वर नमूद क7%या,माणे १९२०-२५Kया आसपास उŽजातगटातील ि>यांची प1हली िपढी
नोकरीिन1मGाने कyटुंबांपलीकडKया अवकाशात वाव@ लागली. १९३३ मEये ,कािशत झाले%या क•यांचे िनः~ास
(िवभावरी िशSरकर) मधील कथाही अथा#ज#न करणाFया >ीKया संदभा#त या न याने िनमा#ण होऊ पाहणाFया ,Dांकडे
िनदbश करणाFया आहेत. एका बाजूला नोकरी करणाFया >ीची कौटुंिबक अथ#कारणाKया संदभा#तील उपयुOता
आिण दुसFया बाजूला ितKया चा1र¬याKया संदभा#त उपि थत क7%या जाणाFया शंका या वतु#ळात साधारणपणे हा ,D
1फरत असलेला 1दसतो. या बदल या सामािजक पया#वरणात कौटुंिबक अथ#कारणातील >ीचा सिRय सहभाग,
>ीचा वाढलेला सामािजक अवकाश आिण पारंप1रक कौटुंिबक जबाबदाFयांKया संदभा#तील िलंगसापेI
ि थितशीलता यातील संघष#ही याच काळात पृQपातळीवर येऊ लागलेला 1दसतो. वा तिवक पाहता, कौटुंिबक
जबाबदाFयांKया संदभा#त क7वळ ‘गृ1हणी’ wहणून जगणाFया >ीकडून क7%या जाणाFया अवाजवी अपेIा >ीचे शोषण
करणाFया आहेतच. नोकरी करणाFया >ीKया संदभा#त तर या अपेIा अिधक गुंतागुंतीचे ,D िनमा#ण करतात.
बदल या आिथ#क, सामािजक प1र,े^यात >ीKया आयुuयात िनमा#ण झालेली ही ि° तरीय कˆडी हा खरे तर अगदी
आजKया काळातही िवsमान असणारा महLवाचा सामािजक ,D आहे. उपरोO सामािजक पा~#भूमीवर >ीिलिखत
नाटकांचा िवचार क7ला तर पुढील मुVे अधोरेिखत होतात.
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१. कyटुंबाचे अथ#कारण िबघडू नये wहणून नोकरी करणाFया मुलीKया िववाहाKया संदभा#त कyटुंबाकडून क7ली
जाणारी 1दरंगाई आिण यामुळे संबंिधत >ीKया आयुuयात िनमा#ण होणारा संघष# अनेक >ीिलिखत
नाटकांमधून यO झाला आहे. माझा खेळ मांडू दे (सई परांजपे, १९८६ ) आिण सुS“ग (सुनीता
कावळे, २००५) या ,ौढ कyमा1रक7चा ,D हाताळणाFया नाटकांचा येथे िनदbश करता येईल.
२. कौटुंिबक आिण यावसाियक अशा दो;ही पात•यांवरील जबाबदाFयांमुळे >ीKया आयुuयात िनमा#ण
होणारी कˆडी सं. सुधारणेKया भोवFयात (उषा खा1डलकर, १९६१) या एकमेव नाटकातून साकार
झालेली 1दसते. माJ या ,Dाचा वेध घेताना नाटककार उषा खा1डलकरांनी नोकरी करणाFया >ीपाJांचे
वत#न आ यंितक टोकाचे दाखिवले आहे. (दोन वेळचा वयंपाक करणे श˜य नसणे, सासूशी
अपमाना पद भाषेत बोलणे, सासूकडून घरकामासंदभा#त अवा तव अपेIा करणे इ यादी.) नोकरी
करणाFया >ीपाJांKया संदभा#त नाटककाराने ही भू1मका घेत%यामुळे नोकरदार >ीचे नकारा मक िचJ
पुढे येते. वाभािवकच, नोकरी करणाFया >ीची अनेक तरांवर होणारी/क7ली जाणारी कˆडी, घुसमट
यO हो=याऐवजी >ीने गृ1हणीधमा#चे पालन करणेच कyटुंबाKया 1हताचे आहे, अशी पुSषधािज#णी
मू%यजाणीव हे नाटक अधोरेिखत करते.
३. बदल या सामािजक, आिथ#क पया#वरणात िविवध यावसाियक IेJांत ि>यांनी वतःचे कतृ# व िसP
क7ले आहे. •या IेJांत पुSषांची एकािधकारशाही होती या IेJात वतःचे वतंJ अि त व िनमा#ण
करताना ि>यांना आ हानांना सामोरे जावे लागले आहे/लागत आहे. वा तिवक पाहता, यावसाियक
IेJांतील पुSषसGेचा अनुभव घेत वतःला ‘ यO ’ wहणून िवकिसत करीत नेणे हा साधारणपणे गे%या
साठ सGर वषा…तील >ीKया जग=याचा कyटुंबबाž सामािजक संदभ# आहे. माJ >ीिलिखत नाटक7 या
सामािजक अवकाशापासून अ पिश#त रा1हलेली 1दसतात. >ीपाJ आिथ#क)uxा वतंJ आहेत, नोकरी
करणारी आहेत, असे संदभ# नाटकात येतात. माJ यांची नोकरी कोण या ,कारची आहे? नोकरीचे
नेमक7 काय#IेJ कोणते आहे? यािवषयी नाटकात सं1द„धता असलेली 1दसते. (}ीमती एस. काळे, सई
परांजपे, ,Œा दया पवार, मनि वनी लता रव_( यांसारBया काही नाटककारांचा येथे अपवाद करता
येईल.) यामुळे संबंिधत >ीपाJांचा नोकरीKया िन1मGाने होणारा सामािजक अवकाशातील ह तIेप
समजून घेणे श˜य होत नाही. अपवाद wहणून नˆदिवले%या >ीनाटककारांनी यावसाियक IेJांचा उaेख
क7लेला असला तरी, या कyटुंबबाž अवकाशातील >ीपाJांपुढील आ हाने, या अवकाशातील
पुSषसGेने िनमा#ण क7लेले ,D आद_चा संदभ# हे नाटककार यO करीत नाहीत. उलटपIी संबंिधत
>ीपाJांचे कौटुंिबक अवकाशातील ‘मुलगी’, ‘प नी’, ‘सून’ असणेच नाxांतग#त अवकाशात
महLवाचे ठरलेले 1दसते. यामुळे संबंिधत >ीपाJांची कौटुंिबक ना यांKया पलीकडील सामािजक
ओळख यातील गुं यासह नाxांतग#त अवकाशाचा भाग होऊन साकारत नाही. याचा अप1रहाय#
प1रणाम wहणजे >ीिलिखत नाटकांतील >ीपाJे नोकरदार असली तरी या नाटकांचा सामािजक
अवकाश ‘कyटुंबा’Kया अवकाशापुरताच मया#1दत राहतो, असे wहणता येते.
