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પ્કાશકીષ્ય

શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા ગ્ં્શ્રેણીમાં શ્ી ભરતભાઈ 
દિરેએ લખરેલો નાટ્યસાકહત્યમાં િાસતિિાદની દીર્મ્યાત્રાનો આલરેખ આપતો 
ગ્ં્ ‘િાસતિિાદી નાટક’ (િૈવશ્વક પકરપ્રરેક્્યમાં) પ્રકાવશત કરતાં અમરે આનંદ 
અનુભિીએ છીએ. વશક્ષણ, સમાજસરેિા અનરે ધાવમ્મક ક્ષરેત્રોમાં ઉદારતા્ી 
સહ્યોગ આપનાર શ્ી પ્રિીણચંદ્ર ગંભીરચંદ શાહરે આપરેલા દાનમાં્ી જ્ાનવિ-
જ્ાનની આ શ્રેણી સતત ચાલતી રહી છરે. આ શ્રેણીનો ઉદ્ રેશ એ છરે કરે જુદા જુદા 
વિષ્યો પર માત્ર પકરચ્યાતમક લખાણો આપિાનરે બદલરે એનરે વિશરે વિસતૃત, 
અભ્યાસપૂણ્મ અનરે પ્રમાણભૂત સામગ્ી આપિી અનરે એ રીતરે આ શ્રેણીમાં 
‘વલવપ’, ‘તળની બોલી’ જ રેિાં પુસતકોની સા્ોસા્ ‘શહીદ િીર કકનારીિાલા’ 
અનરે પન્ાલાલ પટરેલ જ રેિા સજ ્મક વિશરેનું ‘તરસ્યાં મલકનો મરેર’ ચકરત્ર ત્ા 
ઉચચ કોકટના ન્યૂવ્લ્યર અનરે સમ્્મ ્યુગપ્રિત્મક ખગોળભૌવતક વિજ્ાની મરેરનાદ 
સહાનું ‘મરેરનાદ સહા’ નામરે ચકરત્ર પણ પ્રકાવશત ્્યું છરે. આ શ્રેણીમાં ‘ઊર્્મ’, 
‘ભૂવમવત : સિરૂપ અનરે પ્રકાર’ અનરે ‘આપણાં રાષ્ ્રી્ય પ્રતીકો’ પુસતકોએ સહુનું 
ધ્યાન ખેંચ્યું છરે. જુદી જુદી વિદ્ાશાખાનાં પુસતકો પ્રકાવશત કરિાનો આશ્ય 
ધરાિતી આ શ્રેણીમાં ‘પૃથિીનો ભૂસતરી્ય ઇવતહાસ’, ‘કહંદ મહાસાગર’, ‘વિશ્વનું 
વશલપસ્ાપત્ય’, ‘માનિ જનીનવિજ્ાન’ અનરે ‘મમમી, તું આિી 
કરેિી ?’ જ રેિાં પુસતકો પ્રગટ ્્યાં છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ ‘િાસતિિાદી નાટક’ (િૈવશ્વક પકરપ્રરેક્્યમાં) પ્રકા-
વશત કરતાં સવિશરેષ આનંદ અનુભિરે છરે. આમાં શ્ી ભરત દિરેનો ઊંડો અભ્યાસ 
અનરે બહોળો અનુભિ પ્રગટ ્ા્ય છરે. ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ આિો અભ્યાસ-
પૂણ્મ ગ્ં્ આપિા માટરે એમનો આભાર માનરે છરે. સવિશરેષ તો ગુજરાત વિશ્વકોશ 
ટ્રસટ ગુજરાતી ભાષામાં નાટ્યકોશ તૈ્યાર કરરે  છરે, ત્યારરે  આ ગ્ં્નું પ્રકાશન 
મહતિનું બની રહરેશરે.

અમારા સિજન શ્ી હસમુખ બારાડીએ આ પુસતક વિશરે આિકારનોંધ 
લખી આપી તરે બદલ અમરે તરેમના આભારી છીએ.

આશા રાખું છુ ંકરે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના આ પ્રકાશનનરે એનાં અન્ય 
પુસતકોની માફક આિકાર મળશરે.

- કુમાિપાળ દરેસાઈ



પ્ાસ્તાશ્વક

છરેલાં સો–દોઢસો િષ્મમાં આપણી રંગભૂવમ પર મોટુ ંપકરિત્મન એ આવ્યું  
છરે કરે આપણાં નાટકો હિરે ‘આધુવનક’ બની ગ્યાં છરે. સંસકૃત રંગમંચના, 
ભાંગિાડી જ રેિી જૂની રંગભૂવમનાં કરે ભિાઈ–નૌટકંી જ રેિાં લોકનાટ્યોનાં 
નાચગાન અનરે ગીત–કવિતાઓ હિરે સદંતર લુતિ ્ઈ ગ્યાં છરે. નાટકોમાં હિરે 
દૈવનક, સામાન્ય બોલચાલની ભાષા છરે, ઓળખી શકા્ય તરેિાં સાધારણ પાત્રો 
છરે, િાતા્મ કરે વિષ્યોમાં આજનો સમાજ, િત્મમાનના પ્રશ્ો, સંબંધોના આટાપાટા, 
આધુવનકતાના નામરે બદલાતા પ્રિાહો િગરેરરે  કરેનદ્રસ્ાનરે છરે. ટૂકંમાં, છરેલાં સો–
દોઢસો િષ્મમાં ભારતી્ય અ્િા કહો કરે ગુજરાતી રંગભૂવમનાં રંગરૂપ પૂરરેપૂરાં 
બદલાઈ ચૂ્્યાં છરે.

આ બધાંનો આખરી મતલબ શો? એક જ કરે આપણી રંગભૂવમ પર હિરે 
મહદ્અંશરે િાસતિિાદી (Realistic) શૈલી પ્રસ્ાવપત ્ઈ ચૂકી છરે અનરે સામરે 
પ્રરેક્ષકિગ્મ પણ બહુધા આ જ પ્રકારનાં નાટકો જોિાની પસંદગી ધરાિતો ્ઈ 
ગ્યો છરે. ‘િાસતિિાદી’ રંગભૂવમ એટલરે સાધારણ મનુષ્યનરે તરેના ખાસ પ્રકારના 
સામાવજક–રાજકી્ય–આવ્્મક–સાંસકૃવતક પકરિરેશમાં – તરેની તમામ નબળા-
ઈઓ અનરે વિશરેષતાઓ સા્રે સમકાલીન રંગરૂપમાં રજૂ કરરે  છરે. આપણનરે સૌનરે 
પ્રશ્ ્ા્ય કરે તરેમાં િળી નિું શું? નાટકો તો આ જ શૈલીમાં એટલરે કરે િાસતવિક 
(realistic) જ હો્ય નરે ? પણ ના, એિું ન્ી.

શું તમરે ર્ણો છો કરે આજનું આપણં આ િાસતવિક નાટક – જ રેની સા્રે 
આપણો સૌ્ી િધારરે  પકરવચત નાતો છરે – તરે આપણં પોતીકંુ, પારંપકરક નાટક 
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છરે જ નહીં? આ શૈલી કરે સિરૂપ આપણરે ર્તરે સર્યાાં જ ન્ી. આજ રે સાિ 
સામાન્ય, આપણં પોતાનું લાગતું િાસતિિાદી – નાટ્યસિરૂપ (Realistic Form) 
દોઢસો–બસો િષ્મ પહરેલાં અ્િા કદાચ તરેની પણ પહરેલાં કરેટલાંક ઐવતહાવસક 
કારણોસર, પવચિમમાં્ી આ્યાત ્્યરેલંુ જ રે આજ રે આપણી ગુજરાતી (તરેમજ 
ભારતી્ય) રંગમંચકલાનો એક કુદરતી બહુસિીકૃત કહસસો બની ચૂ્્યું છરે.

િાસતવિક શું નરે અિાસતવિક શું તરે સમજિા આપણરે ભૂતકાળના કલાિા-
રસા પર નજર ફરેરિીએ. આપણાં પ્રાચીન ભારતી્ય ભીંતવચત્રો કરે ગુફાવચત્રો, 
આપણં ક્ાસાકહત્ય, વિવિધ કલાઓના ઉદભિ વિશરેનો આપણો ઇવતહાસ, 
આપણી લોકક્ાઓ કરે ધાવમ્મક આાખ્યાનો, આપણાં સંસકૃત તરેમજ પ્રાદરેવશક 
ભાષાંના જૂનાં નાટકો, આપણા નટોનો અવભન્ય િગરેરરેમાં ્્યાં્ય િાસતિિાદી 
માિજત (realistic portrayal) છરે જ નહીં. બધાંમાં એક પ્રકારની શૈલીબદ્ધતા 
(stylization) છરે. તરેમાં ભરપૂર કલપનો, રૂપકો અનરે પ્રતીકોનો ઉપ્યોગ છરે. 
આમ ભારતી્ય કલા તરેના મૂળ્ી જ અ-િાસતવિક છરે.

પવચિમમાં પણ આજ રે આપણરે જ રેનરે િાસતિિાદી કહીએ છીએ તરેનું લરેખન 
કરે ભજિણીનું માળખું એકાએક ન્ી જનમ્ંુય. ઈ. સ. પૂિવે પાંચમી સદીમાં ગ્ીક 
રંગભૂવમના આરંભનો ઇવતહાસ ર્ણીએ તો ખબર પડરે છરે કરે ્યુરોપમાં િાસતિ-
િાદ આવ્યો ઈશુના જનમ બાદ છરેક 19મી સદીના ઉતિરાધ્મમાં. અ્ા્મત્ લગભગ 
બરે સહસ્ાબદીઓ કરતાં િધુ સમ્યગાળો િીતી ગ્યો! પવચિમના દરેશોમાં આ 
િાસતિિાદ વિકસિા પાછળ ર્ત ર્તનાં ઐવતહાવસક પકરબળો કારણભૂત 
બન્યાં. પ્રાચીન જગતમાં્ી મનુષ્યરે અિા્મચીન જગતમાં પ્રિરેશ ક્યયો. પરંપરાનો 
ગુલામ માનિી બૌવદ્ધક ભૂવમકાએ વિચારતો ્્યો. ધમ્મ અનરે નૈવતકતાના અ્યો 
સાંગોપાંગ બદલા્યા. જીિનનરે જોિાનો અવભગમ મૂળ્ી બદલા્યો. માનિઅ-
વસતતિની બહાર રહરેલ વિરાટ સૃવષ્નાં રહસ્યો ર્ણિાની માણસમાં ઉતસુકતા 
ર્ગી. આમ નાટ્યલરેખન અનરે ભજિણીના ક્ષરેત્રરે ‘િાસતિિાદ’નંુ વનવચિત પોત 
બંધાતાં 2000 િષ્મ કરતાં પણ િધારરે  સમ્ય લાગ્યો એમ કહી શકા્ય.

આ એક વન:શંકપણરે રસપ્રદ અભ્યાસ છરે. અહીં િાત તો મુખ્યતિરે િાસત-
િિાદી નાટ્યલરેખન અનરે તરેની ભજિણીના ઇવતહાસની જ છરે; પરંતુ વિશાળ 
પકરપ્રરેક્્યમાં જોતાં આ ઇવતહાસ છરે મનુષ્યના બૌવદ્ધક વિકાસનો, સિ્મશવ્તમાન 
એિા ઈશ્વરના અવસતતિના સિીકાર કરે અસિીકારનો, જ્ાનની વિવિધ શાખાઓના 
વિસતારનો, માનિજીિનનરે અસર કરતાં પકરબળોનરે વિશ્રેષણાતમક દૃવષ્્ી 
ઓળખિાનો, માનિી્ય ન્યા્ય અનરે મૂળભૂત અવધકારો માટરેની ચળિળોનો, 
ધાવમ્મક આસ્ા કરે સામાવજક પરંપરા્ી વિરુદ્ધ ઊઠી બૌવદ્ધક કરે િૈજ્ાવનક દૃવષ્-
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કોણના આધારરે  નિું જગત રચિાના માનિી્ય પુરુષા્્મનો અનરે અંતરે સમ્યપકર-
િત્મનની સા્રે સા્રે આ બધાંનરે કલાના માધ્યમ્ી રંગમંચ પર વનતનિી શૈલીમાં 
પ્રસતુત કરતા જિાનો.

ટૂકંમાં જરૂરી એ છરે કરે આ લખાણનરે ફ્ત રંગભૂવમના એકદમ સંકુવચત 
દા્યરામાં મૂકીનરે િાંચિા–વિચારિામાં ન આિરે. નાટકનો જનમ કરે વિકાસ કરેિળ 
નાટ્યકારના આંતકરક કલપનાજગતમાં ન્ી ્તો. નાટ્યકાર સિ્યં જ રે જકટલ 
િાસતવિકતાઓની ઊ્લપા્લ િચચરે જીિરે છરે તરેના્ી પ્રભાવિત ્્યા િગર તરે 
રહી શકતો ન્ી. તરે્ી નાટકના જનમ અનરે વિકાસનો સાચો સંબંધ છરે અલગ 
અલગ કાળખંડમાં જનમતાં કરેટલાંક વનણા્મ્યક પકરબળો જોડરે. સાચો નાટ્યકાર 
આ પકરબળો્ી પ્રભાવિત ્્યરેલાં માનિજીિનનાં વિવિધ પાસાંઓનરે સમજિા કરે 
ઉકરેલિા મ્ામણો કરરે  છરે અનરે તરેમ કરિા જતાં બીજી અનરેક જ્ાનશાખાઓનરે 
પોતાના ખપમાં લરે છરે, અનરે છરેિટરે તરેની સજ ્મનપ્રકરિ્યામાં્ી ચળાઈનરે આિરેલું તરેનું 
સતિ રંગભૂવમ પર આગિી શૈલીમાં અવભવ્યવ્ત પામરે છરે. આમ જગતમાં 
વિવિધ ક્ષરેત્રરે ઊગતી–આ્મતી ગવતવિવધઓનરે ઊંડાણપૂિ્મક સમજિા્ી જ 
નાટકનો ખરો અસરકારક રાટ કરે આકાર બંધા્ય છરે.

બીજી િાત િાસતિિાદ્ી િરેગળા કરે વિરોધી પ્રિાહની છરે. િાસતિિાદ 
આવ્યા પહરેલાંનાં નાટ્યસિરૂપો, કરે જ ર્ે ી િાસતિિાદનું આગમન ફરવજ્યાત 
બન્યું; અનરે િાસતિિાદ પછીનાં સિરૂપો, જ રે તરેના વિરોધ રૂપરે વિકસ્યાં, તો િળી 
કરેટલાંકરે િાસતિિાદમાં જ ઉવચત ફરેરફારો કરી તરેમાં્ી િાસતિિાદનાં જ બીર્ં 
અિનિાં સિરૂપો વિકસાવ્યાં. આમ િાસતિિાદનરે એકદમ પૃ્ક્ કરે અલગ 
રાખીનરે તરેનો સાચો અભ્યાસ શ્્ય ન્ી, ફળદા્યી પણ ન્ી. તરેની આગળ-
-પાછળનાં પ્રિાહો કરે પકરબળોનરે ન ર્ણીએ તો તરેની ્ય્ા્્મતા સમજિી અધૂરી 
રહી ર્્ય. સામરે એક સપષ્તા એ્ય જરૂરી છરે કરે િીસમી સદીમાં વિકસરેલાં, િા-
સતિિાદ વસિા્યનાં બીર્ં કરેટલાં્ય નાનાંમોટાં નાટ્યસિરૂપોની ઊંડી વિગતોમાં 
જિાનું અહીં સહરેતુક ટાળું છરે અનરે બદલામાં િાસતિિાદની તુરંતની પ્રવતકરિ્યા 
રૂપરે વિકસરેલો તતકાલીન સિરૂપોનો સંક્ષરેપમાં ઉલરેખ કરી સંતોષ માન્યો છરે.

ઇવતહાસનું જ્ાન આપણનરે મનુષ્ય તરીકરે િધુ વિનમ્ર બનાિરે છરે. ખાસ તો 
આ જનમમાં કશુંક પ્રાતિ કરી લીધાનો અહંકાર તતક્ષણ નાશ પામરે છરે. આપણી 
પહરેલાં જીિી ગ્યરેલા લોકોએ આજનરે મુકાબલરે કરેટલી બધી ઓછી સાધનસગિ-
ડોની મદદ્ી માનિર્તનરે સદીઓ સુધી ્યાદ રહરે તરેિું ભવ્ય પ્રદાન ક્યુાં છરે તરે 
ર્ણી એ મહાન માણસોની સમૃવતમાં મસતક નમી પડરે છરે. આપણનરે ખરી િાસત-
વિકતાનું ભાન ્ા્ય છરે કરે આજની આપણી ઊંચાઈ, આપણો ગિ્મ અનરે ઉન્ત 
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મસતકનું કારણ, એ િીતી ગ્યરેલી પરેઢીઓના ખભા પર આપણરે ચડીનરે ઊભા 
છીએ તરે છરે. આપણરે ખાતરી રાખીએ કરે દૂર ભૂતકાળમાં વિલીન ્ઈ ગ્યરેલા એ 
ભવ્ય સજ ્મકો અનરે વિચારકો હર ્યુગરે અનરે હર ક્ષણરે જરૂર પડ્રે આપણો હા્ 
ઝાલીનરે નિી કરેડી કંડારિામાં સહા્યરૂપ બનતા રહરેશરે.

બીજી એક ખાસ િાત નાટકના સંદભવે. મોટા ભાગનાં ઉમદા નાટકોના 
વિષ્યોમાં છરે સતત બદલાતો રહરેતો માણસ, િહરેતા જળની જ રેમ બદલાતી 
રહરેતી આસપાસની ભૌવતક પકરવસ્વત અનરે તરેની સામરે સ્ૂળ નજરરે  ન દરેખાતી 
માનિમનની અસંખ્ય જકટલ આંટીરૂંટીઓ. અહીં નટપ્રરેક્ષક બંનરેએ સમજિા 
જ રેિી સૌ્ી અગત્યની િાત એ છરે કરે હર્રો િષ્મના સુદીર્મ કાળખંડમાં માનિ-
ર્વતએ પ્રાતિ કરરેલ બરેસુમાર જ્ાન અનરે અનુભિનો જથ્ો ફ્ત અઢી્ી ત્રણ 
કલાક ચાલતા નાટકની ભીતર આિરી લરેિામાં આિરે છરે. આમ અત્યંત સરન 
એિા આ કલાસિરૂપનરે પચાિિા ભાિકનરે કરેટલી બૌવદ્ધક સજ્જતાની (અ્િા 
હાલ તમારા હા્માં રહરેલ િાસતિિાદનો ઇવતહાસ ર્ણિાની કરેટલી) જરૂર પડરે 
તરે નક્ી કરિાનું કામ િાચકો પર જ છોડીએ તરે કદાચ િધુ ઇષ્ ગણાશરે !

મારી વિનંતી માન્ય રાખીનરે શ્ી હસમુખ બારાડીએ નાદુરસત તવબ્યતરે પણ 
આટલું દળદાર પુસતક િાંચી જિાની તસદી ઉઠાિીનરે તરેનરે ્યોગ્ય પ્રસતાિના લખી 
આપી તરે માટરે હાકદ્મક આભાર અનરે આનંદની લાગણી પ્રગટ કરંુ છુ.ં આ ઉપરાંત 
શ્ી કુમારપાળ દરેસાઈએ મારાં લખાણમાં દશા્મિરેલ વિશ્વાસ માટરે અનરે પુસતકની 
છપાઈ પાછળ ભારરે  કકઠન શ્મ ઉઠાિિા બદલ પ્રીવત શાહ માટરે પણ આભાર-
-આનંદનો ભાિ પ્રગટ કરંુ છુ.ં

31 જુલાઈ 2015, ગુરુપૂવણ્મમા                                     – ભિ્ત દવરે
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ગુજરાતીમાં નાટકો વિશરે કોઈ કદગદશ્મકરે લખરેલો આ મહતિનો દસતાિરેજ 
છરે. સાકહવત્યક કરતાં, એમાં ્તી મુલિણી પ્રસતુતકતા્મની દૃવષ્એ ્ઈ છરે. અહીં 
ચચા્મ્યરેલાં નાટકોમાં્ી અમુકની જ પ્રસતુવત લરેખકરે જોઈ હોઈ શકરે, પણ એનરે હંુ 
આ પુસતકની મ્યા્મદા કરતાં વિવશષ્તા ગણં, કારણ કરે અહીં પ્ર્યતન નાટકના 
ફોમ્મ કરતાં ‘િાસતિિાદ’, ‘એના ઇવતહાસ’ અનરે ‘એના દરેશ-વિદરેશમાં વિ-
કાસ’ના અભ્યાસનો અવભગમ છરે. િાસતિ એ નાટ્ય, ક્ા, એના અંત:તતિ કરે 
પ્રસતુવત સમ્યની સરેટ-કડઝાઇન, એની પ્રતીકાતમકતાની તપાસ આ પુસતકમાં 
પાનરેપાનરે ્્યા કરી છરે.

દુભા્મગ્યરે  ગુજરાતમાં એના સમાંતરો ન્ી. ગઈ ત્રીસી–ચાલીસી કરે 
પચાસીમાં વિદરેશોમાં નાટ્યકલામાં લરેખન, પ્રસતુવત, અવભન્ય, સરેટ-કડઝાઇન 
િગરેરરેમાં જ રે હરણફાળો ભરિામાં આિરેલી અનરે ધરમૂળ્ી અનરેક વિચારોનો 
સિીકાર–અસિીકાર ્્યો છતાં નાટક બળૂકી રીતરે પડકાર ઝીલતું રહું. એ 
િખતરે, આપણરે અહીં ગુજરાતમાં કહરેિાતા ઐવતહાવસક, ધાવમ્મક અનરે સામાવજક 
નાટકોમાં જૂની રંગભૂવમમાં સુધારાનો બોધ દરેિાતો રહો અનરે નિી રંગભૂવમએ 
તો હજુ કાઠુ ંકાઢિાનું પણ બાકી હતું. પછી કરેટલાકના હા્માં ‘ઍબસડ્મનું નાળું’ 
પકડાઈ ગ્યું અનરે િ્યવિશરેષ માટરે િગ્મવિશરેષની એ નાટ્યલરેખન પ્રિૃવતિ ચાલી ! 
એ સમ્યરે વિદરેશોમાં તો ઍબસડ્્મ ી નાટક અનરે એની પ્રસતુવત ્યોજનો દૂર નીકળી 
ગઈ હતી.

પ્રિીણ જોષી કરે કાવનત મકડ્યા અનરેક પ્રકારનાં નાટકો કરરે , િાતા્મલાપ કરે 
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ઇનટરવ્યૂમાં પોતાની અનરે પોતાની કલા વિશરે િાત પણ કરરે  પરંતુ લખરે નકહ. 
એિા અનરેકોમાં એિો િળાંક જ નહોતો. તો જશિંત ઠાકર, વિષણકુમાર વ્યાસ, 
મધુકર રાંદરેકર્યા જ રેિા રંગકમ્મની સા્રે લખરે, કામનું લખરે અનરે ભવિષ્યમાં પોતાના 
કામની મુલિણી જુદી રીતરે કરી શકા્ય એિી તક તરેઓ એ રીતરે આપરે.

આ ગ્ં્નરે મહતિનો દસતાિરેજ એટલરે પણ ગણિો પડરે કરે િધતી જતી 
શારીકરક મ્યા્મદાઓ છતાં આટલા વિશાળ પટ પર નજર નાખી, એની નોંધો 
કરી અનરે આિો દળદાર ગ્ં્ કરિો એ અવભનંદની્ય છરે. કલપના કરો કદગદશ્મક 
– કમ્પ્યૂટર સામરે !

ગુજરાતી વ્્યરેટર વિશરે અહીં ઓછી છણાિટ ્ઈ છરે, પણ એટલું વિશ્રે-
ષણ ્ઈ શકરે એિું નોંધપાત્ર કરેટલું મળરે ? આપણા નજીિા પ્રસતુવત અહરેિાલો 
અનરે મહદ્અંશરે મૈત્રીલક્ષી પુસતકસમીક્ષાઓમાં્ી તારિિું એ ગુજરાતી વ્્યરેટ-
રના ઇવતહાસકારનરે અરરંુ ્ઈ પડરે છરે.

િાચકો સામરે પણ પ્રશ્ તો એ જ રહરેિાનો કરે એરેમણરે અહીં ચચા્મ્યરેલાં નાટકો 
વિશરે, આ પુસતકમાં િણ્મન પર્ી કલપના જ કરિી રહરે. આિા પ્રકારના સજ ્મક-
ના એકપક્ષી સંિાદો સામાન્ય રીતરે નક્ર દીિાલો સામરે અ્ડા્યા કરરે . સામા-
ન્યજનનરે તો એની પ્રસતુવત જોિાનો કરે એમના વિશરે િાચન કરે િાત કરિાનો બહુ 
જ ઓછો મોકો મળતો હો્ય છરે. 

આિકારનો લરેખક એિો પ્રશ્ પૂછી શકરે ખરો કરે આજનો નટકદગદશ્મક 
અ્િા નાટ્યકાર આિા ગ્ં્ો િાંચરે છરે, િાંચશરે ખરા ? કૉલરેજ–્યુવનિવસ્મટીઓના 
સાકહવત્યક વિભાગોમાં નાટકના અભ્યાસ દરવમ્યાન તો, સુરરેશ જોષી કહરેતા 
તરેમ કવિતા ‘ચાલી ર્્ય છરે’, એ જ રીતરે નાટક તો ‘દોડી ર્્ય છરે’ ! ચરેખૉિના 
નાટકની િાત કરેિી રીતરે ્ા્ય ર્યારરે  એ નાટક વજદંગીમાં પણ જોિા મળું ન્ી, 
કરે જોિા મળિાનું ન્ી એ તો ઠીક, પણ એ સો અ્િા દોઢસો શ્ોતાઓમાં્ી 
આંગળીના િરેઢરે ગણા્ય એટલા વશક્ષકોએ જ નાટક િાંચ્યું હો્ય તો એ ચચા્મમાં્ી 
શું નીપજ રે? કારણ કરે ચરેખૉિ, ઇબસન, બરેકરેટ કરે કાવલદાસ-ભાસ િાંચિા માટરે 
્ોડા લખતા હતા ? એમના નાટ્યઆલરેખોનરે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરેિી રીતરે કરિા 
એની તાલીમ આપણરે વિદ્ા્થીઓનરે આપીએ છીએ ?

આિા પ્ર્યતનો ભલરે ઓછા િંચા્ય, કરે ઓછા ચચા્મ્ય તોપણ આિા એકસો 
ગ્ં્ો-અભ્યાસો લખાિા અનરે પ્રવસદ્ધ ્િા જોઈએ. ભલરે નાની આિૃવતિઓમાં. 
કારણ કરે ્્યારરેક સાચા જ્ાનની ભૂખ ઊરડશરે, અનરે ઊરડશરે જ, એ આશાએ 
કામ ્્યા કરિું જોઈએ. અનરે એમનરે ઉવચત પ્રોતસાહન મળા કરિું જોઈએ. 
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્યુવનિવસ્મટીઓમાં એમ. ફીલ. કરે પીએચ.ડી. માટરે ્તા અભ્યાસના ઢાંચાના 
ખાંચામાં્ી નીકળતાં લખાણો વિશરે આપણરે ર્ણીએ છીએ. 

એિું ન્ી કરે ભરતભાઈનાં બધાં વિધાનો સા્રે દરરેક િાચક સંમત ્ા્ય, 
પણ કોઈ અસંમત ્ઈનરે ઉશકરેરાટમાં િળતો પત્ર કરે ફોન કરશરે, તો એક વિચા-
રશીલ િાચક હોિાની ખાતરી ્શરે. 

આિો ગ્ં્ લખિો, એ ભારરે  કહંમતનું કામ છરે. સકરિ્ય નાટ્યપ્રસતુવત્ી 
અળગા ્ઈનરે ભરત દિરેએ લરેખનનો આટલી સાહવજકતા્ી પડકાર ઉપાડ્ો 
એનું ભારરે  મોટુ ંમૂલ્ય છરે.

ભરત દિરેનો આ નિો અિતાર છરે. આપણરે એમની પીઠરે ધબબો મારીએ !

હસમુખ બાિાડી
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‘સમાજ, કલા કરે સાકહત્યક્ષરેત્રરે લાંબી મ્ામણો બાદ કશુંક નિું 

શોધનારાઓનરે આખરમાં હંમરેશાં એિો િહરેમ જતો હો્ય છરે કરે તરેમણરે જીિનનું 

‘the Truth’ – આખરેઆખું વનરપરેક્ષ સત્ય ખોળી કાઢું છરે. ર્યારરે  િાસતિમાં 

તરેઓએ બહાર્ી સત્ય જ રેિાં દરેખાતાં તારણો કરે િલણોમાં્ી જ કોઈ એકાદની 

આછરેરી ઝલક ‘a Truth’, ‘a formula’, ‘a new approach’ જો્યાં હો્ય છરે. 

એ િાત વનવચિત છરે કરે ઝોલાએ તરે કાળરે જ રે કંઈ સત્ય ખોળું તરેના્ી આખા્ય 

્યુગનરે તરેણરે પ્રભાવિત ક્યયો. હકીકતમાં તરેણરે પણ આધુવનક નિલક્ા અનરે નાટક 

માટરે માત્ર એક નિી જણાતી ફૉમ્યુ્મલા કરે દૃવષ્કોણ જ ખોળરેલાં. આમ છતાં્ય હંુ 

વનખાલસપણરે સિીકારંુ છુ ંકરે વનસગ્મિાદની અનુપવસ્વતમાં ન ઝોલા હોત, ન 

ઇબસન હોત, ન શૉ હોત કરે ન ચરેખૉિ હોત, ન વસનતઝર, ન ઑકરેસી કરે ન 

ઑડરેટસ હોત.’  

l એકરક બરેનટલી l
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જ્ાનના ક્ષરેત્રરે એિું કહરેિા્ય છરે કરે કોઈ પણ નિો વિષ્ય શીખતી િખતરે 
વશક્ષણનો રિમ જ્ાત્ી અજ્ાત (Known to Unknown) તરફ લઈ જતો 
રાખિો જોઈએ. મતલબ કરે લોકો અગાઉ્ી જ રે ર્ણરે છરે એ વબંદુએ્ી શરૂ કરીનરે 
ધીમરે ધીમરે તરેઓ જ રે ન્ી ર્ણતા તરેિા જ્ાનના અર્ણ દુગ્મમ પ્રદરેશમાં તરેમનરે 
પ્રિરેશ કરાિિો કદાચ િધુ સરળ પડરે. સાક્ષર કરે વનરક્ષર લોકો માટરે નાટક ખૂબ 
ર્ણીતો વિષ્ય છરે. પણ નાટકનો ઇવતહાસ, નાટકની વિવિધ શૈલીઓ, લોકના-
ટ્યો, નાટકનું વિવધિત્ શાસ્ત્ર, તરેના વસદ્ધાંતો, નાટ્યલરેખન – સજ ્મકતા તરેમજ 
ટકૅવનક, અનરે ભજિણીમાં કાળરિમરે આિરેલ જુદાં જુદાં પકરિત્મનો િગરેરરે  બાબતરે 
સિાભાવિક છરે કરે સામાન્ય પ્રરેક્ષકો માકહતગાર ન જ હો્ય. અનરે નાટક માણિા 
માટરે કદાચ એ બધું જરૂરી પણ ન્ી એિું પણ રણા બધાનરે લાગરે. પરંતુ લાભ-
શંકર ઠાકરનું નાટક ચંદ્રિદન મહરેતાના નાટક્ી જુદું ્્યાં પડરે છરે ? અ્િા 
રતન વ્્યમ અનરે હબીબ તનિીરનાં નાટકો અનરે આપણાં મુંબઈ–અમદાિાદનાં 
વ્યાિસાવ્યક નાટકો િચચરે મોટો ભરેદ ક્યો દરેખા્ય છરે ? અ્િા વિદરેશી નાટ્યકા-
રની િાત કરીએ તો બ્રેખતનું નાટક ઇબસનના નાટક્ી ્્યાં જુદું પડરે છરે ? 
આ્્મર વમલરનું ‘Death of a Salesman’ બૅકરેટના ‘Waiting for Godot’્ી 
અલગ શા માટરે દરેખા્ય છરે ? નસીરુદ્ીન શાહનો અવભન્ય શંભુ વમત્રાના અવભ-
ન્ય્ી કઈ બાબતમાં જુદો પડરે છરે ? મનમોહન દરેસાઈની કફલમો ઝડપી અનરે 
વબમલ રૉ્યની કફલમો ધીમી શા માટરે જણા્ય છરે ? વપટર બ્ુકનું મહાભારત બી. 
આર. ચોપરાની મહાભારત ટીિી શ્રેણી્ી કઈ કઈ બાબતમાં અલગ લાગરે છરે ?

કમસરે કમ નાટ્યક્ષરેત્રરે પ્રિૃતિ કલાકારોએ તરેમજ ગંભીર રસિૃવતિ ધરાિનાર 
પ્રરેક્ષકોએ આ બધાં અંગરે ્ોડુકં અિશ્ય ર્ણિું જોઈએ. કારણ કરે તરેના્ી જુદી 
જુદી પ્રા્યોવગક શૈલીનાં નાટકો અનરે કફલમો માણિા–મૂલિિાની તરેમની ક્ષમતા-
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માં િધારો ્ શરે. દરરેક પ્રરેક્ષકનરે તરેની મ્યા્મકદત પસંદગી પ્રમાણરે નાટકો અનરે કફલમો 
જોિાનો બરેશક અવધકાર છરે. પણ તરેમ કરિા્ી તરે પોતરે જ કરેટલીક મહાન 
કૃવતઓના અિણ્મની્ય આનંદ્ી િંવચત રહી ર્્ય છરે. કમસરે કમ માણસરે ચીલા્ી 
હટીનરે ્્યરેલા નાટ્યપ્ર્યોગો અનરે કફલમો જોિા–સમજિાના ઉમળકાભરેર પ્ર્યાસો 
કરિા જોઈએ. ત્યાર પછી પણ જો એ ન જ ગમરે તો એમાં બળજબરીનો કોઈ 
સિાલ ન્ી. પણ અહીં ભાર એક મુદ્ા પર છરે કરે કલાજગતમાં સર્્મતી પ્રત્યરેક 
ઉતિમ િસતુ પ્રત્યરે જો પ્રામાવણકતાપૂિ્મક ધ્યાન દઈ રસ લરેિામાં આિરે તો સૌ કોઈ 
તરેનો રસાસિાદ માણી શકરે છરે. ખાસ તો એ કરે ઉમદા ગણાતી નાટ્યકૃવતઓ માત્ર 
મનોરંજન જ ન્ી આપતી પણ જીિનનરે જોિા–સમજિાની દૃવષ્માં બહુ મોટુ ં
ગુણાતમક પકરિત્મન લાિરે છરે.

અહીં આપણરે સૌપહરેલાં એ સમજિા પ્ર્યતન કરીએ કરે િાસતિિાદ 
(Realism) શું છરે? આપણરે િાસતવિકતા (Reality) કોનરે કહીએ છીએ? કલાના 
સંદભ્મમાં િાસતવિકતાની વ્યાખ્યા શી? આપણરે ત્યાં િાસતિિાદની વિભાિના 
(Concept) શું ભૂતકાળમાં હતી અ્િા િત્મમાનમાં પણ છરે? સામાન્ય 
બોલચાલમાં આપણરે િાસતવિકતાનો જ રે અ્્મ કરીએ છીએ તરે જ શું તરેનો ખરો 
અ્્મ છરે? િાસતવિકતા નાટ્યલરેખનની શૈલીમાં હો્ય કરે તરેની ખાસ પ્રકારની ભજ-
િણીમાં? તરેના બાહ સ્ૂળ ઢાંચામાં હો્ય કરે તરેના મુખ્ય ધિવનમાં? િાસતવિકતા 
કલાના ઉદભિ સા્રે જ સંકળા્યરેલી છરે કરે કલાની લાંબી વિકાસ્યાત્રાના અનરેક 
નોખનોખા પડાિોમાંનો માત્ર એક મહતિપૂણ્મ પડાિ છરે ? િાસતવિકતાનો અ્્મ 
સમ્ય સા્રે બદલાતો રહરે કરે કા્યમ માટરે એક જ રહરે ?

શબદકોશની રીતરે જુઓ તો િાસતિ એટલરે તથ્ય, સચચાઈ, અ્િા ઠોસ, 
નક્ર હકીકત, નજર સામરે જ રે છરે તરે, અ્િા તતિજ્ાનના સંદભવે, ભીતરમાં 
્્યાંક સતિ (essence)રૂપ છરે, પરંતુ સ્ૂળ નજરરે  દરેખાતું ન્ી. િાસતિનો બીજો 
અ્્મ છરે કુદરતી, નૈસવગ્મક, સાહવજક, કોઈ જ પ્રકારના દંભ, દરેખાિ કરે પ્ર્યાસ 
િગરનું. િાસતિમાં ્્યાં્ય કશું ખોટુ ંન હો્ય, ભ્ામક ન હો્ય, દરેખાિ કરે બનાિટ 
ન હો્ય, દૈિી કરે પારલૌકકક ન હો્ય, અસત્ય કરે અિૈજ્ાવનક ન હો્ય. તરેના 
લરેખનમાં દશ્મકોના સ્ૂળ મનોરંજન માટરેની કોઈ પૂિ્મવન્યોવજત ગોઠિણો ન 
હો્ય. િાસતિિાદી નાટ્યલરેખનમાં ગીતો, કાવ્યો કરે જ રેનરે આપણરે પદ્ કહીએ 
છીએ તરેનરે સ્ાનરે પાત્રોવચત ગદ્ ભાષાનરે પ્રા્વમકતા આપિામાં આિરે. કારણ કરે 
અસલ વજદંગીમાં આપણરે વિચારોની આપલરે કવિતા કરે ગીતો્ી ન્ી કરતા. આ 
ઉપરાંત તરેમાં પાત્રો તરીકરે રાર્-મહારાર્ કરે દરેિી-દરેિતા નહીં પણ જ રેની સા્રે 
દશ્મકો તરત તાદાતમ્ય સાધી શકરે એિા સાધારણ માણસોનાં જીિન કરેનદ્રમાં 
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હો્ય. િાસતિિાદમાં માત્ર નાટકની ક્ા જ નહીં પણ મુખ્ય વિચાર અનરે તરેના 
પાત્રોના મનોભાિોનું મનોિૈજ્ાવનક વિશ્રેષણ પણ એટલું જ અગત્યનું બનરે. 
આની સા્રે સા્રે એ સમજિું પણ જરૂરી બનરે કરે વ્યવ્તની સમસ્યાઓ તરેની 
આસપાસની પકરવસ્વત્ી ્્યારરે્ય પૃ્ક્ કરે અળગી ન હોઈ શકરે. તરે્ી આ 
પાત્રગત સમસ્યાઓ આલરેખતી િખતરે તરેની વિવશષ્ એિી આવ્્મક–સામાવજક–
રાજકી્ય પકરવસ્વતનો સંદભ્મ પણ એટલો જ અવનિા્ય્મ બની ર્્ય.

આમ સાર એટલો જ કરે નજર સામરે રહરેલા સમસામવ્યક પ્રશ્ોનરે રોવજદંી 
ભાષા, પાત્રો અનરે પકરિરેશની મદદ્ી ઉર્ગર કરરે  તરે િાસતવિક (Realistic). 
િાસતવિક પકરવસ્વત હો્ય, િાસતવિક પાત્રો હો્ય તરેમજ િાસતવિક વિષ્યો અનરે 
રટનાઓ હો્ય. તરેમાં ભાષા પણ આજની, સમર્્ય તરેિી, બધા ઉપ્યોગમાં લરે 
તરેિી હો્ય. નાટકનો સવન્િરેશ (Set-design) પણ આપણા સૌનાં રર જ રેિો 
સાચુકલો–િાસતવિક હો્ય. પાત્રોનો મરેકઅપ, િસ્ત્રો, દરેખાિ, બોલી, અવભવ્યવ્ત, 
છટા બધું આજના જ રેિું, તરત સમજી શકા્ય, ઓળખી શકા્ય, identify કરી 
શકા્ય તરેિું હો્ય, તરેમ છતાં અહીં એક સપષ્તા જરૂરી કરે નાટ્યલરેખક માટરે આિા 
કોઈ જડબરેસલાક વન્યમો ન્ી. લરેખનના પ્રકારો કરે શૈલીઓનાં િગથીકરણનું કામ 
મુખ્યતિરે વનષણાતોનું છરે. સજ ્મકનરે તરેની સા્રે કોઈ વનસબત ન્ી. તરેઓ ધારરે  તો 
િાસતિિાદી નાટ્યલરેખનમાં પણ અિનિા પ્ર્યોગ કરી શકિાનરે મુ્ત છરે.

પરંતુ આજનો કોઈ પણ પ્રરેક્ષક આ િાંચીનરે તરત કહી શકરે કરે િષયો્ી 
આપણરે જ રે પ્રકારનાં ગુજરાતી નાટકો અનરે કહનદી કફલમો જોતાં આવ્યાં છીએ તરે 
આ વ્યાખ્યા મુજબનાં ‘િાસતવિક’ એટલરે કરે realistic જ હો્ય છરે નરે?  પરંતુ ના, 
આ બાબતરે આપણી સમજણ પૂરતી ન્ી. આપણરે કદાચ  એ ન્ી ર્ણતા કરે 
માત્ર બાહ ઢાંચો િાસતવિક હોિા્ી નાટકનું મૂળ સતિ, ક્ા, પકરવસ્વત કરે 
પાત્રવિકાસ િાસતવિક બની જતાં ન્ી. વિષ્ય િાસતવિક હો્ય પણ ઢાંચો પ્ર્યો-
ગાતમક હો્ય તોપણ નાટક િાસતવિક ન્ી કહરેિાતું. પાત્રોની ભાષા સરળ અનરે 
રોવજદંી બોલચાલની હો્ય પણ સંિાદરીવત અનરે તરેમાં્ી નીકળતો અ્્મ ભારરે  
સંકુલ અનરે પ્રતીકાતમક હો્ય તોપણ કદાચ એ નાટક િાસતવિક ન હોઈ શકરે. 
ઍબસડ્મ શૈલીનાં નાટકોમાં મોટા ભાગના શબદો રોવજદંી બોલચાલના જ હોિા 
છતાં તરેની એકંદર ભાષાનું સિરૂપ ગૂઢ, સંકુલ ત્ા ્્યારરેક અનરેકા્થી જોિા મળરે 
છરે. િળી ્્યારરેક િાસતિિાદી ગણા્યરેલાં નાટકોમાં િચચરે િચચરે અપિાદરૂપ 
કરેટલાંક અિાસતવિક કરે ચમતકાકરક દૃશ્યો પણ વ્યવ્તની વિવક્ષતિ મનોદશાના 
ભાગ રૂપરે આિી શકરે છરે!

આપણાંમાંના રણા એ બાબતરે સભાન નહીં હો્ય કરે નાટકો અનરે કફલમોમાં 
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આજકાલ જોિા મળતી ‘િાસતવિકતા’ ભલરે આજ રે આપણનરે ગમરે તરેટલી સામાન્ય 
લાગરે પણ સદીઓ પહરેલાંના રંગમંચ પર એ વબલકુલ અવસતતિમાં નહોતી. 
આજ રે જોિા મળતી િાસતવિકતા, સેંકડો-હર્રો િષ્મના અનરેક પ્ર્યોગ–અખત-
રાઓ પછીનું આખરી પકરણામ છરે. વિશ્વરંગભૂવમનો ઇવતહાસ લગભગ અઢી 
હર્ર િષ્મ જૂનો છરે. તરેમાં્ી િાસતિિાદનો વિચાર જનમ્યરે હજુ માંડ સિાસો–
દોઢસો િષ્મ ્ ્યાં. આપણરે ત્યાં 1930–40ના સમ્યગાળામાં સામાવજક–કૌટુવંબક 
સમસ્યાઓ પર જ રે પ્રકારનાં નાટકો ભજિાતાં હતા અ્િા કફલમો બનતી હતી 
તરેનરે આજની સા્રે સરખાિો તો આજની રજૂઆતો તમનરે ત્યારના કરતાં અનરે-
કગણી િધારરે  િાસતવિક, િધારરે  સહજ, િધારરે  સિાભાવિક અનરે સિીકારિા્યોગ્ય 
જણાશરે. કારણ કરે જ રેનરે આપણરે આજ રે ‘િાસતવિક વનરૂપણ’ (realistic depiction) 
કહીએ છીએ તરેનાં બધાં જ પાસાંઓ – િાતા્મ, પ્રસંગો, પાત્રાલરેખનો, સંિાદો, 
ગીતો િગરેરરેમાં આ િષયોમાં અનરેક પકરિત્મનો આિી ગ્યાં. અરરે , 60–70ના 
દા્યકામાં બનરેલી વ્યાિસાવ્યક કહનદી કફલમો પણ આજની સરખામણીમાં દરરેક 
મુદ્ રે િધારરે  નાટકી્ય અનરે બોલકી લાગરે છરે. આનો એક અ્્મ એ પણ નીકળરે છરે 
કરે િાસતવિકતાનરે જોિા–મૂલિિાની દૃવષ્ પણ દર પચાસ–સો િષવે બદલા્ય છરે. 
200–300 િષ્મ પહરેલાં જ રે િાસતવિક ગણાતું હતું તરે આજ રે િત્મમાનમાં િાસતવિક 
ન જ લાગરે. કારણ કરે િાસતવિકતા સમજિા માટરે જ રે તરે કાળના સામાવજક, 
બૌવદ્ધક અનરે સાંસકૃવતક પરંપરાના પ્રિાહો અનરે સંદભયો પણ ધ્યાન પર લરેિા પડરે. 

આપણા મોટા ભાગના પ્રરેક્ષકો દીિાનખંડના સવન્િરેશની આસપાસ 
ભજિાતાં પાકરિાકરક નાટકો જોિા જ ટરેિા્યરેલા છરે. એટલરે જ તરેમનરે માટરે 
મુંબઈ્ી આિતાં કરેટલાંક ગંભીર સિરૂપનાં કલાતમક નાટકો ‘તુમહારી અમૃતા’, 
‘પત્રમૈત્રી’, ‘મરેરરે  વપ્યા ગ્યરે રંગૂન’ અ્િા લાભશંકરનું ‘પીળું ગુલાબ’, વચનુ 
મોદીનું ‘શુકદાન’ કરે વસતાંશુનું ‘કરેમ મકનજી ્્યાં ચાલ્યા’ િગરેરરે  પકરવચત ફૉ-
મ્યુ્મલા્ી હટીનરે તૈ્યાર કરા્યરેલાં અરરાં નાટકો લાગરે છરે. દીિાનખંડની િાસતવિક 
શૈલી વસિા્ય પણ નાટકની ભજિણીઓમાં બીર્ રણા પ્રકારો છરે – જ રેિા કરે, 
આતમક્નાતમક નાટકો, ફ્ત એકપાત્રી્ય કરે બરે-પાત્રી્ય નાટકો (‘પત્રમૈત્રી’ 
જ રેિાં), બોલકી કરે દરેખીતી રટના કરે ખાસ હલનચલન િગરનાં નાટકો, ધાવમ્મક, 
પૌરાવણક કરે ઐવતહાવસક પાત્રો કરે ક્ાનકો પસંદ કરીનરે ભજિાતાં (વગરીશ 
કના્મડ ત્ા રતન વ્્યમ જ રેિાઓનાં) આધુવનક નાટકો, કાવ્ય અનરે સંગીત 
સા્રેનાં (એન.એસ.ડી.–કદલહી દ્ારા વનવમ્મત) િૈવિધ્યમ્ય શૈલીનાં નાટકો, તમાશા 
કરે નૌટકંીનો ઉપ્યોગ કરી આધુવનક સંદભ્મ સા્રે ભજિાતાં (હબીબ તનિીર કરે 
બી. િી. કારન્ જ રેિાનાં) લોકનાટ્યશૈલીનાં નાટકો િગરેરરે . મુંબઈનાં ફ્ત વ્યાિ-
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સાવ્યક મનોરંજક નાટકો જોિા ટરેિા્યરેલ ગુજરાતી પ્રરેક્ષકો પણ આિી િૈવિધ્યમ્ય 
મંચનકલાના ર્દુ્ી પકરવચત ન્ી. આ બાબતરે મોટા ભાગરે તરેઓ અર્ણ કરે 
ઉદાસીન છરે અ્િા તરે કદશા તરફનું િલણ જ ન્ી.

રંગમંચ પર તરેમજ વસનરેમાક્ષરેત્રરે ર્ત ર્તની શૈલીઓ વિકસી હોિા છતાં 
દુવન્યાભરના પ્રરેક્ષકો મોટરે ભાગરે ‘realistic genre’ – િાસતિિાદી શૈલીનરે જ 
સૌ્ી િધુ માણરે છરે. આ જ કારણસર આપણરે ત્યાં પણ મોટા ભાગનાં નાટકો, 
ટીિી શ્રેણીઓ અનરે કફલમો ‘િાસતવિક’ શૈલીની જ બનરે છરે. પ્ર્યોગ–અખતરા તો 
અનરેક પ્રકારના ્તા રહરે છરે પણ લોકોની સૌ્ી િધારરે  પસંદગી િાસતવિક 
માિજત કરા્યરેલ ભજિણીઓનરે જ મળતી જોિા મળરે છરે. પરંતુ વિચારિાનો 
મુદ્ો એ છરે કરે આ બધું કહરેિા્ય છરે એટલું ખરરેખર ‘િાસતવિક’ હો્ય છરે ખરંુ?

દા. ત., આપણી કફલમોમાં દરેખાડિામાં આિરે છરે તરેમ િાસતિમાં ક્યા 
માણસો તરેમના જીિનમાં સુખ, દુ:ખ કરે રોમાનસની ક્ષણોએ સ્ળ–સમ્ય જો્યા 
િગર ગમરે ત્યાં, ગમરે ત્યારરે  ર્હરેરમાં મોટરે મોટર્ે ી ગીતો ગાિા લાગરે છરે? ક્યા 
લોકોનાં િસ્ત્રો બબબરે વમવનટરે ઝડપભરેર બદલા્યાં કરરે  છરે ? કરેટલાના નસીબમાં 
અિારનિાર વસિટઝલૅ્મનડ કરે િરેવનસની રમણી્ય કુદરત િચચરે મસતી્ી મહાલિા-
નું લખા્યું હો્ય છરે ? કરેટલાના જીિનમાં ‘વિલન’ જ રેિા માણસો આખો જનમારો 
તરેમની પાછળ પડરેલા રહરે છરે ? કરેટલા લોકોનાં રરો – મહરેલો જ રેિાં ભવ્ય હો્ય 
છરે? ક્યો માણસ પહરેલિાન જ રેિા દરેખાતા દસ દસ શત્રુઓની એકલરે હા્રે 
ધોલાઈ કરી શકરે છરે? ક્યો માણસ શત્રુના ઊડતા હરેવલકૉ્પટરનરે પકડી પાડી 
અંદર બરેઠરેલા શત્રુ સા્રે એકલરે હા્રે મારામારી કરી શકરે છરે ? કફલમોના અંતમાં 
જ રે રીતરે ખોટુ ંકરનારાઓની આંખો પચિાતિાપના ભાિ્ી એકાએક ખૂલી ર્્ય છરે 
એટલી ઝડપ્ી ્્યારરે્ય આપણનરે દૂભિનારાઓનાં હૃદ્યપકરિત્મન ્તાં આપણરે 
્્યારરે્ય જો્યાં છરે? ભલરે એમ કહરેિા્ય કરે ‘Truth is stranger than fiction’, 
પરંતુ સામાન્ય માણસોના જીિનમાં તો સત્ય કા્યમ માટરે જુદું છરે અનરે કાલપવન-
કતા જુદી છરે! એટલરે જ તરેઓ કઠોર અનરે અણગમતાં સત્ય કરતાં પોકળ, કા-
લપવનક સતરરે  મળતા આનંદ અનરે અનુભિોનરે પસંદ કરતાં અચકાતા ન્ી.

જોકરે આ બધાં ઉદાહરણોમાં મોટા ભાગના િાચકોનરે કશું જ અિાસતવિક 
કરે અસિાભાવિક (unreasonable) નહીં લાગરે. કારણ કરે આપણરે સૌએ િષયો્ી 
સિરેચછાએ સિીકારી લીધું છરે કરે નાટકો અનરે કફલમો આિાં જ હો્ય. તરેનું કામ જ 
બધી વચંતાઓ છોડી બરે રડી મોજમર્ કરાિિાનું છરે. તરેમાં બહુ ગંભીર બનીનરે 
સાચા–ખોટાનું વિશ્રેષણ કરિાની જરૂર ન્ી. ‘િાસતવિકતા’ના સંદભ્મમાં એ 
બધું તદ્ન ખોટુ,ં ભ્ામક અનરે ્્યારરેક તો મૂખા્મમીભ્યુાં લાગિા છતાં ર્યાં સુધી 
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પ્રરેક્ષકોનરે ભરચક મનોરંજન મળરે છરે ત્યાં સુધી તરે બધી અિાસતવિકતાઓ તરેમનરે 
માટરે ક્ષમ્ય અનરે આિકા્ય્મ છરે !

આપણાં મુખ્ય પ્રિાહનાં નાટકો અનરે કફલમોનરે આપણી સામાન્ય બોલચા-
લની ભાષામાં આપણરે ભલરે ‘િાસતવિક’ તરીકરે ઓળખીએ પરંતુ હકીકતરે એ 
બધાંમાં રોજબરોજના જીિન્ી કંઈક જુદું, ્ ્યારરેક સાિ અશ્્ય, અિાસતવિક, 
કાલપવનક અ્િા કલપનાતીત, ભારરે  રોમૅવનટક અ્િા સામાન્ય જીિન્ી અવત-
વિશાળ અનરે ભવ્ય (larger than life) જોિા મળરે છરે. માણસ રોવજદંા જીિનની 
ચીલાચાલુ, કંટાળાજનક, એકધારી રટમાળમાં્ી છૂટિા જ નાટક–વસનરેમા 
જોિા જિાનું પસંદ કરરે  છરે એિો મોટા ભાગના લોકોનો ખ્યાલ છરે. તરેમના 
પોતાનાં જીિનમાં જ રે જ રે ખૂટરે છરે તરે બધું તરે કફલમ કરે રંગભૂવમના તખતા પર ભ્ામક 
તો ભ્ામક પણ એક િાર જોઈનરે તરેનો રોમાંચ માણી લરેિા ઇચછરે છરે. તરેઓ સાચી 
જ િાત કહરે છરે કરે ‘રોજ રોજની સમસ્યાઓ સા્રે તો અમરે ચોિીસ કલાક મા્ાં 
ફોડીએ જ છીએ. બરે રડી તરેનરે ભૂલિા, હળિા ્િા કરે મોજમઝા કરિા નાટક–
વસનરેમા જોિા જઈએ તો ત્યાં પણ એના એ જ પ્રશ્ોની ગંભીર રજૂઆતો જોઈનરે 
મગજ શા માટરે િાપરિાનું?’ તરેઓ દૃઢતા્ી માનરે છરે કરે ‘નાટક–વસનરેમાનું એ 
કામ જ ન્ી. ત્યાં તો ભરપૂર મનોરંજન એ જ એકમાત્ર લક્્ય!’

િાસતિમાં પહરેલી નજરરે  સામાન્ય પ્રરેક્ષકોની આ બધી અપરેક્ષાઓ એકદમ 
સાચી અનરે સિાભાવિક છરે. એટલરે જ દુવન્યાભરના નાટ્યકારો અનરે કફલમસજ ્મકો 
ર્ણરે જ છરે કરે તરેમનું કામ મુખ્યતિરે મનોરંજન પીરસિાનું છરે. પરંતુ અહીં સામાન્ય 
કક્ષાના કલાકારો અનરે પ્રરેક્ષકો – બંનરે એક મહતિની િાત ચૂકી ર્્ય છરે કરે ‘મનો-
રંજન’ પીરસિાનું પણ પોતાનું એક વ્યિવસ્ત શાસ્ત્ર છરે, વ્યાકરણ છરે, વિજ્ાન 
કરે કલા છરે. તરેના પણ કરેટલાક વનવચિત વન્યમો છરે, તરેનો એક વનવચિત સુરડ ઢાંચો 
છરે, એક વનવચિત હરેતુ કરે લક્્ય છરે. આ િાત જો સાચી ન હોત તો દુવન્યા આખીમાં 
નાટકો અનરે કફલમોનાં વ્યિવસ્ત વશક્ષણ અનરે તાલીમ આપતી અનરેક સંસ્ાઓ 
ન હોત. તરેઓ વશખિાડરે છરે કરે મનોરંજન એટલરે ફ્ત હસિું કરે રડિું નહીં પરંતુ 
મનોરંજન એટલરે એિી ચુસત ભજિણી; એિી પ્રભાિશાળી રજૂઆત, એિી 
ચોટદાર િાતા્મ અનરે પાત્રાલરેખનો કરે જ રે બરે-અઢી કલાક માટરે પ્રરેક્ષકોનરે તરેમની બરેઠક 
પર રસપૂિ્મક જકડી રાખરે. પરંતુ પ્રરેક્ષકનરે જકડી રાખિા માટરે ્્યાં્ય કૃવત્રમ, 
બરેહૂદા, હલકા, અિાસતવિક, મૂખ્મતાપૂણ્મ અનરે સાિરેસાિ અ્્મહીન, કરે સતિહીન 
ઉપા્યો અજમાિિાના ન્ી. લરેખક અનરે કદગદશ્મક તરેના વિષ્યિસતુની સચચાઈ 
કરે િાસતવિકતાનરે ્્યાં્ય છરેહ આપતા ન્ી. પ્રરેક્ષકોનરે મનોરંવજત કરિા ્્યાં્ય 
ટૂકંા, વનમન સતરના નુસખા અપનાિતા ન્ી. આનો અ્્મ એ પણ ન્ી કરે આિાં 
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નાટકોનો પ્રરેક્ષક તરેની અપરેક્ષાનરે અનુરૂપ આનંદ કરે ઉતિરેજના મરેળિતો ન્ી. આિાં 
નાટકોમાં પણ પ્રરેક્ષક ચોક્સપણરે હસરે, રડરે, વિચાર કરરે , વિસમ્ય અનુભિરે, 
ભ્યભીત બનરે, લાગણી્ી તરબતર ્ઈ ર્્ય, રોષ્ી સમસમી ઊઠરે, મનમાં 
રૃણા કરે વતરસકાર અનુભિરે, શાંત, પવિત્ર, ઉચચતર લાગણીઓમાં્ી પણ પસાર 
્ા્ય, ભીતરમાં ર્ત ર્તના સંકલપો–વિકલપો ર્ગરે  આમ દરરેક પ્રરેક્ષકની િતિી-
ઓછી સંિરેદનશીલતા પ્રમાણરે તરેનરે અિનિા અનુભિો ચોક્સપણરે ્ઈ જ શકરે. 
શરત એટલી જ કરે તરેની બુવન્યાદ પૂરરેપૂરી ‘િાસતવિક’ હો્ય.

ર્ણકારો કહરે છરે કરે મહદંશરે િાસતવિક શૈલીનું નાટક જીિનનું પ્રવતવબંબ 
પાડરે છરે. જીિનમાં બનતી રટનાઓ ર્યારરે  નાટકમાં બનતી દશા્મિા્ય ત્યારરે  તરે 
િાસતવિક નાટક બન્યું કહરેિા્ય. સમાજ કરેિો બનિો જોઈએ ? માણસરે કરેિું જીિિું 
જોઈએ? હાલ તરે કરેિી રીતરે જીિરે છરે? તરેની સમસ્યાઓ શી છરે? સમાજના સદ-
સ્યોના પારસપકરક સંબંધો કરેિા છરે? ્્યાં કરેટલા અિરોધો છરે? માણસની કઈ 
કઈ નબળાઈઓ સંરષ્મ પરેદા કરરે  છરે? કરેિી કરેિી રટનાઓ માણસના જીિનમાં 
સુખ અનરે દુ:ખ ઊભાં કરરે  છરે? માણસનરે જીિનભર શરેની એષણા કરે અસંતોષ 
તડપાિરે છરે? આખરરે  તરે શું પામિા માટરે જીિનભર સંરષ્મ કરરે  છરે? િગરેરરે  બાબતો 
તરેમાં આલરેખિામાં આિરે છરે.

માણસની આસપાસ બનતી રટનાઓ અનરે સંજોગો ઉપર માણસની કોઈ 
સતિા ન્ી. માણસની પોતાની ઇચછાઓ, નબળાઈઓ અનરે િૃવતિઓ પર પણ 
માણસનો કોઈ અંકુશ ન્ી. માણસ શું વન્યવતના હા્નું એક રમકડુમંાત્ર છરે કરે 
માણસની પોતાની વ્યવ્તગત ઇચછાશવ્ત કરે પુરુષા્્મનું પણ કોઈ મહતિ છરે? 
જ રેિી રીતરે માણસ તરેના બાહ જગત્ી જ્ાત છરે તરેિી રીતરે તરેના અત્યંત સંકુલ 
અનરે અગમ્ય–અગોચર એિા આંતકરક મનોજગત્ી પણ પૂરરેપૂરો જ્ાત છરે 
ખરો? માણસની તમામ પીડાઓ માટરે મુખ્યતિરે કોણ જિાબદાર છરે : બહારનાં 
પકરબળો કરે માણસ પોતરે? આિા આિા અનંત પ્રશ્ોની િણ્ંભી િણર્ર િા-
સતવિક નાટકો રચિા માટરેની િૈચાકરક ભૂવમકા પૂરી પાડરે છરે.

માણસ પોતરે પણ વજદંગીમાં ઓછરેિતિરે અંશરે એિા જ અનુભિોમાં્ી 
નીકળતો હોિા્ી તરેનરે નાટકનાં પાત્રો અનરે રટનાઓ તરત સપશથી ર્્ય છરે. નાટક 
જોઈનરે માણસ હસરે છરે, રડરે છરે, હળિો ્ા્ય છરે, વિચારરે  ચડરે છરે, ઉતિરેવજત ્ા્ય 
છરે, ખળભળી ઊઠરે છરે, ્્યારરેક ઉતસાહ મરેળિરે છરે, તો ્્યારરેક ઉદાસ બનરે છરે, 
માગ્મદશ્મન મરેળિરે છરે, ઊંધરે રસતરે દોરિા્ય છરે, મૂંઝાઈ ર્્ય છરે, તો ્્યારરેક િધુ 
સપષ્ બનરે છરે, બૌવદ્ધક રીતરે ઉપર ચઢરે છરે ્યા નીચરે પડરે છરે, માણસ તરીકરે વિકસરે 
છરે ્યા ગજુ ંન હો્ય તો અિળી ગવતનરે પ્રાતિ કરરે  છરે. આ તમામ પ્રવતભાિો જુદાં 
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જુદાં નાટકોની સારી–નરસી નીપજ હોઈ શકરે છરે.

આપણરે ત્યાં છરેલાં પચાસસો િષ્મમાં ટકૅનૉલૉજીના ઝડપી વિકાસની સા્રે 
સા્રે તરેમજ એકંદર સમાજની સુખસંપન્તા િધતાં નાટક–વસનરેમા જ રેિાં માધ્ય-
મોની અગાઉની ભૂવમકા તરેમજ ગુણિતિા બદલાિા માંડી. સમાજમાં વશક્ષણનો 
વ્યાપ િધ્યો. મોટી સંખ્યામાં લોકો લખતા–િાંચતા ્્યા. જ્ાન મરેળિિા માટરે 
બીર્ં અલા્યદાં સાધનો અનરે માધ્યમો વિકસ્યાં. હિરે અગાઉની માફક સાચું–
સુખી જીિન જીિિાનો બોધ આપિાનું કા્ય્મ માત્ર નાટકો જ રેિાં માધ્યમોનું ન રહું. 
તરે માટરે બીર્ અનરેક વિકલપો પ્રર્ સમક્ષ ખૂલી ગ્યા હતા. આવ્્મક વિકાસ, 
શહરેરીકરણ, ઝડપી િાહન અનરે સંદરેશાવ્યિહાર િગરેરરેનરે કારણરે વ્યવ્તની આસ-
પાસનું જગત અગાઉનરે મુકાબલરે રણં નાનું અનરે સાંકડુ ંબની ગ્યું. સા્રે સા્રે 
જીિન પણ સંકુલ બન્યું, માણસનું માનવસક સિાસથ્ય પણ ક્ળું, મનની શાંવત 
અનરે પ્રસન્તા પણ દુલ્મભ બનતી ગઈ, માણસ િધુ નરે િધુ તનાિગ્સત બનતો 
ચાલ્યો. આ બધાંના પકરણામરે નાટક–વસનરેમા પાસરે્ી લોકોની અપરેક્ષાઓ ધરમૂ-
ળ્ી બદલાઈ ગઈ. તરેનરે હિરે ફ્ત આનંદ, ઉતિરેજના, સફૂવત્મ, હળિાશ મળરે તરેિું 
જ મનોરંજન નાટકો પાસરે્ી જોઈતું હતું. તરેમનરે કંઈક એિું જોિું નરે માણિું હતું 
કરે જ રે તરેમનરે બધા માનવસક ઉતપાત ભુલાિી દરે, ‘ઇનસટનટ’ નશો કરાિી દરે, બરે 
રડી ઉતિરેવજત કરી દઈ બસ, મર્ મર્ કરાિી દરે!

્યાદ કરો, અગાઉ હૃષીકરેશ મુખજી્મ અનરે વબમલ રૉ્ય જ રેિા કદગદશ્મકો 
મુખ્ય ધારાની (એટલરે કરે લોકવપ્ર્યતાના િગ્મમાં આિતી) કફલમો બનાિતા હતા 
અનરે છતાં્ય તરેમની કફલમો જીિનની િાસતવિકતાની િધારરે  વનકટ હતી. વબમલ 
રૉ્યની કફલમ ‘દો બીરા જમીન’ તો ભારતી્ય કફલમઉદ્ોગમાં િાસતિિાદના 
પ્રિરેશનું પહરેલિહરેલું સફળ ઉદાહરણ છરે. જોકરે તરે પહરેલાં ચાલીસના દા્યકામાં 
ખિાર્ અહમદ અબબાસરે ‘ધરતી કરે લાલ’ અનરે ચરેતન આનંદરે ‘નીચાનગર’ જ રેિી 
કફલમો બનાિીનરે ભારતી્ય કફલમજગતનરે િાસતિિાદના મુદ્ રે એક સનમાનજનક 
ઊંચાઈ અપવેલી. પછી્ી રાજ કપૂરની ‘બૂટ પૉવલશ’ અનરે ‘ર્ગતરે રહો’ જ રેિી 
કફલમોનરે પણ તરે િગ્મમાં મૂકી શકા્ય. 1970 બાદ આિરેલી શ્યામ બરેનરેગલ અનરે 
ગોવિંદ વનહલાનીની બધી જ કફલમો મુખ્ય પ્રિાહની કફલમોની તુલનામાં રણી 
િાસતિિાદી ગણા્યરેલી. િત્મમાનમાં બનતી વ્યાિસાવ્યક કફલમોમાં પણ ‘ચાંદની 
બાર’, ‘લાઇફ ઇન મરેટ્રો’, ‘ખોસલા કા રોસલા’, ‘પાનવસંગ તોમર’ િગરેરરે  જ રેિી 
કફલમો િાસતવિકતાની વનકટ છરે એમ ચોક્સ કહી શકા્ય. કરેરળમાં અરવિંદાન 
અનરે અડરૂ ગોપાલ કરિષનન જ રેિા તરેમજ કણા્મટકમાં વગરીશ કસરાિલી, બી. િી. 
કારં્ અનરે વગરીશ કના્મડ જ રેિા પુરસકૃત કદગદશ્મકોએ ભારતી્ય ગ્ામીણ િાસત-
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વિકતાનાં અદભુત દશ્મન કરાવ્યાં. બંગાળમાં સત્યવજત રરે , મૃણાલ સરેન, કરવતિક 
રટક અનરે ગૌતમ રોષ તરેમની કફલમોની માિજતમાં પૂરરેપૂરા િાસતવિક હતા. 
અવભન્યમાં પણ અગાઉના નટો મોતીલાલ, બલરાજ સહાની, અશોકકુમાર, 
કદલીપકુમાર, નૂતન, િહીદા રહરેમાન ઉપરાંત આજના નસીરુદ્ીન શાહ, ઓમ 
પુરી, અનુપમ ખરેર, શબાના આઝમી િગરેરરે  ‘િાસતવિક અ્િા સિાભાવિક’ 
(natural and truthful) અવભન્ય આપી શકિાનાં શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણરૂપ છરે.

તરેમ છતાં્ય િાસતવિકતાના સંદભ્મમાં એ ર્ણિું રસપ્રદ ્ઈ પડશરે કરે 
આપણા સટાર-કલાકારોની સરખામણી હજુ પણ જો હોવલિૂડના કલાકારો 
માલયોન બ્ાનડો, રૉબટ્મ ડી નરેરો, ડવસટન હૉફમૅન, અલ પચીનો, મરેકરલ સટ્રીપ, 
ઉમા ્મ્મન િગરેરરેના અવભન્ય સા્રે કરશો તો તરેમનો અવભન્ય અનરેકગણો 
િધારરે  િાસતવિક લાગશરે. આપણી તુલનામાં પવચિમની આખી્ય કફલમવનમા્મણશૈ-
લી રણીબધી રીતરે િાસતવિક – નરેચરલ લાગરે છરે. િળી હજુ પણ આગળ જઈનરે 
હોવલિૂડના અવતિાસતવિક ગણાતા કલાકારોની તુલના European Neo-
-realist Films સા્રે કરશો તો રોઝરેવલની, બગ્મમરેન, પોલનસકી, રરે નિા, ફરેવલની, 
આંદ્રરે િાજદા, કરે વિટ્ોકર્યા દ વસકકા સા્રે કામ કરી ચૂકરેલા મહાન ્યુરોવપ્યન 
કલાકારોનો અવભન્ય અનરે એ કફલમોની સમગ્ માિજત આપણનરે અનરેકગણી 
િાસતવિક અનરે ‘સાચુકલી’ (truthful) લાગશરે.

આપણરે ત્યાં ભારતમાં મનોરંજનનો ઇવતહાસ જુદો છરે. રંગમંચજગતમાં 
િષયો સુધી ધાવમ્મક, પૌરાવણક અનરે ઐવતહાવસક વિષ્યો પર નાટકો લખાતાં રહાં. 
પછી સમ્ય બદલાિાની સા્રે સામાવજક નાટકો શરૂ ્્યાં પણ ભજિણીની 
શૈલી ‘નાટકી્ય’ જ રહરેિા પામી – ભારોભાર કૃવત્રમ અનરે અવતરરેકભરી. તરેમાં 
િત્મમાન સમસ્યાઓનરે મારીમચડીનરે અવતતીવ્રતા્ી રજૂ કરિામાં આિતી. તરે 
જમાનાના પ્રરેક્ષકોનરે પણ તરે પ્રકારની શૈલી જ માફક આિી ગ્યરેલી. તરેમાં રણી 
િાર તદ્ન અસિાભાવિક લાગરે તરે રીતરે આરાત અનરે સનસનાટી ઊભાં કરિામાં 
આિતાં. તરેિી જ રીતરે સા્રે સા્રે લોકોનરે સાચું જીિન જીિિા માટરેની પ્રરેરણા 
મળરે, બોધ મળરે તરે પ્રકારનાં નાટકોની સંખ્યા પણ મોટી રહરેતી. સમાજમાં મોટા 
ભાગના સામાન્ય િગ્મમાં એકંદરરે  ઓછી સમજણ અનરે બૌવદ્ધક પકરપ્િતાનો 
અભાિ હોિાનરે કારણરે પકરિારોમાં વસ્રતા અનરે સુમરેળ બરેસાડતા રહરેિાની 
જિાબદારી ર્ણ્યરેઅર્ણ્યરે આ પ્રકારનાં નીવતપ્રધાન નાટકોએ લઈ લીધરેલી! 
કરેટલાક ઉચચસતરનું સામાવજક વચંતન ધરાિતા કવિ-નાટ્યકારો સુખી જીિન 
જીિિાનું દશ્મન પ્રરેક્ષકોનરે મળરે, તરેમનો કહરેિાનો સાર તરત ગળરે ઊતરી ર્્ય તરે 
પ્રકારરે  સરળ અનરે છતાં્ય ચોટદાર શૈલીમાં નાટકોની રચના કરતા. એટલા માટરે 
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જ તરે સમ્યનાં નાટ્યગૃહો ‘નાટકશાળા’ના નામરે ઓળખાતાં. આ પ્રકારના 
સંસકારી કવિ-નાટ્યકારો તરેમજ તરેમનાં પ્રરેરણાદા્યી નાટકોની પ્રરેક્ષકોના મનમાં 
બહુ ઊંચી પ્રવતષ્ઠા હતી. આિાં નાટકોએ તરે સમ્યના રૂકઢચુસતોમાં ‘નાટક જોિા 
જિું હલકંુ ગણા્ય’ તરેિી માન્યતાનરે બદલિામાં બહુ મોટો ફાળો આપરેલો. એ 
અ્્મમાં જોઈએ તો આ બોધપ્રધાન નાટકો તરે સમ્યરે નાટ્યકલાનરે સામાવજક 
સિીકૃવત અપાિિા તરફનું આિકારદા્યક પગલું હતું.

દરેશમાં પૃથિીરાજ કપૂર એિા પ્ર્મ નાટ્યકાર હતા કરે જ રેમણરે તરેમની 
વસનરેમાની ટોચની કારકકદથી હોિા છતાં્ય તરે સમ્યરે ‘પૃથિી વ્્યરેટર’ની સ્ાપના 
કરી. 1944્ી સમસામવ્યક પ્રશ્ો પર મૌવલક નાટકો નિરેસર્ી લખાિી તરેનરે 
શ્્ય એટલી િાસતવિક શૈલી્ી ભજિિાનો ભવ્ય પુરુષા્્મ તરેમણરે કરરેલો. સા-
મપ્રત પ્રશ્ો પર િાસતવિક શૈલીનો આધુવનક રંગમંચ ઊભો કરિાનો મોટો ્યશ 
પૃથિીરાજ કપૂરનરે ફાળરે ર્્ય છરે. તરેમણરે ‘પૈસા’, ‘પઠાન’, ‘કકસાન’, ‘દીિાર’, 
‘આહુવત’ િગરેરરે  જ રેિાં નાટકો ભજિીનરે તરે સમ્યરે તાકીદની જણાતી રાષ્ ્રી્ય 
સમસ્યાઓનરે રંગમંચના માધ્યમ્ી ધારદાર રીતરે ઉઠાિિાનો જગંી પુરુષા્્મ 
કરરેલો. તરે સમ્યરે લોકવપ્ર્ય ગણાતા ઐવતહાવસક, પૌરાવણક તરેમજ અવતરરેકભ્યા્મ 
સામાવજક ફૅવમલી–મરેલોડ્રામાનરે સ્ાનરે િૈચાકરક સતરરે  પ્રભાવિત કરરે  તરે પ્રકારનાં 
સમાજલક્ષી નાટકો ભજિિા તરફનો દરેશવ્યાપી માહોલ ઊભો કરરેલો. બંગાળના 
કલાકારો બીજોન ભટ્ાચારજી અનરે શંભુ વમત્રાએ પણ ‘ભારતી્ય લોકનાટ્યમંચ 
– ઇ્પટા’ તરફ્ી 1943ના ભ્યાનક દુષકાળ પર 1944માં રજૂ કરરેલ ‘નવિના’ 
ત્ા ઉતપલ દતિરે ભજિરેલાં ‘કલોલ’ અનરે ‘અંગાર’ નામનાં નાટકોએ ‘િાસતિ-
િાદી નાટ્યલરેખન તરેમજ ભજિણી’ના સંદભવે એક સાિ નિો જ ચીલો પાડરેલો. 

20મી સદીનાં નાટકો અનરે સાકહત્યની માફક વસનરેમાની કલા પણ તરેની 
વિષ્યિસતુ માટરેની સામગ્ી અનરે રણી િાર તો તરેના ઢાંચા કરે બાંધણી સંદભવે પણ 
મહદંશરે 19મી સદીની િાસતિિાદી પરંપરા પર જ આધાકરત હતી. અલબતિ 
કફલમ એક સિતંત્ર માધ્યમ તરીકરે એક િધારાની તક પૂરી પાડરે છરે કરે જ રેમાં તમરે 
જીિનની સચચાઈ અનરે કલપનાની અધિચચરે રહરેલી િાસતવિકતાનું વનરૂપણ કરી 
શકો છો. નિિાસતિિાદની સંકલપના અસલમાં સૌપ્ર્મ ઇટાલીમાં આકાર 
પામી. આિી કફલમોનરે જ ઇટાલીમાં ‘નિ-િાસતિિાદી’ (neo-realist) કફલમો 
તરીકરે અનરે ફ્ાનસમાં ‘cinema verite’ તરીકરે ઓળખાિિામાં આિી.

આપણી કફલમોમાં ‘િાસતવિકતા’ કોનરે કહરેિા્ય, િાસતવિકતાનું ચોટદાર 
વનરૂપણ કરેિી રીતરે કરા્ય તરેની સૌપ્ર્મ ર્ણ આપણનરે 1955માં સત્યવજત રરેએ 
તરેમની પહરેલી કફલમ ‘પ્રેરપાંચાલી’ દ્ારા કરાિી. ‘પ્રેરપાંચાલી’માં એ િાસત-
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વિક શૈલીનું ભારતી્ય સંદભ્મમાં એટલંુ તો સચોટ રીતરે વનરૂપણ કરિામાં આવ્યું 
કરે 1956ના આંતરરાષ્ ્રી્ય કાનસ કફલમ સમારોહમાં એ કફલમનરે ‘Best Human 
Document’(શ્રેષ્ઠ માનિી્ય દસતાિરેજ)નું પાકરતોવષક મળું. ‘પ્રેરપાંચાલી’નું 
સજ ્મન હકીકતરે ‘European neo-realism’ – નિિાસતિિાદની નિી વિકસરેલી 
સંકલપના્ી જ પ્રરેરા્યરેલું.

અસલમાં નિિાસતિિાદની શરૂઆત બીર્ વિશ્વ્યુદ્ધના અંતરે, લગભગ 
તરેનરે જ કારણરે ્ઈ તરેમ કહી શકા્ય. તરેમાં દુવન્યાના મોટા મોટા દરેશોનરે વિનાશક 
એિા મહા્યુદ્ધ તરફ રસડી જનારી વિવશષ્ પકરવસ્વતઓનરે તરેમજ ્યુદ્ધનરે કારણરે 
જનમરેલી અનરેકવિધ સામાવજક, માનિી્ય સમસ્યાઓનરે ‘િાસતવિક’ ઢબરે આલરે-
ખિામાં આિી. ્યુદ્ધ પૂરંુ ્્યા પછી ્યુરોપના તમામ દરેશોમાં ઊભી ્્યરેલી 
ભ્યાનક આવ્્મક–સામાવજક પકરવસ્વતએ લોકો સમક્ષ અવધકતમ કઠોર અનરે 
વનદ્મ્ય ‘િાસતવિકતા’નરે જનમ આ્પ્યો. ્યુદ્ધોની ભ્યાનક કઠોર અનરે કરપીણ 
િાસતવિકતાઓએ માણસના મનમાં પરંપરાગત ભરી રાખરેલા સોનરેરી આદશયો-
નાં સપનાંઓનરે આરાતજનક હદરે રગદોળી નાખ્યાં. કલાનાં વિવિધ માધ્યમો 
્કી આ િાસતવિકતાનું વનરૂપણ કરિાની લરેખકો, વચત્રકારો, નાટ્યકારો અનરે 
કફલમકદગદશ્મકોની અવભવ્યવ્ત-શૈલીમાં જબબર પકરિત્મન આવ્યું. ઇટાલીમાં તરે 
કાળરે નિિાસતિિાદી લરેખકોમાં ઈટાલો કાવલિનો, આલબટયો મોકરવિ્યા અનરે 
વસસારરે  પાિરેઝ ર્ણીતા હતા. ફાસીિાદી શાસન દરવમ્યાન આિા અનરેક લરેખકો 
ભૂગભ્મમાં જતા રહરેલા. કરેટલાકરે િળતી લડતમાં સકરિ્ય ભાગ લીધરેલો. કરેટલાક 
કરેદ ્્યરેલા અનરે કરેટલાક દરેશ છોડી ગ્યરેલા.

પરંતુ આ નિિાસતિિાદી ચળિળ અસલમાં પુરજોશ્ી શરૂ ્ઈ ્યુદ્ધ પૂરંુ 
્્યા બાદ. કફલમોમાં િાસતિિાદની વિભાિના દસતાિરેજી (ડૉ્્યુમરેનટરી) કફલમો 
જ રેિી સચચાઈ અનરે વનષપક્ષતા લાિિા સંબંધી હતી. નિિાસતિિાદી કફલમો 
મારી-મચડીનરે કૃવત્રમ સનસનાટી જગિતાં દૃશ્યો ધરાિતી પરંપરાગત વ્યાિસા-
વ્યક કફલમોની સામરેના છરેિાડરેના વબંદુએ હતી. તરેમાં લરેખક–કદગદશ્મકનો સમગ્ 
અવભગમ પ્રરેક્ષકોનરે પલા્યનિાદ તરફ દોરિાનરે બદલરે સમસ્યાઓનરે મોઢામોઢ 
કરાિિાનો હતો જ ર્ે ી તરેના ઉકરેલની કદશામાં તરેઓ નક્રપણરે વિચારતા ્ા્ય. 
સહજતા, િાસતવિકતા, અવધક વિશ્વસની્યતા લાિિાના હરેતુ્ી આિી કફલમોમાં 
ઇરાદાપૂિ્મક ર્ણીતા કફલમસટાસ્મનરે બદલરે મુખ્ય ભૂવમકામાં વબનઅનુભિી નટોનરે 
પસંદ કરિામાં આવ્યા. ્્યારરેક તો કફલમનાં દૃશ્યોની સા્રે તરેના અંતગ્મત ભાગ 
તરીકરે દસતાિરેજી કફલમોના અસલ ટકુડા જોડી દઈ કફચર-કફલમમાં દસતાિરેજી 
કફલમ જ રેિી અસવલ્યત અનરે િસતુલવક્ષતા લાિિાના પ્ર્યોગો કરિામાં આવ્યા. તરે 
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કાળરે ઇટાલીની નિિાસતિિાદી કફલમોના બરે અગ્ગણ્ય સજ ્મકો હતા – રોબટયો 
રોઝરેવલની (‘Open City  1945’) અનરે વિટ્ોકર્યા દ વસકા (‘The Bicycle 
Thief – 1948’).

