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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------આંતરરાષ્ટ્રીય સંિેશ
િારીઓ ફો
(નોબલ પુર્કૃત ઈટાલીનાં વ્યંગકાર, નાટયકાર, નાટય-થનિે શક, અભિનેતા, સંગીતકાર)
ઘણાં િર્ષો પહેલા કોમેદ્દીઆ િે લ્લાતેનાં અભિનેતાઓ થિરુ ધ્ધ પોતાની અસદહષ્ટ્ણુતા સંતોર્ષિા માટે સત્તાએ તેમને િે શિટો આપ્યો હતો.
આજનાં સમયમાં આિાં જ સંકટને કારણે અભિનેતાઓ તેમજ નાટયમંડળીઓ માટે સાિચજથનક મંચો, પ્રેક્ષાગ ૃહો અને િશચકો સુધી પહોંચવું અઘરું બની
ગયું છે .
શાસકોને હિે એિાં લોકોિી કોઈ સમ્યા નિી જે િક્રોક્તત, કટાક્ષ કે વ્યંગ િકી પોતાની અભિવ્યક્તત કરે છે કારણ કે ન તો અભિનેતાઓ માટે કોઈ
મંચ છે અને ન તો સંબોધિા માટે િશચક.
આનાિી ઉલટું, નિજાગ ૃથતનાં સમય િરથમયાન ઈટાલીના સત્તાધારી િગે આ કોમેિીઆન્તી (કટાક્ષ કે વ્યંગ કરનારાં) કલાકારોને દૂ ર રાખિા માટે
થિશેર્ષ પ્રયત્નો કરિા પડતા કારણ કે આિાં પ્રિશચનો અથતશય લોકથપ્રય હતાં.
એ તો સિચથિદિત છે જ કે કોમેદ્દીઆ િે લ્લાતે કલાકારોનું મોટી સંખ્યામાં બદહગચમન સુધારાઓની ગથતને થિપરીત દિશામાં લઈ જનારી સિીમાં િયું
જ્યારે બધાં જ રં ગકમચ-્િળોને ધ્િ્ત કરિાનો આિે શ આપિામાં આવ્યો - ખાસ

કરીને રોમમાં જ્યાં આ કલાકારો ઉપર આ પથિત્ર શહેરને

અપમાથનત કરિાનો આરોપ લગાિિામાં આવ્યો. ૧૬૯૭માં રૂદિચુ્ત બુર્ુ ચઆ પક્ષ અને પાિરીઓનાં પ્રથતથનથધઓનાં સમ ૂહ દ્વારા કરિામાં આિતી
સતત માંગણીનાં િબાણ હેઠળ આિીને પોપ ઈનોસંટ ૧૨માએ તોિીનો થિયેટરને પાડી િાંગિાનો આિે શ આપ્યો, જ્યાં નૈથતકિાિીઓનાં મતે સૌિી
િધુ અશ્લીલ પ્રિશચનોનું મંચન િયું હતુ.ં
પ્રથતસુધારા આંિોલનનાં સમયે ઉત્તર ઈટાલીમાં કાયચરત કાડીનલ કાલો બોરોમીઓએ થમલાનનાં બાળકોનાં ધાથમિક ઉદ્ધાર માટે કલા, જે આધ્યાત્ત્મક
થશક્ષાનું સિોચ્ચ ્િરૂપ છે , અને થિયેટર, જે ધમચથિરોધી, આડંબર અને અહંકારનું પ્રિશચન કરનાર છે , એમ ્પષ્ટ્ટ તફાિત રર્ૂ કયો. પોતાનાં
સહયોગીઓને લખેલા એક પત્રનાં માધ્યમિી, જેનો હું અનાયાસે જ ઉલ્લેખ કરું છં, એણે પોતાનાં થિચારો કંઈક આ રીતે રર્ૂ કયાાં: “દુ ષ્ટ્ટ અને ખરાબ
ુ ને નાબ ૂિ કરિાનાં ઈરાિા સાિે કુ ખ્યાત િાર્ષણિાળા તમામ લેખોને બાળી નાંખિા આપણે આપણાંિી િતું બધું જ કયુાં છે , જેિી આ
િ્તઓ
માનિજાથતનાં ્મ ૃથતપટ પરિી ભસ
ં ૂ ાઈ જાય તિા આિાં લખાણોને પ્રકાથશત કરીને લોકો સુધી પહોંચાડનારાંઓની સામે કાયિે સરની કાયચિાહી િાય.
આમ છતાં, િે ખીતી રીતે, આપણે જ્યારે આરામમાં હતાં ત્યારે શેતાન પોતાનાં નિીનત્તમ ર્ષડયંત્રો અને ચાલાકીઓ સાિે પુનઃ સદક્રય િયો છે . આંખો જે
ર્ુ એ છે તે આિાં પુ્તકોને િાંચિાની તુલનાએ ઘણી િધુ અસરકારક રીતે આત્માને પ્રિાથિત કરે છે . દકશોરો અને યુિતીઓનાં મન પર પુ્તકોમાં
રહેલાં મ ૃત શબ્િો કરતા િાિ-િંભગમાઓ સાિે બોલાયેલાં શબ્િો કે ટલાં િધુ થિધ્િંસકારી છે . એટલા માટે જ આપણાં શહેરોમાંિી નાટક
કરિાિાળાઓને િગાડિા જોઈએ જે રીતે આપણાં ખરાબ અથનચ્ચ્છત આત્માઓિી છૂટકારો મેળિીએ છીએ.”
આમ સંકટનું થનિારણ એક જ આશા પર ટકી રહ્ું છે કે આપણી અને ખાસ કરીને યુિાનો, જે નાટયકળા શીખિા માટે ઉત્સુક છે , એમની હકાલપટ્ટી
િાયઃ કોમેિીઆન્તીઓનો, નાટયકમીઓનો એક નિો સમ ૂહ ઊિો િાય જે આિા િારણમાંિી અકલ્પનીય લાિ શોધે, અને આ જોર-જબરિ્તીની સામે
એક નિાં પથતથનથધત્િનાં રૂપમાં આિે.
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