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उपरोO िववेचनाKया पा~#भूमीवर एक गो* प*पणे नमूद करायला हवी ती अशी क , >ीजीवनातील
बदलले%या संदभा…चा, यांतील गुं यांचा >ीिलिखत नाटकांनी फारसा िवचार क7लेला नाही. नोकरदार >ीKया
कˆडीबाबत लोकमानस जाग@कपणे िवचार क@ शक7ल अशी मू%यजाणीवही या नाटकांनी िनमा#ण कर=याचे धाडस
क7लेले नाही. माJ >ीजीवनातील या बदल या संदभा…बाबत सकारा मक/नकारा मक ,ितिRयांचे दश#न उपरोO
नाटकांमधून घडत अस%यामुळे या नाटकांनी सामािजक आशयाKया संदभ#चौकटी काही ,माणात बदल%या
अस=याची श˜यता गृहीत धरता येते.
िवधवापुनिव#वाह 1क“वा बालिववाह या ,Dांना नाxावकाशात फारसे थान न 1दले%या >ीिलिखत
नाटकांनी बदल या काळात िववाहपPतीत बदल होणे अप1रहाय# आहे ही भू1मका अ यंत ठामपणे घेतलेली 1दसते.
मुलीचा-मुलाचा िववाह ठरिव=यातील कyटुंब,मुखाKया एकािधकारशाहीला आ हान देणाFया नाxकथानकाची
उभारणी >ीिलिखत नाटकांनी तुलनेत अिधक ,माणात क7ली आहे. ठरवून क7ले%या िववाहापेIा ,ीितिववाहाKया
पया#याची , तुतता, ,ीितिववाहातील संभा य धोक7, सहजीवनात आिथ#क साहचया#पेIा वैचा1रक, बौिPक
साहचया#ला असलेले महLव अशा अनेक मु—sांचे सात याने ,Iेपण करणाFया नाटकांचे लेखन हा या काळातील
>ीिलिखत नाटकांतून साकारणारा मू%ययुO सामािजक आशय आहे. >ीिशIण, >ी-पुSष सहिशIण, >ीKया
सामािजक अवकाशाKया खु%या होत गेले%या कIा, ि>यांमEये वयंिनण#याची िवकिसत होत गेलेली Iमता आदी
बदल या सामािजक पया#वरणाला >ीिलिखत नाटकांनी सकारा मक ,ितसाद 1दला आहे. वाभािवकच, ंडा,
वधूपरीIा यांसारBया पारंप1रक संभािषतांना सामािजक ;यायाKया चौकटीत आ हान देऊ शक7ल अशी पया#यी
यव था या नाटकांनी अधोरेिखत क7ली आहे. ‘िल ह इन 1रलेशनिशप’ हा िवषय उपकथानकाKया @पात
हाताळणारी सुS“ग ( सुनीता कावळे, २००५), एकमेकांत (मनि वनी लता रव_(), धादांत खैरलांजी! (,Œा दया
पवार, २००७) सारखी नाटक7 या )*ीने िवचारात घेता येतील. , थािपत सामािजक संरचनांमEये मू%यांKया
पातळीवर येऊ लागलेले बदल नाxकथानकाKया @पाने मांडणारी ही नाटक7 आशय)uxा बदल वीकारत होती,
असे wहणता येईल.
लेखकाची जातीय आिण वगcय ओळख ही याKया सा1ह यकतीतील पाJांचा जातीय- वगcय अवकाश
उभा कर=यात वाभािवक ह तIेप करीत असते. याआधीच नˆदिव%या,माणे १८९६ ते २०१० या कालखंडात
लेखन करणारे >ीनाटककार हे ,ामुBयाने उŽवणcय आहेत. अगदी प*पणे नमूद करायचे तर ते ‘¡ा¢ण’ आहेत.
आिण वगcय)uxा ते मEयमवग# या गटात मोडणारे आहेत. धम# आिण पुSषसGाक यव थेने उŽजातगटातील
आिण मEयमवगा#तील ि>यांKया आयुuयात िनमा#ण क7लेले कौटुंिबक अवकाशातील ,D >ीिलिखत नाटकांKया
क'( थानी असणे ही >ीनाटककारांKया जातीय आिण वगcय थानाची वाभािवक प1रणती आहे. >ीिलिखत
नाटकांतील नाxाशयाची सामािजक संदभ#चौकट ‘मEयमवगcय आिण उŽजातगटातील कौटुंिबक ,D’ अशी
असलेली 1दसते.
>ी-पुSष सहिशIणाKया िन1मGाने उपि थत होणारा सहवासोGर ,ेमिववाहाचा मुVा संगीत पव#काल ये नवा
(मालती दांडेकर, १९५७ ), संगीत मृगजळ (िवमल काळे, १९६०) आदी >ीिलिखत नाटकांतून चिच#ला गेला
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आहे. असे असले तरी या नाटकांतून पुर कार कर=यात आले%या ,ेमिववाहाची चौकट जा यंतग#त आहे, ही बाब
िवशेष लIात घे=याजोगी आहे. सं.महाराची पोर (१९३६) या नाटकाचे लेखन करणाFया विनता देसाई यांचा या
संदभा#त अपवाद करता येईल. विनता देसाई या पाठारे ,भू जातीतील असून यांनी आप%या नाटकांत जातीय
यव था ही मानविन1म#त असून मानवी ,य नातून ती न* करता येणे श˜य आहे, हे पुरोगामी सूJ मांड=याचा ,य न
क7ला आहे. सं. महाराची पोर या नाटकाKया आधी }ीमती एस. काळे यांKया धम#कलंक (१९३३) नाटकातही
जात यव थेने िनमा#ण क7ले%या िवषमतेचा मुVा अधोरेिखत क7ला गेला आहे. }ीमती एस. काळे आिण विनता देसाई
यांनी नाटककार wहणून वीकारलेला ,क%प हा जात यव था या शोषणयंJणेशी संबंिधत अस%यामुळे यांKया
नाटकातून अनेकजातीय पाJांची उपि थती असणे वाभािवक ठरते.
यासंदभा#तील दुसरा महLवाचा मुVा असा क , जातीय िवषमतेचा मुVा हा ¡ा¢ण िवSP दिलत wहणव%या
गेले%या जाती असा ि°पदा मक अस%याचे गृहीतक दीघ# काळ आप%या समाजात @ढ होते. याचाच ,भाव मराठी
नाxसृ*ीवर रा1हलेला आहे. प1रणामी, जात यव थेतून िनमा#ण झाले%या संघषा#ची उभारणी करताना ‘¡ा¢ण िवSP
दिलत wहणव%या गेले%या जाती’ असा संघष# अनेक पुSषिलिखत नाटकांतून उभा क7लेला 1दसतो. नंतरKया टZZयावर
उपरोO ि°पदांसोबत मराठा िवSP दिलत वगा#त मोडणाFया जातीतील पाJांची संरचना कर=याचा , थािपत माग#
अनुसर=याकडे नाटककारांचा कल असलेला 1दसतो. मराठी नाxसृ*ी आिण मराठी रंगभूमीशी िनग1डत असणाFया
>ी-पुSष नाटककारांचे जातीय-वगcय च1रJ, समाजवा तवात जातीKया संदभा#त ,चिलत असलेली लोकि,य
समीकरणे आदी घटकांमुळे जात यव थेचे वरचे दोन तर आिण तळाचा तर पाJसंरचनेतून नाxा म अवकाशात
मूत# होतात. माJ तथाकिथत ब जनसमाज आिण मध%या जातगटांतील समाजाचे अनुभविव~, जातजािणवा,
वग#जािणवा नाटकांत मोgा ,माणावर साकार होताना 1दसत नाहीत. या जातगटांतील >ीपुSषनाटककार
नाxलेखन,िRयेत सहभागी झाले तर या जातगटाKया संवेदना कथानक आिण पाJ@पात नाxावकाशातून मूत# @प
धारण कर=याची श˜यता गृहीत धरता येऊ शक7ल.