1955માં સત્યવજત રરેની કફલમ ‘પ્રેરપાંચાલી’ બની તરે પહરેલાં તમામ 
ભારતી્ય કફલમો તરેની ક્ાના કોઈ પણ એક કરેનદ્રિતથી પાત્રની આસપાસ રૂમતી 
હતી. બાકીનાં તમામ પાત્રો, પકરવસ્વત, રટનાઓ બધાંનું વનરૂપણ ફ્ત તરે એક 
જ પાત્રના દૃવષ્કોણ્ી રજૂ કરિામાં આિતું હતું. ર્યારરે  નિ-િાસતિિાદની આ 
નિી વિભાિનાએ ક્ાની િધારરે  િાસતવિક રજૂઆત કરિાના હરેતુ્ી એક જ 
પાત્ર પરના ધ્યાન(Focus)નરે બદલરે આસપાસના સામાવજક, રાજકી્ય અનરે 
આવ્્મક પકરવસ્વત – સમગ્ ભૌવતક પકરિરેશ(physical surroundings)નરે પણ 
તરેની ગણતરીમાં લીધો. આ દ્ારા એિું કહરેિાનો અ્્મ હતો કરે કોઈ પણ એક 
વ્યવ્ત ્યા પકરિારની ક્ા અલગતામાં (isolated) ન્ી રચાતી પરંતુ તરેના 
તાણાિાણા તરેની આસપાસની સમગ્ પકરવસ્વત અનરે પાત્રો સા્રે િણા્યરેલા હો્ય 
છરે. આ સચચાઈ લાિિા માટરે કદગદશ્મકરે કફલમનું શૂકટગં પણ બનાિટી સરેટસ અનરે 
અિાસતવિક લાઇટસ દ્ારા સુસજ્જ અદ્તન સટકુડ્યોમાં નહીં કરતાં િાસતવિક 
આઉટડોર લૉકરેશનસ (બહારનાં સાચુકલાં સ્ળો) પર કરિાનું નક્ી ક્યુાં, સટકુડ-
્યોના બનાિટી ‘ગલરેમર’્ી બચિા તરેણરે કફલમની માંગ અનુસાર ખુલી જગ્યામાં 
અસલ ગામડાંનાં આબરેહૂબ દૃશ્યો ઊભાં ક્યાાં. કલાકારોની પસંદગીમાં પણ બહુ 
મોટા નરે ર્ણીતા, ચૉકલરેટી દરેખાિના કફલમસટાસ્મ લરેિાનરે બદલરે કરેટલાક નિા અનરે 
ઓછા ર્ણીતા પરંતુ ક્ાનાં પાત્રો જ રેિા દરેખાતા કલાકારોનરે લરેિાનો કદગદશ્મકરે 
આગ્હ રાખ્યો. સત્યવજત રરેએ ભારતમાં પહરેલી િાર િાસતવિકતા અંગરેની 
પોતાની કલાતમક અવભવ્યવ્ત એિી રીતરે વસદ્ધ કરી આપી કરે લોકો વિચારતા 
્ઈ ગ્યા કરે બીજી કલાઓની માફક વસનરેમા પણ શું કલાનું એક આગિું સિરૂપ 
(art-form) છરે કરે જ રે જીિનની િાસતવિકતાના એક જીિંત દસતાિરેજ(truthful 
human document)ની માફક પ્રરેક્ષકોનરે હૃદ્યસપશથી દૃશ્યશ્ાવ્ય અનુભિ કરાિી 
શકરે?

આ આખા્ય પ્રકરણમાં નાટકની જોડાજોડ કફલમોનો વિગતિાર ઉલરેખ 
પણ ઇરાદાપૂિ્મક ક્યયો છરે. કારણ કરે આ લખનાર માનરે છરે કરે પ્રરેક્ષકો પર નાટકો 
કરતાં આજકાલ કફલમો અનરે ટરેવલવિઝનની અસર અવધકતર છરે. િળી ખાસ 
કરીનરે ગુજરાતી નાટકો તો સામાન્ય પ્રરેક્ષકો માટરે રહાં જ ન્ી કારણ કરે તરેની 
કટકકટોના દર એટલા ઊંચા હો્ય છરે કરે જ રે કોઈનરે ન પરિડરે. એટલરે કફલમોનો 
પ્રભાિ જ રેટલો પ્રરેક્ષકોની પસંદગી પર છરે એટલો જ નાટકોના લરેખકો, કદગદશ્મકો, 
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નટો અનરે તરેના ટકૅવનવશ્યનો પર છરે. નાટક ભજિનારાઓ કફલમ જ રેિી િાસતવિ-
કતા લાિિાના પ્ર્યાસો કરરે  છરે પરંતુ તરેઓ ખુદ એ ભરેદ ર્ણતા ન્ી કરે તરેઓ 
જ રે કફલમોનરે િાસતવિક માનરે છરે તરે ખરા અ્્મમાં િાસતવિક છરે જ નહીં અનરે 
છતાં્ય પ્રરેક્ષકોની રુવચનરે સંતોષિા તરેઓ બધું્યરે કરિા તૈ્યાર છરે. આ અ્્મમાં 
િાસતવિકતાના ્ય્ા્્મ વનરૂપણની દલીલ કફલમો અનરે નાટકો – બંનરેમાં સિ્મસા-
ધારણ છરે.

l
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પ્રસતુત વિષ્યમાં આપણો સિાલ એ છરે કરે પવચિમની સરખામણીએ આપણરે 
ભારતી્યો (અ્િા એકંદર પૂિથી્ય જગત – ભારત, ચીન, ર્પાન, ્ાઇલૅનડ, 
ઇનડોનરેવશ્યા િગરેરરે  એવશ્યાઈ દરેશોની કલા) શા માટરે ઓછા ‘િાસતવિક’ છીએ 
અ્િા વબલકુલ િાસતવિક ન્ી? આપણનરે સાચરેસાચું – realistic ભજિિાનરે 
બદલરે શા માટરે ‘નાટકી્ય’ (theatrical) (ટીકાના નકારાતમક અ્્મમાં નહીં પણ 
નાટકની એક સિતંત્ર કલાસિરૂપ તરીકરેની ભજિણીના ચોક્સ અ ્્મમાં – જ રેનરે 
માટરે કદાચ આપણરે ‘નાટકી્ય’નરે બદલરે ‘રંગમંચી્ય’ શબદ પણ પ્ર્યોજી શકીએ) 
અ્િા ‘પ્રતીકાતમક’ સિરૂપ ભજિિું િધારરે  અનુકૂળ આિરે છરે? આપણરે હમણાં 
જ આગળ જણાવ્યું કરે હિરે આપણા સૌનો પ્રાચીન ભૂતકાળ સા્રેનો નાતો પૂરો 
્ઈ ગ્યો છરે અનરે આપણરે પૂરરેપૂરા અ્્મમાં ‘modern and realistic’ બની ગ્યા 
છીએ. પરંતુ આ િાત શું િાસતિમાં સાચી છરે ખરી?

હા, બહાર્ી તો દરેખા્ય છરે કરે મુખ્યતિરે શહરેરોમાં ભજિાતાં આપણાં મોટા 
ભાગનાં આધુવનક નાટકોમાં િત્મમાન સંદભયો સા્રેના સમસામવ્યક વિષ્યો છરે. 
નાટકની ભાષા આજની – સરળ બોલચાલની ભાષા છરે, તરેમાં િચચરે િચચરે 
અંગ્રેજી ભાષાના શબદપ્ર્યોગો પણ છૂટ્ી કરા્ય છરે, નાટકનો સવન્િરેશ બહુધા 
આધુવનક દીિાનખંડ છરે, બધાં જ પાત્રો આજનાં િસ્ત્રોમાં સુસજ્જ છરે, સંિાદ 
તરેમજ અવભન્યશૈલી સહજ–સિાભાવિક–િાસતવિક છરે, નાટ્યાતમક અસરો 
ઉપર્િિા પાશ્વ્મભૂમાં િગાડાતું સંગીત પણ આધુવનક ઓળખ આપતું છરે. 
આજનાં નાટકોમાં ્ ્યાં્ય પ્રાચીન સંસકૃત કરે લોકનાટ્યપરંપરાની આગિી ઓળખ 
સમા રટકો, જ રેિા કરે શરૂમાં ગિાતી પ્રા્્મના–આરતી, ગણરેશિંદના, નાનદી, સૂ-
ત્રધાર, રંગલા–રંગલી, પદ્સંિાદો, કાવ્યો, ગીતો, સિગતોવ્તઓ કરે એકો-
વ્તઓ, પ્રરેક્ષકો સા્રેનો સીધો અનૌપચાકરક સંિાદ અનરે નૃત્યો બધું છોડી દરેિા્યું 
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છરે. સમગ્ રજૂઆતમાં િાસતવિકતા અનરે આધુવનકતા નજરરે  ચડરે છરે. આપણા 
િત્મમાન પ્રરેક્ષકોનરે હિરે ઐવતહાવસક, પૌરાવણક, ધાવમ્મક કરે લોકક્ાઓમાં રસ 
ન્ી કારણ કરે તરેમની જીિનશૈલીમાં ધરમૂળ્ી પકરિત્મનો આિી ગ્યાં છરે.

અલબતિ ભારતનાં રણાં ગામડાંઓમાં આજ રે પણ જુદાં જુદાં લોકનાટ્યો 
પરંપરાગત સિરૂપમાં અવસતતિ ધરાિરે છરે. છરેલાં પાંચસો િષ્મમાં તરેમાં કોઈ જ 
ફરેરફાર ન્ી આવ્યો તરેમ તો ન કહરેિા્ય, છતાં તરેણરે અવધકતર પોતાનું પરંપરા-
ગત સિરૂપ ર્ળિી રાખ્યું છરે. સમ્ય અનરે પકરવસ્વતની સા્રે સા્રે ક્ાના 
વિષ્યોમાં, સંિાદની ભાષામાં, ગીતસંગીત સા્રેનાં કરેટલાંક પરંપરાગત િાદ્ો કરે 
ગીતોની તરજોમાં નાનામોટા ફરેરફારો અિશ્ય આવ્યા હશરે પણ ભજિણીની 
એકંદર શૈલીમાં બહુ મોટાં પકરિત્મનો આવ્યાં ન્ી. વિકસરેલી આવ્્મક–સામાવજક 
પકરવસ્વત અનરે ટીિી –વસનરેમાનો પ્રભાિ આજ રે દૂર અંતકર્યાળ ગામડાંઓ 
સુધી પહોંચ્યો છરે એટલરે પ્રરેક્ષકોની પસંદગીનરે અનુસરિાના હરેતુ્ી પણ કરેટલાક 
લોકકલાકારો તરેમની ભજિણીમાં ધરાર ફરેરફારો કરિા મજબૂર બન્યા છરે.

બીજી એક કડિી સચચાઈ એ પણ છરે કરે રણાં રાર્યોમાં લોકનાટ્યોની 
હાલત એટલી હદરે િણસી ચૂકી છરે કરે જ રેનરે લાંબો સમ્ય ટકાિી રાખિી સરળ કરે 
શ્્ય ન્ી રહી. (ઉદાહરણ રૂપરે આપણા ગુજરાતમાં જ ‘ભિાઈ’ એક નબળું 
પડી ગ્યરેલું dying folk–form છરે.) બીર્ં કરેટલાંક લોકનાટ્યોમાં કોઈ પણ 
ભોગરે ટકી રહરેિાના પ્ર્યતનોના ભાગ રૂપરે કફલમી ગીતોનો પ્રભાિ, સંિાદોમાં 
અશ્ીલતા, ફૂિડ અનરે વનમનસતરનું હાસ્ય િગરેરરે  દૂષણો પણ પરેસી ગ્યાં છરે. તરેમ 
છતાં કહી શકા્ય કરે પકરવસ્વત સાિ વનરાશાજનક પણ ન્ી. જ રે તરે પ્રદરેશોની 
કલારવસક, સંિરેદનશીલ અનરે સંસકૃવતવપ્ર્ય પ્રર્નરે કારણરે આજ રે પણ તમાશા, 
્યક્ષગાન, ર્ત્રા, મ્યૂરભંજ, છાઉ, ક્કલી, કુકડ્યાટ્મ્, ઉતિરપૂિ્મનાં લોકકલાસિ-
રૂપો િગરેરરે  પોતપોતાના અસલ ગૌરિ અનરે અવસમતા સા્રે પોતાનું અવસતતિ 
ટકાિી શ્્યાં છરે. કલારવસકોના એક નાનકડા િગ્મનરે બાદ કરતાં શહરેરની ભણરે-
લીગણરેલી, કહરેિાતી સુધરરેલી પ્રર્ આપણાં લોકનાટ્યોનરે જરા ઊતરતી નજરરે  
જુએ છરે. આમરે્ય સમાજનો એક ઉચચ ભદ્ર િગ્મ ભૂતકાળમાં પણ ભિાઈ જ રેિાં 
લોકનાટ્ય જોિાનરે હલકંુ જ ગણતો આિરેલો. હિરે આજ રે ટીિી–વસનરેમા જોતી 
વશવક્ષત–આધુવનક પરેઢીનરે ભિાઈમાં બધું સ્ૂળ, ભદ્ ુ,ં અપ્રાસંવગક લાગરે તરેમાં કંઈ 
નિાઈ પામિા જ રેિું ન્ી. આમ સંસકૃત નાટકોની જ રેમ લોકનાટ્યો પણ લગભગ 
વનમૂ્મલનની કગાર પર ઊભરેલાં છરે ્યા તો છરેલા શ્વાસ લઈ રહાં છરે.

પરંતુ આ બધી ચચા્મ ક્યા્મ બાદ આપણં ધ્યાન કદી એ બાબત પર ગ્યું છરે 
કરે આપણરે ભલરે સંસકૃત વ્્યરેટરનરે ભૂલી ગ્યા, ભલરે લોકનાટ્યોનરે અપ્રાસંવગક 
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કહીનરે અિગણના કરી ્યા ખતમ ્િા દીધું, ભલરે આધુવનક નાટકોમાં્ી પ્રાચીન 
ભજિણીકલાની (ગીતો, કાવ્યો, સંગીત અનરે નૃત્ય જ રેિી) કરેટલીક સમૃદ્ધ પરંપ-
રાઓનરે ર્કારો દઈ દીધો પરંતુ આમાંની કરેટલીક પરંપરાઓનરે ્ોડાંક જુદા 
સિરૂપરે આજ રે પણ આપણરે એક માધ્યમમાં બરાબર ર્ળિી રાખી છરે. ર્ળિી 
રાખી છરે એટલું જ નહીં પણ તરે વસિા્ય તરેનું કોઈ ભવિષ્ય જ સુરવક્ષત ન્ી! 
અનરે તરે અનોખું લોકવપ્ર્ય માધ્યમ છરે ભારતની કફલમો!

 છરેલાં 100 િષ્મ્ી ભારતમાં બનતી કફલમો ્યાદ કરો. તમનરે તરત ર્ણિા 
મળશરે કરે દોઢ હર્ર િષ્મ પહરેલાં વનધા્મકરત સંસકૃત રંગમંચનું વશષ્ સિરૂપ હો્ય 
કરે પંદરમી સદી્ી વિકસરેલાં આપણાં પરંપરાગત લોકનાટ્યો હો્ય–  એ બધાંનાં 
કરેટલાંક આગળ પડતાં આછાંપાતળાં લક્ષણો આપણી ભારતી્ય કફલમોમાં આજ રે 
પણ સચિાઈ રહાં છરે! પ્રાચીન ભજિણીઓના અંતરંગ કહસસાસમાન ગીત-
-સંગીત-નૃત્યના રટકોનરે ભલરે આપણરે જુનિાણી ગણીનરે આધુવનક વ્યાિસાવ્યક 
નાટકોમાં્ી હાંકી કાઢાં પણ આપણી લોકવપ્ર્ય કફલમોમાં તરેનરે આજ કદન લગી 
બરાબર સંરરી રાખ્યાં છરે. આખી દુવન્યામાં ભારત જ એક એિો દરેશ છરે કરે ર્યાં 
આધુવનકમાં આધુવનક િાતા્મ અનરે પાત્રો સા્રે બનતી િાસતિિાદી શૈલીની 
કફલમોમાં પણ ગીત અનરે નૃત્ય તો ફરવજ્યાતપણરે સામરેલ કરિાં જ પડરે છરે. આમ 
કહી શકા્ય કરે આપણો પ્રરેક્ષક ભલરે આધુવનક બન્યો કહરેિાતો હો્ય પરંતુ આજ રે 
પણ તરે ‘total theatre’ની પ્રાચીન પરંપરામાં્ી સંપૂણ્મ મુ્ત ન્ી ્્યો.

ગમરે તરેિા પ્ર્યોગશીલ કદગદશ્મકનરે પણ તરેની કફલમનો ખચ્મ સરભર કરિા 
નાચગાન મૂ્્યા િગર ચાલ્યું ન્ી! વબમલ રૉ્ય, ગુલઝાર, હૃષીકરેશ મુખજી્મ અનરે 
શ્યામ બરેનરેગલ જ રેિા વિચારશીલ કદગદશ્મકો પણ ગીતસંગીત િગરની કફલમો 
બનાિિાની કલપના ન્ી કરી શ્્યા. અલબતિ કરેટલાકરે ચોક્સ ગીત િગરની 
કફલમો બનાિિાના એકલદોકલ પ્ર્યતનો જરૂર ક્યા્મ છરે પણ તરેના્ી િષયો્ી 
ચાલી આિતી આખરેઆખી પરંપરાનરે ન્ી બદલી શકાઈ. અત્યંત િાસતવિક 
એિી કફલમોમાં પણ ના્યક–નાવ્યકા ર્હરેરમાં દોડાદોડી કરતાં પ્રરેમનાં ગીતો 
ગા્ય તરેમાં આજ રે પણ કોઈનરે કશું જ અસિાભાવિક ન્ી લાગતું. હા, કરેટલાક 
સમજુ કદગદશ્મકો િાતા્મની િાસતવિક પકરવસ્વતમાં ગીત ગાતાં પાત્રો બરેહૂદાં ન 
લાગરે તરે માટરે ગીતોનરે બૅકગ્ાઉનડમાં મૂકી પાત્રોના ફ્ત આંતકરક ભાિોનરે ઉઠાિ 
આપિાનો પ્ર્યાસ કરરે  છરે.

વિદરેશોમાં પણ ગીતસંગીત કરે નૃત્ય સા્રેનાં નાટકો નરે કફલમો ચોક્સ બનરે 
છરે પણ તરે આખું Genre – ભજિણીનો પ્રકાર જ સાિ સિતંત્ર અનરે અલા્યદો 
છરે. ગીતસંગીત સા્રેના સટરેજશો કરે કફલમોનરે Opera અ્િા Musicals કહરેિા્ય 
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છરે. આપણી જ રેમ ત્યાં િાસતવિક આધુવનક નાટકોમાં કરે કફલમોમાં ના્યક–નાવ્યકા 
ગીતો ન્ી ગાતાં. ઉદાહરણ તરીકરે ‘My Fair lady’, ‘Sound of Music’, 
‘Moulin Rougue’, ‘Amedius’ િગરેરરે  સંગીતપ્રધાન કફલમો હતી. તરે બધાંમાં 
સંગીતના આધારરે  જ િાતા્મઓ રચા્યરેલી. એ કફલમોનું આખું ‘Format’ સંગીત-
મ્ય હતું. એ ચાલુ અ્્મમાં ‘realistic films’ જ નહોતી.

આપણરે ત્યાં બધી રીતરે િાસતવિક એિી કફલમોમાં પણ ગીતસંગીતની 
અવનિા્ય્મ સરેળભરેળ મોટા ભાગના પ્રરેક્ષકો દ્ારા સિીકારા્યરેલી છરે. અનરે તરેમાં 
કોઈનરે કશું વિવચત્ર કરે અસિીકા્ય્મ ન્ી લાગતું. સમસત દવક્ષણ ભારત, મહારાષ્ ્ર, 
કણા્મટક, બંગાળ િગરેરરે  એિા પ્રદરેશો છરે ર્યાં ભજિણીનાં મોટા ભાગનાં સિરૂ-
પોમાં ગીતસંગીત અનરે નૃત્યોનો સમાિરેશ ત્યાંની પ્રણાલીનરે એકદમ અનુરૂપ અનરે 
સિ્મસિીકા્ય્મ છરે. આખા્ય દરેશના પ્રરેક્ષકો તરફ્ી જોિા મળતું આ વિવશષ્ લક્ષણ 
આપણી પ્રાચીન (સંસકૃત, લોકનાટ્ય, પારસી ઉદૂ્મ વ્્યરેટર અનરે દરેશી નાટક 
સમાજના વમશ્ણ્ી બનરેલી) પરંપરાગત કલાસંસકૃવતની સીધી અસર સાવબત 
કરરે  છરે. આપણરે આપણી ર્તનરે આજ રે ગમરે તરેટલા મૉડન્મ અનરે કર્યાવલવસટક 
ગણતા હોઈએ તોપણ આજ કદન લગી મનોરંજનના એ પરંપરાગત (સંગીતપ્ર-
ધાન) માળખામાં્ી આપણરે મુ્ત ન્ી ્ઈ શ્્યા એ ઠોસ હકીકત છરે.

આજનાં નાટકોમાં્ી સંગીત નીકળી જિા પાછળનાં કારણોમાં એિું નહોતું 
કરે સામાન્ય પ્રરેક્ષકોનો ગીતસંગીતમાં્ી રસ ઊઠી ગ્યરેલો. કારણ કરે સામરે કફલમોનાં 
ગીતસંગીત તો સાધારણ પ્રરેક્ષકોમાં લોકવપ્ર્ય હતાં જ. તો પછી ફ્ત નાટકમાં 
જ ગીતસંગીત સામરે પ્રરેક્ષકોનરે શો િાંધો નડ્ો? પહરેલું તો એ કરે પવચિમી પ્રભાિ 
હરેઠળ િાસતિિાદી શૈલીનાં નાટ્યમાળખાં સા્રે જ રે પ્રકારનાં નાટકો રચા્યાં તરેમાં 
િચચરે િચચરે ગીતસંગીત મૂકિાનરે કોઈ અિકાશ જ ન રહો. બીજુ ંિાસતવિક 
બોલચાલની શૈલી ધરાિતાં સંિાદપ્રધાન નાટકોમાં પાત્રોના મુખરે્ી ગિાતાં 
ગીતો કૃવત્રમ અનરે અસિાભાવિક લાગશરે તરેિો લરેખક–કદગદશ્મકનો ભ્ય પણ 
વબલકુલ િાજબી હતો. કદાચ એ બધા્ી સૌ્ી મોટુ ંકારણ એ પણ હતું કરે 
ગીતસંગીત કરે ‘ટોટલ વ્્યરેટર’ના રટકો ધરાિતી રંગભૂવમનો ્યુગ આ્મી ગ્યા 
પછી પહરેલાંની જ રેમ સારંુ ગાનાર અનરે સા્રે એટલો જ સારો અવભન્ય કરી 
શકનાર કલાકારોની પણ મોટી ઊણપ જણાિા લાગી! કારણ કરે કફલમોની માફક 
નાટકોમાં જીિંત માધ્યમ હોિાનરે કારણરે પ્રતીવતકર લાગરે તરે રીતરે ્પલરેબૅકમાં ગીતો 
ગિડાિિાની શ્્યતા ટકૅવનકલી સંભિ નહોતી. તરેમ છતાં્ય નાટકમાં કરેટલાકરે 
્પલરેબૅક આપિાના પ્ર્યતનો કરી જો્યા પણ તરે પ્રતીવતજનક ન લાગિાનરે કારણરે 
સિીકા્ય્મ ન બન્યા.
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હિરે આપણરે પ્રાચીન કલાસિરૂપોની બીજી પણ એક નોંધપાત્ર અસર 
નોંધીએ. જ રેમ કરે ્લાવસકલ સંસકૃત નાટકની એક વિશરેષતા હતી કરે તરેમાં દરરેક 
નાટકના મુખ્ય ના્યક (Hero) સા્રે હંમરેશાં વિદૂષકનું પાત્ર રહરેતું, જ રે િાતા્મના 
વિકાસ સા્રે ના્યકના વમત્ર, મંત્રી, અનરે જરૂર પડ્રે સરેિકનું કામ પણ કરતું. 
મુખ્યતિરે તરેનો ફાળો રમૂજ દ્ારા પ્રરેક્ષકોનરે મનોરંજન પૂરંુ પાડિાનો રહરેતો. આ 
પ્રાચીન પરંપરાની કડી તમનરે લોકનાટ્યોમાં પણ મળી આિશરે. ત્યાં પ્રરેક્ષકોનરે 
હાસ્ય કરે ગમમત પૂરી પાડિા અલગ્ી રંગલો હો્ય, રાર્નો સરેિક હો્ય, શરેઠનો 
નોકર હો્ય અ્િા એિું બીજુ ંકોઈક અલા્યદું રમૂજી પાત્ર અિશ્ય હો્ય. આ 
જ પરંપરાનરે આપણરે આગળ જતાં દરેશી નાટક સમાજનાં નાટકોમાં પણ ્ોડીક 
જુદી રીતરે સમાિી લીધી. જ રેમ કરે નાટકમાં એકાદ પાત્ર, પછી તરે નોકર હો્ય, 
પકરિારનો કાકો–મામો હો્ય કરે નજીકમાં રહરેતો પડોશી હો્ય પણ તરે ચોક્સપ-
ણરે રમૂજી હો્ય, જ રે આખા્ય નાટક દરવમ્યાન િચચરે િચચરે આિીનરે પ્રરેક્ષકોનરે 
ભરપરેટ હાસ્ય પૂરંુ પાડતો રહરે.

પ્રાચીન સંસકૃત અનરે લોકનાટ્યપરંપરાની આપણી કફલમો પર હજુ પણ 
ચાલી આિતી એક િધારરે  પ્રગાઢ અસર પણ તમરે નોંધી શકો. ્યાદ કરો, સંસકૃત 
નાટકોમાં આિતી ના્યક–વિદૂષકની જોડી હજુ ્ોડાંક જ િષયો પહરેલાંની કહનદી 
કફલમો સુધી એનાં એ જ સિરૂપરે ચાલુ હતી. ના્યક–વિદૂષકની જ રેમ જ જૂની 
કફલમોમાં પણ આપણા ના્યક–હીરો સા્રે ્યાકુબ કરે ભગિાન જ રેિું એક કૉમરેકડ-
્યન પાત્ર દોસત કરે સરેિકના રૂપમાં હંમરેશાં સા્રે રહરેતું. ્યાદ કરી જુઓ, કદલીપ-
કુમાર સા્રે હંમરેશાં મુકરી કરે જોની િૉકર રહરેતો. રાજ રેનદ્રકુમાર સા્રે મહરેમૂદ 
જોિા મળતો અનરે શમમીકપૂર સા્રે રાજ રેનદ્રના્ની જોડી બનતી. તરે ઉપરાંત 
કફલમની ચાલુ ક્ાની જોડાજોડ અદ્લ દરેશી નાટક સમાજના ‘કિર-સીન’ની 
માફક હાસ્યનટો સુંદર–મનોરમા, ધુમાલ–ટનુટનુ, મહરેમૂદ–શોભા ખોટરે િગરેરરેની 
કૉવમક ઉપક્ા પણ કફલમની મૂળ િાતા્મનરે સમાંતર ચાલતી જ રે કફલમનાં ગંભીર 
દૃશ્યોની િચચરે િચચરે આિીનરે પ્રરેક્ષકોનરે ‘કૉવમક કરલીફ’ પૂરો પાડતી.

વિદૂષક કરે રંગલાના પાત્રની અ્િા તો નાટકના આકષ્મક એિા પ્રધાન 
હાસ્યરસની પ્રાચીન પરંપરાનરે ચાલુ રાખિા અગાઉનાં દરેશી નાટકોમાં બીજી 
પણ એક તરકીબ વિચારિામાં આિરેલી. તખતા પરના મુખ્ય પડદાની બહાર, 
મૂળ નાટકનરે સમાંતર પણ તરેના્ી સાિ જુદું, એિાં બરે જ પાત્રોનું (મોટરે ભાગરે 
પવત–પતનીનું) પ્રહસન (Farce) ભજિિામાં આિતું. પડદાની બહાર ભજિાતું 
હોિા્ી તરે Cover–Sceneના નામરે ઓળખાતું. ‘કિર-સીન’ પાછળનો બીજો 
ખુલાસો એ હતો કરે નાટકના બરે અંક કરે બરે દૃશ્ય િચચરે ભારરે  સીનસીનરેરી બદલ-
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િાની જરૂર હો્ય તો બંધ પડદાની પાછળ નરેપથ્યના માણસોનરે એ સમ્ય આપિા 
માટરે બહાર પ્રરેક્ષકોનરે એટલો િખત રોકી રાખિા મુખ્ય પડદાની આગળ એક 
નાનકડુ ંહાસ્યરવસક દૃશ્ય ભજિિામાં આિરે. પાછળ મુખ્ય સટરેજ પર જ રેિો બીજી 
કડઝાઇનનો સરેટ બદલાઈ ર્્ય કરે તરત આગળનું પ્રહસન પૂરંુ ્ા્ય અનરે પડદો 
ઊઠતાંની સા્રે જ મૂળ નાટક ફરી આગળ િધરે. ‘કિર-સીન’નો હજુ એક િધારરે  
ઉદ્ રેશ એ પણ હતો કરે તખતા પર ભજિાતું મૂળ નાટક જોતાં જોતાં પ્રરેક્ષકો 
એકદમ ગંભીર બની ર્્ય તો આ રમવત્યાળ પ્રહસન તરેમનરે િારરે  િારરે  હળિા 
્િાની તક આપરે. (નાટ્યકલાના અભ્યાસીની દૃવષ્એ અહીં એક વિચાર એ પણ 
ઝબકી ર્્ય કરે આ નાટકો ‘realistic performance’ હોિા છતાં સંપૂણ્મપણરે 
‘બ્રેવખત્યન પદ્ધવત’નો સાિ અર્ણતા્ી ર્ણરે ઉપ્યોગ કરી નાખરે છરે, જ રેમાં 
પ્રરેક્ષક જ રેિો લાગણીની સિયોચચ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચરે કરે તરત તરેનરે અળગો 
(alienate) કરી દઈ, પોતરે જ રે જોઈ રહો છરે તરે માત્ર નાટક જ છરે તરે હકીકત્ી 
તરેનરે સભાન રાખરે અનરે પકરણામરે નાટકમાં બનતી રટનાઓ પ્રવત તરેની વિિરેકબુવદ્ધ 
સતત ર્ગતી રહરે. ખરેર, બ્રેખતના Epic Theatreનો એ વસદ્ધાંત આપણરે આગળ 
ઉપર વિગતરે ચચથીશું.)

પ્રાચીન ભજિણીકલાની પરંપરાનરે ્્યાં સુધી આપણરે ર્ળિી રાખી તરેનાં 
હજુ િધારરે  ઉદાહરણ જુઓ. પૌરાવણક ક્ાઓમાં રાક્ષસો કરે ખલના્યકો 
આિતા. આધુવનક નાટકો અનરે કફલમોમાં તરેનરે સ્ાનરે લુચચા–લબાડ–અપરાધી 
કક્ષાનાં પાત્રોનરે આપણરે વિલનના િરેશમાં દાખલ ક્યાાં. જૂનાં નાટકોમાં રાર્મહા-
રાર્ઓ મુખ્ય હતા, હિરે તરેની જગ્યા અઠગં રાજકારણીઓએ લીધી. પહરેલાં 
શોષણખોર જમીનદારો નરે વ્યાજખાઉ શરેકઠ્યાઓ હતા, હિરે કોઈ પણ ભોગરે 
નફો કરતા વબઝનરેસમૅન અનરે વમડલમૅન આિી ગ્યા. આપણી પ્રર્ની નસ 
નસમાં રામા્યણ-મહાભારતની ફૉમ્યુ્મલા તરેમની મજબૂત િાતા્મ, અદભુત સંદરેશ 
અનરે એ દૈિી પાત્રો પ્રત્યરેની ઊંડી શ્દ્ધા અનરે ભવ્તભાિનરે કારણરે એટલી બધી 
હળીમળી ગઈ કરે આજનાં નિાં માધ્યમો પર પણ દરેિ–દાનિ િચચરેનો, સદ્–
અસદ્ િચચરેનો, સાચજૂઠ િચચરેનો કરે પ્રામાવણક–ભ્ષ્ાચારી િચચરેનો સંરષ્મ દશા્મ-
િિામાં આિરે તો આપણનરે તરતોતરત સપશથી ર્્ય છરે. આપણરે એના એ પૌરાવણક 
સંરષ્મનરે નિાં આધુવનક નામરૂપ, નિાં િસ્ત્રો અનરે સમ્યની સા્રે બદલા્યરેલા 
એકદમ નિા પકરિરેશમાં રજૂ કરીનરે પ્રરેક્ષકોની એ જ ઉમળકાભરી દાદ મરેળિ-
િામાં સફળ ્ઈએ છીએ.

તરેિી જ રીતરે પહરેલાં પણ હંમરેશાં પૌરાવણક ક્ાઓમાં સત્યનો વિજ્ય ્ તો 
દરેખાડાતો હતો, આજ રે પણ નાટક કરે કફલમના અંતરે સૌ સારાં િાનાં ્ તાં દશા્મિા્ય 
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છરે. પરંપરાગત િાતા્મઓમાં જ રે ‘છરેિટરે સૌએ ખાધું પીધું નરે રાજ ક્યુાં’ આિતું હતું 
તરેિી જ રીતરે આજનાં નાટક–કફલમોમાં પણ ભલભલા ખૂંખાર ગુનરેગારોનો કરે 
અધમ ચકરત્રોનો ક્ાનરે અંતરે નાશ ્ા્ય છરે અ્િા ક્ા પૂરી ્તાં સુધીમાં 
તરેઓનું ઝડપભરેર હૃદ્યપકરિત્મન ્ઈ ર્્ય છરે. સંસકૃત નાટકો, દરેશી નાટકો કરે 
લોકનાટ્યોમાં કદી્ય દુ:ખદ અંત અ્િા ના્યક–નાવ્યકાનું મૃત્યુ બહુધા નહોતું 
દશા્મિિામાં આિતું. મોટા ભાગના પ્રરેક્ષકો એિા દુ:ખદ અંત નહોતા પચાિી 
શકતા. એટલરે કરેટલાક અપિાદોનરે બાદ કરતાં મોટા ભાગરે સુખદ અંત જ પસંદ 
કરિામાં આિતો. અનરે તરે જ આપણી સાંસકૃવતક પ્રણાલીની એક આગિી 
ઓળખ હતી જ રે આજ રે પણ મહદ્અંશરે જળિાઈ રહી છરે. પોતાનાં માનીતાં કફલમ 
હીરો–હીરોઇનનરે ક્ાના અંતરે મરતાં જોિા આપણો કોઈ પ્રરેક્ષક તૈ્યાર ન્ી!

રણી િાર એિો પ્રશ્ ર્ગરે કરે કોઈ પણ કલાના ક્ષરેત્રરે પોતાની સમૃદ્ધ 
પરંપરા, પોતાની આગિી ઓળખ કરે પોતાનાં સાંસકૃવતક મૂવળ્યાં સા્રે જડાઈ 
રહરેિું અસલમાં સારંુ ગણા્ય કરે જુનિાણી? શા માટરે ભારત જ રેિા મહાન પ્રાચીન 
દરેશરે તરેની નાટ્યકલાના કરે કફલમકલાના વિકાસ માટરે પવચિમની નકલ કરિી 
જોઈએ? શું પ્રત્યરેક દરેશની કલાની આગિી ઓળખ અનરે સિરૂપ હો્ય તરે જરૂરી 
ન્ી? દુવન્યાભરમાં એિી મૌવલક કૃવતઓની જ ઉમળકાભરેર નોંધ લરેિામાં આિરે 
છરે. મહતિનો મુદ્ો એ છરે કરે આપણો િત્મમાન સંદભ્મ વ્ય્ત કરિા માટરે આપણરે 
આપણી આગિી સાંસકૃવતક પરંપરામાં્ી વનષપક્ષ અનરે વબનલાગણીશીલ 
અવભગમ ર્ળિી રાખીનરે કઈ બાબતો ર્ળિી રાખીએ છીએ અનરે કઈ બાબતો 
સહરેતુક છોડી દઈએ છીએ અનરે આખરરે  આપણી કૃવતનરે કરેિો નિો, મૌવલક 
તાજગીસભર ઉઠાિ આપીએ છીએ તરેના પર્ી આપણી ક્ષમતા વનધા્મકરત ્ા્ય 
છરે.

આપણી રામલીલા, આપણાં દરેશી નાટકો (ભાંગિાડી તરેમજ પારસી 
વ્્યરેટર) અનરે 1913માં દાદા ફાળકરે્ી શરૂ ્્યરેલી ભારતી્ય કફલમો િષયો સુધી 
આપણાં મહાકાવ્યો, ક્ાપુરાણો, ઇવતહાસ, દંતક્ાઓ અનરે લોકક્ાઓનરે જ 
સહારરે  ચાલતાં રહાં અનરે કરોડો રવસકોનું મનોરંજન કરતાં રહાં. દર દસપંદર 
િષવે નાટકના વિષ્યોમાં, માિજતમાં, ભાષામાં, િરેશભૂષામાં, ટકૅવન્સમાં 
નાનામોટા ફરેરફારો આિતા રહા. આજ રે લોકો ભાંગિાડી(દરેશી સમાજ)નાં કરે 
પારસી વ્્યરેટર કંપનીનાં નાટકો (જો જો્યાં હો્ય તો) ્યાદ કરી જુએ અનરે તરેની 
સરખામણીએ આજની તારીખરે આધુવનક ગુજરાતી રંગમંચ પર ભજિાતાં 
નાટકનરે જુએ અનરે પછી નોંધરે કરે તરે બંનરેની રજૂઆતોમાં આજ રે કરેટલું મોટુ ંપકર-
િત્મન આિી ગ્યું છરે? વન:શંકપણરે રણંબધું બદલાઈ ગ્યું છરે. આપણાં આજનાં 
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નાટકો સંસકૃત પરંપરાનાં ન્ી, લોકનાટ્ય-પરંપરાનાં પણ ન્ી અનરે દરેશી નાટક 
સમાજની અવતનાટકી્ય શૈલીનાં તો વબલકુલ ન્ી. તો પછી શું આનો અ્્મ એ 
કરે હિરે આપણરે ભૂતકાળના દરેશી–વિદરેશી પ્રભાિની પકડમાં્ી મુ્ત ્ઈનરે 
આતમવનભ્મર અનરે મૌવલક બની ગ્યા છીએ? શું આપણરે ‘મૉડન્મ’ અ્િા ‘કર-
્યાવલવસટક’ બની ગ્યા છીએ?

l
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આપણરે ્્યારરે્ય એ વિચારી જો્યું છરે કરે આપણાં વ્યાિસાવ્યક લોકવપ્ર્ય 
ભારતી્ય નાટકો અનરે કફલમો, ભારતી્ય અવભન્ય, ભારતી્ય નાટ્યલરેખન અનરે 
ભારતી્ય પ્રરેક્ષકોની પસંદગી, બધું જ એકંદરરે  િાસતવિક માિજતની જ તરફરેણ 
કરતું લાગતું હોિા છતાં શા માટરે પવચિમી નાટકો અનરે કફલમોની તુલનામાં એ 
બધું ભારોભાર અિાસતવિક, નાટકી્ય, અવતરરેકભ્યુાં, બોલકંુ (loud) અનરે 
બનાિટી (artificial) લાગરે છરે? આજ રે આપણરે જ રેનરે ‘િાસતવિક’ કહીએ છીએ 
અનરે પવચિમનાં માધ્યમો જ રેનરે ‘િાસતવિકતા’ ગણરે છરે એ બરે િચચરે બહુ મોટો ભરેદ 
છરે. અનરે તરેના મૂળ શોધિા માટરે આપણરે ્યુરોપ તરેમજ ભારતી્ય ઉપમહાખંડમાં 
વિકસરેલી રંગભૂવમના ઇવતહાસનરે સમજિા ભૂતકાળમાં અઢી હર્ર િષ્મ પાછળ 
જિાની જરૂર છરે.

ઈ. સ. પૂિવે છઠ્ી–સાતમી સદીના ગ્ીસમાં એ્રેનસની બરેચાર ટરેકરીઓની 
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િચચરે આિરેલી તળરેટીમાં ભગિાન ડા્યોવનસસ (God of Fertility) તરીકરે પૂર્તા 
પથ્રના પ્રતીકની આસપાસ પૂર્-અચ્મના રૂપરે પશુની ખાલ ઓઢરેલા નત્મકો નૃત્ય 
કરતા જ રેનરે ગ્ીક ભાષામાં ‘Dithyramb’ કહરેિાતું. ઈસુ પૂિવેની છઠ્ી સદીમાં 
વિશ્વરંગભૂવમનો આ પ્રસૂવતકાળ હતો. કાળરિમરે ગીતસંગીત અનરે નૃત્યના એક-
ધારાપણામાં્ી છૂટિા કરે કંઈક નિીનતા લાિિાના હરેતુ્ી ્રેવસપસ નામના એક 
કલપનાશીલ નટરે શરૂઆતમાં ફ્ત એકપાત્રી્ય અનરે પછી્ી મહોરાંની મદદ 
લઈનરે એકલપંડરે જુદાં જુદાં પાત્રો ભજિિાની શરૂઆત કરી અનરે એમ ‘નાટક’ 
નામની આછરેરી રટનાનરે જનમ આ્પ્યો.

કહરેિા્ય છરે કરે ્રેવસપસ દુવન્યાનો પહરેલો નટ હતો. શ્્યતા એ છરે કરે 
સામાન્ય પ્રરેક્ષકોનંુ કરેિળ મનોરંજન કરિાના હરેતુ્ી ્ રેવસપસ પ્રરેક્ષકો સમક્ષ ગદ્માં 
જ સંિાદો બોલતો હશરે. તરેના અવભન્ય-કૌશલ્યમાં પણ કદાચ મુખ્યતિરે વિદૂષક-
-ડાગલા કરે રંગલા(Jester)ના રસપ્રદ ચરેનચાળા કરિાના ગુણો વિશરેષ હશરે જ ર્ે ી 
તરે હર્રો પ્રરેક્ષકોનરે હાસ્યનરે સહારરે  એકલપંડરે િશમાં રાખી શકરે. ્રેવસપસમાં 
સમાજના ર્ણીતા લોકોની નકલ કરિાની કરે ચાળા પાડિાની વિવશષ્ આિડત 
પણ હોઈ શકરે. બહુ સપષ્ છરે કરે તરે કાળરે હજુ અવભન્યની વિભાિના સપષ્ 
નહોતી બની કરે તરે માટરેનાં બન્યાં–બનાિરેલાં વિષ્યો કરે ક્ાનકો પણ હા્િગાં 
નહોતાં. એટલરે ્રેવસપસ એકલો જ માઇમ અનરે એકપાત્રી્ય કરે બહુપાત્રી્ય 
અવભન્ય દ્ારા રોજબરોજના જીિનસંબંધી નાનકડા પ્રસંગો ભજિતો હો્ય 
જ રેમાં મોટા ભાગની વિગતો ર્તરે જ improvise કરતો જતો હો્ય એ શ્્ય છરે! 
ટૂકંમાં આ રીતરે દુવન્યાની રંગભૂવમનાં આછાંપાતળાં મંડાણ ્્યાં તરેમ કહી 
શકા્ય. પરંતુ એક િાત ચોક્સ કરે આપણાં સંસકૃત નાટક અનરે લોકનાટ્ય-ભિાઈ 
કરે તમાશાની જ રેમ જ ગ્ીક રંગભૂવમના પા્યામાં પણ ઈશ્વરની સતુવત, પૂર્–
અચ્મના–ભવ્ત નરે શ્દ્ધાનાં તતિો હાજર હતાં. સમગ્ ભજિણી ભગિાન ડા્યો-
વનસસનરે સમવપ્મત હતી. રંગમંચ પર લરેખકના આગમનનરે હજુ બરેચાર સદીની 
િાર હતી. 

કોઈનરે વિચાર આિરે કરે શા માટરે આપણરે દુવન્યાના બીર્ બધા દરેશોનરે 
ભૂલીનરે ફ્ત ગ્ીસની જ િાત આટલી વિગતરે કરીએ છીએ. તો તરેનો જિાબ એ 
છરે કરે ‘Greece is considered to be the cradle of western civilization’. 
પરંતુ કરેટલાકનરે મતરે તરે ‘Cradle of ancient human civilization’ પણ છરે. 
પરંતુ કમસરે કમ દુવન્યાની રંગભૂવમના ઉદભિનરે લાગુ પડરે છરે ત્યાં સુધી ચોક્સ 
કહી શકા્ય કરે તરેનાં પ્રાચીનમાં પ્રાચીન મૂવળ્યાં ગ્ીસમાં્ી નીકળરે છરે. તરેના 
આધારરૂપ અનરેક ઐવતહાવસક દસતાિરેજો, સ્ાપત્યો, વશલપો અનરે નાટક સકહત 
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જુદા જુદા વિષ્યો પરનું અઢળક સાકહત્ય આજ રે આપણી પાસરે ઉપલબધ છરે.

્રેવસપસના આગમન બાદ લગભગ સો–દોઢસો પછી વિશ્વનો પહરેલો ના-
ટ્યકાર આવ્યો ઇવસકલસ (જીિનકાળ ઈ. સ. પૂિવે 525–456), બીજો સોફો-
્લીઝ (ઈ. સ. પૂિવે 496–405) અનરે ત્રીજો ્યુકરવપકડઝ (ઈ. સ. પૂિવે 480–406). 
ત્રણરે્ય નાટ્યકારોએ આપણા રામા્યણમહાભારતની જ રેમ તરેમના ગ્ીક કવિ 
હોમરનાં મહાકાવ્યો ‘ઇવલ્યડ’ અનરે ‘ઓકડસી’માં્ી ત્ા ગ્ીસ અનરે રોમમાં 
પ્રચવલત દંતક્ાઓ પર્ી અનરેક મૌવલક નાટકો રચ્યાં જ રેમાં નાટકોનું મુખ્ય 
િગથીકરણ બરે ભાગમાં હતું – કૉમરેડી અનરે ટ્રજૅ રેડી (પ્રહસન અનરે કરુણાનત 
નાટકો). આગળ ઉપર ‘સરેકટર’ (Satyr) નામનો એક વ્યંગ્યાતમક પ્રકાર પણ 
ઉમરેરા્યરેલો. િષ્મમાં એક િાર નાટ્યોતસિ ઊજિાતો જ રેમાં કદિસો સુધી સળંગ 
જુદાં જુદાં નાટકો ભજિાતાં. લરેખક પોતરે પણ નાટકમાં ભાગ લરેતો. તરે કાળરે 
બહુમત પ્રર્માં સાક્ષરતા નહોતી, છાપખાનાં નહોતાં. નાટકો કદિસના ભાગમાં 
જ ભજિાતાં. એ્રેનસની ચોતરફના પિ્મતોના ઢોળાિોમાં્ી કોતરી કાઢરેલું નાટ્ય-
ગૃહ અધ્મિતુ્મળાકાર હતું (જ રેનરે આજ રે આપણરે ‘એમફી વ્્યરેટર’ તરીકરે ઓળખીએ 
છીએ). તરેમાં એ્રેનસની સમસત પ્રર્ – લગભગ સાઠરેક હર્ર પ્રરેક્ષકો નાટક 
જોિા બરેસતા. સિ્યં રાર્ પણ તરેના દરબારીઓ જોડરે નાટકો જોિા આગલી 
હરોળમાં બરેસતો અનરે નાટકના અંતરે શ્રેષ્ઠ નાટક, લરેખક અનરે નટોનરે મોંરાં 
ઇનામો આપી સનમાવનત પણ કરતો.

નીચરે તળરેટીમાં 
રંગમંચ – ગોળાકાર 
િતુ્મળ હતું જ રેનરે 
‘Orchestra Cir-
cle’ કહરેતા. કરેનદ્રમાં 
ડા્યોવનસસના પ્રતી-
કરૂપ ગોળ પથ્ર 
(‘Altar‘) રાખિામાં 
આિતો ર્યાં 
નાટકના આરંભમાં 

ધાવમ્મક કરિ્યાકાંડો કરિામાં આિતાં. તરેની ગોળ ફરતા િતુ્મળમાં અવભન્ય 
કરિામાં આિતો અનરે ખાસ તો ત્યાં ઊભા રહીનરે ગા્યકિૃંદ(Chorus)ના 
સદસ્યો ક્ાગાન કરતા. કોરસનો િડો – મુખ્ય ગા્યક પણ ્્યારરેક પાત્ર 
ભજિતો. સક્મલની પાછળ ‘Skine Building’ નામરે ઓળખાતું એક લાકડાનું બરે 
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માળનું મકાન હતું. નાટકના કલાકારોનરે અવભન્ય કરિાની તરે મુખ્ય જગ્યા હતી. 
તરે િખતરે આજની જ રેમ મુખ્ય પડદા (Main Curtain) જ રેિું કશું જ નહોતું. સકીનરે 
વબવલડગંની બંનરે બાજુએ્ી કલાકારો પ્રિરેશતા. પહાડમાં્ી કોતરી કાઢરેલાં ખુલાં 
નાટ્યગૃહમાં પ્રરેક્ષકોનરે બરેસિા માટરેની બરેઠકો પથ્રમાં્ી બનાિરેલી. આરસમાં્ી 
બનાિરેલી આગલી પ્ર્મ હરોળની બરેઠકો પર રાર્મહારાર્ અનરે સરેનાપવતઓ 
આસન ગ્હણ કરતા. આટલા વિશાળ ખુલા નાટ્યગૃહનું Acoustics (ધિવનવ્ય-
િસ્ા) ચોતરફની પહાડીઓનરે કારણરે કુદરતી રીતરે જ શ્રેષ્ઠ કક્ષાનું હતું. કલા-
કારોનો અિાજ (િગર માઇકરે) હર્રો પ્રરેક્ષકો બરાબર સપષ્ રીતરે સાંભળી 
શકતા. િધુમાં કલાકારો મરેગાફોનની ટકૅવનક ધરાિતા (ટ્રજૅ રેડી કરે કૉમરેડીનરે 
અનુરૂપ) ખાસ પ્રકારનાં મહોરાં (માસક) પણ પહરેરતા જ ર્ે ી અિાજની માત્રા 
િધારિામાં વિશરેષ મદદ મળતી. છરેલી હરોળમાં બરેઠરેલ પ્રરેક્ષકનરે તળરેટીમાં રહીનરે 
અવભન્ય કરતો નટ િામણો ન દરેખા્ય તરે માટરે તરે ‘Cothornos’ નામરે, લગભગ 
છ ઇંચની ઊંચાઈ ધરાિતાં પગરખાં પહરેરતો, જ રેનરે કારણરે તરેની ઊંચાઈ સારી 
એિી િધરેલી દરેખાતી. આજના લોકોનરે નિાઈ લાગશરે કરે સિગ્મમાં્ી ઊતરતા 
દરેિતાઓનરે દશા્મિિા તરે કાળરે પણ ઊંટડાઓ(crane)નો ઉપ્યોગ ્તો અનરે તરેિી 
જ રીતરે નરક દશા્મિિા માટરે મંચ પર ‘Trap Door’ હતું જ રે નીચરે ભૂગભ્મ તરફ 
ખૂલતું. મતલબ કરે તરે જમાનામાં પણ આજના જ રેિી ્યાંવત્રક તરકીબો 
(Mechanical Technics) દ્ારા પ્રરેક્ષકોનરે રોમાંવચત કરી દરેિાના તમામ પ્ર્યાસો 
કરિામાં આિતા.

ગ્ીક નાટકોની ભજિણી પરંપરાનરે આધીન હતી. નાટકનું લરેખન તરેમજ 
ભજિણીમાં નિા પ્ર્યોગોનરે અિકાશ હોિા છતાં રણંબધું પૂિ્મવનધા્મકરત અનરે 
રીવતબદ્ધ (stylized) હતું. સાર એટલો જ કરે નાટકો ભલરે જુદાં જુદાં હો્ય, તરેની 
બાંધણીમાં સ્ળ, કાળ અનરે કા્ય્મની એકતા (unity of time, place and 
action) નજરરે  ચડતી. પ્રહસન અનરે કરુણાનત નાટકો માટરેનાં વનવચિત મહોરાં 
હતાં. નાટકનાં મુખ્ય પાત્રો સામાન્ય માનિીઓ નહોતા પણ રાર્–મહારાર્ઓ 
હતા. તરેમનાં મહાન ચકરત્રો જીિન્ી વિશાળ (larger than life) હતાં. નાટકમાં 
પ્રારબધ અનરે દૈિી તતિો બહુ મોટો ભાગ ભજિતાં. નાટકના સંિાદો પદ્માં 
હતા. ક્ાગા્યન (કોરસ) નાટકનું મહતિનું અંગ હતું. આમ આગળ ઉપર 
આપણરે જ રેનરે િાસતિિાદી નાટકો ગણિાના છીએ તરેના્ી આ કાળનાં ગ્ીક 
નાટકો સાિ જુદાં હતાં. તરેમ છતાં્ય આ નાટકોમાં એિાં રણાં બીજ રહરેલાં જ રે 
આગળ ઉપર િાસતિિાદી નાટકના જનમ માટરે કારણભૂત બન્યાં એમ ચોક્સ 
કહી શકા્ય.
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જ રેમ કરે ગ્ીક રંગભૂવમ એ મુ્ત વચંતનનો ્યુગ હતો. સૌનરે અવભવ્યવ્તનું 
સિાતંત્ર્ય હતું. ધમ્મનાં મૂવળ્યાં તરે સમ્યરે ગમરે તરેટલાં મજબૂત હો્ય તોપણ વ્યવ્ત-
ની સિતંત્ર વિચારશવ્ત પર તરે સમ્યના પાદરીઓનું કોઈ િચ્મસિ નહોતું. આજ રે 
આપણા દરેશમાં 21મી સદીમાં પણ ધમ્મ અનરે સતિાના રાજકારણની સરેળભરેળ 
દરેખા્ય છરે ર્યારરે  25 સદી પહરેલાંના પ્રાચીન ગ્ીસમાં ધાવમ્મક કમ્મકાંડો વસિા્ય 
બીર્ં કોઈ ક્ષરેત્રોમાં પાદરીઓનો પગપરેસારો નહોતો. ધમ્મ વસિા્યની બાબતોમાં 
ગ્ીક નાગકરક ્ ્યારરે્ય પાદરીઓ પાસરે ન જતો. જીિનનાં રહસ્યો વિશરે ર્ણિા–
સમજિા તરેની પાસરે સૉરિરેકટસ હતો, પ્રોટરેગોરાસ હતો, ્પલરેટો હતો અનરે બીર્ 
ધુરંધર િૈ્યાકરણીઓ હતા.

સમાજના ઉપલા િગ્મમાં વિશદ અનરે ગહન વચંતન હતું. cosmopolitan 
– સિ્મસમાિરેશક દૃવષ્ હતી. ગ્ીક પ્રર્ પણ બુવદ્ધિાદી હતી, તરેની પાસરે િૈજ્ાવનક 
દૃવષ્ હતી, તતિદૃવષ્ હતી. ગ્ીક જીિનમાં કવિતાનરે જ રે સ્ાન હતું તરે જોતાં તરે 
અવ્યિહારુ અનરે સિ્પનદ્રષ્ા જ લાગરે, પણ એ હકીકત ન્ી. ગ્ીક પ્રર્ વ્યિહા-
રુ અનરે િાસતિિાદી હતી. ઇવતહાસ અનરે દંતક્ાઓનાં અમર ચકરત્રોનરે મહાન 
સજ ્મકો તરેમની અપ્રવતમ કલાદૃવષ્્ી તતકાલીન સમાજના મનુષ્યો જોડરે સાંકળી 
કવિતાના મમ્મનરે િધારરે  વ્યિહારુ અનરે પ્રતીવતકર બનાિતા.

ગુજરાતી ભાષામાં પ્રસતુત વિષ્ય પર પ્રકાવશત ્્યરેલ ફ્ત એક અભ્યા-
સપુસતક, શ્ી નંદકુમાર પાઠકવલવખત ‘પાચિાત્ય નાટ્ય-સાકહત્યનાં સિરૂપો’માં 
લરેખકરે ખૂબ ઊંડી માકહતીપ્રદ ચચા્મ કરી છરે. તરેમના કહરેિા મુજબ કોઈ પણ 
્યુગમાં મહાન સાકહત્યનાં મૂળ રોજબરોજ બદલાતી બાહ પકરવસ્વત કરે જીિ-
નશૈલીમાં નહીં પણ માનિજીિનનાં વચરંતન મૂલ્યોમાં હો્ય છરે. માનિજીિનનાં 
બાહ તતિો પકરિત્મનશીલ છરે, ર્યારરે  જીિનનરે ઊધિ્મમાગવે લઈ જનારાં ગૂઢ તતિો 
અચલ છરે. આ મૂળ અચલ અનરે ગૂઢ તતિ જ ઉમદા સાકહત્ય કરે કલા માટરેની 
પ્રરેરણા અ્િા એ પરમ જ્ાનની ગંગોત્રી છરે. આ સનાતન, વચરંતન, શાશ્વત 
મૂલ્યો જ એ મહાન સાકહત્યનું ઉદભિસ્ાન બનરે છરે. માનિજીિનમાં બાહ કરે 
જ રે ચલ છરે, અનરે આંતર મન કરે જ રેની કરેટલીક અચલ અિધારણાઓ છરે તરે બંનરે 
િચચરે સતત રષ્મણ ચાલ્યા કરરે  છરે. ગ્ીક કલા બાહ અનરે આંતરરષ્મણના ઉકરેલ, 
મુવ્ત કરે મોક્ષ શોધિાના મનોમં્નમાં્ી જનમી છરે.

સિ્મપ્ર્મ ગ્ીક નાટ્યકાર ઇવસકલસ માત્ર લરેખક ન હતો, ્યોદ્ધો પણ હતો. 
સૉફો્લીઝનરે પણ આપણરે સરેનાપવત, રાજપુરુષ કરે પાદરી જ રેિાં વિવિધ સિરૂપો-
માં જોઈએ છીએ. જીિન અનરે જગતના વ્યિહાર સા્રે વનસબત ન હો્ય એિો 
ગ્ીક કલાકારોનો કરે સાકહત્યકારોનો સિતંત્ર કરે અલગ િગ્મ, િાડો ન હતો. વિ-
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દ્ાનોની અલગ જમાતો ન હતી, સાકહત્યરવસકોના અલગ ચોકા ન હતા. તરેઓનું 
સામાવજક જીિન સામાન્ય ગ્ીક નાગકરક્ી જુદું, અળગું ન હતું. તરેમની ટ્રજૅ રેડી-
માં રોમૅવનટક(રંગદશથી) દૃવષ્કોણ ન્ી. આ ગ્ીક પ્રર્નો ગુણ છરે. ્યુદ્ધમાં ખપી 
ગ્યરેલા િીરોનરે અંજવલ આપતાં પરેકર્લીઝ મૃત િીરોનાં માતાવપતાઓનરે એમ 
ન્ી કહરેતો કરે, ‘‘આિા િીર પુત્રોના બવલદાન માટરે તરેઓએ ગૌરિ લરેિું જોઈએ’’, 
પણ એ તો કહરે છરે કરે, ‘ભવિષ્યમાં આિાં ્યુદ્ધો જ ન ્ા્ય એ માટરે આપણરે સતત 
ર્ગ્ત રહરેિું જોઈએ.’

ગ્ીક શ્દ્ધા હતી કરે દરેિ 
કતા્મ, હતા્મ અનરે ધતા્મ છરે. 
ભારતી્ય પૌરાવણક 
વચંતનનો જ નમૂનો 
જોઈ લો. બ્હ્ા, વિષણ 
અનરે મહરેશ. ધારણ, 
પોષણ અનરે વિસજ ્મન. 
ગ્ીક નાટકો જીિનનો 
સંરષ્મ દશા્મિરે છરે. 
ભારતી્ય દશ્મન પ્રમાણરે 

ગ્ીક લોકો પણ માનરે છરે કરે ઈશ્વર સુખકર ન્ી, દુ:ખકર પણ ન્ી; કલ્યાણકર 
છરે – ગીતાના સંદરેશ પ્રમાણરે જ રે ્્યું, ્ઈ રહું છરે નરે ્શરે તરે બધું સારંુ છરે એિી 
અટલ શ્દ્ધા. ગ્ીક નાટકોમાં માનિ કરેનદ્રસ્ાનરે છરે. ઈશ્વર કરે વન્યવત સિ્મસિ હોિા 
છતાં માનિીનો સંરષ્મ કરતા રહરેિાનો હક, કહંમત અનરે સિતંત્ર પસંદગીની િાત 
નાટ્યકારો અસરકારકતા્ી મૂકરે છરે. આ સંરષ્મ દરવમ્યાન વ્યવ્તના જીિનમાં 
એક એિો તબક્ો આિરે છરે ર્યારરે  પ્રશ્ોનો તોડ વ્યવ્તએ પોતરે જ કાઢિો પડરે 
છરે. પકરણામરે માનિીએ આચરરેલાં બધાં કૃત્યોની – પાપોની અપ્રવતકા્ય્મ વશક્ષા 
માનિીનરે ભોગિિી જ પડરે છરે. પૂરરેપૂરી કહંમત્ી સામનો ક્યા્મ છતાં પણ પકર-
વસ્વત ઉપર્ી સદંતર કાબૂ ગુમાિી બરેસતા માનિીનો જ રે અંત, જ રે પકરણામ 
આિરે તરેનરે ટ્રજૅ રેડી કહરે છરે. આ જોઈનરે પ્રરેક્ષકોનરે સંતૃવતિનો અનુભિ ્ા્ય છરે. અહીં 
કોઈ ધમ્મનો નહીં પણ શ્દ્ધાનો જ્યજ્યકાર ્તો અનુભિા્ય છરે.

જીિનનું મૂલ્યાંકન પ્રરેમમાં રહરેલી અખૂટ શ્દ્ધા દ્ારા ્ા્ય છરે તો એિી જ 
રીતરે ભવ્ય ભ્ાંવતઓ દ્ારા પણ ્ા્ય છરે. ‘tragic fallacy’ (ભૂલભરરેલી કરુણ 
માન્યતા) દ્ારા માનિી માનરે છરે કરે પોતાના અહંના િતુ્મળની બહાર કોઈ તતિ છરે 
– પછી એ ઈશ્વર હો્ય, પ્રકૃવત હો્ય કરે નૈવતક વ્યિસ્ા હો્ય. આ તતિો એના 



44 મરેરાણીચકરત

વનણ્મ્યનરે, એના કા્ય્મનરે ટકાિી રાખરે છરે અનરે એ રીતરે વનણ્મ્યો, કા્યયો અનરે પ્રચંડ 
લાગણીઓમાં એ મહતિાનું સ્ાપન કરરે  છરે. ર્યારરે  આંતર અનરે બાહ જગતનો 
મરેળ બરેસતો ન્ી ત્યારરે  આ જ શ્દ્ધા માણસનરે ટકાિી રાખરે છરે. એ શ્દ્ધા ન્ી 
હોતી ત્યારરે  પ્રરેમ, ટ્રજૅ રેડી – પછી ગમરે તરે હો –  આ બધાંનું એના માટરે િાસતિમાં 
અવસતતિ ન્ી રહરેતું. ટ્રજૅ રેડી શ્દ્ધાનો પં્ છરે અનરે તરે્ી એક દૃવષ્એ એક પ્રકા-
રનો ધમ્મ છરે.

ટ્રજૅ રેડીનું બીજ, ઉદભિસ્ાન માણસનરે પીંખી નાખતું પ્રારબધ માનિજીિ-
નમાં બહુ મોટો ભાગ ભજિરે છરે. બીજી તરફ માનિસિભાિ પણ રહસ્યમ્ય છરે. 
જીિનનું રહસ્ય વ્યવ્તનું પોતીકંુ રહસ્ય છરે. એ રહસ્યનરે લીધરે જ ર્ગતો સંરષ્મ 
આંતકરક છરે. આ દૃવષ્એ માનિજીિનનરે જોતાં દોષ ભાગ્યનો ન્ી પણ વ્યવ્ત-
નો છરે એમ પણ કહી શકા્ય. સદભાગ્ય કરે દુભા્મગ્ય ્્યારરે્ય હરેતુશૂન્ય ન હોઈ 
શકરે એિી ગ્ીક સજ ્મકો અનરે પ્રર્ની અચળ શ્દ્ધા આના પર્ી બળિતિર બનરે 
છરે. ટ્રજૅ રેડીનો કવિ જીિનનો આનંદ મરેળિિા માટરે િરેદનાનો સાધન તરીકરે ઉપ્યોગ 
કરરે  છરે. આ એના માટરે શ્્ય છરે કારણ કરે તરેનરે માનિમાં શ્દ્ધા છરે. માનિસિભા-
િમાં, િૃવતિઓમાં શ્દ્ધા છરે. ટ્રજૅ રેડીના કવિનરે ઈશ્વરમાં શ્દ્ધા નહીં હો્ય તો ચાલશરે 
પણ એનરે માનિમાં તો શ્દ્ધા હોિી જ જોઈએ.

***
ગ્ીક રંગભૂવમ વિશરેની પા્યારૂપ માકહતી મરેળિી લીધા બાદ હિરે આપણરે 

ભારતી્ય મહાઉપખંડના ઇવતહાસ તરફ િળીએ. આપણો ઇવતહાસ આજ્ી 
2000–2200 િષ્મ પૂિવે ભરતમુવન નામના નાટ્યાચા્યવે કરરેલ ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’ની 
રચના અનરે તરે પછીના ગાળામાં વિવિધ મહાન કવિ–નાટ્યકારોએ લખરેલાં 
સંસકૃત નાટકોની ભજિણી્ી આરંભા્ય છરે. ભરતરે રચરેલ નાટ્યશાસ્ત્રનો રચના-
કાળ ઈસુ પૂિવેની પહરેલી તરેમજ ઈસુ પછીની પહરેલી સદી િચચરેનો ્્યાંક અંદા-
જિામાં આિરે છરે. જુદા જુદા કવિઓ અનરે નાટ્યકારોનાં સંસકૃત નાટકો ઈ. સ. 
પાંચમી્ી આઠમી સદી દરવમ્યાન લખા્યાં અનરે નાટ્યશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો અનુસાર 
ભજિા્યાં. વશષ્ (classical) શૈલીનાં સંસકૃત નાટકો કાવ્ય, નૃત્ય, નાટ્ય, સંગીત, 
રસ અનરે સૌંદ્ય્મશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતોનરે આધારરે  રચા્યરેલાં. અહીં એક ખાસ િાતની 
નોંધ લરેિી જોઈએ કરે ઈ. સ. પૂિવે 335માં ગ્ીસના મહાન વચંતક એકરસટોટલરે 
રચરેલો ‘Poetics’ નામનો ગ્ં્ પણ કાવ્ય ત્ા નાટ્યનરે લગતા વસદ્ધાંતોનરે આિરી 
લરેતો પ્રાચીન ગ્ં્ ગણિામાં આિરે છરે. રણા વિદ્ાનોનરે મતરે ભારતી્ય નાટ્યશાસ્ત્ર 
એકરસટોટલરેના ગ્ં્ની સમકક્ષ તો છરે જ પણ તરેમાં અવભન્યકલા સંબંધી િણ્મ-
િા્યરેલ બારીકમાં બારીક વિગતોનરે લક્્યમાં લરેતાં તરે ‘Poetics’્ી પણ ચકડ્યાતું 
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શાસ્ત્ર છરે અનરે તરે વસવદ્ધ દુવન્યાભરના કલાક્ષરેત્રરે ભારતની એક ગૌરિશાળી છબી 
પ્રસ્ાવપત કરરે  છરે.

પૂિ્મ અનરે પવચિમની રંગમંચી્ય અિધારણાઓ એકબીર્્ી રણી વભન્ 
છરે. િળી પવચિમની રંગભૂવમનાં મૂવળ્યાં ભલરે પ્રાચીન ગ્ીસમાં હો્ય પરંતુ રંગભૂ-
વમનરે લઈનરે પવચિમનો અભ્યાસ માત્ર ગ્ીસના સંદભ્મમાં ન ્ઈ શકરે. કારણ કરે 
ગ્ીક રંગભૂવમના અસત પછી, એટલરે કરે લગભગ ઈ. સ. બીજી સદી પછીનો 
પવચિમી રંગભૂવમનો ઇવતહાસ અનરે ખાસ કરીનરે 15મી સદી પછી ્યુરોપમાં 
આિરેલાં પકરિત્મનો એકદમ જુદાં છરે. અલબતિ આિી જ રીતરે પૂિ્મ એટલરે ભારત 
એિું પણ ન્ી. પૂિ્મની રંગભૂવમની લાક્ષવણકતાઓ ગણાિીએ ત્યારરે  તરેમાં સિા-
ભાવિક રીતરે જ ચીન, ર્પાન, મ્યાનમાર(બમા્મ), શ્ીલંકા, ્ાઇલૅનડ, ઇનડોનરેવશ-
્યા, મલરેવશ્યા િગરેરરે  દરેશોનો સમાિરેશ ્ઈ ર્્ય છરે. પરંતુ પૂિ્મના આ તમામ 
દરેશોની ભજિણીની કલાઓમાં એક સામ્ય અચૂક જોિા મળરે છરે.

અલબતિ ગ્ીક અનરે ભારતી્ય નાટ્યવસદ્ધાંતોનો તુલનાતમક અભ્યાસ ખૂબ 
રસપ્રદ છરે. આ અભ્યાસ આપણનરે એકરસટોટલના ગ્ં્ ‘Poetics’ અનરે ભરત-
મુવનના ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’ – બંનરેનરે પવચિમ અનરે પૂિ્મ એિાં બરે અંવતમવબંદુઓ તરીકરે 
મૂલિિાનરે બદલરે સરરેરાશ ભારતી્ય–્યુરોવપ્યન સંસકૃવત તરેમજ બંનરેમાં જોિા 
મળતી પવિત્ર આસ્ાનરે અંતગ્મત, કરેટલીક સમાનતાઓનરે મૂલિિા તરફ પણ 
ધ્યાન દોરરે  છરે. તરેના્ી એ સપષ્ ્ા્ય છરે કરે ધમ્મ સા્રે અવભન્પણરે સંકળા્યરેલી 
પવિત્ર ગ્ીક નાટ્યકલા ‘રરેનરેસાં’ (નિર્ગરણ) પછીની ્યુરોપી્ય નાટ્યકલા્ી 
એકદમ જુદી હતી. ર્યારરે  તરેની સામરે ‘Poetics’ અનરે ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’ એ રંગ-
મંચી્ય ઇવતહાસનો એ કહસસો હતાં જ રેમાં નાટ્યકલાનું મુખ્ય પ્ર્યોજન ભગિાન 
અનરે મનુષ્ય (દશ્મક) બંનરેનરે પ્રસન્ કરિાનું હતું. બંનરે નાટ્યશૈલીનું સિ્મસાધારણ 
લક્ષણ હતું રૂપકાતમક અ્િા સાંકરેવતક (allegorical or suggestive) ક્ાિ-
સતુ, પદ્ સંિાદો, અવભન્ય, સંગીત અનરે નૃત્ય સા્રેની રૂકઢબદ્ધ (stylized) 
ભજિણી. તરેમાં જીિનમાં આિતી મુસીબતો સામરે ટકી રહરેિાનો બોધ આપિા 
માટરે અ્ા્મલંકાકરક દૃષ્ાંતો તરેમજ લોકરંજક ક્ાનકોનો સફળ વિવન્યોગ 
કરિામાં આિતો. બંનરેમાં ભજિણીની રૂપકાતમક શૈલી તરે સમ્યની રંગમંચી્ય 
િાસતવિકતાની દ્ોતક હતી. આ ભજિણીઓનું લક્્ય સામાન્ય મનોરંજન 
આપિા્ી વિશરેષ, પ્રરેક્ષકનરે જીિનનો કોઈ ઉચચતમ, ઉદાતિ, ઉતકૃષ્ (sublime) 
અનુભિ કરાિિાનો હતો.

ભારતી્ય કલાના વનષણાત પ્રો. કી્ તરેમના એક પુસતક ‘The Sanskrit 
Drama’માં લખરે છરે કરે, ‘જ રે અ્્મમાં ગ્ીક નાટક લોકભોગ્ય હતું તરે અ્્મમાં 
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સંસકૃત નાટક કદી પણ લોકભોગ્ય નહોતું. એ કલા િસતુત: વશષ્ભોગ્ય હતી. 
આ્યા્મિત્મના ઇવતહાસમાં અસલના િખત્ી િણ્મભરેદ ભાષાભરેદમાં પ્રવતવબવમબત 
્તો નજરરે  પડરે છરે. બુવદ્ધસંસકાર એ મોટરે ભાગરે બ્ાહ્ણ અનરે ક્ષવત્ર્ય એ બરે 
ઉપલા િણયોનો અવધકાર ગણાતો. આ સંકુવચત િાતાિરણમાં સંસકૃત નાટક 
અવસતતિમાં આવ્યું. ધમ્મ અનરે િીરકાવ્યોમાં રહરેલાં સૂચનોનરે આધારરે  તરેનું સજ ્મન 
ઉચચ સંસકાર પામરેલા વિદ્ાન િગ્મનરે હા્રે ્્યું હતું. આ એક ઐવતહાવસક તથ્ય 
છરે કરે બીજી અનરેક બાબતોમાં વનંદાપાત્ર ્્યરેલો બ્ાહ્ણિગ્મ જ કહનદુસતાનમાં 
બૌવદ્ધક ઉતકષ્મનું મૂળ હતો અનરે કહનદુ દશ્મનશાસ્ત્રનું સજ ્મન પણ એ જ િગવે ક્યુાં. 
આ કારણ્ી જ સંસકૃત નાટકોમાં બ્ાહ્ણોના સંસગ્મનાં તાવતિક વચહનો જોિા 
મળરે છરે.’

આગળ જણાિતાં પ્રો. કી્ કહરે છરે કરે, ‘આ બ્ાહ્ણ સજ ્મકો તરેમની ઉચચ 
સતરની આદશ્મ વિચારસૃવષ્માં વિહરનારા, વ્યાપક િગથીકરણ કરિાની શવ્ત-
િાળા, પરંતુ વિગતોની ચોકસાઈ આલરેખિા પૂરતા બરેદરકાર હતા. તરેનરે કારણરે 
રરેનરેસાં પછીના પવચિમી નાટ્યકારોની માફક ‘િાસતિિાદી’ નાટક સજ ્મિાનું કામ 
આ ભારતી્ય સજ ્મકોની પ્રકૃવત્ી તદ્ન વિપરીત હતું. નાટકમાં પાત્રોનું સાચરેસાચું 
વનરૂપણ કરિાનો તરેમનો હરેતુ જ નહોતો. િાસતવિકતા તરેમની નાટ્યકલાનું મુખ્ય 
અંગ ્્યારરે્ય નહોતી. તરેમનો હરેતુ તો પ્રરેક્ષકિગ્મના મનમાં ફ્ત રસ ર્ગ્ત 
કરિાનો રહરેતો અનરે એ પૂરતો તરેઓ શ્મ ઉઠાિતા. તરેઓ માનતા કરે કોઈ પણ 
સુંદર કવિતાનું પ્રમુખ કા્ય્મ તરેના પાઠક(કરે દશ્મક)ના હૃદ્યમાં ‘ભાિ’ પ્રરેરિાનું છરે. 
અનરે આ કામ સવિશરેષપણરે નાટકનું છરે. એટલા જ માટરે આપણા દરેશમાં નાટક કરે 
કવિતાનો ખરો આસિાદ લઈ શકનાર વ્યવ્તનરે ‘ભાિક’ કહરેિામાં આિરે છરે. 
કારણ કરે તમામ પ્રાચીન ભારતી્ય કલાઓમાં ‘ભાિ’ અગ્સ્ાનરે છરે.

આ વસદ્ધાંત પર્ી એ ફવલત ્ા્ય છરે કરે નાટ્યશાસ્ત્રમાં વનરૂપા્યરેલાં ‘દશ-
રૂપક’માંના ઉચચતમ સિરૂપ ‘નાટક’માં ક્ાિસતુ ગૌણ તતિ છરે. તરેનરે સંકીણ્મ 
કરિા જતાં દશ્મકનું મન ભાિનરે બદલરે બૌવદ્ધક વ્યાપાર તરફ િળરે છરે અનરે 
રસવનષપવતિનરે હાવનકારક નીિડરે છરે. આ જ કારણસર નાટકકાર સામાન્યત: 
(કોઈ નિો વિષ્ય શોધિાનરે બદલરે) લોકોમાં ર્ણીતો, સુપ્રવસદ્ધ વિષ્ય પસંદ 
કરતો અનરે એ વિષ્ય એિો રહરેતો કરે જ રેના્ી પ્રરેક્ષકની માનવસક વસ્વત ઉવદ્ષ્ 
ભાિની અસરનરે અનુકૂળ બની શકરે. ત્યાર બાદ તરેનું કત્મવ્ય વિષ્યવનરૂપણ 
કરિાની પોતાની કુશળતા દ્ારા િાતા્મનરે ઉવચત રસની પરાકાષ્ઠા જમાિિાનું 
હતું. મહાન નાટકકારોએ પોતાના ધ્યરે્ય તરીકરે સિીકારરેલા કા્ય્મનો તરે એક આિ-
શ્યક ભાગ હતો.
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ગ્ીક અનરે ભારતી્ય બંનરે 
નાટ્યપરંપરામાં િતિા-
ઓછા અંશરે ધમ્મ કરેનદ્રમાં 
હતો અનરે પકરણામરે 
કલાકારો તરેમજ પ્રરેક્ષકો 
બંનરે તરેનરે પવિત્રતાના 
ભાિ સા્રે જોતા હતા. 
બંનરેમાં ઇષ્દરેિની પૂર્-
-અચ્મના, ઉપરાંત 
(સંસકૃત નાટકોમાં તો 

ઈશ્વરની સા્રે સા્રે રાર્ઓના પણ આદર રૂપરે) રજૂ કરિામાં આિતું સતુવત-
ગાન (ભરતિા્્ય) નાટકના અવભન્ કહસસારૂપ હતું. બંનરેની ભજિણીઓનાં 
સમાન લક્ષણો હતાં – જીિન પ્રત્યરેનો દાશ્મવનક અવભગમ અનરે તરેની ‘નાટકી્ય-
તાપૂણ્મ’ પ્રસતુવત (theatrical representation). બંનરેમાં પ્રરેક્ષકોનાં નૈવતક મૂલ્યોનરે 
એક ઊંચાઈ પર લઈ જિાની ગવભ્મત પ્રરેરણા હતી. ગ્ીક રંગભૂવમએ આ હરેતુ 
માટરે તરેના પ્રરેક્ષકોનરે ગ્ીક દરેિી-દરેિતાઓના પકરચ્ય દ્ારા વસદ્ધ કરિાના પ્ર્યતનો 
ક્યા્મ ર્યારરે  ભારતી્ય રંગભૂવમએ માનિજીિનનરે ઉન્ત બનાિિા િૈકદક મૂલ્યોનરે 
આગળ ક્યાાં.

આમ એક અ્્મમાં બંનરે રંગભૂવમ ઉદાતિ અનરે ભવ્ય ‘અિતારો’ અ્િા 
દૈિી ક્ાઓ(incarnations and myths)ની આસપાસ રચા્યરેલી હતી. તરેમના 
મતરે જીિનમાં કલાઓનું સ્ાન આતમસં્યમ અનરે અનાસવ્ત કરેળિિાની કદશામાં 
એક સાધનરૂપ હતું. અલબતિ બરેમાં્ી એક પણ રંગભૂવમ તરેની કલા એકદમ 
વનમ્મળ, વિશુદ્ધ હોિાનો ચુસત અવભગમ ધરાિતી નહોતી. આ કારણરે જ નિા 
નિા આિનારા ધરખમ કોકટના નાટ્યકારો વશષ્ પરંપરાનું એકંદર સિરૂપ 
ર્ળિી રાખીનરે તરેમાં પોતાના તરફ્ી નાનાંમોટાં પકરિત્મનો કરતા રહા. આ 
તફાિત આપણનરે ગ્ીક નાટ્યકાર ઇવસકલસ (525–456 BC) અનરે તરેના 
અનુગામી ્યુકરવપડીઝ (480–406 BC)નાં નાટકોમાં ત્ા આપણરે ત્યાં કવિ–
નાટ્યકાર ભાસ (ઈસુ પૂિવેની તરેમજ બીજી સદી િચચરે) અનરે ભિભૂવત (ઈ. સ. 
આઠમી સદી)નાં નાટકોમાં જોિા મળરે છરે.

વશષ્ ભારતી્ય નાટક તરેમજ ક્ા–કાવ્ય–સાકહત્યમાં ભાિ (state of 
mind) અનરે રસ (emotional flavour/essence)નો બહુ મોટો મકહમા ગિા્યો 
છરે. નાટ્યશાસ્ત્રમાં તો રસવસદ્ધાંત (theory of rasas) દ્ારા ‘રસ’ વિશરે વિગત-



48 મરેરાણીચકરત

િાર કહરેિા્યું છરે. માટરે જ ભારતી્ય કલાના ભાિકો સહૃદ્યી (with positive 
taste and mind) હોિા ખૂબ જરૂરી છરે. ભારતી્ય પ્રરેક્ષકો નાટકો કરે કફલમો 
જો્યા બાદ ‘રસ’ પડ્ો કરે ન પડ્ો બાબતરે કટ્પપણી કરરે  છરે. અત્યંત મઝા પડરે 
તરેિી મનોરંજક કફલમો માટરે પણ રણી િાર તરેઓ ‘મસાલરેદાર’ જ રેિો  શબદપ્ર-
્યોગ કરતા પણ સંભળા્ય છરે. સાધારણ દશ્મકિગ્મનરે અનહદ આનંદ આપતી એ 
કફલમોનરે સિાકદષ્–સમતોલ ભોજનની ્ાળી-સમાન ગણી શકા્ય! જ રેિી રીતરે 
સિાકદષ્ રસોઈ માટરે વિવિધ મરીમસાલાઓનાં ્યોગ્ય વમશ્ણનું ધ્યાન રાખિામાં 
આિરે છરે, જ રે રીતરે ભોજનની ્ાળીમાં િૈવિધ્યમ્ય રસો પીરસિામાં આિરે છરે તરેિી 
જ રીતરે જો (નાટક કરે કફલમ જ રેિી) મનોરંજક કલાનો મસાલો (spicies) ધ્યાન-
પૂિ્મક તૈ્યાર કરિામાં આિરે, તમામ રસોની સપ્રમાણ અવભવ્યવ્ત કરિામાં આિરે 
તો તરેના્ી એ કલા પણ લોકરંજક બની શકરે છરે.