लेखकाचे समाजशा> आिण याने िनमा#ण क7ले%या सा1ह यातून यO होणाFया जािणवांचे समाजशा> या
)ि*कोनातून क7ले%या उपरोO िववेचनाKया पा~#भूमीवर ‘>ीिलिखत प1हले दिलत नाटक कोणते?’ या महLवाKया
,Dाची चचा# होणे आवœयक आहे. उपरोO ,DाKया आधारे , थािपत नाxसमीIेचे अवलोकन क7ले तर
नाx यवहारात ,चिलत असले%या मतमतांतराKया आधारे या ,Dाची दोन उGरे संभवतात, असे wहणता येईल.
पैक एक उGर िश%पा मुं¡ीसकरिलिखत झाडाझडती हे आहे. तर दुसरे उGर ,Œा दया पवारिलिखत धादांत
खैरलांजी! हे आहे. झाडाझडती हे प1हले ‘>ीिलिखत दिलत नाटक’ wहणून ओळखले जात असले तरी हे नाटक
नाx पधbसाठी िल1हले गेले होते आिण या नाटकाचे पु तक@पात ,काशन झालेले नाही. तर ,Œा दया पवार यांचे
धादांत खैरलांजी! हे नाटक २००७ साली ,कािशत झाले आहे. भंडारा िज%žातील खैरलांजी गावात जातीय
िव°ेषातून दिलत ि>यांवर झालेला सामू1हक बला कार, यानंतर या दिलत कyटुंबाचे झालेले भीषण ह याकांड
आिण खैरलांजीनंतरचे सामािजक, राजक य, सां कितक वा तव हा धादांत खैरलांजी! नाटकातील आशयाचा
सामािजक संदभ#िबंदू आहे.
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झाडाझडती हे नाटक नेमक7 कोण या वषc िल1हले गेले याचा तपशील उपल”ध नाही. माJ ते ,Œा दया पवार
यांKया धादांत खैरलांजी! या नाटकापूवc िल1हले गेले आहे हे प* आहे. माJ झाडाझडतीची सं1हता पु तक@पात
उपल”ध नाही, ही व तुि थती आहे. एखाsा सा1ह य,काराKया 1क“वा सा1ह य,वाहाKया संदभा#तील लेखकाKया
आs वाचा मुVा िवचारात घेताना संबंिधत लेखकांKया सं1हतांचे ,काशनवष# िवचारात घेतले जाते. या िनकषावर
,Œा दया पवार यांचे धादांत खैरलांजी!(२००७) हे नाटक प1हले >ीिलिखत दिलत नाटक मानले जाते. माJ
व तुि थती यापेIा वेगळी आहे.
डॉ. मधुरा कोरा‡े यांKया >ीनाटककारांची नाटक7 या पु तकातील प1रिश* दोनमEये >ीिलिखत नाटकांची
संदभ#सूची जोडली आहे. या सूचीत विनता देसाई यांKया सं. महाराची पोर या नाटकाचा उaेख आहे. हे नाटक
१९३६ साली ,कािशत झाले असून या नाटकाचा ,योग टार डšॅम1टक अमेKयुअस# या सं थेने १५ फ7¡ुवारी
१९३६ रोजी िव˜टो1रया िथएटरमEये क7ला अशी नˆद नाटकाKया सं1हतेत क7लेली आहे. ¡ा¢=यवादी िवचारधारा,
िवषमतापूण# जातीय समाजरचनेचे पालन करणारी वृGी आिण जात यव थेKया िवरोधात बंड पुकारणारी वृGी
यांKयातील °ं° अधोरेिखत करणारे कथानक, पाJरचना हे या नाटकाचे वैिशux आहे. संगीत महाराची पोर हे नाटक
धादांत खैरलांजी!पेIा साधारपणे एकाहGर वषb आधी आलेले आहे. यामुळे धादांत खैरलांजी! हे >ीिलिखत प1हले
दिलत नाटक ठर=याची श˜यता नाही. डॉ. मधुरा कोरा‡े यांनी संगीत महाराची पोर या नाटकाची क7लेली अ.यासपूण#
नˆद आिण उपल”ध नाxसं1हता या िनकषांKया आधारे सं. महाराची पोर हे >ीिलिखत प1हले दिलत नाटक ठ@
शकते. माJ प1हलेपणाचे हे }ेय पुढील कारणासाठी या नाटकाला देता येणार नाही.
मराठी नाxकोश, मराठी नाxेितहास आिण डॉ. मधुरा कोरा‡े यांनी 1दलेली >ीनाटककारांची सूची या
कशातही उaेख नसलेले माJ पु तक@पात उपल”ध असलेले }ीमती एस. काळे यांचे धम#कलंक हे नाटक १९३३
साली ,कािशत झाले आहे. नाटकाKया माEयमातून आपण अ पृœयतािनवारणाचा ,य न करीत आहोत, अशी प*
नˆद या नाटकाला िल1हले%या मनोगतात }ीमती एस. काळे यांनी क7ली आहे. संगीत महाराची पोर या
नाटका,माणेच जात यव थेचे समथ#न करणारी आिण जात यव थेला िवरोध करणारी पाJे नाxसंरचनेKया क'( थानी
आहेत. ¡ा¢=यवादाचे समथ#न करणाFया आिण िवरोध करणाFया दोन िवचारधारांKया माEयमातून जात यव थेKया
संदभा#तील अनेक मुVे नाxकथानकात चचbसाठी पुढे आणले आहेत. वाभािवकच, नाटक िल©न जात यव थेची
सां कितक पातळीवरील राजक य खेळी उघड कर=याचे }ेय >ीनाटककारांKया संदभा#त }ीमती एस. काळे यांचे
आहे.