* * *
ભારતી્ય સંસકૃવત અનરે પવચિમી સંસકૃવતનું કલા અનરે જીિન વિશરેનું દશ્મન 

એકબીર્્ી નોંધપાત્ર રીતરે જુદું છરે. સૌંદ્ય્મશાસ્ત્ર(Aesthetics)ના સંદભવે બંનરેની 
લાક્ષવણકતાઓનો તુલનાતમક અભ્યાસ આપણનરે બંનરેનાં િૈવશ્વક દૃવષ્વબંદુઓનરે 
સમજિામાં સહા્યરૂપ બનરે છરે. અહીં એક િાત ખાસ ્યાદ રાખિી રટરે કરે બંનરે 
સંસકૃવતનાં અત્રરે પ્રસતુત કરરેલાં લક્ષણો કરેિળ તરેના પ્રવતવનવધરૂપ છરે, અપિાદો 
માટરે તરેમાં હંમરેશાં અિકાશ છરે.

પૂિથી્ય કલાઓ મુખ્યતિરે જીિન જીિિા સા્રે જ સહજ રીતરે હળીમળી 
ગ્યરેલી છરે. તરેમાં કલા અનરે સૌંદ્ય્મ વિશરેના ઔપચાકરક ખ્યાલો માણસના દૈવનક 
જીિન જોડરે અનૌપચાકરક રીતરે, કુદરતી રીતરે જ િણાઈ ગ્યરેલા છરે. તરેમાં 
સામાવજક પ્રસંગો, ધાવમ્મક ઉજિણીઓ, લોકગીતો અનરે લોકક્ાઓ, ઉતસિો, 
શાસ્ત્રી્ય ઢબરે વિકસરેલી (નાટક, સંગીત, નૃત્ય જ રેિી) કલાઓ; ઉપરાંત વચત્રકલા, 
વશલપ-સ્ાપત્યો, પોશાકો, સાજસર્િટ િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ઈ ર્્ય છરે. આની 
સરખામણીએ પવચિમની કલાઓ માણસના એકધારા દૈવનક જીિન્ી સાિ જુદી 
એિી ઉતકૃષ્ અનરે ઉન્વત પામરેલી કલા છરે. આ કલાઓના નમૂના સંગ્હાલ્યો, 
પ્રદશ્મનો તરેમજ સુખી-સંપન્ લોકોનાં રરોમાં સર્િટ રૂપરે જોિા મળરે છરે.

પૂિ્મની કલાઓનું સજ ્મન મોટા લોકસમૂહોની સહજ–સિાભાવિક અવભવ્ય-
વ્ત છરે. તરેમનરે માટરે કલા ફ્ત રંગમંચ પર કરે સંગ્હસ્ાનોમાં કરે દીિાનખંડોમાં 
સર્િટ રૂપરે મૂકિાની િસતુ ન્ી. એ તો અહીંના માણસોની રગરેરગમાં, શ્વાસો-
શ્વાસમાં, તરેમના દૈવનક જીિનનાં નાનાંમોટાં કા્યયોમાં સહજપણરે જોિા મળરે છરે. 
જ રેમ કરે, ખરેતરમાં િાિણી–લણણી કરતી િખતનાં ગીતો, જનમ–મરણ કરે લગ્ન 
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િખતનાં વિવધવિધાનો, ગીતો, પોશાકો િગરેરરેમાં કલાના રટકો રહરેલા છરે. તરેિી 
જ રીતરે કુદરત સા્રે સંકળા્યરેલા – િષા્મ, િસંત કરે િૈશાખીનાં ગીતો તરેમજ 
ઉતસિો, ધાવમ્મક પ્રસંગોએ કરાતાં પૂર્–અવભષરેક–ક્ાકીત્મનો, ધાવમ્મક સરરસો, 
સામાવજક અનરે સાંસકૃવતક પરંપરા રૂપરે ્તી ઉજિણીઓ િગરેરરે  તરેના દૃષ્ાંતરૂપ 
છરે. રોવજદંા જીિનમાં િપરાતી ચીજિસતુઓના સુંદર આકાર, નકશીકામ અનરે 
રંગસર્િટમાં પણ કલાનાં દશ્મન ્ા્ય છરે. જ રેમ કરે રરોની બાંધણી, િાસણો, 
પાણીનાં માટલાં,  રડો, ઈંઢોણી, પહરેરિરેશ, અલંકારો, ઊંટો અનરે બળદોનો 
શણગાર, રરઆંગણની રંગોળી નરે સુશોભન, ઝૂંપડાંની ભીંતો પરનું કલાતમક 
ગારલીંપણ, પ્રસંગોપાતિ રોડા તરેમજ બળદગાડાંની સર્િટ િગરેરરેમાં ભોળા–
અભણ ગ્ામજનોની અિનિી કલપનાશીલતાનાં દશ્મન ્ા્ય છરે. અનરે આ બધી 
કલાઓના સજ ્મકો મોટા ભાગરે િપરાશ કરનાર પોતરે જ અ્િા આસપાસના 
સ્ાવનક કારીગરો હો્ય છરે જ રે કલા સર્યા્મનો કોઈ વિશરેષ ભાર રાખ્યા િગર 
ફ્ત વનર્નંદ્ી અ્િા ્્યારરેક આજીવિકાના ભાગ રૂપરે આ બધું સજ ્મનકા્ય્મ 
કરરે  છરે. આની સામરે પવચિમનું કલાસજ ્મન સામૂકહક નહીં પણ વ્યવ્તગત ધોરણરે 
્્યરેલું છરે. તરે એક વ્યવ્તની પોતાની અવભવ્યવ્ત છરે. ત્યાં િસતુની મૌવલકતા, 
તરેનું અનોખાપણં અનરે નિીનતાનું મૂલ્ય છરે. કલાનાં બર્રોમાં પણ તરેનું ઊંચું 
મૂલ્ય અંકા્ય છરે.

પૂિ્મની કલામાં અિનિી ભાતોની આગિી લાક્ષવણકતાઓ ચકાસીએ તો 
આપણનરે મોટા ભાગની ભાતોમાં ઊભી, આડી, ત્રાંસી, ગોળ િતુ્મળાકાર રરેખાઓ 
સા્રેની વબનસમપ્રમાણ (asymmetrical) છતાં્ય એક અનોખી સમતુલા જોિા 
મળશરે. તરેમાં કોઈ નરે કોઈ સિરૂપરે આસપાસના જીિો અનરે પ્યા્મિરણની છાંટ 
અચૂક જોિા મળશરે. તરેનાં રંગો, આકાર, ભાતો િગરેરરેમાં કલાકારોની માનિસ-
હજ અધૂરપ, ્ોડુકં ખરબચડાપણં, ્ોડુકં અણરડપણં, પરંતુ એ બધાં્ી 
વિશરેષ, ખાસ કરીનરે તરેમાં જીિનની સચચાઈ, વનદાંભ અનરે ઉલાસ નજરરે  ચડશરે. 
તરેનરે કારણરે આ કલાઓ જીિંત, કુદરતી અનરે માટીમાં્ી જનમરેલી, પાંગરરેલી 
અનુભિા્ય છરે અનરે તરેમાં તરેનું આગિું સૌંદ્ય્મ અનરે આકષ્મણ રહરેલું છરે. ર્યારરે  
પવચિમી કલાઓમાં સમપ્રમાણ અનરે વબનસમપ્રમાણની સમતુલાની સા્ોસા્ 
્યંત્ર જ રેિી પૂણ્મતા – પરફરે્શન અનરે વ્યાિસાવ્યક કુશળતા જોિા મળરે છરે. તરેનાં 
રંગો અનરે રરેખાઓ અત્યંત સાફસુરડ દરેખા્ય છરે. પરંતુ તરેમાં ્્યારરેક એકધારા-
પણં પણ જોિા મળરે છરે. આ કલાકૃવતઓનું વનમા્મણ ખૂબ મોટા જથ્ામાં ્ા્ય છરે, 
પકરણામરે આ ‘માસ પ્રોડ્શન’ની અસર તરેની કડઝાઇન પર પડરે છરે.

પૂિ્મની કલાઓનો િૈવશ્વક અવભગમ ફ્ત માનિકરેનદ્રી (anthropocentric) 



50 મરેરાણીચકરત

ન્ી. આસપાસની સમગ્ પ્રકૃવત, તમામ જીિો અનરે પ્યા્મિરણ સા્રે પણ તરે મૈ-
ત્રીપૂણ્મ–સંિાદી–સહઅવસતતિની અિસ્ામાં છરે. તરે કુદરતનરે જ એક મહાન 
સજ ્મન માનરે છરે અનરે તરેનરે ર્ળિિા માટરેનાં િણલખ્યાં નીવતવન્યમોનો તરે સદા્ય 
આદર કરરે  છરે. ર્યારરે  પવચિમી કલાઓનો દૃવષ્કોણ મહદ્અંશરે ‘માનિકરેનદ્રી’ છરે. 
તરેનરે માટરે માનિ એ સમગ્ બ્હ્ાંડનું કરેનદ્ર છરે. ઈશ્વરના શ્રેષ્ઠતમ સજ ્મન તરીકરે તરે 
પ્રકૃવત્ી્ય વિશરેષ માનિર્તનો આદર કરરે  છરે.

પૂિ્મની કલા જીિન અનરે પ્રાકૃવતક ચીજિસતુઓના ક્ષ્યનો – તરેની નાશિંત 
(perishable) લાક્ષવણકતાનો સિીકાર કરરે  છરે. એટલરે જ તરેમાં જુદી જુદી 
ઋતુઓની બદલાતી વિવશષ્તાઓનો હાકદ્મક આિકાર જોિા મળરે છરે. આની 
તુલનાએ, પવચિમની કલાઓમાં સ્ા્યીપણા(permanence)નો ખ્યાલ રહરેલો છરે. 
પવચિમના મતરે વિચારો, ખ્યાલો, સાધનો, ઉપલવબધઓ િગરેરરે  કા્યમી, સ્ા્યી છરે. 
અનરે એટલા માટરે જ તરેઓ કલાની તરેમજ ઇવતહાસની ઉમદા ચીજિસતુઓનરે, 
એટલરે સુધી કરે મહાન માણસોના મૃતદરેહ અ્િા તરેમની શરેષ વનશાનીઓ સુધધાં 
સંગ્હાલ્યમાં કાળજીપૂિ્મક સંરરી રાખરે છરે. અલબતિ ભવિષ્યની પરેઢી માટરે ઇવત-
હાસનાં વિવિધ પ્રકરણોની શ્રેષ્ઠ ર્ળિણીનો તરેમનો ગુણ પૂિ્મની સરખામણીએ 
પ્રશંસની્ય જ ગણિો પડરે.

પૂિ્મની કલા પ્રતીકાતમક કરે સાંકરેવતક છરે, િાસતવિક નહીં. તરેમાં કોઈ પણ 
િસતુનું આંતકરક સતિ પ્રગટ કરિાનો હરેતુ રહરેલો છરે. તરેની અવભવ્યવ્તમાં સં્યમ 
અનરે વનરાડબંર છરે. તરેમાં બુવદ્ધ કરતાં માણસની સિ્યંસફુરણા (intuition) અ્િા 
કોઠાસૂઝનરે ચકડ્યાતી દશા્મિી છરે. તરેિી જ રીતરે િાસતિિાદી બારીક વનરૂપણની 
ઉપરિટ જઈનરે, િાતાિરણનરે ઉપસાિિા માટરે એકંદર મન:વસ્વત(mood) પર 
િધારરે  ભાર મૂકરે છરે. સામરે પવચિમની કલાઓ િાસતિિાદી – કર્યાવલવસટક છરે. 
તરેમાં પ્રકૃવતનું કરે િાસતવિક પકરવસ્વતનું ્ય્ાત્ પ્રવતવબંબ છરે. િાસતવિકતાની 
આંટીરૂંટીઓ સામરે િૈજ્ાવનક અવભગમ રાખીનરે તરેમાં સિાલો ઉઠાિિામાં આિરે 
છરે. અનરેક જકટલ અનરે ચચા્મસપદ સામાવજક પ્રશ્ો ત્યાંની કલાઓમાં મુખ્ય વિષ્ય 
તરીકરે સ્ાન પામરે છરે.

પૂિ્મની કલાઓમાં ‘સુંદરતા’(beauty)ની અિધારણા પવચિમની તુલનાએ 
અપૂણ્મ – incomplete હોિા અંગરેની છરે. અનરે એટલરે જ ચંદ્રમાં રહરેલા ડારની 
જ રેમ પ્રત્યરેક સુંદર ગણાતી િસતુમાં ્ોડીક અધૂરપ કરે ખોડ રહી ર્્ય તો તરેનું્ય 
એક વિશરેષ મૂલ્ય સિીકારા્યું છરે. પૂિ્મની કલાઓનો એક આગિો વિચાર એ છરે 
કરે અવ્ય્ત અ્િા િણકહરેિા્યરેલી િાતનરે ભાિક સુધી પહોંચાડિા માટરે રૂપકો, 
પ્રતીકો કરે કલપનાશીલતાનો ઉપ્યોગ કરા્ય છરે. આની સામરે સુંદરતા સંબંધરે 
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પવચિમનો દૃવષ્કોણ જુદો છરે. પવચિમની કલાઓમાં સુંદરતાના માપદંડો આદશ્મ-
લક્ષી (idealised) છરે. અહીં એ પણ નોંધિું રટરે કરે ઇવતહાસમાં આ જ આદશ્મ-
લક્ષી માપદંડો સામરે ્યુરોપના તરે સમ્યના છા્યાિાદી (impressionist) કલાકા-
રોએ પ્રચંડ વિરોધ નોંધાિરેલો.

પૂિ્મની કલાઓમાં એક ખાસ પ્રકારની સાદગી અનરે વનખાલસતા, પારદ-
વશ્મતા છરે. કોઈ કવલપત ઊંડાણની ભ્મણા સજ ્મિાનરે બદલરે સપાટી પર જોઈ 
શકા્ય તરેિી પ્રતીવતજન્ય કડઝાઇન પર ભાર મૂકિામાં આિરે છરે. તરેમાં મૂળ રંગો 
તરેમજ જવૈિક (organic) સિરૂપોનરે અવધક અગત્ય આપિામાં આિરે છરે. ર્યારરે  
તરેની સામરે પવચિમની કલાઓમાં સંકુલતા (complexity) છરે. િસતુનું ઊંડાણ 
દશા્મિિા માટરે મૂલ્યો અનરે િસતુની આસપાસનાં વિવિધ પાસાંઓનરે ખપમાં 
લરેિામાં આિરે છરે. વદ્પકરમાણી સપાટી પર વત્રપકરમાણી સ્ાનોની ભ્મણા સજ ્મ-
િામાં આિરે છરે.

    

પૂિ્મની કલાઓની ્યાંવત્રક ખૂબીઓ અ્િા તરેના કલાકસબ બાબતરે એિું 
કહી શકા્ય કરે સૌંદ્ય્મલક્ષી વિષ્યોનાં સજ ્મન પાછળ ત્રણ ગુણોનું મૂલ્ય અવધક 
અંકા્ય છરે – અવભવ્યવ્તમાં સીધું, સરળ અનરે સિ્યંસફુકરત. આ્ી વિરુદ્ધ પવચિ-
મની કલાઓની ્યાંવત્રક કરે કલાકસબ સંબંધી ખૂબીઓમાં આદશ્મિાદી પકરપૂણ્મ-
તા કલપિામાં આિરે છરે. તરેિી જ રીતરે શૈક્ષવણક શ્રેણીમાં આિતી કલાઓમાં ઉચચ 
કક્ષાની ્યાંવત્રક વનપુણતા અપરેવક્ષત છરે. આ પરંપરાનરે પણ પવચિમમાં છા્યાિાદી 
અનરે અન્ય કલાકારો દ્ારા પડકારનો સામનો કરિો પડરેલો.

પૂિ્મની કલાઓમાં ‘સૌંદ્ય્મની એકતા’ અનરે ‘સિરૂપનું કા્ય્મ’ (unity of 
beauty and function of form) બરાબર ધ્યાનમાં રાખિામાં આિરે છરે. કલાનું 
સિરૂપ તરેના અપરેવક્ષત કા્ય્મનરે અનુસરરે  છરે. તરેની સા્રે સા્રે પ્રસતુત કલાનું બાહ 
રૂપ (અ્િા દરેખાિ), તરેમાં મમ્મ અનરે તરેની રજૂઆતશૈલી એટલાં જ જરૂરી છરે. 
ર્યારરે  પવચિમની કલાઓમાં ‘કલા ખાતર કલા’ (art for artsake)નો પણ એક 
મકહમા છરે. કડઝાઇનની નાિીન્યપૂણ્મ પ્ર્યોગશીલતા ત્ા િસતુનું સિરૂપ (Form), 
તરેના મુખ્ય કા્ય્મનરે જ અવતરિમી ર્્ય તરેિું પણ બનરે! કલા સિ્યં એક સિરૂપ છરે 
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જ રેના અવસતતિ માટરે કોઈ પ્રતીવતકર કારણ આપિાની જરૂર ન્ી.

પૂિ્મની કલાઓમાં સજ ્મકની પોતાની માનિ તરીકરેની વિનમ્રતા છતી ્ા્ય 
છરે. આખરરે  માનિર્ત પ્રકૃવતનરે આધીન છરે. તરેમાં જ રે અવનિા્ય્મ છરે તરેનો તરે નત-
મસતકરે સિીકાર કરરે  છરે. ર્યારરે  પવચિમની કલાઓમાં અિારનિાર માનિર્તની 
અસાધારણ શવ્ત, તરેની તાકાત અનરે પ્રભાિનરે આગળ કરા્ય છરે. પવચિમની 
કલાઓમાં પ્રકૃવત માનિર્તનરે આધીન છરે. મનુષ્ય કુદરત પર વિજ્ય પ્રાતિ કરરે  
છરે અનરે મનુષ્ય જ પ્યા્મિરણનું સંચાલન અનરે વન્યંત્રણ કરરે  છરે.

* * *
ભારતના િરેદોનો રચનાકાળ અવનવચિત છરે. પ્ર્મ િરેદ ‘ઋગિરેદ’ની રચના 

આશરરે  ઈ. સ. પૂિવે 1700્ી 1100 િચચરે ્ઈ હોિાનું અનુમાન છરે અનરે બાકીના 
ત્રણરે્ય િરેદો – સામિરેદ, ્યજુિવેદ અનરે અ્િ્મિરેદના પૂરા ્્યાનો આખરી સમ-
્યગાળો ઈ. સ. પૂિવે 500્ી 150 િચચરેનો અંદાજિામાં આિરે છરે. એિી જ રીતરે 
નાટ્યશાસ્ત્ર રચા્યાનો સમ્ય પણ એટલો જ અવનવચિત છરે, અ્ા્મત્, ઈસુના જનમ 
પૂિવેની બીજી સદી અનરે ઈસુ પછીની બીજી સદી િચચરેનો કોઈક ગાળો હોઈ 
શકરે. નાટકનરે ર્યાં સુધી લાગરેિળગરે છરે ત્યાં સુધી અનરેક વિદ્ાનોના મત મુજબ 
આપણા ચારરે્ય િરેદોમાં્ી એકરે્યમાં નાટ્ય માટરે પ્ર્યોર્્યરેલ ‘દૃશ્યપ્ર્યોગ’નું સૂચન 
જોિા મળતું ન્ી. પરંતુ તરેમ છતાં નાટ્યવનમા્મણનરે ઉપ્યોગી સજ ્મન-સામગ્ી ચાર 
િરેદોમાં્ી લરેિામાં આિી હો્ય તરેનાં રણાં પ્રમાણ વિવિધ શાસ્ત્રોમાં્ી મળી રહરે છરે.

કાવલદાસ રવચત `શાકંુતલ'
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એમ તો ઈસુ પહરેલાં 140 િષવે ્ઈ ગ્યરેલ મહવષ્મ પતંજવલએ રચરેલા ‘મહા-
ભાષ્ય’માં પણ ‘સંસકૃત નાટ્ય’ અંગરેનાં ્ોડાંક બીજ મળી આિરે છરે. વ્યાકરણ 
પર રચા્યરેલા આ ગ્ં્ ભારતી્ય નાટકની ઉતપવતિ અંગરે ્ોડોક અણસાર આપરે 
છરે. ‘કણ્મભાર’ અનરે ‘ઊરુભંગ’ જ રેિાં નાટકોના વિલક્ષણ રચવ્યતા કવિ ભાસનો 
સમ્યકાળ ઈસુના જનમ પૂિવેની પહરેલી સદી્ી ઈસુ પછીની ચો્ી સદી િચચરેનો, 
નાટક ‘મૃચછકકટક’ના સજ ્મક શૂદ્રકનો સમ્યકાળ ઈ. સ. પૂિવેની બીજી સદી, 
‘શાકુનતલ’ના વિશ્વવિખ્યાત સજ ્મક કાવલદાસનો સજ ્મનકાળ ઈસુ પછીની ત્રીજી 
કરે ચો્ી સદી અનરે ‘ઉતિરરામચકરત’ના કતા્મ કવિ ભિભૂવતનો સમ્યકાળ ઈસુ 
પછીની સાતમી સદી માનિામાં આિરે છરે. આમ ઈસુ પૂિવે ગ્ીસમાં ્ઈ ગ્યરેલા 
ત્રણ નાટ્યકારો ઇવસકલસ, સૉફો્લીઝ અનરે ્યુકરવપડીઝની માફક આપણા કોઈ 
જ સંસકૃત નાટ્યકારનો ચોક્સ સમ્યકાળ આપણી પાસરે ઉપલબધ ન્ી. આટલી 
વિગતો પણ આપણા દરેશના અનરે ખાસ તો વિદરેશના સંખ્યાબંધ વિદ્ાનોએ ભારરે  
જહરેમત ઉઠાિીનરે સદીઓના અભ્યાસ-સંશોધનોના અંતરે એકત્ર કરી છરે જ રેમાં 
પણ અનરેક મતમતાંતર જોિા મળરે છરે.

જ રેનરે આપણરે સંસકૃત રંગમંચનો સુિણ્મકાળ ગણીએ છીએ તરેનો સમ્યકાળ 
ઈસુ પૂિવેની બીજી સદી્ી ઈસુ પછીની સાતમી સદી સુધીનો અંદાજિામાં આિરે 
છરે. આમ જોિા ર્ઓ તો આપણરે ગૌરિ અનુભિિા જ રેિી િાત છરે કરે દુવન્યાના 
બીર્ કોઈ પણ દરેશના પ્રાચીન રંગમંચનો સમ્યગાળો એટલો લાંબો – લગભગ 
800–900 િષ્મનો રહરેિા પામ્યો ન્ી. સાતમી સદી્ી ભારત પર વિદરેશી આરિ-
મણો દ્ારા તરેમાં અંતરા્ય ઊભા ન ્્યા હોત તો કદાચ ભારતની રંગભૂવમનો 
ઇવતહાસ સાિ જુદી રીતરે રચા્યો હોત! આપણી પોતાની મૌવલક કલા અનરે 
સાંસકૃવતક પરંપરામાં સંસકૃત નાટકોની અગત્યનરે જોતાં િત્મમાન સમ્યમાં કોઈનરે 
પણ લાગરે કરે આપણા લરેખકો તરેના્ી પ્રભાવિત ્ ઈનરે ભારતી્ય ઓળખ સ્ાવપત 
્ા્ય તરેિાં નાટકો સજ ્મશરે. પણ િીસમી સદીના કોઈ લરેખકરે – કરેટલાક વિદ્ાનોના 
મતરે – ટાગોર સુધધાંએ ભારતી્ય નાટ્યસજ ્મનમાં સંસકૃત શૈલીનરે કોઈક રીતરે પણ 
આતમસાત્ કરી પોતાની રીતરે પુનજી્મવિત કરિાના પ્ર્યાસો ક્યા્મ નહોતા.

સામાન્ય િાચકોનરે એ ર્ણીનરે આનંદ સા્રે આચિ્ય્મ ્શરે કરે દવક્ષણ ભારત, 
કરેરળનાં ‘કુ્મબલમ્’ નામનાં મંકદરોમાં આજ રે પણ ‘કુકટ્યાટ્મ્’ નામની 
ભજિણી છરેલાં એક હર્ર િષ્મ્ી ચાલતી આિરે છરે. દરેશ–વિદરેશના તમામ 
વિદ્ાનોએ સિીકારરેલું છરે કરે આ ભજિણી અક્ષરશ: ભારતી્ય નાટ્યશાસ્ત્રના 
વન્યમો મુજબ, તરેમાં વનધા્મકરત નાટ્યધમથી શૈલીનરે જ અનુરૂપ કરિામાં આિરે છરે. 
‘કુકટ્યાટ્મ્’ નાટકો પૌરાવણક વિષ્યો પરનાં પરંપરાગત નાટકો તરેમજ સંસકૃત 
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કુકડ્યાટ્મ

સાકહત્યમાં્ી પસંદ 
કરરેલાં નાટકો ભજિરે છરે. 
આપણા નાટ્યકદગદશ્મક 
કિાલમ્ નારા્યણ 
પવનકર ભારતી્ય 
રંગમંચ પર એક એિી 
બરેવમસાલ હસતી છરે જ રે 
નાટ્યશાસ્ત્રમાં વનધા્મકરત 
ધોરણો પર િત્મમાન 
સંદભ્મ સા્રે આજ રે પણ 
સંસકૃત નાટકો ભજિરે 
છરે અનરે ખાસ તો તરેઓ 

ફ્ત ભૂતકાળનરે ર્ળિી રાખિાના હરેતુનરે બદલરે એ પ્રાચીન નાટકોનરે આજના 
સમ્ય અનરે પકરવસ્વત સા્રે જોડી તરેનરે સમસામવ્યક સંદભ્મ સા્રે ભજિરે છરે અનરે 
િત્મમાન પ્રરેક્ષકોનરે પ્રભાવિત કરી શકિામાં પણ સફળ ્્યા છરે.

ભારતી્ય નાટ્યશાસ્ત્ર એ નાટકની ભજિણીની તમામ નાનીમોટી વિગતોનરે 
વનધા્મકરત (codified) કરી આપતું એક અવધકૃત શાસ્ત્ર છરે. નાટકના આરંભમાં 
પ્રસતાિના રૂપરે ‘નાનદી’ અનરે અંતમાં સમાપન રૂપરે ‘ભરતિા્્યમ્’ ગિા્ય છરે. 
નાટકોમાં આલરેખાતાં ના્યક–નાવ્યકાના પણ પ્રકારો છરે. અવભન્યના વિવિધ 
રસો છરે, ઉપરાંત વિવિધ િૃવતિઓ, ભાિો િગરેરરેની બારીકમાં બારીક વિગતો 
િણ્મિિામાં આિી છરે. ભરતનાટ્યમ્ અનરે કુવચપુડી–ઓકડસી જ રેિી ભારતની 
પ્રાચીન શાસ્ત્રી્ય નૃત્યશૈલીઓ પણ કરેટલી્ય સદીઓ્ી આ જ નાટ્યશાસ્ત્રમાં્ી 
પા્યાનું માગ્મદશ્મન અનરે પ્રરેરણા મરેળિતી આિી છરે. આ શાસ્ત્રમાં નાટકના પ્રકારો, 
નાટકની ભાષા, નાટકની બાંધણી, અવભન્ય, કાવ્ય, સંગીત, રાગરાવગણી, નૃત્ય, 
હસતમુદ્રાઓ, ભાિવનરૂપણ, િરેશભૂષા, રંગભૂષા, રંગમંચ, ્યિવનકા, નાટ્યગૃહની 
બાંધણી િગરેરરે  અંગરેના માગ્મદશ્મક વસદ્ધાંતો વિગતિાર આલરેખિામાં આવ્યા છરે. 
સંસકૃત નાટકોની ભજિણી માટરે ભરતમુવનએ નાટ્યશાસ્ત્રમાં (મોટુ,ં મધ્યમ અનરે 
નાનું એમ) ત્રણ કદ અનરે આકારનાં નાટ્યગૃહોનાં બાંધકામ અંગરેની પણ તલ-
સપશથી વિગતો આપરેલી છરે. ખાસ કરીનરે નાટકના અવભન્યમાં આંવગક, િાવચક, 
સાવતિક અનરે આહા્ય્મ એિા ચાર પ્રકારો િણ્મિિામાં આવ્યા છરે. આંવગક એટલરે 
કરે નટના દરેહની વિવિધ કરિ્યાઓ્ી તરેમજ ચહરેરાના હાિભાિ્ી કરાતો 
અવભન્ય, િાવચક એટલરે કરે નટના અિાજ્ી–નાટકમાં આિતા સંિાદ અ્િા 
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કાવ્ય કરે ગીતો્ી વ્ય્ત કરાતો અવભન્ય, સાવતિક એટલરે હૃદ્યના શુધધ વનમ્મળ 
ભાિો્ી પ્રગટતો અવભન્ય અનરે આહા્ય્મ એટલરે કરે રંગભૂષા, િરેશભૂષા, સવન્-
િરેશ રચના િગરેરરે . આ ઉપરાંત નાટક દરવમ્યાન જ રે કોઈ ચીજિસતુઓનો 
ઉલરેખ ્્યો હો્ય તરેનરે નક્રપણરે દરેખાડિાનરે બદલરે ફ્ત આંવગક અવભન્ય 
અનરે ચરેષ્ાઓ્ી નટ દ્ારા ઊભા કરાતા આભાસનરે પણ ‘આહા્ય્મ’ અવભન્ય 
કહરેિા્ય છરે. તરેમાં સિગતોવ્ત તરેમજ પ્રરેક્ષકોનરે સીધું સંબોધન કરનાર સૂત્રધાર 
દ્ારા રજૂ કરાતા ‘પૂિ્મરંગ’ની પણ વિગતો છરે.

સંસકૃત ભાષાનાં ્લાવસકલ નાટકોની ભજિણી બાબતરે મુખ્યતિરે બરે 
શૈલીઓ વનધા્મકરત કરિામાં આિી છરે : નાટ્યધમથી અનરે લોકધમથી. નાટ્યધમથી 
શૈલી કરેળિા્યરેલા સુજ્ પ્રરેક્ષકો સામરે ભજિાતી શાસ્ત્રો્ત શૈલી છરે, જ રેમાં નાટ્ય-
શાસ્ત્રના તમામ વન્યમોનરે અનુસરિામાં આિરે છરે. ર્યારરે  લોકધમથી શૈલી સામાન્ય 
પ્રરેક્ષકોની મ્યા્મકદત આસિાદ્ક્ષમતાનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે નક્ી કરિામાં આિરેલી 
છરે. તરેમાં ભાષા, સંગીત, અવભન્ય િગરેરરેમાં બહુ કકઠન સૂક્મ અવભવ્યવ્તનો 
આગ્હ સરેિિામાં આિતો ન્ી. નાટ્યશાસ્ત્રના પા્યાના વસદ્ધાંતોનરે સીવમત રહીનરે 
લોકધમથીમાં બધું અવધક સરળ અનરે લોકભોગ્ય બનાિિામાં આિરે છરે. શૂદ્રકનું 
‘મૃચછકકટકમ્’ તરેમજ બોધા્યનનું ‘ભગિદજુ્જકક્યમ્’ આ શૈલીમાં બંધ બરેસરે તરે 
પ્રકારનાં નાટકો ગણી શકા્ય. (આ અ્્મમાં કહી શકા્ય કરે લોકધમથી શૈલી આપણરે 
જ રે િાસતવિકતાની ચચા્મ કરી રહા છીએ તરેની િધુ વનકટ છરે.)

કાવલદાસનું ‘માલવિકાવગ્નવમત્ર’

પ્રાચીન કાળમાં સંસકૃત નાટકોની શાસ્ત્રો્ત ભજિણી બાબતરે એક મોટી 
વિશરેષતા એ હતી કરે ગ્ીક નાટકોની જ રેમ જ રે હર્રો સામાન્ય પ્રરેક્ષકો સમક્ષ નહીં 
પણ ફ્ત રાર્, શ્રેષ્ઠીઓ, ઉચચ દરબારીઓ, સાક્ષરો, વિદ્ાનો િગરેરરે  પ્રકારના 
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એક નાના કરેળિા્યરેલા િગ્મ સમક્ષ રજૂ કરિામાં આિતી હતી. તરે સમ્યરે તમામ, 
કવિઓ, લરેખકો અનરે નાટકમાં ભાગ લરેતા કલાકારો સંપૂણ્મત: રાર્યાવશ્ત હતા. 
રાર્ય તરફ્ી તરેઓનરે શ્રેષ્ઠતાના પુરસકારો પણ આપિામાં આિતા. લોકનાટ્ય-
્ી વિપરીત આ નાટકોમાં સ્ત્રીઓ જ સ્ત્રીના પાઠ કરતી.

નાટ્યશાસ્ત્રમાં સંસકૃત નાટક અંગરેનો એક શ્ોક છરે – ‘કાવ્યરેષુ નાટકમ્ 
રમ્યમ્’ – જ રેનો અ્્મ ્ા્ય છરે, ‘કોઈ પણ નાટક કાવ્ય્ી – એટલરે કરે મધુર 
ગીત-સંગીત્ી જ આનંદદા્યક અનરે પ્રરેક્ષણી્ય બનરે છરે.’ આ માટરે જ નાટક 
સમ્યરે ગા્યકો અનરે િાદકોની ઉપવસ્વત અવનિા્ય્મ ગણિામાં આિતી. સંસકૃત 
રંગમંચના બરે ભાગ હતા – અગ્ભાગ ‘રંગપીઠ’ અનરે પાછળનો મધ્ય ભાગ 
‘રંગશીષ્મ’ તરીકરે ઓળખાતો. રંગમંચની આગળની ધાર પર રહરેલી કમાન 
મતિિાકરણી તરીકરે ઓળખાતી. નાટ્યગૃહમાં મુખ્ય પડદો (Main Curtain) 
નહોતો પણ કોઈ અગત્યના પાત્રના પ્રિરેશ પહરેલાં બરે નટો બરે છરેડર્ે ી ‘્યિવનકા’ 
(પડદો) પકડી રાખીનરે ્ોડીક ક્ષણો પાત્રની ઓળખ ગોવપત રાખતા જ ર્ે ી 
પાત્રનો પ્રિરેશ અવધક નાટ્યાતમક બની રહરેતો. નરેપથ્યમાં્ી મંચ પર પ્રિરેશ અનરે 
પ્રસ્ાન કરિા માટરેના મંચની પાછળની બંનરે તરફ બરે દ્ારો હતાં. નાટકની 
ભજિણી આજની રીતરે જુઓ તો ‘પ્રોવસવન્યમ’ પ્રકારરે  એટલરે કરે નટ-પ્રરેક્ષકના 
વનવચિત સ્ળવિભાજન સા્રેની હતી. નાટકના આરંભમાં સૂત્રધાર સંબોધન કરે 
નટ-નટીના સંિાદ છતાં લોકનાટ્યોની જ રેમ તરેમાં પ્રરેક્ષકો સા્રેનો સીધો અનૌપ-
ચાકરક સંિાદ નહોતો. ના્યક, નાવ્યકા અનરે વિદૂષક જ રેિાં પાત્રો મોટા ભાગનાં 
નાટકોમાં આિતાં હોિા્ી ‘stock characters’ ગણાતાં. પ્રકાશ માટરે તરેલના 
દીિાઓ અનરે મશાલોનો ઉપ્યોગ ્તો.

નાટકમાં નક્ર રીતરે કોઈ જ પ્રકારનો સવન્િરેશ નહોતો કરે ચીતરરેલા પડદા 
નહોતા. નટ પોતરે જ સંિાદ તરેમજ આંવગક અવભન્યની મદદ્ી પ્રરેક્ષકોનરે સૂવચત 
કરી દરેતો કરે તરે મહરેલમાં છરે કરે ઉપિનમાં. દૃશ્યપકરિત્મનની માંગ પણ આજની 
જ રેમ પ્રકાશપકરિત્મનની મદદ્ી નહીં પણ નટોના સૂવચત સંિાદ અનરે સાંકરેવતક 
અવભન્ય્ી જ પુરાઈ જતી. જ રેમ કરે, કલાકાર મંચ પર િતુ્મળાકારરે  ચાલીનરે બોલરે 
એટલરે તરત પ્રરેક્ષકો સમજી જતા કરે હિરે એ પાત્ર રરરે્ી ચાલીનરે મંકદર પાસરે 
પહોંચ્યું. તરેિી જ રીતરે પાત્ર ર્માં બરેસરે અનરે અશ્વ દોડરે એ તમામ વિગતો નટના 
આંવગક અવભન્ય અનરે સંગીતનાં સં્યોજન દ્ારા જ જોનારનરે પ્રતીવતકર લાગરે 
તરે રીતરે ભજિાતી. નટની કલપનાશીલતા પર જ દૃશ્યના ઉઠાિનો બધો આધાર 
રહરેતો. આમ ટૂકંમાં કહી શકા્ય કરે સંસકૃત રંગમંચ આજની જ રેમ સહરેજ પણ 
‘િાસતવિક’ (realistic) નહીં પણ શાસ્ત્રો્ત પરંપરાનરે આધીન એિો શૈલીબદ્ધ 
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(stylised) રંગમંચ હતો. નાટ્યલરેખન્ી માંડીનરે ભજિણીની બારીક વિગતો 
સુધીનું બધું જ નાટ્યશાસ્ત્ર અનુસાર વનવચિત ્્યરેલંુ. તરેમાં ્્યાં્ય સિરેચછાએ 
છૂટછાટો કરે પકરિત્મન શ્્ય નહોતાં.

શું આ બધા પર્ી એમ કહી શકા્ય કરે સંસકૃત નાટકોની શૈલીમાં કશું જ 
િાસતવિક, સામપ્રત કરે સાધારણ પ્રરેક્ષકોનરે આકષવે તરેિું નહોતું? શું બધું જ પંકડ-
તાઈપૂણ્મ સંસકૃત ભાષામાં, કાવ્યમ્ય શૈલીમાં, પ્રતીકાતમક અનરે ગવભ્મત સિરૂપરે 
જ કહરેિા્યરેલું? આનો જિાબ નકારમાં છરે. સંસકૃત નાટક પૂિવે પણ પ્રચવલત એિાં 
ભિાઈ શૈલીના કોઈક સિ્મસિીકૃત સામાવજક મનોરંજન પર ભાર મૂકતા એક 
અભ્યાસી પ્રો. લરેવિ કહરે છરે કરે, ‘આરંભમાં સૂત્રધાર તરેમજ નટ–નટીનો સંિાદ 
(જ રે લોકનાટ્યમાં્ી જ આવ્યો હોિાનું અનુમાન છરે) દશ્મકોનરે સરળતા્ી સમર્્ય 
તરે રીતરે નાટકની પ્રસતાિના બાંધી આપરે છરે તરેમજ આપસમાં અનૌપચાકરક 
સંિાદ રચીનરે એક વિશ્વાસનું િાતાિરણ સજ વે છરે. ના્યકનો સા્ આપનાર 
વિદૂષક અન્ય પાત્રો સા્રે મળીનરે વિવિધ પ્રકારરે  રમૂજ પૂરી પાડરે છરે. તરેિી જ રીતરે 
ગા્યન–િાદન અનરે નત્મન પણ દશ્મકોનું ભરપૂર મનોરંજન કરરે  છરે.’

આ ઉપરાંત પ્રો. લરેવિ નાટ્યશાસ્ત્ર નાટકની ઉતપવતિના િૃતિાંતમાં તરેની 
ઐવતહાવસકતા અનરે લોકભોગ્યતા બંનરેનો સિીકાર કરરે  છરે. અનરે એટલરે જ ના-
ટ્યશાસ્ત્ર મહદ્અંશરે સંસકૃત ભાષામાં રચા્યું હોિા છતાં તરેમાં નટ તરેમજ ગા્યક-
-િાદકનરે સમજિું સુગમ પડરે તરે માટરે અનરેક શબદો પ્રાકૃતમાં કરે અધ્મમાગધીમાં 
લખિામાં આવ્યા હોિાનું જણાિરે છરે. તરેમના કહરેિા પ્રમાણરે તરે કાળરે પૂરરેપૂરી 
શ્્યતા છરે કરે નાટકમાં ભાગ લરેનાર કલાકારોનરે પ્રાકૃત અ્િા તરેની પોતપોતાની 
ભાષા બોલિા દરેિાની છૂટ આપિામાં આિતી હશરે. લગભગ તમામ સંસકૃત 
નાટકોમાં વિદૂષક, સારવ્, સૈવનક, દાસદાસીઓ િગરેરરે  જ રેિાં નાનાં પાત્રો િાસત-
વિક કરે સિાભાવિક લાગરે તરે માટરે પ્રાકૃત કરે અધ્મમાગધી શબદપ્ર્યોગો અિારનિાર 
કરરે  છરે. પ્રો. લરેવિ દૃઢતા્ી માનરે છરે કરે પહરેલિહરેલું નાટક પ્રાકૃતમાં આવ્યું અનરે 
લાંબા કાળ સુધી ધમ્મભાષા (અ્િા દરેિોની ભાષા) તરીકરે સીવમત રહરેલું. સંસકૃત 
ર્યારરે  િષયોના અંતરાલ બાદ સાકહત્યની ભાષા તરીકરે પ્રચારમાં આવ્યું ત્યાર 
પછી જ નાટકમાં સ્ાન પામ્યું.

તરેમની એિી પણ દલીલ છરે કરે ‘‘પ્રરેક્ષક સુધી પહોંચિા માટરે ભારતિષ્મ 
કદી્ય ‘િાસતવિક’ (realistic) ભજિણીનું આગ્હી હતું જ નહીં!’’ પ્રો. લરેવિએ 
કહરેલ આ મહતિપૂણ્મ વિધાનનું સમ્્મન કરતાં અનરેક પ્રમાણો આપણનરે આપણાં 
ભરતનાટ્યમ્, કુવચપુડી અનરે ઓકડસી જ રેિાં શાસ્ત્રી્ય નૃત્યોમાં, ્યક્ષગાન અનરે 
ક્કલી જ રેિા તરેમજ છાઉ અનરે મ્યૂરભંજ જ રેિા રૂકઢબદ્ધ (stylized) નૃત્ય-
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-નાટ્યપ્ર્યોગોમાં મળી આિશરે. તરેમાં ્્યાં્ય પવચિમ જ રેિું િાસતવિક વનરૂપણ 
(realistic representation) જોિા મળતું ન્ી. ભારતી્ય કલાનાં આ ઊધિ્મગામી 
રીવતબદ્ધ (stylized) સિરૂપોએ જ િષયો અગાઉ ગરેટરે, મરે્સમૂલર, બટયોલટ બ્રેખત 
અનરે ત્યાર પછીના પીટર બ્ુક, કરચાડ્મ શરેખનર, ફ્ીટઝ બરેનરેવિટઝ, કાલ્મ િરેબર 
િગરેરરે  જ રેિા સમ્્મ સજ ્મકો અનરે નાટ્યકદગદશ્મકોનું િશીકરણ ક્યુાં છરે અનરે તરેના્ી 
જ પ્રરેરાઈનરે તરેઓએ પોતાનાં કીવત્મમાન સજ ્મનો ક્યાાં છરે.

આપણા આધુવનક િાસતિિાદના અ્્મ સંદભવે જોિા જઈએ તો ગ્ીક અનરે 
સંસકૃત નાટકોમાં નાટ્યલરેખન તરેમજ ભજિણીની શૈલી વબલકુલ સમસામવ્યક, 
િાસતવિક કરે સામાન્ય લોકોના રોવજદંા જીિનનરે મળતી આિતી નહોતી. તરેમાં 
મુખ્યતિરે રાર્મહારાર્ઓ, દરેિ-દાનિો અનરે બીર્ એ પ્રકારનાં પ્રતાપી પાત્રોની 
ભવ્ય ગા્ાઓ રજૂ કરિામાં આિતી. નાટકોની સંિાદશૈલી પણ સામાન્ય બો-
લચાલ્ી જુદી હતી. તરેમાં પદ્ સંિાદો આિતા, ગીતો આિતાં, અપદ્ાગદ્ 
આિતું, સિગતોવ્ત નરે એકોવ્ત આિતી. લાંબાં લાંબાં આલંકાકરક ભવ્ય 
સંભાષણો આિતાં, દૈિી–આસુરી–પારલૌકકક પાત્રોનો પ્રિરેશ ્તો, નટો મહોરાં 
ધારણ કરતા, નાટકમાં ચમતકારો આિતા, િચચરે િચચરે કોરસ કરે સૂત્રધાર આિીનરે 
પ્રરેક્ષકોનરે સીધું સંબોધન કરતા. જુદાં જુદાં દૃશ્યોનરે જોડી આપતું, પાછલા દૃશ્યની 
ટીકાકટ્પપણ કરતું ક્ાક્ન (narration) પણ તરે સમ્યના રંગમંચનું આગિું 
લક્ષણ હતું.

હા, આપણાં લોકનાટ્યોની ભાષા ગામઠી, તળપદી, બોલચાલની હતી. 
તરેમાં કહરેિતો, રૂકઢપ્ર્યોગો િગરેરરેનો છૂટ્ી ઉપ્યોગ ્તો એટલા પૂરતું ચોક્સ 
િાસતવિક કહી શકા્ય; પરંતુ તરેની સા્રે સા્રે તરેમાં ગીતો, નૃત્યો, ક્ાક્ન, 
સાંકરેવતક દૃશ્યો, પદ્સંિાદો પણ આિતાં. લોકનાટ્યોમાં મોટા ભાગરે સમાજનાં 
જ ર્ણીતાં જુદાં જુદાં ચકરત્રોનરે રજૂ કરિામાં આિતાં. ત્યાં બધું સાદું–સરળ–
અનૌપચાકરકખુલું અનરે માત્ર સૂચનાતમક કરે સાંકરેવતક (suggestive–indicative 
or symbolic) હતું. પ્રરેક્ષકોનરે ખાતરી કરાિિા તરેનો સાચોસાચ – િાસતવિક – 
દરેખાિ ઊભો કરિાની જરૂર પડતી નહીં. આપણાં રંગભૂવમના તરેમજ પ્રસતુવત-
કલાના મૂળમાં જ કશુંક એિું છરે જ રે આપણનરે ‘presentational’ બનાિિાનરે 
બદલરે ‘representational’ બનાિિા તરફ દોરરે  છરે.

l
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પશ્ચિમની ઇશ્્તહાસદૃશ્ટિ સામરે

પૂવ્જની દૈવી સંકલપનાઓ

વચંતન અનરે અભ્યાસના વિકાસની દૃવષ્એ ભારતી્ય પ્રર્નો પ્રાચીન 
ઇવતહાસ ખૂબ ભવ્ય અનરે સમૃદ્ધ રહો છરે. રામા્યણ–મહાભારત જ રેિાં મહાકા-
વ્યો, કૃષણ, મહાિીર અનરે બુદ્ધ જ રેિા પરમ જ્ાની અિતારપુરુષો, આ્ય્મભટ્ અનરે 
ભાસકરાચા્ય્મ જ રેિા ગવણતજ્ો અનરે િૈજ્ાવનકો, ભરતમુવન ઉપરાંત રામચંદ્ર–ગો-
મચંદ્ર ત્ા અવભનિગુતિ જ રેિા નાટ્યાચા્યયો, િરેદ–ઉપવનષદ–સમૃવત–ષડદશ્મન 
જ રેિાં તતિજ્ાન અનરે અધ્યાતમનાં શાસ્ત્રો, પાવણવનનું વ્યાકરણ, પતંજવલનું ્યોગ-
દશ્મન, કણાદનું િૈશરેવષક, કવપલનું સાંખ્ય, રામાનુજનું પૂિ્મિરેદાંત (અદ્તૈિાદ) 
અનરે શંકરનું ઉતિરિરેદાંત (દ્તૈિાદ), િલભાચા્ય્મનું દ્તૈાદ્તૈ, ચરક–સુશ્ુત જ રેિા 
િરેદોએ રચરેલા આ્યુિવેદના ગ્ં્ો િગરેરરેએ આપરેલ ્યોગદાન્ી આ પ્રાચીન ભાર-
તભૂવમએ જ્ાનવિજ્ાનનાં વિવિધ ક્ષરેત્રરે અપાર પ્રગવત સાધી છરે.

પરંતુ દોઢ-બરે હર્રની લાંબી ગુલામી અનરે સા્રે સા્રે આપણરે સરેિરેલી રોર 
ઉદાસીનતાનરે પગલરે આપણરે એ જ્ાનનરે નજર સામરે ચોરાતું, લૂંટાતું, નષ્ ્તું 
જોઈ રહા. રણંખરંુ ભારતી્ય જ્ાન વિદરેશોમાં પગ કરી ગ્યું પણ આપણરે તરેનું 
મૂલ્ય ન સમર્યા. ઊલટા તરેનરે નીચી હલકી નજર્ી જોિા લાગ્યા. પવચિમની 
તુલનામાં તરેનરે નબળું નરે પછાત માનતા રહા. પાછી વિડબંના જુઓ કરે પવચિમનો 
પ્રભાિ એટલો પ્રબળ કરે ર્યાં સુધી ભારતમાં ઉદભિરેલા આપણા જ્ાનનરે પવચિ-
મનો વસક્ો ન લાગરે ત્યાં સુધી તરેનરે પ્રમાવણત ગણિા આપણરે તૈ્યાર નહોતા. આ 
બધાં કારણોસર દરેશનો નાનકડો વશવક્ષતિગ્મ પવચિમ તરફ ઓવશ્યાળી નજર 
માંડી કામ કરતો રહો અનરે બીજી બાજુ સામાન્ય પ્રર્ અનરેક પ્રકારના સંપ્રદા્યો, 
નાતર્તના િાડા, આભડછરેટ, અંધશ્દ્ધા િગરેરરેમાં અટિા્યરેલી રહી. રરઆંગણરે 
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લખલૂંટ સંપવતિ હોિા છતાં તરેનો ઉવચત લાભ ઉઠાિિામાં આપણરે વનષફળ રહા.

પકરણામરે ગત શતાબદીઓમાં જ રે રીતરે પવચિમમાં ્ઈ ગ્યરેલ દરેકાતવે, ન્ૂયટન, 
ડાવિ્મન, ફ્ૉઇડ, માક્મસ, વલબવનઝ, ઇમરેન્ુયઅલ, કાનટ, સપીનૉઝા, શૉપરેનહૉર 
િગરેરરે  િૈજ્ાવનકો અનરે દાશ્મવનકોનો બુવદ્ધિાદી સંસપશ્મ ્યુરોપી્ય પ્રર્એ ઝીલ્યો તરે 
રીતરે ભારતી્ય પ્રર્એ પોતાનરે મળરેલ જ્ાનસંસકારનો પ્રભાિ ન્ી ઝીલ્યો. 
વિદરેશના િૈજ્ાવનકો કરે વચંતકોએ ભલરે સદીઓ પહરેલાંના ભારતી્ય ગવણત, 
વિજ્ાન, અધ્યાતમ અનરે દશ્મનશાસ્ત્રમાં્ી પ્રરેરણા મરેળિી હોિાનું કહરેિાતું હો્ય 
પણ આજની ભારતી્ય પ્રર્ માટરે તો િરેદ–ઉપવનષદ જ રેિાં શાસ્ત્રો ત્ા પાવણવન, 
પતંજવલ, ્યાજ્િલ્્ય, આ્ય્મભટ્ અનરે નાટ્યાચા્ય્મ ભરત જ રેિા જ્ાની પુરુષો દૂર 
અતીતના ગાઢ અંધકારમાં ઓગળી ગ્યા છરે જ રેમનો કદાચ તરેમનરે આજ રે કોઈ જ 
ખપ ન્ી.

ઊલટુ,ં પવચિમના જ્ાન્ી અંર્્યરેલા આપણા બુવદ્ધજીિીઓએ આપણાં શા-
સ્ત્રોમાં પ્રતીકાતમક રીતરે કહરેિા્યરેલી ઊંડી અ્્મસભર િાતોનરે પછાત અનરે અંધ-
શ્દ્ધામાં ખપાિી. હર્રો િષ્મ પહરેલાં રચા્યરેલાં આપણાં શાસ્ત્રોમાં જકટલ દરેખાતી 
બાબતો સામાન્ય માનિીનરે સરળતા્ી સમર્્ય એ હરેતુ્ી ભરપૂર માત્રામાં 
પ્રતીકો (symbols) તરેમજ રૂપકો(metaphors)નો ઉપ્યોગ કરિામાં આિરેલો. 
સદીઓની ઉદાસીનતાનરે કારણરે આપણાં શાસ્ત્રોનરે વ્યાખ્યાવ્યત કરીનરે તરેના ખરા 
મમ્મનરે સમર્િનારા વિદ્ાનોની મોટી ખોટ પડી. ઊલટુ ં એ શાસ્ત્રો પવચિમની 
તુલનામાં પછાત અનરે અિૈજ્ાવનક છરે એિો ચોમરેર પ્રચાર કરિામાં આવ્યો. 
પકરણામરે સમ્ય િીતતાં આપણં અધ્યાતમ, તતિજ્ાન, ધમ્મ, ર્યોવતષ, આ્યુિવેદ, 
્યોગ – બધું નકામાં લરેભાગુ તતિોના હા્માં જતું રહું. લોકોએ ઉપલી સપાટી 
પરનાં પ્રતીકો અનરે રૂપકોનરે જ અસલી સચચાઈ કરે િાસતવિકતા માનીનરે પકડી 
લીધાં અનરે ભીતરનો મમ્મ ચૂકી ગ્યા. એટલરે જ આપણરે જોઈએ છીએ કરે શરૂ-
આત્ી જ આપણો અવભગમ પવચિમના ઇવતહાસકારોની માફક ‘િાસતવિક-
તા’નું ્ય્ાત્ વનરૂપણ કરિા તરફનો ન્ી. દરરેક િાતનરે આપણરે પ્રતીક કરે રૂપક 
– allegorical સિરૂપરે મૂકિાનું િલણ ધરાિીએ છીએ. એટલરે આપણામાં ઇવત-
હાસદૃવષ્ ન્ી તરેમ કહરેિું કદાચ અધ્મસત્ય ગણાશરે. હકીકતમાં ઇવતહાસનરે રજૂ 
કરિાનાં આપણાં શૈલી–સિરૂપ તદ્ન આગિાં છરે.

બીજુ ંએ પણ નોંધપાત્ર છરે કરે આપણી આઝાદીનાં આંદોલનપૂિવે પવચિમની 
પ્રર્ જ રેિા સિતંત્રતા, લોકશાહી અનરે માનિી્ય હક્ માટરેના લોકતાંવત્રક કરે સમા-
જિાદી રાજકી્ય બળિાઓ પણ ભારતમાં ્્યારરે્ય ન્ી ્્યા. ્યુરોપની નિર્-
ગરણ કરે જ્ાનોદ્ય (Renaissance or Enlightenment) જ રેિી, માનિસમાજનાં 
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વિવભન્ ક્ષરેત્રરે એકીસા્રે જ્ાનનો દીપ પ્રરિવલત કરરે  તરેિી અદભુત રટના પણ 
ભારતમાં કદી રટી ન્ી. ભારતી્ય પ્રર્એ ન્ી કહંસક રાજકી્ય રિાંવતઓ જોઈ 
કરે ન્ી મહાવિનાશક વિશ્વ્યુદ્ધો જો્યાં. લગભગ એક હર્ર િષ્મ્ી ભારતરે કરેિળ 
ગુલામી અનરે પરિશતા િરેઠાં છરે; પરંતુ તરેમ છતાં દરેશના કરેટલાક પ્રદરેશોમાં 
આપણરે આપણી અસલ રંગભૂવમ ત્ા બીજી અનરેક સાંસકૃવતક પરંપરાઓનરે 
આંવશકપણરે જીિંત અિશ્ય રાખી છરે; પરંતુ ઇવતહાસના કોઈ જ તબક્ રે આપણા 
સજ ્મકોએ તરેમાં ધરખમ પ્ર્યતનો કરીનરે તરેમાં્ી પવચિમની જ રેમ નાટકનાં નિાં નિાં 
શૈલીસિરૂપોનો વિકાસ ન્ી સાધ્યો.

પકરણામરે ્યુરોપના દરેશોમાં જ રે રીતરે નાટ્યસાકહત્ય અનરે રંગભૂવમ પર રંગ-
દશથીિાદ, વનસગ્મિાદ, િાસતિિાદ, અવભવ્યવ્તિાદ, અવસતતિિાદ, પ્રતીકિાદ, 
ઍબસડ્મ િગરેરરે  પ્રકારો વિકસ્યા, ભજિણીની તરેમજ અવભન્યની અિનિી 
શૈલીઓ અનરે વસદ્ધાંતો અવસતતિમાં આવ્યાં  તરે રીતરે ભારતી્ય રંગભૂવમના ઇવત-
હાસમાં રિમાનુસાર જોઈએ તો સંસકૃત નાટકો–વિવિધ લોકનાટ્યો–રામલીલા–
સંગીત નાટકો–નૃત્યનાકટકાઓ –પારસી વ્્યરેટર–દરેશી રંગભૂવમ  અંગ્રેજી 
વ્્યરેટર અનરે છરેલરે આપણરે સૌ પકરવચત છીએ તરેિી આધુવનક, વિદરેશી ઢાંચાની 
પ્રોવસવન્યમ રંગભૂવમ – તરે વસિા્ય કોઈ તબક્ા જોિા ન્ી મળતા. અલબતિ, 
આઝાદી પછી કરેટલાક બૌવદ્ધકો અનરે સંિરેદનશીલ લરેખકોએ ‘મૂવળ્યાં તરફ 
પાછા ફરો’ (Back to your roots)ની ચળિળ સા્રે લોકનાટ્યો અનરે પારંપકરક 
ક્ાસાકહત્યનરે આધારરે  તદ્ન મૌવલક એિો આધુવનક ભારતી્ય રંગમંચ સજ ્મિા-
ના ભવ્ય પુરુષા ્્મ ક્યા્મ પણ એ પ્રકારના પ્ર્યાસો તો છરેક િીસમી સદીના ઉતિ-
રાધ્મના આરંભરે શરૂ ્્યા છરે. તરે પહરેલાંના એક હર્ર િષ્મ દરવમ્યાન રંગમંચ 
પર એિી કોઈ જ નિી મૌવલક શૈલીઓ, વસદ્ધાંતો કરે વિચારધારાઓ અમલમાં 
આવ્યાં હો્ય તરેિું ભારતી્ય ઇવતહાસમાં ્્યાં્ય નોંધા્યું ન્ી.

િત્મમાનમાં આપણરે ત્યાં સંસકૃત નાટકની પ્રાચીન રંગભૂવમશૈલી કરેરળમાં 
આંવશકપણરે ટકી રહી છરે જ રે ભરત-નાટ્યશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતોનરે આધારરે  રચાઈ છરે. 
કરેરળના કુ્મબલમ્ જ રેિાં મંકદરોમાં ‘કુકટ્યાટ્મ’ના નામરે ભજિાતાં આ સંસકૃત 
નાટકો કહરેિા્ય છરે કરે અસલ ભારતી્ય નાટ્યશાસ્ત્રના નીવતવન્યમો મુજબ, એ જ 
પ્રાચીન, પ્રવશષ્ પરંપરા પ્રમાણરે ભજિા્ય છરે. તરેની બીજી બાજુ ભારતભરનાં 
મોટા ભાગનાં નગરો–શહરેરોમાં મોટા ભાગરે આધુવનક રંગભૂવમ છરે જ રે વબ્કટશ 
પ્રોવસવન્યમ મૉડલ તરીકરે 19મી સદીમાં ભારતમાં દાખલ ્્યરેલી અનરે આજ રે 
પણ એ જ રીતરે લોકરંજન કરી રહી છરે. બાકી ભારતનાં લાખો ગામડાંઓમાં 
િસતી સાધારણ પ્રર્ માટરે તો આજ રે પણ તમાશા, ર્ત્રા, નૌટકંી િગરેરરે  શૈલીના 
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પ્રાદરેવશક લોકનાટ્યોની એક સાંસકૃવતક પરંપરા જ રેમતરેમ કરીનરે ટીિી–વસનરેમાની 
સપધા્મ સામરે ટકી રહી છરે. 

આપણી પ્રર્ મુખ્યતિરે ભવ્તપ્રધાન, શ્દ્ધાળુ અનરે પ્રારબધિાદી છરે. નાટક–
વસનરેમા જોિા પાછળની તરેમની મુખ્ય પ્રરેરણા અણગમતા તતકાલીન િાસતિ્ી 
પલા્યન કરિા માટરેની છરે. સિસ્ િૈજ્ાવનક દૃવષ્કોણ્ી આસપાસની ભૌવતક 
તરેમજ માનિી્ય િાસતવિકતાઓનું વનષપક્ષપણરે અભ્યાસપૂણ્મ વિશ્રેષણ કરી 
તરેમાં્ી તથ્યો તારિિાની બુવદ્ધ અનરે તક્મઆધાકરત પરંપરા આપણરે ત્યાં પહરેલરે્ી 
જ ઊભી ન્ી ્ઈ. આધુવનક સજ ્મક વિજ્ય તરેનડલુકર જ રેિાઓનાં નાટકોમાં એ 
કહંસક, ખરબચડી, કદરૂપી, વનષ્ઠરુ, કડિી િાસતવિકતાની ઝલક ચોક્સ જોિા 
મળરે છરે. પરંતુ એ સો પ્રવતશત ભારતી્ય અનરે મૌવલક સજ ્મન હોિા છતાં તરેના 
મૂળમાં તો પવચિમી રંગભૂવમ પર અરધી સદી પહરેલા વિકસરેલા િાસતિિાદી 
કરે નિ-િાસતિિાદી વિચારધારાનો પ્રભાિ જ વઝલા્યરેલો જોિા મળરે છરે. તરેની 
પાછળનાં પાંચસો િષ્મમાં આપણાં કલાસાકહત્યમાં કરે ધમ્મ અનરે તતિજ્ાનની 
શાખાઓમાં આપણરે પવચિમી વનતઝરેની સામરે પૂિથી્ય ચાિા્મક જ રેિા અન્ય કોઈ કઠોર 
કરે નાવસતક િાસતિિાદીઓ આપણરે પરેદા ન્ી ક્યા્મ તરે એક નક્ર હકીકત છરે.

* * *
જીિનનું ખરંુ સત્ય અનરે સૌંદ્ય્મ સમજિાના પ્ર્યાસોમાં પૂિ્મ–પવચિમ િચચરેનો 

મહતિનો દાશ્મવનક ભરેદ જોઈએ તો લાગરે છરે કરે પૂિ્મમાં િસતા લોકો પવચિમની 
તુલનામાં તરેમના સાંસકૃવતક અનરે દાશ્મવનક ઇવતહાસનરે આલરેખિામાં પણ સંસકા-
રગત કાવ્યમ્ય અનરે કલપનાશીલ ભાષા પ્ર્યોજ રે છરે! પવચિમના લોકો વિજ્ાનની 
ભાષા બોલરે છરે. ત્યાંના ઇવતહાસકારો અનરે અભ્યાસીઓ તરેમની ઇવતહાસ અનરે 
સંસકૃવતવિષ્યક કડીબદ્ધ હકીકતોનરે એકદમ સીધી, સપષ્ અનરે િસતુલક્ષી દૃવષ્-
કોણ સા્રે રજૂ કરરે  છરે. ર્યારરે  પૂિ્મના લોકો ઇવતહાસની નક્ર રટનાઓ, પાત્રો, 
સમ્યકાળ અનરે અન્ય સ્ૂળ વિગતોનરે કરેિળ શુષક દસતાિરેજીકરણ કરિાના 
િસતુલક્ષી હરેતુ્ી ન્ી નોંધતા પરંતુ એ દસતાિરેજોની પાછળના મૂળ સતિનરે કરે 
વિચારનરે કરેનદ્રસ્ાનરે મૂકીનરે તરેમની કલપનાશીલ તરેમજ મનહર શૈલીમાં તરેનું 
વનરૂપણ કરરે  છરે. આપણા આકદકવિઓ, વચંતકો અનરે સજ ્મકો િાસતવિકતાની 
અવભવ્યવ્ત અસાધારણ કક્ષાએ ઉપર ઊઠીનરે કરિા સમ્્મ જણા્ય છરે.

કોઈ એક વિચારની ઉતપવતિ કરે મહતિપૂણ્મ ઐવતહાવસક રટના અંગરેની 
તરેમની અવભવ્યવ્ત સીધી કરે પ્રત્યક્ષ નહીં પણ પરોક્ષ અનરે ગવભ્મત શૈલી–સિરૂ-
પમાં જોિા મળરે છરે. એક ઠોસ ઐવતહાવસક હકીકતનરે તરેઓ કોઈ રમણી્ય પ્રતીક 
કરે કાવ્યમ્ય રૂપકમાં ઢાળી દઈ તરેનરે હૃદ્યસપશથી તરેમજ કલાતમક અવભવ્યવ્ત 
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આપરે છરે. તરેમના કાવ્યમ્ય વિિરણમાં વિશ્વનું સનાતન સત્ય અનરે જીિનસંબંધી 
અનરેક જકટલ અ્યો ગૂં્ા્યરેલાં છરે. જ રેમ કરે આપણાં મહાકાવ્યો, િરેદો, ઉપવનષદો, 
પુરાણો, મહાકાવ્યો, ભગિદગીતા, ભરતનું નાટ્યશાસ્ત્ર, નંદીકરેશ્વરનું ‘અવભન્ય-
દપ્મણ’, અવભનિગુતિનું ‘અવભનિભારતી’, પતંજવલનું ‘મહાભાષ્ય’ િગરેરરે  કદવ્ય 
ગ્ં્ો તરેમજ નૃત્ય–નાટક–સંગીત–વચત્ર–વશલપ જ રેિી મહાન કળાઓ પૃથિીલોક-
ના કોઈ માનિરે રચી હો્ય એિું તરેઓ માનતા જ ન્ી. તરેઓ માનરે છરે કરે તરેઓ 
સિ્યં કશું જ ન્ી. કોઈક દૈિી પ્રરેરણા કદાચ તરેમના ્કી આિું મહાન સજ ્મન 
કરાિડાિરે છરે. આપણા મહાન આધ્યાવતમક કરે દાશ્મવનક ગ્ં્ો, નાટ્યશાસ્ત્ર અનરે 
કાવલદાસ–ભિભૂવત જ રેિાઓનાં નાટકો અનરે અનુપમ કાવ્યોનાં સજ ્મન પાછળ 
પણ તરેઓ માનિી્ય નહીં પણ દૈિી, પારલૌકકક અનરે દંતક્ારૂપ પકરબળોનરે ્યશ 
આપરે છરે.

આપણરે માત્ર નાટ્યશાસ્ત્ર અ્િા ભારતી્ય પ્રવશષ્ નાટકની ઉતપવતિ 
પાછળનો જ ખુલાસો જોઈએ. ‘‘ભારતી્ય નાટકની ઉતપવતિનું કારણ નાટ્યપ્ર્યો-
ગના ‘પૂિ્મરંગ’(મૂળ નાટકના આરંભ પૂિવે ભજિાતું પ્રસતાિનારૂપ દૃશ્ય) િખતરે 
અનરેક રંગ અનરે પતાકા્ી શણગારરેલા એક દંડ-સમાન ઇનદ્રધિજના િંદનનરે 
આપિામાં આિતા ખાસ મહતિમાં્ી જડી આિરે છરે. આ પૂિ્મરંગ પર્ી એટલું 
ર્ણિા મળરે છરે કરે દરેિોની પ્રસન્તાનરે આપિામાં આિતા આ મહતિ પાછળ 
પરંપરાગત ચાલી આિતી કોઈક દૈિી ક્ાિાતા્મ જિાબદાર રહી છરે. જો નાટકની 
ઉતપવતિ સામાવજક હોત તો ઇનદ્રધિજ જ રેિાં દૈિી-પ્રતીકોની જરૂર ન રહરેત.

પ્રાચીન સંસકૃત નાટકની ઉતપવતિ વિશરે એિું ર્ણિા મળરે છરે કરે હર્રો િષ્મ 
પૂિવે સત્યુગનરે નાટક જ રેિા વિનોદની જરૂર નહોતી. તરે્ી સાકહત્યનું આ નિું 
(નાટ્ય) સિરૂપ ત્રરેતા્યુગમાં જનમ્યું. તરેની દંતક્ા એિી છરે કરે એક િાર સિગ્મના 
બધા દરેિો સિ્મવપતા બ્હ્ા પાસરે ગ્યા અનરે તરેમણરે પ્રા્્મના કરી કરે ‘‘આંખ અનરે કાન 
બંનરેનરે સરખો આનંદ આપરે એિો કોઈ ‘ખરેલ’ (સંસકૃત શબદ ‘રિીડનક’) અમનરે 
આપો.’’ આ પ્રા્્મના ધ્યાનમાં લઈનરે બ્હ્ાએ ઋગિરેદમાં્ી પાઠ, સામિરેદમાં્ી 
સંગીત, ્યજુિવેદમાં્ી અવભન્ય અનરે અ્િ્મિરેદમાં્ી રસ લઈ ઇવતહાસ સા્રે 
સરળા માનિપુરુષા્્મનો બોધ આપરે તરેિો ચાર િરેદ પછીનો પાંચમો ‘નાટ્યિરેદ’ 
સર્યયો અનરે દરેિોનરે તરે ગ્હણ કરિા વનમંત્ર્યા. દરેિોએ તરેનો અસિીકાર ક્યયો. કારણ 
કરે તરેઓ માત્ર ‘આનંદ’્ી જ પકરવચત હતા, ર્યારરે  નાટ્યિરેદમાં તો આનંદની 
સા્રે ઇવતહાસ ્કી રજૂ ્નાર દુ:ખો પણ સામરેલ હતાં. આ્ી દરેિો આકરી 
તપસ્યા કરનાર ભરતઋવષ પાસરે ગ્યા. દરેિોએ ભરતનરે આ નિી કલા પોતાના 
િતી ધારણ કરિાની ્યાચના કરી. બ્હ્ાએ ભરતનરે દાનિ પર દરેિોએ મરેળિરેલ 



64 મરેરાણીચકરત

વિજ્ય પર એક સુંદર નાટક રચી આપિા વિનંતી કરી. આ નાટક ર્યારરે  
ભજિા્યું ત્યારરે  રોષ્ી ધસી આિરેલા દાનિોએ દરેિો પર હુમલો ક્યયો. ઇનદ્રએ 
દરેિોના બચાિમાં પોતાના કીવત્મધિજદંડ િડરે દાનિોનરે મારી મારીનરે ભગાડ્ા 
ર્યાં સુધી તરેનો ધિજ જજ ્મકરત ન ્ઈ ગ્યો! (ત્યાર્ી આપણા ભિાઈિરેશની 
ભજિણી િખતરે પણ ‘જજ ્મર ધિજ’ ખોડિાની પ્રણાલી અવસતતિમાં છરે.)

ત્યાર બાદ બ્હ્ાએ વિશ્વકમા્મનરે બોલાિીનરે એિી રંગભૂવમની રચના 
કરિાની આજ્ા કરી કરે જ રે દરેિો અનરે દાનિો, બ્ાહ્ણો અનરે શૂદ્રો, સ્ત્રીઓ અનરે 
પુરુષો – સમગ્ સૃવષ્ના જીિોનરે સમાન ધોરણરે આનંદ આપરે. આખરરે  દરેિ અનરે 
દાનિોએ બ્હ્ાએ આપરેલ આ નિા સજ ્મનનરે હષ્મપૂિ્મક િધાિી લીધું. ત્યારબાદ 
ખરા નાટ્યના ઉદભિ હરેતુ ભગિાન વશિરે પોતાનું ઉગ્ ભાિસૂચક તાંડિનૃત્ય 
આ્પ્યું, પાિ્મતીએ લવલત અનરે મોહક લાસ્ય આ્પ્યું અનરે વિષણએ નાટકમાત્રની 
વસવદ્ધનરે જરૂરી ચાર િૃવતિઓ ્યોજી આપી. આ સિગથી્ય િરેદનરે ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’ નામ 
આપી તરેનરે વનકૃષ્ અનરે સંવક્ષતિ રૂપમાં પૃથિી પર ઉતારિાનું કા્ય્મ આચા્ય્મ 
ભરતનરે સોંપિામાં આવ્યું.

આમ કોઈક અગત્યનો ગ્ં્ ્્યારરે  કોના દ્ારા ક્યા સંજોગોમાં લખા્યો તરે 
ખોળી કાઢિા માટરે કોઈ ઠોસ ઐવતહાવસક કારણો કરે પ્રમાણોમાં જિાનરે બદલરે એ 
બધું કોઈ દૈિી રીતરે – ્્યાંક ઉપર આકાશમાં રહરેતા દરેિતાઓ દ્ારા હાંસલ 
્્યરેલું એિું માનિા તરફ આપણી એ સમ્યની પ્રર્નું િલણ જોિા મળરે છરે! પરંતુ 
આની પાછળ શું આપણરે માત્ર ભારતી્ય પ્રર્ની અંધશ્દ્ધા, પારલૌકકક અિધા-
રણાઓ, અિૈજ્ાવનક માનસ કરે ઇવતહાસનરે જોિાની દૃવષ્ના અભાિનરે જ જિા-
બદાર ગણીશું? શું એિું અ્્મરટન ન ્ઈ શકરે કરે ભારતના કવિઓ, લરેખકો, 
ઇવતહાસકારો, સંસકૃવતવિદો કોઈ જ વિષ્યનરે ખંકડત દૃવષ્કોણ્ી નહીં પણ તરેની 
સમગ્તામાં જોિાનું પસંદ કરતા હશરે? જ રેમ કરે, દરરેક બાબતમાં ઈશ્વરી્ય તતિ 
કરેનદ્રમાં રહરેતું. નદી, પહાડ, િૃક્ષો, પૃથિી, બદલાતી ઋતુઓ, ખરેતીકા્ય્મ, ્યાત્રા, 
્યુદ્ધ, ભોજન, રમતગમત, વિવિધ કલાઓ, કવિતા–સાકહત્ય, જીિનમૃત્યુ િગરેરરે  
વિષ્યોમાં કતા્મ તરીકરે માણસ ્્યાં્ય કરેનદ્રમાં નહોતો, બધરે્ય કુદરત અનરે દૈિી 
તતિનું જ પ્રાધાન્ય હતું. માણસ ફ્ત એ ઈશ્વરકૃપાનો હકદાર હતો. આનો 
બીજો અ્્મ એ પણ ્ઈ શકરે કરે માણસની કોઈ જ ઉપલવબધ તરેની પોતાની, 
વ્યવ્તગત ન્ી. માણસમાત્ર વનવમતિ છરે. બધું કુદરત અ્િા કદવ્યકૃપા િડરે જ 
પ્રાતિ ્ા્ય છરે. મતલબ કરે નાટ્યશાસ્ત્રની મહાન રચના માટરેનો ્યશ આચા્ય્મ 
ભરતનરે ફાળરે ન્ી પણ દરેિો, ઇનદ્ર, બ્હ્ા, વિષણ, વશિ અનરે પાિ્મતીનરે ફાળરે છરે! 
રચના ભરતની જ હોિા છતાં એ ખાસ રચના માટરે ભરતનરે પ્રરેરનાર પરેલાં દૈિી 



પૂિ્મની દૈિી સંકલપનાઓ 65

તતિોની જ અગત્ય છરે, વ્યવ્ત તરીકરે ભરતની નહીં.

હજુ એક આિું જ બીજુ ંઉદાહરણ જોઈએ. તમરે ર્ણો છો કરે નાટ્યિરેદની 
માફક જ પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં આ્યુિવેદ(આરોગ્ય અનરે ઉપચારશાસ્ત્ર)ની ઉતપવતિનું 
રહસ્ય પણ નાટ્યશાસ્ત્રની માફક એિી એક કદવ્ય રટનાનરે જ આભારી ગણિામાં 
આવ્યું છરે? િાસતિમાં હર્રો િષ્મ પહરેલાં ધનિંતકર નામના એક પ્રાચીન િૈદ્ ્ ઈ 
ગ્યા. જ રેમણરે ઔષધો અનરે શલ્યકરિ્યામાં ખૂબ પ્રગવત કરી. એ જ પ્રગવતનરે ચરક 
અનરે સુશ્ુતરે આગળ ધપાિી એિું મના્ય છરે. િરેદપુરાણોમાં ધનિંતકર બાબતરે એિી 
દંતક્ા આલરેખિામાં આિી છરે કરે ધનિંતકર િાસતિમાં ભગિાન વિષણનો 
અિતાર હતા. તરેઓ આરોગ્યના દરેિ હોિા્ી બાકી તમામ દરેિોના પણ િૈદ્ 
હતા! પૌરાવણક ક્ા એિી છરે કરે દરેિો અનરે અસુરો દ્ારા મંદાર પિ્મતના ફરતો 
િાસુકક નાગ િલોણા રૂપરે િીંટાળીનરે ર્યારરે  સાગરમં્ન કરિામાં આવ્યું ત્યારરે  એ 
િલોણાનરે અંતરે તરેમાં્ી અમૃત નીકળું. અસુરો આ અમૃત ઝૂંટિીનરે ભાગ્યા. 
ત્યારબાદ ભગિાન વિષણએ મોકહની રૂપ ધારણ કરીનરે અસુરો પાસરે્ી એ 
અમૃત પરત મરેળવ્યું અનરે અંતમાં પૃથિી પર ર્યારરે  માનિજીિોનાં રોગો અનરે 
કષ્ો િધી ગ્યાં ત્યારરે  તરેમની રક્ષા કાજ એ જ પરેલા અમૃત સા્રે ભગિાન વિષણ 
ધનિંતકરના રૂપમાં એક ખભરે જીિનિધ્મક અમૃતકંુભ અનરે બીર્ હા્માં આ્ય-ુ
િવેદનો પવિત્ર ગ્ં્ ધારણ કરી સમુદ્રમાં્ી પ્રગટ ્્યા અનરે માનિર્તનરે બચાિી 
લીધી. આ દંતક્ાનરે જ ઇવતહાસ માનીનરે આજ રે પણ કહનદુઓમાં દર િષવે 
કદિાળી પહરેલાં ધનતરેરસના કદિસરે સૌનાં સુખ–આરોગ્ય માટરે ભગિાન ધનિંત-
કરની પૂર્-અચ્મના કરિામાં આિરે છરે. આમ પૌરાવણક રટનાઓનો ઇવતહાસ 
આલરેખિાની આપણી આ જ કાવ્યમ્ય, કલપનાશીલ, શ્દ્ધાપૂણ્મ શૈલી રહી છરે.

માનિર્તના સિયોચચ એિા આધ્યાવતમક ગ્ં્ ‘ભગિદગીતા’ની રચના 
પણ કરેિી રીતરે કલપાઈ છરે તરે વિચારો! કોઈ પણ સજ ્મક દ્ારા આિા મહાન ગ્ં્ની 
રચના સિાભાવિક છરે કરે અ્ાગ ભ્મણ, અનુભિો અનરે લાંબાં મનનવચંતનના 
અંતરે એકાંતમાં, એકાગ્વચતિરે અનરે શાંત િાતાિરણમાં જ શ્્ય બનરે. અનરે કોઈ 
પણ દાશ્મવનક ગ્ં્ના સજ ્મન પાછળ એ જ એક બૌવદ્ધક ખુલાસો હોઈ શકરે. પરંતુ 
ભગિદગીતાના સજ ્મનની પાશ્વ્મભૂવમકા તરેના દૃશ્ય–શ્ાવ્ય સંદભવે કરેટલી ભવ્ય, 
કરેટલી નાટ્યાતમક અનરે કરેટલી અભૂતપૂિ્મ છરે? તરેના સજ ્મનનું ‘locale’  સ્ળ 
કુરુક્ષરેત્રની રણભૂવમ (battleground) છરે. પાંડિ–કૌરિની સરેનાઓ સામસામી 
્યુદ્ધ લડિાનરે તતપર, શસ્ત્રો સજતી ઊભી છરે. શૂરિીરોનરે ચાનક ચઢાિિા ચારરે  
કદશાએ્ી શંખનાદ, રણવશંગાં અનરે દુંદુવભ િાગી રહાં છરે. ચોતરફ રોડાઓનો 
હણહણાટ, હા્ીઓની વચંરાડ, શસ્ત્રોનો ખણખણાટ, હર્રો ્યોદ્ધાઓના 
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હોંકારા–પડકારા અનરે બધાની િચચોિચ એક બાજુ ધનુધ્મર અજુ ્મનનો ર્ 
ઊભો છરે જ રેના સારવ્ સિ્યં ભગિાન શ્ીકૃષણ છરે અનરે બીજી તરફ અઢાર 
અક્ષૌકહણી કૌરિસરેના લડિાનરે તતપર ઊભી છરે – આિા ભ્યંકર ઉતિરેજનાપૂણ્મ 
િાતાિરણ િચચરે સામરે ઊભરેલી સરેનામાં પોતાના ભાઈઓ, ગુરુજનો અનરે વપતા-
મહોનરે શત્રુ રૂપરે ઊભરેલા જોઈનરે ઊંડી વદ્ધામાં મુકાઈ ગ્યરેલો અજુ ્મન તરેના મનમાં 
રરેરો વિષાદ અનુભિરે છરે, ‘મારા આ સિજનો સામરે ્યુદ્ધ કરંુ કરે ન કરંુ?’ તરે િખતરે 
કૃષણ અજુ ્મનના સિાલોના જિાબ રૂપરે ગીતાનો ઉપદરેશ આપરે છરે. ગીતાના સજ ્મન 
પાછળનું પ્રરેરકબળ (અજુ ્મન), અનરે તરેની પ્રાસંવગકતા (‘ધમ્મપાલન’ ખાતર સિજનો 
સામરે શસ્ત્રો ઉઠાિિાની વદ્ધા) સા્રે સંકળા્યરેલ રણભૂવમ, ગીતા જ રેિી કૃવતનું 
સજ ્મનસ્ળ બનરે છરે! િળી આ ઉપદરેશ એકપક્ષી્ય સંભાષણ ન્ી, પણ ર્ણરે 
કોઈ ઉતકૃષ્ નાટ્યરચનાનરે અનુરૂપ એિા સંિાદ સિરૂપરે છરે.