>ीनाटककारांची ब तांश नाटक7 ही ‘ थळ : 1दवाणखाना’ या मराठी रंगभूमीवरील लोकि,य
थलावकाशाशी नाते सांगणारी आहेत. काळाचे ऐितहािसक प1र,ेI समोर ठेवून या थलावकाशाचा िवचार क7ला तर
िविश* काळात या थलावकाशाशी कोण या जातगटातील ,Dांची मांडणी होणे श˜य होते? हा ,D उपि थत करता
येऊ शक7ल. १८९६ पासून ते साधारण १९७०-७५ पय…त ‘1दवाणखाना’ हे थळ असणाFया नाटकांतून
साकारणारे अनुभविव~, भाविव~ हे ,ामुBयाने उŽजातगट आिण मEयमवगcय/उŽमEयमवगcय आिथ#क तर
असले%या समाजघटकाशी िनग1डत असणार हे प*च आहे. >ीिलिखत नाटकांमEये थलावकाशाKया )*ीने
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अपवादा मक ठ@ शक7ल असे नाटक wहणजे अनुताई भागवतिलिखत सागरशO आकाशी (१९८५) हे आहे. या
नाटकातील थळ ‘झोपडप²ी’ हे आहे. ‘मुंबईतील कyQरो„यांची पी1डत - उपेिIत व ती. ,संगाचे थान उपरोO
व तीतील सीमाKया झोपडप²ीवजा घराची खोली’, पा~#सूचक आवाज –झोपडप²ीतील कोलाहल (पृ.१.) ही
रंगसूचना या )*ीने महLवाची आहे. संभाजी भगत यांKया बॉwबे सतरा या नाटकामुळे २०१७ मEये पुSषिलिखत
नाटकात ‘झोपडप²ी’ हा थलावकाश साकार झाला. मराठी रंगभूमीवर झोपडप²ी उभी रा1हली. या पा~#भूमीवर
धम#कलंक या >ीिलिखत नाटकात हे थळ १९३३मEये एका ,संगाKया माEयमातून सुचिवले गेले होते. माJ , यI
@पातील झोपडप²ी >ीिलिखत नाटकात १९८५मEये साकार झालेली 1दसते. पुSषनाटककारांKया आधी हा
थलावकाश यातील मोज˜या जीवनसंदभा…सह >ीिलिखत नाटकांतून यO होणे, ही बाब ऐितहािसक)uxा
महLवाची आहे.
वाङ्मयेितहासकार वाङ्मयेितहासाचे लेखन करताना लेखकिनQ, सा1ह य,कारिनQ 1क“वा सा1ह य,वाहिनQ
भू1मका घेत लेखन करीत असतो. यामुळे सा1ह य,कार, सा1ह य,वाह यांना वेगळी 1दशा देणारे कालिबंदू
वाङ्मयाKया इितहासाचे महLवाचे संदभ#िबंदू असतात. मराठी नाटकाचा या )*ीने धांडोळा घेतला तर मराठी
नाटकाKया आिण रंगभूमीKया इितहासात १९३३ हे वष# अितशय महLवाचे वष# आहे, असे मानले जाते. मराठी
रंगभूमीवर सुवण#काळ आणणाFया महLवाKया नाटककारांचा झालेला मृ यू, नाटकमंडळीतील वाढती यसनाधीनता,
१९३२ साली अयोEयेचा राजाKया िन1मGाने आलेला प1हला बोलपट आद_मुळे मराठी रंगभूमी ,भावशू;य
आिण िन तेज होऊ लागली होती. मराठी रंगभूमीची ही अि त वरIणासाठीची धडपड सु@ असताना १९३३ मEये
क7. ना. काळे, अनंत काणेकर, }ी. िव. वत#क आदी नाxकम¦नी नाxम;वंतर नावाची सं था थापन क7ली.
एक कडे नाxम;वंतरची थापना झाली आिण याचबरोबरीने ,. क7. अJे, मो.ग.रांगणेकर यांसारखे नवे नाटककार
जोमाने नाxलेखन क@ लागले. यामुळे िचJपटांचे आRमण थोपवून धरणे मराठी रंगभूमीला काही ,माणात श˜य
झाले. अशारीतीने पुSषनाटककार आिण रंगकमcनी मराठी रंगभूमीKया संदभा#त क7ले%या या ऐितहािसक
योगदानासाठी १९३३ हे वष# मराठी नाxेितहास आिण रंगभूमीKया )*ीने महLवाचे मानले जाते. नाxम;वंतर
आिण अJे, रांगणेकर यांKया नाxलेखनाचे महLव वादातीत आहेच. माJ नेम˜या याच वषc }ीमती एस. काळे
यांKया धम#कलंक या नाटकातून पुSषसGाक यव थेKया बरोबरीने जातसGाही >ीपुSषाचे जगणे मोgा ,माणावर
िनयंिJत करीत असतात, हे भान अपवादा मकरी या यO झालेले 1दसते. मराठी नाटकाचा समकालीन सामािजक,
सां कितक अवकाश पाहता, जातसGाक यव थेKया संदभा#त जाहीरपणे तथाकिथत अथा#ने खालKया जातीतील
लोकांची बाजू, मांड=याचा हा ,य न धाडसाचा आहे. जात, िलंगपातळीवर भेद िनमा#ण करणाFया सं था यव थांची
झाडाझडती घेणारे हे नाटक ‘>ीिलिखत’ आहे ही बाब िवचारात घेता, या दुसFया )ि*कोनातूनही १९३३ हे वष#
दिलत रंगभूमी आिण एक•ण मराठी रंगभूमीKया )*ीने िवशेष महLवाचे आहे, याची नˆद घेणे आवœयक आहे.
मराठी रंगभूमीKया प1ह%या शंभर वषा…त नाटक िल1हणारे आिण याचे ,योग करणारे >ीपुSष हे ,ामुBयाने
उŽजातगटातील असून ते यांKया नाटकांतून उŽ, मEयमवगcय आिण ,ामुBयाने उŽजातीय 1क“वा सवणcय
समाजाचे भाविव~, अनुभविव~ उभे करीत होते या व तुि थतीकडे आपण यापूवcही िनदbश क7ला आहे. या
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पा~#भूमीवर १९३३मEये }ीमती एस. काळे यांनी धम#कलंक या नाटकाKया माEयमातून तर विनता देसाई यांनी
१९३६ मEये सं. महाराची पोर या नाटकाKया िन1मGाने पुSषिलिखत नाटकांतून दुल#िIत रा1हलेला सामािजक
अवकाश धैया#ने यO क7ला आहे. वाभािवकच, जात, वग# आिण िलंगािधिQत सGेला आ हान देणारी संगीत
अधमोPार, धम#कलंक, सं. महाराची पोर ही नाटक7 मराठी नाxेितहास आिण मराठी रंगभूमीKया इितहासातील
ऐितहािसक घटना ठरावी इतक महLवाची आहेत. माJ मराठी वाङ्मयाKया इितहासाचे खंड, नाxकोश, मराठी
नाxेितहासाशी संबंिधत पु तक7 आदी संदभ#UंथांमEये या नाटकांचा (अपवाद सं. महाराची पोर) साधा उaेखही
आढळत नाही, ही व तुि थती आहे.