િાસતવિક રીતરે બુવદ્ધ્ી વિચારો તો ગીતા જ રેિો મહાન ગ્ં્ આિા કોલા-
હલભ્યા્મ િાતાિરણમાં કઈ રીતરે બોલી કરે લખી શકા્ય? પરંતુ અહીં મહાભાર-
તના સજ ્મક િરેદ વ્યાસની માિજત ‘િાસતિિાદી’ ન્ી. તરે વિચારરે  છરે કરે ગીતા 
જ રેિા ભવ્ય વિચારો શાંત અલા્યદા ખંડમાં ્્યારરે્ય સફુરી ન શકરે. તરે માટરે વચતિ 
પર કોઈક પ્રબળ વિચારોના વિસફોટનરે જરૂરી એિી પ્રચંડ ઊર્્મનો ધક્ો અવન-
િા્ય્મ બની ર્્ય, જ રે કામ અહીં અજુ ્મનના સિાલો કરી આપરે છરે. આ કોકટના 
સિાલ–જિાબ કોઈક શાંત આશ્મના એકાંત ખૂણરે ન હો્ય પરંતુ કરેિળ ભ્યાનક 
રણસંગ્ામની િચચોિચચ, જીિન ્યા સિ્મનાશની કપરી પસંદગી સમ્યરે, આર ્યા 
પારના આખરી વનધા્મર રૂપરે જ હો્ય. આમ અહીં ‘રણભૂવમ’ (Battleground) 
પ્રત્યરેક મનુષ્યના વચતિનું રૂપક (metaphor) બની રહરે છરે ર્યાં સત્–અસતનાં બરે 
વિરોધી પકરબળો જીિનમાં ડગલરે નરે પગલરે આિીનરે શસ્ત્રો ખખડાિતાં ઊભાં ્ ઈ 
ર્્ય છરે અનરે માણસનરે ભ્યંકર દુવિધામાં મૂકી દરે છરે. કૃષણ કહરે છરે કરે આિા 
સંરષ્મમાં સામાન્યત: માણસ ઇચછા, લોભ, સિા્્મ, લાગણી િગરેરરે્ી દોરિાઈનરે 
ખોટી પસંદગી કરી બરેસરે છરે અનરે પકરણામરે પીડા, પચિાતિાપ અનરે વિનાશનરે પામરે 
છરે. િાસતિમાં સત્અસતની લડાઈ માણસરે વનષકામભાિરે, ફ્ત ધમ્મના પક્ષરે ઊભા 
રહીનરે લડિી જોઈએ.

તરેિી જ રીતરે આગળ ઉપર જગતના તમામ સજીિ–વનજી્મિ પદા્યો, તરેની 
તમામ ગવતવિવધઓ તરેમજ જુદી જુદી અનરેક રટનાઓમાં એક જ સિ્મસામાન્ય 
િૈવશ્વક ચરેતના કામ કરી રહી છરે તરે દશા્મિિા (ગીતાના જ એક ભાગ રૂપરે) શ્ી-
કૃષણ અજુ ્મનનરે ચાલુ રણસંગ્ામરે ‘વિશ્વરૂપદશ્મન’ કરાિરે છરે. આપણો અવતશ્દ્ધાળુ 
કહનદુ તરેમાં ફ્ત વિરાટકા્ય (દૈકહક) ઈશ્વરનું ભવ્ય દશ્મન કરીનરે ધન્યતા અનુભિરે 
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છરે. (મૂળમાં સજ ્મક જ રે ઇચછરે છરે તરે – વિશ્વના તમામ વિવિધ રટકો તરેમજ રટ-
નાઓમાં (ઈશ્વરરૂપી) ચૈતન્યનો અંશ વનહાળી તરેનો નમ્રભાિરે સિીકાર કરિો, 
વસ્તપ્રજ્ મનોદશા કરેળિીનરે આનંદ કરે વિષાદની પળોનરે વનષકામ વચતિરે ઝીલિાની 
સમ્યક્ દૃવષ્ પ્રાતિ કરિી – એિી જીિનની િાસતવિક સમજણ માણસ પ્રાતિ 
કરતો ન્ી.) હકીકતમાં ગીતામાં આલરેખા્યરેલ વિશ્વરૂપદશ્મનની આ અદભુત 
અલૌકકક રટના કોઈ ચમતકાર કરે અિૈજ્ાવનક રટના ન્ી. તરેનરે ફરી એક િાર, 
એક જકટલ, ઊંડા, દુ:સાધ્ય વિચારનરે સરળ–સપષ્ રીતરે રજૂ કરિા માટરે સજ ્મક 
દ્ારા વનમા્મ્યરેલ એક ભવ્ય રૂપક, એક allegory રૂપરે જ જોિું-સમજિું રહું.

હજુ એક િધારરે  રસપ્રદ ઉદાહરણ સમજીએ. આપણરે સૌ તાંડિનૃત્યની 
મુદ્રામાં ઊભરેલ ભગિાન વશિની ‘નટરાજ’ તરીકરે ઓળખાતી વિશ્વવિખ્યાત 
આકૃવત્ી પકરવચત છીએ. ચતુભુ્મજધારી આ મૂવત્મમાં આમ જુઓ તો કશું 
જ દૈિી કરે ચમતકાકરક ન્ી. મૂળ તો આપણરે તરેના ગવભ્મતા્્મનરે  ર્ણતા ન્ી. 
દવક્ષણના વચદમબરમ્ મંકદરમાં રહરેલી ‘નટરાજ’ની આ વશલપાકૃવત ઈશ્વરનરે એક 
વિરાટ િૈવશ્વક નત્મક(‘the Lord as the Cosmic Dancer’)ના રૂપમાં રજૂ કરરે  છરે. 
સામાન્યત: કરેિળ વલંગ સિરૂપરે પૂર્તા ભગિાન વશિનરે અહીં્યાં પ્ર્મ િાર બહુ 
અસાધારણ કહી શકા્ય એ રીતરે માનિ ગુણધારક રૂપરે આલરેખિામાં આવ્યા છરે.
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સંસકૃતમાં ‘નટરાજ’નો અ્્મ ્ા્ય છરે ‘નત્મ–રાજન’ અ્ા્મત્ નૃત્યોનો રાર્, 
‘Lord of Dance’. નટરાજના નૃત્ય દ્ારા મુખ્યતિરે પાંચ દૈિી કરિ્યાઓ અ્િા 
‘પંચકરિ્યા’ વ્ય્ત ્ા્ય છરે : સૃવષ્ (સજ ્મન), વસ્વત (સંિધ્મન અ્િા પોષણ), 
સંહાર (વિનાશ), વતરોભાિ (ભ્મણા) અનરે અનુગ્હ (કૃપા અ્િા મોક્ષ). નટરા-
જની આ મુદ્રા એકીસા્રે વદ્અ્્મ પ્રગટ કરનારી છરે – વસ્ર તરેમજ ગવતશીલ. 
નટરાજની ‘વસ્ર’ પ્રવતમા ભગિાન વશિની રનીભૂત ‘ગવતશીલતા’નરે ગવભ્મત-
પણરે વ્ય્ત કરનારી છરે. તરેની ચોતરફ જનમ-મૃત્યુના પ્રતીકરૂપ અગનરિાળાઓ 
(પ્રભામંડળ) પ્રસરી રહી છરે. એિા ઉલકાપાત સમા િાતાિરણ િચચરે વશિનું 
પ્રશાંત મુખ તરેની સિસ્તા, સં્યમ અનરે વસ્તપ્રજ્તા સૂચિરે છરે. પોતાની આસ-
પાસનાં તમામ બળો પ્રત્યરે તરે વન:સપૃહ વનરાસ્ત છરે. ભારતી્ય સંસકૃવત અનરે 
તતિજ્ાનના પ્રખર અભ્યાસી શ્ી આનંદ કુમારસિામીના મત પ્રમાણરે ‘ભારતના 
પ્રાચીન ઋવષમુવનઓએ ધારરેલ ઈશ્વરની અજ્ાત ગવતવિવધઓની આટલી ભવ્ય 
દૃશ્યાતમક કલપના વિશ્વના કોઈ જ ધમ્મ કરે કલામાં આટલી સપષ્પણરે ઊપસીનરે 
આિી ન્ી. નૃત્યમુદ્રામાં ઊભરેલ વશિની આકૃવત કરતાં િધારરે  પ્રાસાકદક અનરે 
ઊર્્મમ્ય દૈિી પ્રતીક જગતની વિવિધ સંસકૃવતઓમાં ભાગ્યરે જ ્ ્યાંક જોિા મળરે.’

1972માં પ્રવસદ્ધ અમરેકરકન ભૌવતકવિજ્ાની કફતઝોફ કાપ્રાએ એક વિજ્ાન-
-સામવ્યકમાં લખરેલા વનબંધમાં પરમાણઓ(sub-atoms)ની આંતકરક 
હલનચલનનરે વશિના િૈવશ્વક નૃત્ય (cosmic dance) સા્રે સરખાિરેલી. આધુવનક 
વિજ્ાન કહરે છરે કરે ‘જીિન અનરે મૃત્યુ, સજ ્મન અનરે વિસજ ્મન જ રેિી રટના માત્ર 
સજીિોનરે જ નહીં, વનજી્મિ િસતુઓનરે પણ એટલી જ લાગુ પડરે છરે. સૃવષ્ની 
તમામ ચીજો કાળરિમરે સર્્મ્ય છરે અનરે નાશ પામરે છરે.’ 1975માં પ્રકાવશત ્્યરેલાં 
તરેમના પુસતક ‘Tao of Physics’માં પણ નટરાજની આ પ્રતીકાતમક આકૃવતનો 
કાપ્રાએ આધુવનક ખગોળી્ય શોધખોળોના સંદભ્મમાં ઉલરેખ ક્યયો છરે. તરે કહરે છરે 
કરે ‘જગતમાં સજ ્મનની પ્રકરિ્યા વિનાઅિરોધરે વનરંતર ચાલતી રહરે છરે એિા કહનદુ 
વિચારનો આજનું આધુવનક વિજ્ાન સિીકાર કરરે  છરે. આજ રે િત્મમાન સમ્યમાં 
આપણા ભૌવતકવિજ્ાનીઓએ આ જ િૈવશ્વક નૃત્ય (અંતરીક્ષમાં ્ તાં પકરિત્મનો) 
સમજિા માટરે સૌ્ી િધારરે  આધુવનક ટકૅનૉલૉજીનો ઉપ્યોગ ક્યયો છરે. િૈવશ્વક 
નૃત્યનું આ અદભુત રૂપક (metaphor) કહનદુ ધમ્મની પૌરાવણક દંતક્ાઓનરે 
તરેમજ આધુવનક પાચિાત્ય ભૌવતકવિજ્ાનનરે પરસપર જોડી આપરે છરે.’

પ્રત્યરેક ભારતી્ય નાટ્યપ્ર્યોગના આરંભરે કલાકારસમૂહ દ્ારા પ્રા્્મના રૂપરે 
ગિાતા શ્ોક ‘આંવગકમ્ ભુિનમ્ ્યસ્ય, િાવચકમ્ સિ્મિાંગમ્યમ્, આહા્ય્મમ્, 
ચંદ્રતારાકદ, તુમ નમ: સાવતિકમ્ વશિમ્’માં પણ કરેટલી ભવ્ય કલપના કરિામાં 
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આિી છરે! ‘સમગ્ સૃવષ્ જ રેનો આંવગક અવભન્ય છરે, ચારરે  કદશાએ્ી સંભળાતો 
ધિવન જ રેનો િાવચક અવભન્ય છરે, અનરે વિરાટ આકાશમાં દરેખાતા ચંદ્ર અનરે 
તારા–નક્ષત્રો જ રેનો આહા્ય્મ અવભન્ય છરે એિા સાવતિક વશિનરે હંુ નમન કરંુ છુ’ં. 
આપણા માનિજીિનરૂપી રંગમંચનરે ર્ણરે વિરાટ બ્હ્ાંડ સંદભવે જોિાનું આ કરેિું 
મહાન દશ્મન ! ‘As You Like it’ નામના તરેના એક નાટકમાં શરે્સવપ્યરરે  
લખરેલું કરે ‘All the world’s a stage, And all the men and women 
merely players: They have their exits and their entraces.’ આપણા 
ઉપરો્ત શ્ોક પાછળની કફલૉસૉફી પણ લગભગ એ જ છરે!

જ રે પ્રર્ કલાનું, અધ્યાતમનું, વિજ્ાનનું કરે ઇવતહાસનું આ શૈલીમાં આલરેખન 
કરતી હશરે તરે પ્રર્ કરેિી કલપનાશીલ હશરે તરે વિચાર આિરે છરે? આ પ્રર્એ કવિતા 
કરે ઇવતહાસનરે કરેિળ શબદદરેહ નહીં પણ મનમોહક રૂપકો િડરે દૃશ્યાતમક બનાવ્યાં 
છરે. િાસતિમાં અહીં કોઈ દરેિો ન્ી કરે દરેિ–દાનિ િચચરેનું કોઈ ્યુદ્ધ ન્ી, અહીં 
કોઈ ખરરેખર બ્હ્ા ન્ી કરે વિષણ ન્ી, ન્ી તાંડિ કરિા વશિ પધારતા કરે ન્ી 
લાસ્ય પ્રદાન કરિા ઉપર્ી પાિ્મતી ઊતરતાં. આ બધી ‘ફરેનટસીઝ’ ઇવતહાસની 
મૂળ બાબતોનરે િણ્મિિાની એક મૌવલક ભારતી્ય આલરેખન–પદ્ધવત છરે. તરેમાં કશું 
અિૈજ્ાવનક કરે વબનઐવતહાવસક ન્ી. નાટ્યશાસ્ત્ર રચતી િખતરે આચા્ય્મ ભરતરે 
્્યાં ્્યાં્ી પ્રરેરણા મરેળિી હશરે તરે આ દરેિ–દાનિના નાટ્યાતમક રૂપક પર્ી 
આપણનરે ર્ણિા મળરે છરે. દરરેક િસતુની કદવ્ય ઉતપવતિ માનિા તરફ કહનદુઓનું 
િલણ જોતાં આિી બધી આખ્યાવ્યકાઓ રણી પ્રાચીન હોિાનો સંભિ છરે પણ 
સમ્્મનના અભાિરે વનચિ્યાતમક કશું કહી શકા્ય તરેમ ન્ી.

એિું પણ ન્ી કરે ભારત પાસરે તરેનો નક્ર ઇવતહાસ કરે સાંસકૃવતક િારસો 
જળિા્યો ન્ી. ભરતનાટ્યશાસ્ત્રમાં પ્રરેક્ષાગૃહો માટરે સભા, સમાજ, સભામંડપ, 
રંગમંડપ, ઉપસ્ાનશાળા, સમન, રંગિાહ િગરેરરે  જ રેિા પ્યા્મ્યો િપરા્ય છરે. 
અનરેક ભારતી્ય અનરે વિદરેશી સંશોધકોએ આ વિષ્ય પર અઢળક અભ્યાસ-
-સંશોધન ક્યાાં છરે. નાટ્યકાર હસમુખ બારાડી તરેના પુસતક ‘વ્્યરેટર નામરે 
રટના’માં આ સંદભવે નોંધરે છરે કરે ભારતમાં મધ્યપ્રદરેશ, આંધ્રપ્રદરેશ, વબહાર, 
ઓકરસસા, મહારાષ્ ્ર, દવક્ષણ કોંકણ, ગુજરાત (ધોળાિીરા) અનરે દવક્ષણ 
ભારતનાં રાર્યોમાં ખોદકામ કરતાં નૃત્યનાટ્ય-મંડપોના કરેટલાક અિશરેષો જોિા 
મળા છરે. એ સંશોધનનો વિષ્ય છરે કરે આ બધા કરેિળ સભામંડપો હતા કરે નાટક 
માટરેનાં પ્રરેક્ષાગૃહો હતાં. હા, એ િાત ખરી કરે ઈ. સ. પૂિવે 300–400 િષ્મ 
પહરેલાંનાં ગ્ીક વ્્યરેટરોના ભગ્નાિશરેષો અનરે તરેમાં્ય ‘એવપડોરાસ’ નામનું 
આખરેઆખું એમફી વ્્યરેટર આજ રે અઢી હર્ર િષ્મ પછી્ય આપણનરે ગ્ીસમાં 
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જોિા મળરે છરે જ રે દુવન્યાભરમાં્ી આિનારા પ્ય્મટકોનરે આજ રે્ય રોમાંવચત કરરે  છરે. 
તરેની સરખામણીએ ભારતમાં ત્યાર પછી લગભગ 500 િષ્મ બાદ, એટલરે કરે ઈ. 
સ. બીજી અનરે સાતમી સદી િચચરે સંસકૃત રંગમંચ પાંગ્યયો હોિા છતાં આપણનરે 
એકદમ વનવચિત કહી શકા્ય એિું કોઈ નાટ્યગૃહ જોિા મળતું ન્ી. િળી 
આપણરે ત્યાં પ્રાચીન નાટ્યગૃહો નાટ્યાચા્ય્મ ભરતરે વનધા્મકરત કરરેલ વન્યમો પ્રમાણરે 
એ કાળરે લાકડાંમાં્ી તૈ્યાર કરિામાં આિતાં હોિા્ી બનિાજોગ છરે કરે ગ્ીક 
વ્્યરેટરોની માફક તરેની ર્ળિણી શ્્ય ન બની હો્ય. પણ તરે વસિા્ય અનરેક 
ગ્ં્ો, દસતાિરેજી પુરાિાઓ, મંકદરો અનરે ગુફાઓમાં બનાિરેલા સભામંડપોના 
ભગ્ન અિશરેષો, ભીંતવચત્રો અનરે વશલપો દ્ારા પૂરતા પ્રમાણમાં આધારભૂત 
વિગતો મળી રહરે છરે.

આ બધું છતાં રણા લોકોની એિી ફકર્યાદ તો રહરે જ છરે કરે ભારતની પ્રર્ 
પાસરે તરેનો ઇવતહાસ ર્ળિિાની ઊંડી દૃવષ્ (Sense of History) કરે પદ્ધવત 
ન્ી. આપણી પ્રર્માં મૂળ્ી જ ભવ્ત અનરે શ્દ્ધાનાં લક્ષણો રહરેલાં છરે એટલરે 
સામાન્ય અ્્મ મુજબની ‘િાસતવિકતા’્ી દૂર રહરેિામાં તરેનરે કશું અજુગતું ન્ી 
લાગતું. તરેનરે પોતાના પ્રાચીન િારસાના અવસતતિ માટરે કોઈ નક્ર ઐવતહાવસક 
પ્રમાણોની વબલકુલ જરૂર ન્ી લાગતી. દૈિી ભવ્ત અનરે શ્દ્ધા્ી પરંપરાગત 
રીતરે જળિાઈ રહરેલી માન્યતા જ તરેમનરે માટરે એકમાત્ર સચચાઈ છરે. પોતાની 
સાંસકૃવતક વિરાસતના મૂલ્યનરે બહારની દુવન્યા સમક્ષ પુરિાર કરિા માટરે તરેમનરે 
કોઈ નક્ર સાવબતીઓ દરેખાડિાની આિશ્યકતા ન્ી લાગતી. અલબતિ ્યહૂદી, 
વરિસતી અનરે મુવસલમ પ્રર્ પણ આજ રે તરેમના ઇવતહાસ અનરે સંસકૃવતનાં અનરેક 
પ્રમાણો મોજૂદ હોિા છતાં પણ આપણી જ રેમ જ પોતાની કોમના િહી ગ્યરેલા 
કાળના દૈિી મૂલ્યનરે કરેિળ પોતાની આંતકરક શ્દ્ધાના બળરે જ સંકોરીનરે બરેઠી છરે 
અનરે િાસતવિક રીતરે જુઓ તો તરેમાં કશું અજુગતું ન્ી. આખરરે  સરળું તમારા 
માનિા – ન માનિા ઉપર અિલંબરે છરે. બહારનાં પ્રમાણો કરે દાખલા–દલીલોમાં 
કાળરિમરે પકરિત્મન આિી શકરે છરે પણ સદીઓ્ી ભીતરમાં પ્રાણપ્રવતવષ્ઠત કરરેલી 
શ્દ્ધા ગમરે તરેિા સંજોગોમાં પણ પોતાની વસ્રતા ર્ળિી રાખરે છરે. આમ ભારતના 
ઇવતહાસકારો તરેની પ્રર્ની શ્દ્ધા, અવભગમ અનરે સાંસકૃવતક સંિરેદનાનરે નજર 
સમક્ષ રાખીનરે એ જ ઐવતહાવસક વિગતોનરે દાશ્મવનક અનરે કાવ્યાતમક શૈલીમાં 
આલરેખરે તરેમાં કશું અતાકક્મક કરે અજુગતું ન્ી.

* * *
20મી સદીના પૂિા્મધ્મમાં પવચિમી જગતમાં ્ઈ ગ્યરેલા ઍબસડ્મ અનરે 

અવસતતિિાદી લરેખનશૈલીના મહાન નાટ્યકારો બરેકરેટ, આ્યોનરેસકો, કામુ, કાફકા, 
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સાત્ર્મ િગરેરરેનરે િાંચીએ ત્યારરે  દુવન્યાના અનરેક નાટ્યરવસકોની જ રેમ આપણરે પણ 
ભારરે  પ્રભાવિત ્ઈ જઈએ છીએ. આ લરેખકોએ પોતાના ગૂઢ નાટ્યા્યોનરે પ્રગટ 
કરિા સજ વેલાં (વચત્રવિવચત્ર) પ્રતીકો અનરે રૂપકોનરે તરેમજ તરેમના નાટ્યકસબનરે 
આજ રે્ય આપણરે હૃદ્યપૂિ્મક વબરદાિીએ છીએ. પરંતુ તરેમની તુલનાએ આપણા 
પોતાના ઋવષકવિઓએ તરેમના આકદગ્ં્ો અનરે બીર્ સાકહત્યમાં કલપનાના 
સિયોચચ ઉડ્ડ્યન દરવમ્યાન જ રે કક્ષાનાં જકટલ અનરે છતાં્ય અ્્મપૂણ્મ રૂપકો પ્ર્યો-
જ રેલાં તરે જોઈનરે ખરરેખર તો આપણનરે એ વિચાર આિિો જોઈએ કરે આ કવિઓ 
અનરે ક્ાકારો તો ્યુરોપના ‘વ્્યરેટર ઑફ ઍબસડ્મ’ના વિશ્વવિખ્યાત લરેખકોના્ય 
પુરોગામી ગણિા પડરે એટલા સમ્્મ હતા!!

ઉદાહરણ તરીકરે સૅમ્યુઅલ બરેકરેટના ‘Happy Days’ નામના એક એક-
પાત્રી્ય નાટકમાં મુખ્ય નાવ્યકા મંચ ઉપર રાફડામાં દટાઈનરે પડી છરે અનરે માત્ર 
તરેનું મસતક બહાર છરે. બરેકરેટના બીર્ એક નાટક ‘Endgame’માં રરડાં પવતપ-
તની સમગ્ નાટક દરવમ્યાન બરે કચરાપરેટી(dustbins)માં જ બરેસી રહી સંિાદ 
કરરે  છરે. આ્યોનરેસકોના એક નાટક ‘The Leader’માં લાંબા સમ્ય સુધી એક 
લીડરના આિી રહાની પ્રતીક્ષા બાબતરે આતુરતા ઊભી કરિામાં આિરે છરે. 
નાટકના અંતમાં લીડર પ્રિરેશ કરરે  છરે તો તરેના દરેહ પર મસતક જ ન્ી, માત્ર તરેનું 
ધડ પ્રિરેશ કરરે  છરે! આ જ લરેખકના બીર્ એક નાટક ‘Amidee’માં એિી ક્ા 
છરે કરે રરના ભંડકક્યામાં સંરરી રાખરેલ એક માણસનું શબ કદમાં મોટુ ંનરે મોટુ ં
્તું ર્્ય છરે. છરેિટરે રરની ભીંત ફાડીનરે શબનો મહાકા્ય પગ બહાર નીકળી 
આિરે છરે! આ્યોનરેસકોના હજુ એક નાટક ‘Rhinoceros’માં નાટકનો ના્યક 
રરની બહાર કશોક કોલાહલ ્તો સાંભળીનરે ઝડપ્ી બારીની બહાર જુએ છરે 
તો શહરેરના ર્હરેરમાગ્મ પર્ી સંખ્યાબંધ ગેંડાઓ દોડતા નજરરે  ચડરે છરે! નાટકના 
બીર્ અંકમાં ધીમરે ધીમરે ખબર આિતી ર્્ય છરે કરે લોકોનું ગેંડામાં રૂપાંતર ્ઈ 
રહું છરે. નાટકના અંતમાં ના્યક અરીસામાં પોતાનું મોં જુએ છરે અનરે ચોંકી ઊઠરે 
છરે. કારણ કરે તરેના મોં ઉપર પણ ગેંડા જ રેિું વશંગડુ ંઊગી રહું છરે! કાફકાના એક 
નાટક ‘Metamorphosis’માં એક માણસનું ધીમરે ધીમરે િંદા(Cocroach)માં 
રૂપાંતર ્ઈ ર્્ય છરે! આ લરેખકોનાં નાટ્યલરેખનની અસાધારણ ખૂબી એ છરે કરે 
કોઈ સમ્્મ કદગદશ્મક તરેનરે ભજિરે તો તરેનો પ્રભાિ એટલો તીવ્ર મળરે છરે કરે તરેના 
અ્્મનરે પ્રગટ ્તાં િાર ન્ી લાગતી. બહાર્ી સાિ અિાસતવિક, અિૈજ્ાવનક 
લાગતાં આ પાત્રો અનરે પ્રસંગો માનિજીિનની કરુણ વિડબંનાઓ પર ધારદાર 
વ્યંગ કરી ર્્ય છરે.

એ િષયોમાં આ પ્રકારનાં નાટકોએ વિશ્વભરના નાટ્યરવસકોમાં સારી એિી 
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ચકચાર જગાિરેલી. તરેના પર અનરેક અભ્યાસલરેખો અનરે ઊંડાણ્ી વિિરેચન 
કરતાં પુસતકો પણ લખા્યરેલાં. 20મી સદીના આ વિદરેશી નાટ્યકારોનરે આપણરે 
આટલી ઊંચી પ્રવતષ્ઠા અનરે દાદ આપી, પરંતુ હર્રો િષ્મ પહરેલાં આપણા 
ભારતી્ય ઋવષમુવનઓ અનરે તપસિી વચંતકોએ તરેમનાં મહાકાવ્યોમાં, શાસ્ત્રોમાં, 
પુરાણોમાં કરેિી કરેિી ભવ્ય અનરે રમણી્ય કલપનાઓ કરી છરે અનરે તરે પણ કરેટલા 
ઊંડા, ગહન અ્યો સા્રે તરેનો વિચાર કદી કોઈ નાટ્યરવસકનરે આવ્યો છરે? આજ રે 
તો હિરે આપણરે આપણાં દરેિીદરેિતાઓની તસિીરો અનરે પ્રવતમાઓ જોિા ટરેિાઈ 
ગ્યા છીએ (અનરે આપણામાંના રણા આ બધી બાબતોનરે દૈિી પરંપરા, ભવ્ત 
કરે અંધશ્દ્ધામાં ખપાિરે છરે); પરંતુ સદીઓ પૂિવે એ દરેિોની આિી અટપટી (તદ્ન 
અિાસતવિક, અિૈજ્ાવનક અનરે અસંભવિત લાગતી અનરે છતાં્ય દાશ્મવનક 
કવિઓનાં લખાણો પાછળના જકટલ અ્યોનરે સરળ–સપષ્ કરી આપતી) કલપના 
કરનાર કલાકારો કરેિા હશરે? દરેિરૂપી મૌવલક ‘છબી’(image)નું સજ ્મન કરી 
તરેમાં ગહન આધ્યાવતમક અ્યોનરે આરોવપત કરનાર એ મહાન દાશ્મવનક સજ ્મકો-
ની કલપનાશવ્ત કરેટલી ઊંચી હશરે?

ઉદાહરણ રૂપરે આપણા ઇષ્દરેિનાં જુદાં જુદાં સિરૂપો પર પણ જરા ધ્યા-
નપૂિ્મક નજર નાખો! બ્હ્ા, વિષણ, મહાદરેિ, પાિ્મતી, ગણરેશ, કાવત્મક, નારદ, 
ઇનદ્ર, દરેિી લક્મી, સરસિતી, મહાકાળી, ભગિાન દતિાત્રરે્ય િગરેરરેનો દરેખાિ કરેિો 
વભન્ વભન્ અનરે તરેમના વિવશષ્ ગુણો અનરે લાક્ષવણકતાઓનું કરેટલું ગહન 
અ્્મવનરૂપણ કરિામાં આવ્યું છરે? ્્યાં્ય િાસતિિાદી વનરૂપણ છરે? બધરે્ય કવિ-
તાસભર, અ્્મપૂણ્મ કલપના અનરે અિનિાં રૂપકો ભ્યાાં પડ્ાં છરે. આ દરરેક દરેિના 
હા્માં આગિાં શસ્ત્રો છરે – વત્રશૂળ, ચરિ, ગદા, ધનુષ્ય િગરેરરે ; દરરેક દરેિનાં 
વિવશષ્ િાહન છરે – ઉંદર, મોર, હા્ી, ગરુડ, નંદી િગરેરરે ; દરરેક દરેિનાં વિવશષ્ 
િાદ્ો છરે – શંખ, બંસરી, િીણા, ડમરુ, તાનપૂરો િગરેરરે ; દરરેક દરેિનાં વિવશષ્ 
આસન છરે  કમળ, શરેષનાગ, િાર, મ્યૂર, નંદી િગરેરરે . િળી આ બધું જ રે તરે દરેિનરે 
ફાળિિા પાછળ પણ તરેના વિવશષ્ ગુણો-લાક્ષવણકતાઓ વનકહત છરે.

આ ઉપરાંત પવચિમની ‘ઍબસકડ્મટી’ની પરાકાષ્ઠા સમા કલપનાશીલ પ્રતી-
કરૂપ વિષ્યો જ રેિા કરે ગણરેશનું હા્ીનું મુખ ધરાિિા પાછળની ક્ા, ભ્ત પ્ર-
હલાદ સા્રે ‘નૃવસંહાિતાર’ (અડધો વસંહ અનરે અડધો માણસ) પ્રગટ ્િાની 
ક્ા, કૃષણલીલામાં આિતાં બકાસુર અનરે પૂતના જ રેિાં ચમતકારી રાક્ષસી પાત્રો, 
ગોિધ્મન પિ્મત ઉઠાિી વ્રજિાસીઓનું રક્ષણ કરિાની ક્ા કરે હનુમાન દ્ારા 
આખરેઆખો સંજીિની પિ્મત ઉઠાિી લાિી લક્મણનો પ્રાણ બચાિિાની ક્ા, 
ભગિાન વિષણ દ્ારા મોકહનીરૂપ ધારણ કરી ભસમાસુર રાક્ષસનરે ખતમ કરિાની 
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ક્ા, રાિણનરે દસ મા્ાં હોિાની કરે કંુભકણ્મ છ મકહના વનદ્રાધીન રહરેતો હોિાની 
કલપના, નહીં પાતાળ, નહીં પૃથિી કરે નહીં સિગ્મ એમ અધિચચરે લટકી રહરેલા 
વત્રશંકુની ક્ા, ભગીર્ના તપના અંતરે ભગિાન શંકરની જટામાં ્્યરેલ ગંગા-
િતરણની ક્ા, દરેિદાનિ દ્ારા ્્યરેલ સમુદ્રમં્નના અંતરે નીકળરેલ વિષ પી 
જઈનરે ‘નીલકંઠ’ બની જિાની ક્ા, આ ઉપરાંત વત્રમૂવત્મ, ચતુભુ્મજ અનરે અધ્મ-
નારીશ્વર જ રેિાં પ્રતીકો િગરેરરેમાં પવચિમના આધુવનક સજ ્મકોનરે ટક્ર મારરે  તરેિી 
અદભુત કલપનાઓ િણા્યરેલી છરે. અનરે કોઈ રખરે માનરે કરે આ બધી ક્ાઓ 
પાછળ ફ્ત ગાંડો ભવ્તભાિ અનરે અભણ માણસોની શ્દ્ધા બહરેકાિિા માટરેની 
ગાંડીરરેલી તરકીબો માત્ર રહરેલી છરે! ભારતી્ય પુરાણો તરેમજ મહાકાવ્યોની એક 
એક ક્ા અનરે એક એક પાત્ર પાછળ તરેના આકદ સજ ્મકોનું ગહન વચંતન અનરે 
દૃવષ્ રહરેલાં છરે અનરે એટલરે જ આ ક્ાઓની પ્રસતુવત પાછળનો વ્યાપક સંદરેશ 
ભારતી્ય પ્રરેક્ષકનરે મનોરંજન ઉપરાંત ઉચચતર જીિન તરફ દોરી જિાની શવ્ત 
અનરે પ્રરેરણા આપી રહરે છરે.

આમ ફરી એક િાર સમજી લઈએ કરે ભારતી્ય કલા, સાકહત્ય, ધમ્મ, 
ઇવતહાસ િગરેરરેની સા્રે સા્રે ભારતી્ય રંગમંચ પણ ્્યારરે્ય ‘િાસતિિાદી’ 
(realistic) નહોતો. માત્ર રંગમંચ જ નહીં, બાકી તમામ કલાઓમાં િાસતવિકતાના 
પ્રતીક કરે સંકરેતરૂપ એિી ‘શૈલીબદ્ધતા’ (stylisation) સહજ રીતરે િણા્યરેલી 
હતી. પવચિમના દરેશોમાં પૂિ્મના દરેશો્ી વિપરીત એિી જ રે જ રે પ્રકારની રાજકી્ય 
રિાંવતઓ ્ઈ, બળિાઓ ્્યા, નિા નિા બૌવદ્ધક વિચારો ઉદભવ્યા, અિનિી 
િૈજ્ાવનક શોધખોળો ્ઈ, સાંસકૃવતક ક્ષરેત્રરે વિવિધ ચળિળો જનમી િગરેરરેના પકર-
પાકરૂપ ‘િાસતિિાદી રંગભૂવમ’નો આકાર બંધા્યો. આજ રે આપણરે રંગભૂવમની 
જ રે પ્રકારની િાસતિિાદી શૈલી્ી પકરવચત છીએ તરેની અગાઉની લાંબી સજ ્મન-
પ્રકરિ્યાનરે સમજિા માટરે 500–1000 િષ્મ પૂિવેના ્યુરોપના િૈચાકરક–સાંસકૃવતક 
ઇવતહાસનરે વિગતરે ર્ણિો ખૂબ માકહતીસભર અનરે રસપ્રદ બની રહરેશરે.

l
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19મી સદીના અંતમાં રંગભૂવમ પર િાસતિિાદનો પા્યો નાખનાર ભલરે 
નૉિવેનો ઇબસન કરે સિીડનનો સટ્રીનડબગ્મ હો્ય અ્િા તરેની પૂિવે સાકહત્યમાં 
બાલઝાક કરે ઝોલા જ રેિા સજ ્મકો હો્ય પરંતુ િાસતિિાદનાં મૂવળ્યાં આમ જુઓ 
તો રંગભૂવમના ઉદ્ય સા્રે જ જોિા મળરે છરે. અગાઉ આપણરે ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીના ત્રણ 
મહાન નાટ્યકારોની િાત કરી. ઇવસકલસ, સૉફો્લીઝ અનરે ્યુકરવપડીઝ, આ 
ત્રણરે્યમાં સૌ્ી મહાન ભલરે સૉફો્લીઝ ગણા્યો હો્ય પરંતુ રંગમંચ પર િાસત-
િિાદના વિકાસના ઐવતહાવસક સંદભ્મમાં જોઈએ તો ્યુકરવપડીઝનું ્યોગદાન 
અત્યંત મહતિપૂણ્મ છરે. િાસતિિાદનરે જો આધુવનકતા સા્રે સીધો સંબંધ હો્ય તો 
્યાદ રાખિું જોઈએ કરે અઢી હર્ર િષ્મ પહરેલાં ્ઈ ગ્યરેલો ્યુકરવપડીઝ (ઈ. સ. 
પૂિવે 485–406) વિશ્વરંગભૂવમ પર આધુવનક નાટકના જનક તરીકરેનું આદરપૂ-
ણ્મ સ્ાન પામ્યો છરે. કોઈકરે સાચું જ કહું છરે કરે ‘્યુકરવપડીઝના પ્રદાનનરે લીધરે આ 
જગત અગાઉની તુલનામાં િધારરે  વિનમ્ર, પ્રરેમાળ, િધારરે  માનિી્ય અનરે સિ્મસ-
માિરેશક બન્યું’. લરેખકોમાં એ કદાચ સિ્મપ્ર્મ હતો જ રે આજ્ી અઢી હર્ર િષ્મ 
પહરેલાં તરેના લરેખન અનરે વિચારો દ્ારા પોતાના દરેશની સીમાઓનરે ઓળંગીનરે 
સમસત વિશ્વનો ઉમદા નાગકરક બની શ્્યો.

ઇવસકલસ અનરે સૉફો્લીઝની તુલનામાં ્યુકરવપડીઝનાં નાટકો સા્રે આજ રે 
પણ આપણરે આપણી ર્તનરે િધારરે  જોડી (correlate) શકીએ. તરેિી જ રીતરે તરેનાં 
પાત્રો કરે વિષ્યિસતુ સા્રે પણ તાદાતમ્ય કરે પોતાપણં (identify) સાધી શકીએ. 
્યુકરવપડીઝનરે દરરેક મનુષ્ય પ્રવત અનરે ખાસ તો પીકડતો પ્રવત શ્દ્ધા અનરે અનુકંપા 
હતી. મનુષ્યોમાં પણ ખાસ કરીનરે સ્ત્રીઓ પ્રત્યરે તરેનરે વિશરેષ પક્ષપાત હતો. એ 
કાળરે પણ તરે સપષ્ જોઈ શકરેલો કરે વપતૃસતિાક સમાજમાં સ્ત્રીનરે મનુષ્ય તરીકરેનું 
ગૌરિ આપિામાં ન્ી આવ્યું. એિી જ રીતરે તરેની દૃવષ્એ ગુલામો પણ ખરીદ-
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િરેચાણની બર્રુ ચીજ નહોતી પરંતુ બીર્ સૌ જ રેિા જીિતાર્ગતા માનિીઓ 
હતા. ્યુકરવપડીઝ પોતરે પણ એ જ ગ્ીક સમાજમાં રહરેતો હતો ર્યાં લોકોનરે ગ્ીક 
દંતક્ાઓ માટરે પારાિાર શ્દ્ધા અનરે આદર હતાં. અનરે છતાં એક બુવદ્ધિાદી 
અનરે ખાસ તો માનિતાિાદી કવિ હોિાનરે નાતરે ્યુકરવપડીઝ એ દંતક્ાઓનરે 
પરંપરાગત આસ્ા અનરે અંધભવ્ત્ી તરેના નાટકોમાં ઢાળિા હરવગજ તૈ્યાર 
નહોતો. તરેણરે માત્ર િાતા્મતતિ જ ત્યાં્ી લીધું અનરે તરે સમ્યની પકરવસ્વતના 
સંદભ્મમાં તરેનું નિું મૌવલક અ્્મરટન ક્યુાં.

્યુકરવપડીઝ પહરેલો એિો આધુવનક નાટ્યકાર છરે જ રે નાટકમાં ્પલૉટના 
મહતિનરે કરેનદ્રમાં સ્ાપરે છરે અનરે એટલી જ બીજી અગત્ય આપરે છરે સૂક્મ, અભ્યા-
સાતમક પાત્રાલરેખનમાં. (આગળ ઉપર આ જ પ્રકારનાં બારીક પાત્રાલરેખનનો 
આગ્હ ઝોલા અનરે ઇબસનરે સરેિરેલો તરેની િાત આિશરે.) નાટકમાં તરેના બરે પૂિ્મજ 
લરેખકોનરે મુકાબલરે ઉચચ આદશ્મ કરે ઉમદા હરેતુ હોિાની ઝંઝટ છોડીનરે ્યુકરવપડી-
ઝરે ફ્ત વ્યવ્તના આંતકરક સંરષ્મ પર જ ધ્યાન આ્પ્યું. તરેનાં પાત્રો માનિજી-
િનમાં જોિા મળતી તમામ અધૂરપો્ી ભરરેલાં છરે. અગાઉનાં ગ્ીક નાટકોમાં 
જોિા મળરેલાં પ્રતાપી અનરે ઉદાતિ ચકરત્રોની (Heroic and noble characters-
ની) આશા જો ્યુકરવપડીઝનાં પાત્રોમાં રાખિામાં આિરે તો વનષફળતા જ મળરે. 
દા.ત., ઇલરે્ટ્રા, ઑરરેસટસ, મીકડ્યા જ રેિાં intense psychological characters 
તરેણરે આલરેખ્યાં. ફ્ૉઇડરે તો રણાં િષયો પછી માનિસંબંધો પર વ્યવ્તની કામુકતા-
(libido)ના પ્રભાિની િાત કરી. પરંતુ ્યુકરવપડીઝરે તો ઈ. સ. પૂિવે્ી તરેનાં 
નાટકોમાં ‘કામિાસના એક પ્રબળ જીિનઊર્્મ – એક પ્રબળ શવ્ત’ તરીકરે પ્ર-
સ્ાવપત કરી દીધરેલી. તરેણરે ભારપૂિ્મક કહરેલું કરે માનિર્ત આ સત્યનરે પાપ કરે 
દૂષણ સમજીનરે કા્યમ માટરે આંખ આડા કાન નહીં કરી શકરે.

‘Medea’ જ રેિા તરેના પ્રવસદ્ધ નાટકમાં પાત્રનું ઊંડુ ંમનોવિશ્રેષણ અ્િા 
પછીના સમ્યગાળામાં એવમલ ઝોલાએ ચીંધરેલ પ્રાકૃવતક વિજ્ાનની શરતોનરે 
નાટકોમાં લાગુ પાડિાની િાત પણ ્યુકરવપડીઝની કલમરે વસદ્ધ કરી આપી. સા-
માવજકઆવ્્મકરાજકી્ય પકરિરેશ (physical environment) એ િાસતિિાદનરે 
જોિા સમજિાની એક મહતિની શરત છરે. તરે રીતરે જોતાં ્યુકરવપડીઝનાં નાટકો 
classic શ્રેણીનાં હોિા છતાં આજ રે પણ સામાવજક–રાજકી્ય અનરે નૈવતક દૃવષ્એ 
એકદમ સુસંગત લાગશરે. સામાવજક–રાજકી્ય ટીકાકટ્પપણ અ્િા આસપાસ-
ની પકરવસ્વતનું આજના સંદભ્મમાં િરેધક વિિરેચન તરેનાં નાટકોનો અવભન્ 
કહસસો છરે. દા.ત.,  તરેના નાટક ‘Trojan Women’ દ્ારા ્યુકરવપડીઝ Military 
aggression (લશકરી આરિમણ), Destruction of war (્યુદ્ધની વિનાશકતા) 
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અનરે Colonialis- (સામ્રાર્યિાદ)નાં દૂષણો અંગરે િાત કરરે  છરે. કોઈ પણ વ્યવ્ત 
ગ્ીક સાકહત્ય, ગ્ીક તતિવચંતન અનરે ખાસ તો ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીઝનો ઊંડો અભ્યાસ 
કરશરે તો એ બધાંમાં તરેનરે ્યુકરવપડીઝ રણો જુદો અનરે પ્રગવતશીલ લાગશરે. તરેનાં 
પાત્રોમાં ભવ્યતા ઓછી પણ લાગણીની ઉતકટતામાં કરે વનણ્મ્યશવ્તમાં એના 
પુરોગામી નાટ્યકારો કરતાં િધારરે  ગાઢ અસર કરી ર્્ય છરે. એટલા માટરે એક 
વિિરેચકરે સાચું જ કહું છરે કરે Remove Euripides, and the modern theatre 
cease to exist.

આમ ચોક્સ કહી શકા્ય કરે ઈ. સ. પૂિવે પાંચમી સદીમાં ્યુકરવપડીઝરે િા-
સતિિાદનો પા્યો નાખ્યો. તરેનાં નાટકો બુવદ્ધનરે સતરેજ–સર્ગ કરી શકરે એટલાં 
સક્ષમ છરે. તરેની જીિનદૃવષ્ 18મી–19મી સદીના બુવદ્ધિાદી નાટ્યલરેખકોનરે 
મળતી આિરે છરે જ રેઓ આધુવનક િાસતિિાદનો પા્યો નાખિા માટરે જિાબદાર 
હતા. તરેના જમાનામાં ્યુકરવપડીઝરે બધા્ી નોખો ચીલો ચાત્યયો અનરે પકરણામરે 
તરેના જીિન દરવમ્યાન જ એ સમાજમાં ભારરે  અવપ્ર્ય ્ઈ પડ્ો; પરંતુ મૃત્યુ 
બાદ લોકોએ તરેનરે ખૂબ આદર અનરે ્યશ આ્પ્યાં. રહૉન ગાસનર કહરે છરે કરે ‘ઈ. 
સ. પૂ. 406માં ર્યારરે  ્યુકરવપડીઝ મૃત્યુ પામ્યો ત્યારરે  ટ્રજૅ રેડીના કલા-કસબનરે 
તરે એ વબંદુએ લઈ ગ્યો ર્યાં માનિર્તનરે ફરી્ી પહોંચિા માટરે 2000 િષ્મ 
સુધી શરે્સવપ્યરની િાટ જોિી પડી. અનરે તરેિી જ રીતરે પકરપ્િ (mature) 
કહી શકા્ય એિાં સમસ્યાપ્રધાન અનરે મનોિૈજ્ાવનક નાટકો મરેળિિા માટરે આ 
દુવન્યાએ ઇબસન અનરે તરેના અનુગામીઓની 23–24 સદી સુધી િાટ જોિી પડી.’

* * *
પ્રસતુત અભ્યાસમાં આપણો મુખ્ય હરેતુ આધુવનક િાસતિિાદના રિવમક 

વિકાસનો છરે એટલરે િચચરેના ગ્ીક રંગભૂવમ પછીનાં 1500 િષ્મના રંગભૂવમ 
ઇવતહાસમાં આપણરે વિગતરે જતા ન્ી અનરે સીધું ધ્યાન આપીએ છીએ િાસત-
િિાદના આરંભકાળના સાકહત્ય પર. 1880્ી શરૂ ્્યરેલું આધુવનક િાસતિિા-
દી શૈલીનું નાટ્યસાકહત્ય વશખરોનું સાકહત્ય ન્ી પણ તળરેટીમાં રહરેલી સમ્ળ 
ધરતીનું સાકહત્ય છરે. આ સાકહત્યમાં કદાચ એટલી ઊંચાઈ નહીં હો્ય પણ 
ચોતરફનો ફરેલાિ – સિ્મવ્યાપકતા જરૂર છરે. આધુવનક િાસતિિાદી સાકહત્યની 
તરે એક મ્યા્મદા ગણી શકા્ય; પરંતુ એ જ તરેની વિશરેષતા પણ રહી છરે. આધુવનક 
નાટકોમાં ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીઝ જ રેિી ઊંચાઈ કરે ભવ્યતા ભલરે ન હો્ય પરંતુ એ નાટકો 
એક સામાન્ય માણસના રોવજદંા જીિનનરે સપશ્મતી સમસ્યાઓનરે ઉર્ગર કરતાં 
હોિા્ી પ્રરેક્ષકોનરે તરે િધારરે  વનકટનાં નરે પોતીકાં અનુભિા્ય છરે. માનિિસિાટ 
ઊંચરે વશખરો પર નહીં પણ નીચરે તળરેટીમાં, ખીણોમાં અનરે સમ્ળ ધરતી પર 
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જ પાંગરરે  છરે. આધુવનક િાસતિિાદી નાટક આ બહુસંખ્યક સાધારણ માણસોના 
જીિનનું નાટક છરે; વશખર પર પહોંચરેલા ગણ્યાગાંઠા પ્રતાપી માણસોનું નહીં. 
આ્્મર હોપકકનસ નામનો એક નાટ્યવિદ કહરે છરે કરે ‘અંતરે તો ઉતિમ નાટ્યસાકહ-
ત્ય એ જ છરે કરે જ રે સમસત માનિર્વતનરે જીિન અંગરેની િધુ ઉમદા સમજણ, 
િધુ ઊંડી સામાવજક વનસબત અનરે પ્રત્યરેક માનિહૃદ્યમાં િધુ સકહષણતા અનરે 
અનુકંપા કરેળિિા તરફ દોરી ર્્ય.’

છરેલાં અઢી હર્ર િષ્મના નાટ્યસાકહત્યમાં અનરેક તબક્ાઓ આવ્યા અનરે 
ગ્યા. ઇવતહાસના આ દીર્મ કાળ દરવમ્યાન અનરેક મહાન સજ ્મકોએ વનતનિાં 
નાટકો લખ્યાં અનરે એિા જ મહાન કદગદશ્મકોએ તરેનરે ભજવ્યાં – ભવ્તપ્રધાન, 
શૌ્ય્મપ્રધાન, બોધપ્રધાન, લાગણીપોચાં, શ્દ્ધા–અંધશ્દ્ધા્ી ભરરેલાં, વ્યંગ અનરે 
ઠઠ્ો કરતાં, ન્યાાં સ્ૂળ હલકાં પ્રહસન ત્ા મનોરંજન્ી છલોછલ, નાચગાન 
અનરે સમૂજનાં પૅકરેજ રૂપરે રજૂઆત કરતાં (Voudeville), આ બધાં ઉપરાંત 
બુવદ્ધિાદી િાસતિિાદી, વનસગ્મિાદી, અવસતતિિાદી, અવભવ્યવ્તિાદી, ઍબસડ્મ 
િગરેરરે  શૈલીઓ પણ નાટ્યલરેખનના લાંબા ઇવતહાસમાં આિી અનરે ગઈ, પરંતુ 
ખાસ તો દર િખતરે તતકાલીન રંગભૂવમ પર પોતાનો િધતોઓછો પ્રભાિ 
પા્રતી રહી. દરરેક નિી શૈલીએ પ્રિત્મમાન શૈલીમાં્ી કરેટલુંક છોડ્ું નરે કરેટલુંક 
ઉમરે્યુાં. આમ નાટ્યકલાની લગાતારપણરે કા્યાપલટ ્ તી રહી. સતત પકરિત્મનની 
આ પ્રકરિ્યામાં એક સિ્મસામાન્ય બાબત એ રહી કરે ર્તર્તના િાદો અનરે વિ-
ચારધારા્ી પ્રભાવિત આ તમામ પ્રકારનાં નાટકોનાં કરેનદ્રમાં માનિી્ય પાસું 
(Humane Aspect) સદા્ય પ્રબળ રહરેિા પામ્યું.

પવચિમી રંગભૂવમની 25 શતાબદીઓ દરવમ્યાન જ રે કંઈ ઉતારચઢાિ 
આવ્યા તરેના ત્યાર્ી માંડીનરે આજ લગીના કાળનરે આપણરે મુખ્યતિરે ત્રણ તબ-
ક્ામાં િહેંચી શકીએ. ઈસુ પૂિવેની પાંચમી સદીનરે એ્ૅવન્યન કાળ, ઈસુ પછીની 
સોળમી સદીનો સમ્ય એવલઝાબરે્ન કાળ, 17મી સદી ફ્રેનચ ટ્રજૅ રેડીઝ. આજ રે 
આપણરે જીિીએ છીએ તરે કાળ ચો્ા રિમરે આિરે જ રે ઈ. સ. 19મી સદીના છરેલા 
દસકાઓમાં શરૂ ્્યો અનરે િચચરે કરેટલાંક વિઘનો, વિરોધો, પકરિત્મનો િગરેરરે  
આિિા છતાં હજુ સુધી તરે પૂરો ન્ી ્્યો. આધુવનક ગાળો ગ્ીક સમ્યના 
જ રેટલો જ લાંબો ટ્્યો. 17મી સદીના ફ્રેનચ કરતાં પણ લાંબો અનરે એવલઝાબરે-
્નના સમ્યગાળા કરતાં બમણો. આમ સિાભાવિક રીતરે જ આ ગાળાનું મહતિ 
અનરે તરેની અસરકારકતા પુરિાર ્ા્ય છરે.

આધુવનક િાસતિિાદી નાટકોની ખાવસ્યત તરેની વ્યાપકતા છરે. તરે મોટા 
ભાગના માનિસમૂહોનરે પોતાની સા્રે જોડરે છરે. આ શૈલી – તરેના િતિાઓછા 
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ફરેરફારો સા્રે – તમામ દરેશોમાં લોકવપ્ર્ય અનરે સિીકા્ય્મ બની છરે. ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી 
એક જ શહરેરના ગણ્યાગાંઠા સજ ્મકોનું સજ ્મન હતું. નિર્ગરણ (Reinessance) 
સમ્યગાળાનો મહાન રંગમંચ મુખ્યતિરે એવલઝાબરે્ન અનરે જ રેમસ પહરેલાના રા-
ર્યકાળ દરવમ્યાનના અંગ્રેજ સજ ્મકો બૅન જૉનસન, માલયો, શરે્સવપ્યર, બ્યુમૉનટ 
અનરે ફલરેચરનું સજ ્મન હતું. 17મી–18મી સદીમાં લૂઈ ચૌદમાના શાસનકાળ 
દરવમ્યાન ્યાદગાર નિપ્રવશષ્ (neoclassic) ફ્રેનચ ટ્રજૅ રેડી સજ ્મનાર બરે મહતિ-
પૂણ્મ લરેખકો હતા કૉનવેઈલ અનરે રરે વસન. તરેની સા્રે સા્રે 17મી સદીના એ જ 
ગાળામાં નિપ્રવશષ્ પ્રહસન – ‘neoclassic comedy’ મોવલ્યૅરરે  સજ વેલ. ર્યારરે  
આની સામરે ખૂબ જ નોંધપાત્ર ગણા્ય તરેિું આધુવનક નાટ્યલરેખન આખરેઆખા 
્યુરોપ અનરે અમરેકરકાના ખંડોમાં રચા્યું. પ્રાચીન પરંપરાગત નાટકોની તુલનામાં 
આધુવનક િાસતિિાદી નાટકોમાં સજ ્મકોના કહસસરે િૈવિધ્ય લાિી શકિાનરે પૂરતો 
અિકાશ હતો અનરે કરેટલાક ઊંચા ગર્ના સજ ્મકોએ તરેમની અનોખી શૈલી અનરે 
ભાષા દ્ારા એ પુરિાર પણ કરી આ્પ્યું. પરંતુ ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીઝ વિશરે આિું કહી 
શકા્ય તરેમ ન્ી. ગ્ીક નાટકોનરે આગળ જતાં રોમમાં અશ્ીલ અનરે વનર્્મક 
બનાિી દરેિામાં આવ્યાં. તરેિી જ રીતરે ફ્રેનચ નાટક ્યુરોપના અન્ય દરેશોના 
સામાવજક–રાજકી્ય િાતાિરણમાં પોતાની તાજગી અનરે ઉપ્યોવગતા ગુમાિી 
બરેઠુ.ં અનરે છરેલરે અંગ્રેજી નાટકરે સિ્યં ઇંગલૅનડમાં્ી જ પોતાનો પ્રભાિ ઝડપ્ી 
ગુમાિી દીધો.

્યુરોપની રંગભૂવમના ઇવતહાસની દૃવષ્એ જોઈએ તો ઈ. સ. 9મી્ી 15મી 
સદીનો ગાળો મધ્ય્યુગી નાટક(Medieval Drama)નો કહરેિા્ય છરે જ રેમાં ચચ્મના 
પ્રભુતિ હરેઠળ નૈવતકતાપ્રધાન નાટકો (Morality Plays) ચાલુ રહાં. ત્યાર બાદ 
1670્ી 1816 સુધીનો સમ્ય પુન:સ્ાપનકાળ (Restoration Period) તરીકરે 
ઓળખા્યો જ રેમાં કોંગ્ીિ અનરે શરેકરડન જ રેિા સમ્્મ નાટ્યકારોએ કૉમરેડીઝનું 
સજ ્મન ક્યુાં. 1749્ી 1885 સુધીમાં રંગદશથી નાટકો (Romantic Plays) ગરેટરે, 
વશલર અનરે વિ્ટર હુગો દ્ારા સર્્મ્યાં. 1856્ી 1900 સુધી ‘રીતભાત’નાં 
પ્રહસનો (Comedy of Manners) ઑસકર િાઇલડ, સમરસરેટ મૉમ, નોઍલ 
કાિડ્મ, કૉફમરેન અનરે બૅહરમરેનની કલમરે લખા્યાં. 1860્ી 1910 સુધી ઇબસન, 
સટ્રીનડબગ્મ, ચરેખૉિ અનરે ટૉલસટૉ્ય જ રેિા લરેખકોએ િાસતિિાદી રંગમંચ સર્યયો 
(જ રે સમ્યગાળો આપણા આ અભ્યાસના કરેનદ્રમાં છરે.) અનરે છરેલરે 1919્ી 1939 
દરવમ્યાન ફરી એક િાર રંગદશથીિાદ – રોમૅવનટવસઝમ પ્રચલનમાં આવ્યો. આ 
વન્યો-રોમૅવનટવસઝમ એટલરે કરે નિ-રંગદશથીિાદના અગ્રેસર નાટ્યકારો હતા મરે-
ટરવલંક, ઍન્ુનઝીઓ અનરે ્યીટસ, અનરે તરેમના પછી જમ્મનીમાં ઇરવિન વપસકરેટર 
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અનરે બટયોલટ બ્રેખતરે સામાવજક–રાજકી્ય પકરવસ્વતનરે મહતિ આપીનરે ‘એવપક 
વ્્યરેટર’(Epic Theatre)ની રિાંવતકારી વિભાિના અમલમાં મૂકી.

વિગતિાર જોઈએ તો 19મી સદી દરવમ્યાન સમસત ્યુરોપમાં સૌપ્ર્મ 
િાર આધુવનક નાટકોના છૂટાછિા્યા પ્ર્યોગો ્્યા. માનિજીિનની અિનિી 
સમસ્યાઓ ઉપર વિશ્રેષણાતમક િાસતિિાદી આધુવનક નાટકોનો ઉદ્ય 
વિવધસર રીતરે 1870–80 દરવમ્યાન સકરેવનડનરેવિ્યાના દરેશોમાં અનરે તરે પણ મુ-
ખ્યતિરે નૉિવેના હરેનકરક ઇબસન અનરે સિીડનના ઑગસટ સટ્રીનડબગ્મના હા્રે ્્યો. 
તરેની સા્રે ફ્ાનસમાં પણ  અલબતિ આ બંનરે્ી સહરેજ ઓછી પણ  રણી મહ-
તિપૂણ્મ ગુણિતિા ધરાિતા અનરેક નાટ્યસજ ્મકો સકરિ્ય ્્યા જ રેમાં મુખ્યતિરે હૅનરી 
બૅક, મધ્ય ્યુરોપમાં હૉ્પટમરેન અનરે ફ્રેનક વિડકૅીનડ, રવશ્યામાં ટૉલસટૉ્ય, ચરેખૉિ 
અનરે ગોકથીએ િાસતિિાદી રંગભૂવમનરે વનવચિત રાટ આપિાનું પ્રશંસની્ય કામ 
ક્યુાં. િાસતિિાદી શૈલીમાં કાળરિમરે અનરેક પકરિત્મનો આવ્યાં. જ રેમ કરે ફ્ાનસમાં 
આ શૈલી િધુ ચુસત, લારિપૂણ્મ અનરે મુદ્ાસરની બની. રવશ્યન સાકહત્યમાં જોિા 
મળતું માનિી્ય પાસું તરેનાં નાટકોમાં પણ ઊજળું અનરે ધ્યાનાકષ્મક બન્ંુય. આ્ય-
લૅ્મનડમાં ્યીસટ, વસનજ અનરે ઑકરેસીનાં નાટકોમાં કાવ્યતતિનો વિકાસ ્્યો. 
અમરેકરકાનાં નાટકોમાં િાસતિિાદી શૈલી િધુ ચુસત, દૃઢ, સ્ા્યી અનરે અસરદાર 
બની. ઇંગલૅનડનાં બના્મડ્મ શૉ, વપ્રસટલી અનરે ગાલસિધથી જ રેિાનાં નાટકો હાસ્ય, 
વ્યંગ, રહસ્ય અનરે બુવદ્ધચાતુ્ય્મનરે કરેનદ્રમાં રાખી નાટ્યરસ વિકસાિિામાં સફળ 
રહાં. આ રીતરે સમગ્ ્યુરોપખંડમાં જુદા જુદા સજ ્મકોએ લખરેલ આધુવનક 
નાટકોનાં પોતપોતાનાં આગિાં લક્ષણો પ્રત્યરેકની આગિી ઓળખ પ્રસ્ાવપત 
કરતાં રહાં.

1905માં ફ્ાનસમાં આધુવનક નાટ્યસાકહત્યમાં િાસતિિાદ્ી પણ નોખો 
એક નિો પ્રિાહ અવભવ્યવ્તિાદ (Expressionism) નામરે શરૂ ્્યો જ રેની 
આગિી ઓળખ બરેવલજ્યમના પ્રતીકિાદી લરેખક મરેટરવલંક અનરે ફ્ાનસના નિ-
-રંગદશથી (Neo-romantic) નાટ્યકાર એડમંડ રોસટાંડરે ઊભી કરી. તરે શ્રેણીમાં 
આિનાર બીર્ નાટ્યકારો હતા જમ્મનીમાં ર્યૉજ ્મ કૈઝર, અનસટ્મ ટૉલર અનરે 
ફ્રેનક વિડકીનડ; ઇટાલીનો ગરેવબ્્યલ ઍન્ુનઝીઓ. િાસતિિાદ્ી નોખા ઊઠરેલા 
આ સૂરનો અસરકારક પડરો પાડ્ો ઇટાલીના બીર્ એક વનરાળા સજ ્મક 
લુઈજી વપરાનદરેલોએ અનરે સપરેનના ગાવસ્મ્યા લૉકા્મએ. ત્યાં્ી આગળ િધીનરે તરેની 
અસરો પડી આઇરીશ નાટ્યકારો ્યીટસ, વસનજ અનરે ઑકરેસી પર, અંગ્રેજી 
નાટ્યકાર જ રેમસ બરેરી પર, અમરેકરકાના ્ોન્મટન િાઇલડર, ્યુવજન ઓ’વનલ, 
આ્્મર વમલર અનરે ટરેવનસી વિવલ્યમસ પર. એક પણ પવચિમી દરેશ એિો ન રહો 
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જ રેણરે આ કલપનાશીલ રંગભૂવમ તરફ પોતાનો સજ ્મનાતમક પ્રવતભાિ સકરિ્યપણરે 
ન આ્પ્યો હો્ય.

એ િાત ખરી છરે કરે પ્રાચીન કાળના મહાન ભવ્ય નાટ્યસાકહત્યની તુલનામાં 
િાસતિિાદ શ્રેણીનાં આિતાં આ નાટકો – તરેનું ક્ાતતિ, તરેની ભાષા અનરે તરેના 
વિસમ્યકારક તરેમજ સંમોહક રૂપકો્ી મઢરેલી નિીનતમ શૈલીના સંદભવે વનવચિ-
તપણરે ઊણાં ઊત્યાાં. છતાં્ય એ કબૂલ કરિું પડરે કરે આ સમગ્ નાટ્યસાકહત્યની 
અવભવ્યવ્તિાદી શૈલી પર તાજગીસભર નાટ્યસજ ્મકોનો કાવ્યાતમક ભાિ 
સતત આચછાકદત રહરેિા પામ્યો. િાસતિિાદી લરેખનની સા્રે કવિતાનો એિો 
્યુવ્તસભર સમનિ્ય કરા્યો કરે જ રેમાં ગદ્ સા્રે કવિતા સહજ રીતરે ભળી ગઈ. 
એમ પણ કહી શકા્ય કરે નાટકનું મૂળ તતિ કાવ્યાતમક હોિાનરે કારણરે એક નિા 
પ્રકારનું નાટ્યલક્ષી ગદ્ અવસતતિમાં આવ્યું. આધુવનક નાટ્યકારોની વભન્ 
વભન્ રસરુવચનરે કારણરે અનરેક ર્તનાં નાટ્યસિરૂપો અનરે શૈલીઓનું વ્યાપક 
ખરેડાણ ્્યું.

આ નિા રંગમંચની અિનિા પ્ર્યોગો કરતા રહરેિાની ઇચછાશવ્તની સર-
ખામણીએ પુરાતન વશષ્ રંગભૂવમ સારી એિી રૂકઢચુસત અ્િા પરંપરાઓ્ી 
બંધા્યરેલી હતી. તરે કાળરે કોઈ લરેખક પૂિ્મવનધા્મકરત માગ્મનરે ચાતરિાનો વિચાર 
સુધધાં નહોતો કરી શકતો. ર્યારરે  અહીં્યાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્ર્યોગો–અખતરા 
કરી શકિાનરે દરરેક દરેશનો નાટ્યસજ ્મક મુ્ત હતો. પકરણામરે રંગભૂવમ પર શરૂ-
આતમાં અિનિાં એકાંકી નાટ્યસિરૂપનો વિકાસ ્્યો. નાટકના સિરૂપમાં ફ્ત 
બરે પાત્રો િચચરે કોઈ મુદ્ા પર બૌવદ્ધક ચચા્મ–વિિાદ મૂકિા શ્્ય બન્યાં. સા્રે 
સા્રે નૈસવગ્મક અનરે છતાં કાવ્યાતમક નાટકનરે ગવત મળી. નાટકનરે ‘A slice of 
life’, સાક્ષાત્ વજિાતા જીિનનો જ એક ટકુડો માનીનરે તરેનરે િાસતવિક 
અવભવ્યવ્ત મળી. કરેિળ પ્રરેક્ષકોનરે સ્ૂલ મનોરંજન મળરે તરે હરેતુ્ી મારીમચડીનરે 
સનસનાટી જગિતા ્પલૉટની રચના કરિામાં્ી કંઈક નિું લખિા માંગતા સજ ્મ-
કોનરે આઝાદી મળી. તરે ઉપરાંત ટોળાં કરે સમૂહનું નાટક, સમૃવત કરે સંસમરણો 
િાગોળિાનું નાટક, ‘નાટકની અંદર નાટક’ (play within play) િગરેરરે  પ્રકારના 
પ્ર્યોગો શ્્ય બન્યા. અહીં એિો દાિો ન કરી શકા્ય કરે આ તમામરેતમામ 
તરકીબો આ નિા નાટ્યકારોએ જ પહરેલિહરેલી િાર ખોળરેલી. છતાં એમ તો 
ચોક્સ કહી શકા્ય કરે પહરેલી િાર કોઈ જ ર્તના પૂિ્મગ્હ કરે વિરોધની પરિા 
ક્યા્મ િગર તરેઓએ સિતંત્ર રીતરે પોતાની સજ ્મકતાનરે કામરે લગાડી અનરે સતત 
િાસતવિક જગતનરે કરેનદ્રમાં રાખતી વિવિધ પ્રકારની નાટ્યલરેખનકલા આતમસાત્ 
કરી.
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બીજુ ંએ કરે આ તમામ આધુવનક નાટ્યકારોનું જ્ાન ફ્ત રંગભૂવમ પૂરતું 
સીવમત નહોતું. જ્ાનવિજ્ાનના ક્ષરેત્રરે ્્યરેલી નિી શોધખોળોના સંદભવે તરેમનાં 
જ્ાન અનરે સમજણની વક્ષવતજો રણી વિસતરરેલી. તરેમનરે મન રંગભૂવમ એક વિચા-
રસંપ્રરેષણ માટરેનું સૌ્ી િધુ અસરકારક માધ્યમ હતું. પકરણામરે આ નાટ્યકારોએ 
સમાજવિજ્ાન, મનોવિજ્ાન, પ્રકૃવતવિજ્ાન, જીિવિજ્ાન, તતિવિજ્ાન િગરેરરે  જ્ાન-
શાખાઓમાં્ી નીપજ રેલા નિા વિચારો અનરે વસદ્ધાંતોનરે પોતાનાં નાટકોમાં સહજ 
રીતરે ભરેળિી દઈનરે પરોક્ષ રીતરે તરેનો પ્રચાર–પ્રસાર ક્યયો. તરેમાંના કરેટલાક સજ ્મકો 
તો જુદા જુદા વિષ્યો પરની રવનષ્ઠ તાલીમ મરેળવ્યા પછી નાટ્યલરેખનક્ષરેત્રરે પ્રિરે-
શરેલા. જ રેમ કરે ઇબસન ફામ્મસીનું ભણરેલો. સટ્રીનડબગ્મ રસા્યણશાસ્ત્ર અનરે 
‘Sementics’ (શબદનો ઉતપવતિ અનરે તરેના વિકાસનરે લગતું ‘અવભધાશાસ્ત્ર’) 
ભણરેલો. હૉ્પટમરેન વિજ્ાન અનરે ખગોળશાસ્ત્ર ભણરેલો. ગાલસિધથી કા્યદાનો 
વનષણાત હતો. ચરેખૉિ, વસનતઝર અનરે સમરસરેટ મૉમ મરેકડસીનના અભ્યાસીઓ 
હતા. વપરાનદરેલો, કૉપરેક અનરે સાત્ર્મ, તતિજ્ાન અનરે માનસશાસ્ત્ર ભણરેલા બના્મડ્મ 
શૉએ અ્્મશાસ્ત્ર અનરે સંગીતનો અભ્યાસ કરરેલો. સાત્ર્મ, ગોકથી, લૉકા્મ જ રેિા રણા 
સજ ્મકો તરેમની કારકકદથીના કોઈના કોઈ સમ્યરે રાજકારણ ત્ા ર્હરેરજીિન 
સા્રે સંકળા્યરેલા. આ લરેખકોએ હાસ્ય, પ્રણ્ય, િરેદના, સંરષ્મ િગરેરરે  િષયો્ી 
િણાતી આિરેલી લાગણીઓની સા્રે સા્રે તરેમનાં નાટકોમાં મુખ્યતિરે િાસતિિા-
દના પા્યારૂપ એિું, બુવદ્ધ(reasoning)નું તતિ દાખલ ક્યુાં.

આ નાટ્યકારોએ કરેિા કરેિા ઊંચા ગર્ના વચંતકો, દાશ્મવનકો અનરે માનસ-
શાસ્ત્રીઓના વિચારોનરે પોતાનાં નાટકોમાં અસરકારક રીતરે િણી લીધા! આ 
વચંતકો હતા : શૉપરેનહૉર, વનતઝરે, કકક્મગાડ્મ, હૅગલ, ડાવિ્મન, માક્મસ, ફ્ૉઇડ, 
રહૉન સટઅુટ્મ મીલ, ઑગસટ કૉમટરે, ્લૉડ બના્મડ્મ િગરેરરે . કરેટલાંક નાટ્યકારોએ 
તો આ મહાન વચંતકોના વિચારનરે સીધરેસીધા ઉઠાિી લઈનરે તરેમનાં નાટકો લખ્યાં 
છરે એિો એક આક્ષરેપ પણ તરે કાળરે કરિામાં આિરેલો. મરે્સબી્યર બહૉમ નામના 
તરે સમ્યના ખૂબ ર્ણીતા કાટૂ્મવનસટરે આ તમામ આધુવનક નાટ્યકારોની ઠરેકડી 
ઉડાિિા માટરે એક ખાસ કાટૂ્મન બનાિરેલું, જ રેમાં એિું દશા્મિિામાં આિરેલું કરે 
બના્મડ્મ શૉ જ રેિો દરેખાતો એક િરેપારી કપડાં્ી ભરરેલું પોટલું ઊંચકીનરે 19મી 
સદીના વિખ્યાત વિિરેચક ર્યૉજ ્મ બ્ાનડીઝ પાસરે િરેચિા આિરે છરે. એ િરેપારીના 
ઠઠ્ાવચત્ર (caricature) પર લખ્ંુય છરે ‘વિચારોનો િરેપારી’ (A Merchant of 
Ideas). શરૂમાં બ્ાનડીઝ એ પોટલાંની કકંમત પૂછરે છરે તો શૉ જિાબ આપરે છરે : 
‘Immortality’ (અમરતા). બ્ાનડીઝ પોટલું ખોલીનરે એક પછી એક કપડુ ંજુએ 
છરે નરે આચિ્ય્મ પામતાં કહરે છરે : ‘આ તમારો માલ જ ન્ી. આ બધાં કપડાં તો 



82 મરેરાણીચકરત

મારાં ર્ણીતાં લાગરે છરે. આમાં શૉપરેનહૉરનો ડગલો છરે, ઇબસનની બંડી છરે. 
વનતઝરેનું પાટલૂન છરે. ડાવિ્મનની ટોપી છરે. ફ્ૉઇડનું ખમીસ છરે...’ ત્યારરે  િચચરે્ી તરેનરે 
રોકતાં પરેલો બના્મડ્મ શૉ જ રેિો દરેખાતો િરેપારી કહરે છરે કરે ‘હા, હા, એ બધી િાત 
સાચી. પણ અહીં તો જુઓ! આ બધાં કપડાં પર ્્યાંક ્્યાંક ્ીંગડાં પણ 
મારરેલાં છરે! (અનરે તમારરે  એ માટરે ખાસ દાદ આપિી જોઈએ કરે કમસરે કમ એ 
્ીંગડાં બધાં મારાં – એટલરે કરે માત્ર એટલું જ મારંુ પોતાનું – મૌવલક છરે!)’ આ 
ધારદાર કટાક્ષ સા્રેની રમૂજ છતાં અંતમાં એ કબૂલ કરિું જ પડરે કરે એ 
ગાળાના સમગ્ આધુવનક નાટ્યસાકહત્યનો અસાધારણ પ્રભાિ રંગભૂવમ પર 
પડરેલો.

* * *
જીિન જ રેિું છરે તરેિું, સચચાઈની લગોલગ દશા્મિિાના પ્ર્યતનોનરે કારણરે 

આધુવનક નાટક લગભગ ગદ્માં જ રચા્યું. એ prose (ગદ્) બન્યું પણ prosaic 
(શુષક કરે નીરસ) બન્યું એમ કોઈ નહીં કહી શકરે. હા, એ િાત ખરી કરે તરેઓએ 
એિી મહાન કદવ્ય નાટ્યકૃવતઓ ન્ી રચી જ રેનું અંતરતતિ મહાન કાવ્ય દ્ારા 
અવભવ્યવ્ત પામતું હો્ય. કારણ કરે નિલક્ાની તુલનાએ નાટક એક ખાસ 
વિચાર કરે વિષ્ય પર કરેવનદ્રત, રનીભૂત (concentrated, condensed) તરેમજ 
પસંદગી્યુ્ત (selective art-form) સાકહત્યકલા-સિરૂપ છરે. નાટક તરેના સિરૂ-
પગત જ કાવ્યનો અનુભિ કરાિી શકિાનરે સક્ષમ છરે. અનરે તરે્ી જ કદાચ 
જગતના મોટા ભાગના મહાન નાટ્યકારો મૂળમાં કવિ છરે. પવચિમના હોમર, 
સૉફો્લીઝ, ગરેટરે, શરે્સવપ્યર અનરે ઇબસન્ી માંડીનરે ભારતના કાવલદાસ અનરે 
ટાગોર સુધીના પ્રાચીન અનરે અિા્મચીન કવિ–નાટ્યકારોએ ગદ્ તરેમજ પદ્ 
અ્િા અપદ્ાગદ્માં તરેમનાં નાટકોની રચના કરરેલી છરે. પરંતુ તરે પછીની સદીના 
કોઈ જ આધુવનક નાટ્યકારો સૉફો્લીઝ કરે શરે્સવપ્યરની ઊંચાઈનરે આંબી 
શ્્યા ન્ી. આધુવનક નાટકના કરેટલાક આલોચકો તો અવતશ્યોવ્ત ક્યા્મનો 
આરોપ સિીકારી લઈનરે પણ એિો પ્રામાવણક અવભપ્રા્ય ધરાિરે છરે કરે ‘ઉતિમમાં 
ઉતિમ ગણા્યરેલ આધુવનક નાટકમાં્ી તમનરે એક પણ એિો ્યાદગાર ફકરો 
િાંચિા નહીં મળરે જ રે એ્રેનસ કરે એવલઝાબરે્નના સમ્યગાળાનાં લખા્યરેલાં 
નબળાં ગણા્યરેલાં નાટકોમાં્ી પણ મળી આિરે!’

પરંતુ આ ટીકા નાટકમાં રહરેલાં સાકહવત્યક અ્િા ભાષાકી્ય મૂલ્યનરે સાિ 
નોખું તારિીનરે કરિામાં આિરેલી છરે. માનિસમાજની આવ્્મક, સામાવજક અનરે 
બૌવદ્ધક ભૂવમકા બદલાિાની સા્રે જ કલાની અવભવ્યવ્તશૈલીના માપદંડ પણ 
ધરમૂળ્ી ફરવજ્યાતપણરે બદલા્ય. જૂનાં અનરે આધુવનક નાટકોની ભાષાની 
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તુલનાતમક મુલિણી ર્યારરે  કરીએ ત્યારરે  તરે પૃ્ક્ (isolated) રીતરે નહીં કરતાં 
નાટકની સમગ્તાનરે લક્્યમાં લઈનરે તરેમજ જ રે તરે સ્ળકાળના સંદભ્મમાં જ કરિી 
જોઈએ.

ગદ્નરે કારણરે આધુવનક નાટકો ફ્ત િાસતવિકતા કરે સચચાઈની વનકટ 
ન્ી પહોંચ્યાં પણ લરેખનની વિગતોમાં તરેઓ િધારરે  સપષ્, ચોક્સ અનરે મુદ્ાસ-
રનાં બન્યાં. પ્રાચીન નાટકોમાં િપરાતાં મોટા મોટા શબદો, અલંકારો, ઉપમાઓ, 
ભવ્ય લાગતા દીર્મ સંિાદો, ્્યારરેક તો અકારણનું લંબાણ, ભાિિાહી આતમ-
મં્ન િગરેરરે  બાબતોનરે આધુવનક નાટ્યકારોએ દૃઢતા્ી વતલાંજવલ આપી. 
આધુવનક નાટ્યકલાએ લરેખકોનરે પરોક્ષ ક્ાક્ન (narrate) કરિાનરે બદલરે તરેની 
કૃવતઓનરે નાટ્યાતમક (dramatise) બનાિિાની ફરજ પાડી. તરેનરે કારણરે 
અગાઉની તુલનાએ િધુ તક્મસંગત અનરે પ્રતીવતકર નાટકો લખા્યાં. ભાષાકી્ય 
તડકભડક સા્રે ઉચચારાતા સંિાદોના ધિવન્ી પ્રરેક્ષકોનરે સતબધ અનરે સંમોકહત 
કરી દરેનાર અગાઉનાં નાટકોનરે સ્ાનરે એકદમ જરૂરી, િાજબી મુદ્ાસરની તરેમજ 
ગળરે ઊતરરે  તરેિી અનરે છતાં્ય અનુભિમાં ચોટદાર એિી રોવજદંા જીિનનરે પ્રવત-
વબંવબત કરતી સહજ–સિાભાવિક સંિાદશૈલીનો ઉપ્યોગ પ્રરેક્ષકોમાં િધારરે  સિી-
કા્ય્મ બન્યો. નાટકનરે એક ઉચચ કલાસિરૂપની મહદ્ ઊંચાઈએ પહોંચાડિામાં 
ગદ્ાતમક સંિાદશૈલી કદાચ ્ોડીક અિરોધક નીિડી શકરે; પરંતુ બદલા્યરેલ 
સ્ળકાળના સંદભ્મમાં કલાની સા્રે સા્રે વિચારના સંપ્રરેષણની પણ એટલી જ 
જરૂર હતી અનરે તરે મામલરે ગદ્નો ઉપ્યોગ લરેખકો માટરે એક અવનિા્ય્મ વશસત 
(discipline) પણ હતી અનરે પડકાર (challenge) પણ!

િાસતિિાદ ્્યાં હો્ય છરે? શું તરેનો સંબંધ તતકાલીન સમ્ય, સ્ળ, ભાષા, 
પકરવસ્વત અનરે સમાજની ધારણાઓ સા્રે હો્ય છરે? શું આજના નાટ્યકારો આ 
િાત સમજ રે છરે અનરે ગત િષયોના લરેખકો તરેના્ી સાિ અર્ણ હતા? કોણ કહી 
શકરે કરે સૉફો્લીઝ કરે શરે્સવપ્યર તરેમનાં નાટકોમાં જ રે વિચાર મૂકતા હતા તરેનરે 
તતકાલીન સમ્ય અનરે પકરવસ્વત સા્રે કોઈ લરેિાદરેિા નહોતી? શું માત્ર ભવ્ય 
આલંકાકરક પદ્શૈલી િાપરતા એ લરેખકો જીિનના ્ય્ા્્મ્ી અર્ણ હતા અનરે 
કોઈ આકાશી સિ્પનાંઓમાં વિહરતા રહીનરે જ નાટકોનું સજ ્મન કરતા હતા? 
વબલકુલ નહીં. ગદ્ હો્ય, પદ્ હો્ય કરે અપદ્ાગદ્, કવિતા હો્ય કરે શુષક જણાતા 
ગદ્ ફકરા, ભવ્ય આલંકાકરક ભાષા હો્ય કરે સીધીસાદી બોલચાલની ભાષા, 
નાટકમાં લોકક્ા હો્ય કરે આધુવનક ક્ા, ક્ાના કરેનદ્રમાં કોઈ રૂપક (metaphor) 
હો્ય કરે સીધીસાદી િાસતવિક ક્ા હો્ય, ક્ાના પ્રસંગો કાલાનુરિમરે હો્ય કરે હરે-
તુપૂિ્મક આડાઅિળા, પકરવસ્વત િાસતવિક હો્ય કરે અિાસતવિક – વિવચત્ર અનરે 
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અસંબદ્ધ, પ્રત્યરેક સાચો સંિરેદનશીલ નાટ્યકાર તરેના સ્ળકાળના માનિસમાજ 
સા્રે ગાઢ વનસબત ધરાિતો જ હો્ય છરે એટલરે સિાભાવિક રીતરે કોઈ પણ 
શૈલીમાં રચા્યરેલ નાટકોનો અનુબંધ તરેના પ્રરેક્ષકો સા્રે અવનિા્ય્મપણરે જોડા્યરેલો 
હો્ય છરે. િાસતિ સા્રે પનારો પાડતી સજ ્મકની પ્રવતબદ્ધતા ગાઈ–િગાડીનરે 
બોલિાની િસતુ ન્ી, એ તો કોઈ પણ સાચા સજ ્મક સા્રે સહજપણરે સંકળા્યરેલી 
હો્ય છરે.

િાસતિમાં ગત િષયોમાં ્ઈ ગ્યરેલા સૉફો્લીઝ કરે શરે્સવપ્યર જ રેિા 
લરેખકો મહાન નાટ્યકારો તરીકરે સાકહત્યના ઇવતહાસમાં સ્ાન પામ્યા તરેનું 
કારણ જ એ છરે કરે તરેઓની કૃવતઓ સ્ળ–કાળમાં સીવમત ન રહરેતાં આગળની 
તમામ સદીઓ પર છિા્યરેલી રહી. આજ રે કદાચ આધુવનક જગતમાં બીર્ 
અનરેક વિકલપો ખૂલી ગ્યા હોિા્ી વ્યાિસાવ્યક દૃવષ્એ ભલરે તરેની અગત્ય ન 
સિીકારાઈ હો્ય પણ દુવન્યાભરમાં સાકહત્ય ભણતા હર્રો–લાખો વિદ્ા્થીઓ 
તરેમજ ગંભીર અભ્યાસદૃવષ્ ધરાિતા રંગભૂવમના અગવણત કલાકારોની 
નજરમાં એ કાળના લરેખકોની અમર નાટ્યકૃવતઓ સદા્ય અગ્સ્ાનરે રહી છરે. 
કારણ કરે તરેઓ સમજ રે છરે કરે આ કૃવતઓ માનિજીિનની શાશ્વત સમસ્યાઓનરે 
બહુ વિશાળ પકરપ્રરેક્્યમાં અનરે ઊંડાણ્ી રજૂ કરિાની તાકાત ધરાિરે છરે.

એટલરે જ કહરેિા્ય છરે કરે જીિનનો ્ય્ા્્મ રજૂ કરિા માટરે િાસતિિાદ 
અ્િા ‘Realism’ શબદ અપૂરતો છરે. જ રેમ કરે અગાઉનાં ગ્ીક નાટકોમાં કોરસનો 
ઉપ્યોગ ્ તો હતો, લાંબાં સંભાષણો, સિગતોવ્તઓ કરે એકોવ્તઓનો ઉપ્યોગ 
િગરેરરેમાં્ી કશું જ િાસતવિક ન હતું. અનરે છતાં્ય એ નાટકો તરે કાળના િાસત-
િનરે, માણસનરે સપશ્મતી સમસ્યાઓનરે ધારદાર રીતરે ઉર્ગર કરતા અનરે પ્રરેક્ષકો-
નરે બરાબર સપશ્મતા એ એક નક્ર હકીકત હતી. આધુવનક નાટકો માટરે કહરેિા્ય 
છરે કરે તરે ‘photographic’ છરે તરેિી જ રીતરે ‘phonographic’ પણ છરે. એટલરે કરે 
રટના િાસતિમાં જ રે રીતરે બનરે છરે તદ્ન તરેનો જ દૃશ્યશ્ાવ્ય આભાસ ઊભો કરી 
આપરે છરે. પ્રાચીન કાળના સજ ્મકોની વિશરેષતા એ હતી કરે તરેઓ તરેમની સજ ્મનપ્ર-
કરિ્યા દરવમ્યાન જીિનની રટના, વિચાર કરે અનુભિનરે વિશુદ્ધ (distil) કરીનરે 
તરેના આખરી સતિનરે જ તરેમની આગિી શૈલીમાં રજૂ કરતા હતા. આ સતિનરે 
રજૂ કરિા માટરેનું સજ ્મનાતમક માળખું (structure or format) તરેમની પોતાની 
આગિી મૌવલકતા હતી. પરંતુ જીિનની કોઈ રટનાનરે નાટ્યસિરૂપમાં ઢાળિા 
દરવમ્યાન આધુવનક પકરભાષામાં કહીએ તો તરેનું દરેખીતી રીતરે જ એક ‘અિા-
સતવિક’ (unreal) રૂપ રડાતું હતું. આ અિાસતવિક રૂપ લરેખકનરે અવભપ્રરેત એિા 
વિચારના સંરિમણ માટરે એકદમ જરૂરી, અસરકારક રૂપ હતું. કારણ કરે આ 
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સિરૂપ પ્રરેક્ષકની સંિરેદનાઓનરે પરોક્ષપણરે છછંરેડતું હતું. પ્રરેક્ષકનાં બાહાંતરનરે 
ઝકઝોરી દરેનારો તરે એક સિ્મગ્ાહી જીિંત (organic) અનુભિ હતો.

વિિરેચક ઍલરે્ઝાંડર બા્સી આ જ િાત જરા જુદી રીતરે મૂકરે છરે : 
‘Moderns have represented dramatic experience, whereas the old-
ers have presented it’. આનો અ્્મ એટલો જ કરે આધુવનક િાસતિિાદી 
રંગમંચ (ઇબસન, ચરેખૉિ િગરેરરેનાં નાટકો) ‘Representational Theatre’ છરે. 
કારણ કરે એ તરેનાં પાત્રો અનરે રટનાઓનરે િાસતિિાદી શૈલીમાં રજૂ કરરે  છરે. અહીં 
નટોએ ધારી લરેિાનું છરે કરે સામરે પ્રરેક્ષકો છરે જ નહીં. મંચ પર રરનો સરેટ લાગરેલો 
હો્ય તો તરેની ત્રણ દીિાલો અનરે નટો માટરે ‘ચો્ી દીિાલ’ (સટરેજના મુખ્ય પડદા 
રૂપરે) અદૃશ્ય સિરૂપરે હો્ય છરે જ રે ઉપર ઊઠતાંની સા્રે જ ‘ચો્ી દીિાલ’ ખસી 
ર્્ય છરે અનરે સામરે બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકો રરમાં બનતી રટનાઓનરે ર્ણરે સાચરેસાચી 
હો્ય તરેમ વનહાળી શકરે છરે. તમામ આધુવનક િાસતિિાદી નાટકો આ પ્રકારનાં 
‘representational’ છરે. આ્ી વિપરીત, શૈલીબદ્ધ ્લાવસકલ ગ્ીક નાટકો 
અ્િા શરે્સવપ્યરનાં નાટકોની રંગભૂવમ ‘Presentational Theatre’ છરે. જ રેમાં 
નટો સીધા જ પ્રરેક્ષકો સામરે જોઈનરે સંિાદો બોલરે છરે અનરે અવભન્ય કરરે  છરે. કારણ 
કરે તરેઓ સિીકારરે  છરે કરે આ નાટક છરે, કરેિળ ભજિણી છરે અનરે પ્રરેક્ષકો માટરે જ 
તરેઓ ભજિરે છરે. િાસતિિાદી નાટક્ી વિરુદ્ધ અહીં્યાં નટ મંચ પરની ‘ચો્ી 
દીિાલ’નરે સિીકારતો ન્ી. તરેમાં ્્યાં્ય કશું િાસતવિક દરેખાડિાનો પ્ર્યાસ ન્ી.

બીજી રીતરે કહરેિું હો્ય તો કહી શકા્ય કરે અગાઉનાં (્લાવસકલ) નાટકો 
વિવધ, પરંપરા કરે સંસકાર(Rites)ના સિરૂપરે હતાં ર્યારરે  આધુવનક (કર્યાવલવસટક) 
નાટકો માનિસમાજના લાંબા કઠોર અનુભિ અનરે પરીક્ષણનરે અંતરે રડા્યરેલ 
કરેટલાંક વન્યમો કરે ધારાધોરણો (Rule)ના સિરૂપરે છરે. પ્રાચીન કાળના વિવધ કરે 
સંસકાર પાછળ તરે કાળનાં ધમ્મ, નીવત, આદશ્મ, પ્રાચીન રૂકઢ અનરે પરંપરા, 
ભવ્ત, આસ્ા િગરેરરેનું પીઠબળ હતું. ર્યારરે  બૌવદ્ધક સમજણ્ી બનાિા્યરેલ 
વન્યમો પાછળ િૈજ્ાવનક વિશ્રેષણ, દસતાિરેજી પુરાિાઓ, જીિનનો નક્ર 
અનુભિ, અનરે તક્મસંગત આ્યોજનનો આધાર હો્ય છરે. આ અ ્્મમાં પ્રાચીન 
નાટકો ‘Rites’ હતાં ર્યારરે  આધુવનક નાટકોનરે ‘Rules’ કહી શકા્ય.

જીિન જ રેિું છરે તરેિું એટલરે કરે સચચાઈની લગોલગ દશા્મિિાના પ્ર્યતનોનરે 
કારણરે આધુવનક નાટક લગભગ ગદ્માં જ રચા્યું. તરેનાં પાત્રોમાં પણ પ્રરેક્ષકોનરે 
ગ્ીક પાત્રોના આતમાની ઉદાતિતા કરે ભવ્યતા કરતાં સચચાઈ અનરે માનિી્ય 
ઉષમાનો અનુભિ િધારરે  પ્રાતિ ્ ા્ય છરે. આધુવનક િાસતિિાદી નાટકો પ્રાચીનની 
તુલનામાં ‘Heroic Drama’ ન્ી. અહીં પાત્રોની અવભવ્યવ્ત ‘Larger than 
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Life’ ન્ી. ‘Average or Middle Size’ છરે. આ પાત્રોની ભાષા ગદ્ છરે પણ 
પાત્રોની વસ્વત કરે મ્યા્મદાના સંદભ્મમાં એ િધુ પ્રતીવતકર અનરે સિીકા્ય્મ છરે. 
હરેમલરેટ કરે એવનટગનીમાં જ રે કાવ્યાતમક ભાષા બંધબરેસતી હતી એટલી જ અહીં્યાં 
ગદ્ ભાષા ઇબસન કરે ગોકથીનાં પાત્રો સા્રે બંધ બરેસરે છરે.

આધુવનક નાટકોમાં બૌવદ્ધક સમજણ તરેમજ તક્મબદ્ધ ખુલાસાઓ કરેનદ્રમાં 
રહા તરે્ી િારંિાર પ્રાચીન નાટકોમાં આિતાં ભવ્ય ઉદાતિ ચકરત્રોની ્તી 
રહરેતી પ્રશંસાના તુલનાતમક જિાબમાં આધુવનક નાટકોના સમ્્મકો કહરે છરે કરે 
‘Intellect is the Hero in modern plays’. (આધુવનક નાટકોનો મહાના્યક 
માનિબુવદ્ધ છરે.) રંગભૂવમના લાંબા ઇવતહાસમાં તરેમજ આધુવનક નાટકોમાં મુખ્ય 
સંરષ્મ હંમરેશાં િાસતિિાદ અનરે િાસતિિાદ–વિરોધીઓ િચચરે  Presentational 
V/s Representational – સિરૂપરે રહો છરે.

* * *
િાસતિિાદનો સૌપ્ર્મ પ્ર્યોગ રંગભૂવમ પર જ ્્યો એમ કહરેિું કદાચ 

્યોગ્ય નહીં કહરેિા્ય. સાકહત્યમાં નિલક્ાક્ષરેત્રરે િાસતિિાદ અગાઉ્ી જ પ્રિરેશી 
ચૂકરેલો. આમ િાસતિિાદની રચનામાં મહતિનો ફાળો 18મી સદીના મધ્યમિગથી 
(બુઝ્મિા) વિષ્યો નરે પાત્રો પર આધાકરત નાટકોનો નહીં પણ નિલક્ાઓનો 
હતો. નિલક્ાનું િાસતિિાદી સિરૂપ, તરેના સામાન્ય સતરનાં પાત્રો, િાતાિરણ, 
તરેમની પ્રિૃવતિઓ, સંબંધો અનરે રટનાઓ નાટકમાં સ્ાન પામ્યાં. (ફલૉબટ્મવલ-
વખત ‘માદામ બૉિરી’ તરેનું ઉતિમ ઉદાહરણ છરે.) તરે કાળના આધુવનક નાટ્યકા-
રોનરે આ િાત શીખિા મળી. 19મી સદીના પ્રભાિશાળી નિલક્ાકારોએ રંગ-
દશથી (romantic) તરેમજ સુઆ્યોવજત (well-made plays) નાટકોનરે એકદમ 
નકારી કાઢાં. લોકોનરે વનહવેતુક આકષ્મતી બનાિટી ગળચટ્ી નાટ્ય-બાંધણીનરે 
વતલાંજવલ આપિામાં આિી. નાટ્યલરેખન પ્રત્યરે નિી કદશા અનરે દૃવષ્ કંડાર-
નાર એવમલ ઝોલાએ 1870માં નૈસવગ્મક શૈલીમાં લખરેલી નિલક્ા ‘Therese 
Raquin’(1867) દ્ારા બહુ નોંધપાત્ર પ્ર્યોગ ક્યયો. નિા નાટ્યકારોએ માત્ર 
િાસતવિકતા અનરે જીિનસરીખા અનુભિોનરે જ પોતાનાં નાટકોમાં સ્ાન ન 
આ્પ્યું પણ મુખ્યતિરે તરેમણરે એિા વિષ્યોનરે પોતાનાં નાટકોમાં સામરેલ ક્યા્મ કરે જ રે 
ઇબસન પહરેલાંની બનાિટી–અિાસતવિક શૈલીમાં શ્્ય નહોતા. હિરે પછીનાં 
નાટકોમાં નિા પ્રગવતશીલ વિચારો, જૂનાં-નિાં જીિનમૂલ્યોનું િત્મમાન સંદભ્મમાં 
પુનમૂ્મલ્યાંકન િગરેરરે  શ્્ય બન્યું. કૉનરાડ, પ્રાઉટઝ, કાફકા અનરે જોઈસ જ રેિા િા-
તા્મકારોએ નાટ્યકારોનરે વિચારની અવભવ્યવ્ત માટરે ભાષા, શબદો, રૂપકો, લારિ 
અનરે સમસામવ્યક અસરકારકતાના સંદભવે કરેટલાં બધાં િરેધક કદશાસૂચનો ક્યાાં!
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આ સમગ્ પકરિત્મનનરે એ રીતરે પણ મૂકી શકા્ય કરે તરે કાળનો આધુવનક 
રંગમંચ કરેટલી બધી ચોટદાર અનરે સીમાવચહનરૂપ નિલક્ાઓનાં આગિાં 
શૈલી-સિરૂપનરે રંગમંચ પર ઉતારિા માટરેનો ્યજમાન(Host) બન્યો! આનો અ્્મ 
સાિ એિો પણ ન્ી ્ તો કરે આધુવનક નાટકની વિશરેષ ગુણિતિા ફ્ત આધુવનક 
પ્ર્યોગશીલ િાતા્મસાકહત્યનરે જ આભારી હતી. િાસતિમાં પુરિાર તો એ ્્યું કરે 
આધુવનક િાતા્મસાકહત્યના સમૃદ્ધ તતિનરે પોતાનામાં એકરસ કરી દઈ તરેનરે અદ્-
તન મૌવલક આકાર આપિા માટરે આધુવનક રંગમંચ પૂરરેપૂરો સક્ષમ સાવબત 
્્યો. કદાચ વિ્ટોકર્યન ્યુગમાં આ વબલકુલ શ્્ય ન બન્ંુય હોત કારણ કરે 
ત્યારરે  િાતા્મસાકહત્યરે ખૂબ વિકાસ સાધરેલો; પણ તરેની તુલનામાં રંગભૂવમ સાિ 
ક્ષુલક વિષ્યોમાં અટિા્યરેલી પડરેલી. િાતા્મસાકહત્ય વન:શંકપણરે નાટકનું તરેજસિી 
પૂિ્મજ હતું. એ કાળરે કરેટલા બધા સમ્્મ નાટ્યકારો એિા હતા કરે જ રેમણરે તરેમની 
કારકકદથી ટૂકંી િાતા્મઓ લખિા્ી શરૂ કરરેલી ! દા. ત. ટૉલસટૉ્ય, ચરેખૉિ, ગોકથી, 
સટ્રીનડબગ્મ, ઝોલા, મૉમ, ગાલસિધથી, વપરાનદરેલો, સાત્ર્મ, કૉપરેક, િાઇલડર, વિવલ્યમ 
સરેરૉ્યાન િગરેરરે  નાટ્યકાર બન્યા એ પહરેલાં ઉમદા િાતા્મકારો બની ચૂકરેલા. તરેની 
સામરે એિા્ય કરેટલાક નિલક્ાકારો છરે જ રેમણરે નિલક્ાઓ પર હા્ અજમાિી 
લીધા બાદ નાટકો લખ્યાં છરે. જ રેમાં જ રેમસ જોઈસ, હરેવમંગિરે, સટરેઈનબૅક, આનદ્રરે 
ગીડરે, ટૉલસટૉ્ય િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે.

કહરેિાનું એટલું જ કરે તરે સમ્યના ્યુરોવપ્યન સમાજમાં આધુવનક સભ્યતા 
અનરે સંસકૃવતના તમામ માગયો રંગભૂવમ તરફ િળા. ્યીટસ, ઇવલ્યટ, લૉકા્મ અનરે 
બ્રેખત જ રેિા કવિઓ પણ આ માધ્યમ સા્રે કામ કરિા તતપર બન્યા. પ્રતીકિાદી 
નાટકો પર કવિતાની સીધી અસરો વઝલાઈ. તરેિી જ રીતરે આધુવનક સંગીત માત્ર 
ગા્યકોની સંગત પૂરતું અ્િા સંગીત-પ્રહસન કરે સંગીત-નાટકના સહા્યક અંગ 
તરીકરે જ નહીં પણ નાટકમાં િણા્યરેલ કાવ્યાતમક અવભવ્યવ્તનરે ભાિસભર 
રીતરે ઉપસાિિામાં કારગત નીિડ્ું. દા.ત., શૉ અનરે ચરેખૉિનાં નાટકોમાં શબદમાં 
રહરેલા અંતગ્મત ભાિનરે પ્રગટ કરિામાં તરેમજ પ્રરેક્ષકની સંિરેદનાઓ જગિિામાં 
સંગીતનો ફાળો નોંધપાત્ર રહો.

l
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જીિસૃવષ્ની માફક રંગભૂવમની પણ પોતાની એક ઉતરિાંવત (Evolution) 
છરે જ રેમાં તરે અિનિાં પકરબળોની મદદ્ી રડાતી નરે વિકસતી ચાલી છરે. આપણરે 
ર્ણ્યું કરે અઢી હર્ર િષ્મ પહરેલાંના ગ્ીસમાં રંગભૂવમનાં ઔપચાકરકપણરે શુભ-
મુહૂત્મ ્્યાં. ગ્ીસ્ી પણ પહરેલાં ઇવજતિ અનરે એવશ્યા માઇનોરમાં ‘Passion 
Plays’ તરીકરે ર્ણીતાં નાટકો અવસતતિમાં હતાં. એ જ રીતરે ઇટાલીમાં પણ 
‘Atellan’ તરીકરે ર્ણીતાં લોકનાટ્યો પ્રર્માં લોકવપ્ર્ય હતાં. પરંતુ એ બધાંમાં 
હજુ ્્યાં્ય લરેખકનું નામોવનશાન નહોતું. સૌપ્ર્મ િાર ગ્ીસમાં ઈ. સ. પૂિવે 
525માં વિશ્વરંગભૂવમ પર લરેખક(ઇવસકલસ)નો જનમ ્ ્યો. ત્યારબાદ એ સિાસો 
િષ્મના ગાળામાં ્ઈ ગ્યરેલા ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીઝના ત્રણ મહાન લરેખકો(ઇવસકલસ, 
સૉફો્લીઝ અનરે ્યુકરવપડીઝ)એ પહરેલી િાર વલવખત સિરૂપરે નાટકો આ્પ્યાં અનરે 
તરે સમ્યના નટોએ ભજવ્યાં.

લરેખક પહરેલાંની રંગભૂવમ પર નટ સિવેસિા્મ હતો. ભજિણીઓમાં મહ-
દ્અંશરે આંવગક અવભન્યનું જ પ્રભુતિ હતું. નટ તરેનરે આિડરે એિા ચરેનચાળા 
કરીનરે સિ્યંસફુકરત (improvised) સંિાદો બોલતો અનરે પ્રરેક્ષકોનું મનોરંજન 
કરતો. પણ એ બધાંમાં ્્યાં્ય ‘નાટક’નું તતિ નહોતું. નાટક બનિા માટરે તો 
વ્યિવસ્ત ્પલૉટ, રટનાઓ, પાત્રો, સંિાદો અનરે એ બધાં્ી ઉપર કરેનદ્રિતથી 
વિચારનું તતિ હોિું જરૂરી હતું. રંગભૂવમ પર લરેખક પહરેલિહરેલી િાર ‘વિચાર’ 
લઈનરે આવ્યો. લરેખકરે પહરેલી િાર ર્હરેર ક્યુાં કરે રંગભૂવમ કોઈ ગંભીર અ્્મ કરે 
સંદભ્મ િગર કરેિળ હસાિિા–રડાિિાનું કરે કદલ બહરેલાિિાનું સ્ાન ન્ી. અહીં 
જીિનનું વિશાળ અનરે ઊંડુ ંદશ્મન (vision) રજૂ કરિું સંભિ જ નહીં, જરૂરી 
પણ છરે. આમ લરેખકના આગમન બાદ રંગભૂવમ એક સિતંત્ર કલા તરીકરે અવસત-
તિમાં આિી તરેમજ સૌનો આદરસતકાર પામી. સમ્ય જતાં દુવન્યાના મોટા મોટા 
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વચંતકો, કવિઓ અનરે સાકહત્યકારોનું ધ્યાન આ સૌ્ી તાકતિર અનરે વ્યાપક 
પ્રરેક્ષક િગ્મનરે આિરી લરેતા માધ્યમ પ્રવત આકષા્મ્યું.

ઇવતહાસમાં દર પચાસ–સો િષવે નાટક અનરે તખતાનો ચહરેરો બદલા્યો. 
અનરે તરેમાં કારણભૂત બન્યા વશક્ષણ અનરે ર્ગૃવતના ખ્યાલો, સામાવજક ફરેરફારો, 
નૈવતકતાનાં બદલાતાં મૂલ્યો, ધમ્મ અનરે રાજસતિામાં ્તાં પકરિત્મનો, િૈજ્ાવનક 
શોધખોળો, માનિહક્ માટરેની ચળિળો, શહરેરીકરણ, ઔદ્ોવગકીકરણ અનરે 
્યાંત્રીકરણ, લોકોનું બદલાતું જીિન અનરે તરેનરે પકરણામરે ઉદભિરેલી અિનિી 
સમસ્યાઓ. આ ઉપરાંત અ્્મકારણમાં આિરેલાં પકરિત્મનોએ પણ નાટકનાં 
વિષ્યો, પાત્રાલરેખનો, શૈલી િગરેરરે  પર જબરી અસરો પાડી. જીિનનાં અન્ય 
મૂલ્યોનરે મુકાબલરે નાણાંનું મૂલ્ય િધિા પામ્યું. બર્રનાં પકરબળો પણ સમાજ 
પર હાિી બન્યાં. પકરણામરે કૌટુવંબક સંબંધોમાં પણ ઊ્લપા્લ મચી. િધુમાં 
જ્ાનવિજ્ાનની જુદી જુદી શાખાઓના ઝડપી વિકાસનરે કારણરે િષયો્ી ચાલી 
આિતી જડ પરંપરાઓ, રૂકઢઓ, શ્દ્ધા–અંધશ્દ્ધાનાં પકરબળો િગરેરરે  વિરુદ્ધ 
જોરદાર અિાજો ઊઠા. બુવદ્ધ અનરે તક્મ દ્ારા વનમા્મ્યરેલી નિી સમજણરે લોકોનરે 
હર્રો િષ્મનાં માનવસક બંધનોમાં્ી આઝાદ ક્યા્મ.

18મી સદીમાં સમસત ્યુરોપના જુદા જુદા દરેશોમાં રાર્શાહી અ્િા 
આપખુદશાહી વિરુદ્ધ અનરેક રાજકી્ય બળિાઓ તરેમજ સમાનતા અનરે ન્યા્ય 
માટરેની લોકચળિળોએ જનમ લીધો. સમાજમાં દરરેક સતરરે  પકરિત્મનની હિા 
ફંૂકાઈ. અનરેક પ્રકારની વિચારધારાઓએ સમાજના પ્રબુદ્ધ િગ્મનરે નિરેસર્ી 
વિચારિા પ્રરે્યયો અનરે તરેના્ી સામાન્ય જનતા પણ પ્રભાવિત ્ઈ. પરંતુ રાજકી્ય 
વ્યિસ્ામાં સુધારો લાિિાના પ્ર્યાસો સકહતના બનાિો લોકોનરે સાિ જુદી જ 
કદશા તરફ વિચારિા લઈ ગ્યા. 19મી સદીનો અંત આિતાં પહરેલાં શરેલી અનરે 
બા્યરન જ રેિા કવિઓએ તરેમજ ગરેટરે, વશલર અનરે હુગો જ રેિા નાટ્યકારોએ રચરેલ 
રોમૅવનટવસઝમનો અસત ્ ્યો અનરે વિિાદાસપદ એિા ભૌવતકિાદ(Materialism)
ની નિી ભૂવમકા પર સાિ નોખા જ પ્રકારની સામાવજક–આવ્્મક પકરવસ્વત 
વનમા્મણ ્િા પામી. લોકોમાં સામાવજક, રાજકી્ય અનરે આવ્્મક રીતરે પા્યાગત 
સુધારા લાિિાની તીવ્ર ઇચછા ર્ગી. કરેટલી્ય સરકારોએ પ્રર્ના આરિોશ્ી 
ગભરાઈ જઈનરે માંગરેલ સુધારાઓ દાખલ કરિાનાં પ્રર્નરે િચનો તો આ્પ્યાં 
પણ જ રેિી સામૂકહક કહંસા અનરે આિરેશ શાંત પડ્ાં કરે વ્યિસ્ા-પકરિત્મનનાં એ 
િચનો પાળિામાં સરકારોએ ઉલાવળ્યાં ક્યાાં.

1948માં ્યુરોપમાં ઔદ્ોવગકીકરણ અનરે ્યંત્રની બોલબાલા િચચરે જીિનની 
અનરેકવિધ સમસ્યાઓનો ઉદભિ ્્યો. એક નિો વિચાર એ જનમ્યો કરે જ રે રીતરે 
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્યંત્રની આંતકરક રચના અનરે તરેના કા્ય્મમાં જ રે પ્રકારરે  વન્યવમતતા, સાતત્ય અનરે 
વનવચિતતા જોિા મળરે છરે તરેિી જ રીતરે જીિનનરે પજિતી સમસ્યાઓના પૃ્ક્ર-
ણમાં અનરે તરેના ઉકરેલમાં પણ એટલી જ વનવચિતતા કરે વસ્રતા લાિી શકા્ય કરે 
કરેમ. ઈશ્વર, પ્રારબધ, સિગ્મ–નરક, પૂિ્મ કરે પુનજ ્મનમ િગરેરરે  પ્રકારની માન્યતાઓનરે 
સ્ાનરે જીિનનરે તરેમજ તરેની સમસ્યાઓનરે જોિા–ઉકરેલિા બુવદ્ધગમ્ય તરેમજ તક્મ-
સંગત િલણ અપનાિિા તરફ માણસનો ઝોક િધ્યો. લોકો તરફ્ી ઉદ્ોગ-
-િરેપારમાં આિરેલ ધરખમ ્યાંવત્રક પ્રગવતનરે ખુશી ખુશી આિકારિામાં આિી. 
તરેના્ી મળતી સુખાકારી જોઈનરે પ્રર્માં એક લાગણી બળિતિર બની કરે 
સમાજનાં તમામ પ્રશ્ો અનરે સમસ્યાઓનું વનરાકરણ વિજ્ાન લાિી શકરે તરેમ છરે. 
પરંતુ કમનસીબરે કામદાર િગયો માટરે તરેમના એક એક અવધકારનરે પામિા લાંબી 
કષ્દા્યી લડતો આપિી પડરે તરેમ હતી.

1860 પછી સામાવજક ન્યા્ય મરેળિિા સંગઠનો બનાિિાં અનરે હડતાળો 
પાડિી એ તમામ કામદાર િગયોની લડતનાં મુખ્ય હવ્્યાર બની ગ્યાં. રોજગા-
રીમાં અનરેક અિરોધો અનરે કહંસા સહન ક્યા્મ બાદ આ િગયોનરે નહીં જ રેિી જ 
સફળતા સાંપડી. ટૂકંમાં િાતાિરણ અનરે પકરવસ્વત એટલી હદરે િક્યાાં કરે 
માણસનરે પરાપૂિ્મ્ી ચાલ્યા આિતા ન્યા્મ આદશયો અનરે કાલપવનક કરે રોમૅવનટક 
ખ્યાલો પર્ી વિશ્વાસ ઊઠિા લાગ્યો. માણસનરે તરેની આસપાસની સચચાઈનો 
સિીકાર કરી વ્યિહારુ બનીનરે વનણ્મ્યો લરેિાની અવનિા્ય્મતા સમજમાં આિી. 
સાધારણ માણસમાં પહરેલી િાર એિી તીવ્ર માંગ ઊઠી કરે શાસન દ્ારા તરેની 
વ્યવ્તગત ઓળખનો, તરેના અવસતતિનો પૂરરેપૂરો સિીકાર ્િો જોઈએ. અનરે 
તરેની આ ભાિના કામદાર સંરો દ્ારા ચલાિાતી સામૂકહક લડત(collective 
action)માં તરેનરે સાકાર ્તી જોિા મળી.

19મી સદીના પાછલા ભાગમાં રંગભૂવમ પર િાસતિિાદની, ઠોસ સચચા-
ઈનો પૂણ્મ સિીકાર કરિાની કલપના સાકાર બની. લરેખકો તરેમજ કલાકારોનરે પ્ર-
િત્મમાન સામાવજક પ્રશ્ોનરે જોશભરેર ઉઠાિિા માટરેના એક સબળ સમૂહમાધ્યમ 
તરીકરે રંગભૂવમના અનન્ય પ્રભાિની પહરેલી િાર ર્ણ ્ઈ. િાસતિિાદના 
પ્ર્યોગ પાછળનો હરેતુ ‘નાટ્યકલા ફ્ત લોકોનાં મનોરંજન માટરે નહીં, પરંતુ 
સમાજનરે ્્યાંક કોઈક રીતરે માગ્મદશ્મક બનરે, પ્રરેરણારૂપ બનરે, પ્રરેક્ષકોની સમજ 
વિકસરે, સૌ સિતંત્રપણરે વિચાર કરતા ્ા્ય’ એ હતો. તરે કાળની કલાઓ અલબ-
તિ લોકરંજક હતી તરેનો ઇનકાર ્ઈ શકરે તરેમ ન્ી; પરંતુ હિરે બદલા્યરેલા 
સમ્યમાં કરેિળ કદલ બહરેલાિિા કરે મુગધ ્તા રહરેિાનરે પ્રા્વમકતા આપિી 
આિશ્યક નહોતી, આિકા્ય્મ પણ નહોતી.
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1859્ી 1900 સુધી મુખ્ય ધારાની વ્યાિસાવ્યક રંગભૂવમ પર બરે પ્રકારનાં 
નાટકોનું િચ્મસિ હતું : ‘મરેલૉ-ડ્રામા’ (અવતરંવજત) અનરે બીર્ં િૈભિી પોશાક 
અનરે સર્િટ ધરાિતાં ભવ્ય નાટકો (Grand Spectacles). આ ઉપરાંત પ્રહસ-
નો, ઑપરેરા, નાચગાન–હાસ્યવમવશ્ત નાટકો (vaudevilles) પણ એટલાં જ 
ર્ણીતાં હતાં. આ પકરિત્મન લાિિામાં જ રે જ રે વચંતકો અનરે અનરેકવિધ જ્ાનશા-
ખાના વનષણાતોએ જ રે કંઈ ્યોગદાન આ્પ્યું તરેમાં્ી હાલ આપણરે ફ્ત ત્રણ મુખ્ય 
પ્રવતભાઓના પ્રદાનનરે લક્્યમાં લઈએરે. જ રેઓ નાટકની કલા સા્રે સંકળા્યરેલા 
નહોતા અનરે છતાં િાસતિિાદી શૈલી તરફ આગળ િધી રહરેલી રંગભૂવમની 
્યાત્રાનરે પરોક્ષ રીતરે કદશા અનરે િરેગ આપિાનું ઐવતહાવસક કા્ય્મ ક્યુાં. 1859, 
એટલરે કરે 19મી સદીના મધ્યભાગમાં ્યોગાનુ્યોગ ત્રણ પ્રમુખ વિચારો એકીસા્રે 
જનમ્યા. 1. ચાલસ્મ ડાવિ્મન : જ રેણરે વિવિધ સજીિ ર્વતઓના મૂળ વિશરે સંશોધન 
કરી જીિઉતરિાંવતનો વસદ્ધાંત રડ્ો. 2. કાલ્મ માક્મસ : જ રેણરે સંવચત અનરે િંવચત 
એિા બરે િગ્મ િચચરેના સંરષ્મમાં્ી જનમતી ત્રીજી આવ્્મક–સામાવજક–રાજકી્ય 
વ્યિસ્ાની િાત મૂકી 3. કરચાડ્મ િાગ્નર : જ રેણરે પોતરે સજ વેલ ઑપરેરા (સંગીત રૂપરે 
નૃત્યનાટ્ય પ્રસતુવત) ‘Tristan’માં રાર્મહારાર્ કરે દરેિીદરેિતાઓનરે બદલરે પહરે-
લિહરેલી િાર એક સાધારણ માણસનરે કરેનદ્રમાં સ્ાન આ્પ્યું.

ડાવિ્મનરે વિજ્ાનની િાત કરી. માક્મસરે અ્્મશાસ્ત્રની િાત કરી અનરે િાગ્નરરે  
કલાની િાત કરી. નાટ્યકારની તટસ્, િસતુવનષ્ઠ અભ્યાસિૃવતિ રડિામાં તરેમજ 
કલાનરે અવ્યિહારુ અનરે અિાસતવિક, ધૂંધળા, અસપષ્ આદશયોની પરંપરામાં્ી 
છોડાિિામાં માક્મસ અનરે ડાવિ્મનનો બહુ મહતિનો ફાળો હતો. ડાવિ્મનરે કહું કરે 
પૃથિી પરના તમામ જુદા જુદા જીિો એક જ જીિ પર્ી કાળરિમરે ઊતરી આવ્યા 
છરે જ રે પ્રકરિ્યાનરે તરેણરે ઉતરિાંવત (Evolution) નામ આ્પ્યું. તરેણરે લોકોની પરંપરા-
ગત શ્દ્ધાનરે એમ કહીનરે બહુ મોટો ધક્ો પહોંચાડ્ો કરે આપણામાં્ી કોઈનરે 
પ્રભુએ કરે ઈશ્વરરે  ન્ી સર્યા્મ, આપણી આખી્ય માનિર્ત િાનરમાં્ી ઊતરી 
આિી છરે! માક્મસરે કહું કરે મનુષ્ય અંતરે સામાવજક–આવ્્મક પકરવસ્વતની નીપજ 
છરે. તરેના મત, વ્યિહાર કરે િલણો પર આસપાસનું િાતાિરણ વનણા્મ્યક અસરો 
પાડરે છરે. (એટલરે જ ઇબસન જ રેિા િાસતિિાદીઓ માટરે નાટકમાં ભૌવતક િાતાિ-
રણ – Physical Environment, પાત્રોનું Background નહીં પણ Foreground 
બની ગ્યું.) આવ્્મક પકરબળો સમાજનરે અનરે અંતમાં વ્યવ્તનરે પ્રભાવિત કરરે  છરે. 
તરે્ી મનુષ્યનો અભ્યાસ તરેના િાતાિરણ્ી વનરપરેક્ષ રહીનરે સંભિ ન્ી એિું 
માક્મસનરે લાગ્યું. િાગ્નરરે  પહરેલી િાર ઑપરેરામાં પૌરાવણક પાત્રો અ્િા રાર્રાણી 
કરે દરેિદૂતોનરે સ્ાનરે સાિ સામાન્ય માણસનરે કરેનદ્રમાં સ્ા્પ્યો. િાગ્નર મહાન 
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સંગીતકાર હતો પણ પહરેલી િાર તરેણરે ઑપરેરામાં સંગીતની સા્ોસા્ નાટ્યત-
તિ પર પણ પૂરતો ભાર મૂ્્યો.

કરેટલાકનો આરોપ હતો કરે વિજ્ાન, અ્્મશાસ્ત્ર અનરે કલાના ત્રણ પ્યગંબ-
રોએ સકહ્યારંુ કાિતરંુ કરીનરે મનુષ્યમાં્ી વ્યવ્તનો છરેદ ઉડાડી દીધો. માણસ 
ર્ણરે કરે એક જગંી આવ્્મક–રાજકી્ય વ્યિસ્ાતંત્રનો પુરજો હો્ય એ રીતરે માત્ર 
ગુલામની દશામાં આિી પડ્ો. માણસનરે કદનરાત પજિતી સમસ્યાઓના વન-
રાકરણ માટરે કરિામાં આિરેલાં ઊંડાં વચંતન અનરે વિશ્રેષણોમાં તરેની આસપાસ-
ની પકરવસ્વત અનરે સંજોગો પર એટલો બધો ભાર મૂકિામાં આવ્યો, એ બધાંની 
એટલી બધી અગત્ય અંદાજિામાં આિી કરે અંતમાં માણસનું પોતાનું કહી 
શકા્ય તરેિું કશું જ ન રહું. ન પોતાનો પૈસો, ન પોતાનો આતમા કરે ન પોતાનો 
ઈશ્વર. આ ત્રણરે્ય પ્યગંબરોના અલગ અલગ પ્ર્યાસો્ી આખી દુવન્યા તો 
ડામાડોળ ન ્ઈ પરંતુ એક પકરણામ ચોક્સ આવ્યું કરે આસપાસનાં તમામ 
પકરબળોએ આ ત્રણ વિચારકોના મહાન ઇરાદાઓનરે ન કરેિળ શ્્ય બનાવ્યા 
પણ અવનિા્ય્મ બનાિી દીધા.

વિજ્ાન અનરે અ્્મકારણના આ રિાંવતકારી પકરિત્મનરે તતકાલીન મનુષ્યની 
અવસ્ર તરેમજ જીિન પ્રત્યરેની અધકચરી સમજણ અનરે ગરેરમાગવે દોરા્યરેલી 
લાગણીઓનરે વનવચિત રાટ આ્પ્યો અનરે િાસતવિક પકરવસ્વતમાં આકાર લઈ 
રહરેલી વિવિધ સમસ્યાઓ સા્રે કઈ રીતરે પનારો પાડિો તરે માટરે કદશા સૂચિી. 
આ સામાવજક, આવ્્મક અનરે િૈજ્ાવનક પાશ્વ્મભૂવમકામાં આધુવનક નાટ્યસાકહત્ય-
નો વિકાસ ્્યો. નિા નાટ્યકારોએ ઉપરના ત્રણરે્ય મહાનુભાિોની રિાંવતકારી 
વિચારધારાનરે પોતપોતાના સાકહત્યમાં અસરકારક રીતરે ઝીલી.

િષયો્ી ધમ્મ, નૈવતકતા, પાપપુણ્ય િગરેરરેની જડ માન્યતાઓનાં રંગીન 
ચશમાં્ી વજદંગી જોિા ટરેિા્યરેલા લોકોનરે તરેમાં્ી મુ્ત કરિાનું કામ સહરેલું 
નહોતું. માણસની આસપાસનાં ભૌવતક પકરબળો કઈ રીતરે તરેના જીિનનરે અસર 
કરરે  છરે એ તથ્યોનું વિશ્રેષણ – factual analysis અવતઆિશ્યક હતું. વ્યવ્ત-
ની બુવદ્ધ, ચરેતના કરે સંિરેદનાનરે ઢઢંોળી સમાજમાં વ્યાપકપણરે પ્રિત્મમાન વિજ્ાન-
-વિરોધી, બુવદ્ધ અનરે તક્મવિહોણી માનવસકતાનરે વનમૂ્મળ કરિી અવનિા્ય્મ હતી. 
પરંતુ માનિિત્મનનરે અસર કરનારાં પકરબળોનરે સમજિા માટરેના િાસતિિાદી-
ઓના પ્ર્યાસોનરે રોમૅવનટવસઝમના સમ્્મકોએ ‘વ્યવ્ત નાબૂદ ્ઈ ગઈ’ની 
બુમરાણ મચાિી દઈનરે ગૂંચિી મા્યા્મ. િાસતિમાં તો વ્યવ્તનરે વનરાધાર કરી 
મૂકનાર તતિો રાજકી્ય કરે ધાવમ્મક નહોતાં પણ તરે વસિા્યનાં કોઈક હતાં જ રે હજુ 
ખોળિાનાં બાકી હતાં.
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માણસનો સિતંત્ર હોિાનો ભ્મ આ આખા્ય સિાલના હાદ્મરૂપ હતો. 
માણસ પોતાનરે ગમરે તરેટલો સિતંત્ર માનતો હો્ય પણ તરેની આસપાસની પકરવસ્-
વત્ી પ્રભાવિત ્્યા િગર તરે રહી શકતો ન્ી. ઇબસન તરેનાં નાટકો દ્ારા આ 
ભ્મ પર જ આકરા પ્રહારો કરતો જણા્ય છરે. આપણરે સૌ કહીએ છીએ કરે 
રંગભૂવમ એ ભ્મની કલા છરે. અનરે માણસ પોતાના જીિન દરવમ્યાન જ રે જ રે 
ભ્મણાનો અનુભિ કરરે  છરે તરેનરે વ્ય્ત કરિાની કલા પણ અંતરે ભ્મ પર જ 
આધાકરત છરે એ કરેિી િરિતા છરે? પરંતુ તમરે જ રેનરે સત્ય કહો છો તરે જ નાટકના 
અંતમાં ભ્મણા પુરિાર ્ા્ય તો શું? તો બરેશક એટલંુ તો કહી જ શકા્ય કરે 
િાસતવિકતાનો માપદંડ શોધિાના પ્ર્યાસોમાં રંગભૂવમ સફળતાની સહરેજ વનકટ 
સરકી છરે!

આપણરે ડાવિ્મન, માક્મસ અનરે િાગ્નર ત્રણરે્યના સમાજ પરના પ્રભાિ વિશરે 
વિગત્ી િાત કરીએ.

1. ચાલસ્જ ડાશ્વ્જન (1809–1882) 

 હર્રો િષ્મ પહરેલાં માનિઉતપવતિ વિશરે 
લોકોમાં ર્તર્તની દંતક્ાઓ, લોકક-
્ાઓ અનરે દૈિીક્ાઓ, પરાપૂિ્મ્ી 
ચાલી આિતી હતી. એક માન્યતા એિી 
હતી કરે મનુષ્ય બીજ રૂપરે ધરતીની 
ભીતરમાં હતો. ત્યારબાદ એ ઝાડપાન-
ની માફક જ ધરતીમાં્ી ઊગી નીકળો. 
જમ્મન ધારણા એિી હતી કરે ઝાડના બરે 
્ડમાં્ી પુરુષ અનરે સ્ત્રીની ઉતપવતિ ્ઈ. 
ગ્ીક દંતક્ા એિી હતી કરે કરોડો િષ્મ 
પહરેલાં ભગિાન વઝ્યસરે ટાઇટન પ્રોવમ-
વ્્યસમાં્ી માટીનો માણસ વનમા્મણ 

ક્યયો. બીજી એિી પણ માન્યતા હતી કરે દરેિ રિોનસ અનરે દરેિ વઝ્યસરે િારાફરતી 
પાંચ ્યુગો સુધી માણસર્તનું સજ ્મન ક્યુાં. ઑસટ્રરેવલ્યાની દંતક્ા તો ભારરે  
વિવચત્ર હતી. ત્યાંના લોકો માનતા હતા કરે મરેરધનુષ્ય રંગના ફવણધર નાગના 
આકારના તરેમના પુરાતન ઇષ્દરેિ એક િાર આકદમ મનુષ્યોનરે ગળી ગ્યા અનરે 
ફરી બહાર ઓકી કાઢા અનરે આ પ્રકરિ્યા ચાલુ રાખિાનરે પકરણામરે પૃથિી પર 
માનિિસતીમાં ઉતિરોતિર િૃવદ્ધ ્ તી ગઈ! વતબરેટના લોકો એિું માનતા કરે પ્રાચીન 
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વતબરેટમાં ભગિાનના આદરેશ્ી કદવ્ય લુહારોએ પક્ષીઓનાં ઈંડાં તોડ્ાં અનરે 
તરેમાં્ી મનુષ્ય પરેદા ક્યયો. 

આ બધી જ દંતક્ાઓમાં એક સામાન્ય લક્ષણ એ તારિી શકા્ય કરે 
માણસની ઉતપવતિ માટરેનાં તમામ કારણો પાછળ બુવદ્ધ્ી ન સિીકારી શકા્ય તરેિું 
કોઈ નરે કોઈ દૈિી ચમતકાકરક તતિ જિાબદાર ગણિામાં આિરેલું. આ બધા 
મતમતાંતરો બાદ આખરરે  માણસ એ વનષકષ્મ પર આવ્યો કરે સૌ મનુષ્યો પ્રભુનાં 
સંતાનો છરે. ર્યાં સુધી વિજ્ાનનો ઉદ્ય ન ્્યો, માનિબુવદ્ધની સિયોપરીતાનો 
સિીકાર ન ્્યો ત્યાં સુધી કરોડો લોકો એ અંધશ્દ્ધામાં રાચતા રહા કરે સૃવષ્ 
સજ ્મનાર કોઈ િૈજ્ાવનક ભૌવતક પકરબળો ન્ી પણ ફ્ત ઈશ્વર જ છરે.

ચાલસ્મ ડાવિ્મન એિો પ્ર્મ પ્રકૃવતવિદ હતો જ રેણરે સામાન્ય માણસની પરંપ-
રાગત શ્દ્ધાનરે ખળભળાિી નાખનારંુ વિસફોટક વિધાન ક્યુાં, ‘આપણરે કોઈ 
પ્રભુનાં કરે કોઈ કદવ્ય શવ્તનાં સંતાનો ન્ી. પરંતુ ‘ઉતરિાંવત’ (evolution) 
નામની એક અસાધારણ અનરે અટપટી કુદરતી રટનાનાં ફળરૂપ છીએ. ઉતરિાંવત-
ની દીર્મ સાંકળમાં છરેલી કડીરૂપ આપણો જો કોઈ પૂિ્મજ હો્ય તો તરે ઉપર 
સિગ્મમાં રહરેતો ઈશ્વર નહીં પણ અહીં ધરતી પર જગંલમાં રહરેતો સામાન્ય 
િાનર છરે!’ ડાવિ્મનના ઊંડા અભ્યાસ-પ્ર્યોગોના તારણ મુજબ માનિર્તમાં 
વચમપાનઝીનાં 97 % આનુિંવશક તતિો રહરેલાં છરે. ઉતરિાંવતની લાંબી સફરમાં 
માણસ િાંદરા્ી જુદો પડ્ો ત્યાર્ી માંડીનરે આજ લગીમાં આપણરે વચમપાનઝી 
કરતાં અવધક માત્રામાં DNA ગુમાિી દીધાં છરે અનરે માનિર્વત પહરેલાંના 
મુકાબલરે રણી નબળી પડી છરે. ગ્ીક દંતક્ા મુજબ સરેમસનના િાળનાં ઝુલફાં 
કપાતાં જ તરેની શવ્ત જતી રહરેલી. આપણં પણ એ જ ્્યું છરે. આપણા 
વનકટના એ પૂિ્મજનરે મુકાબલરે આપણા દરેહના – ખાસ કરીનરે જડબાંના સના્યુ-
ઓનરે  તાકતિર બનાિનારાં DNA ખતમ ્ઈ ગ્યાં છરે.

1809માં જનમરેલો ચાલસ્મ ડાવિ્મન, વબ્કટશ પ્રકૃવતવિદ (Naturalist) હતો. 
નાનપણ્ી જ તરેનરે પ્રાકૃવતક જગતમાં ખૂબ રસ હતો. માત્ર 22 િષ્મની િ્યરે 
1831્ી 1835 દરવમ્યાન ડાવિ્મનરે એક પ્રકૃવતવિદ તરીકરે HMS Beagle નામના 
જહાજ દ્ારા કૅપ િદવે તરેમજ ઍટલાવનટક મહાસાગરમાં આિરેલા કરેટલાક ટાપુઓ, 
દવક્ષણ અમરેકરકાનો સાગરકાંઠો, ગલાપૅગોસ ટાપુઓ, તાકહટી, ન્ૂયઝીલૅનડ, 
ઑસટ્રરેવલ્યા, માલદીવઝ, મોકરવશ્યસ, સરેનટ હરેવલના, બ્ાવઝલ િગરેરરે  સ્ળોનો 
પ્રિાસ કરીનરે તરેના રસ પ્રમાણરે અઢળક સંશોધનકા્ય્મ ક્યુાં. તરેણરે હર્રો પ્રકારની 
િનસપવત અનરે પ્રાણી–પશુઓનો ઊંડો અભ્યાસ ક્યયો. આ અભ્યાસનરે અંતરે ડા-
વિ્મનનરે ખાતરી ્ઈ ગઈ કરે વિવિધ ર્વતઓ વનરપરેક્ષ (absolute) ન્ી પણ 
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એકમાં્ી બીજી એમ કાળરિમરે વિકસતી ગઈ છરે.

તરેણરે સાવબત કરી આ્પ્યું કરે જીિસૃવષ્માં દરેખાતી વિવિધ ર્વતઓ (species) 
તરેના એક જ સરખા પૂિ્મજોમાં્ી કાળરિમરે ઊતરી આિી છરે. આ પર્ી તરેણરે િૈ-
જ્ાવનક વસદ્ધાંત (Theory) તારવ્યો કરે ઉતરિાંવતનું અનરેકવિધ શાખાઓમાં વિસત-
રણ એ કુદરતી પસંદગી(Natural Selection)ની દીર્મ પ્રકરિ્યાનાં પકરણામસિ-
રૂપ છરે જ રેમાં પસંદગી્યુ્ત પ્રજનન સા્રે સંકળા્યરેલી કૃવત્રમ પસંદગીનરે 
અવસતતિ માટરેનો સંરષ્મ (struggle for existence) પ્રભાવિત કરરે  છરે. મતલબ 
કરે તમામ જીિો કરોડો િષ્મની પ્રકરિ્યાના પકરણામરે એક જ જીિ પર્ી ઊતરી 
આવ્યા છરે. દરરેક જીિરે પ્રકૃવતની સામરે ટકી રહરેિા માટરે વ્યવ્તગત સંરષ્મ કરિો 
પડરે છરે. તરેમાં જ રે બળિાન છરે તરે ટકી ર્્ય છરે અનરે નબળા છરે તરે નાશ પામરે છરે.

પસંદગીની ર્વતઓ િચચરેના પ્રજનનની સા્ોસા્ કૃવત્રમ પ્રજનન ઉપર 
પણ વિવિધ ર્વતઓ િચચરે રહરેલો અવસતતિ માટરેનો સંરષ્મ પ્રભાિ પાડરે છરે. તરેનરે 
પકરણામરે િાતાિરણનરે અનુરૂપ ટકી રહરેિાની તીવ્ર મ્ામણમાં દરરેક જીિ પોતાના 
દૈકહક બંધારણમાં કાળરિમરે ફરેરફાર કરતા ર્્ય છરે અનરે આ રીતરે એકમાં્ી 
બીજી અનરે બીર્માં્ી ત્રીજી એમ અનરેકવિધ ર્વત–પ્રર્વતની જીિશૃંખલા 
આગળ િધરે છરે. પોતાના દૈકહક બંધારણમાં પરેઢી-દર-પરેઢી નજીિા ફરેરફારો સા્રે 
પ્રજનન કરતી આિતી ર્વતમાં એકત્ર ્તું જતું દરેહિૈવિધ્ય (accumulated 
variations) ઉતરિાંવતના એક તબક્ રે એટલું બધું બદલાઈ ર્્ય છરે કરે તરે ર્વત 
સાિરેસાિ જુદો જ દરેખાિ ધારણ કરી લરે છરે અનરે ત્યાર બાદ પોતાના જ િગ્મના 
અગાઉના સા્ી જોડરે પ્રજનન કરી શકિાનરે લા્યક રહરેતી ન્ી અનરે આમ એક 
સાિ નિી સિતંત્ર ર્વત (seperate species) જનમ લરે છરે.

ડાવિ્મનરે 1959માં પોતાનું ‘On the Origin of Species’ પ્રવસદ્ધ ક્યુાં જ રેમાં 
તરેણરે ર્વતઓના બંધારણમાં ્તા વિવિધ ફરેરફારોનરે નકારી કાઢતી અગાઉની 
ધારણાઓનરે પોતાના તરફ્ી િૈજ્ાવનક પુરાિાઓ સા્રે દૃઢપણરે નકારી કાઢી. 
તરેણરે જણાવ્યું કરે જીિનના ધીમા રિવમક વિકાસ પાછળ એકસમાન પૂિ્મજ–ર્વત 
(Common Ancestry) જિાબદાર રહી છરે.  જીિન હંમરેશાં તાકતિર જીિોનરે જ 
ટકાિી રાખિાની (survival of the fittest) તરફરેણ કરરે  છરે. ડાવિ્મનના ત્રણ મુખ્ય 
મુદ્ા હતા : 1. માણસો િારસા અનરે િાતાિરણ દ્ારા વન્યંવત્રત છરે. 2. આપણં 
િત્મન આપણા અંકુશની બહાર છરે. 3. કુદરતનાં બાકી તમામ સજ ્મનો્ી માન-
િર્ત સહરેજ રે્ય ઉપરિટ ન્ી. તરે પણ અન્યની જ રેમ એક કુદરતી સજ ્મન જ છરે.

નાટ્યલરેખનના સંદભવે ડાવિ્મનના વિચારોનો પરોક્ષ સંદરેશ એ છરે કરે આ 
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સૃવષ્ કરે માનિીના સજ ્મન પાછળ કોઈ દૈિી કરે ચમતકાકરક શવ્ત જિાબદાર 
ન્ી. તરેની પાછળ કોઈ ભરેદી રહસ્ય ન્ી. એ સરળું કરેટલાક ખાસ કુદરતી, 
િૈજ્ાવનક વન્યમોનરે આધીન રહીનરે અવસતતિમાં આવ્યું છરે. આ વન્યમોનરે જ રેટલા 
ઊંડાણ્ી સમજીએ એટલું જ તરેના્ી માનિર્તનરે પ્રભાવિત કરી શકનારી 
સમસ્યાઓના ઉકરેલની કદશામાં ધ્યાનપૂિ્મક વિચારી શકીએ. બીજુ ંતરેણરે એ સમ-
ર્વ્યું કરે અગાઉની વિવિધ દંતક્ાઓ એિું પ્રવતપાકદત કરતી હતી કરે સૃવષ્ના 
સજ ્મન પહરેલાંનું બધું ઉરરિળ અનરે પ્રકાવશત હતું. પણ માનિર્તનું આગમન 
્તાં જ તરેની સા્રે અપરંપાર દુ:ખો અનરે કષ્ો આિી પડ્ાં. પરંતુ આ િાતમાં 
કોઈ તથ્ય ન્ી. ડાવિ્મન કહરે છરે કરે ફ્ત ભૂતકાળ જ સારો હતો એિું નહીં પણ 
ભવિષ્ય પણ સારંુ હશરે એિી આશા માણસર્તનરે આગળ ધપિામાં પ્રરેરણારૂપ 
બની શકરે છરે. મૂળમાં સચચાઈ એ છરે કરે આ પૃથિી પર કશું જ વસ્ર, અચલ કરે 
બંવધ્યાર ન્ી. બધું પકરિત્મનશીલ છરે. જગતમાં સારંુ (good) અનરે ખરાબ 
(evil) એ કરેિળ મનુષ્યરે ઊભા કરરેલ સાપરેક્ષ ખ્યાલો છરે. સૃવષ્નરે સંચાવલત 
કરનાર કુદરતી પકરબળોનરે તરેની સા્રે કોઈ જ લરેિાદરેિા ન્ી.

બીજુ,ં ડાવિ્મનરે કરરેલી શોધ કરે ‘તમામ જીિો અનરે સૃવષ્નાં તમામ રટકો 
એકમરેક સા્રે સંકળા્યરેલા છરે’ તરે હકીકત વિજ્ાન વસિા્ય મનુષ્યના વ્યવ્તગત 
તરેમજ સામાવજક જીિનનરે પણ તરેનાં કરેટલાં બધાં પકરમાણો સા્રે સપશવે છરે તરે 
વિચાર કરિા જ રેિો છરે. અહીં વ્યવ્તગત અહંકારનો છરેદ ઊડી ર્્ય છરે કારણ કરે 
તમામ જીિો પરસપર એકસૂત્રરે જોડા્યરેલા છરે અનરે એ જ તરેમની વન્યવત છરે. તરેિી 
જ રીતરે ‘અવસતતિ માટરેનો સંરષ્મ’ એ માનિસકહત તમામ જીિોનરે લાગુ પડતી 
એક નક્ર હકીકત છરે. તરેનરે પગલરે દુ:ખ કરે હતાશામાં સરી પડતા માણસનરે 
એક દૃવષ્ પ્રાતિ ્ા્ય છરે કરે ‘જીિિા માટરેનો સંરષ્મ’ એ કંઈ પૂિ્મજનમનાં નબળાં 
કમયોનું ફળ ન્ી પરંતુ તમામ સજીિોનરે કુદરતરે જ આપરેલી દરેણ છરે. ઉપરાંત, 
જીિિા તરેમજ ટકી રહરેિા માટરે આસપાસનાં આવ્્મક–સામાવજક પકરબળો 
સા્રે અનુકૂલન એ જીિનનું કા્યમી સત્ય છરે એ કોઈએ ભૂલિા જ રેિું ન્ી.

પરંતુ અહીં્યાં એક ખાસ કરુણ હકીકત પણ નોંધિી રહી કરે ડાવિ્મનની 
વ્્યરી ‘might is right’ – ‘સબળા ટકરે છરે અનરે નબળા નાશ પામરે છરે.’ – એિા 
િૈજ્ાવનક વનષકષ્મનરે દૈવનક વ્યિહારમાં બળિાનો દ્ારા ્ તા નબળાઓના શોષણનરે 
કુદરતી અનરે ન્યા્યી ઠરેરિિા માટરે અનરેક લોકોએ ખપમાં લઈ લીધો! સમગ્ 
માનિઇવતહાસમાં આજ કદન સુધી આચરા્યરેલાં તમામ અન્યા્ય, શોષણ, 
અત્યાચાર, કહંસા, ્યુદ્ધો, ગુલામી, સતિાની સાઠમારી િગરેરરેમાં માણસર્તરે ડાવિ્મ-
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નના ‘might is right’ વસદ્ધાંતનું જ ર્ણરે િફાદારીપૂિ્મક અનુસરણ ક્યુાં અનરે 
એમ કરીનરે પોતાનાં અપકૃત્યોનરે કુદરતી રીતરે ન્યા્યી અનરે અવનિા્ય્મ ઠરેરવ્યાં !

2.  કાર્જ માક્જસ (1818–1883) 

 ઈ. સ. 1818માં જમ્મનીમાં જનમરેલો કાલ્મ 
માકસ્મ એક પ્રવસદ્ધ તતિજ્ાની અ્્મશા-
સ્ત્રી, સમાજવિજ્ાની, ઇવતહાસકાર, પત્ર-
કાર અનરે રિાંવતકારી સમાજિાદી 
(Revolutionist Socialist) હતો. 
દુવન્યા આખીમાં સમાજિાદી ચળિળ 
ઊભી કરિામાં અનરે મનુષ્યના અનરેક-
વિધ પ્રશ્ોના વનરાકરણ માટરે કદશારૂપ 
્નાર સામાવજક વિજ્ાન(Social 
Science)નરે વિચારના કરેનદ્રસ્ાનરે 
સ્ાપિામાં તરેનો બહુ મોટો ફાળો હતો. 

માનિઇવતહાસમાં પ્રવસદ્ધ એિા એક અ્્મશાસ્ત્રી તરીકરે પણ કાલ્મ માક્મસનું સ્ાન 
અજોડ છરે. તરેના જીિનકાળ દરવમ્યાન તરેણરે ખૂબ વિચા્યુાં અનરે ખૂબ લખ્યું. તરેનાં 
ખૂબ ર્ણીતાં પુસતકોમાં The Communist Manifesto (1848) અનરે Das 
Capital (1867–1894) ખૂબ  અગત્યનાં છરે. આ સમગ્ કા્ય્મ તરેણરે તરેના 
સા્ીવમત્ર અનરે રિાંવતકારી સમાજિાદી ફ્રેડકરક એંજલસની સા્રે રહીનરે પાર 
પાડ્ું.

સમાજ રચા્યો ત્યાર્ી માંડીનરે આજ સુધી બધા સારા ગણાતા માણસોના 
હૃદ્યમાં બધા માણસોનરે સમાન રોજી–રોટી–રહરેઠાણ મળરે, વિકસિાની સમાન 
તકો મળરે, સહાનુભૂવતપૂણ્મ િતા્મિ મળરે, નાગકરક તરીકરેના સમાન હક્ો મળરે 
િગરેરરે  માટરે ઇચછા રહરેતી આિી છરે. રણાખરા પ્યગંબરોએ પણ આિી જ ઇચછા 
દશા્મિી છરે. બાઇબલમાં જ કહું છરે કરે ‘મારા વપતાના દરબારમાં કોઈ આવસતક 
કરે નાવસતક ન્ી, કોઈ શરેઠ કરે ગુલામ ન્ી. બધાં તરેનાં જ સંતાનો છરે.’ અનરે તરેમ 
છતાં સમાજમાં ચારરેકોર અમીરી–ગરીબી, અન્યા્ય, શોષણ, ભરેદભાિ, ભૂખમરો 
િગરેરરે  કરેમ ચાલુ રહાં છરે? આ બધું શા કારણરે છરે? કાલ્મ માક્મસનું મહતિ આ 
બધાં પાછળનું કારણ શોધિામાં અનરે તરેનું વનરાકરણ આપિામાં છરે. માક્મસનો 
અવભગમ શુભ વિચારણા કરે આદશ્મિાદી રજૂઆતનો ન્ી. તરે એક ર્ગરૂક 
િૈજ્ાવનક છરે. માનિજીિન વિશરેનું માક્મસનું આ બુવદ્ધિાદી વિશ્રેષણ પવચિમના તરે 
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કાળના અનરેક જ્ાનીપુરુષોની જોડરે જોડરે નાટ્યલરેખકોનરે પણ પ્રભાવિત કરી ગ્યું.

માકસ્મની દૃવષ્માં ‘િૈજ્ાવનક અવભગમ’ એટલરે શું? િૈજ્ાવનક અવભગમ 
એટલરે કોઈ પણ રટના પાછળ રહરેલ કા્ય્મકારણનો સંબંધ તપાસિો. જ રેમ કરે તરેનરે 
લાગ્યું કરે સમાજમાં્ી ગરીબી દૂર ્િી જોઈએ. મ્ામણોના અંતરે તરેણરે શોધ્યું કરે 
ગરીબી એ માણસના ફૂટલા નસીબનું પકરણામ ન્ી પણ ઉતપાદનનાં સાધનોની 
અસમાન િહેંચણીનું પકરણામ છરે. માકસ્મ એક સામાવજક િૈજ્ાવનક હતો. તરેણરે 
િષયો સુધી કઠોર અભ્યાસ, િાચન, સંશોધન અનરે રટનાઓનાં તક્મબદ્ધ વિશ્રેષ-
ણોનરે આધારરે  સમાજમાં ગરીબાઈ, અસમાનતા, આવ્્મક મંદી, હડતાળો, િગ્મ-
વિગ્હો, ્યુદ્ધો િગરેરરેનાં કારણો શોધ્યાં. માણસની સમસ્યાઓનાં કારણો અનરે 
ઉપા્યો ખોળિામાં તરેણરે સિ્પનો, કલપનાઓ, આદશયો, આસ્ા, ભવ્ત, પૂર્–પ્રા-
્્મના િગરેરરે  પર વિશ્વાસ મૂકિાનરે બદલરે પૂરરેપૂરો િૈજ્ાવનક બુવદ્ધિાદી અવભગમ 
અપનાવ્યો.

માક્મસની એક િાત બહુ મહતિની છરે. તરે કહરે છરે કરે માણસ–માણસ િચચરે 
વિચારની પદ્ધવતમાં ફરેર છરે. એક િૈજ્ાવનક પદ્ધવત છરે નરે બીજી પારંપકરક છરે. એક 
અનુભિ-પ્રામાણ્યમાં માનરે છરે નરે બીજી પરંપરા્ી ચાલ્યા આિતા શબદ-પ્રામા-
ણ્યમાં અ્િા ગુરુ કરે ગ્ં્-પ્રામાણ્યમાં માનીનરે ચાલરે છરે. એક હકીકતનરે આધારરે  
છરે, બીજી માન્યતા કરે શ્દ્ધાનરે આધારરે . માક્મસ સમાજની ગઈ કાલની અનરે 
આજની ગવતવિવધ તપાસિા અનરે તરે માટરેનો ચોક્સ રસતો ચીંધિા નીકળો છરે. 
આ ર્તના અભ્યાસનરે તરે ‘સમાજગવતશાસ્ત્ર-મીમાંસા’ (Social Dynamics) 
કહરે છરે. તરે સાફ કહરે છરે કરે ‘તતિજ્ાનીઓએ જગત કરેિું હોિું જોઈએ તરેની ખૂબ 
ચચા્મ કરી છરે. પણ ત્યાં સુધી પહોંચિાના વનવચિત માગયો ન્ી દશા્મવ્યા (અનરે જ રે 
દશા્મવ્યા છરે તરે િાસતિમાં પલા્યનિાદના છરે, હકીકતો સામરે નકારના છરે અ્િા 
તદ્ન અસંભવિત એિા પારલૌકકક છરે.)’ આપણો મૂળ પ્રશ્ પ્રિત્મમાન વ્યિસ્ા 
અમુક ચોક્સ પદ્ધવત્ી બદલિાનો, જગતની નિરચના કરિા અંગરેનો છરે.’

આ અ ્્મમાં માક્મસ વચંતક અનરે રિાંવતકારી બંનરે છરે. તરે રિાંવતકારી હોિા્ી 
જ એમ કહી શકરે છરે કરે જગતની નિરચના કંઈ ઠાલી કલપના કરે શૂન્યમાં ન્ી 
્તી. તરેનરે માટરે હકીકતોનો ઠોસ આધાર અનરે સામૂકહક પ્ર્યાસો અવનિા્ય્મ બનરે. 
માક્મસરે દૃઢપણરે માન્યું છરે કરે કોઈ પણ ક્ષરેત્રમાં રિાંવત ગમરે ત્યારરે  ન્ી ્ઈ શકતી. 
વિરોધ, ઝરડા, મતભરેદો, ચળિળો િગરેરરે  ચાલુ રહી શકરે પણ રિાંવત તો આિ-
શ્યક પૂિ્મતૈ્યારી કરી લીધા પછી જ શ્્ય બનરે છરે. જ રેિી રીતરે બાળકનો જનમ 
નિ મકહના પછી જ ્ા્ય છરે એિી રીતરે રિાંવત સંભવિત બનિાનો પણ એક 
વનવચિત સમ્યગાળો હો્ય છરે. આ બાબતરે માક્મસનું એક પ્રવસદ્ધ િા્્ય છરે : ‘જૂના 
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સમાજના ઉદરમાં જ નિો સમાજ ગભ્મ રૂપરે વિકસરે છરે. ર્યાં સુધી જૂના 
સમાજમાં મૂડીિાદ-આધાકરત ઉતપાદનની સંભાિનાઓ મોજૂદ હો્ય ત્યાં સુધી 
રિાંવત શ્્ય બનતી ન્ી.’

માક્મસ માટરે સામાવજક પકરિત્મન એટલરે બરે વિરોધી કહતો િચચરે રષ્મણ, જ રે 
આવ્્મક પકરબળોના પ્રભાિ ્કી દોરા્ય છરે. આ જ બાબત માક્મસ માટરે સંરષ્મ-
ના વસદ્ધાંત (Conflict Theory) પર વિગતરે અભ્યાસ–વિશ્રેષણ કરિા માટરેની 
પ્રરેરણા બની. તરેના ઇવતહાસના ઉતરિાંવત અંગરેના મૉડલ સંદભવે માક્મસરે દલીલ કરી 
કરે માનિઇવતહાસનો આરંભ મુ્ત, ઉતપાદનશીલ, સજ ્મનાતમક કા્યયો દ્ારા ્્યો 
પરંતુ િષયો િીતતાં એ જ કા્યયોમાં બળજબરી, સખતાઈ, શોષણ, સિા્્મ પ્રિરેશતાં 
ગ્યાં અનરે મૂડીિાદ સ્ાવપત ્તાં સુધીમાં આખી્ય ઉતપાદનવ્યિસ્ા તરેનો 
અગાઉનો માનિી્ય ચહરેરો ગુમાિી  બરેઠી. માક્મસ કહરે છરે કરે આ સમગ્ પ્રકરિ્યા 
ઇરાદાપૂિ્મકની નહોતી. િાસતિમાં કઠણાઈ એ હતી કરે પ્રિત્મમાન આવ્્મક પકર-
બળોની વિરુદ્ધ જઈ શકિાની ક્ષમતા એક પણ વ્યવ્ત કરે રાર્યમાં નહોતી.

સમાજ, અ્્મકારણ અનરે રાજકારણ અંગરે માકસવે તારિરેલા તમામ વસદ્ધાંતો 
એકંદરરે  ‘માક્મસિાદ’ (Marxism) તરીકરે ઓળખા્ય છરે. માક્મસિાદનો સાર એ 
છરે કરે દુવન્યાના બધા સમાજો – ‘સંવચત’ (Haves) અનરે ‘િંવચત’ (Have nots) 
એિા બરે િગ્મના સંરષ્મ પર ચાલતા તક્મબદ્ધ િાદવિિાદ(Dialectic of Class 
Struggle)નરે અંતરે તરેમાં્ી નીપજતાં સમનિ્યરૂપ તારણનરે આધારરે  પ્રગવત કરરે  
છરે. આ બરે િગ્મમાં ઉપલો િગ્મ માવલક છરે, પૂંજીપવત છરે, જ રે ઉતપાદનનાં તમામ 
રટકો પર અમ્યા્મદ અંકુશ ધરાિરે છરે. અનરે બીજો મજૂર કરે કામદાર િગ્મ છરે જ રે 
ઉતપાદનની પ્રકરિ્યામાં પોતાનો અવધકતર શ્મ આપરે છરે. હાલની શોષણ-આધા-
કરત સામાવજક–આવ્્મક વ્યિસ્ાનરે માક્મસ સુખીસંપન્ િગયોની સરમુખત્યારી 
(Dictatorship of Bourgeoisie) તરીકરે ઓળખાિરે છરે. આ એિો િગ્મ છરે જ રે 
ફ્ત પોતાના જ ફા્યદા માટરે ઉતપાદનકા્ય્મમાં રોકા્યરેલો છરે.

માક્મસ એિી આગાહી કરરે  છરે કરે ભૂતકાળની સામાવજક–આવ્્મક વ્યિસ્ા-
ની માફક આજનો મૂડીિાદ અવનિા્ય્મપણરે આ બરે િગ્મ િચચરે આંતકરક સંરષ્મ 
પરેદા કરશરે અનરે તરેનરે પોતાના સંહાર તરફ દોરી જશરે. આ રષ્મણનરે અંતરે એક 
નિી જ વ્યિસ્ા આકાર લરેશરે જ રેનરે માક્મસ સમાજિાદ (Socialism) કહરે છરે. આ 
િાતનરે માક્મસ thesis, antithesis and  synthesis મારફતરે સમર્િરે છરે. 
આગળ ઉપર તરે કહરે છરે કરે સમાજિાદ હરેઠળ સમાજનું સમગ્ સંચાલન કામદાર 
િગ્મના હા્માં રહરેશરે. માક્મસ તરેનરે ‘કામદાર િગ્મની સરમુખત્યારી’ (Dictatorship 
of Proletariat) કહરે છરે. તરે ઉપરાંત માક્મસ આ વ્યિસ્ાનરે ‘કામદારો(શ્વમકો)નું 
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રાર્ય’ અ્િા ‘કામદારોની લોકશાહી’ તરીકરે ઓળખાિરે છરે. તરે માનતો હતો કરે 
સમાજિાદ પણ આખરરે  સમ્ય જતાં રાર્યવિહીન (Stateless), િગ્મવિહીન 
(Classless) સમાજ એટલરે કરે સામ્યિાદ(Communism)માં ફરેરિાઈ જશરે.

માક્મસના વિચારો પર હૅગલ, ઍડમ વસમ્, કરકાડયો, રુસો, ચાલસ્મ ફૉકર્યર 
અનરે ફ્રેડકરક એનજલસ જ રેિા દાશ્મવનકો, રાજકી્ય દ્રષ્ાઓ તરેમજ અ્્મશાસ્ત્રીઓ-
નો મોટો પ્રભાિ હતો. માક્મસનો ઇવતહાસ પરતિરેનો દૃવષ્કોણ, જ રે ઐવતહાવસક 
જડિાદ (Historical Materialism) તરીકરે ઓળખા્યો અનરે પછી્ી વિિાદા-
સપદ રીતરે એનજલસ અનરે લરેવનન દ્ારા વિરોધવિકાસી જડિાદ(Dialectical 
Materialism)ના નામરે ર્ણીતો ્્યો. વિરોધવિકાસીનો અ્્મ કાલ્મ માક્મસ એિો 
કરરે  છરે કરે સમાજની એક ર્તની વ્યિસ્ામાં્ી તરેની વિરોધી વ્યિસ્ા આપોઆપ 
ઊભી ્ા્ય છરે અનરે સમ્ય જતાં તરેના્ી પણ વિરોધી, એિી નિી જ વ્યિસ્ા 
આકાર લરે છરે.

કાલ્મ માક્મસરે બીજો એક અગત્યનો વસદ્ધાંત તારવ્યો – theory of 
alienation – િરેગળાપણાનો વસદ્ધાંત. સમગ્ ઉતપાદન-પ્રકરિ્યામાં શ્વમકોની શ્મ 
વસિા્ય કોઈ જ કક્ષાએ ભાગીદારી ન્ી. ઉતપાદનનરે લગતા કોઈ જ વનણ્મ્યોમાં 
શ્વમકોનો અિાજ ન્ી. પકરણામરે શ્વમક ઉતપાદન-પ્રકરિ્યા સા્રે કોઈ જ લગાિ 
અનુભિતો ન્ી. ઉપરાંત; ઉતપાદનમાં દાખલ કરા્યરેલી ્યાંવત્રક વ્યિસ્ા કંટા-
ળાજનક બારીક શ્મવિભાજન પર આધાકરત છરે જ રેનરે કારણરે ઉતપન્ ્્યરેલ 
માલ બાબતરે કામદારના મનમાં કોઈક સંતોષનો ભાિ રહરેતો ન્ી. આિી પકર-
વસ્વતમાં શ્મ આપતો કામદાર ધીમરે ધીમરે સમગ્ આવ્્મક વ્યિસ્ા્ી માનવસક 
સતરરે  અળગો (alienated) નરે અળગો ્તો ર્્ય છરે. ઉપરાંત િરેગળાપણં – 
alienation,  એટલરે એક જ િસતુનરે તરેની સમગ્તા્ી છૂટી કરીનરે જોિી. એ 
સમગ્તામાં રહરેલી પ્રત્યરેક િસતુઓ િચચરે હકીકતરે કુદરતી સંબંધ અનરે સંિાકદતા 
હોિા છતાં અનુભિરે તરેનરે એકબીર્ના વિરોધી રૂપરે સમજિી. આ જ વસદ્ધાંતનો 
ઉપ્યોગ જમ્મનીના નાટ્યકાર બટયોલટ બ્રેખતરે તરેની એવપક વ્્યરેટરની વિભાિનામાં 
સાિ નોખી રીતરે ક્યયો. અલબતિ માક્મસનો વસદ્ધાંત નકારાતમક ભાિ દશા્મિરે છરે 
ર્યારરે  બ્રેખતનો વસદ્ધાંત વિધરે્યાતમક અ્્મમાં િપરા્યો છરે.

માક્મસરે જ્ાનનાં અનરેક ક્ષરેત્રોનરે પ્રભાવિત ક્યાાં જ રેિાં કરે પુરાતતિશાસ્ત્ર, નૃિંશ-
શાસ્ત્ર, રાજનીવતશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્રી્ય વસદ્ધાંતો, અ્્મશાસ્ત્ર, ભૂગોળ, ઇવતહાસ, 
વશક્ષણ, સાકહવત્યક વિિરેચન, તતિજ્ાન, રંગભૂવમ, લવલતકલાઓ, સૌંદ્ય્મશાસ્ત્ર, 
સંસકૃવતઓનો અભ્યાસ, માધ્યમો(media)નો અભ્યાસ, િગરેરરે . લોકોના અવભ-
પ્રા્યો ર્ણિા માટરે દુવન્યામાં ્યોર્તી વિવિધ મોજણીઓમાં કાલ્મ માક્મસનરે અનરેક 
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િાર ‘Thinker of Millennium’ (છરેલા એક હર્ર િષ્મના શ્રેષ્ઠ વિચારક) 
તરીકરેના મત મળા. એકરક ફ્ોમરે માક્મસનરે ફ્ૉઇડ અનરે આઇનસટાઇનની સમકક્ષ 
મૂ્્યો અનરે એ ત્રણરે્યનરે આધુવનક ્યુગ(Architects of Modern Age)ના 
રડિૈ્યા રોવષત ક્યા્મ. રૉબટ્મ સી. ટકરના કહરેિા પ્રમાણરે ‘માક્મસના વિચારોએ 
સૌ્ી િધારરે  વિશ્વ રાજકારણ અનરે બૌવદ્ધક વિચાર પર પ્રભાિ પાડ્ો, તતિજ્ા-
નની વિવિધ શાખાઓનરે કદશા આપી, કલા અનરે સાકહત્યની અવભવ્યવ્તમાં 
પણ જગંી પકરિત્મન લાિીનરે તરેનરે વનવચિત રાટ આ્પ્યો’. કફવલપ સટ્રો્સ કહરે છરે 
કરે ‘કાલ્મ માક્મસ તરેના મૌવલક વિચારોનરે કારણરે સમસત ્યુરોપ અનરે અમરેકરકાના 
બૌવદ્ધક િગ્મ પર આખી્ય 19મી શતાબદી દરવમ્યાન છિા્યરેલો રહો.’ વપટર 
વસંગરરે  તો ત્યાં સુધીનું વિધાન કહી નાખ્યું કરે ‘માક્મસના આખી્ય દુવન્યા પરના 
જબરદસત પ્રભાિનરે ફ્ત વજસસ અનરે મહમમદ સા્રે સરખાિી શકા્ય!’

3. રિચાડ્જ વાગ્નિ (1845–1882) 

 રંગમંચ પર િાસતિિાદ ઊત્યા્મના પ્રા-
રંભકાળમાં સંગીતજ્ કરચાડ્મ િાગ્નર 
દ્ારા ઑપરેરામાં કરિામાં આિરેલા કરેટલાક 
રિાંવતકારી પ્ર્યોગો િાસતિિાદ સંદભવે 
ર્ણિા બહુ રસપ્રદ છરે. એ જમાનામાં 
સમસત ્યુરોપમાં ચારરેકોર ઑપરેરાની જ 
બોલબાલા હતી. ઑપરેરા એટલરે ભજ-
િણીનું એક એિું અનોખું સિરૂપ જ રેમાં 
નૃત્ય–નાટકની સા્રે સા્રે સંગીતનું પ્રા-

ધાન્ય હો્ય. અનરે એટલરે જ ‘Opera was considered to be a wholesome 
entertainment in those days’ એક પ્રકારરે  િાગ્નર એ કાળરે તરેના ઑપરેરા 
્કી એક અજીબોગરીબ ‘દંતક્ા-સજ ્મક’ (Myth-Maker) બની ગ્યરેલો. એક 
રીતરે જુઓ તો આ િાસતિિાદ્ી એકદમ વિપરીત રટના હતી! તરેના ઑપરેરા 
િાસતિિાદી ન હોિા છતાં્ય તરેની ભજિિાની કરેટલીક રીતો એિી હતી જ રેના્ી 
િાગ્નર િાસતિિાદી હોિાનો આભાસ ઊભો ્તો હતો. િાગ્નર તરેની ઑપરેરાની 
કલા સંગીતકારો કરિસતૉફ ગલક અનરે મૉઝાટ્મ પાસરે્ી શીખ્યો. પરંતુ તરેનરે િધારરે  
શીખિા મળું રંગદશથીઓ (Romanticists) પાસરે્ી. જ રેમાં શ્રેષ્ઠ હતા વબ્ૉિન 
અનરે મૅ્યરબી્યર. હકીકતમાં િાગ્નરનું લક્્ય રંગમંચ પર સંપૂણ્મત: ભ્મણાઓ-
ની સૃવષ્ સજ ્મિાનું હતું. એનરે તો ઊલટાનો ભ્ય હતો કરે ભજિણીની તમામ 
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વિગતોનરે િાસતિિાદી શૈલીમાં ઝીણિટપૂિ્મક પ્રસતુત કરિાના હઠાગ્હમાં નાટ્ય-
કાર એક સજ ્મકનરે બદલરે માત્ર ‘રરેકૉકડ્મસટ’ ન બની ર્્ય! તરેનું કામ માત્ર અસલ 
જગતનરે પુનસ્મવજ ્મત કરિાનું ન્ી પણ પોતાની કલપનાનું આગિું મૌવલક જગત 
સજ ્મિાનું છરે. તરેનરે માટરે ઑપરેરામાં તરેનો પોતાનો કલપનાશીલ દૃવષ્કોણ ઉમરેરિો 
અવનિા્ય્મ હતો.

કરચાડ્મ િાગ્નર અપ્રવતમ પ્ર્યોગશીલ સજ ્મક હતો. તરેણરે સમસામવ્યક િા-
સતિિાદી નિી સંકલપનાનરે તરેના સમ્યની રંગભૂવમમાં દાખલ તો કરી પણ ત્યાર 
પછી તરેણરે તરેમાં અનરેક સુધારાઓ અપનાવ્યા. જ રેમ કરે ભજિણી દરવમ્યાન પ્રરેક્ષ-
કોનું ધ્યાન કરેિળ રંગમંચ પર જ એકાગ્ કરિાના હરેતુ, આરંભ્ી જ તરેનું પ્રરેક્ષા-
ગૃહ અંધકારમાં ડબૂી જતું. (આજ રે પણ આપણરે ત્યાં નાટકોની શરૂઆતમાં હા-
ઉસલાઇટ બંધ કરિાની પ્રણાલી છરે જ.) ઑપરેરાના મુખ્ય પડદાની આગળનો 
રંગમંચ ત્રણ કમાનો(proscenium arch)્ી મઢિામાં આવ્યો. તરેના િાદકોનરે 
ઑરકરેસટ્રા પીટમાં બરેસીનરે સિરો મરેળિિા(tunning)ની તરેણરે મના ફરમાિી. 
તાળીઓના ગડગડાટ અનરે કટ્મન–કૉલની પરંપરાગત પ્ર્ા પણ તરેણરે બંધ કરાિી. 
ઑપરેરાના પોશાકો અનરે સરેટસની સર્િટમાં ઐવતહાવસક પ્રમાણભૂતતા 
(authenticity) લાિિાના તરેણરે પ્ર્યાસો ક્યા્મ (જ રે િાસતિિાદી રંગભૂવમનું એક 
અગત્યનું લક્ષણ હતું.) નાટ્યગૃહમાં બરેઠકોની ગોઠિણી એિી રીતરે કરિામાં 
આિી કરે જ ર્ે ી નાટ્યગૃહના કોઈ પણ ખૂણરે્ી આખો્ય રંગમંચ અિરોધ િગર 
જોઈ શકા્ય (રંગભૂવમની ભાષામાં તરેનરે પ્રરેક્ષકોની ‘sight lines’ કહરે છરે), મતલબ 
કરે કોઈ જ અંતરા્ય–અિરોધ િગર રંગમંચ પર ગોઠિરેલ સવન્િરેશ સા્રેનાં 
તમામ દૃશ્યો વ્્યરેટરની કોઈ પણ બરેઠક પર બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકોનરે સમાન અસર્ી 
જોિા મળરે. આ બધી ટકૅવન્સ અમલમાં મૂકિાનરે કારણરે િાગ્નરના ઑપરેરા 
કાલપવનક અનરે પૌરાવણક હોિા છતાં તરેની સમગ્ ભજિણીનો એક િાસતિિાદી 
રજૂઆત તરીકરે સિીકાર કરિામાં આવ્યો.