मराठी वाङ्मयाKया , थािपत इितहासलेखनाKया िविवध ,क%पांचे >ीवादी )ि*कोनातून वाचन क7ले तर
सा1ह य यवहारातील हे िलंगािधिQत सGाकारण प*पणे अधोरेिखत होते. याKया पुढचा टZपा हा पारंप1रक
वाङ्मयाKया इितहासाचे सबा%टन# जाणीवक'(ी )ि*कोनातून पुनर#चन/ पुनमा…डणी कर=याचा आहे. या न या
,क%पात िविवध सGासोपानपरंपरेत प1रघावर असले%या/रा1हले%या/ ठेवले%या दुल#िIत सा1हि यकांचा आिण
यांKया सा1ह यकत_चा अURमाने िवचार कर=याची आवœयकता आहे. वाङ्मयाKया इितहासाचे कालखंड िनि‰त
कर=याचे िनकष, सा1ह य,कार आिण कािलक िबंदू यांचे पर परसंबंध आिण सग•याKया मुळाशी असणारी
िलंगािधिQत, जाितिधिQत सGेची समीकरणे उघड क@न वाङ्मयाKया इितहासाची पुनमा…डणी कर=याची अप1रहाय#ता
या िन1मGाने अधोरेिखत होऊ शक7ल.
>ीिलिखत नाटकांKया संदभा#त ‘सामािजक अवकाश’ ही संक%पना पडताळून पाहताना ‘िलंगाधा1रत
पाJरचने’चा मुVा िवशेष महLवाचा ठरतो. इ.स. १८९६ ते इ. स. १९६० या साधारणपणे सहा दशकांतील अनेक
>ीनाटककारांनी पुSषपाJिवर1हत नाटक7 संBयेने मोgा ,माणावर िल1हली आहेत. >ीिलिखत नाटकांत मोgा
,माणावर आढळणाFया पुSषपाJिवर1हत पाJरचनाबंधाचा नाxाशयावर झालेला प1रणाम पुढील,माणे नˆदिवता
येईल.
१. पुSषपाJिवर1हत नाटकांमधील आशयसूJे ,ामुBयाने >ीजीवनातील ,D याच क'(ाभोवती 1फरताना
1दसतात.
२. पुSषपाJिवर1हत नाटकांमधील >ी,Dांचे व@प समजून घेताना पुSषसGाक यव था आिण पुSषक'(ी
मू%य यांचा िवचार करता येणे श˜य आहे. 1क“ब ना ते अप1रहाय#ही आहे. माJ या ,कारची
पाJसंरचना असले%या नाटकांत पुSषपाJ नाxगत अवकाशाचा , यI भाग नस%यामुळे नाटकांचे
िवMेषण करताना पुSषपाJांचा िवचार फारसा करता येत नाही.
३. पुSषपाJिवर1हत नाटकांमधील पुSषपाJांची नाxगत ,D, वा तव यािवषयीची सकारा मक/
नकारा मक भू1मका नाxगत >ीपाJांKया संवादातून पुढे येते. यामुळे ितला >ीपाJांKया )ि*कोनाची
चौकट ,ा¯ झालेली असते. पुSषपाJांKया संदभा#त घडणाFया घटना,संगांमधून, पुSषपाJांKया
िRया,ितिRयांमधून यांची भू1मका कळणे यामुळे जवळपास अश˜य ठरते.
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४. पुSषपाJिवर1हत >ीिलिखत नाटकांमEये नाxांतग#त वा तवात पुSषपाJे सहभागी नस%यामुळे
नाxकथानकात िनमा#ण होणाFया ताणतणावात पुSषपाJांचे वभाविवशेष, यांची पुSषी 1हताचे रIण
करणारी भू1मका आिण सरंजामी मानिसकता आद_चा थेट संबंध आहे असे दाखिवणे बFयाचदा श˜य
होत नाही. यामुळे काही नाटकांचा अपवाद करता पुSषी सGेचा उ;माद असलेले पुSषपाJ >ीिलिखत
नाटकात आढळत नाही.
५. पुSषपाJिवर1हत नाटकांमEये >ीपाJेच अस%यामुळे ि>याच ि>यांKया शोषणाला, यांKया आयुuयात
िनमा#ण झाले%या सम यांना कारणीभूत ठरतात हे िचिJत करणारी आशयसूJे संBयेने अिधक असलेली
1दसतात.
६. पुSषपाJिवर1हत नाटकांत अनेकदा >ीपाJांKया आयुuयात िनमा#ण होणारा संघष#, ताणतणाव हे
>ीपाJांKया यिOिविश*तेमुळे िनमा#ण होतात असे दाखिवते जाते. वा तिवक पाहता, >ीपाJांKया
िविश* वभाववैिशuxांKया बरोबरीने पुSषसGाक यव थेने क7लेले सं कारही या संघषा#ला कारणीभूत
असतात. माJ >ीपाJांKयाच आधारे यव थेवर भाuय करणे अिभ,ेत अस%यामुळे नाxगत
अवकाशात यव थेपेIा यिOिविश*ता अिधक ,भावी पPतीने अधोरेिखत होत राहते.
७. >ी,Dांचे संदभ#IेJ कyटुंब, कyटुंबांKया बाहेरील समाज असे िव तृत आहे. परंतु या यापक IेJातील
संघष# पुSषपाJांKया नाxगत वा तवातील थेट उपि थतीिशवाय दाखिवणे श˜य नसते. यामुळे
वेœयांचे ,D, देवदासी/मुर•यांचे ,D, नोकरदार >ीचे यावसाियक ,D आिण संघष# आदी ,Dांना
>ीिलिखत नाटकांतील सामािजक अवकाशात थान 1मळणे अश˜य,ाय ठरते.
‘पाJरचना’ हाच मुVा समोर ठेवून >ीिलिखत नाटकांचा आढावा घेतला तर पुSषिलिखत नाटकांमEये
लोकि,य असलेला ि°³ुवा मक पाJरचनाबंध >ीनाटककारांनीही मोgा ,माणावर उपयोिजलेला 1दसतो. िवशेष
wहणजे >ीिलिखत नाटकांमEये अशा ,कारचा पाJरचनाबंध ब1हणी-ब1हणी, जाऊ-जाऊ, सासू- सून, प1हली प नी
आिण िववाहबाž संबंधातील >ी असा ,ामुBयाने ‘>ीपाJां’Kया संदभा#त मोgा ,माणावर उपयोिजला गेला आहे.
>ीनाटककारांनी उपरोO लोकि,य पाJरचनाबंधाचे अनुसरण क7%यामुळे नाxांतग#त वा तवाKया बांधणीमEये
मू%या मक पातळीवर नेमक7 काय घडले आहे? अशा ,कारचा रचनाबंध वापर=यामागील >ीनाटककारांची नेमक
भू1मका कोणती? यांसारBया काही ,Dांचा वेध घेतला असता पुढील काही मुVे ,कषा#ने पुढे आले.
१. िवरोधी पाJिचJण क7%यामुळे वृGी, गुण, वत#नधम# यांKयातील िवरोधा मकता ठसठशीतपणे उभी करणे
सोयीचे होते.
२. वा तवाची, वत#नाची, िRया,ितिRयांची िवभागणी का•या-पांढFया रंगात क7%यामुळे जग=यातील गुंतागुंत
सहजपणे टाळता येते. प1रणामी, वा तव अिधक सुलभ @पात मांडणे श˜य होते.