િાગ્નર કદાચ સૌ્ી િધારરે  ર્ણીતો તરેની ‘ફરેવસટિલ વ્્યરેટર’ તરીકરે ર્ણીતી 
વ્્યરેટર-બાંધણીનરે લઈનરે છરે. િાગ્નરના આ વ્્યરેટર-સ્ાપત્યની કડઝાઇન હા્-
પંખાના આકારની હતી જ રે આગળ ઉપર વિશ્વનાં રણાંખરાં નાટ્યગૃહો બાંધતી 
િખતરે સિીકારિામાં આિી. સમાજિાદી વિચારધારા તરેના મનમાં હતી. એટલરે 
િગ્મવિહીન સમાજ અંગરેની પોતાની મહતિાકાંક્ષા અમલી બનાિિા તરેણરે એક 
ખાસ પ્રકારનું વ્્યરેટર કડઝાઇન ક્યુાં. તરેમાં પ્રરેક્ષકોની બરેઠકવ્યિસ્ા ઊંચનીચ િગ્મ 
પ્રમાણરે નહીં પણ સમાન દરરર્ની રાખિામાં આિી. નાટ્યગૃહની બંનરે બાજુએ 
પ્રરેક્ષકોનરે બરેસિા માટરેના આરવક્ષત બૉ્સ રાખિાની તરેમજ એકદમ મધ્યમાં પ્રરેક્ષ-
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કોનરે આિિા–જિાનો પૅસરેજ રાખિાની પ્ર્ા પણ તરેણરે દૂર કરી. આ માટરે િાગ્નરરે  
વ્્યરેટરની તમામ બરેઠકોની કટકકટોના દર પણ સમાન રાખ્યા. આમ િાગ્નરરે  
ઑપરેરા જોિા આિનાર પ્રરેક્ષકિગ્મમાં અગાઉ્ી ચાલ્યા આિતા વિશરેષાવધકારો 
નાબૂદ કરીનરે દરરેક િગ્મના પ્રરેક્ષકોનરે સમાન મહતિ આ્પ્યું.

િાગ્નરના તમામ ઑપરેરાની રજૂઆત હંમરેશાં ‘પ્રોવસવન્યમ આચ્મ’ ધરાિતાં 
બંધ નાટ્યગૃહમાં જ ્તી. અનરે તરેમ છતાં િાસતિિાદી નાટ્યકારોની માફક મંચ 
પરના સવન્િરેશની ત્રણ દીિાલો અનરે પ્રોવસવન્યમ આચ્મનરે ઢાંકતા રંગમંચના 
મુખ્ય પડદાનરે ‘ચો્ી દીિાલ’ તરીકરે માનિાનો તરેણરે ધરાર ઇનકાર ક્યયો. િાગ્ન-
રનું અ ્્મરટન સાિ જુદું અનરે મૌવલક હતું. તરેણરે રંગમંચ અનરે પ્રરેક્ષકગૃહ િચચરેની 
ભરેદરરેખાનરે કંઈક જુદી જ રીતરે ઓળખાિી. તરેણરે કહું કરે પ્રોવસવન્યમ્ી રરેરા્યરેલો 
મંચ અનરે પ્રરેક્ષક િચચરે આકાર લરેતાં કાલપવનક જગત િચચરે કોઈ ગૂઢ ‘રહસ્યમ્ય 
ખાઈ’ (િાગ્નરના શબદોમાં ‘mystic chasm’) અ્િા અંતર છરે. આ રહસ્યમ-
્યી ભરેદરરેખાનરે કારણરે જ મંચની પરેલી બાજુ બરેઠરેલો પ્રરેક્ષક આ અદભુત કલપના-
-સૃવષ્ વનહાળીનરે મંત્રમુગધ બની ર્્ય છરે. િાગ્નરરે  સં્યોજ રેલ સંગીત-કાવ્ય અનરે 
નાટ્યનું ર્દુઈ રસા્યણ પ્રરેક્ષકનરે કોઈ કદવ્ય અનુભૂવત કરાિરે છરે.

એિું કહરેિા્ય છરે કરે ‘Opera is the academy of all performing arts’. 
િષયો પહરેલાં મોઝાટવે ભાખરેલું કરે રંગભૂવમનું ભવિષ્ય ઑપરેરામાં રહરેલું છરે. તરેમાં 
નાટ્ય, કાવ્ય, સંગીત, નૃત્ય, સવન્િરેશ, પ્રકાશ, િરેશભૂષા અનરે કડઝાઇન સકહત 
કલાનાં વિવિધ સિરૂપોનો સુંદર સમનિ્ય ્ા્ય છરે. ઑપરેરાનું પ્રમુખ રટક સંગીત 
છરે જ રે આ તમામ જુદાં જુદાં રટકોનરે એકસૂત્રરે જોડરે છરે. ઑપરેરા વિશરે લોકોનાં 
મતમતાંતર હોઈ શકરે પણ તરેની એક શવ્ત ગણો કરે મ્યા્મદા તરે એ છરે કરે તરેમાં 
નાટ્યાતમક પાસા્ી ઉપરિટ સંગીતનું પ્રાધાન્ય જોિા મળરે છરે. મોઝાટ્મ સિ્યં 
સંગીતનો જ બીજો પ્યા્મ્ય છરે એટલરે એ તો ભારપૂિ્મક જણાિરે છરે કરે ‘The 
poetry must be the obedient daughter of music!’ (‘ઑપરેરામાં કવિતા 
સંગીતની કહાગરી દીકરી બની રહરેિી જોઈએ’, અ્ા્મત્ કવિતાએ સંગીતનરે જ 
અનુસરતા રહરેિાનું છરે.)

જોકરે િાગ્નરનું કહરેિું છરે કરે મોઝાટ્મનો સંગીત પરતિરેનો પક્ષપાત એટલો 
બધો હતો કરે નાટ્યાતમક પાસાનરે તરેણરે લગભગ નહીં જ રેિું જ ધ્યાન પર લીધરેલું. 
ર્યારરે  તરેની તુલનાએ િાગ્નરરે  તરેના ઑપરેરામાં નાટ્યાતમક પ્રસંગોનરે ઊપસિાની 
પૂરરેપૂરી તક આપી. કારણ કરે તરેના માટરે રંગમંચ પર નાટ્યાતમક પાત્રોની પ્રમતિ 
લાગણીઓ(passionate feelings)ની નાટ્યાતમક અવભવ્યવ્ત પણ એટલી જ 
જરૂરી હતી. તરેમ છતાં િાગ્નર મોઝાટ્મની મૂળ િાત સા્રે વબલકુલ સંમત હતો 
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કરે ‘Music is the soul of drama and drama is the body of music’. 
‘નાટક’ ભલરે ઑપરેરાનું શરીર કરે ખોખું હો્ય પણ તરેનો આતમા, તરેની ધરી તો 
કરેિળ સંગીત જ છરે. મોઝાટ્મના મુખ્ય ત્રણ ઑપરેરા 18મી સદીની રંગભૂવમની 
અવત ઉરરિળ ગા્ા ગણિામાં આિરે છરે. તરે સમ્યકાળ દરવમ્યાન કરેટલાં બધાં 
રોમૅવનટક શૈલીમાં લખા્યરેલાં ઉતકૃષ્ નાટકોનાં રૂપાંતરો ઑપરેરા શૈલીમાં ભજિા-
્યરેલાં!

પરંતુ તરેમ છતાં્ય ર્ણકારોના કહરેિા મુજબ હજુ્ય રંગભૂવમ પર તરે 
કાળના જગતની સમસામવ્યક અવભવ્યવ્ત ઑપરેરાના માધ્યમ્ી નહોતી ્િા 
પામી. તરે કાળરે કલાવિશરેષજ્ોમાં કમનસીબરે એક વ્યાપક માન્યતા પ્રચવલત હતી 
કરે અન્ય લવલતકલાઓની માફક નાટક એિું કોઈ ઉચચ સતરનું કલાસિરૂપ જ 
ન્ી. સાકહત્ય અનરે સંગીતની તો દીર્મકાળ્ી ચાલી આિતી એક સિયોચચ 
સનમાનની્ય પરંપરા હતી. જ રેમ કરે કવિતા, િાતા્મ, નિલક્ા િગરેરરે  સાકહત્યસિ-
રૂપો હંમરેશાં લાંબા કાળ્ી સમાજમાં લોકવપ્ર્ય અનરે આદરપાત્ર રહરેલાં. પરંતુ 
તરેની સરખામણીમાં નાટક કરે રંગભૂવમ સા્રે હંમરેશાં સાિકા બાળક જ રેિો પક્ષ-
પાતી વ્યિહાર ્ તો રહરેલો. ‘Theatre has always remained a step-child’. 
આની ખાતરી કરિી હો્ય તો વશષ્ સાકહત્યસંગ્હ(Collection of Classical 
Literature)નરે ખંખોળી જુઓ. તરેમાં તમનરે અન્ય સાકહત્યસિરૂપોની તુલનાએ 
નાટકોનું  વિિરેચન ભાગ્યરે જ જોિા મળશરે. સામાન્ય માણસોની પસંદ પણ તમરે 
ચકાસી શકો છો. તમનરે ર્ણિા મળશરે કરે દુવન્યાએ નાટ્યકારોની સામરે કવિઓ 
અનરે િાતા્મકારોનરે િધારરે  પ્રરેમ અનરે આદર્ી ્યાદ રાખ્યા છરે.

નાટકની એક મોટી મ્યા્મદા એ છરે કરે ર્યાં સુધી તરે ભજિણી રૂપરે મંચ પર 
અિતરતું ન્ી ત્યાં સુધી તરેની જનસામાન્યમાં કરે વિિરેચકોમાં નોંધ સુધધાં ન્ી 
લરેિામાં આિતી. કારણ કરે કવિતા કરે િાતા્મની માફક નાટકોનું લોકો રરરેબરેઠાં 
િાચન ન્ી કરતા! એટલરે રંગભૂવમનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે લખિામાં આિરેલાં ઉતકૃ-
ષ્ કક્ષાનાં ફ્ત નાટ્યલરેખન દ્ારા કોઈ રંગભૂવમ આપમરેળરે ઉતકૃષ્ ન્ી બની 
જતી. ર્યાં સુધી લરેખન અનરે તરેની ભજિણી િચચરે કોઈ ખાસ પ્રકારનું રાસા્ય-
વણક સં્યોજન ન્ી રચાતું ત્યાં સુધી બંનરેની ઓળખ એકબીર્્ી વભન્, 
અલા્યદી જ રહરેિા પામરે છરે. િળી સંગીત, વચત્ર, નૃત્ય, વશલપ િગરેરરે  કલાઓની 
માફક નાટકનરે કરેટલા લોકો એક ‘કલા’ તરીકરે ઓળખરે છરે? અનરે જો એ કલા 
તરીકરે સિીકા્ય્મ કરે સનમાનની્ય ન હો્ય તો પછી સાકહત્યમાં તરેની વિિરેચનાનો 
પ્રશ્ જ ્્યાં રહરે છરે ? એકરક બરેનટલી જ રેિા રંગમંચના વિદ્ાનરે તો એક િાર ત્યાં 
સુધીની શંકા વ્ય્ત કરી દીધરેલી કરે ‘‘whether there could be theatre as 
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high art at all?’’ (મૂળમાં રંગભૂવમ ્્યારરે્ય કલાનું ઉચચ સિરૂપ બની શકરે 
ખરી ?) આ સિાલ 17મી સદી્ી ઊઠતો આિરેલો છરે.

આમ સમસત ્યુરોપમાં ચારરે  તરફ નાટકનરે મુકાબલરે ઑપરેરાની, સંગીતની 
જ બોલબાલા હતી. નાટકનરે હજુ ઉચચ કલા તરીકરેનું ગૌરિ હાંસલ નહોતું ્્યું. 
સંગીતનરે રજૂ કરિા માટરે નાટકનરે ફ્ત એક બાહ માળખા તરીકરે પ્ર્યોજિામાં 
આિતું હતું. કલાકાર–ગા્યકો અનરે ઑપરેરા જોિા આિતા પ્રરેક્ષકોનું સંપૂણ્મ ધ્યાન 
સંગીતનાં રસપ્રદ પાસાંઓ પર જ કરેવનદ્રત ્્યરેલંુ. [આ િાતનરે સમજિા માટરે 
આપણરે આપણો જ પકરવચત સંદભ્મ લઈએ. મહારાષ્ ્રનાં સંગીત-નાટકો કરે 
ગુજરાતી દરેશી નાટક સમાજમાં આિતાં ગીતો પ્રરેક્ષકોમાં કરેટલાં બધાં લોકવપ્ર્ય 
હતાં? તરે જમાનામાં સંગીતરવસક પ્રરેક્ષકો માત્ર શાસ્ત્રી્ય શૈલીનાં અ્િા સુંદર 
તરજ પર સિરબદ્ધ કરરેલાં મીઠાંમધુરાં ગીતોની વલજ્જત ઉઠાિિા જ નાટ્યગૃહો-
માં જતા. ક્ાનાં નાટ્યતતિમાં તરેમનરે ઝાઝો રસ નહોતો. કહનદી કફલમક્ષરેત્રરે પણ 
ધિવનના આગમન પછીનો શરૂઆતનો ગાળો (1933્ી 1944) સા્યગલ, કાન-
નબાલા, પંકજ મવલક િગરેરરે  પ્રવસદ્ધ ગા્યક–ગાવ્યકાઓ્ી જ ર્ણીતો બનરેલો. 
લોકોનરે તરેમના અવભન્યમાં ઓછો અનરે ગીતસંગીતમાં જ અવધકતર રસ હતો.] 
આ જ રીતરે 17મી સદીના ્યુરોપમાં પ્રરેક્ષકોનાં કદલોકદમાગ પર ફ્ત ઑપરેરા 
છિા્યરેલા હતા. સંગીત િગરનાં નાટકનું સમાજમાં આદરભ્યુાં સ્ાન નહોતું.

1791માં મોઝાટ્મના વિખ્યાત ઑપરેરા ‘The Magic Flute’ અનરે 1805માં 
વબ્ોિનના ‘Fidelio’ બાદ જમ્મનીનો કરચાડ્મ િાગ્નર તરેના ‘Tristan’ ઑપરેરા 
દ્ારા સંગીતની દુવન્યા પર છિાઈ ગ્યો. િાગ્નરરે  ઑપરેરાનરે તમામ કલાઓના 
સં્યોજનરૂપ (synthesis of the arts) ગણાિી છરે. ‘Tristan’ વિશરેના પ્રરેક્ષકો-
ના અવભપ્રા્ય કહરે છરે કરે પ્રાચીન ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીઝ પછીના સમ્યગાળામાં રંગમંચ 
પર આટલો તીવ્રતમ નાટ્યાતમક અનુભિ ્્યારરે્ય માણિા ન્ી મળો. એક 
ર્ણકારરે  લખ્યું છરે : ‘િાગ્નરનો ઑપરેરા કલાનું એક સૌ્ી િધુ સુસંકવલત 
એિું સિયોચચ વશખર છરે જ રેની ટોચરે પહોંચ્યા પછી સૌનરે કદવ્ય સમાવધ જ રેિો 
પ્રગાઢ, પ્રસન્કર અનુભિ ્ા્ય છરે. તરેમાં કાવ્ય અનરે સંગીત બંનરેની રચના એક 
જ સજ ્મકના હા ર્ે ્્યરેલી હોિા્ી તરેનો સાર અનરે સૂર – બંનરેમાં્ી અદભુત 
સંિાકદતા નીપજ રે છરે.’ કહરેિા્ય છરે કરે િાગ્નરરે  તરેની રચનાઓમાં ઍલરેકઝાંડર 
ડ્ૂમા અનરે વિ્ટર હુગો પાસરે્ી ઑપરેરાનરે ઉતકટ બનાિિા જરૂરી એિી પ્રમતિ 
લાગણી (passion) ઉઠાિી અનરે ્યુવજન સરિાઇબ પાસરે્ી નાટકનું સંરરેડાઉતાર 
ચુસત માળખું તફડાિી લીધું!

પવચિમી વશષ્ શૈલીના સંગીતમાં મોઝાટ્મ પછીનું મોટુ ંનામ કરચાડ્મ િાગ્ન-
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રનું છરે. જ રેમ ઇબસનરે પણ પોતાની આ્યુના પાછલા ભાગમાં તરેના ્યુગનરે અનુરૂપ 
નાટકો લખ્યાં તરેમ િાગ્નરરે  પણ તરેની કારકકદથીમાં પાછળ્ી સાિ નોખી જ 
શૈલીનાં ઉતિમ સંગીત-નાટકો આ્પ્યાં. તરેમાં સૌ્ી િધારરે  ઉલરેખની્ય ‘The 
Ring’ છરે. આ ઑપરેરામાં 19મી સદીના માનિસમાજનું પ્રવતવબંબ પણ છરે અનરે 
તરેની કટ ુ આલોચના પણ. અલબતિ, ગરેટરેના ‘Faust’ અનરે ઇબસનના ‘Peer 
Gynt’ કરતાં તરે ઓછુ ંમહાન છરે ‘...but as a theatre it is greater than 
both’.

િાગ્નરની સિયોચચ કૃવત છરે ‘Tristan’, એક મહાન નાટક, એટલંુ જ મહાન 
સંગીત, તદ્ન વનરાળું અનરે અપ્રવતમ. િાગ્નર એકીસા્રે જુદા જુદા ઑપરેરા પર 
કામ કરતો અનરે છતાં્ય બધાંમાં તરેની સંગીતમ્ય અવભવ્યવ્ત સાિ નોખી અનરે 
વનરાળી! તરેમાં્ય ‘Tristan’ તો એકદમ અલગ અનરે અવદ્તી્ય! િાગ્નર પોતાના 
ઑપરેરામાં ્યુરોપના શૂન્યિાદ(Nihilim)નું િરેધક આલરેખન કરરે  છરે. 19મી સદીના 
વિચારો અનરે સંિરેદનાનરે િાચા આપરે છરે. પ્રકાશ અનરે અંધકારના સંદભ્મમાં પ્રરેમ 
અનરે મૃત્યુની તુલના કરરે  છરે. મનુષ્યના મં્ર ગવતના રૂપાંતરણની પણ િાત કરરે  છરે. 
િાગ્નરના કહરેિા પ્રમાણરે ‘સાચું નાટક સંગીતના ચમતકાકરક જળમાં ઝબોળા્યરેલું 
હોિું જોઈએ. ભજિણી દરવમ્યાન બોલાતા શબદો કરતાં સંગીતનું પ્રભુતિ 
જળિાઈ રહરેિું જોઈએ’. િાગ્નર ઇચછતો હતો કરે ભજિણીના એક એક પાસા 
પર નાટ્યકારનું સંપૂણ્મ વન્યંત્રણ રહરેિું જોઈએ કરે જ ર્ે ી કરીનરે અંતમાં પ્રરેક્ષકોનરે 
એક બરેનમૂન ભવ્ય કલા (master art work) જો્યાનો સંતપ્મક અનુભિ ્ા્ય.

19મી સદીમાં િાસતિિાદનરે પગલરે સાધારણ િગ્મનરે પોતાની કૃવતઓમાં 
સમાિિાનું વિવિધ સજ ્મકોનું િલણ િધ્યું. કલા અનરે સંસકૃવત સા્રે સંકળા્યરેલા 
અનરેક સજ ્મકોએ સમાજના મામૂલી િગ્મના મનુષ્યના મનનરે તરેમની અવભવ્યવ્ત-
નું કરેનદ્ર બનાવ્યું. 19મી સદીનાં સાકહત્યમાં – નિલક્ા તરેમજ નાટક બંનરેમાં – 
આ સાધારણ િગ્મમાં્ી આિતો મામૂલી માણસ પહરેલી િાર ઑપરેરામાં ના્યકના 
કરેનદ્રસ્ાનરે આિી ગ્યો. િાગ્નરની અગાઉના સજ ્મકોનું ધ્યાન શા માટરે સામાન્ય 
માનિી તરફ નહોતું આકષા્મ્યું તરેનો ખુલાસો આપતાં કરેટલાક લોકોનું કહરેિું એમ 
છરે કરે દરરેક ઉમદા સજ ્મક પોતાની ર્તનરે – અલબતિ ઉચચતર કવિતિ કરે સજ ્મ-
કશવ્તના અ્્મમાં – ‘સમૃદ્ધ અનરે ઐશ્વ્ય્મિાન’ (aristocrate) માનરે છરે! (અહીં્યાં 
‘aristocrate’ હોિાનો અ્્મ વ્યવ્તની ‘આંતકરક સમૃવદ્ધ’ સૂચિરે છરે.) કારણ કરે 
એિા ‘સમૃદ્ધ’ લોકો દરરેક મુદ્ા પર હંમરેશાં સિયોચચ ગુણિતિા (excellence) 
હાંસલ કરિાની કપરી સાધનામાં લાગરેલા હો્ય છરે. તરે્ી જ મહાન ગ્ીક કવિ-
-નાટ્યકારોએ સજ વેલી ટ્રજૅ રેડીઝ(કરુણાવનતકાઓ)ના કરુણ ઉદાતિ મહાના્યકો 
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માટરે ઍકરસટૉટલ જ રેિો વચંતક ‘િાસતવિક જીિન્ી અનરેકગણા વિશાળ’ (larger 
than life) અનરે કૉમરેડીઝ(પ્રહસન)ના કૉવમક ના્યકો માટરે ‘િાસતવિક જીિન્ી 
ઓછા કરે નાના સતરના’ (smaller than life) શબદ પ્ર્યોજ રે છરે. આ પકરપ્રરેક્્યમાં 
જોઈએ તો 19મી સદીનું નાટ્યસાકહત્ય ‘મધ્યમ અ્િા સરરેરાશ માનિજી-
િન’(middle or average life)નરે અ્િા સામાન્ય માનિીનરે તરેના કરેનદ્રસ્ાનરે 
પસંદ કરરે  છરે.

િાસતિિાદી નાટ્યસાકહત્યનો પ્રણરેતા ઇબસન તરેનાં નાટકોનાં પાત્રોનરે અમુક 
ખાસ શૈલીમાં ‘આલરેખરે‘ (depict) છરે અ્િા ‘િણ્મિરે’ (describe) છરે અ્િા 
‘વચવત્રત’ (portray) કરરે  છરે એમ કહરેિા્ય; ર્યારરે  િાગ્નર તરેના ઑપરેરાનાં 
માનિી્ય પાત્રોનરે હૂબહૂ ‘મૂત્મસિરૂપ’ આપરે છરે. અંગ્રેજીમાં કહીએ તો What 
Ibsen portrays, Wagner embodies. એક ‘વજવન્યસ’ ‘અલપતમ–
વજવન્યસ’ની તરફરેણમાં બોલતો ્ા્ય છરે. અ્ા્મત્ શ્રેષ્ઠતમ બુવદ્ધ અનરે કલપનાશ-
વ્ત ધરાિતો િાગ્નર એકદમ સાધારણ કક્ષાના જનસમૂહનો જુસસાદાર પ્રિ-
્તા 

બનરે છરે. ઍકરસટૉટલ ર્યારરે  ‘સમૃદ્ધ’ (aristocrate) અ્િા સિયોચચ ગુણ-
િતિા(excelllence)ની પાછળ વ્યસત રહરેતા મહાન સજ ્મકોની િાત કરરે  છરે ત્યારરે  
અહીં્યાં િાગ્નર પણ ભીતર્ી એટલો જ ‘સમૃદ્ધ’ અનરે ‘ગુણિતિા’નો આગ્હી 
હોિા છતાં સૃવષ્માં જ રે ધરાતલ પર છરે, સાિ સાધારણ છરે, નીચલા સતરરે  છરે, જ રે 
અવસતતિ ટકાિિાનરે સંરષ્મરત છરે તરેનરે ઉિરેખિાનરે બદલરે તરેનો આદર કરી, 
પોતાની કલાના કરેનદ્રમાં તરેની પ્રાણપ્રવતષ્ઠા કરરે  છરે.

વનતઝરેની નજરમાં િાગ્નર એક પરમ વમત્ર તરેમજ પ્રરેરણામૂવત્મ (Idol) હતો. 
અનરે છતાં્ય િખત આવ્યરે તરેણરે િાગ્નરની ટીકા પણ એટલા જ કડક િરેધક 
શબદોમાં કરી. એક બાજુ તરેણરે િાગ્નરના પ્રભાિનરે સિીકા્યયો, અમુક અંશરે દાદ 
પણ આપી અનરે છતાં િાગ્નરની ઊંટિૈદા જ રેિી બનાિટી, જીિનના વબહામણા 
્ય્ા્્મ્ી દૂર, ધાંધલધમાલ જ રેિી સંગીતમ્ય રજૂઆતોની સખત શબદોમાં 
આલોચના પણ કરી. વનતઝરેના કહરેિા પ્રમાણરે ‘િાગ્નર સમાજના સાધારણ 
(mediocre) િગ્મનરે કરેનદ્રમાં લાિી તરેના સમ્યગાળાના નબળા, નીચલા, 
નકારાતમક પાસાનો પ્રિ્તા બની ગ્યો.’ આ બાજુ વનતઝરે માનિસંસકૃવતમાં જ રે 
કંઈ ઉતકૃષ્ – excellent છરે તરેનો જ પ્રબળ ચાહક, પૂજક અનરે સમ્્મક હતો. 
વનતઝરેએ કહરેલું કરે ‘િાગ્નર વન:શંક વજવન્યસ છરે પરંતુ ‘Compromising 
Genius છરે’. કારણ કરે િાગ્નર તરેના ્યુગની આલોચના પણ કરરે  છરે અનરે 
સા્ોસા્ નબળાઓ સા્રે સમાધાન પણ સાધી લરે છરે.’ વનતઝરેનરે િાગ્નરનું આ 
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િલણ ન રુચ્યું અનરે ‘Wagnerism’નરે સાફ નકારી કાઢું. તરેના મત પ્રમાણરે િા-
ગ્નરના ઑપરેરામાં મધ્યમિગ્મના પાત્રનરે મુખ્ય સ્ાન આપિા્ી રંગભૂવમનરે કોઈ 
જ વિશરેષતર લાભ ન ્્યો.

એિું ન્ી કરે વનતઝરે િાગ્નરની કલાનો પ્રશંસક નહોતો. પરંતુ કલા અનરે 
સાકહત્યના સિયોચચ માપદંડો બાબતરે વનતઝરે કોઈ પણ પ્રકારના સમાધાનની 
વિરુદ્ધ હતો. તરેણરે ર્તરે કબૂલ કરરેલું કરે પવચિમના સંગીતજગતમાં િાગ્નરનો ર્દુ 
અભૂતપૂિ્મ હતો. વનતઝરેએ િાગ્નરની સજ ્મનશવ્તનરે બરાબર પારખી, તરેની 
વિવશષ્ પ્રકૃવત અનરે કા્ય્મના ઐવતહાવસક મૂલ્યનરે પણ તરે સમર્યો. તરે બંનરે િચચરેની 
વમત્રતા તૂટ્યા પછી પણ વનતઝરે જ રેટલી િાગ્નરની પ્રશંસા બીજુ ંકોઈ જ ન કરી 
શ્્યું. વનતઝરેની પીડા એ હતી કરે તરેનરે િાગ્નરની અસાધારણ શવ્ત પર પૂરો 
ભરોસો હતો. તરેણરે ર્તરે કહરેલું કરે િાગ્નરમાં એિી જબરદસત ક્ષમતા છરે કરે ્ ્યાં્ય 
કોઈ જ તડજોડ ક્યા્મ િગર પણ તરે માનિજીિનની કદવ્યતાનરે રંગમંચ પર પુન:-
સ્ાવપત કરી શકરે, પણ કમનસીબરે તરેણરે સાિ ઊલટો માગ્મ પસંદ ક્યયો જ રે વનતઝરેનરે 
મંજૂર નહોતો. િાગ્નર તરેનરે કરેટલો વપ્ર્ય હતો એ હકીકત તરેના પર્ી સપષ્ ્ા્ય 
છરે કરે એક િાર કોઈ સંગીતકાર સા્રેની ખાનગી ચચા્મમાં વનતઝરેએ ત્યાં સુધી કહી 
નાખરેલું કરે ‘હંુ િાગ્નરનરે સરાસર વધક્ારંુ છુ ંપણ મારી મોટી મુશકરેલી એ છરે કરે 
િાગ્નર વસિા્ય બીર્ કોઈ સંગીતકારનરે હંુ િધુ િાર સાંભળી પણ ન્ી શકતો!’

વનતઝરેની માફક બીજો પણ એક વજવન્યસ હતો જ રે કોઈ પણ પ્રકારના 
‘સમાધાન’ની વિરુદ્ધ હતો અનરે તરે હતો ઇબસન. િાગ્નરનો બીજો ગોળાધ્મ (oth-
er halve) વનતઝરે નહોતો, ઇબસન હતો. પરંતુ ઇબસન સુધી પહોંચતાં પહરેલાં 
વિશ્વરંગભૂવમએ હજુ અનરેક મુકામ પાર કરિાના બાકી હતા.

l
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(1) િંગદશશીવાદ (Romanticism, 1780–1840) :

આધુવનક નાટકની મૂળભૂત સંકલપના બંધાિાની શરૂઆત 18મી સદીના 
પાછલા દા્યકાઓ્ી ર્ગરેલા રિાંવતકારી વિચારો અનરે વિવિધ ચળિળોના સીધા 
પ્રવતભાિરૂપ છરે. 17મી–18મી સદી દરવમ્યાન ્યુરોપમાં ચાલરેલ જ્ાનોદ્ય ચળ-
િળ(Age of Enlightenment)ના પા્યામાં હતા બુવદ્ધશવ્ત અનરે સમાનતાના 
ખ્યાલો. ફ્રેનચ રિાંવતની માફક જ્ાનોદ્યની રટનાનરે પણ પવચિમની રાજકી્ય અનરે 
બૌવદ્ધક સંસકૃવતની આધુવનક બુવન્યાદ ગણીનરે વબરદાિિામાં આિી; પરંતુ આ 
બૌવદ્ધક ચળિળરે રંગદશથીિાદ (Romanticism) નામરે એક બીજી ચળિળ માટરે 
પણ માગ્મ મોકળો કરી આ્પ્યો. જ્ાનોદ્યની વિરુદ્ધ દલીલ કરતા રંગદશથીિાદી-
ઓએ એમ કહું કરે માનિ-વ્યિહારોમાં દરરેક મામલરે બુવદ્ધશવ્તનરે લાગુ પાડિાનો 
વિચાર અનુવચત છરે, િધારરે  પડતો મહતિાકાંક્ષી છરે અનરે ભાગ્યરે જ ઇવચછત 
પકરણામ લાિી શકિાનરે સમ્્મ છરે. પકરણામરે તરેઓના પ્ર્યાસો્ી બુવદ્ધ અનરે તક્મનરે 
બદલરે માણસમાં રહરેલી ઊવમ્મઓ, લાગણીઓ, ભાિનાઓ કરેનદ્રસ્ાનરે આિી ગઈ. 
આગળ ઉપર તરેનરે પગલરે જ્ાનોદ્યનરે પડકારરૂપ એિાં અનરેક જુદાં જુદાં પકરબળો 
વિકાસ પામ્યાં. સમાજમાં એક એિો પણ આદશ્મિાદી િગ્મ ઊભો ્્યો જ રેણરે 
સિતંત્રતા, માનિઅવધકાર, પ્રર્ની આકાંક્ષાઓ િગરેરરે  આદશયો પર ભાર મૂ્્યો. 
આ બધું ‘રંગદશથીિાદ’ની વિચારધારા હરેઠળ ચાલ્યું અનરે આગળ ઉપર તરેનો 
પ્રભાિ ધીમો પડ્ો અનરે છરેિટરે ખતમ પણ ્્યો; પરંતુ તરેમ છતાં તરેનાં કરેટલાંક 
લક્ષણો બહુ લાંબો સમ્ય કોઈ નરે કોઈ સિરૂપરે ટકી રહાં.

‘રંગદશથીિાદ’ એક કલાતમક, સાકહવત્યક અનરે બૌવદ્ધક ચળિળ હતી 
જ રે 1780્ી ્યુરોપમાં આરંભાઈ અનરે 1800–1840ના ગાળા િચચરે કરેટલીક 
જગ્યાઓએ લોકવપ્ર્યતાની ટોચરે પહોંચી. આ શૈલી માટરે આપણરે ત્યાં ગુજરાતી-
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માં શબદ પ્ર્યોર્્યો ‘રંગદશથીિાદ’! કરેટલાક તરેનરે ‘સિ્પનદશથીિાદ’ પણ કહરે છરે. 
માનિબુવદ્ધ ર્યારરે  તરેની આસપાસમાં િકરરેલી સામાવજક–આવ્્મક પકરવસ્વતનો 
કોઈ સાચો સ્ા્યી ઉકરેલ ન ખોળી શકરે ત્યારરે  તરેનરે ચોક્સ હતાશા–વનરાશાનો 
અનુભિ ્ા્ય. મન્ી ભાંગી પડરેલા માણસનરે ર્યારરે  આશાનું એક પણ કકરણ 
નજરરે  ન ચડરે ત્યારરે  જીિનમાં કોઈ નરે કોઈ રીતરે ટકી રહરેિા માટરે તરે ્યા તો કપો-
ળકવલપત સિ્પનાં જોિા લાગરે ્યા તો સમસ્યા્ી પોતાનું મોં ફરેરિી લરે – એટલરે 
કરે પલા્યનિાદી બની ર્્ય. આિરે િખતરે જો કોઈ કલપનાશીલ નાટ્યકાર તરેના 
પ્રરેક્ષકોનરે – અિાસતવિક તો અિાસતવિક – પણ આશા, ઉમંગ અનરે જુસસો પ્રરેરરે  
એિું કોઈ સુખી-જગત તરેની લરેખનશૈલીનાં ગુલાબી ચશમાં દ્ારા દરેખાડી શકરે તો 
માણસનરે ્ ોડીક ધરપત મળી રહરે. રંગદશથીનો અ્્મ જ એ કરે જગતનરે તમરે તમારાં 
નાટકોમાં એ અસલમાં જ રેિું છરે તરેિું નહીં પરંતુ તમારી કલપનામાં રહરેલ વિવિધ 
આદશયોના રંગબરેરંગી કાચમાં્ી દરેખાડશો ત્યારરે  જગત તમનરે નોખા નોખા 
મનભાિન રંગરૂપમાં દરેખાશરે અનરે તરેનરે કારણરે તમરે મનોમન સુખ અનરે રાહતની 
લાગણી અનુભિશો, પરંતુ (અગાઉ ઉપર િાસતિિાદીઓએ કહું તરેમ) સા્રે 
સા્રે વજદંગીની ઠોસ અસવલ્યત પણ તમારી નજર બહાર રહી જિા પામશરે!

િાસતિમાં ્યુરોપના અવતશ્ીમંત િગવે પોતાના સિા્્મ માટરે પ્રસ્ાવપત કરરેલાં 
(ભરેદભાિ્યુ્ત અનરે અન્યા્યકારી એિાં) સામાવજક–રાજકી્ય ધારાધોરણોની 
વિરુદ્ધ એક સિ્યંભૂ બળિા રૂપરે પણ રંગદશથીિાદ પ્રગટ ્્યો તરેમ કહી શકા્ય. 
તરે કાળરે માનિર્તની સમસ્યાઓના ઉકરેલ રૂપરે રજૂ ્્યરેલ િૈજ્ાવનક દૃવષ્કોણ 
સામરે સદીઓ જૂની પરંપરાના પ્રભાિ હરેઠળ જીિતી પ્રર્એ શરૂ શરૂમાં વિરોધ 
અનરે નારાજગી દશા્મવ્યાં. દરરેક પ્રશ્ના ઉતિર રૂપરે પ્રકૃવત(natural or 
environment)નરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે કરિામાં આિતા િૈજ્ાવનક તક્મબદ્ધ ખુલાસાઓ 
સામરે પણ લોકોએ પોતાના ઉગ્ પ્રવતભાિ આ્પ્યા જ રેના્ી રંગદશથીિાદનરે પૂરતું 
પ્રોતસાહન મળું.

આ ઉપરાંત 18મી સદીમાં વિકસરેલા ઔદ્ોવગકીકરણરે પણ આંવશક રીતરે 
સમાજમાં હર ક્ષરેત્રરે ર્તર્તની સમસ્યાઓ પરેદા કરી. શહરેરીકરણ, ગીચ 
રહરેણાકો, કામનો અસંતોષ, િરેગળાપણાનો ભાિ િગરેરરેમાં્ી કોઈનો બુવદ્ધગમ્ય 
ઉકરેલ તાતકાવલક ધોરણરે ઉપલબધ નહોતો. અંગ્રેજી ભાષામાં તરેના અગ્ણી 
કલાકારો અનરે કવિઓ હતા વિવલ્યમ બલૅક, િડઝ્મિ્્મ, કૉલકરજ, કીટસ, બા્યરન 
અનરે શરેલી. આ ચળિળરે (બલૅકની કવિતા ‘Dark satanic mills’માં જણાવ્યા 
મુજબનાં) રાક્ષસી ્યંત્રો અનરે કારખાનાંઓના વિરોધમાં કલા અનરે ભાષાનાં ક્ષરેત્રરે 
પ્રકૃવતના મહતિ પર ભાર મૂ્્યો.
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રંગદશથી ચળિળનાં મૂળ ‘Storm and Stress’ નામની જમ્મન વિચારધા-
રામાં રહરેલાં જ રે 1760–1780ના ગાળા દરવમ્યાન જમ્મન સાકહત્ય અનરે સંગી-
તક્ષરેત્રરે અમલમાં હતાં. રંગદશથીિાદરે અંત:સફુરણા, કલપનાશીલતા અનરે લાગણીઓ 
પર વિશરેષ ભાર મૂ્્યો. તરે એટલી હદ સુધી કરે જ રેનરે કારણરે કરેટલાક રંગદશથી 
વચંતકો પર અવિચારીપણાના કરે બુવદ્ધહીનતાના આરોપો પણ લાગ્યા. કરેટલાક 
તતિજ્ાનીઓ ઉપરાંત ગરેટરે અનરે વશલર જ રેિા મહાન સજ ્મકો પણ શરૂ શરૂમાં 
્ોડા સમ્ય પૂરતા તરેના સમ્્મનમાં રહરેલા. કારણ કરે સજ ્મકની આતમલવક્ષતા 
(subjectivity) રંગદશથી ચળિળના કરેનદ્રમાં હતી અનરે તરેના સજ ્મનમાં કલાકારની 
આત્યંવતક લાગણીઓના ઊભરાનરે એકદમ વનબાંધ, મુ્ત અવભવ્યવ્ત આપિા 
દરેિાનો મત હર ક્ષરેત્રના સજ ્મકિગ્મમાં સિીકા્ય્મ બનરેલો. રંગદશથી વિચારનરે સમ્્મન 
કરનારાઓની મુખ્ય દલીલ એ હતી કરે ‘દરરેક મુદ્ રે બૌવદ્ધકતાનો આગ્હ કલા 
અનરે સાકહત્ય જ રેિાં સજ ્મનકા્ય્મમાં બંધનકતા્મ નીિડી શકરે છરે.’

રંગદશથીિાદની પ્રા્વમક શરત એ હતી કરે તરેમાં કલાકારોનરે તરેમની લાગ-
ણીઓની મુ્ત અવભવ્યવ્ત કરિાની છૂટ આપિામાં આિરે. જમ્મન વચત્રકાર 
કૅસપર ડરેવિડ ફ્રેડકરક રંગદશથીિાદનરે સપષ્ કરિા જૂજ શબદો પ્ર્યોજ રે છરે. ‘The 
artist’s feeling is his law’ (કલાકારની લાગણી એ જ તરેનો કા્યદો.) આ 
લાગણીઓનરે વ્ય્ત કરિા માટરે કલાનું વિષ્યિસતુ કલાકારની કલપનામાં્ી 
સફુરિું જોઈએ. બહાર્ી કોઈ પણ ર્તનાં કૃવત્રમ વન્યમો કરે બંધનો લાદી શકા્ય 
નહીં. કૉલકરજ વસિા્ય પણ રણા કવિઓ અનરે નાટ્યકારોનો એિો મત હતો કરે 
કલાના સજ ્મનમાં ફ્ત ‘કુદરતી કાનૂન’ (Natural Law) કામ કરરે  છરે. સાચો 
સૃજનશીલ કલાકાર હંમરેશાં પોતાના અિચરેતનમાં્ી ઊઠતી કલાતમક પ્રરેરણા 
્કી દોરિા્ય છરે. તરેનરે એકલો સિતંત્ર છોડી દરેિો તરે જ ઉતિમ કલાપ્રિૃવતિની 
પ્રા્વમક શરત છરે. કોઈ પણ વ્યવ્તનરે આપણરે ત્યારરે  જ કલાકાર કરે ‘વજવન્યસ’ 
કહી શકીએ, ર્યારરે  તરે મૌવલકપણરે શૂન્યમાં્ી સજ ્મન (‘creation from 
nothingness’) કરી શકિાનરે શવ્તમાન હો્ય.

ભાિકોનરે કલાસૌંદ્ય્મનો ગહન અનુભિ કરિા માટરેના એક પ્રમાણભૂત 
સ્ોત તરીકરે આ ચળિળરે માણસની પ્રબળ લાગણીઓનરે વિવધિત્ અવભવ્યવ્ત 
પ્રદાન કરી. તરેમાં પણ ભ્ય, ત્રાસ, આશંકા અનરે દહરેશતપૂણ્મ પ્રભાિ જ રેિી 
લાગણીઓ પર વિશરેષ જોર આ્પ્યું. એટલરે જ કવિ ચાલસ્મ બૉદલરેરરે  રોમૅવનટવસ-
ઝમની વ્યાખ્યા આ રીતરે આપરેલી : ‘Romanticism is precisely situated 
neither in choice of subject nor exact truth, but in the way of feel-
ing.’ (રંગદશથીિાદ ચોક્સપણરે ન્ી વિષ્યની પસંદગીમાં રહો કરે ન્ી વિશુદ્ધ 
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સત્યમાં, તરે માત્ર લાગણી કઈ રીતરે અનુભિા્ય છરે તરેમાં રહો છરે.)

રંગદશથીિાદરે બૌવદ્ધક અનરે પ્રવશષ્ એિા આદશ્મ નમૂનાઓનરે છોડીનરે મધ્ય-
કાલીન કલામાં આિતાં િાતા્મક્નશૈલી જ રેિાં સિરૂપોનરે પુનજી્મવિત ક્યાાં. તરેના 
િત્મમાનના પ્રશ્ો જ રેિા કરે િસતીિધારો, શહરેરીકરણની સમસ્યાઓ, ઔદ્ોવગકી-
કરણ, ગરીબી, શોષણ િગરેરરે  જ રેિા તનાિગ્સત નક્ર વિષ્યોનરે સ્ાનરે કલા અનરે 
સાકહત્યમાં અર્ણ્યાં, આકષ્મક, રંગીન, આંજી દરેનારાં, ર્દુઈ, ભરેદી, વિવચત્ર, 
અસામાન્ય, કાલપવનક, સિવ્પનલ, મુગધાકારી તતિોનો પ્રિરેશ કરાવ્યો. રંગદશથી-
િાદમાં કલાકાર એક આદશ્મ સૌંદ્ય્મની કલપના – ્ોડીરણી અધૂરપ સા્રે પણ 
– કરિા માગરે છરે. તરે પોતાની વ્યવ્તગત સજ ્મનશીલતા અનરે આંતકરક સિાતંત્ર્ય 
પર ખૂબ ભરોસો મૂકરે છરે. આ શૈલીમાં કવિ, નાટ્યકાર કરે વચત્રકાર સમાજ સામરે 
દપ્મણ ધરિાનું કામ કરતો ન્ી  પછી ભલરે તરે ગમરે તરેટલું આદશ્મ ગણાતું હો્ય; 
તરેના બદલરે તરે કશુંક નિું મૌવલક શોધરે છરે. તરે કોઈની નકલ ન્ી કરતો પરંતુ 
પોતરે જ રે મરેળિિા વ્યાકુળ છરે તરે માટરેનાં સાધનનું જ નહીં, સાધ્યનું પણ વનમા્મણ 
કરરે  છરે. સાધ્ય એટલરે કરે કલાકારના આંતકરક દશ્મનનું પ્રકટીકરણ. એિી આતમા-
વભવ્યવ્ત, જ રે બહારના કૃવત્રમ અંકુશો – જ રેિા કરે ચચ્મ, રાર્ય, લોકમત, કૌટુવંબક 
વમત્રો, ર્હરેર રસરુવચના ્ઈ બરેઠરેલા વનણા્મ્યકો – િગરેરરે્ી મુ્ત હો્ય.

‘રંગદશથીિાદ’ મોટા ભાગરે દૃશ્યકલાઓ – સંગીત અનરે નાટકો દ્ારા મૂત્મ 
્્યો. મોટા ભાગના રંગદશથીિાદીઓ માટરે કહી શકા્ય કરે તરેઓ પ્રગવતશીલ 
વિચાર ધરાિતા હતા. પણ તરેઓમાં સારો એિો િગ્મ રૂકઢચુસતોનો પણ હતો. 
રાષ્ ્રિાદનો ખ્યાલ પણ તરે િખતરે રણા બધા દરેશોમાં રંગદશથીિાદ સા્રે જ સંક-
ળા્યરેલો હતો. રંગદશથીિાદના આલોચકોના મતરે તતિજ્ાન અનરે વિવિધ વિચાર-
ધારાઓના ઇવતહાસની દૃવષ્એ રંગદશથીિાદરે લગભગ એક સદી કરતાં્ય િધારરે  
સમ્ય સુધી અવસતતિમાં રહરેલ પવચિમની પ્રવશષ્ બૌવદ્ધક પરંપરા, વનરપરેક્ષ 
નૈવતક ધોરણો અનરે સમાજનાં સિ્મસિીકૃત મૂલ્યોનરે કરેિળ અિરોધિાનું કામ ક્યુાં. 
આ અિરોધનરે કારણરે િસતુગત સત્ય ખોળિાનો સમગ્ અનુરિમ ખોરિાઈ જિા 
પામ્યો. ‘રંગદશથીિાદ’ની વ્યાપક અસરો ઇવતહાસ, વશક્ષણ અનરે પ્રાકૃવતક 
વિજ્ાન પર પણ નોંધાઈ. રાજકારણ ઉપર તરેની અસરો નોંધપાત્ર તરેમજ વિિા-
દાસપદ રહી. અલબતિ તરેના સૌ્ી િધુ પ્રભાિકારી ગાળા દરવમ્યાન રંગદશથી 
્યુગ ઉદારીકરણ (Liberalisation) અનરે ઉદ્ામિાદ(Redicalisation) બંનરે સા્રે 
સંકળા્યરેલો રહો. તરેની પ્રરેરણા્ી ઉદભિરેલા ‘રાષ્ ્રિાદ’ના ઉત્ાન પર લાંબા 
ગાળરે પડરેલો તરેનો પ્રભાિ ભવિષ્યમાં સારાં પકરણામો લાિી શ્્યો નહીં. રંગદશથી 
વિચારો્ી પ્રભાવિત દરેશોએ ફાસીિાદ અનરે સરમુખત્યારી કરે આપખુદશાહી 
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જ રેિાં દુષપકરણામો ભોગવ્યાં પછી પણ તરેમનું ભ્મવનરસન તો છરેક બીર્ વિશ્વ-
્યુદ્ધના અંતરે માનિર્તરે અનુભિરેલ ઊંડા ‘Catharsis’ િડરે ્્યું.

કલા-સંસકૃવતનાં કરેટલાંક ક્ષરેત્રોમાં રંગદશથી કાળનો અંત િાસતિિાદની નિી 
શૈલીનાં આગમન રૂપરે નોંધપાત્ર ગણિામાં આિરે છરે. સૌપહરેલાં તરેની અસરો નિ-
લક્ા અનરે નાટક જ રેિાં સાકહત્યસિરૂપો પર અનરે પછી્ી વચત્રકલા, સંગીત, 
ઑપરેરા િગરેરરે  ક્ષરેત્રો પર પડી. ફ્ાનસમાં બાલઝાક અનરે ફલૉબટવે તરેમનાં સાકહત્ય-
ક્ષરેત્રરે આ નિ-િાસતિિાદની અસરો ઝીલી. વચત્રકલાક્ષરેત્રરે કુબવેટ, સટરેનધલ અનરે 
ગૉ્યાનરે ખૂબ રસ પડ્ો અનરે તરેઓ િાસતિિાદના અગ્દૂત બન્યા. તરે કાળરે 
રંગદશથી શૈલી સમાજમાં પ્રસ્ાવપત કરે સુરવક્ષત ગણાતી હતી જ રેની વિરુદ્ધ િા-
સતિિાદીઓએ બળિો ક્યયો. આમ છતાં રંગદશથીિાદના પ્રકૃવત તરેમજ કલાના 
મુખ્ય હરેતુ અંગરેના વિચારો ખાસ કરીનરે સજ ્મકની સિયોપરીતા બાબતરે – તરે 
પછીની પરેઢીઓ માટરે પણ એટલું જ મહતિ ધરાિતા રહા. એટલી હદ સુધી કરે 
અનરેક વિરોધીઓના શોરબકોર િચચરે પણ રંગદશથીિાદના વિચારો આધુવનક 
દૃવષ્કોણમાં પણ કોઈ નરે કોઈ રીતરે િણા્યરેલા રહા.

(2)   ગરેટરે અનરે શ્શરિ (સજ ્જનકાળ 1800–1840) : 
      Goethe and Schiller :

રંગદશથીિાદનો ર્દુ નાટક સકહત બધી્ય કલાઓ પર એકસરખો છિાઈ 
ગ્યો. રંગભૂવમ પર્ી તમામ પૂિ્મવનધા્મકરત નીવતવન્યમો તરેમજ અંકુશોનરે દૂર 
કરિામાં આવ્યા અનરે િૈ્યવ્તક સતરરે  નટની પ્રમતિ લાગણીઓનરે સિતંત્ર ખુલી 
અવભવ્યવ્તની છૂટ મળી. નિપ્રવશષ્ (neo-classical) નાટકોના સિ્મસાધારણ 
પ્રવતવનવધરૂપ (representative) ભજિણીના આગ્હનરે સ્ાનરે વનસગ્મિાદ તરફ 
દોરી જતી વિગતસભર ભજિણી પર ભાર મૂકિામાં આવ્યો. બીજી બાજુ 
વ્યવ્તલક્ષી કલપનાનરે વ્ય્ત કરતું નાટક લોકોમાં પ્રચવલત બન્ંુય. લગભગ 
તમામ ર્ણીતા કવિઓની કલમ નાટ્યલરેખન તરફ િળી. એ બધા માટરે મુખ્ય 
પ્રરેરણાસ્ોત શરેકસવપ્યર હતો. તરેનાં નાટકોનાં અનરેક ભાષાંતરો અનરે ભજિણીઓનરે 
આખા્ય ્યુરોપમાં નિી તાજગી અનરે અ્્મરટનો સા્રે પ્રસતુત કરિાની 
ઉતસાહજનક પરંપરા ચાલુ ્ઈ.

જમ્મનીમાં તરે સમ્યરે મંચસર્િટ અનરે િરેશભૂષામાં કૃવત્રમ ચમકદમકનરે 
સ્ાનરે ઐવતહાવસક પ્રમાણભૂતતાનો આગ્હ અમલી બન્યો. નાટ્યગૃહોનાં સ્ા-
પત્યમાં પણ રિાંવતકારી પકરિત્મનો આવ્યાં. નાટ્યલરેખનમાં જમ્મન રંગદવશ્મતાનાં 
લક્ષણો જોિા મળતાં હતાં. 19મી સદીનાં તતિજ્ાન અનરે દૃશ્યકલા્ી પ્રભાવિત 
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જમ્મન નાટ્યકારો તરેમના ‘ટ્યૂટૉવનક ભૂતકાળ’(ઈ. સ. પૂિવે પહરેલી સદીનો સમ-
્યગાળો જ રેમાં જમ્મન પ્રર્નરે રોમનો તરફ્ી ભ્યાનક ્યંત્રણાઓ ભોગિિાની 
આિરેલી)નરે લાગણીસભર ્યાદ કરી, તરેમનાં નાટકોમાં ‘રાષ્ ્રિાદ’નરે ભાિનાતમક 
અવભવ્યવ્ત આપિા તરફ ઢળી રહા હતા. લરેવસસંગ, ગરેટરે અનરે વશલર જ રેિા 
લરેખકોએ તરેમનાં નાટકોમાં માણસની નૈવતક િત્મણૂકમાં કદશા ચીંધનાર પ્રરેરકબળ 
તરીકરે લાગણી અનરે સંિરેદના માટરે ઊંડી શ્દ્ધા વ્ય્ત કરરેલી.

19મી સદીની શરૂઆતમાં રવશ્યા, પોલૅનડ, હંગરેરી અનરે સકૅવનડનૅવિ્યન 
દરેશોમાં ગંભીર પ્રકારનાં રંગદશથી નાટકો માટરે શરે્સવપ્યરની કરુણાવનતકાઓ જ 
મુખ્ય પ્રરેરકબળ બની રહી. આ ગાળામાં જોકરે બહુ ઓછી સંખ્યામાં ગુણિતિા-
સભર નાટકો લખા્યાં. ફ્રેનચ રિાંવત પછી સ્પા્યરેલી શાંવત અનરે વસ્રતાનરે પગલરે 
મહાન નટ ટાલમાએ ફ્રેનચ રંગમંચ પર રણા સુધારાઓ ક્યા્મ. ખાસ તો તરેણરે નટો 
દ્ારા સિીકૃત બનરેલી પારંપકરક નાટકી્ય, લાઉડ, બનાિટી અનરે મરેલોડ્રામૅકટક 
સંિાદશૈલીનરે એકદમ નામંજૂર કરી. ઇંગલૅનડમાં 1814માં વિશ્વરંગભૂવમના મહાન 
ગણા્યરેલા નટોમાંના એક એિા એડમનડ કીનનો પણ તખતા પર પ્રિરેશ ્્યો. 
શરે્સવપ્યરના નાટક ‘Merchant of Venice’માં શા્યલૉકની ભૂવમકા ચોટદાર 
રીતરે ભજિીનરે તરેણરે અવભન્યના નિા તાજગીસભર માપદંડો સ્ાવપત કરી દીધા 
અનરે પ્રવશષ્ નાટકોમાં એડમનડ કીન સદીનો મહાન અવભનરેતા પુરિાર ્્યો.

અંગ્રેજ કવિઓ બા્યરન, કીટસ અનરે શરેલી તરેમના સમ્યના પ્રરેક્ષકોની રસ-
રુવચનરે અનુકૂળ નાટકો લખી શકિામાં લગભગ વનષફળ નીિડ્ા. તરેનાં કારણોમાં 
કરેટલાક અંશરે તરેઓ પ્રરેક્ષકોનરે સંતોષિા તરેમના જ રેટલી નીચલી કક્ષાએ ઊતરીનરે 
લખિા તૈ્યાર નહોતા. કારણ કરે તરેમનરે મન પ્રરેક્ષકોની અપરેક્ષા હલકી નરે અશ્ીલ 
હતી. અનરે અમુક અંશરે તરેઓ ઇંગલૅનડના સમૃદ્ધ નાટ્યસાકહત્ય-િારસાના ભાર્ી 
એટલા બધા દબાઈ ગ્યરેલા કરે તરેમાં ભાગ્યરે જ કશુંક નિું ઉમરેરી શકિાની 
વસ્વતમાં હતા. આના્ી ઊલટુ,ં જમ્મનીમાં શરે્સવપ્યરના પ્રભાિરે નાટ્યકારોનરે 
ર્ણરે કરે મુવ્તનો અનુભિ કરાવ્યો. ફ્રેનચ નિપ્રવશષ્િાદ (neo-classicism), 
જ રેનરે ત્યજી દરેિાના વનણ્મ્યનરે 1760માં વલવસસંગરે વબરદાિરેલો – તરેનરે ગરેટરે દ્ારા શરૂ 
કરા્યરેલી ‘Storm and Stress’ ચળિળરે પૂણ્મ અવભવ્યવ્ત પૂરી પાડી. 

ગરેટરેની મહાન કલાપ્રવતભા દરેશકાળના તમામ સીમાડાઓ ભરેદીનરે સિ્મત્ર 
પ્રમાણિામાં આિી. તરેની સિાાંશરે આિરી લરેતી અસંતુષ્ વજજ્ાસા, ર્તનરે અસ-
રકારકતા્ી વ્ય્ત કરિાની તરેની અસાધારણ આિડત ત્ા જીિનની ગહનતા 
અનરે જકટલતાનરે સમજિા માટરે તરેણરે ઉઠાિરેલ પ્રશ્ો એક સાકહત્યસજ ્મક તરીકરેની 
તરેની સિયોપરીતાનરે પુરિાર કરરે  છરે; પરંતુ સાકહત્યક્ષરેત્રનો મહાન કવિ કમનસીબરે



્યુરોપની રંગભૂવમ 115

રંગભૂવમ પર મહાન ન નીિડ્ો. ગરેટરે 
જનમર્ત નાટ્યકાર નહોતો. એક નાટ્ય-
લરેખક તરીકરે તરેનામાં પ્રરેક્ષકો પર અચૂક 
પ્રભાિ પડી શકરે એિી જોરદાર ્યુવ્ત–પ્ર-
્યુવ્ત અજમાિી શકિાનો અભાિ હતો. 
એક સાચા–સફળ નાટ્યકારની હરેવસ્યત-
્ી પ્રરેક્ષકોની સહાનુભૂવતનરે પ્રરેકરત કરરે  
એિી શ્રેષ્ઠ પદ્ધવત પ્ર્યોજી શકિાની કાબરે-
વલ્યત તરેનરે હસતગત નહોતી. િધુ કમન-

સીબી એ હતી કરે પોતાની ઊણપોનરે નમ્રતા્ી સિીકારિાનરે બદલરે આખો્ય 
દોષનો ટોપલો તરેણરે પ્રરેક્ષકો ઉપર ઢોળો. ‘િા્યમાર વ્્યરેટર’ના ડા્યરરે્ટર તરીકરે 
એક િાર તરે બોલી ગ્યરેલો કરે ‘‘the public must be controlled.’’

વિ્ટર હુગોએ એક િાર કહરેલું કરે ‘પ્રરેક્ષકિગ્મ ત્રણ પ્રકારના હો્ય છરે. એક, 
કરે જ રે નાટકોમાં ફ્ત ‘ઍ્શન’ એટલરે કરે તખતા પર ભજિાતી ઉતિરેજક સનસ-
નાટીભરી રટનાઓ જ જોિા માગરે છરે. બીજો સ્ત્રીિગ્મ, જ રે નાટકોમાં વ્ય્ત ્તી 
લાગણીઓના તાણાિાણા્ી ભારરે  વિચવલત ્િાનું પસંદ કરરે  છરે. અનરે ત્રીજો 
વિચારકો કરે વચંતકોનો પ્રરેક્ષકિગ્મ, જ રે પાત્રોની સમજ, તરેનાં કા્યયો અનરે વનણ્મ્યોનરે 
બારીકાઈ્ી જોઈનરે ચકાસિાનું બુવદ્ધગમ્ય િલણ ધરાિરે છરે.’ નાટક જોિા આિતા 
મોટા ભાગના પ્રરેક્ષકો તખતા પર ભરપૂર મર્ પડરે, આનંદ પમાડરે, લાગણીઓનરે 
ઉતિરેજ રે, હૃદ્યનરે હચમચાિરે, વિચવલત કરરે  એિું જ ઇચછતા હો્ય છરે. અનરે એ 
બધાંમાં – ખાસ તો સ્ત્રી-પ્રરેક્ષકો તરેમની સમસંિરેદનાઓ રણઝણી ઊઠરે તરેના્ી જ 
ખરી પકરતૃવતિ પામરે છરે. આ બધાંમાં્ી ખૂબ નાનો એિો િગ્મ િૈચાકરક ભા્ું 
મરેળિિા, નાટકમાં્ી મનોિૈજ્ાવનક બારીકીઓ તરેમજ ક્ાનાં તાવતિક ઊંડાણનરે 
સમજિાની ઇચછા્ી નાટક જોિા આિરે છરે. (ઇવતહાસમાં જ રે જ રે મહાન નાટ્યકા-
રો ગણા્યા તરેઓમાં એ આિડત હતી કરે પ્રરેક્ષકોના આ ત્રણરે્ય િગયોનરે લગભગ 
સમાન રીતરે ખુશ રાખી શકરે. ‘કકંગ ઇકડપસ‘, ‘હૅમલરેટ’ અનરે ‘તારતુફ’ એ 
શ્રેણીમાં આિતાં નાટકો હતાં.) ગરેટરેનો પ્રમુખ દોષ અ્િા મ્યા્મદા એ હતાં કરે તરેણરે 
પરેલા ત્રીર્, સૌ્ી નાના (પ્રબુદ્ધ) પ્રરેક્ષકિગ્મનરે જ દૃવષ્સમક્ષ રાખ્યો. જ રેમ કરે 
‘‘Iphigenia’ ગરેટરેના નાટક કરતાં િધારરે  નાટ્યાતમક કવિતા હતી. અલબતિ 
વશલરરે  તરેની પ્રશંસા કરતાં કહરેલું. ‘‘Iphigenia has sensuous power, the 
life, the agitation, and everything which specifically belongs to a 
dramatic work.’’ ગરેટરેનું એકમાત્ર નાટક ‘Faust’ એિું હતું કરે જ રેમાં તરેની 
તાવતિક સમજૂતીનો બોજ ઉઠાિી શકરે એિી રસપ્રદ નાટ્યગૂં્ણી તરે કરી શકરેલો, 
જ રે પ્રરેક્ષકોનો રસ સતત ર્ળિી શકરે.
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રંગદશથીિાદ(રોમૅવનટવસઝમ)નો સૌ્ી 
મોટો અગ્ણી કવિ–નાટ્યકાર વશલર 
(1759–1805) હતો. વશલરરે  ર્યારરે  તરેનું 
પ્ર્મ નાટક ‘Robbers’ લખ્યું ત્યારરે  
રંગભૂવમ માટરે તરે નિોસિો હતો. તરેનો ના-
ટ્યકસબ પ્રા્વમક સતરનો તરેમજ તદ્ન 
અનાકષ્મક હતો. તરેના પછીનાં નાટકો 
‘William Tell’ અનરે ‘Mary Stuart’માં 
તરેણરે સારી એિી પ્રગવત કરી હોિાનું 
જણા્ય છરે અનરે લાગરે છરે કરે તરેના સમ્યનાં 
લોકવપ્ર્ય નાટકો સા્રે તરે બરાબરીની 

કક્ષાએ પહોંચી શ્્યો છરે. વશલરની મોટી મ્યા્મદા એ રહી કરે નાટ્યગૃહમાં 
આિતા લોકોનરે તરે પ્રરેક્ષકનરે બદલરે િધારરે  િાચક સમજતો રહો અનરે એ જ સમ-
જણનરે આધારરે  તરેનું નાટ્યકમ્મ ચાલ્યું. રંગભૂવમની સફળતાનાં રહસ્યનરે પામિાના 
કોઈ જ પ્રામાવણક પ્ર્યાસો તરેણરે ક્યા્મ નહીં. તરેની કૃવતઓમાં નાટ્યાતમક પ્રભાિ 
ચોક્સ જણા્ય છરે પણ તરેનું કારણ નાટ્યલરેખન-કલા કરે કસબની આિડત ન્ી 
પરંતુ ફ્ત એક ઉમદા કવિ હોિાનું પ્રવતવબંબ જોિા મળરે છરે એટલું જ. િાસત-
િમાં વશલરના સમ્યગાળામાં જમ્મન રંગમંચ ભારરે  અસતવ્યસત વસ્વતમાં હતો. 
તરેણરે એક પણ ‘માસટરપીસ’ ગણી શકા્ય તરેિું સંતોષજનક નાટક જો્યું નહોતું. 
તરેની અનરેક મ્યા્મદાઓ હોિા છતાં વશલર 18મી સદીનો નાટ્યકવિ હતો જ રેનરે 
સૉફો્લીઝ કરે શરે્સવપ્યર સા્રે તો ન સરખાિી શકા્ય; પરંતુ કમસરે કમ કાલડરે-
રૉન અનરે હુગોની હરોળમાં તો ચોક્સ મૂકી શકા્ય. જોકરે તરેનામાં નાટકી્ય 
અસર ઉપર્િિા સંબંધી તરેઓના જ રેટલો આતમસં્યમ નહોતો પરંતુ સામરે જમા 
પાસરે તરેની વિપુલ ભાષાસમૃવદ્ધ હતી ત્ા ઊર્્મ અનરે ઉલાસસભર કાવ્યતિ 
હતું. ગરેટરે અનરે વશલર બંનરે િા્યમારના ‘કૉટ્મ વ્્યરેટર’ સા્રે સંકળા્યરેલા. ડા્યરરે -
્ટરના પદરે રહરેલા ગરેટરેએ ર્યારરે  જો્યું કરે ‘Storm and Stress’ ચળિળ અવતરરેક 
અનરે બરેહૂદાપણા પ્રવત રસડાઈ રહી છરે ત્યારરે  તરે રંગભૂવમની પ્રવશષ્ (્લાવસ-
કલ) શૈલી તરફ પાછો િળો.

(3) શ્વકટિ હ્ુગો (1802–1885) : Victor Hugo

1802માં ફ્ાનસમાં જનમરેલો વિ્ટર હુગો અનરે ઍલરે્ઝાંડર ડ્ૂમા મુખ્યતિરે િાતા્મસા-
કહત્યના સજ ્મકો હતા. આલફ્રેડ મ્યુસરેટ અનરે હુગો િાતા્મકારની સા્રે કવિ પણ હતા.
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આલફ્રેડ દ વિગ્ની પણ ફ્ાનસનો નોંધપાત્ર કવિ 
હતો. આ તમામ કવિ–િાતા્મકારોએ તરેમનાં સા-
કહત્ય-સજ ્મનમાં નાટ્યલરેખન પણ કરરેલું. વિશ્વભ-
રમાં સૌ્ી િધારરે  ર્ણીતા ફ્રેનચ રંગદશથી સાકહ-
ત્યકાર તરીકરે વિ્ટર હુગોની ગણના ્ા્ય છરે. 
હુગોની આરંવભક પ્રવસવદ્ધ તરેની કવિતાઓનરે 
લઈનરે હતી પરંતુ પછીના ગાળામાં તરેની નિલક-
્ાઓ અનરે નાટકો પણ એટલાં જ સફળ 
નીિડ્ાં. ફ્ાનસની બહાર લોકવપ્ર્યતા પામરેલી 

તરેની બરે મહાન સાકહત્યકૃવતઓ છરે : ‘Les Miserable’ અનરે ‘The Hunchback 
of Notre–Dame’. વિ્ટર હુગોની ધગશ અનરે ભાષાશવ્ત એટલી પ્રબળ 
હતી કરે માત્ર 20 િષ્મની િ્યરે પ્રવસદ્ધ ્્યરેલી તરેની રંગદશથી કવિતાએ તરેનરે કીવત્મ 
અનરે સફળતા બંનરે અપાવ્યાં. 1822માં પ્રવસદ્ધ ્્યરેલા કાવ્યસંગ્હરે તરેનરે એટલી 
પ્રવતષ્ઠા અપાિી કરે રાર્ય તરફ્ી તરેનરે માવસક િરેતન મળતું ્ઈ ગ્યું. 1826માં 
પ્રકાવશત ્્યરેલ ‘Odes et Ballades’નરે પગલરે હુગો મહાન કવિ, પદ્રચના પર 
કુદરતી પ્રભુતિ ધરાિનાર એક સજ ્મનાતમક ગીતકાર તરીકરે દરેશભરમાં નામના 
પામ્યો.

હુગોનું સૌપ્ર્મ પકરપ્િ સજ ્મન 1826માં પ્રવસદ્ધ ્્યરેલી તરેની એક િાતા્મ 
‘The Last Day of a Condemned Man’ હતી, જ રેમાં આખા્ય સમાજના 
અંતરાતમાની તીવ્ર અવભવ્યવ્તનરે પ્રભાિક ઢબરે આલરેખિામાં આિરેલી. તરેમાં એક 
એિી સત્યરટનાનું આલરેખન હતું કરે 1834માં એક ખરરેખરા હત્યારાનરે ફ્ાનસમાં 
મૃત્યુદંડ આપિામાં આિરેલો. એ હત્યા કરિા પાછળ તરેની કહંસક-ઉશકરેરણીનાં 
ક્યાં કારણો કરે સંજોગો જિાબદાર હતાં તરેની કરુણ આરાતજનક વિગતોમાં 
હુગોની સજ ્મક-સંિરેદના આલરેખા્યરેલી. હુગોની આ કૃવતએ તરેના પછીના સાકહ-
ત્યકારો આલબટ્મ કામૂ, ચાલસ્મ કડકનસ અનરે દોસતોઓવસકી પર જબરો પ્રભાિ 
પાડરેલો. રણા ર્ણકારોના માનિા મુજબ હુગોની આ ક્ા જ તરેની ભવિષ્યની 
વિશ્વપ્રવસદ્ધ કૃવત ‘Les Miserables’ની પુરોગામી સાવબત ્્યરેલી.

હુગોની સજ ્મનકલામાં તરેની સંગીતક્ષરેત્રરે રહરેલી આગિી શવ્તની પણ નોંધ 
લરેિાિી જોઈએ. તરેની આ ક્ષમતાનો ભવિષ્યના સંગીતજગત પર પણ જબરો 
પ્રભાિ પડ્ો. હુગોની રણીખરી કૃવતઓએ 19મી–20મી સદીના ઑપરેરાસજ ્મ-
કોનું ધ્યાન આકષ્યુાં. આ ઉપરાંત હુગો અસાધારણ કૌશલ્ય ધરાિતો વચત્રકાર 
પણ હતો. તરેણરે 4000્ી િધારરે  રરેખાવચત્રો દો્યાાં છરે. તરેના એકધારાં સાકહત્યલરે-
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ખનમાં્ી હળિાશ નરે તાજગી મરેળિિા તરે વચત્રકલા તરફ િળરેલો; બાકી એ ક્ષરેત્રરે 
તરેની કોઈ વિશરેષ મહતિાકાંક્ષા નહોતી. છતાં્ય તરેના સમકાલીન િાનગૉગ અનરે 
દાલરિોએ હુગોનાં વચત્રોની ખૂબ પ્રશંસા કરરેલી. એમ કહરેિા્ય છરે કરે હુગો લરેખકનરે 
બદલરે વચત્રકાર બન્યો હોત તો તરેના સમ્યના વચત્રકારો જ રેટલી જ અ્િા કદાચ 
તરેમના્ી પણ િધારરે  કીવત્મ કમા્યો હોત!

વિ્ટર હુગો અલબતિ તરેની ્યુિાનીમાં રાર્શાહીનરે િફાદાર હતો. પરંતુ 
દા્યકા િીતતાં તરેની દૃવષ્ અનરે િલણો બદલા્યાં અનરે પછી્ી તરે પ્રર્સતિાકનો 
કટ્ર સમ્્મક બની ગ્યો. તરેણરે સામાવજક અન્યા્ય તરેમજ રાર્ય દ્ારા અપાતા 
મૃત્યુદંડના મુદ્ાઓ વિરુદ્ધ જોરશોર્ી અિાજ ઉઠાવ્યો. તરેની સા્રે સા્રે િત્મમા-
નપત્રોનાં સિાતંત્ર્ય માટરે ત્ા પોલૅનડનરે સિશાસન આપિાની તરફરેણમાં પણ 
પોતાનો અિાજ બુલંદ બનાવ્યો. આગળ જતાં હુગોએ પ્રર્સતિાક શાસન 
સ્ાપિાની કદશામાં જોરદાર નાગકરક-ચળિળ ઉપાડી. છરેલરે સુધી તરેણરે 
સામાવજક ન્યા્ય, સમાનતા, પ્રર્તાંવત્રક અવધકારો, અનરે અવભવ્યવ્તના સિા-
તંત્ર્ય માટરેની માંગનરે બુલંદ રાખી.

હુગોએ તરેનાં નાટકોમાં રંગદશથી (Romantic) શૈલીની તરફરેણ કરિા 
પ્રાચીન પ્રવશષ્ રંગભૂવમએ વનધા્મકરત કરરેલાં ધારાધોરણોનો અસિીકાર ક્યયો. 
પ્રાચીન ગ્ીસમાં એકરસટોટલરે અવધકૃત નાટ્યલરેખન માટરે સૂચિરેલ એકતાના 
તમામ વસદ્ધાંતો(unity of time, place and action)નરે હુગોએ સાફ નકારી 
કાઢા. પકરણામરે અનરેક સિરકારોએ તરેનાં નાટકો ઑપરેરા રૂપરે રજૂ કરિામાં રસ 
દાખવ્યો. 1824માં મહાન ફ્રેનચ નટ ટાલમાનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે લખા્યરેલું તરેનું 
નાટક ‘Cromwell’ એ વસદ્ધાંતોની બહાર રહીનરે રચા્યરેલું. પરંતુ કમનસીબરે 
ટાલમાના આકવસમક મૃત્યુનરે કારણરે તરે ભજિી શકા્યું નહીં. 1830માં હુગોએ 
નાટક ‘Hernani’ લખીનરે સમાજમાં મોટો વિિાદ જગવ્યો. 1832માં નાટક 
‘The King Amuses Himself’ પર શાહી લાગણી દુભાિાના ભ્ય્ી સરકારરે  
પ્રવતબંધ લાદી દીધો. હુગોનાં આ તમામ નાટકો પદ્માં લખા્યરેલાં. ત્યારબાદ 
હુગોએ ફ્રેનચ ટ્રજૅ રેડીઝનરે પદ્ પરંપરામાં્ી મુ્ત કરીનરે ગદ્માં લખિાની 
શરૂઆત કરી. હુગોએ આ કદશામાં ખૂબ પકરશ્મ ઉઠાવ્યો. રંગભૂવમની તિારી-
ખમાં તરે એક મનની્ય વ્યવ્તતિ તો ચોક્સ હતો. પરંતુ આ કવિનું નાટ્યકમ્મ 
ભવ્ય િધારરે  અનરે સંગીન ઓછુ ંહતું. એ િાત સાચી કરે ફ્રેનચ ્લાવસ્સમાં જ રે 
ધીમી સુસત ગવત હતી, ભાષણ કરે પઠન જ રેિી સંિાદશૈલી હતી તરે બધું તરેણરે દૂર 
ક્યુાં અનરે રંગભૂવમ પર સજ ્મક ચાહરે એિા મૌવલક પ્ર્યોગો કરી શકરે એ માટરેની 
સિતંત્ર ભૂવમકા તૈ્યાર કરી.
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પણ હુગોએ અજમાિરેલા ઉપા્યો પણ આખરરે  બનાિટી જ હતા અનરે તરે્ી 
તરેનું કા્ય્મ પણ ઝડપ્ી આટોપાઈ ગ્યું. કોઈ પણ સમ્યકાળનું નાટ્યલરેખન જો 
સાધારણપણા(common place)નરે િળગી રહરે તો કોઈ રિાંવતકારી પકરિત્મન 
ન્ી આિતું. ઉપરછલા, છીછરા િાસતિિાદનરે સાધારણપણાના નામરે વ્ય્ત 
કરતા રહરેિાનો કશો જ અ્્મ ન્ી. આ સાધારણપણાનરે અસાધારણમાં પલટી 
નાખનારો અનોખો સજ ્મક હતો ઇબસન. ઇબસનરે િાસતિમાં તરેના કાળના નાટ્ય-
સાકહત્યમાં બરે મહતિના મુદ્ા ઉમરે્યા્મ : એક વિશ્રેષણ અનરે બીજુ ંપ્રામાવણકતા. 
‘જ રેિું છરે તરેિું નહીં’ પણ ‘તરે એિું શું કામ છરે’ તરેના વિશ્રેષણમાં – પાત્રવિકાસની 
મદદ્ી ઊંડા ઊતરીનરે વિષ્યની નાટ્યાતમક રજૂઆત કરિાનો તરેણરે આગ્હ 
સરેવ્યો. સમાજ, રાર્ય, ધમ્મ, ચચ્મ, સાંસકૃવતક પરંપરા િગરેરરે  તરેનરે સિીકારશરે કરે 
નહીં તરેની પરિા ક્યા્મ િગર પૂરરેપૂરી પ્રામાવણકતા અનરે સચચાઈ્ી તરેણરે િાસત-
વિકતાનું વનરૂપણ કરિાની કહમા્યત કરી. 1885માં 83 િષ્મની િ્યરે ર્યારરે  હુગોનું 
અિસાન ્્યું ત્યારરે  તરેની અંવતમ કરિ્યામાં હર્રોની સંખ્યામાં દરેશિાસીઓ 
જોડા્યા અનરે દરેશના મહાન કવિ, સાકહત્યકાર, નાટ્યકાર અનરે સમાજવચંતક 
તરીકરે તરેનરે અભૂતપૂિ્મ માન આપિામાં આવ્યું.

4. ‘મરેરૉડ્રામા’ની રોકશ્પ્ષ્ય્તા : 

1780્ી 1790ના દસકામાં ફ્ાનસની રંગભૂવમ પર નાટ્યકસબનરે લઈનરે 
અનરેક પકરિત્મનો આવ્યાં. આ ગાળામાં કૉમરેડી અનરે મરેલૉડ્રામાની જબરી 
બોલબાલા હતી. આ ‘મરેલૉડ્રામા’ વિશરે ્ોડુકં વિગતરે ર્ણિું રસપ્રદ અનરે જરૂરી 
લાગશરે. કારણ કરે નાટ્યક્ષરેત્રરે રહરેલા કલાકારોમાં આ શબદ િષયો્ી પ્રચવલત છરે. 
આપણરે ત્યાં આજ રે પણ આધુવનક સંદભ્મમાં મરેલૉડ્રામા તરીકરે ઓળખાતાં નાટકો 
ઊતરતી કક્ષાનાં ગણા્ય છરે કારણ કરે તરેના દરરેક પાસામાં ભારોભાર નાટકી્યતા 
અનરે અવતલાગણીશીલતાનું બરેમ્યા્મદ પ્રદશ્મન જોિામાં આિરે છરે.

મરેલૉડ્રામા શબદની ઉતપવતિ ગ્ીક શબદ melos અટલરે કરે music અનરે ફ્રેનચ 
શબદ drame એટલરે કરે drama પર્ી 19મી સદીનો ફ્રેનચ શબદ melodrame 
અનરે તરેના પર્ી અંતરે melodrama શબદ બન્યો. મરેલૉડ્રામા એટલરે નાટકનું એક 
એિું સિરૂપ જ રે િૈજ્ાવનક ‘કા્ય્મ-કારણના વન્યમ’નરે અનુસરતું ન્ી. અવતરંવજત-
પણં તરેની લાક્ષવણકતા છરે. આ ઉપરાંત તરે પ્રતીવતકર પાત્રાલરેખનના ભોગરે ઉપ-
લકક્યા ગવતશીલ ્પલૉટ અનરે ઍ્શન પર િધારરે  ભાર મૂકરે છરે. મરેલૉડ્રામામાં પ્રરે-
ક્ષકોની લાગણીઓનરે બહરેકાિિા નાટકની ક્ામાં આિતાં પ્રસંગો (plot), ભાષા 
અનરે પાત્રોનરે બઢાિી-ચઢાિીનરે રજૂ કરિામાં આિરે છરે. આ પ્રકાર સા્રે બંધબરેસતાં 
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નાટકોનાં પાત્રો હંમરેશાં એકસરખાં બીબાંઢાળ લક્ષણો ધરાિતાં હો્ય છરે. જ રેમ કરે 
હીરો (હંમરેશાં બહાદુર અનરે વનભ્મ્ય જ હો્ય), હીરોઇન (હંમરેશાં હીરોના પ્રરેમમાં 
હો્ય. ખાસ કરીનરે બદલા રૂપરે, ર્યારરે  હીરોએ તરેની વજદંગી બચાિી હો્ય!), વિ-
લન(જ રે પોતરે પણ હીરોઇનના પ્રરેમમાં હો્ય), વિલનનો સહા્યક (અ્િા ચમચો  
જ રે િારંિાર વિલનનો અિરોધક બનરે ્યા તરેનરે ચીડ ઉપર્િરે, ્યા રમૂજ પરેદા કરરે ) 
– બધાં પાત્રો એકસરખાં (stereotype/typecast/stock characters) હો્ય.

ફ્ાનસમાં રિાંવત દરવમ્યાન નાટ્યગૃહોની ઇર્રાશાહી નાબૂદ ્્યા બાદ 
મરેલૉડ્રામાની લોકવપ્ર્યતા રાર્યાવશ્ત નાટકો અનરે ઑપરેરાની તુલનાએ ખૂબ 
િધારરે  પામી. મરેલૉડ્રામાનાં મૂવળ્યાં તો અઢી હર્ર િષ્મ પહરેલાંના ્લાવસકલ 
ગ્ીસમાં નીકળરે છરે પણ ત્યાર બાદ છરેક ઈ. સ. 1766 સુધી તરેણરે દરેખા નહોતી 
દીધી. િાસતિમાં તરેની લોકવપ્ર્યતા 1800 પછી જ િધિા પામી. શરૂઆતમાં 
મરેલૉડ્રામા એક ટકૅવનક હતી જ રેમાં પાત્રોના કા્યા્મવભન્ય(action)ની જોડાજોડ 
િાદ્િૃંદ(orchestra)ની પણ સંગત કરિામાં આિતી. પાત્રનાં મૂક અવભન્ય 
અનરે કરિ્યાઓ (pantomime) જોડરે પણ સંગીતનો ઉપ્યોગ ્તો. ‘મરેલૉડ્રામા’ 
શબદપ્ર્યોગ 18મી અનરે 19મી સદીના વિદ્તિાપૂણ્મ તરેમજ ઐવતહાવસક સંગીતમ-
ઢાં નાટકોના સંદભ્મમાં પણ પ્ર્યોજિામાં આિતો. સૌપ્ર્મ ર્ણીતા મરેલૉડ્રામા 
તરીકરે રુસોએ લખરેલ ‘Pygmalion’(1770)નરે ્યાદ કરિામાં આિરે છરે. અહીં 
18મી સદીના છરેલા દસકાઓમાં ‘Monodrama’ (એકપાત્રી્ય નાટક), 
‘Duodrama’ (બરે પાત્રોનું નાટક) અનરે ઑપરેરા જ રેિા (બહુપાત્રી) નાટ્યપ્રકારો 
પ્રરેક્ષકોમાં ર્ણીતા હતા. મોઝાટ્મ જ રેિા સંગીતજ્રે પણ તરેના ઑપરેરા ‘Zaide’(1780)
માં અનરે વબ્ોિનરે તરેના ‘Fidelio’માં મરેલૉડ્રામા શૈલીનો ભરપૂર ઉપ્યોગ કરરેલો.