३. चांग%या वृGीKया पाJांचे चांगले होते आिण बेजबाबदार वत#न करणाFया पाJांKया वाxाला दुःख येते हे
सोपे, लोकांना सहज पटणारे, लोकांचे भाबडे मनोरंजन करणारे तLवŒान नाxकथानकातून उभे करणे सुलभ
होते. प1रणामी तथाकिथत आदश#वादाचा सं कार नाxकथानकातून उभा करणे सहज श˜य होते.
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वातं¬य घेणारी >ी ही नेहमीच बेजबाबदार असते आिण कyलीनतेKया क%पना या बFयाचदा वातं¬य न
घे=याशी जोडले%या असतात, अशा ,कारचे सोपे आिण सोयीचे मू%या मक समीकरण >ीनाटककारांनी गृहीत
धरलेले 1दसते. या समीकरणास पूरक ठरणारा ि°³ुवा मक पाJरचनेचा आकितबंध >ीनाटककारांनी सहा#सपणे
उपयोिजलेला 1दसतो. वा तिवक पाहता, कyटुंबसं था आिण सामािजक सं था यांKया बदल या आकितबंधातून
िनमा#ण होऊ शकणारे धोक7 आिण आ हाने यांची जाणीव क@न देणे हे नाटकाKया सामािजक बांिधलक Kया )*ीने
आवœयक असते. माJ ब तांश >ीनाटककारांनी हे आ हान वीकार=याऐवजी पारंप1रक मू%यांचे भरणपोषण
कर=याचा माग# वीकारलेला 1दसतो. >ीनाटककारांनी वीकारलेले हे सुलभीकरणाचे माEयम नाटकातून
साकारणाFया अनुभविव~ाला आशया मक खोली ,ा¯ क@न दे=यास असमथ# ठरते, ही बाब येथे प*पणे
अधोरेिखत क7ली पा1हजे.
नाxगत वा तवातील >ीपाJांKया िवरोधी रचनाबंधामागील >ीनाटककारांची )*ी तपासून पाहताना
आणखी एका महLवाKया मु—sाकडे िनदbश करता येईल. मुO आिण जबाबदारीहीन वातं¬याचा पुर कार करणाFया
>ीपाJांची योजना करताना समकालीन समाजातील तSण, सुिशिIत >ीKया वत#नात काही ,माणावर आढळणारा
वत#नातील बेजबाबदारपणा अधोरेिखत करावा असा हेतू >ीनाटककारांKया मनात असावा का? असा ,D उपि थत
करता येतो. नाटक हे ,बोधनाचे, जनजागृतीचे माEयम आहे ही जाणीव ,माण मानून सुिशिIत तSण मुली घरात
असणाFया कyटुंबांना सजग करणे, आपाप%या मुलामुल_Kया वत#नाकडे अिधक चौकसपणे पाह=याची गरज
अधोरेिखत करणे असा हेतू ठेवून या नाटककारांनी सदर पाJरचनाबंध अिधक ,माणावर वापरला अस=याचीही
श˜यता आहे. समाजजागृतीKया )*ीने असे घडणे एका परीने गरजेचेही आहे. माJ पुSषनाटककारां,माणेच
>ीनाटककारांनीही हा लोकि,य पाJरचनाबंध सात याने उपयोिज%यामुळे िशकलेली आिण वातं¬य घेणारी >ी
वैराचारी असते, जबाबदाFयांचे भान नसणारी असते असा गैरसमज समाजात ,सा1रत हो=याची श˜यता आहे.
आिण असे घडले तर एकोिणसा या शतकातील >ीदा यिवमोचनाKया चळवळीमुळे >ीिशIण आिण मया#1दत
चौकटीतील वातं¬याKया )*ीने 1कल1कली होऊ लागलेली कवाडे पु;हा एकदा सांशक हो=याचा धोका आहे.
वा तिवक पाहता, दया-दा1मनी (किलयुग ग बाई किलयुग), नीता-ि मता (Iण आला भा„याचा), माया-नयन
(धुळीचे कण), श1म#ला-नमू (मावशी द Uेट) या >ीपाJांKया वत#नधमा#Kया दरwयान असणाFया >ीवत#नाKया
समकालीन ,वृGीचे िचJण हे वा तवाला अिधक जवळ जाणारे होते. या ,कारKया >ीपाJिचJणातून त कालीन
>ीचे अनुभविव~, भाविव~ सIमपणे यO हो=याची श˜यता होती. परंतु अशा >ीपाJांची योजना अपवाद
वगळता >ीनाटककारांनी क7ली नाही, हे प*पणे नˆदवावे लागेल.
>ीिलिखत नाटकांतील सामािजक आशय >ीवादी )ि*कोनातून वाचला तर ही नाटक7 ‘वा तवदशc’ आहेत,
असे wहणता येते. पण या वा तवाचा अनेकांगांनी अ;वयाथ# लाव=याची ,ाितभ झेप >ीनाटककारांमEये आहे असे
1दसत नाही. या नाटकांतील अनेक >ीपाJे आिण अपवादा मक पुSषपाJे पुSषसGाक यव थेतील >ीKया दु‹यम
थानािवषयी सभान होऊन बोलताना 1दसतात. पण अनेक >ीनाटककारांनी या पाJांचा नाxगत वा तवात एक तर
पुरेसा िवकास होऊ 1दलेला नाही 1क“वा श˜य ितथे यांना हा या पद ठरिवले आहे 1क“वा पुSषसGाक यव थेतील
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दमनयंJणेचा वापर क@न यांना पराभूत हायला भाग पाडले आहे 1क“वा संपूण# नाटकात पुरोगामी भू1मका घेणाFया
>ीपाJांना नाटकाKया अखेरKया टZZयावर , थािपत, पारंप1रक वत#न करायला भाग पाडले आहे. इतक7च नाही तर
, थािपत यव थेतील आपला ;या‹य लढा यश वी ठरत आहे, याचे भान पाJांना नस%याचे दाखिवले आहे. यामुळे
पाJांठायीची कला म पातळीवर सLवशीलता वीकार=याचे धाडस >ीनाटककारांनी ´िचत दाखिवले आहे, असे
wहटले तर ते अितशयोO ठ@ नये.
>ीिलिखत नाटकांKया संरचनेतून साकारणारा मू%याशय उलगडून पाहता कथानकाची संरचना, पाJिचJण
कर=यामागील नाटककाराचा हेतू हा , थािपत िवषम;यायी मू%यसंक7तांना नकार देणारा, यव थाबदलाची पया#यी
मागणी करणारा अस%याचेही िनदश#नास आले आहे. पुSषांचे बंड (िग1रजाबाई क7ळकर, १९१३), संगीत म1हला
मंडळ (मालती जोशी, १९५४), संगीत ल®ाची मुलगी (मालती जोशी, १९६३), मुलगी झाली हो (•योती
wहापसेकर, १९८४ ), ंडा नको ग बाई (•योती wहापसेकर, १९८६) ही यासंदभा#तील ,ाितिनिधक नाटक7 wहणून
नˆदिवता येतील.
वतंJ सा1ह यिन1म#ती,माणेच अ;य भाषांतील सामािजक, राजक य)uxा महLवाचे आिण वाङ्मयीन
पातळ_वर दजbदार मानले जाणारे सा1ह य भाषांतर, अनुवाद 1क“वा @पांतर,िRयेतून वभाषेत संR1मत करणे हा
सा1ह य यवहारातील एक गुणवGापूण# उपRम आहे. या उपRमात मराठी >ीनाटककारांनी वतःचा कितशील
सहभाग नˆदवीत सं कत, इंUजी आिण अनेक ,ादेिशक भाषांमधील गुणवGापूण# नाxसं1हता मराठी भाषेत उपल”ध
क@न 1द%या आहेत. रामू रामनाथन यांKया महादेवभाई नाटकाचा माया पं1डत यांनी क7लेला अनुवाद, सॅwयुअल
बेक7ट यांKया वे1टंग फॉर गोदो नाटकाचा माधुरी पुरंदरे यांनी क7लेला अनुवाद, झां आनुई यांKया नाटकाचा
ओµयािवना ,वासी हा शांता वैs यांनी क7लेला अनुवाद, मोिलयरKया ल ता यु#फचाही शांता वैs यांनी क7लेला
अनुवाद. मनोरमाबाई लेले यांनी १९३५मEये बन#सन यांKया ;युली मॅ1रड कपल या नाटकाचे क7लेले @पांतर, 1महीर
भूता यांKया चाण˜य नाटकाचा मो1हनी दातार यांनी क7लेला अनुवाद, नेहलता रे¶ी यांKया सीता नाटकाचा स1रता
पदक यांनी क7लेला अनुवाद इ यादी काही ,ाितिनिधक उदाहरणांची येथे नˆद करता येईल.
मराठी रंगभूमी ही सIम बालनाटकांKया दीघ# परंपरेमुळे आपले वेगळेपण राखून आहे. अनंत काणेकर,
कuणदेव मुळगुंद, जयंत तारे, 1दनकर देशपांडे, पु.ल. देशपांडे, र नाकर मतकरी, राजीव तांबे या
पुSषनाटककारां,माणेच कyमु1दनी रांगणेकर, सुधा करमरकर, वंदना िवटणकर, वसुधा पाटील, सई परांजपे,
लीलावती भागवत, मधुरा ओक आदी >ीनाटककार आिण सुधा करमरकरांसारBया रंगकमcचे बालंरंगभूमीसाठी
महLवपूण# योगदान आहे. ती· िनरागसता, काय#कारणसंबंध शोध=यासाठी आवœयक असणाFया तक£बुPीचा अभाव,
जीवनाबVलची अपार िजŒासा आिण आयुuयाकडे पाह=याचा एक ,कारचा अना¸ातपणा हे बालंमानिसकतेचे ठळक
िवशेष आहेत. या मानिसकतेला अनुस@न नाxकथानकाची उभारणी >ीिलिखत बालनाटकांत झालेली 1दसते.
नाxगत घटना,संगांची अता1क£क रचना, तका#Kया कIा ओलांडून क7ले%या क%पना आिण यातून आशयाKया
पातळीवर िनमा#ण क7लेले वैिच¬य, अ,ाZय, अश˜य घटना दैवी चम कारामुळे 1क“वा असंभा य वाटू शकणाFया
योगायोगामुळे आवा˜यात येतात आिण गुंतागुंतीKया ,Dांनाही सरळ, सोपी उGरे 1मळतात हा बालनाटकांचा
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सव#साधारण आकितबंध आहे. कyमु1दनी रांगणेकर, सई परांजपे, वंदना िवटणकर आदी >ीनाटककारांनी उपरोO
आशयसूJे आिण रचनाबंध असलेली नाटक7 िल©न मराठी रंगभूमी समृP क7ली आहे. मराठी बालरंगभूमी भारतीय
बालनाxपरंपरेचा चेहरा wहणून ओळखली जाणे हे मराठी नाxेितहास आिण मराठी रंगभूमीKया )*ीने िवशेष
महLवाचे आहे. भारतीय प1र,े^यातील मराठी बालरंगभूमीKया या योगदानात >ीनाटककारांKया नाxलेखनाचा
मौिलक वाटा असणे ही बाब सबा%टन# जाणीवक'(ी संदभ#चौकटीतून िवशेष अथ#पूण# ठरणारी आहे.
१८९६ ते २०१० या कालखंडातील >ीिलिखत नाटकांतून साकारले%या मू%या मक भू1मक7चा वेध
घे=याचा ,य न क7ला असता पुढील काही बाबी प*पणे पुढे आ%या.
>ीवाद आिण >ीवादाची वैचा1रक भू1मका यांचे अि त वही •या काळात न हते या काळातील >ीिलिखत
नाटक7 ही ,ामुBयाने >ीवर लादले%या िविवध सामािजक बंधनांचा आिण यामुळे ि>यांKया वाxाला येणाFया
,Dांचा िवचार करणारी नाटक7 होती. या ,Dांची सोडवणूक करताना >ीनाटककारांनी वीकारलेली िवचारांची चौकट
ही एक तर उदारमतवादी मू%यांशी संबंिधत होती 1क“वा ती , थािपत मू%यसंक7तांचे वहन करणारी होती, असे प*पणे
िनदश#नास आले. १९७५ नंतर >ीवादाचे वारे वा© लाग%यानंतरKया काळातील नाटकांचा िवचार क7ला तर
>ी,Dांचे व@प काही ,माणात बदललेले 1दसते. परंतु या ,Dांची क7ली गेलेली मांडणी आिण ,Dांची उकल
कर=याक1रता नाxांतग#त वा तवात सुचिवलेले उपाय (अपवाद वगळता) तपासून पा1हले असता मू%यांKया
पातळीवर मूलभूत व@पाचे काही बदल झा%याचे 1दसत नाही. उपरोO कालखंडातील >ीनाटककारांनी आप%या
नाटकांतून साधारणपणे पुढील तीन चार ,कारKया भू1मका घेत%या आहेत असे 1दसते. , थािपत यव था, या
यव थेने मानलेली मू%यचौकट यांिवषयी ,D उपि थत करणे, उपेिIतांचे ‘उपेिIत’ असणे कलेKया माEयमातून
साकार करणे, यामागील यव थेचा दंभ फोट करणे आिण ‘सामािजक ;याया’Kया 1दशेने पाJांचा ,वास झालेला
दाखिवणे ही >ीनाटककारांनी ‘लेखक’ wहणून घेतलेली एक भू1मका आहे. , थािपत यव थेत जे घडते आहे ते जसे
आहे तसे दाखिवणे ही दुसरी भू1मका आहे. तर , थािपत यव थेने िनमा#ण क7लेले ,D यव थेने मा;य क7ले%या
चौकटीतच सोडिव=याचा ,य न करणे ही ितसरी भू1मका आहे. काही वेळा पाJांKया आयुuयात उपि थत झालेले ,D
हे ,Dच नाहीत असे मानून या ,Dांचे आिण या ,Dांना सामोरे जाणाFया पाJांचे गौरवीकरण करणारी भू1मकाही
>ीनाटककार घेताना 1दसतात. >ीनाटककारांनी घेतले%या या सग•या भू1मका आपाप%या परीने राजक यच आहेत.