મરેલૉડ્રામાનો વિકાસ બરે પકરબળોમાં્ી ્્યો : એક તો નાટ્યકાર ગરેટરે ત્ા 
રંગદશથીિાદની લોકવપ્ર્યતા અનરે બીજુ ંઇંગલૅનડ ત્ા ફ્ાનસના રંગભૂવમ-વિષ્યક 
કા્યદાકાનૂનોની અિગણના. મરેલૉડ્રામા-શૈલીનાં નાટકોની લરેખનસંબંધી કોઈ જ 
ઊંચી ગુણિતિા નહીં હોિા છતાં 19મી સદીમાં તરે સૌ્ી િધારરે  લોકવપ્ર્ય બન્યાં. 
તરેમાં અર્ણ્યાં આકષ્મક અનરે ભવ્ય ઐવતહાવસક સ્ળોની કલપના મૂત્મ કરિામાં 
આિી. તરે શૈલીનાં નાટકોમાં પ્રરેક્ષકોનરે હચમચાિી મૂકરે કરે ભ્યભીત કરી દરે એિાં 
દૃશ્યો આલરેખિાની એક પણ તક લરેખકોએ જતી ન કરી. પ્રલ્ય, આગ, ધરતી-
કંપ, િંટોળ િગરેરરે  જ રેિી અસરો પણ તરેમાં ઉપર્િિામાં આિી! કરેટલાંક નાટકોમાં 
તો રંગમંચ પર સાચોસાચ જીિતાં પશુ-પ્રાણીઓનરે લાિિામાં આવ્યાં! તરેઓનરે 
માટરે નાટકોમાં પાત્રાલરેખનના વિકાસનરે બદલરે સનસનાટીપૂણ્મ ‘ઍ્શન’ મૂકિું 
િધારરે  જરૂરી હતું. સંિાદ બોલતી િખતરે દરરેક િાર ભાિની તીવ્રતા િધારિા જોર 
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જોર્ી સંગીત િગાડિામાં આિતું. (જ રે આજ રે પણ આપણી બધી ટીિી શ્રેણી-
ઓમાં જોિા મળરે છરે.) તરે સમ્યના શ્રેષ્ઠ અદાકારોનરે પણ મરેલૉડ્રામામાં અવભન્ય 
કરિાની ફરજ પડરેલી. મરેલૉડ્રામામાં િપરાતાં ધારાધોરણો ખોટાં હતાં. ભાષા 
ચાલુ પ્રકારની પોકળ અનરે બનાિટી હતી, પાત્રો બીબાંઢાળ હતાં, તરેમાં દશા્મિાતી 
નૈવતકતા અનરે ધાવમ્મકતામાં િધુ પડતું સરળીકરણ હતું. તરેમ છતાં પ્રરેક્ષકો પર 
તરેનો પ્રભાિ અસાધારણ અનરે સમજી શકા્ય તરેિો હતો. ખાસ તો તરેમાં સામાન્ય 
માણસોની વજદંગીનરે ગંભીરતા્ી લરેિાનો સફળતાપૂિ્મકનો દરેખાિ કરિામાં 
આવ્યો અનરે સા્ોસા્ તરેમના શાણપણ અનરે શુવદ્ધનરે આદર આપિામાં આવ્યો.

5. ષ્યુશ્જન સક્રાઇબ (1791–1861) : Eugene Scribe :

 ઇબસનના પ્રિરેશ પહરેલાં રંગભૂવમના 
ઇવતહાસ તરેમજ િાસતિિાદના સંદભ્મમાં 
બીજુ ંપણ એક જોરદાર પકરબળ ર્ણિું 
જરૂરી છરે અનરે તરે હતો ફ્રેનચ નાટ્યકાર 
્યુવજન સરિાઇબ. સરિાઇબના નાટ્યસજ ્મનનો 
સમ્યગાળો 1821્ી 1852 સુધીનો ગણા્ય 
છરે. 1791ની 21મી કડસરેમબરરે  જનમરેલો 
ઑગવસટન ્યુવજન સરિાઇબ ફ્ાનસના નાટ્ય-
રવસક પ્રર્જનોનરે મળરેલ નાતાલની અપૂિ્મ 
ભરેટ સમાન હતો. તરે એક અત્યંત કાબરેલ 
નાટ્યકાર અનરે ઑપરેરા માટરે પદ્પંવ્તઓ 
લખી આપનાર(Librettist) સમ્્મ કવિ 

હતો. ્યુવજન સરિાઇબ તરેની સુવન્યોવજત સંરરેડાઉતાર નાટ્યલરેખન (Well-made 
plays) શૈલી માટરે વિખ્યાત બન્યો જ રેનો પ્રભાિ એક સદી કરતાં પણ િધુ સમ્ય 
સુધી સમસત ્યુરોપના નાટ્યજગત પર છિા્યરેલો રહો. આ ઉપરાંત જડબરેસ-
લાક નાટ્યગૂં્ણી કરી આપિાનો તરેનો અસાધારણ કસબ તરે સમ્યના ઑપરેરા 
લખી આપિા માટરે િધારરે  અનુકૂળ હતો. નાટ્યલરેખનની સા્રે સા્રે તરેણરે સંખ્યા-
બંધ ઑપરેરા માટરે પણ ગીતો અનરે સંિાદો લખી આપરેલાં.

ફ્ાનસમાં 1791્ી 1807 દરવમ્યાન નાટકોની ભજિણી પર ર્તર્તનાં 
વન્યંત્રણો અનરે સરેનસરવશપ લાદિામાં આિરેલાં. આ દરવમ્યાન બરે ચળિળો મહ-
તિની બની :

1. હાસ્યરવસક પાત્રોનું પારંપકરક ્યંત્રિત્ આલરેખન, અ્ા્મત્ મનુષ્યનું 
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સંચાલન કોઈક અદૃશ્ય કરે અજ્ાત સૂત્રો દ્ારા ્ા્ય છરે અનરે તરેમાં પ્રારબધ રમૂજી 
રીતરે ભાગ ભજિરે છરે!

2. િાસતવિક પકરવસ્વતનું વિગતિાર ઝીણિટભ્યુાં આલરેખન.

આિા િાતાિરણમાં સરિાઇબનો પ્રિરેશ ્ા્ય છરે અનરે રરે વસન અનરે શરે્સવપ 
્યરનાં નાટકો્ી રડા્યરેલી ફ્રેનચ રંગભૂવમ પર બદલા્યરેલા સંજોગોમાં નિી 
તરકીબો અપનાિિાના પ્ર્યોગો કરરે  છરે. 1816માં તરેણરે નાટકો લખિાં શરૂ કરરેલાં. 
તરેણરે બધા જ પ્રકારનાં નાટકો લખ્યાં – કૉમરેડી, ટ્રજૅ રેડી, ફારસ િગરેરરે . ઉપરાંત 
ર્તર્તનાં સરેળભરેવળ્યાં નાટકોનું પણ સજ ્મન ક્યુાં. 19મી સદીના ફ્ાનસમાં 
્યુવજન સરિાઇબરે અગાઉ ‘Well-made play’ તરીકરે પ્રવસદ્ધ ્્યરેલો નાટ્ય-પ્રકાર 
(dramatic genre) રડી કાઢરેલો. સરિાઇબરે તરેનરે પ્રરેક્ષકોમાં લોકવપ્ર્ય બનાવ્યો અનરે 
આગળ જતાં વિટોકર્યન સારદૉઉએ તરેનરે આગળ ધપાિિામાં નોંધપાત્ર ફાળો 
આ્પ્યો.

સરિાઇબરે કરેિળ લોકરંજન માટરે નાટકો લખ્યાં. એ તરેનાં નાટકોમાં ્પલૉટ(ના-
ટકની ક્ા-બાંધણી)નરે ખૂબ જ મહતિ આપરે છરે. ક્ા-પ્રસંગોના સખત રીતરે 
ગૂં્ા્યરેલા તાણાિાણા અનરે તરેમાં આિતી રોમાંચક રટનાઓ, રસપ્રદ પાત્રાલરેખ-
નો અનરે તરેમના દ્ારા આચરાતો કોઈ નરે કોઈ પ્રકારનો પ્રપંચ, કપટ, કાિતરંુ – 
બધું જ ્યોજનાબદ્ધ, ગણતરીપૂિ્મક ગોઠિરેલું. મારીમચડીનરે ઊભી કરિામાં 
આિરેલી ‘નાટકી્ય’ પકરવસ્વતઓ અનરે છતાં એકંદરરે  ચુસત અનરે સુઆ્યોવજત 
લખા્યરેલ એક સંપૂણ્મ મજ રેદાર નાટકનો આભાસ કરાિરે. સરિાઇબ દૃઢપણરે માનતો 
કરે પ્રરેક્ષકોનરે તરેમની કટકકટના પૈસાનું પૂરરેપૂરંુ િળતર મળિું જોઈએ. તરે કહરેતો કરે 
‘નાટક અંતરે નાટક છરે. Play is play, a thing without organic life. એટલરે 
કરે નાટક માત્ર રડી–બરેરડી મોજમર્ કરાિિા માટરેની એક કાલપવનક દુવન્યા છરે. 
તરેમાં કશું જ સાચું, જીિંત, પ્રતીવતકર ન્ી. બધું કરેિળ કૃવત્રમ રીતરે બન્ંુય – 
બનાિરેલું છરે. કરેિળ ભ્મ અનરે બનાિટ છરે, તરેમાં સચચાઈનો એક પણ અંશ ન્ી, 
પછી તરેમાં ઝાઝી મા્ાફોડ કરિાનો સિાલ જ ્્યાં ઊભો ્ા્ય છરે?

નાટ્યલરેખનમાં સરિાઇબનરે મનગમતો વિષ્ય હતો સમકાલીન મધ્યમિગ્મ 
(bourgeoisie). સાધારણ પ્રરેક્ષકિગ્મનું મનોરંજન કરી શકરે તરેિાં નાચગાન અનરે 
હાસ્ય્ી ભરપૂર પ્રહસનો(comedies / vaudevilles) લખિામાં તરેની ગજબની 
વનપુણતા હતી. લોકવપ્ર્ય ક્ાઓ, ક્ામાં આિતા આચિ્ય્મકારક િળાંકો અનરે 
આરાતો તરેમજ અંતમાં આખી્ય િાત સાિ ફોકટ, ગરેરસમજણની નીકળરે અનરે 
િળી આ ગરેરસમજણનું રહસ્ય પ્રરેક્ષકો તો શરૂઆત્ી જ ર્ણતા હો્ય, પણ 
નાટકનાં મુખ્ય પાત્રનરે તરેની ર્ણ ફ્ત નાટક પૂરંુ ્તી િખતરે જ ્ા્ય! નાટકમાં 
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પાત્રો અનરેક પ્રકારની મુશકરેલીઓ અનરે અિરોધોનો સામનો કરરે , અનરે પ્રરેક્ષકોની 
ઉતિરેજના ઓર િધિા પામરે, તરેનરે રોકિાના કરે તરેનું વનરાકરણ લાિિાના બધા 
પ્ર્યાસો તરેમની મુસીબતોમાં િધારો જ કરતા રહરે! અંતમાં રહસ્ય છતું ્ ા્ય અનરે 
શ્વાસ ્ંભાિી દરે તરેિી જોરદાર ઉતિરેજના સા્રે નાટકનો અંત આિરે!

સરિાઇબ એક ધંધાદારી વ્યિહારુ નાટ્યકાર હતો. સરિાઇબનાં નાટ્યલરેખન 
પર (આજકાલની કોઈ અત્યંત સફળ લાંબી ટીિી–નાટ્યશ્રેણીનાં લરેખનની 
માફક) જોડાજોડ કામ કરનારા અર્ણ્યા, અનામી સહલરેખકો પણ અનરેક હતા. 
આટલા જગંી સટાફ સા્રે લખાતાં નાટકોનરે લોકો સરિાઇબની ‘ડ્રામાફૅ્ટરી’ 
કહરેતા! એક ક્ા લખરે, બીજો સંિાદ લખરે, ત્રીજો પ્રસંગો ઉમરેરરે , ચો્ો સંિાદોની 
િચચરે આિતા રમૂજી ટચુકા લખરે િગરેરરે . તરેનાં તમામ નાટકોનું તરેણરે ર્તરે મૌવલક 
સજ ્મન ક્યુાં તરેમ તો ન કહી શકા્ય. પણ ઇવતહાસ, લોકક્ા, દંતક્ા, નિલક્ા, 
િત્મમાન િગરેરરે  ર્યાં્ી મળરે ત્યાં્ી િાતા્મ, પાત્રો, ્પલૉટ જ રે ગમ્યું તરે ભરેગું ક્યુાં અનરે 
પ્રરેક્ષકોનરે ભરપૂર મનોરંજન આપરે, રોમાંવચત કરરે  તરેિાં મજ રેદાર નાટકો લખીનરે 
તૈ્યાર ક્યાાં.

ધારો કરે તરેનરે કોઈએ લખરેલ નાટક, ઇવતહાસ, િાતા્મ કરે નિલક્ામાં્ી 
કોઈક વિચાર કરે ્પલૉટ ગમી ગ્યા તો તરેની સીધરેસીધી ચોરી કરે ઉઠાંતરી કરિાનરે 
બદલરે કા્યદરેસર રીતરે તરે લરેખકોનરે પૂરી પ્રામાવણકતા્ી કૉપીરાઇટની રકમ 
રૉ્યલટી પરેટરે ચૂકિીનરે પોતાની મરજી મુજબ તરેનરે િાપરિાના હક્ો ખરીદી લરેતો 
અનરે પછી તરેનરે સહારરે  પોતાની સફળ કૃવતઓ રચતો. આમાં્ી કરેટલાક લરેખકોનરે 
ખબર સુધધાં નહોતી કરે તરેનાં લખાણોમાં્ી ક્યા ટકુડાનો ઉપ્યોગ સરિાઇબરે તરેના 
ક્યા નાટકમાં ક્યયો છરે! આ બાબતરે તરેનરે કોઈ ક્ષોભ કરે નાનમ નહોતાં. આ અ્્મમાં 
સરિાઇબ પૂરરેપૂરો વ્યિહારુ (practical) અનરે ધંધાદારી લરેખક હતો. પૅકરસના 
મધ્યમિગથી્ય મનોરંજન-ભૂખ્યા પ્રરેક્ષકો માટરે તૈ્યાર કરિામાં આિતાં આ નાટકો 
સરિાઇબ માટરે ચોખખરેચોખખો ધંધો હતો. પરંતુ પોતાનાં અદભુત કૌશલ્ય અનરે 
અસાધારણ કાબરેવલ્યત દ્ારા આ ધંધાનરે તરેણરે જબરદસત નફાકારક બનાવ્યો.

સરિાઇબનાં નાટકો સપષ્, સુરરેખ, વિગતસભર, ચોકસાઈપૂિ્મકનાં, રસપ્રદ 
રટનાઓ્ી ધ્યાનાકષ્મક, સફાઈદાર અનરે જકડી રાખરે એિી િાતા્મ ધરાિરે છરે. 
નાટકમાં દશા્મિાતો પ્રપંચ કરે રહસ્ય એટલાં બધાં ચુસત અનરે નાટ્યાતમક છરે જ રે 
વન્યવમત સવિ્મવસંગ કરે ઑઇવલંગ કરાિરેલા કા્ય્મકુશળ મશીનની માફક ્્યારરે્ય 
વનષફળ ન જઈ શકરે. તરેનાં નાટકોના સંિાદોમાં પણ શબદોની આકષ્મક ગોઠિણી 
સૌનરે મોહી લરે તરેિી, અનરે એ સંિાદો પણ એકદમ ્યોગ્ય સમ્યરે અનરે ઉવચત 
માત્રામાં જ બોલા્ય. નાટકનાં રહસ્યનરે અંત સુધી કોઈ પણ ભોગરે બરાબર 
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ર્ળિી રાખિામાં આિરે. નાટક પૂરંુ ્્યા બાદ રહસ્યના એક એક અંકોડા તમરે 
બરાબર ઉકરેલી શકો એટલી વ્યિવસ્ત િાતા્મ અનરે પ્રસંગોની ગૂં્ણી. નાટક 
પત્યા પછી પ્રરેક્ષકોનરે પોતાની બુવદ્ધ જરાક પણ કસિાની જરૂર ન પડરે તરેની 
કાળજી. લરેખક તરેના નાટક દ્ારા જ નાનામાં નાની વિગત સપષ્ કરી આપરે. તરેનાં 
નાટકોના વિષ્યોમાં સંપવતિ માટરે ઝરડતા િારસદારો, ભટકરેલ પતનીઓ, બર્રુ 
છોકરીઓ, ગભ્મશ્ીમંત ઈષ્યા્મળુ સ્ત્રીઓ, કારકકદથી માટરે દરેહ િરેચતી મહતિાકાંક્ષી 
લલનાઓ, લંપટ પુરુષો – આ તમામ ચચા્મસપદ અનરે ચોંકાિનારા વિષ્યોનાં 
વિિરણમાં ્્યાં્ય કોઈ વિગત ઢીલી, અધૂરી, ન માનિાલા્યક કરે િણઊકલી 
રહરેિા ન પામરે તરેની ખાસ કાળજી રાખિામાં આિતી. સરિાઇબની નાટ્યલરેખનક-
લાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ તરેનું નાટક ‘A Glass of Water’ છરે.

સરિાઇબમાં કોઈ જ પૂિ્મતૈ્યારી િગર તરત જ કશુંક રોચક–રસદાર 
બનાિી દરેિાની આિડત હતી. He was extraordinary improviser. તરેનાં 
નાટકોનાં એિાં પાત્રો કરે જ રે કોઈ જ રીતરે પ્રતીવતકર ન લાગરે તરેમ છતાં પણ 
તરેઓનરે કોઈ ગજબની ખૂબી્ી પોતાની મરજી મુજબ રુમાિી શકિાની કલામાં 
તરે ભારરે  પાિરધો હતો. સફળ નાટકો લખિાની તરેની crafting skill વિશરે બીજી 
એક રસપ્રદ ઉવ્ત પણ ર્ણિા જ રેિી છરે. ‘The playwright who knows 
man as Balzac or Musset did, and the theatre that Scribe did, will 
be the greatest of world dramatists!’ (જ રે કોઈ નાટ્યલરેખક બાલઝાક અનરે 
મ્યુસરેટની કક્ષાએ મનુષ્યનરે ર્ણતો હો્ય અનરે સરિાઇબની કક્ષાએ રંગભૂવમનરે 
ર્ણતો હો્ય તરે વન:શંક આખી દુવન્યાનો શ્રેષ્ઠ નાટ્યકાર હોિો જોઈએ.)

્યુિાન કરચાડ્મ િાગ્નર પણ સરિાઇબની લરેખનકલા્ી કરેટલો પ્રભાવિત હતો! 
એક જગ્યાએ િાગ્નરરે  લખ્યું છરે, ‘What a colossas Scribe’s genius must 
be! Without Scribe, no opera, no play, no genuine amusement’. 
એકરક બરેનટલી લખરે છરે, ‘Scribe, it will be remembered, was the Noel 
Coward of the nineteenth century : a man who knew nothing 
about drama and nearly everything about theatre.’ અહીં બરેનટલી 
સરિાઇબનાં નાટક અનરે તખતા પર ધૂમ મચાિતી તરેની સફળ ભજિણીનરે અલગ 
પાડીનરે તરેનાં નાટકોની ભીતર રહરેલી અસીમ સંભાિનાઓ પ્રવત આપણં ધ્યાન 
આકષવે છરે.

ડ્ૂમાએ સરિાઇબની નાટ્યકલાનરે વબરદાિતાં કહરેલું કરે ‘Scribe is an 
expert in manipulating his characters that have no life. He is a 
shadow Shakespeare’. શું કોઈ માની શકરે કરે સરિાઇબરે 1821–1852 
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દરવમ્યાનના લગભગ 30 િષ્મના ગાળામાં 400્ી ઉપરની સંખ્યામાં નાટકો 
લખ્યાં? તરેના સમ્યના તરેમજ તરેના પછીના પ્રખર ટીકાકાર ગણાતા અનરેક ના-
ટ્યકારોએ પાછળ્ી સરિાઇબનાં જ વનજી્મિ ખોખાં જ રેિાં દરેખાતાં નાટકોમાં પ્રાણ 
પૂ્યા્મ. તરેના અિાસતવિક મનરડતં ્પલૉટનરે િાસતવિક બનાવ્યો. તરેના બનાિટી 
તરકીવબ્યાં પાત્રોનરે જીિંત અનરે પ્રતીવતકર બનાવ્યાં. એ બધા ફરેરફારો ક્યા્મ પણ 
– નાટકની સફળતા માટરે અચૂક અસરકારક એિી મૂળ સામગ્ી – સરિાઇબની 
જ રહરેિા દીધી!

19મી સદીના મધ્યભાગરે પહોંચતા સુધીમાં ‘well-made plays’ની શબદ-
રચના કોઈની કૃવતનરે િખોડિા માટરે, નકારાતમક અ્્મમાં િપરાતી ્ ઈ ગઈ. તરેના 
લરેખનના અસાધારણ કસબની પ્રબળ અસર િાગ્નરરે  પણ બરાબર ઝીલી. તરેિી 
જ રીતરે ઇબસન જ રેિો સમ્્મ નાટ્યકાર પણ તરેની શરૂઆતની સજ ્મનશૈલી પર 
સરિાઇબના પ્રભાિ્ી મુ્ત ન રહી શ્્યો. તરેણરે સરિાઇબની ફૉમ્યુ્મલાનો ઉપ્યોગ 
તરેનાં ગંભીર નાટકોમાં એ રીતરે ક્યયો કરે જ રેમાં સરિાઇબરે સૂચિરેલા સનસની જગિ-
નાર અંતનરે સ્ાનરે ઇબસનરે મુખ્ય પાત્રો િચચરેના સંિાદોમાં તક્મસંગત સમજણભ-
રી ‘ચચા્મ’નું તત્િ દાખલ ક્યુાં. ઇબસનરે એિો ખુલો અંત આ્પ્યો કરે ર્ણરે નાટકના 
છરેલા અંકરે પડદો પડી ગ્યા બાદ પણ એ પાત્રોનું જીિન ચાલુ જ રહરેિાનું હો્ય! 
ઇબસન ઉપરાંત અન્ય િાસતિિાદી નાટ્યકારો ઝોલા, સટ્રીનડબગ્મ, ચરેખૉિ, હૉ-
્પટમરેન, ઑસકર િાઇલડ, જ રે. બી. વપ્રસટલી િગરેરરેએ સરિાઇબની એ જ નાટ્યબાંધ-
ણીની ટકૅવનકનરે અનુસરીનરે તરેનરે િધારરે  મઠારી, ચુસત કરી અનરે તરેનરે એક નિો 
આ્યામ આ્પ્યો. સરિાઇબના સૌ્ી મોટા ટીકાકાર સિ્યં બના્મડ્મ શૉ પણ સરિાઇબ-
ની ટકૅવનકનરે િતિાઓછા અંશરે અનુસ્યા્મ િગર ન રહી શ્્યા! આ બધા નાટ્ય-
કારોએ સરિાઇબની મૂળભૂત ટકૅવનકનરે જ રે રીતરે પોતાની મૌવલક પદ્ધવત સા્રે 
આતમસાત્ કરી તરેનરે આધારરે  લરેખક–સમીક્ષક માવિ્મન કાલ્મસનરે સિીકારરેલું કરે 
‘the well-made play became and still remains the traditional mod-
el of play construction.’ િત્મમાનમાં પણ દરરેક વ્યાિસાવ્યક સફળ નાટક કરે 
કફલમ તરેની સાવબતી છરે.

ઉચચ સાકહવત્યક ગુણિતિા ધરાિતાં નાટકો લખનાર લરેખકો તરેમજ ઉચચ 
વશવક્ષત અનરે સંસકારી ભાિકિગ્મની દૃવષ્એ સરિાઇબનું નામ હકીકતરે કચરા જ રેિા 
િાકહ્યાત નાટ્યલરેખનનો પ્યા્મ્ય બની ગ્યું! નાટ્યકસબના આ વમકૅવનકરે ફ્રેનચ 
રંગમંચ પર 30્ી 50 િષ્મ રાજ ક્યુાં. સાિ સામાન્ય લરેખક હોિા છતાં નાટ્ય-
બંધારણ અ્િા નાટ્યવશલપ – dramaturgy or dramatic structure સાફ 
નકશીદાર કરેિી રીતરે બનાિા્ય તરેનો અસાધારણ કસબ સરિાઇબરે ઇબસન સુધી-
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નાઓનરે વશખિાડ્ો. િાસતિિાદની વિચારધારાનરે અનુરૂપ જીિનની સચચાઈનરે 
એિા સુંદર –સફાઈદાર–પ્રભાિકારી ઢાંચામાં ઇબસનરે કંડારિાની હતી જ રે શરે-
્સવપ્યર કરે રોમૅવનટવસસટ લરેખકોની શૈલીમાં શ્્ય નહોતી, પ્રતીવતકર પણ 
નહોતી.

સરિાઇબની નાટ્યકાર તરીકરેની અનોખી ખૂબી અનરે ખાવસ્યતોનરે તરેના સમ-
કાલીનોએ તરેમજ તરેના પછી ્ઈ ગ્યરેલા લરેખકોએ ખૂબ વબરદાિી છરે પરંતુ તરેમ 
છતાં તરેનાં નાટકોમાં ભાષાનું સતર, પાત્રોનું ઊંડાણ, તતકાળ પ્રભાવિત કરરે  એિો 
કોઈ વિચાર કરે સામાવજક વિશ્રેષણ, આલોચના િગરેરરેમાં્ી કશું જ જોિા મળતું 
ન્ી. આનો મોટો પુરાિો એ છરે કરે સરિાઇબનાં નાટકો તરેના જ સમ્યના વિ્ટર 
હુગો જ રેિા શ્રેષ્ઠ રંગદશથી નાટ્યકારનાં ઉમદા નાટકોની હરોળમાં ઊભાં રહી 
શકરે એટલાં સક્ષમ ન્ી લાગતાં. તરેમ છતાં સરિાઇબની અભૂતપૂિ્મ સફળતા 
વનહાળીનરે સમીક્ષક વ્્યૉફાઇલ ગૉકટ્યર પ્રશ્ ઉઠાિરે છરે કરે ‘તમામ સાકહત્યકારો 
અનરે આલોચકોની આટલી બધી ટીકાઓ અનરે વિરોધો પછી પણ કોઈ નાટ્યકાર 
– જ રેની પાસરે કવિતાની કશી સમજ ન્ી, ભાષાનું ઊંડાણ ન્ી, પાત્રાલરેખનની 
દૃવષ્ ન્ી, પોતાની કોઈ આગિી છટા કરે શૈલી ન્ી, કોઈ કફલૉસૉફી ન્ી, કોઈ 
ઉમદા વિચાર કરે આદશ્મ ન્ી તરે આપણા ્યુગનો આટલો મોટો વિખ્યાત અસા-
ધારણ રીતરે સફળ નાટ્યલરેખક કરેિી રીતરે બની શ્્યો?’

સરિાઇબની લરેખનશૈલીના ટીકાકારોનો જિાબ આપતાં તરેના સમ્્મકો 
બચાિ રૂપરે કહરે છરે કરે કુશળતા્ી કંડારરેલાં સરિાઇબનાં નાટકો (well-made 
plays) હકીકતરે જીિનની સચચાઈ્ી દૂર, બનાિટી હતાં તરે િાત સાિ સાચી 
પણ એમ તો આખરેઆખી રંગભૂવમ એક બનાિટી અનરે ભ્ામક કલા  ‘an art 
of make believe’ જ છરે નરે? કોઈ પણ લરેખકની અલગ પસંદ કરે કુશળતા સામરે 
આટલો વિરોધ ન હોઈ શકરે. અલબતિ, વિરોધ તરેનાં પકરણામોનરે લઈનરે કદાચ 
ઉઠાિી શકા્ય. મતલબ કરે સ્ૂળ, ઉપરછલાં, અલપજીિી મનોરંજન્ી વિશરેષ 
સરિાઇબનું નાટ્યજગતમાં પ્રદાન શું? સરિાઇબનાં નાટકોએ સામાન્ય પ્રરેક્ષકોનરે જ રે 
રિાડરે ચડાવ્યા તરેનો એકંદર ફા્યદો કરે નુકસાન આિનારી રંગભૂવમનરે શાં ્્યાં? 
વિકાસના રિમમાં રંગભૂવમ બરે ડગલાં આગળ િધી કરે પાછળ? પરંતુ આ બધાં 
પછી એક પ્રશ્ રહરે છરે કરે જો સરિાઇબનાં નાટકોએ પ્રરેક્ષકોના મનમાં એક ખાસ 
પ્રકારનાં નાટકો જોિાની આટલી બધી રરેલછા જગાડી તો પછી રંગભૂવમ પર 
સરિાઇબનું પ્રદાન ઝડપભરેર ભૂંસાઈ જિાનાં કારણો ક્યા હતાં?

ર્ણકારોનું કહરેિું છરે કરે સરિાઇબ તરેની સામગ્ીનો ખૂબ ઉપરછલી કરે 
છીછરી રીતરે ઉપ્યોગ કરતો હતો. તરેનરે ફ્ત ઉપલી સપાટી પરનાં તતિોમાં જ 
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રસ હતો. વિષ્યના ઊંડાણમાં જિાનું તરેનું કુદરતી િલણ જ નહોતું. પાત્ર કરે 
રટના બોલકી, અવતરરેકભરી, આરાતજનક, ચોંકાિનારી જણા્ય તરેટલા પૂરતી 
જ તરે ઉપ્યોગમાં લરેતો. તરેના અંતરતતિમાં તરેનરે કોઈ કદલચસપી નહોતી. તરેણરે 
તરેની િાતા્મ કરે પાત્રો ઇવતહાસ, દંતક્ા, રોમૅવનટક સાકહત્ય એમ ગમરે ત્યાં્ી 
ઉઠાવ્યાં. સરિાઇબ એ બધાંનરે રોજબરોજના િાસતવિક જીિનમાં કોઈ જ બુવદ્ધ-
ગત કારણ કરે તક્મ આ્પ્યા િગર સીધરેસીધાં રજૂ કરરે  છરે. રટના કરે પાત્રોના બીર્ 
કોઈ સામાવજક કરે મનોિૈજ્ાવનક આ્યામો ચચ્મિા કરે ઉપસાિિામાં તરેનરે રસ ન્ી. 
કદાચ તરેનામાં એિી કોઈ દૃવષ્ કરે ઊંડાણ જ ન્ી. તરેના આલોચકો તો આકરા 
શબદોમાં તરેના પર પ્રહાર કરતાં કહરે છરે કરે સરિાઇબનાં નાટકો પાસરે્ી એિી આશા 
કરિી જ બરેહૂદી છરે. સરિાઇબમાં એ પ્રકારનું િલણ જ ન્ી, તરેની એ તાકાત જ 
ન્ી, ઇચછા ન્ી, િૃવતિ ન્ી. િાસતિમાં સરિાઇબ તમરે ઇચછો છો એિો મહાન 
નાટ્યકાર બનિા જ ન્ી માંગતો, તરે ફ્ત ર્દુગર કરે ‘શો-મૅન‘ હતો અનરે એ 
જ બની રહરેિામાં તરેનરે પૂરતો સંતોષ હતો.

6. ઍરરેકઝાંડિ ડ્ૂમા (1824–1895) : Alexandre Dumas :

 ડ્ૂમા તરેની માતાનું અિૈધ સંતાન હતો. 
તરેના વપતા પણ ર્ણીતા નિલક્ાકાર 
અનરે નાટ્યકાર હતા. તરેણરે જ 1831માં 
ડ્ૂમાનરે કા્યદરેસરની માન્યતા અપાિી 
અનરે તરેનરે શ્રેષ્ઠ વશક્ષણ મળરે તરે માટરેની વ્ય-
િસ્ા કરી આપી. તરે િખતનો કા્યદો એિો 
હતો કરે માતાનો અિાજ અિગણીનરે વપતા 
તરેનાં બાળકનો કબજો મરેળિી શકરે. આનરે 
પકરણામરે (ઉપરાંત અભ્યાસનરે બહાનરે) 
ડ્ૂમાનરે તરેની માતા્ી અલગ રહરેિું પડ્ું 

જ રેનરે તરે ખૂબ ચાહતો હતો. માતા પણ તરેનાં બાળક માટરે મન્ી એટલી જ 
કહજરાઈ. આ સમગ્ રટના બાબતરે ડ્ૂમાની લાગણી એટલી બધી પ્રબળ હતી 
કરે આગળ ઉપર તરેનાં નાટકોમાં તરે સિાભાવિક રીતરે જ અનરેક કરુણ  સ્ત્રીપાત્રોનું 
આલરેખન કરિા પ્રરેરા્યો. નાનપણમાં બોકડાંગ સકૂલમાં ભણતા ડ્ૂમાનરે તરેના 
કુટુબંની ક્ળરેલી હાલતનરે કારણરે તરેના સા્ીવમત્રો તરફ્ી ખૂબ મહરેણાંટોણાં 
સાંભળિાં પડતાં. આ બધાંનરે કારણરે ડ્ૂમાનાં વિચાર, િાણીિત્મન અનરે લખાણ 
પર બહુ રરેરો પ્રભાિ પડ્ો.
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તરેના સમગ્ સાકહત્યમાં તરેણરે નૈવતકતાનરે ટોચ પર મૂકી. તરેણરે કહું કરે સાકહ-
ત્યનો મૂળ હરેતુ સમાજનરે નૈવતક કદશા ચીંધિાનો છરે. તરેના નાટક ‘The 
Illegitimate Son’(1858)માં તરેણરે ભારપૂિ્મક સૂચવ્યું કરે જો વપતા તરેના અિૈધ 
બાળકનો સિીકાર કરરે  તો તુરંત એ બાળકનરે કા્યદરેસરતા અપાિિાની તરેમજ 
તરેની માતા સા્રે લગ્ન કરી લરેિાની વપતાની કુદરતી ફરજ બની ર્્ય છરે. 
સમાજમાં હર ક્ષરેત્રરે વ્યવ્તની નૈવતકતા પર ભાર મૂકિામાં તરે અગ્રેસર હતો. એ 
કાળરે સાકહત્યમાં રંગદશથી ચળિળ (Romantic Movement) તરેની ટોચ પર 
હતી. તરેના પોતાના સા્ી તરેમજ હરીફ એિા વિ્ટર હુગોની સા્રે તરેણરે એ જ 
રંગદશથી શૈલીનાં નાટકોનરે આગળ ધપાવ્યાં. તરે કાળરે પૅકરસની રંગભૂવમ પર 
સ્ાવપત નિપ્રવશષ્ (Neoclassic)શૈલીનરે હટાિીનરે તરેણરે રંગદશથી નાટકોનરે આદ-
રપાત્ર સ્ાન અપાવ્યું. ડ્ૂમાનરે પહરેલી ખ્યાવત નાટ્યલરેખનમાં જ મળી.

1844માં ડ્ૂમા તરેના વપતા સા્રે રહરેિા ગ્યો. ત્યાં આગળ તરે એક 
ગવણકાના પકરચ્યમાં આવ્યો જ રે તરેની રંગદશથી નિલક્ા ‘The Lady of the 
Camellias’નો પ્રરેરણાસ્ોત બની. ત્યારબાદ આ જ શીષ્મક પર તરેણરે અત્યંત 
લાગણીશીલ નાટક પણ લખ્યું જ રે શરૂમાં ઑપરેરા રૂપરે ભજિા્યું. ડ્ૂમાએ ર્તરે 
કબૂલ કરરેલું કરે તરેનરે પૈસાની તાતી જરૂકર્યાત હતી એટલરે જ તરેણરે નિલક્ાનું 
નાટકમાં રૂપાંતર કરરેલું. આ નાટકમાં િરેશ્યા-વ્યિસા્યમાં જીિન પસાર કરતી 
એક સ્ત્રીની કરુણ ક્ા છરે જ રે અનરેક દુ:ખો સહન કરીનરે, પોતાનાં સિ્મસિનું 
બવલદાન આપીનરે પણ સભ્ય સમાજમાં એક ઉમદા માણસ તરીકરે જીિિાના 
મરવણ્યા પ્ર્યાસો કરરે  છરે. 1852માં રજૂ ્ ્યરેલી આ કરુણાવનતકાનરે જગંી સફળતા 
મળી અનરે ડ્ૂમાની આવ્્મક વસ્વત પણ સુધરી. ડ્ૂમાના આ નાટકમાં રંગભૂ-
વમનરે ઉપકારક તતિો્ી વિશરેષ ‘િણ્મનાતમક િાસતિિાદ’(Descriptive 
Realism)નું વનરૂપણ હતું. આ નાટક્ી તરેણરે સાકહત્ય તરેમજ નાટ્યક્ષરેત્રરે તરેના 
વપતા્ી પણ િધુ પ્રગવત કરી, પણ 19મી સદીના ઉતિરાધ્મમાં ફ્રેનચ રંગભૂવમ પર 
તરેનું સારંુ એિું પ્રભુતિ રહરેિા પામ્યું.

આગળ ઉપર ડ્ૂમાએ ‘િણ્મનાતમક િાસતિિાદ’ (descriptive realism)
ની સા્રે સા્રે સામાવજક વિશ્રેષણ પણ દાખલ ક્યુાં. આ એક અલબતિ નોંધપાત્ર 
ઉમરેરો હતો. પરંતુ તરેમ છતાં ડ્ૂમા નાટકની પ્રણાવલકાગત નાટ્યબાંધણી(Con-
ventional Dramaturgy)નરે તરેમજ તરે કાળનાં મનોરંજક નાટકોમાં િપરાતી 
ર્તર્તની ્યુવ્ત–પ્ર્યુવ્તઓનરે ્ય્ાિત્ િળગી રહો. તરેના બીર્ એક 
નાટક ‘The Outer Edge of Society’માં સભ્ય સમાજમાં પુન:પ્રિરેશ કરિા 
માંગતી એક દુ:ખી બદનામ ગવણકાની ક્ા હતી. 1855માં રજૂ ્્યરેલું આ 
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નાટક તતકાલીન સમાજનું િાસતિિાદી વનરૂપણ – અલબતિ ઉપલી સપાટીના 
સતરરે  જ – કરતું હોિા્ી સાધારણ પ્રરેક્ષકિગ્મમાં નોંધપાત્ર સફળતાનરે િ્યુાં.

બરે િષ્મ બાદ તરેણરે ધંધાદારી સાહસમાં પડરેલાં પાત્રોનાં નાટ્યાતમક આલરેખન 
દ્ારા નાણાંનરે કારણરે ્તાં રષ્મણ પર એક નાટક લખ્યું. ડ્ૂમા સિ્યં તરેની માતાનું 
અિૈધ સંતાન હોિા્ી એિા વિષ્ય પરનું નાટક ર્તઅનુભિનરે આધારરે  િધુ 
ચોટદાર ઢબરે લખી શ્્યો. અિૈધ સંબંધ, પવતત ગણાતી સ્ત્રીઓ, તરેઓના પુન-
િ્મસિાટની સમસ્યા. સંપવતિ માટરે ્તા કાિાદાિા િગરેરરે  વિષ્યો પર તરેણરે નાટકો 
લખ્યાં. પરંતુ અહીં એક િાત નોંધિી રટરે કરે ડ્ૂમા તરેનાં નાટકોનાં વિષ્યો અનરે 
માિજતમાં એકદમ ચોક્સ, સપષ્ અનરે એકધારો ન્ી રહી શ્્યો. તરેની સિયો-
ચચ કાબરેવલ્યતમાં સંિાકદતા(Harmoney)નરે ્્યાં્ય સ્ાન નહોતું. તરેનાં મૃત્યુના 
આઠ િષ્મ પહરેલાં, એટલરે કરે 1887માં ર્યારરે  તરે રંગભૂવમ પર્ી વનિૃતિ ્્યો ત્યારરે  
તરેણરે પોતાની કારકકદથી પર નજર નાખી જ રેમાં તરેણરે ર્તરે સિીકા્યુાં કરે તરેનાં બધાં 
નાટકોમાં ન્યુાં ‘પરેચિક્મ’ હતું. તરેણરે આલરેખરેલ વિવિધ વિચારો અનરે વસદ્ધાંતોમાં 
્્યાં્ય કોઈ સાતત્ય કરે સંિાકદતા નહોતાં.

િાસતવિકતાનું આ્ી િધુ આકરંુ વનરૂપણ તરેમજ ચોક્સ તરકીબોની 
અજમા્યશ માટરે ફ્રેનચ પ્રરેક્ષકોએ નાટ્યકાર ઑવગ્યર તરફ આશાભરેર નજર 
નાખી. સરિાઇબના સમ્યગાળા દરવમ્યાન 1844માં તરેનું કામ શરૂ ્્યું અનરે 
ઇબસનના પ્રભાિકારી ગાળાની શરૂઆત પૂિવે 1878માં તરેની દુકાન બંધ ્ ઈ ગઈ!

7.  એશ્મર ઑશ્ગષ્યિ (1820–1889) : Amil Augier :

 એવમલ ઑવગ્યરનો જનમ 1820માં એક સુખીસંપન્ 
મધ્યમિગથી્ય પકરિારમાં ્્યરેલો. તરે અડધો શ્ીમંત અનરે 
અડધો મધ્યમિગથી્ય હતો. રોમૅવનટક ચળિળ દરવમ્યાન 
તરેનો ઉછરેર ્્યરેલો. પણ તરેના રંગરે તરે ખાસ રંગા્યો નહીં. 
ઑવગ્યરનરે પ્રા્વમક વશક્ષણ અનરે કા્યદાની તાલીમ લીધા 
બાદ નાટ્યલરેખનમાં રસ પરેદા ્્યો. તરેનું સિ્મપ્ર્મ વદ્-
-અંકી નાટક ‘La Cigue’ 1844માં િાજબી સફળતા 

સા્રે પૅકરસના ઑકડ્યન વ્્યરેટરમાં રજૂ ્્યું ત્યારરે  રંગદશથીિાદ તરેની પડતીની 
કદશામાં હતો. આ નાટકની પ્રસતુવત સા્રે જ ઑવગ્યર એક સફળ નાટ્યકાર 
તરીકરે સ્ાવપત ્ઈ ગ્યો. ત્યારબાદ ્ોડા ્ોડા સમ્યના અંતરરે  તરેણરે વ્યવ્તગત 
તરેમજ બીર્ લરેખકો(સારદોઉ અનરે ફૉવઝ્યર સકહત)ના સહકારમાં બીર્ં નાટકો 
લખ્યાં અનરે સારી એિી સફળતા મરેળિી.
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તરેનાં નાટકોમાં પસંદ કરા્યરેલા રરરેલુ વિષ્યોમાં ઉચચ સતરની કવિતાનરે 
કોઈ જ અિકાશ નહોતો. અનરે છતાં જ રે રીતરે તરેનાં નાટકનું ગદ્ – તરેના સીધા 
પ્રહારો, તરેમાં રહરેલી સર્ગતા અનરે સૂક્મ અસરકારક વિનોદનરે કારણરે પ્રરેક્ષકોમાં 
પ્રશંસાનરે પાત્ર બનરે છરે તરેિી જ રીતરે તરેનાં નાટકોનું પદ્ પણ ભલરે કોઈ મહાન 
કવિએ રચરેલું ન લાગરે પણ તરેમાં નાટ્યતતિ તો ભારોભાર નજરરે  પડરે છરે જ રે કોઈ 
નકારી નહીં શકરે.

ઑવગ્યરનું શ્રેષ્ઠ નાટક છરે 1855માં લખા્યરેલ ‘The Marriage of 
Olympia’, જ રેમાં એક ગવણકા એક ભદ્ર સમાજમાં્ી આિતા ્યુિકના વબ-
નઅનુભિનો લાભ ઉઠાિી તરેનરે પરણરે છરે. પણ પછી ભદ્રસમાજની સુધરરેલી 
જીિનપદ્ધવત તરેનરે માફક ન્ી આિતી અનરે ફરી્ી એ તરેના બદનામ ધંધામાં 
જતી રહરેિા ઇચછરે છરે. છરેલા દૃશ્યમાં તરે પરેલા ્યુિક અનરે તરેના પકરિારનરે 
બલૅકમરેઇલ કરિા સુધીની ધમકી આપરે છરે. અંતરે બંદૂકની એક ગોળી તરેના તમામ 
ઉદ્ રેગોનરે કા્યમ માટરે શાંત કરી દરે છરે. આ નાટકમાં ફ્રેનચ સમાજનું િાસતવિક 
્લુવષત વચત્ર – જ રે તરે કાળની રંગભૂવમ પર દશા્મિિું લગીરરે્ય સામાન્ય નહોતું – 
ખૂબ જ અસરકારકતા્ી રજૂ ્ા્ય છરે. આ નાટકમાં ગવણકાનું પાત્ર િાસતવિક 
જીિનમાં હો્ય તરેિું જ અસલ આલરેખિામાં આિરેલું. ડ્ૂમાનાં પાત્રની માફક તરેનરે 
બઢાિીચઢાિીનરે અ્િા glorify કરતા હો્ય તરે રીતરે રજૂ કરિામાં નહોતું આવ્યું.

1849માં તરેણરે કૌટુવંબક વિષ્ય પર ભારરે  ચોંકાિનારંુ નાટક ‘Gabrielle’ 
લખ્યું. તરેમાં નાવ્યકાના પ્રરેમીનરે બદલરે તરેના પવતનરે િધારરે  સહાનુભૂવતપૂણ્મ દશા્મિ-
િામાં આિરેલો. પતનીના વ્યવભચાર પાછળ ‘મોહપાશ’ના કારણનરે તરેમાં આગળ 
ધરિામાં આિરેલું. ધંધામાં અવતશ્ય વ્યસત રહરેતો પવત તરેની અિગણા્યરેલી 
પતનીનરે આખરરે  ગુમાિરે છરે. નાસીપાસ ્્યરેલી પતની કોઈ બીર્્ી સંમોકહત 
્ઈનરે લગ્નરેતર સંબંધોમાં અટિા્ય છરે. નાટકના અંતરે પતનીનરે ભાન ્ા્ય છરે કરે 
રરની ચાર દીિાલ િચચરે જ રહીનરે રરની સમસ્યા સહન કરિાનરે બદલરે કોઈની 
રખાત બનીનરે જીિિાના ગરેરફા્યદા પ્રમાણમાં િધારરે  છરે. બહરેતર એ છરે કરે રરની 
અંદર જ રહીનરે રરની સમસ્યાનો ઉકરેલ શોધિામાં આિરે. આ પ્રકારની 
વશખામણો આપતાં નાટકો જોઈનરે સમજી શકા્ય કરે ઑવગ્યર એિી ભ્મણામાં 
ફસાઈ ગ્યરેલો કરે ફ્રેનચ પકરિારોનાં નૈવતક મૂલ્ય ર્ળિિાની જિાબદારી ર્ણરે 
તરેના વશરરે  આિી પડી છરે!

ઑવગ્યર તરેનાં નાટકોમાં માત્ર ઉપદરેશક જ હતો તરેમ કહરેિું કદાચ તરેનરે 
માટરે અન્યા્યકારી કહરેિાશરે. મોવલ્યૅર અનરે તરેના જ રેિા અન્ય મહાન નાટ્યકારો 
માટરે નૈવતકતા જ રે અ્્મ ધરાિતો હતો એ જ અ્્મમાં ઑવગ્યર તરેનાં નાટકોમાં 
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નૈવતકતા સંબંધી લખતો હતો. સરિાઇબ્ી અલગ પડીનરે તરેણરે એ બાબત પર 
ભાર મૂ્્યો કરે ‘નાટકનો રસ માત્ર લાંબા વિગતસભર ્પલૉટ પર જ આધાર ન્ી 
રાખતો, રસ પડરે તરેિાં લાક્ષવણક પાત્રોનું આલરેખન પણ તરેમાં જરૂરી બનરે છરે.’ (આ 
મુદ્ો પણ િાસતવિક રંગમંચ તરફના વિકાસનો જ દ્ોતક છરે.) ઑવગ્યરનાં સ્ત્રી-
-પુરુષપાત્રો અગાઉનાં નાટકોના મુકાબલરે િધારરે  સાચાં અનરે િાસતવિક લાગરે છરે.

ઑવગ્યરરે  પોતાનાં ખુદના જીિનનરે રટના િગરનાં (without any 
dramatic incident) જીિન તરીકરે ઓળખાિરેલું. 1848માં લખા્યરેલ તરેનું 
સૌપ્ર્મ નોંધપાત્ર નાટક ‘L’ Aventurire’ રંગદશથી શૈલી્ી હટીનરે લખા્યરેલું 
નાટક હતું. ઑવગ્યરરે  સમાજનું નૈવતકીકરણ, સોનાચાંદી મરેળિિાની લાલસા, 
દરેશનું િધારરે  પડતું ઇટાલીકરણ, સતિાપ્રાવતિની લાલસા િગરેરરે  વિષ્યો પરનાં 
વ્યંગ્યાતમક નાટકો લખ્યાં. આગળ જતાં ઑવગ્યરરે  તરેનો નાટક લખિાનો મૂળ 
ઉદ્ રેશ સપષ્ ક્યયો કરે રંગભૂવમનો ઉપ્યોગ તરે સમાજસુધારા માટરે કરિા ઇચછતો 
હતો. તરેણરે તરેનાં નાટકોમાં પકરિારો િચચરે પ્રિત્મતી વશવ્લતા અનરે સિચછદંતા 
સામરે ચરેતિણીરૂપ લાલબતિી ધરી. માણસની લોભિૃવતિ માણસનાં જીિનનરે કરેટલું 
નુકસાન નોતરી શકરે તરે બાબતરે તરેણરે પ્રરેક્ષકોનરે સભાન બનાવ્યા. જનમત પર 
જબરો પ્રભાિ પાડનારા વનરંકુશ વપ્રવનટગં પ્રરેસની કોઈ પણ ભોગરે નફો રળી 
લરેિાની લોભી માનવસકતા વિરુદ્ધ તરેણરે આકરા પ્રહારો ક્યા્મ. ધમ્મ તરેમજ તરેનાં 
નૈવતક મૂલ્યોનરે િારંિાર બૌવદ્ધક તક્મ અનરે સંશ્ય્ી પડકારનારા નાવસતકોનો પણ 
તરેણરે જબરો વિરોધ ક્યયો. ઑવગ્યરનાં નાટકો મુખ્યતિરે સમાજની નૈવતક વશક્ષણ 
અનરે સમજણ આપનારાં હતાં. સમસામવ્યક વિષ્યો પર આ રીતરે િાસતવિક 
શૈલીમાં નાટકો લખિાની નિી પરંપરા જ આગળ જતાં રંગભૂવમ પર ‘િાસતિ-
િાદ’ સ્ાપિા તરફ લઈ ગઈ.

્યુરોવપ્યન િાસતિિાદ જો ડ્ૂમા અનરે ઑવગ્યરનરે જ હસતક રહો હોત 
તો કોઈ જ પ્રકારનાં ઊંડાં વચંતન કરે મૌવલકતા િગરના ચકરાિામાં ચડરેલી રંગ-
ભૂવમની વ્ય્્મ કસરત બનીનરે રહી ર્ત. આ લરેખકો પ્રરેક્ષકોની ગહન સંિરેદના 
અનરે ભાિનાઓનો સંસપશ્મ કરાિી શકિાનરે અસમ્્મ હતા તરેિી જ રીતરે સમાજ 
િચચરે જીિતા મનુષ્યનરે મૂલિિા માટરેના તરેમના માપદંડો પણ ખૂબ મ્યા્મકદત અનરે 
સંકુવચત હતા. માણસમાં રહરેલાં પરંપરાગત દૂષણોનરે દૂર કરિાં, સભ્ય સમાજમાં 
સકહ્યારંુ જીિન જીિિાની નૈવતકતા શીખિિી, સંસકારી મધ્યમિગ્મનાં પાકરિા-
કરક મૂલ્યોનરે પુન:પ્રસ્ાવપત કરિાં િગરેરરે  તરેમનાં ધ્યરે્યો હતાં. ર્યારરે  તરેમણરે 
સમાજમાં પૈસાની તાકાત સામરે અિાજ ઉઠાવ્યો ત્યારરે  પણ તરેમનો વિરોધ તો 
ફ્ત ગણ્યાંગાંઠાં મૂડીિાદી સાહસો સામરે જ હતો, જ રેઓ સાધનસગિડની 
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અછતમાં જીિતા મધ્યમિગ્મની વજદંગીનરે િધુ કપરી બનાિી રહા હતા. સ-ૈ
દ્ધાંવતક રીતરે નાણાકી્ય માપદંડનો કરે સમાજમાં પ્રસ્ાવપત ધનની પ્રવતષ્ઠાનો 
તરેમણરે ્્યારરે્ય વિરોધ ન ક્યયો.

ઑવગ્યરનું છરેલું પ્રહસન ‘Les Fourchambault’ 1979માં રજૂ ્્યું. 
ફ્ાનસના શહરેનશાહના સીધા હસતક્ષરેપ્ી જ આ નાટકનું મંચન શ્્ય બનરેલું. 
ત્યાર પછી નબળી ગુણિતિાના ભ્ય્ી બચિા આગળ પર તરેણરે નાટકો લખિાનું 
સદંતર બંધ ક્યુાં. નાટ્યકાર બ્ો્સ લખરે છરે, ‘એવમલ ઑવગ્યર હંમરેશાં મધ્યમ-
િગ્મની જોડરે ઊભો રહો. તરેના આદશયો હતા વ્યિસ્ા, વન્યવમતતા, ન્યા્ય અનરે 
પાકરિાકરક સનરેહસંબંધ’. બ્ોકસરે ઑવગ્યરનાં નાટ્યકમ્મનરે જ રે અંજવલ આપી છરે 
તરે અર્ણપણરે ઑવગ્યર અનરે ઇબસન િચચરેનું િૈચાકરક અનરે સજ ્મનાતમક અંતર 
સપષ્ કરી આપરે છરે. ઉદાહરણ રૂપરે તરે લખરે છરે, ‘ઑવગ્યર હળિાશ્ી માત્ર 
રરની સફાઈ સૂચિરે છરે ર્યારરે  ઇબસન તાકીદરે આખરેઆખી ઝૂંપડપટ્ીની સાફસ-
ફાઈનું સૂચન કરરે  છરે.’

8. શ્વકટોરિષ્યન સાિદૉઉ (1831–1908) : Victorien Sardou :

સરિાઇબનો િારસો તરેના્ી 40 િષ્મ નાના સાર-
દૉઉમાં ઊત્યયો. 1831માં જનમરેલો વિ્ટૉકર્યન 
સારદૉઉ ફ્રેનચ નાટ્યકાર હતો. સુંદર અદભુત 
નાટકોના રચવ્યતા ્યુવજન સરિાઇબની સા્રે 
રહીનરે તરેણરે સુવન્યોવજત નાટકો(well-made 
plays)ના વિકાસમાં રણો ફાળો આ્પ્યો. 
સારદૉઉ સરિાઇબની નાટ્યબંધારણ શૈલી સા્રે 
પૂરરેપૂરો સંમત હતો જ રે અગાઉનાં ત્રણ પ્રકારનાં 
પ્રહસનોનાં વમશ્ણ્ી બનરેલી : 1. પાત્રો્ી ્તું 
પ્રહસન (Comedy of Characters), 2. રીત-

ભાત્ી ્તું પ્રહસન (Comedy of Manners) અનરે 3. ચાલબાજી, છરેતરવપંડી, 
બનાિટ કરે કાિતરા્ી ્તું પ્રહસન (Comedy of Intrigue). સારદૉઉએ પણ 
પાત્ર કરે પકરવસ્વતનાં ઊંડાણની વચંતા ક્યા્મ િગર લોકોનરે ફ્ત મઝા કરાિરે તરેિાં 
નાટકો લખિાનું ચાલુ રાખ્યું. ર્યાં સુધી તરેનું નાટક જગંી સફળતાનરે િરરે  ત્યાં 
સુધી તરેનરે વબલકુલ કફકર નહોતી કરે તરેનું નાટક િાસતિિાદી છરે કરે રોમૅવનટક! 
સારદૉઉની લરેખનશૈલી વિશરે સટીફન સૅડલર જણાિરે છરે કરે ‘સૌપ્ર્મ સારદૉઉ 
્યુવજન સરિાઇબના કોઈ એક નાટકનો પહરેલો અંક ધ્યાનપૂિ્મક િાંચી જતો. અનરે 
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ત્યારબાદ બીર્ અંક્ી આખું્ય નાટક તરે પોતાની રીતરે લખી નાખતો. આના પછી 
સરિાઇબના નાટકનરે અનરે પોતાના નાટકનરે સરખાિીનરે તરેના ગુણદોષ ચકાસતો. 
તરેનું લક્્ય સૌપ્ર્મ નાટકના કરેનદ્રિતથી સંરષ્મ પર અનરે ત્યાં્ી આગળ જતાં તરેની 
ચરમ રસવનષપવતિ તરફ લઈ જનાર આખરી પડાિ (climax) પર રહરેતું. ત્યાં્ી 
તરે ઊલટા રિમરે આ્યોજન કરતો કરે કઈ રીતરે નાટકનું કા્ય્મ (action) આખરી 
પડાિ (climax) સુધી પહોંચાડી શકા્ય. તરે માનતો કરે સંરષ્મ નાટકનું હાદ્મ છરે.

સારદૉઉએ તરેની કૃવતઓની નાટ્યાતમક રંગદવશ્મતામાં મજબૂત એિું રસ-
પ્રદ ઐવતહાવસક તતિ દાખલ કરીનરે પ્રરેક્ષકોની નાડનરે બરાબર પારખી. 16મી 
સદીના ઇટાલી, ગ્ીસ, સપરેન અનરે ડચ ઇવતહાસનો આધાર લઈનરે તરેણરે ઑપરેરા 
માટરે વિવિધ નાટ્યકૃવતઓનું સજ ્મન ક્યુાં. ફ્રેનચ રિાંવત પર્ી પણ તરેણરે ત્રણ નાટકો 
લખ્યાં. 1894માં મહાન નટ સર હરેન્ી ઇરવિંગ અનરે અવભનરેત્રી ઍલન ટરેરીનરે 
ધ્યાનમાં રાખીનરે તરેણરે એક નાટક લખ્યું.  આમાંનાં રણાંખરાં નાટકોમાં આધુવનક 
વિચાર અનરે લાગણીઓનરે દશા્મિિાનો સમકાલીન હરેતુ હોિા છતાં, પ્રરેક્ષકોનરે 
ફ્ત મઝા પડરે તરે માટરે ઉપર-ઉપર્ી ઓઢાડિામાં આિરેલું કૃવત્રમ ઐવતહાવસક 
આિરણ લરેખકની પોતાની ઇવતહાસવિષ્યક અધ્મદગધ સમજણનરે કારણરે અત્યંત 
ઉપરછલું અનરે સતિહીન સાવબત ્્યું. તરેમ છતાં્ય તરેનાં અમુક નાટકો ઇવતહા-
સનાં પ્રાચીન પ્રકરણોમાં્ી લરેિામાં આિરેલ પાત્રોની પ્રમતિ લાગણીઓનરે આધુવનક 
સંદભ્મમાં રજૂ કરતાં હોિાનરે કારણરે ઠીક ઠીક સફળતાનરે િ્યાાં.

એ િખતરે વિ્ટૉકર્યન સારદૉઉનું મૂલ્યાંકન તરેના સમ્યના અવિિાકદતપણરે 
શ્રેષ્ઠ ગણા્યરેલા નાટ્યકારો ઑવગ્યર અનરે ડ્ૂમાની સમાન હરોળમાં મૂકીનરે 
કરિામાં આિતું. રણા સમીક્ષકોના મતરે સારદૉઉમાં ઑવગ્યર જ રેિું હરેતુસભર 
હાસ્ય, ભાષાશવ્ત કરે નૈવતક બળ નહોતાં. તરેિી જ રીતરે તરેનામાં ડ્ૂમાના જ રેિી 
દૃઢ આતમપ્રતીવત કરે તીખો-તમતમતો વિનોદ પણ નહોતાં. પરંતુ તરેમ છતાં એ 
સિીકારિું પડરે કરે પ્રરેક્ષકોનરે તરેના સંિાદો સરળ અનરે ચાતુરીભ્યા્મ લાગતા. 
સામાવજક, વ્યંગ કરિામાં પણ સારદૉઉ અગ્રેસર હતો. તરેનાં કરેટલાંક નાટકોમાં 
મધ્યમિગ્મનાં સિા્થી, લાલચુ, હલકાં અનરે વિકૃત જણાતાં પાત્રોની ગજબ ઠરેકડી 
ઉડાિિામાં આિી છરે.

19મી સદીમાં અપાર લોકવપ્ર્યતા ધરાિનાર ઑપરેરાની શૈલીમાં પણ તરેણરે 
અનરેક નાટકો લખ્યાં. 1882માં લખા્યરેલી તરેની સૌ્ી ર્ણીતી મહાન કૃવત 
‘ફરેદૉરા’ (Fedora) છરે. અસલમાં આ નાટક મહાન અવભનરેત્રી સારા બન્મહાટ્મનરે 
ધ્યાનમાં રાખીનરે લખિામાં આિરેલું અનરે તરેણરે જ તરેમાં નાવ્યકાની ્યાદગાર 
ભૂવમકા ભજિરેલી. આ નાટકમાં િાસતિમાં જીિન પ્રત્યરે સંપૂણ્મ હતાશા, નકારા-
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તમકતા – શૂન્યિાદ(Nihilsm)ની િાત કરરે  છરે. આ વિચારધારા પ્રમાણરે જીિનમાં 
બધું જ વનર્્મક છરે, કશાનું જ મૂલ્ય ન્ી એ પ્રકારનો આ વિચાર સારદૉઉનરે 
તુગ્મનરેિની ક્ા ‘Fathers and Sons’ પર્ી સૂઝરેલો.

સારદૉઉનરે તીખી આલોચનાતમક ભાષામાં ‘Barometer Playwright’ 
કહરેિામાં આિતો. કારણ કરે તરે ઋતુ પ્રમાણરે એટલરે કરે સમાજની બદલાતી પકર-
વસ્વત મુજબ કરે પ્રરેક્ષકોની તતકાળ રુવચ પારખીનરે લખતો હતો. (જોકરે આ રીતરે 
લખિાની િૃવતિ દરરેક કકસસામાં ટીકાસપદ ન ગણાિી જોઈએ.) િાસતિમાં તો 
સ્ળકાળનરે પારખીનરે લખતો હોિા્ી જ સારદૉઉ િાસતિિાદનો અગ્દૂત 
(Forerunner of Realism) કહરેિા્યો. તરેમ છતાં ઉચચ કોકટના નાટ્યકારો તરેમજ 
વનષણાતો કલાતમક તરેમજ િૈચાકરક ભૂવમકાના સંદભવે સારદૉઉનરે ઊતરતી 
કક્ષાનો નાટ્યસજ ્મક ગણરે છરે. તરેમના કહરેિા મુજબ તરેની દૃવષ્ ઉપરછલી છરે, 
તરેનાં પાત્રો જીિંત ન્ી, તરેની કલા ્યંત્રિત્  વમકૅવનકલ છરે િગરેરરે  પ્રકારના 
આક્ષરેપો ્્યા.

બના્મડ્મ શૉ સારદૉઉનાં આ પ્રકારનાં નાટકોના બહુ આકરા ટીકાકાર હતા. 
તરેમણરે કહરેલું કરે સારદૉઉ મારીમચડીનરે નાટક બનાિિાની રસાઈ–કટાઈ ગ્યરેલી 
‘મશીનરી’નો ઉપ્યોગ કરરે  છરે. તરેનાં નાટકોમાં વિચારમાત્રનો અભાિ જોિા મળરે 
છરે. તરેનરે માટરે શૉએ ‘Empty-headed ghost of a shocker!!’ જ રેિો કઠોર 
િા્્યપ્ર્યોગ કરરેલો! તરેના્ી્ય આગળ િધીનરે તરેના લખાણનો ઠઠ્ો ઉડાિિાના 
હરેતુ્ી બના્મડ્મ શૉએ તરેનરે માટરે એક ખાસ શબદપ્ર્યોગ પ્ર્યોજ રેલો, 
‘Sardoodledom’!! (અંગ્રેજીમાં ‘doodle’એરે એટલરે જ રેમતરેમ, સમર્યા િગર 
કાગળ પર લીટોડા તાણિા!)

આ તમામ ટીકા–કટ્પપણના અંતરે એક હકીકત તો સિીકારિી પડરે કરે સરિા-
ઇબ અનરે સારદૉઉએ રંગભૂવમ પર્ી ઠાલી કલપનાઓ અનરે સિ્પનોનરે દૂર ક્યાાં 
અનરે સાધારણ જનસમાજનરે સપશ્મતા પ્રશ્ો ઉઠાવ્યા. દરેિી-દરેિતાઓનરે પ્રસન્ 
કરિાના આશ્ય્ી શરૂ ્્યરેલી ભવ્ય નાટ્યકલા સાધારણમાં સાધારણ લોકજ-
નોનાં દુ:ખદદયો કહરેિા તરફ િળી તરે આ ગૌરિિાન સજ ્મન્યાત્રાની સા્્મકતા છરે.

9. િંગદશ્શ્જ્તા કરે પછી ભ્ામક વાસ્તશ્વક્તા ? : 

રંગદશથી નાટકોમાં અગાઉના મુકાબલરે – જરા જુદી પ્ર્યુવ્ત્ી  િધુ િા-
સતવિકતા દાખલ ક્યા્મનો દાિો કરિામાં આિરેલો; પરંતુ તરેમાં કાલપવનક તતિો 
અનરે િાસતવિકતાની ્યોગ્ય સમતુલા નહીં ર્ળિી શકિા્ી સમ્ય જતાં રંગદશથી 
નાટકોની િાસતવિકતા પ્રરેક્ષકોનરે ભ્ામક અ્િા છરેતરામણી લાગિા માંડી.
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હકીકતમાં એમ કહરેિું જોઈએ કરે ફ્રેનચ નાટ્યકાર ્યુવજન સરિાઇબરે કુશળ-
તાપૂિ્મક લખરેલાં નાટકો (well-made plays) ‘સર્યાાં’ નહીં પણ ‘બનાવ્યાં’ – 
not created but made. આિાં નાટકોનાં પાત્રોનરે સૂત્રધારની દોરી્ી સંચાકરત 
કઠપૂતળીઓની માફક બનાિટી ્પલૉટ િાતા્મમાં ઊભા કરિામાં આવ્યા. તરેમાં કશું 
જ િાજબી, તક્મસંગત કરે બુવદ્ધજન્ય નહોતું. લોકોનરે કોઈ નરે કોઈ રીતરે મઝા 
કરાિિા વસિા્ય બીજો કોઈ જ મોટો ઉદ્ રેશ તરેમાં નહોતો. ઊંચરે બાંધરેલા દોરડા 
પર ઊભા રહી સમતુલા ર્ળિિી, ધધકતા અંગારા પર્ી ખુલરે પગરે ચાલિું કરે 
લાંબી તરેજ તલિારનરે ગળામાં કાબરેવલ્યત્ી ઉતારી દરેિા જ રેિા કરામતી ખરેલોની 
સમકક્ષ ્યુવજન સરિાઇબરે નાટકનરે લાિી મૂ્્યું. આ નાટકોએ જનમાિરેલી સનસ-
નાટી, વિસમ્ય, ઉતિરેજના, અવતરંજકતા િગરેરરે  તતિોએ પ્રરેક્ષકોનરે કમાલનું રરેલું 
લગાડ્ું પણ તરેના્ી એકંદરરે  રંગભૂવમ ઊંચી ન આિી. સરિાઇબના આ વિવશષ્ 
લરેખન-કસબની અસર તરે કાળના ્યુિાન સજ ્મકો એવમલ ઑવગ્યર અનરે ડ્ૂમાઝ 
પર પડી. િળી આ બંનરેની શૈલીનું અનુસરણ તરેના્ી પણ િધારરે  કુશળ કસબી 
એિા વિ્ટોકર્યન સારદૉઉએ ક્ુયાં. ‘Well-made plays’ની આ ફૉમ્યુ્મલા સમગ્ 
પવચિમી જગતમાં તરે કાળરે ર્ણીતી નરે લોકવપ્ર્ય બની. એટલી હદ સુધી કરે નૉિવેમાં 
સિ્યં ઇબસનરે પણ બગવેન વ્્યરેટરમાં ્યોર્્યરેલ સરિાઇબની લરેખનશૈલી પરની કા-
્ય્મવશવબરમાં રંગમંચ-કસબ(stage-craft)ના તાલીમી-વિદ્ા્થી તરીકરે ઉતસાહભરેર 
ભાગ લીધો અનરે સા્ોસા્ સરિાઇબનાં 21 નાટકોમાં કોઈ નરે કોઈ હરેવસ્યત્ી 
કામ ક્યુાં. ઇબસન પર સરિાઇબનો કરેટલો પ્રભાિ હતો એ તરેના 1877માં લખા્યરેલ 
નાટક ‘Pillars of Society’માં જોઈ શકા્ય છરે જ રેમાં પહરેલી િાર તરેણરે એ 
કસબનો ઉપ્યોગ કરરેલો.

ઑવગ્યર અનરે ડ્ૂમાનરે સંપૂણ્મ િાસતિિાદી કહી શકા્ય ખરા? આપણરે 
જ રેનરે કૃવત્રમ કરે બનાિટી તરકીબો કહીનરે ઉતારી પાડીએ છીએ તરેનરે જ તરેઓ એક 
ધારદાર કસબ તરીકરે વબરદાિતા હતા! મતલબ કરે તરેઓ િાસતિિાદી જરૂર 
હતા પરંતુ ભ્ામક, કાલપવનક, તરંગી કરે બનાિટી િાસતવિકતાનું આલરેખન 
કરનાર ‘fake realists’ હતા! તરેઓનરે પોતાના એ કાળના જ રે કોઈ મુદ્ાઓ 
ઉઠાિિા જરૂરી લાગ્યા એ બધા પોતાનાં નાટકોમાં મજબૂતી્ી ઉઠાવ્યા. 
અનૌરસ બાળક્ી માંડીનરે વ્યવભચારી પતનીઓ, ભ્ષ્ પત્રકારતિ અનરે િરેશ્યાઓ 
સુધીના વિષ્યો પર તરેમણરે નાટકો લખ્યાં. તરેઓએ કાલપવનક જગતનાં અિનિાં 
પાત્રો કરે પુરાણા રાજિીઓ અનરે અમીરોના શાહી ઠાઠ ધરાિતાં પાત્રોનરે સ્ાનરે 
તદ્ન સાધારણ મામૂલી માણસોની વજદંગીનરે સપશ્મતા મુદ્ાઓ પર નાટકો લખ્યાં. 
તરે િખતરે લખાતાં નાટ્યસાકહત્યમાં તરેઓએ પોતાનરે Most Moderns Amongst 
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the Modernists – ‘આધુવનકોમાં પણ સૌ્ી િધારરે  આધુવનક’ ગણાવ્યા. એ 
ઉપરાંત તરે કાળરે પ્રગવતશીલ ગણાતા અનરેક વિચારોનરે તરેઓએ પોતાનાં નાટકોમાં 
કહંમતપૂિ્મક સ્ાન અ્પ્યું.

કરેટલાકના મતરે સરિાઇબનાં ‘well-made plays’ – સુઆ્યોવજત નાટકો 
આગળ ઉપર સમીક્ષકોના મતરે હંમરેશાં ટીકા કરે નકારાતમક અ્્મમાં જ િપરાિા 
લાગ્યાં. િાસતિમાં સરિાઇબની આ ખાસ પ્રકારની નાટ્યલરેખનશૈલીનો મુદ્ો 
સિસ્–સમતોલ વિચારણા માંગી લરે તરેિો છરે. ર્યાં સુધી નાટકની આકષ્મક 
બાંધણીનરે લાગરેિળગરે ત્યાં સુધી રંગભૂવમ માટરે સરિાઇબરે આણરેલ પકરિત્મન શાપ 
નહીં પણ િરદાન હતું. અગાઉના એવલઝાબરે્ન અનરે રોમૅવનટક નાટકોના 
ગૂંચિાડા અનરે જકટલતા્ી જ રે કોઈ પકરવચત હશરે તરે આ મુદ્ો િધારરે  સારી રીતરે 
સમજી શકશરે. તરે સમ્યમાં પણ જ રે કોઈ નાટ્યકાર અત્યંત કુશળ–કસબી હતા, 
ફ્ત તરેઓ જ અટપટી ક્ા, વનરસ સંિાદો, લાંબાં ક્ાક્નો (narration), 
છટાદાર આિરેશ્યુ્ત સંભાષણો િગરેરરેની લરેખનપરંપરા છતાં્ય નાટકનરે મનો-
રંજક બનાિિામાં સફળ નીિડતા હતા. બાકી તરે વસિા્યના સાધારણ નાટ્યકા-
રોના હા્રે તો આ પ્રકારની સામગ્ી પ્રરેક્ષકોમાં ન્યયો કંટાળો નરે ગૂંચિાડો જ 
ઉપર્િતી હતી!

િાસતિિાદના પ્રિરેશ સા્રે એક ખાસ પદ્ધવત અનરે સપષ્તાનો આગ્હ શરૂ 
્્યો. સુવન્યોવજત નાટક(well-made plays)ની અસરકારકતા વનવચિત બની. 
‘The Father’ (Strindberg), ‘Hedda Gabler’ (Ibsen), ‘The Power of 
Darkness’(Tolstoy), ‘Desire Under the Elms’ (O’Neil), િગરેરરે  એક 
અ્્મમાં જુઓ તો સુવન્યોવજત પ્રકારનાં જ નાટકો જ હતાં. સુવન્યોવજત નાટકો 
એટલરે બનાિટી અનરે છીછરાં નાટકો એિો નકારાતમક અ્્મ આગળ ઉપર તરેનું 
અનુકરણ કરીનરે ઉપરછલું લખનારા ચાલુ કક્ષાના તરકીવબ્યા લરેખકોનરે કારણરે 
્્યો જ રેઓ માત્ર કૃવત્રમપણરે આંજી દરેનારી નાટકી્યતા્ી જ પ્રરેક્ષકોનરે પ્રભાવિત 
કરી દરેિા માંગતા હતા. અનરે બીર્ િગ્મના લરેખકો ઉપદરેવશ્યા હતા જ રેઓનરે 
રંગમંચ પર જીિનની સચચાઈ દરેખાડિાનરે બદલરે જીિન કરેિી રીતરે વજિા્ય તરે 
અંગરેની સલાહ કરે ઉપદરેશ આપિામાં જ રસ હતો. આ વદ્ધા અનરે ગૂંચિણો િચચરે 
ભવિષ્યમાં ઠોસ-નક્ર ભૂવમકા પર રચાનાર િાસતિિાદનો માગ્મ મોકળો ્્યો.

l
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રંગભૂવમ પર િાસતિિાદ આવ્યો તરે પહરેલાં ફ્રેનચ િાતા્મસાકહત્ય અનરે નિ-
લક્ાઓમાં તરેનો પ્રિરેશ ્ઈ ચૂકરેલો. એ િાતા્મકારોમાં મુખ્ય હતા બાલઝાક અનરે 
ફલૉબટ્મ. અધીરાઈ, વનર્્મક ગુસસો, છીછરાપણં અનરે નાટકી્યિરેડા ધરાિતા 
ફ્ાનસના રંગમંચ પર નિલક્ાઓએ આગળ ઉપર ર્ણીતા ્્યરેલા ‘Slice of 
Life’ના ખ્યાલનરે પહરેલી િાર સ્ાન આ્પ્યું. બાલઝાકરે 1839માં નિલક્ા દ્ારા 
અનરે પછી નાટક ‘The Swindler’ દ્ારા િાસતિિાદી પકરિરેશ, ભાષા અનરે 
ચકરત્રવચત્રણમાં બહુ મોટો ફાળો આપરેલો.

1. બાલઝાક (1799–1850) Honore de Balzac : 

 બાલઝાક તરેનાં સાકહત્ય ્કી િાસતિિા-
દનો પ્રણરેતા બન્યો. પરંતુ તરે માટરેની 
આરંવભક પ્રરેરણા તરેણરે સકૉકટશ નિલક-
્ાકાર િૉલટર સકૉટની રોમૅવનટક 
શૈલીમાં્ી ઝીલી. િૉલટર સકૉટ (1771–
1832) સકૉટલૅનડનો ઐવતહાવસક િાતા્મ-
કાર, કવિ અનરે નાટ્યકાર હતો અનરે તરેના 
સમ્યમાં તરે ખૂબ લોકવપ્ર્ય બનરેલો. 
બાલઝાકરે સકૉટનાં લરેખનમાં્ી વિગતસ-
ભર આલરેખન અનરે તથ્યોનો સિીકાર 
જ રેિાં લક્ષણો અપનાવ્યાં. અનરે પોતાનાં 

િાતા્મસાકહત્યમાં પણ માનિઅવસતતિની ઝીણી ઝીણી વિગતો સા્રેનું જકડી 
રાખનારંુ આલરેખન કરિાની શૈલી અપનાિી. અનરે પછી તો પોતાની મૌવલકતાના 
બળરે તરે િાસતિિાદનો અગ્દૂત બન્યો.
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િાતા્મસાકહત્યમાં વિગતસભર આલરેખનનાં મહતિ પર ભાર મૂકતાં એક 
સ્ળરે બાલઝાક કહરે છરે કરે : ‘હંુ પૂરી ખાતરી સા્રે આગાહી કરંુ છુ ંકરે િાસતવિક-
તાની ઊંડી પ્રતીવત કરાિિા માટરે હિરે પછી પ્રચવલત બનનારી લરેખનશૈલીમાં વિ-
ગત-બાહુલ્ય ધરાિતું રસપ્રદ આલરેખન સાકહત્યની શ્રેષ્ઠતાનરે વનધા્મકરત કરિાનો 
એકમાત્ર માપદંડ બનશરે. ઝીણી ઝીણી વિગતો સા્રેનું બારીક આલરેખન એટલરે 
િાતા્મમાં દશા્મિા્યરેલી રટનાનો સમ્ય, સ્ળ, પકરિરેશ, િાતાિરણ, સર્િટ, આસ-
પાસમાં સંભળાતા વિવિધ ધિવનસંકરેતો, પિન સા્રે િહી આિતી ગંધ, તરેનાં િસ્ત્રો, 
આસપાસની ચીજિસતુઓ અનરે પાત્રો દ્ારા ્તો તરેનો ઉપ્યોગ િગરેરરે  વિગતો 
લરેખકના શબદદરેહરે રહરેલાં કાલપવનક પાત્રોમાં પ્રાણ ફંૂકરે છરે અનરે િાચકના મન:ચક્ષુ 
સામરે એ બધાં ચકરત્રો જીિંત બની ર્ણરે તરેની આસપાસ હરિા–ફરિા લાગરે છરે !’

બાલઝાકરે તરેનાં પાત્રોનરે સાચુકલા(real) માણસોની જ રેમ જ રજૂ ક્યાાં. 
અત્યંત સારાં પણ નહીં અનરે અત્યંત નઠારાં પણ નહીં, સંજોગિશાત્ સારાઈ–
બૂરાઈ  બંનરેનરે ઓછીિતિી માત્રામાં વ્ય્ત કરતા, તદ્ન માણસ જ રેિા માણસ તરેણરે 
તરેની િાતા્મઓમાં આલરેખ્યા! પોતાના એક પુસતકની પ્રસતાિનામાં બાલઝાકરે લખ્યું 
છરે : ‘સત્ય સુધી પહોંચિા માટરે લરેખક તરેનાં પાત્રોનરે જીિનની તીવ્રમાં તીવ્ર અવભ-
વ્યવ્ત આપી શકરે તરેિી ઉપ્યુ્ત સાકહવત્યક-તરકીબ પ્ર્યોજ રે છરે.’ રૉબ નામના 
વિદ્ાનરે કહરેલું કરે ‘બાલઝાકનાં પાત્રો તરેનરે મન એટલાં સાચાં અનરે િાસતવિક હતાં 
કરે ર્ણરે હાલ નરે હાલ તરે પોતાની નજર સામરે એ બધાં પાત્રોનું જીિંત અિલોકન 
કરી રહો હો્ય!’ બાલઝાકની આ િાસતવિકતાની નોંધ નાટ્યકાર ઑસકાર 
િાઇલડરે પણ લીધરેલી : ‘મારા જીિનની કરુણમાં કરુણ રટના કોઈ હો્ય તો તરે 
(બાલઝાકની એક ર્ણીતી ક્ાનું પાત્ર) રૂબરેનપરનું મૃત્યુ છરે જ રે અિારનિાર 
મારા સમરણપટ પર આિીનરે મારી અત્યંત આનંદની પળોમાં પણ મનરે િરેદના્ી 
વિચવલત કરી દરે છરે. હંુ હસું ત્યારરે  પણ એ દુ:સમરણ મનરે છોડતું ન્ી.’ બાલઝા-
કના િાસતિિાદી લરેખનનો આ પ્રભાિ હતો.

કરેટલાક સમીક્ષકો બાલઝાકનાં કા્ય્મનરે વનસગ્મિાદનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ માનરે 
છરે. વનસગ્મિાદ એટલરે િાસતિિાદનું જ એક કઠોર, આકરંુ, કંઈક અંશરે નકારા-
તમક, હતાશાજનક અનરે વિશ્રેષણાતમક સિરૂપ કરે જ રે માનિિત્મણૂકનરે સમજિા 
માટરે વ્યવ્તનરે તરેનાં િાતાિરણ સા્રે જોડરે છરે. એવમલ ઝોલાએ બાલઝાકનરે 
‘Father of Naturalist Novel’ કહીનરે વબરદાવ્યો. ઝોલાએ કહું કરે ‘રંગદશથી 
(રોમૅવનટક) લરેખકોએ જગતનરે રંગીન કાચનાં ચશમાં્ી વનહાળું, ર્યારરે  
વનસગ્મિાદના લરેખકોએ સાદા કાચ િડરે જ જગતનરે જોિાનું પસંદ ક્યુાં (જ ર્ે ી 
માત્ર સચચાઈ જ નજરરે  ચડરે).’ બાલઝાકનાં લરેખનમાં આ સચચાઈ જોિા મળરે છરે.