परंतु या , येक राजक य भू1मक7मागील >ीनाटककारांनी गृहीत धरलेली ,योजने आिण Eयासिवषय िभ‡ आहेत.
>ीनाटककारांनी आप%या नाटकांतून उपरोO दुसरी आिण ितसरी भू1मका मोgा ,माणावर घेतली आहे, असे
िनि‰तपणे wहणता येईल.
, तुत अ.यासिवषयाKया िन1मGाने आपण इ.स. १८९६ ते इ.स. २०१० या कालखंडातील साधारण
८०Kया आसपास >ीनाटककार आिण यांनी िल1हलेली साधारणपणे दीडशेKया आसपास नाटक7 िवचारात घेतली.
या नाटकांचे सू^म िवMेषण करीत यांKया साम–य# मया#दांचा लेखाजोखा मांडला. या पा~#भूमीवर पुढील ,D
उपि थत करणे , तुत ठरेल. किवता, कथा आिण कादंबरी या सा1ह य,कारांशी काही >ीलेखकांची नावे
अप1रहाय#पणे जोडली गेली आहेत. मराठी सा1ह यिव~ात या >ीलेखकांना कवियJी, कथाकार कादंबरीकार अशी
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ओळखही ,ा¯ झाली आहे. नाटक या सा1ह य,काराशी कोण या >ीनाटककाराचे नाव अप1रहाय#पणे जोडले गेले
आहे? मराठी सा1ह य यवहारात कोण या >ीलेखकाची ओळख ‘नाटककार’ wहणून , थािपत झाली आहे?
इ यादी. ‘1हराबाई पेडणेकर, िग1रजाबाई क7ळकर, मुOाबाई दीिIत आिण सई परांजपे या >ीनाटककारांना , थािपत
सा1ह य यवहारात ‘नाटककार’ wहणून ओळख आहे. सा1ह याKया मू%यमापनाचे स¹दयbतर िनकष समोर ठेवून
>ीनाटककारांKया नाxकतृ# वाचा िवचार क7ला तर मालती तzडुलकर, }ीमती एस. काळे, विनता देसाई, मालती
जोशी हे आGापय…त फारसे दखल न घेतलेले नाटककार िवशेष महLवाचे ठर=याची श˜यता आहे.
सई परांजपzनंतरचा महLवाचा >ीनाटककार कोण? असा ,D उपि थत क7ला तर याचे उGर सकारा मक
देता येईल का हा ,Dच आहे. भा@ड, नमन, लोकनाxातील िविवध रचनाबंध, जा1हराती, बातwया अशा िविवध
माEयमांचा उपयोग करीत मुलगी झाली हो, ंडा नको ग बाई या मुOनाxांची संरचना करणाFया •योती wहापसेकर,
हय मी सािवJी, बया दार उघड सारखे वेगळे नाxा म अनुभव देणाFया आिण ‘िथएटर जना#िलझम’चा सIम
उपयोग करणाFया सुषमा देशपांडे ही सई परांजपे यांना समकालीन असणारी काही नावे आहेत. माJ असे काही
अपवाद वगळले तर >ीिलिखत नाटकाKया परंपरेत संBया मक आिण गुणा मक पातळीवर मूलभूत भर पडली आहे
असे फारसे 1दसत नाही. याचे कारण साधारण ऐंशीKया आसपास लेखनाला सुSवात करणाFया >ीलेखकांनी कथा,
किवता आिण कादंबरी या सा1ह य,कारांत लेखन क7लेले 1दसते. ,Œा दया पवार या कवियJी wहणून मा;यता,ा¯
आहेतच. पण याचबरोबरीने यांनी कथा आिण नाटक या सा1ह य,कारांतही लेखन क7लेले 1दसते. मनि वनी लता
रव_( यांKया पाच नाटकांचे ,योग आतापय…त झाले असून दोन नाटक7 ,कािशत झाली आहेत. या यित1रO इरावती
किण#क, िवभावरी देशपांडे यांKयाही एखाददुसFया नाटकाचे ,योग झाले आहेत. याचा अथ# १९९०नंतरKया
टZZयावर नाटक िल1हणाFया >ीनाटककारांची संBया अ यंत अ%प आहे. मनि वनी लता रव_(चा अपवाद करता
उव#1रत >ीनाटककारांKया क7वळ एखाद दुसFया नाटकांचा ,योग झाला आहे. ,Œा दया पवार आिण मनि वनी लता
रव_(चा अपवाद करता वर नमूद क7ले%या >ीनाटककारांची नाटक7 अजून ,कािशत होणे बाक आहे. यामुळे
नाxसं1हतेचे ,काशन आिण नाx,योग झाले%या नाटकांची संBया या िनकषांKया आधारे मनि वनी लता रव_( हा
आजKया >ीनाटककाराचा चेहरा आहे, असे wहणता येईल.
*************
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APPENDIX 4
CONTRIBUTION TO THE SOCIETY

The nature as well as contribution of research in Humanities is characteristically
different than Science. Therefore the parameters to judge the contribution of research in
Humanities are naturally different.
The presented study undertook Subaltern Approach to analyze Marathi plays written
by female playwrights spanning from 1896 to 2010. In such a huge span of more than a
century, societal value system has changed, there were upheavals in the social, economic,
political, religious spheres of life. From the first half of nineteenth century the forces of
Liberal movement regarding women’s emancipation were strong. In the later half of twentieth
century the trends of Feminist movement were strong in India generally and in Maharashtra
specifically. The female playwrights, while handling different themes related to women’s life,
issues in contemporary society, they also dealt with social, economic, political, religious
undercurrents in the society.
It is impossible to speak about ‘masculine’ and ‘feminine’, ‘subversive’ and
‘reactionary’ literary forms in isolation from social conditions of their production and
reception. The political value of such works of literature from the standpoint of Feminism can
be determined only by an investigation of their social functions and efforts in relation to the
interests of women in particular historical context. In relation to female playwrights the above
mentioned analyses is applicable.
Literature and society is organically linked. Every writer and his/her literary piece is a
product of his/her time. Thus each work of fiction not only throws light on contemporary
issues but also tries to suggest remedial measures of the societal issues discussed in that work.
The female playwrights presented their viewpoints regarding patriarchal system, marriage
related laws such as Divorce Act, Bigamy Prevention Act and also tried to suggest an
alternative systems of coexistence. Social enlightenment is a core objective of plays. Such
plays have a great pedagogical value. Through the process of experiencing plays reader’s/
audience’s understanding towards interpretation of the society in past, present and future
definitely enhances.
Analytical study of these plays may result into increase in consciousness level of those
involved in the domain of women’s emancipation movement. It will also open the plethora of
new ideas, modern value system, challenges to redundant institutions and suggest viable
alternatives to contemporary institutional and societal structures.
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