િાસતિિાદનું આગમન 139

2. ગુસ્તાવ ફરૉબટ્જ (1821–1880) Gustave Flaubert :

 નાટક લખિામાં ભલરે વનષફળ રહો પણ 
1856માં પ્રવસદ્ધ ્્યરેલી તરેની વિખ્યાત 
નિલક્ા ‘માદામ બૉિરી’્ી િાસતિ-
િાદનું તલસપશથી આલરેખન કરિામાં તરેનરે 
ભારરે  સફળતા મળી. ‘માદામ બૉિરી’ 
(Madame Bovary) િાસતિિાદી 
િાતા્મસાકહત્યનું સીમાવચહનરૂપ ઉદાહ-
રણ છરે. (િાચકોની ર્ણ ખાતર કરે 
ભારતી્ય કદગદશ્મક કરેતન મહરેતાની 
કફલમ ‘મા્યા મૅમસાહરેબ’ ફલૉબટ્મની 
નિલક્ા ‘માદામ બૉિરી’ પર 
આધાકરત હતી.) આ નિલક્ા એક ડૉ-

્ટરની પતની ઍમા બૉિરીનાં જીિન પર કરેવનદ્રત ્્યરેલી. તરેનો ડૉ્ટર પવત એક 
નાનકડા કસબામાં દિાખાનું ચલાિરે છરે. આિા નાના સંકુવચત સમાજમાં રહરેતી 
ઍમા તરેની વજદંગીની નીરસતા અનરે ખાલીપણાનરે ભરિા માટરે ગર્ બહારના 
ખચા્મ કરરે  છરે અનરે િાસતવિક જીિનના કંટાળા્ી છૂટિા લગ્નરેતર સંબંધોમાં રાચરે 
છરે. તરે ઉપરાંત તરેની અતૃતિ કામુક લાગણીઓનાં ઉતકટ પ્રદશ્મનોમાં પણ તરેની 
એ જ આંતકરક વદ્ધા અનરે િણસંતોષા્યરેલાં સિ્પનોનું પ્રવતવબંબ ઝળકરે છરે. અલ-
બતિ ક્ાની રૂપરરેખા સાિ સાદી અનરે પરંપરાગત છરે. એક કલા તરીકરે નિલક-
્ાની ખરી વિશરેષતા તરેની બારીક વિગતોમાં તરેમજ પ્રસંગોની અધખુલી ગોઠ-
િણીમાં છરે. સંપૂણ્મતાના આગ્હી (Perfectionist) તરીકરે િગોિા્યરેલો ફલૉબટ્મ 
હંમરેશાં એિા દાિા કરતો કરે ‘સચચાઈનરે પ્રગટ કરિા તરે હરહંમરેશ ્યોગ્ય શબદની 
(‘the right word’) ખોજમાં લાગરેલો હો્ય છરે!’

‘માદામ બૉિરી’ ર્યારરે  પહરેલી િાર 1856માં પૅકરસમાં ઉદારમતિાદી 
વિચારો ધરાિતા અખબારમાં હપતાિાર પ્રવસદ્ધ ્ઈ ત્યારરે  સમાજના કરેટલાક 
િગયોએ તરે ભારોભાર અશ્ીલ અનરે બીભતસ છરે એિા આરોપસર મોટો ઊહાપોહ 
મચાિી દીધો. 1857માં તરેના પર કા્યદરેસરનો ખટલો ચાલ્યો અનરે ફલૉબ-
ટ્મ તરેમાં વબનકસૂરિાર પુરિાર ્્યો. જોતજોતામાં ‘માદામ બૉિરી’ આખા્ય 
્યુરોપમાં બરેસટસરેલર તરીકરે વિખ્યાત બની ગઈ. િાસતિિાદી સાકહત્યમાં ‘માદામ 
બૉિરી’ એક ઉમદા દૃષ્ાંતરૂપ કૃવત તરીકરે તરેમજ પછીના સાકહત્ય પર વિશાળ 
પ્રભાિ પાડનાર લરેખનશૈલી તરીકરે ર્ણીતી બની. વબ્કટશ–અમરેકરકન સમીક્ષક 
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જ રેમસ િુડ ‘How Fiction Works’માં લખરે છરે : ‘Flaubert established 
for good or ill, what most readers think of as modern realist 
narration, and his influence is almost too familiar to be visible.’

સિ્યં ગુસતાિ ફલૉબટ્મ પણ બાલઝાક્ી સારો એિો પ્રભાવિત હતો. અલ-
બતિ તરેની ગદ્શૈલીનો તરે બહુ કડિો આલોચક હતો. પણ બાલઝાકરે કરરેલ 
સમાજનાં આબરેહૂબ આલરેખનની પ્રશંસા ક્યા્મ િગર તરે રહી શકતો નહોતો. 
પોતાનરે લગાડિામાં આિરેલ ‘િાસતિિાદી’ તરીકરેના લૅબલનરે ફલૉબટ્મ વધક્ારતો 
હતો પરંતુ બાલઝાકરે કરરેલા મધ્યમિગથી્ય સમાજના િણઢાં્્યા ખુલંખુલા 
આલરેખનના મુદ્ રે તરે પૂરરેપૂરો સંમત હતો.

3. િશ્શષ્યન સારહતષ્યકાિો :

19મી સદીના આરંભમાં આધુવનક રવશ્યન સાકહત્યના મુખ્ય પ્રણરેતાઓ 
હતા ઍલરે્ઝાંડર પુવશકન, ગોગોલ અનરે વમખરેઈલ લમયોનટૉિ. આ ત્રણરે્ય કવિલરે-
ખકો આમ તો રંગદશથી વિચારો્ી રંગા્યરેલા. છતાં પાછલા કાળમાં તરેમણરે 
આધુવનક વિચારોનરે અનુરૂપ કાવ્યો, નિલક્ાઓ અનરે નાટકો લખ્યાં. કરેટલાક 
અભ્યાસીઓ પુવશકનનરે ‘Founder of Russian Realism’ કહરે છરે. તરેની 
ર્ણીતી કૃવત ‘Boris Godunov’માં િાસતિિાદનાં બીજ જોિા મળરે છરે. 
ગોગોલની કરેટલીક ‘Dead Souls’ અનરે ‘The Overcoat’ જ રેિી ચોટદાર 
િાતા્મઓ િાંચનારા અભ્યાસીઓ પુવશકનની જ રેમ ગોગોલનરે પણ ‘Father of 
Modern Russian Realism’ ગણરે છરે. લમયોનટૉિ પુવશકન જ રેટલો જ મહાન 
રંગદશથી કવિ હતો; પરંતુ તરેની વિખ્યાત નિલક્ા ‘A Hero of Our Times’ 
(1840)માં પાત્રોનું મનોિૈજ્ાવનક વિશ્રેષણ રવશ્યન વનસગ્મિાદના પ્રારંવભક 
નમૂના જ રેિું છરે. તરે સમ્યના મોટા ભાગના રવશ્યન લરેખકોએ તતકાલીન સમાજ 
પર સીધી ટીકા કરે ટકોર કરિાનું ટાળું. તરેનરે બદલરે તરેમની ભાષા અનરે પાત્રાલરે-
ખનમાં આલરેખા્યરેલા િાસતિિાદરે જ મોટા મોટા વિિરેચકોનું ધ્યાન આકષ્યુાં.

્યુરોપ કરતાં રવશ્યાની રંગભૂવમ પર િાસતિિાદ િધારરે  ઝડપ્ી તરેના 
ચુસત અનરે વબનસમાધાનકારક સિરૂપમાં અિત્યયો. 1850 પછીના િાસતિિાદી 
સજ ્મકોમાં મુખ્ય હતા તુગ્મનરેિ, દોસતોઓવસકી અનરે ટૉલસટૉ્ય. સામાવજક મુદ્ા-
ઓનરે અસરકારક રીતરે સાકહત્યમાં િણી લરેિાનું કૌશલ્ય તુગ્મનરેિનરે સહજ રીતરે 
હાંસલ હતું. ક્ામાં પાત્રોનું આંતકરક મનોમં્ન પ્રગટ કરિા તરેણરે પકરિારમાં 
્તા સંરષયોનરે ધ્યાનમાં લીધા અનરે રોજબરોજના જીિનમાં્ી સર્્મતી અ્ડામ-
ણોનરે ઝીણી ઝીણી વિગતો સા્રે િાસતિિાદી ઢબરે આલરેખી. ખાસ કરીનરે તરેની બરે 
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કૃવતઓ ‘Hunter’s Sketches’ અનરે ‘Fathers and Sons’ રવશ્યન સમાજના 
પ્રશ્ોનરે િરેધક સિરૂપરે દશા્મિરે છરે. દોસતોઓવસકીની મહાન સાકહત્યકૃવતઓ 
‘Crime and Punishment, The Idiot’ અનરે ‘The Brothers Karamazov’ 
પર્ી દુવન્યાભરમાં સંખ્યાબંધ નાટકો અનરે કફલમો બન્યાં છરે. ટૉલસટૉ્ય પણ 
તરેની બરે વિશ્વપ્રવસદ્ધ કૃવતઓ ‘Anna Karenina’ અનરે ‘War and Peace’ માટરે 
ખૂબ ર્ણીતો ્્યો. પછીના કાળમાં તો તરેણરે વનસગ્મિાદી પદ્ધવત પર નાટકો પણ 
લખ્યાં. ઍલરે્ઝાંડર ઑસટ્રૉવસકી રવશ્યાનો સિ્મપ્ર્મ વ્યાિસાવ્યક નાટ્યલરેખક 
હતો. ઑસટ્રૉવસકીનાં નાટકોમાં તરેણરે સુખીસંપન્ મધ્યમિગ્મ(bourgeoisie)ની 
સખત ઝાટકણી કાઢી. આ ત્રણરે્ય લરેખકોની િાસતિિાદી શૈલી તતકાલીન 
સામાવજક પ્રશ્ો સુધી જ સીવમત ન રહરેતાં નૈવતકતા અનરે જીિનની મૂળભૂત 
પ્રકૃવત જ રેિા િૈવશ્વક પ્રશ્ોનરે આિરી લરેિા સુધી વિસતરી.

4. ગૉનકૉટ્જ બંધુઓ (1822–1896) : Goncourt brothers :

 આધુવનક િાસતિિાદી રંગમંચ પર ઇબસન, 
સટ્રીનડબગ્મ, હૉ્પટમરેન અનરે બના્મડ્મ શૉનાં 
નાટકોમાં જ રે રીતરે સામાવજક પકરવસ્વતનું 
િસતુલક્ષી વનરૂપણ કરિામાં આવ્યું છરે તરેમજ 
જ રે કક્ષાએ પ્રશ્ોના ઊંડાણમાં જઈનરે વિશ્રે-
ષણ કરિામાં આવ્યું છરે, તરેની તુલનાએ ફ્રેનચ 
રંગભૂવમનું મહતિપૂણ્મ ્યોગદાન પ્રરેમ અનરે 
લગ્નમાં વિકસતા માનિસંબંધોનાં તીવ્ર –
િરેધક િાસતિિાદી આલરેખનમાં રહરેલું છરે. એ 
નાટકોમાં આલરેખા્યરેલી બૌવદ્ધક સમજણ, 

ઉલાસભરી તાજગી અનરે સજ ્મકોની વિનોદિૃવતિનરે પ્રતાપરે ફ્રેનચ રંગમંચ ટકી 
શ્્યો તરેમ ચોક્સ કહી શકા્ય. ફ્રેનચ િાતા્મસાકહત્યમાં પ્રા્યોવગક ધોરણરે આલરે-
ખા્યરેલા િાસતિિાદનરે રંગમંચ પર ઉતારિાનું નોંધપાત્ર કામ ક્યુાં ગૉનકૉટ્મ 
નામના બરે નાટ્યકાર બંધુઓએ. આ બંનરે હતા એડમનડ ગૉનકૉટ્મ (1822–
1896) અનરે ર્યુલસ ગૉનકોટ્મ (1830–1870). દુવન્યાના સાકહવત્યક ઇવતહાસમાં 
સજ ્મનક્ષરેત્રરે આ એક વિવશષ્ ભાગીદારી છરે જ રેમાં બધાં પુસતકો બંનરે સગા 
ભાઈઓએ સા્રે મળીનરે જ લખ્યાં. એક કદિસ્ી િધારરે  સમ્ય માટરે તરેઓ 
્્યારરે્ય એકબીર્્ી જુદા નહોતા પડ્ા, વસિા્ય કરે 1870માં નાના ભાઈ ર્ય-ુ
લસના અકાળ મૃત્યુએ તરેમની જોડીનરે ખંકડત કરી. આ બંનરે ભાઈઓએ સજ વેલું 
િાસતિિાદી નાટ્યસાકહત્ય અનરે તરેમની અંગત નોંધપો્ીઓ 19મી સદીના ફ્રેનચ 
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સાકહત્ય અંગરેનો સારો એિો પ્રમાણભૂત દસતાિરેજ પૂરો પાડરે છરે.

નાના ભાઈ ર્યુલસના મૃત્યુ બાદ એડમનડરે પોતાનો પ્રવતભાિ લખરેલો 
તરેમાં્ી કરેટલાંક િા્્યો અત્યંત હૃદ્યસપશથી છરે : ‘પ્રરેમ જ રેિું કશુંક જો અવસતતિ 
ધરાિતું હો્ય તો આજ રે મનરે પહરેલી િાર ર્ણ ્ઈ કરે પ્રરેમ એ શું અનુભિ છરે! 
આજ રે ર્યારરે  કાળરે અમનરે બંનરેનરે હંમરેશ માટરે છુટ્ા પાડી દીધા છરે ત્યારરે  ર્ણરે કરે 
અમરે બંનરે અમારી ર્તનો અડધોઅડધ કહસસો ગુમાિી દીધાની તીવ્રતમ લાગણી 
અનુભિી રહા છીએ. બરે ભાગમાં લખા્યરેલાં પુસતકનો કોઈ એક ભાગ ખોિાઈ 
ર્્ય તરે રીતરે આજ રે અમરે બંનરે અધૂરા, અપૂણ્મ, વનર્્મક બની ગ્યા છીએ. પ્રરેમ 
વિશરે મારી ધારણા આ છરે : ‘‘કોઈની ગરેરહાજરીમાં તમારા અધૂરાપણાનો 
અનુભિ કરિો.’’

ગૉનકૉટ્મ ભાઈઓએ 1815માં ર્હરેરાત કરી કરે સંિાદોમાં ઉચચ આલંકા-
કરક ભાષાનરે સ્ાનરે બોલચાલની સરળ સાધારણ ભાષા, નાટકમાં સવન્િરેશ 
ફ્ત વનર્્મક ઠાઠમાઠ દરેખાડિા નહીં પણ નાટકનાં કા્ય્મ સા્રે તરેનો અ્્મપૂણ્મ 
સંબંધ, નાટકના નટો દ્ારા સંિાદો બોલિાની અદા પણ કૃવત્રમ કરે નાટકી્ય નહીં 
પણ રોવજદંા જીિનની િાતચીતની જ રેમ સહજ–સિાભાવિક હોિા પર ભાર 
મૂ્્યો. આ બધા ઉપરાંત નાટકમાં રાજકી્ય, સામાવજક, મનોિૈજ્ાવનક કરે એિો 
બીજો કોઈ કરેનદ્રિતથી બૌવદ્ધક વિચાર હોિો તરેમણરે જરૂરી ગણ્યો. શરૂઆતમાં 
એડમનડ ગૉનકૉટ્મના િાસતિિાદના પ્ર્યતનો, આગળ ઉપર ઝોલાનરે લીધરે િધુ 
સફળ રીતરે પ્રચાર–પ્રસાર પામ્યા.

5. એશ્મર ઝોરા (1880–1940) અનરે શ્નસગ્જવાદ : Naturalism

1946માં એક સામ્યિાદી કલાસમીક્ષકરે કહરેલું કરે ‘છરેલાં 100 િષ્મમાં 
કલાની વિવિધ શાખાઓમાં ચાલી રહરેલી નિાં સિરૂપોની ખોજ સંસકૃવતની 
અિનવત રોકિાના એક વનર્્મક ઉપા્યરૂપ જણા્ય છરે.’ આ સામરે તીખી ટકોર 
કરતાં એકરક બરેનટલી કહરે છરે કરે ‘સારંુ છરે કરે આ મહાશ્યરે એિું આશ્વાસન ન્ી 
આ્પ્યું કરે આ બધાનો સાચો ઉકરેલ એકમાત્ર સમાજિાદી રિાંવતમાં જ છરે!’ જુદા 
જુદા સમ્ય પર કલામાં જોિા મળતી પ્ર્યોગશીલતા ઐવતહાવસક પકરવસ્વતઓ 
પર વનભ્મર હો્ય છરે. િષયો્ી પ્રસ્ાવપત વિચારો અનરે મૂલ્યો સામરેનો પ્રર્નો 
અસંતોષ અનરે નિા ્યુગનાં ર્ગી રહરેલાં પકરિત્મનકારી સપંદનોનરે ઉમંગભરેર 
આિકારિાનો નિોનમરેષ તરેમાં્ી પ્રકટ ્ા્ય છરે.

્ોડા ્ોડા સમ્યરે કશુંક નિું શોધતા રહરેિાના પ્ર્યતનો મોટા ભાગરે નિા 
નિા ગ્ાહકોનરે આકષ્મિા માટરેની ચાલાક ્યુવ્તઓ અજમાિતા રહરેતા ફૅશનઉ-
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દ્ોગમાં જોિા મળરે છરે જ રેની પાછળ અગાઉ જણાવ્યાં એિાં કોઈ બુવદ્ધજન્ય 
કારણો ન્ી હોતાં. તરેની પાછળ માત્ર બર્રનું નફાકરેનદ્રી અ્્મકારણ જ કામ 
કરતું હો્ય છરે. પરંતુ આપણરે કલાકારોએ જો પ્રિત્મમાન રંગભૂવમનરે અ્્મપૂણ્મ રીતરે 
બદલિી હશરે તો તરેનાં નિાં નિાં સિરૂપો(Forms)ની શોધખોળ પાછળ રહરેલાં 
બુવદ્ધગત કારણો અનરે ખુલાસાઓની ્યોગ્ય સમીક્ષા કરિી પડશરે.

આપણા મધ્ય્યુગીન પૂિ્મજોમાં એક માન્યતા પ્રચવલત હતી કરે ‘Meterial 
seeks a form as woman seeks man’. સ્ત્રી જ રેમ (તરેનરે અનુરૂપ) પુરુષનરે 
ખોળી લરે છરે તરેિી રીતરે પદા્્મ પણ તરેના સિરૂપનરે છરેિટરે ખોળી જ કાઢરે છરે. ર્યારરે  
પણ કોઈ સારી સાકહત્યકૃવતનું સજ ્મન ્ા્ય છરે ત્યારરે  અવનિા્ય્મપણરે કોઈક નિું 
સિરૂપ મળી આિરે છરે. સિરૂપ હંમરેશાં પ્રિાહી હો્ય છરે પરંતુ સાિ મનસિી કરે 
વન્યમરકહત પણ હોતું ન્ી. કલાકારના મન સા્રે તરેનો વનકટનો અનુબંધ રચા્ય 
છરે. અનરે કલાકારનું આ મન પણ વનવચિત સ્ળ અનરે સમ્યનાં આંદોલનો્ી 
રડા્યરેલું હો્ય છરે. એટલરે કોઈ ્યુગમાં ભલરે ગમરે તરેટલાં નિાં સિરૂપો પ્રચવલત બનરે, 
એ પ્રત્યરેક સિરૂપ પોતાની તરેમજ વ્યવ્તગત કવિસજ ્મકની આગિી પ્રકૃવતનો 
પડરો પાડરે છરે. બનિાજોગ છરે કરે એ બધાંમાં્ી માત્ર એકાદ-બરે સિરૂપો જ 
આગળ પડતાં હો્ય. જ રેમ કરે ્લાવસકલ ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીનરે આપણરે ઈ. સ. પૂિવે 
300્ી 500 િષ્મના ગાળા દરવમ્યાન સૌ્ી િધારરે  ર્ણીતું ્્યરેલંુ કલાસિરૂપ 
માનીએ છીએ. આ રીતરે આપણરે કોઈ ્યુગનરે ્લાવસકલ તો કોઈ ્યુગનરે રોમૅવનટક 
અ્િા નરેચરાવલસટ ્યુગ તરીકરે ઓળખીએ છીએ.

આ સંદભ્મમાં કહી શકા્ય કરે 19મી સદીનું, કંઈક અંશરે 20મી સદીનું પણ, 
જો કોઈ સૌ્ી િધુ પ્રભુતિશાળી નાટ્યકલાસિરૂપ હો્ય તો તરે ‘વનસગ્મિાદ’ 
(Naturalism) છરે. 20મી સદીની આધુવનક રંગભૂવમનરે સમજિા માટરે વનસગ્મિાદ 
વિશરે ર્ણિું ખૂબ અગત્યનું છરે. આ માટરે એક જ પ્ર્યોગ કરી જુઓ. ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી 
કરે શરે્સવપ્યરનું નાટક િાંચી લીધા બાદ તરત ર્યારરે  કોઈ આધુવનક નાટક 
િાંચો ત્યારરે  તમનરે ભીતરમાં કરેિો અનુભિ ્ા્ય છરે? દસમાં્ી નિ નાટકોમાં 
તમનરે ‘dryness’નો અનુભિ ્શરે, અલબતિ, ‘dullness’નો ્શરે તરેમ કહરેિાનો 
અ્્મ ન્ી. હકીકતમાં વિશ્વનાં શ્રેષ્ઠ ગણા્યરેલાં વનસગ્મિાદી નાટકોમાં્ી એક પણ 
નાટક ‘dull’ ન્ી.

જોકરે કરેટલાંક વનસગ્મિાદીઓ આ ઇરાદાપૂિ્મકની શૈલીગત ‘શુષકતા કરે વન-
રસતા’માં્ી વનસગ્મિાદનરે મુ્ત કરિા પોતાની શૈલીમાં કરેટલાક અગત્યના 
ફરેરફારો લાવ્યા છરે જ રેનરે ‘અવભવ્યવ્તિાદ’ (Expressionism) કહરે છરે. આ 
અ્્મમાં ‘અવભવ્યવ્તિાદ’ એ િાસતિિાદમાં્ી જ સુધારા-િધારા પામરેલું પકર-



144 મરેરાણીચકરત

સકૃત સિરૂપ છરે. કારરેલ કાપરેકનું પ્રવસદ્ધ નાટક ‘R.U.R.’ વનસગ્મિાદી ગાળામાં જ 
લખા્યું હોિા છતાં તરે ચુસત અ્્મમાં વનસગ્મિાદી ન્ી પણ અવભવ્યવ્તિાદી 
(Expressionist) નાટક છરે. ઇબસન, સટ્રીનડબગ્મ, ટરેવનસી વિવલ્યમસ, આ્્મર 
વમલર, ્યુવજન ઓ’નીલ કરે આઇરીશ કવિનાટ્યકારોનાં કરેટલાંક નાટકો વ્યાપક-
પણરે વનસગ્મિાદી જ ગણા્યાં હોિા છતાં હકીકતરે તરેની શૈલી અનરે પ્રભાિ સંદભવે 
અવભવ્યવ્તિાદી નાટકો છરે. આમ વનસગ્મિાદી સમ્યગાળામાં કરેટલાક સમ્્મ 
નાટ્યકારો દ્ારા કાવ્ય કરે કલપનાઓનરે નાટકમાં અગ્સ્ાન આપિાના અિારન-
િાર પ્ર્યતનો ્્યા, પણ આખરરે  એકંદર દૃવષ્એ વનસગ્મિાદ જ અવધકતર પ્રભા-
િશાળી રહરેિા પામ્યો છરે.

વનસગ્મિાદ એ ગમરે તરે ભોગરે કશુંક નિું શોધિાની રરેલછાનું પકરણામ 
નહોતું. એ સમ્યરે ભાગ્યરે જ કોઈ અિગણી શકરે એિાં શહરેરીકરણ અનરે ્યાંત્રી-
કરણનરે પગલરે ઊભી ્્યરેલી સમસ્યાઓ સામરેની તરે એક પ્રવતકરિ્યા હતી. એિી 
જ રીતરે જનસાધારણની પકરવસ્વત અનરે તરેનાં કહતો સા્રે ગાઢ વનસબત 
ધરાિતી લોકશાહી સુધારણાનું પણ તરે કંઈક અંશરે પકરણામ હતું. ભૌવતક વિ-
જ્ાનની આગરેકૂચનો પણ તરે સમ્યગાળો હતો જ રેમાં કા્ય્મકારણની સમગ્ પ્રકરિ્યા 
સમજીનરે પ્રકૃવતનું વન્યમન કરિાનો હરેતુ હતો.

એશ્મર ઝોરા(1840–1902) Emile Zola :

 1840માં જનમરેલ એવમલ ઝોલા ફ્રેનચ લરેખક 
હતો. સાકહત્યમાં વનસગ્મિાદ નામની શૈલીનો તરે 
પુરસકતા્મ હતો. આગળ ઉપર આ જ શૈલીનરે ના-
ટ્યલરેખનકલામાં દાખલ કરી રંગમંચલક્ષી વનસ-
ગ્મિાદ (Theatrical Naturalism) વિકસાિિા-
માં તરેનો મહતિનો ફાળો હતો. ફ્ાનસમાં રાજકી્ય 
ઉદારીકરણ લાિિામાં પણ ઝોલાએ બહુ અવગ્મ 
ભાગ ભજવ્યો. પૅકરસમાં ઝોલાની મૈત્રી વિખ્યાત 
છા્યાિાદી વચત્રકાર સૅઝાન જોડરે ્ઈ જ રેણરે 

શરૂમાં તરેની તસિીર ચીતરી આપરેલી. વનસગ્મિાદની સૌપ્ર્મ વ્યાખ્યા આ રીતરે 
વ્ય્ત ્ઈ : ‘The candid presentation of the natural world’. કડફૉ્ી 
ફૉકનર અનરે હરેવમંગિરે સુધી આપણરે જોઈ શકીએ કરે તરેમના સાકહત્યમાં કરેટલી હદ 
સુધીની ચોક્સ અનરે વિગતસભર અવભવ્યવ્ત કરિામાં આિી છરે! અનરે 
વજદંગીની એકદમ વનકટ જઈનરે તરેનું બારીક આલરેખન કરિાનો સજ ્મકનો પ્ર્યાસ 
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એક વનવચિત શૈલી કરે પદ્ધવત માંગરે છરે. િસતુગત તથ્યો તરફ િધતી વનકટતા, તરેનું 
પુનસ્મજ ્મન કરિાની ખાસ ટકૅવનક અનરે પ્ર્યોગવસદ્ધ દૃવષ્કોણ – એ જ વનસગ્મ-
િાદ છરે.

ઝોલાની વનસગ્મિાદી નિલક્ાઓ તરે સમ્યના કરેટલાક અગત્યના િૈજ્ા-
વનક પ્ર્યોગો વિશરે વિસતૃત સમજૂતી આપિાનાં માધ્યમરૂપ હતી. ઝોલાનો કરે-
નદ્રી્ય વિચાર એ હતો કરે આપણરે સહરેજ પણ લગણીશીલ કરે પક્ષકાર બન્યા િગર 
જગતનાં બારીક અિલોકન દ્ારા તરેનું ્ય્ાત્ દસતાિરેજીકરણ કરિું જોઈએ. 
આ માટરે ઝોલાએ રણાંબધાં સ્ળોનો પ્રિાસ પણ કરરેલો. ઝોલાના વનસગ્મિાદી 
સજ ્મનપ્રકરિ્યા અંગરેના વિચારો મુખ્યતિરે પશુ–પ્રાણી પર વિવિધ ઔષધોની 
અસરો અંગરે અભ્યાસ-સંશોધન કરી રહરેલા ડૉ. ્લૉડ બના્મડ્મના પ્ર્યોગો પર 
આધાકરત હતા. ્લૉડ બના્મડવે જીિંત પશુપ્રાણીઓ પર વિવિધ પ્ર્યોગો કરીનરે 
વસદ્ધ કરી આ્પ્યું કરે તરેઓનરે અપાતું પોષણ(nutrition) અનરે તરેઓનાં જ્ાનતંત્ર 
(Nervous System) િચચરે સીધો સંબંધ રહરેલો છરે. બના્મડ્મના નિ્મસ વસસટમ 
પરના પ્ર્યોગો વનસગ્મિાદી લરેખકો માટરે મનોવિજ્ાનના ક્ષરેત્રરે પણ એટલા જ 
જરૂરી બન્યા. બાલઝાકરે પણ તરેની એક નિલક્ામાં કામી, લંપટ માણસોનું મનો-
િૈજ્ાવનક સતર પર વિશ્રેષણ કરરેલું.

સાચા આધુવનક નાટક માટરેનો અવધકતમ દાિો કરનાર ઝોલા માણસના 
વિવિધ સંબંધો, તરેની આસપાસની પકરવસ્વત અનરે એ બધાંના પકરણામસિરૂપ 
ઉદભિતા માણસના આરાત–પ્રત્યારાત માટરે મુખ્યતિરે વનસગ્મનરે એટલરે કરે પ્રકૃવત 
અનરે પ્રાકૃવતક પકરબળોનરે જિાબદાર ગણરે છરે. ઝોલા પોતાની આ િૈજ્ાવનક 
િાસતિિાદની વિભાિનાનરે પ્રકૃવતિાદ અ્િા વનસગ્મિાદ (Naturalism) તરીકરે 
ઓળખાિરે છરે. ડૉ્ટર જ રે રીતરે વનષપક્ષ, િસતુલક્ષી દૃવષ્કોણ સા્રે દરદીનું 
આરોગ્ય સુધારિા તરેના શરીર પર િાઢકાપ કરરે  છરે તરે જ િાસતિમાં સાચું વચ-
કકતસક િલણ  ‘Clinical Approach’ છરે જ રેનરે ઝોલા પોતાના સાકહત્યમાં 
અનુસરરે  છરે અનરે ્ોડા જ િખતમાં આ પદ્ધવત નાટ્યલરેખનમાં પ્રચવલત બનરે છરે. 
સત્યની શોધ માટરે સમાજની ગમરે તરેિી ગંદકીનરે ઉરાડી પાડિી તરેનરે ઝોલા પ્રત્યરેક 
આધુવનક નાટ્યકારની પ્ર્મ ફરજ અનરે અવધકાર સમજ રે છરે.

1870ના ગાળામાં ઝોલાએ જ રે લખરેલું તરે વનસગ્મિાદનરે સમજિામાં પા્યારૂપ 
છરે. ઝોલા જણાિરે છરે : ‘I am absolutely convinced that we shall next 
see the Naturalist movement imposed on the theatre and bringing 
to it the power of reality, the new life of modern art. ... the exper-
imental and scientific spirit of the century will enter the domain of 
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the drama, and in this lies the only possible salvation of the dra-
ma...... we must look to the future and the future will have to do 
with the human problem studied in the framework of reality. The 
drama will either die or become modern and realistic.’

વનસગ્મિાદી આલરેખન તરે સમ્યની નિલક્ાઓમાં્ી સીધું નાટ્યસાકહત્ય-
માં ઊતરી રહું હતું. ઝોલાનું અનુસરણ બીર્ પણ કરેટલાક નિલક્ાકારોએ 
તરેમનાં નાટકોમાં ક્યુાં. ઍલહૉનઝ ડૉડરેટ (Alohonse Daudet) અનરે મોપા-
સાં(Maupassant)નું તરેમાં અગત્યનું પ્રદાન ગણી શકા્ય. પરંતુ વનસગ્મિાદનરે 
પ્રરેક્ષકની સાચી સમજણ અનરે ખરા અનુભિ સુધી પહોંચાડનારા સજ ્મકો નિલ-
ક્ાકારો્ી કંઈક વિશરેષ હતા અનરે રંગમંચની ટકૅવનકલ આંટીરૂંટીઓ્ી પણ 
સુપરેરરે  પકરવચત હતા. તરેમાં સૌ્ી મોખરરે  હતો ઇબસન. જ રેનાં નાટક ‘Ghosts’ની 
પ્રસતુવતએ તરેનરે વિશ્વભરમાં ખ્યાવત અપાિી. એિો જ બીજો એક જનમર્ત ના-
ટ્યલરેખક બહાર આવ્યો – ફ્ાનસનો હરેન્ી બૅક, જ રેણરે ‘The Vultures’ નામનું 
મહાન નાટક લખ્યું. આની સા્રે સા્રે કલપનાશીલ ફ્રેનચ કદગદશ્મક આનદ્રરે 
એનતૉઇનનરે પણ ્યાદ કરિો પડરે જ રેણરે પૅકરસમાં ખાસ વનસગ્મિાદી શૈલીનાં 
નાટકો ભજિિા માટરે ‘Theatre Libre’ની સ્ાપના કરી. રંગમંચની દુવન્યામાં 
આરંભા્યરેલી આ એક આધુવનક ચળિળ હતી. તરે કાળરે સામાન્ય મધ્યસતરના 
પકરિારોમાં રર કરી ગ્યરેલા ત્રણ મુખ્ય પૂિ્મગ્હો (taboos) : ‘ર્તી્યતા (sex), 
ધમ્મ અનરે અ્્મકારણ’નરે મુ્તપણરે રંગમંચ પર રજૂ કરિાની શરૂઆત ્્યરેલી. 
તરેનરે કારણરે હૉ્પટમરેન, બના્મડ્મ શૉ, વિડરેકકનડ, બ્ૉ્સ િગરેરરે  જ રેિા લરેખકોનરે અિા-
રનિાર સરકારી પ્રવતબંધોનો સામનો કરિાનો આિરેલો. ‘લંડન ડરેઇલી ટરેવલગ્ાફરે’ 
ઇબસનના ‘Ghosts’ માટરે લખરેલું, ‘this mass of vulgarity, egotism, 
coarseness and absurdity’. તરેના તંત્રીલરેખમાં તો એ્ી્ય િધારરે  કુવતસત 
લખાણ છપા્યરેલું, ‘an open drain, a loathsome sore unbandaged, a 
dirty act done publicly, a lazar house with all its doors and win-
dows open’. ઇબસનરે તરેના આ નાટક દ્ારા ખુલરેઆમ ગંદકી કરી હોિાના 
હીન આક્ષરેપો ્્યરેલા.

તરે સમ્યની દરરેક સાકહવત્યક ચળિળોની માફક ‘Naturalism was not 
chiefly aesthetic but ethical’. તરેમાં ફ્ત કલાસૌંદ્ય્મનરે બદલરે જીિનમાં જ રે 
કંઈ માનિી્ય કરે નૈવતક ધારાધોરણ મુજબનું છરે તરેના પર વિશરેષ ભાર મૂકિામાં 
આિરેલો. બના્મડ્મ શૉએ પણ મક્મપણરે કહરેલું કરે ‘આજનો સમ્ય અવતવનણા્મ્યક 
છરે જ રેમાં રૉમાનસ નહીં પણ પ્રાકૃવતક વિજ્ાન આપણા સાકહત્યનો પા્યો બનિું 
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જોઈએ. કારણ કરે માણસોમાં ઊંડા પરેસી ગ્યરેલા પૂિ્મગ્હો આ િૈજ્ાન પ્રાકૃવતક 
ઇવતહાસ જોડરે કોઈ રીતરે સુસંગત ન્ી. એટલરે સમાજની ચાલુ પકરવસ્વતમાં 
સુધારો લાિિા પ્રરેક્ષકોનરે ભારરે  આકરા અનરે કહંસક જણાતા આરાતો આપિાની 
આિશ્યકતા છરે.’

સમાજ, કલા કરે સાકહત્યક્ષરેત્રરે લાંબી મ્ામણો બાદ કશુંક નિું શોધનારા-
ઓનરે આખરમાં હંમરેશાં એિો િહરેમ જતો હો્ય છરે કરે તરેમણરે જીિનનું ‘the 
Truth’ – આખરેઆખું વનરપરેક્ષ સત્ય ખોળી કાઢું છરે. ર્યારરે  િાસતિમાં તરેઓએ 
બહાર્ી સત્ય જ રેિાં દરેખાતાં અલગ અલગ તારણો કરે િલણોમાં્ી કોઈ એકની 
આછરેરી આભાસી ઝલક માત્ર જોઈ હો્ય છરે – ‘a truth’, ‘a formula’, ‘a 
new approach’ જ માત્ર ખોળો હો્ય છરે. એ િાત વનવચિત છરે કરે ઝોલાએ તરે 
કાળરે જ રે કંઈ સત્ય ખોળું તરેના્ી આખા્ય ્યુગનરે તરેણરે પ્રભાવિત ક્યયો. હકીકતમાં 
તરેણરે પણ આધુવનક નિલક્ા અનરે નાટક માટરે માત્ર એક નિી ફૉમ્યુ્મલા કરે નિો 
દૃવષ્કોણ જ ખોળરેલો. આમ છતાં્ય એક સમીક્ષક ખુલા મનરે સિીકારરે  છરે કરે 
‘વનસગ્મિાદની અનુપવસ્વતમાં ન ઝોલા હોત, ન બૅક હોત, ન શૉ હોત કરે ન 
ચરેખૉિ હોત, ન વસનતઝર, ન ઑકરેસી કરે ન ઑડરેટસ હોત.’

ઇબસનનરે પણ પૂરરેપૂરો િાંચીશું તો ખબર પડશરે કરે તરે સોએ સો ટકા વનસ-
ગ્મિાદી નહોતો. તરેના પર ચોતરફ્ી વનસગ્મિાદી વિચારોનું એટલું બધું દબાણ 
હતું કરે જ રેણરે ઇબસનનરે તરેની અદમ્ય આંતકરક પ્રરેરણા હોિા છતાં કાવ્યાતમક 
નાટકો લખિા્ી દૂર રાખ્યો. િાસતિમાં તો આ રટના આપણા સૌ માટરે, ઇબસ-
નના ચાહકો માટરે કમનસીબ હતી. કારણ કરે નહીં તો આપણનરે ઇબસન પાસરે્ી 
‘Peer Gynt’ કક્ષાનાં કાવ્યાતમક અનરે કલપનાશીલ નાટકો િધુ સંખ્યામાં 
ઉપલબધ ્્યાં હોત, સટ્રીનડબગ્મનાં પણ કરેટલાંક ‘Dream Plays’ – કવિતાઓ, 
સિ્પનો અનરે પ્રતીકો્ી ભરરેલાં નાટકો, રૂઢ અ્્મમાં વનસગ્મિાદી નહોતાં. ઇબસન 
અનરે સટ્રીનડબગ્મ એક એિી હકીકતનું સપષ્ પ્રમાણ છરે કરે ઝોલાનો વનસગ્મિાદ 
ફ્ત એિા જ લરેખકનાં સજ ્મનમાં અગત્ય ધરાિતો હતો જ રેઓ પૂરરેપૂરા અ્્મમાં 
વનસગ્મિાદી નહોતા! તરેઓ વનસગ્મિાદી હોિાની સા્રે સા્રે અમુક માત્રામાં રંગ-
દશથી અનરે અવભવ્યવ્તિાદી પણ હતા. આનો સાર એટલો જ કરે આધુવનક 
નાટકમાં વનસગ્મિાદ ખોળિા તરે મૂલિિા માટરે આપણનરે એકંદરરે  વનસગ્મિાદી 
ગણાતાં પરંતુ િાસતિમાં જુદી જુદી શૈલીઓનરે પોતાનામાં સમરેટી લરેતાં નાટકોનરે 
ફંફોસિાની જરૂર પડશરે!

ઝોલાએ કહું કરે િાસતવિક સચચાઈ અનરે પ્ર્યોગવનષ્ઠ વિજ્ાન સા્રે જો 
રંગભૂવમનો વનકટનો સંબંધ સ્ાપિો હશરે તો માનિસિભાિ અનરે તરેના િત્મનનો 
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અભ્યાસ કરિાના હરેતુ્ી નાટ્યલરેખનરે પણ વિજ્ાનની વિવિધ પદ્ધવતઓનરે 
પોતાનામાં આતમસાત્ કરિી પડશરે. કુદરતનો કા્યદો (Law of Nature) 
સમસત બ્હ્ાંડમાં કા્ય્મરત છરે અનરે માનિસકહતના તમામ સજીિ–વનજી્મિનરે 
સમાન રીતરે લાગુ પડરે છરે. આ કા્યદો માગ્મ પર પડરેલા પથ્ર કરે મનુષ્યના પ્રાર-
બધનું કોઈ જ ભરેદભાિ િગર સંચાલન કરરે  છરે. એક ફ્રેનચ સમીક્ષકના કહરેિા 
પ્રમાણરે ગુણ અનરે અિગુણ બંનરે ખાંડ અનરે નમક જ રેિી જ પરેદાશો છરે. નૈવતક 
જીિન પણ આ કા્યદામાં અપિાદરૂપ ન્ી.

ઑવગ્યર અનરે ડ્ૂમાનાં િાસતિિાદી શૈલીનાં સમસ્યાપ્રધાન નાટકોમાં 
પણ િાસતવિકતાની (સરિાઇબ જ રેિી) સુવન્યોવજત ગોઠિણી દ્ારા ઝોલાનરે િાસત-
વિકતાનું સાફ ખંડન જણા્યું. તરેણરે કહું કરે સમસ્યામાં ઊંડા ઊતરિા માટરે લરેખકરે 
ન્યયો બોધ ન્ી આપિાનો, પણ નૈસવગ્મક વિજ્ાનની પદ્ધવતઓનરે બુવદ્ધપૂિ્મક કામરે 
લગાડિાની છરે. ઝોલા ઇચછતો હતો કરે ‘સમગ્ સજીિ તંત્રનરે પ્રભાવિત કરતા 
સંજોગો અનરે િાતાિરણનું નાટકનાં માધ્યમ દ્ારા રંગમંચ પર સપષ્ અનરે મુદ્ા-
સરનું વિશ્રેષણ ્િું જોઈએ. પ્રરેક્ષકો માટરે એ વજદંગીનો ્યાદગાર અનુભિ બની 
રહરેિો જોઈએ. એક એિો અનુભિ જ રે ઉપરછલો ન બની રહરેતાં પ્રરેક્ષકોનાં મન, 
હૃદ્ય અનરે કદમાગનરે હચમચાિી દઈનરે તરેમનરે ગંભીરતા્ી વિચારતા કરી મૂકરે.’

1873–1878 દરવમ્યાન ઝોલાએ નાટકોમાં અગાઉ્ી ચાલી આિતા ખટ-
પકટ્યા તરેમજ તરકીવબ્યા ‘્પલૉટ’નો જોરદાર વિરોધ ક્યયો. પ્રરેક્ષકની સમજણ 
અનરે ધીરજ સા્રે ખરેલ ખરેલતાં આ નાટકો માત્ર ઉપરછલી રીતરે લોકોની 
લાગણીઓ બહરેકાિીનરે સસતું મનોરંજન આપિાનું કામ કરતાં હતાં. ઝોલાએ 
સત્ય દશા્મિિાના ભાગ રૂપરે (િાગ્નરની પરેઠરે) સાધારણપણા(common place)નરે 
સિયોચચ સ્ાનરે મૂ્્યું. તરેણરે નાટ્યકલાની એ લોકવપ્ર્ય ટકૅવનક સરાસર નકારી 
કાઢી જ રેમાં િાસતવિકતાની ફ્ત બનાિટી, સુવન્યોવજત ગોઠિણી કરિામાં 
આિતી હો્ય. તરેણરે મનુષ્યના તરેમજ આસપાસના જગતનું વ્યાપક છતાં સાદું 
સરળ આલરેખન કરિાની જોરદાર કહમા્યત કરી. તરેણરે કહું કરે િાસતવિક 
નાટકોમાં ‘Characters should not play but live before the public’ 
(પાત્રો પ્રરેક્ષકો સમક્ષ માત્ર ‘ભજિણી’ ન કરરે  પણ હૂબહૂ ‘જીિી’ બતાિરે).

સાચુકલા વજિાતા જીિનનો ટકુડો ‘Fragment‘ or ‘Slice of Life’ નિા 
રંગમંચનો આદશ્મ બન્યો. તરેમાં્ય ઇબસન તો ઝોલાએ િાસતિિાદની જ રે વ્યાખ્યા 
કંડારરેલી તરેના્ી પણ આગળ નીકળો. ઇબસનનું નાટક માત્ર ‘Slice of life’ 
નહોતું. ર્યારરે  ઝોલાનરે મન નૈસવગ્મક વિજ્ાનની માફક િસતુગત કરેઇસ કહસટરી્ી 
આગળ કશાનું મહતિ કરે મૂલ્ય નહોતું. 1873માં ઝોલાની નિલક્ા ‘Therese 
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Raquin’નું અત્યંત ચોકસાઈપૂિ્મક કરા્યરેલ નાટ્યરૂપાંતર વબલકુલ ઝોલાની 
વ્યાખ્યા પ્રમાણરેનું, નૈસવગ્મક (Nutralistic) શૈલી પર આધાકરત હતું. તરેમાં પ્રરેક્ષ-
કોનરે જબરદસત રીતરે સતબધ અનરે આતંકકત કરી દરેિાની લાલચમાં ઝોલાએ 
અવતશ્ય વનદ્મ્ય, રાતકી, ગંદી અનરે રૃણાસપદ િાસતવિકતાનરે તીવ્રતાપૂિ્મક 
આલરેખી. એક શવ્તશાળી પુરુષ અનરે લગ્ન્ી (કરે કામિાસના્ી) અસંતુષ્ 
એિી એક સ્ત્રી પોતાની જ ભીતર એક  કહંસક રાતકી પશુ જનમાિરે છરે અનરે 
પકરણામસિરૂપ બંનરે કહંસક કાવતલ સંરષ્મમાં અટિાઈ ર્્ય છરે. ઝોલા કહરે છરે કરે 
કોઈ ડૉ્ટર (સજ ્મન) પોસટ-મૉટ્મમ િખતરે મૃત્યુનું કારણ ખોળિા માટરે જ રે ચોકસાઈ 
અનરે ઠડંી વનષપક્ષતા્ી મડદા પર શસ્ત્રકરિ્યા કરરે  તરેિી જ શસ્ત્રકરિ્યા મેં મારા આ 
નાટકનાં બરે પાત્રોમાં ચકરત્ર-વચત્રણ કરતી િખતરે કરી છરે. જોકરે ઝોલાના આ 
નાટકનરે પ્રરેક્ષકોએ સખત રીતરે ઉબાઈ જઈનરે સાફ તરછોડી કાઢું. ખ્યાતનામ 
નાટ્યસમીક્ષક ફ્ાંવસસક સાસથી(Francisque Sarscy)એ પણ આ નાટકનરે તરેજ કરે 
સતિહીન કરુણાવનતકા ગણાિીનરે ઝોલા માટરે ભ્યંકર આકરંુ વિધાન કરરેલું, ‘This 
fellow, Zola makes me terribly sick’.

આ બધું છતાં ઝોલા બાલઝાક કરે ચાલસ્મ કડકનસની માફક ્યાદગાર પાત્રા-
લરેખનો ્્યારરે્ય સજી્મ શ્્યો નહીં. તરેનાં પાત્રોમાં પણ તરેનો દાિો હતો એિી 
જીિનની સચચાઈ પણ તરે લાિી શ્્યો નહીં. ઝોલા માટરે એક િાત ખૂબ અગ-
ત્યની હતી કરે નાટકમાં તરેનું એક પણ પાત્ર (character) િાસતવિક જીિન્ી 
વિશાળ (larger than life) ્િું જોઈએ નહીં. તરેની ખ્યાવતનરે નુકસાન પહોંચા-
ડનારી સૌ્ી મોટી આલોચના એ કરિામાં આિી કરે ઝોલાનાં ચકરત્રો ‘કાડ્મબોડ્મ’ 
જ રેિાં (Flat and two-dimensional) છરે! પોતાની રણીબધી વનષફળતાઓ 
છતાં વનસગ્મિાદના પા્યાના વસદ્ધાંતો રડિામાં ઝોલા જરા્ય વનરુતસાહ ન ્્યો. 
વનસગ્મિાદનાં મૂળભૂત તતિો – એકાએક કહંસા ભડકી ઊઠરે તરેિી મનોિૃવતિ, 
સામરેના પર પ્રભુતિ સ્ાપરે અ્િા પરાસત કરરે  એિો તીવ્ર ર્તી્ય આિરેગ, 
માણસ ્્યારરે્ય િારસો કરે િાતાિરણનરે ના્ી ન શકરે તરેિી પ્રબળ માન્યતામાં્ી 
જનમરેલો પ્રારબધિાદ – આ બધાંનું ઓછુિંતિું પ્રમાણ સટ્રીનડબગ્મ, હૉ્પટમરેન, 
ઓ’નીલ િગરેરરે  મહાન સજ ્મકોનાં નાટકોમાં િધારરે  અસરકારક રીતરે રરેખાંકકત 
્્યા િગર ન રહું. વિશાળ અ્્મમાં જોઈએ તો તરેમાં ઝોલાની જ જીત હતી.

હુગો તરેનાં એક નાટક ‘The Man Who Laughs’માં કઢગંી કરે વિવચત્ર 
લાક્ષવણકતાઓ (Grotesque) ધરાિતાં પાત્રોનું સજ ્મન કરરે  છરે. ર્યારરે  તરેની સામરે 
ઝોલા રોવજદંી ચાલુ િાસતવિકતા આલરેખિા કુરૂપ–વબહામણી (Ugliness) 
બાબતોનો છૂટ્ી ઉપ્યોગ કરરે  છરે. ગલીચ કરે રૃણાસપદ લાગતી ઝીણી ઝીણી 
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વિગતો તરેના નાટકમાં ભરિાનો ઝોલાનરે જબરો ચસકો હતો. અનરે તરે્ી જ તરે 
પ્રરેક્ષકોની લાગણીઓનરે સંિરેદનાના નીચલામાં નીચલા સતરરે  રસડી જતો હતો. 
આમાં કશું આચિ્ય્મકારક ન્ી કરે ગંદી, ગલીચ, કદરૂપી બાબતોનું તલસપશથી 
આલરેખન અંતરે પ્રરેક્ષકોમાં અણગમો નરે જુગુ્પસા તો પ્રરેરરે  જ, પરંતુ તરે્ી્ય િધારરે  
અનહદ માનવસક સંતાપ અનરે આરાત પણ પહોંચાડરે. તરે પછીના ગાળામાં 
લખા્યરેલી ઝોલાની ટ્રજૅીકૉમરેડી ‘The Rabourdin Heirs’ ફરી એક િાર ગંદી, 
વનરસ, હલકી, જુગુ્પસાજનક અનરે અનૈવતક લાગિા્ી પ્રરેક્ષકોએ સાફ નકારી 
કાઢી. 1874માં પ્રરેક્ષકો દ્ારા નકારા્યરેલા, ફેંકી દરેિા્યરેલા, અસિીકા્ય્મ પ્રવતવષ્ઠત 
લરેખકો, જ રેિા કરે ફલૉબટ્મ, તુગ્મનૅિ અનરે એડમનડ દ ગૉનકૉટ્મની ્યાદીમાં ઝોલા 
પણ ઉમરેરાઈ ગ્યો! એ જ ગાળામાં આ તમામ લરેખકો કોઈ ભોજન-સમારંભમાં 
એકત્ર ્્યરેલા ત્યારરે  કોઈ પત્રકારરે  તરેનો ર્હરેરમાં અહરેિાલ છા્પ્યો અનરે તરેનું 
મ્ાળું બાંધ્યું : ‘The Dinner of Hissed Authors!!’

(6) શ્નસગ્જવાદ-વાસ્તવવાદ

દરરેકરેદરરેક વિચારધારા કોઈ નરે કોઈ સમ્યના અંતરરે  વિવિધ કારણોસર 
પોતાની અસરકારકતા ગુમાિી બરેસરે છરે. એલાકડ્મસ વનકૉલરે 1936માં વનસગ્મિા-
દના અંત વિશરે લખરેલું. 1891માં ‘Echo de Paris’ નામના ફ્રેનચ િત્મમાનપત્રરે 
તરેના િાચકો માટરે એક પ્રશ્ોતિરી છાપરેલી : ‘(ઝોલાનો) વનસગ્મિાદ શું માંદો પડી 
ગ્યો છરે? મરિા પડ્ો છરે? શું તરેનરે કોઈ રીતરે બચાિી શકા્ય? તરેનું સ્ાન કોણ 
લઈ શકરે?’ એનરેતૉલ ફ્ાનસરે બહુ વનવચિતપણરે જિાબ આપતાં લખરેલું : ‘વનસગ્મ-
િાદ ખતમ ્ઈ ગ્યો છરે’. રરેમી દ ગૉરમોનટરે તો િળી બહુ આકરી ભાષામાં 
લખરેલું : ‘િત્મમાન પરેઢીનું નિું િલણ ઉગ્પણરે વનસગ્મિાદ-વિરોધી છરે. તરેમાં 
ભાગીદારી કરે વમશ્ણનો પણ સિાલ ન્ી. અમરે એિા ગંધાતા સાકહત્ય્ી કા્યમ 
માટરે પીછો છોડાિિા માંગીએ છીએ, જ રેના પા્યાગત વિચારો જ ઊલટી ્ા્ય 
એટલા રૃણાસપદ છરે! અમારો સંકલપ છરે કરે નિા સાકહત્યનરે વનસગ્મિાદી અસ-
રોમાં્ી સંપૂણ્મ રીતરે આઝાદ કરિું.’ આ ચળિળમાં પૅકરસિાસીઓ અગ્રેસર 
હતા. 1891માં ‘Ghosts’ની રજૂઆત્ી િ્યસક લંડનિાસીઓ ભ્યભીત ્ઈ 
ઊઠા. એ સમ્યની રંગભૂવમ પર વનસગ્મિા – ઝોલાએ આલરેખરેલ શૈલી-સિરૂપ-
માં તરેની પ્રવસદ્ધ કારકકદથી રડાિાની શરૂઆત પર જ હતો. એ જ સમ્યરે ‘વનસ-
ગ્મિાદની ચળિળ ખતમ ્ઈ ગઈ છરે.’ એિું કરેટલાક સાકહવત્યક લોકો તરફ્ી 
કહરેિું, એ વનસગ્મિાદ તરફનો સપષ્ અણગમો ર્હરેર કરિા બરાબર હતું. પરંતુ 
એ બધું છતાં વનસગ્મિાદ ટકી ગ્યો! એક પછી એક, તરેના તીવ્ર વિરોધરૂપી 
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ઊછળતાં આરિમક મોર્ં વનસગ્મિાદના મજબૂત કકલા સા્રે અફળા્યાં અનરે 
છતાં એ કકલો અભરેદ્ રહરેિા પામ્યો!

વનસગ્મિાદ ન કરેિળ ટકી રહો, પ્રત્યરેક વિરોધ કરે આલોચના સામરે બમણા 
જુસસા્ી પાછા ફરીનરે તરેણરે પોતાનું સ્ાન મજબૂત બનાવ્યું. અવભવ્યવ્તિાદના 
ચડતીના કદિસોમાં – 1920ના દસકા પહરેલાંનાં િષયોમાં – આઇકરશ નાટ્યકાર 
સીન ઑકરેસીએ ‘The Plough and the Stars’ નામનું વનસગ્મિાદી નાટક 
લખ્યું જ રે ‘માસટરપીસ’ ગણા્યું. (આ મુદ્ાનરે િધુ બળિતિર કરિો હો્ય તો આ 
નાટકની તુલના આ જ લરેખકના બીર્ વબન-વનસગ્મિાદી નાટક ‘The Stars 
Turn Red’ સા્રે કરી શકા્ય જ રેનરે સાિ નજીિી સફળતા મળરેલી!) આિી જ 
રીતરે ્યુવજન ઓ’નીલરે વનસગ્મિાદના વિરોધી વમર્જ િચચરે ‘Lazarus Laughs’ 
નામનું નાટક લખરેલું જ રેમાં કોરસના સદસ્યોનરે જુદા જુદા પ્રકારનાં 49 મહોરાં 
પહરેરાિરેલાં. આ જ લરેખકરે અગાઉ દકર્યાકાંઠાની પાશ્વ્મભૂમાં લખરેલાં કરેટલાંક ટૂકંાં 
વનસગ્મિાદી નાટકો ખૂબ સફળ રહરેલાં, પણ આ નાટક સકર્યામ વનષફળ રહું.

1891માં ગ્રેઇનરે લંડનમાં સ્ાપરેલ ‘Independent Theatre’ દ્ારા વનસગ્મ-
િાદી નાટકો ભજિિાની શરૂઆત કરી. જ રેકૉબ ્ૉમસ ગ્રેઇન (1862–1935) 
ડચ નાટ્યસમીક્ષક હતો. આનદ્રરે એનતૉઇનના ‘વ્્યરેટર વલબ્રે’નાં કામ્ી તરે બરેહદ 
પ્રભાવિત ્્યરેલો. 1885્ી તરેણરે લંડનમાં નિી વબનવ્યાિસાવ્યક આધુવનક 
રંગભૂવમ સજ ્મિાનું કા્ય્મ હા્માં લીધું અનરે વબ્કટશ રંગભૂવમ પર િાસતિિાદી 
નાટકોનો મોટો સમ્્મક અનરે પ્રચારક બન્યો. 1891માં સ્ાપરેલ ‘Independent 
Theatre Society’ તરેનું સૌ્ી મોટુ ંઅગત્યનું પ્રદાન હતું. આ નરેર્ હરેઠળ તરેણરે 
ઇબસન, હૉ્પટમરેન, સટ્રીનડબગ્મ અનરે શૉ સકહતના અનરેક ્યુરોવપ્યન નાટ્યકારોનાં 
િૈચાકરક અનરે કલાતમક સતિ ધરાિતાં િાસતિિાદી નાટકો ભજવ્યાં.

એ સમ્યરે ઇંગલૅનડમાં ડબલીન ખાતરે શરૂ ્્યરેલંુ ‘Abby Art Theatre’ 
વનસગ્મિાદની પ્રરેરણા્ી ઊભું નહોતું ્્યું પરંતુ નાટ્યકાર ડબલ્યુ. બી. ્યીટસના 
નિરંગદશથીિાદ(Neo-Romanticism)નું એ માનસ સંતાન હતું. અનરે તરેમ 
છતાં્ય કહરેિું જોઈએ કરે. ‘Abby Art Theatre’ની સિયોતિમ ઉપલવબધ નાટ્યકાર 
જ રે. એમ. વસનજના ખરેડતૂોનો વનસગ્મિાદ હતો અ્િા સીન ઑકરેસીનો શહરેરી 
વનસગ્મિાદ હતો. 1930માં નિ-રંગદશથીિાદ અનરે અવભવ્યવ્તિાદ બંનરે અસત 
્િા પર હતા. તરે સમ્યરે મૉસકો કરે બવલ્મનમાં કોઈ જ મહતિાકાંક્ષી પ્રા્યોવગક કરે 
વબનવનસગ્મિાદી રંગમંચ હ્યાત નહોતો. તરેિી જ રીતરે ન્યૂ્યૉક્મમાં પણ કોઈ જ 
્યુિા નાટ્યકાર જૂની અગાઉની શૈલીનરે ર્ળિી રાખિા તૈ્યાર નહોતો. અમરેકર-
કામાં એ િખતરે ‘સામાવજક રંગભૂવમ’નું અનરે રવશ્યામાં ‘સમાજિાદી િાસતિ-
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િાદ’નું સૂત્ર પ્રિત્મમાન હતું. તરે સમ્યરે પાશ્વ્મભૂમાં બટયોલટ બ્રેખતનું ‘એવપક વ્્યરેટર’ 
આકાર લઈ રહું હતું. આ એિી રંગભૂવમ હતી જ રે દુવન્યાના ઠરેકઠરેકાણરે્ી પોતાનરે 
અનુરૂપ શૈલી-સિરૂપ પસંદ કરિા માટરેની પ્રરેરણા મરેળિિા બદલ વનસગ્મિાદી 
પરંપરાની ઋણી હતી.

વનસગ્મિાદ સામરેનો વિરોધ આધુવનક રંગભૂવમ ત્ા આધુવનક સંસકૃવતના 
વિકાસનો જ એક અવભન્ કહસસો છરે. જ રે રીતરે વનસગ્મિાદ ટ્્યો તરે રીતરે વનસ-
ગ્મિાદ સામરેનો વિરોધ પણ ટકી રહો. ભલરે વનસગ્મિાદરે લોકવપ્ર્યતા કરે સિીકૃવત 
મરેળિી પરંતુ સા્રે સા્રે વબનવનસગ્મિાદીઓની ઉપલવબધઓ પણ કંઈ ઓછી 
નોંધપાત્ર ન્ી. પ્ર્મ વિશ્વ્યુદ્ધ િખતરે છા્યાિાદી (impressionist) તબક્ાનરે 
પસાર કરીનરે જ િીજળીના દીિા ધરાિતો રંગમંચ અવસતતિમાં આવ્યો. ગૉડ્મન 
રિગૅ દ્ારા રંગમંચ માટરે સાિ નિી ભાષા કરે અવભવ્યવ્ત ખોળિા માટરેની 
મ્ામણો અ્િા રંગમંચ પર સવન્િરેશ રૂપરે ઊભાં કરરેલાં ગૉવ્ક ટાિરો, બંનરે 
બાબતો અવભવ્યવ્તિાદ, અમૂત્મ કલા અ્િા ભૌવમવતક કડઝાઇનસના ભાગરૂપ 
હતી. અવભવ્યવ્તિાદ અ્િા રવશ્યનો દ્ારા પ્ર્યોજ રેલ ઉતકૃષ્ વબનવનસગ્મિાદી 
મંચનકલા્ી પણ ચકડ્યાતું વ્્યરેટર હતું ‘French avant garde’ જ રેમાં જ રેકિીસ 
કૉપો જ રેિા કદગદશ્મક અનરે ઝ્યાં કૉકતો જ રેિા નાટ્યકાર પ્રિૃતિ હતા.

પરંતુ મૌવલક નાટ્યસજ ્મનની પ્રકરિ્યામાં આિાં વિરોધાભાસી લક્ષણોનું કોઈ 
ચુસત વિભાજન (watertight division) શ્્ય ન્ી. મતલબ કરે ઇબસન જ રેિો 
વનસગ્મિાદી ‘Doll’s House’  જ રેિું િાસતિિાદી ગદ્નાટક પણ લખરે અનરે 
‘Peer Gynt’  જ રેિું કલપનાશીલ પદ્નાટક પણ લખરે. ‘Desire under the 
Elms’ જ રેિું અદભુત વનસગ્મિાદી નાટક લખનારો ્યુવજન ઓ’નીલ ‘Emperor 
Jones’ કરે ‘Hairy Ape’ જ રેિાં વબનવનસગ્મિાદી નાટકો પણ લખરે. કોઈ નાટ્યકાર 
વનસગ્મિાદી શૈલીમાં લખતો હો્ય એટલરે તરેમાં કવિતા, પ્રતીકો કરે કલપનશીલતા 
આિી જ શકરે નહીં એિી શરત કોઈ ન સિીકારરે . આ્્મર વમલરના નાટક ‘Death 
of a Salesman’માં વનસગ્મિાદ છરે, અવભવ્યવ્તિાદ છરે, કલપનશીલતા છરે અનરે 
પ્રતીકોનો ઉપ્યોગ પણ છરે. ‘The Father’ અનરે ‘Ghost Sonnata’ જ રેિાં સાિ 
વિરોધી લક્ષણો ધરાિતાં નાટકો લખનારા સટ્રીનડબગ્મનરે સજ ્મન સમ્યરે જુદી જુદી 
શૈલી કરે પ્રતીકો ચોક્સ આકષથી શકરે છરે અનરે એ જ તો સજ ્મકનું અબાવધત 
સિાતંત્ર્ય છરે.

ઝોલાના વનસગ્મિાદના વસદ્ધાંતો રચા્યાની પૂિવે અનરે પચિાત્ લખા્યરેલાં 
રણાં નાટકોની લરેખનપદ્ધવત સંદભવે ્ ્યાંક વનસગ્મિાદ શબદ િપરા્ય છરે તો ્ ્યાંક 
િાસતિિાદ. હિરે પછીના પ્રકરણમાં આિનારા િાસતિિાદી નાટ્યકારોનાં નાટકો 



િાસતિિાદનું આગમન 153

બાબતરે પણ આ બંનરે શબદો અિારનિાર પ્ર્યોર્્યા છરે. ્્યારરેક એ શબદો એક-
બીર્ની અિરેજીમાં –એકબીર્ના બદલામાં િપરા્યા છરે તો ્ ્યારરેક બંનરે િચચરેનો 
વનવચિત ભરેદ સૂચિિા એ શબદોનો ઉપ્યોગ ્્યો છરે. આનરે પકરણામરે રણા 
િાચકોમાં વનસગ્મિાદ અનરે િાસતિિાદના ચોક્સ અ્્મ બાબતરે મોટો ગૂંચિાડો 
સર્્મિાની શ્્યતા રહરે છરે. હકીકતમાં અભ્યાસની રીતરે જોઈએ તો વિશાળ 
અ્્મમાં બંનરે સરખા દરેખા્ય છરે પરંતુ વિગતમાં ઊતરતાં સમર્્ય છરે કરે બંનરે િચચરે 
દૃવષ્કોણ તરેમજ માત્રા સંબંધી ચોખખો ભરેદ રહરેલો છરે.

કોઈ પણ ઇવતહાસકાર કહી શકશરે કરે દરરેક સમ્યગાળામાં ઓછાિતિા 
િાસતિિાદી લક્ષણો ધરાિતું નાટ્યસાકહત્ય માનિર્ત પાસરે ઉપલબધ હતું જ. 
પ્ર્મ િાસતિિાદી નાટ્યકાર ગણા્યરેલ ઇબસનના પણ આગમન પહરેલાંના ના-
ટ્યકારો ્યુકરવપડીઝ અનરે ઍકરસટૉફરેનીઝ્ી માંડીનરે જમ્મનીના િાગ્નર, ફ્ાનસના 
મૉવલ્યરેર, ગરેટરે,  વશલર, હુગો, સરિાઇબ િગરેરરે્ી માંડીનરે હૅબલ, બ્ૉ્સ અનરે 
ગૉનકૉટ્મ સુધીના નાટ્યકારોએ તરેમનાં ઐવતહાવસક, કાવ્યાતમક, સંગીતપ્રધાન 
ઑપરેરા, પૌરાવણક, દંતક્ા પર આધાકરત, સામાવજક, કલપનાશીલ બોધપ્રધાન 
િગરેરરે  – ર્તર્તની શૈલી ધરાિતાં નાટકોમાં કોઈ નરે કોઈ મુદ્ રે ઓછીિતિી 
માત્રામાં િાસતિિાદનરે ભરેળિિાના પ્ર્યોગો કરરેલા. અલબતિ એ િષયોમાં એ 
પ્ર્યોગો િાસતિિાદ જ રેિા કોઈ નામ્ી નહીં ઓળખાતા હો્ય એ િાત ચોક્સ. 
પરંતુ આજ રે આપણરે િાસતિિાદનો જ રે અ્્મ સમજીએ છીએ તરે પ્રમાણરે અગાઉનાં 
નાટકોનું વિશ્રેષણ કરીએ તો ર્ણિા મળશરે કરે િાસતિિાદના આંવશક ચમકારા 
દરેખાડિા કોઈ લરેખકરે તરેની કૃવતમાં સાધારણ માનિીનરે કરેનદ્રમાં રાખરેલો તો કોઈકરે 
બોલચાલની સાદી ભાષા પ્ર્યોજ રેલી, કોઈકરે તતકાલીન સમસ્યાઓનરે વિષ્ય તરીકરે 
પસંદ કરરેલી તો કોઈકરે પારંપકરક લોકમાન્યતાનરે બદલરે વિષ્યના બૌવદ્ધક વિશ્રે-
ષણનરે મહતિ આપરેલું, કોઈકરે ધમ્મ કરે રાજસતિાનરે બદલરે સામાન્ય નાગકરકોના 
અવધકારોનરે પ્રા્વમકતા આપરેલી, તો િળી કોઈકરે ઇવતહાસનાં ક્ાનકો આલરેખતી 
િખતરે નાટકના સવન્િરેશ અનરે પોશાકોમાં ઐવતહાવસક અવધકૃતતાનો આગ્હ 
રાખરેલો. કહરેિાનો મતલબ એ વબલકુલ ન્ી કરે તમામ નાટકોના લરેખકો િાસત-
િિાદી હતા. પરંતુ િાત એટલી જ કરે િાસતિિાદના આગમન પૂિવેની લાંબી તૈ-
્યારીરૂપ આ નાટકોમાં દોઢ-બરે હર્ર િષ્મ્ી િાસતિિાદી અવભગમના આછરેરા 
અણસાર મળિા શરૂ ્ઈ ગ્યરેલા. ખાસ મહતિની િાત એ કરે કોઈ પણ નાટ્ય-
કારના મનમાં તરે કાળરે િાસતિિાદ જ રેિી કોઈ વનવચિત વિચારધારા રડાઈ નહોતી. 
આજ રે માત્ર એટલું જ કહી શકા્ય કરે ઇવતહાસની લાંબી પ્રકરિ્યા દરવમ્યાન 
બદલાતા સમ્ય અનરે પકરવસ્વત સા્રે જુદા જુદા નાટ્યકારો પોતાની સૂઝ અનરે 
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શવ્ત પ્રમાણરે નાટ્યલરેખનમાં ફરેરફારો કરતા ગ્યા.

18મી સદીમાં જગત ઈશ્વરસવજ ્મત છરે કરે માનિસવજ ્મત એ મુદ્ રે લરેખકોમાં બરે 
ભાગ પડી ગ્યા. િૈજ્ાવનક પુરાિાઓ સા્રે પ્રકૃવતનાં રહસ્યો ર્ણ્યાં બાદ 
લરેખકોના એક િગ્મમાં જીિનનરે જોિા-સમજિાનો બૌવદ્ધક દૃવષ્કોણ વિકસ્યો. 
19મી સદીના મધ્યકાળ્ી કરેટલાક લરેખકોએ જ રેનરે આપણરે ભવ્ય કાવ્યાતમક 
નાટકોની તુલનામાં નીરસ કરે શુષક (dull and prosaic) ગણીએ છીએ એિાં 
િાસતિિાદી ગદ્ નાટકોની તરફરેણમાં પોતાનો મત પ્રગટ ક્યયો. વનસગ્મિાદ એ 
િાસતિિાદ પછીના વિકાસનું સિરૂપ અ્િા િાસતિિાદ સામરેનો બળિો કહી 
શકા્ય. તરેનો હરેતુ અગાઉ આપણરે જો્યું તરેમ આપણી આસપાસના જગતનરે 
એકદમ નજીક્ી પ્રામાવણકપણરે જોિા–સમજિાનો પ્ર્યાસ હતો. સરિાઇબરે વિક-
સાિરેલ ‘well-made play’ની ટકૅવનકનરે અનુરૂપ કાળજીપૂિ્મક બનાિરેલા કૃવત્રમ 
્પલૉટનરે સ્ાનરે ઝોલા દ્ારા ‘જીિન જ રેિું છરે તરેિું’ – a slice of life – પૂરી 
સચચાઈ સા્રે રજૂ કરિા પર ભાર મૂકિામાં આવ્યો. 19મી સદીમાં પ્રકૃવત તરેમજ 
જીિવિજ્ાનમાં ્્યરેલી પ્રગવત તરેમજ મનોવિજ્ાનમાં ્્યરેલાં રિાંવતકારી અભ્યાસ-
-સંશોધનો વનસગ્મિાદી શૈલીના ઉદ્યનું મુખ્ય કારણ બન્યાં.

હાલ આપણરે વનસગ્મિાદનાં મુખ્ય લક્ષણો ર્ણિા પ્ર્યાસ કરીએ.

1. એવમલ ઝોલાના સમ્ય્ી વ્યિવસ્ત વિચારધારાના સિરૂપરે વિકસરેલાં 
વનસગ્મિાદનાં લક્ષણોમાં પહરેલું વનરાશાિાદ (pessimism) છરે. તરેમાં પાત્રો તરેના 
સંિાદો બોલતી િખતરે કરેટલાક એિા શબદોનું ચોક્સ પુનરાિત્મન ક્યા્મ કરશરે 
જ રેમાં્ી હતાશાવનરાશાનો સૂર ઊઠતો હો્ય, ્્યારરેક તો મરી જિાની ઇચછા 
સુધીના વિચારો પણ ઝબકી જતા હો્ય.

2. બીજુ ંલક્ષણ છરે લરેખકનું તરેની િાતા્મ્ી અળગાપણં (detachment). 
િાચકનરે બરાબર સમર્્ય કરે લરેખક સિ્યં કોઈ જ પાત્ર કરે તરેના દૃવષ્કોણનો 
પક્ષકાર ન્ી પણ તરેના્ી સંપૂણ્મપણરે અળગો અનરે તટસ્ છરે. અનરે આ અળગા-
પણં દશા્મિિા ્ ્યારરેક નામ િગરનાં પાત્રોનું પણ તરે આલરેખન કરરે  છરે. (આ િલણ 
મુખ્યતિરે અનવેસટ હરેવમંગિરે જ રેિા આધુવનકોમાં િધારરે  જોિા મળરે છરે.) તરેનરે કારણરે 
બધું ધ્યાન િાતા્મના ્પલૉટ પર તરેમજ તરેનાં પાત્રોનરે બદલરે પાત્રો સા્રે શું રટના 
રટરે છરે તરેના પર કરેવનદ્રત ્ા્ય છરે.

3. વનસગ્મિાદનું ત્રીજુ ંલક્ષણ છરે મુ્ત ઇચછાશવ્ત્ી વિરુદ્ધ એિો પ્રાકૃ-
વતક કાનૂન અ્િા પ્રારબધિાદ. આનો અ્્મ એ કરે પાત્રોનાં જીિન અનરે કા્યયો પર 
પાત્રોનું નહીં પણ પ્રકૃવત કરે પ્રારબધનું પ્રભુતિ છરે. વનસગ્મિાદી લરેખક રણી િાર 
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િાચકનરે એ માનિા તરફ દોરી ર્્ય છરે કરે પાત્રનું નસીબ (એટલરે કરે િાતાિરણ-
નાં પકરબળો) પૂિ્મવનધા્મકરત છરે અનરે તરેમાં પાત્ર ર્તરે કશું જ કરી શકરે તરેમ ન્ી.

4. ચો્ું લક્ષણ િાતા્મના અંતમાં આિતો આચિ્ય્મકારક િળાંક (surprising 
twist).  વનસગ્મિાદી િાતા્મ અનરે નિલક્ામાં એક િાત પ્રબળ રીતરે ઊપસી 
આિરે છરે કરે માણસના સંરષ્મ પ્રવત કુદરત એકદમ ઉદાસીન, અ્િા કહો કરે 
તટસ્ છરે. ટૂકંમાં આિાં કરેટલાંક ચાિીરૂપ લક્ષણો િડરે વનસગ્મિાદનરે વનવચિત 
અવભવ્યવ્ત મળરે છરે. વનસગ્મિાદી શૈલીએ વજદંગીની કાળી વનષ્ઠરુ બાજુનરે 
ઉરાડી પાડિાનું કામ ક્યુાં. (જ રેનરે હરેન્ી બૅક જ રેિા વનસગ્મિાદીએ ‘Cruel theatre’ 
જ રેિું નામ આ્પ્યું.) આ શૈલીમાં ગરીબી, કહંસા, રંગભરેદ, પૂિ્મગ્હ, રોગચાળો, 
ભ્ષ્ાચાર, િરેશ્યાગમન, ગંદકી િગરેરરેનરે ‘માનિી્ય’ ગણીનરે ઊંડી વનસબત સા્રે 
પ્રાધાન્ય આપિામાં આવ્યું. આનરે કારણરે વનસગ્મિાદની સૌ્ી મોટી ટીકા એ ્ઈ 
કરે વનસગ્મિાદ મુખ્યતિરે માનિર્તના દુગ્મણો, નબળાઈઓ, અધૂરપો અનરે વિકૃ-
વતઓનરે જ િધારરે  પડતા પ્રકાશમાં લાિિાનું કામ કરરે  છરે.

વનસગ્મિાદ (Naturalism) એક ખાસ પ્રકારની સાકહવત્યક લરેખનશૈલી છરે 
જ રે વજિાતા જીિનની અસલી અનુભૂવતનું નાટકનાં માધ્યમ્ી પુન:સજ ્મન કરરે  છરે. 
આ શૈલીમાં સામાન્ય: પાત્રનું આંતકરક મનોમં્ન જોિા ન્ી મળતું. તરેમાં ્્યાં્ય 
પ્રતીક, સંકરેત, સૂચન િગરેરરે  જ રેિી પ્ર્યોગશીલતા પણ ઉપ્યોગમાં ન્ી લરેિાતી. 
આની સરખામણીએ િાસતિિાદ (Realism) એ નાટ્યલરેખન પાછળની એક 
ખાસ વિચારધારા, એક કફલૉસૉફી છરે. િાસતિિાદમાં જગત સિ્યંસંચાવલત 
વન્યમોનરે આધીન છરે તરેિું સિીકારિાનરે બદલરે સામરે આિતી નક્ર િાસતવિક-
તાઓ સા્રે માણસરે ર્તરે કઈ રીતરે કામ પાર પાડિું તરે દશા્મિરે છરે. આ વ્યાખ્યા 
પ્રમાણરે મરેવ્સમ ગોકથી વનસગ્મિાદી (Naturalist) અનરે જ રેમસ જોઇસ િાસતિિા-
દી(Realist) છરે, ર્યારરે  કાફકા એ બરેમાં્ી એકરે્ય ન્ી.

ચરેખૉિ હકીકતમાં વનસગ્મિાદી ન્ી. નાટકમાં તો વબલકુલ નહીં. તરેનાં 
નાટકોમાં રણોબધો પ્રતીકિાદ રહરેલો છરે. વનસગ્મિાદ એ સામાન્ય રીતરે અત્યંત 
સ્ાવનક એિી પકરવસ્વતમાં જીિતા લોકોનાં ઉપલી સપાટી પર દરેખાતાં િાણી-
િત્મનનરે જ ધ્યાનમાં લઈનરે તરેનું મ્યા્મકદત વનરૂપણ કરરે  છરે, જ રે ્્યારરેક કંટાળાજ-
નક પણ બની ર્્ય છરે. ર્યારરે  િાસતિિાદ તરેનું વનરૂપણ રણા િધારરે  વિશાળ 
પકરપ્રરેક્્ય સા્રે કરિાનરે મુ્ત છરે. રંગભૂવમ, એ લખા્યરેલાં નાટકોની ભજિણી 
માટરેનું માધ્યમ છરે. વનસગ્મિાદ અનરે િાસતિિાદની ચચા્મ સંદભવે એક રસપ્રદ 
ઉદાહરણ ર્ણિા જ રેિું છરે જ રેમાં એડિડ્મ બૉનડનું નાટક ‘Saved’ પૂરરેપૂરંુ શુદ્ધ 
વનસગ્મિાદી શૈલીમાં લખા્યરેલું હોિા છતાં મંચ પર ર્યારરે  ર્યારરે  ભજિાતું ત્યારરે  
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પોતાની વન્યમબદ્ધ શૈલીના કોચલામાં્ી ઉપર ઊઠી, અનરેકવિધ પકરમાણો સા્રે 
પ્રરેક્ષકોનરે સતબધ કરી દરેનારો અનુભિ કરાિી શકતું!

િાસતિિાદની તુલનાએ વનસગ્મિાદ િધારરે  િૈજ્ાવનક અનરે વચકકતસક પદ્ધ-
વત્ી કલા સા્રે કામ પાર પાડરે છરે. વનસગ્મિાદી નાટકો સજ ્મિાં મુશકરેલ હતાં. 
તરેની લોકવપ્ર્યતા પણ ઓછી હતી. કારણ કરે તરેનો લરેખક નાટકના દરરેક પાસાનરે 
એક િૈજ્ાવનકની હરેવસ્યત્ી, તરેના વિષ્ય્ી દૂર, અળગો રહીનરે ચકાસતો હતો. 
ર્યારરે  િાસતિિાદી નાટકોમાં પાત્રોનરે તરેમની મુસીબતો સામરે બરાબર લડત 
આપીનરે ઉપર ઊઠતાં તરેમજ સામરે પ્રરેક્ષકોનરે પણ એ પાત્રોના અવધકારો પ્રત્યરે 
સમસંિરેદના અનુભિતાં દશા્મિિામાં આિતાં. બીજી બાજુ વનસગ્મિાદી નાટકોમાં 
પાત્રો, પકરવસ્વત અનરે પકરબળોનો કશા જ મૌવલક અ્્મરટન િગરનો કરેિળ 
અભ્યાસ જ રજૂ કરિામાં આિતો. એટલરે સિાભાવિક હતું કરે પ્રરેક્ષકોનરે ઝાઝો 
રસ પડતો નહીં. િાસતિિાદી નાટકોનાં પાત્રો સા્રે પ્રરેક્ષકો પ્રમાણમાં િધુ 
પોતાપણં અનુભિી શકતાં.

ટૂકંમાં, આપણી આધુવનક રંગભૂવમ મુખ્યતિરે બરે ભાગમાં િહેંચા્યરેલી છરે : 
વનસગ્મિાદી અનરે વનસગ્મિાદ-વિરોધી. આ વિરોધાભાષી લક્ષણો કંઈક અંશરે આ 
પ્રમાણરે છરે : ‘Well-made plays’ વિરુદ્ધ ‘slice of life’, િાસતિિાદ વિરુદ્ધ 
કાલપવનક(ફૅનટસી), સામાવજક વિરુદ્ધ વ્યવ્તગત, રાજકી્ય વિરુદ્ધ ધાવમ્મક, પ્રચા-
રાતમક વિરુદ્ધ સૌંદ્યા્મતમક, શુષક ગદ્ વિરુદ્ધ કાવ્યાતમક અનરે છરેલરે િસતુલક્ષી 
વિરુદ્ધ સિલક્ષી.

િાસતિિાદ અનરે વનસગ્મિાદ બંનરે એકબીર્્ી જુદા અનરે સિતંત્ર છરે :

1. િાસતિિાદ જીિનની એકદમ વનકટનું પ્રવતવનવધતિ-રૂપ છરે ર્યારરે  વનસ-
ગ્મિાદ વનરાશા–હતાશાની સીધી કરેકફ્યત (Chronicle of Despair) આપરે છરે. 
િધારરે  સપષ્ કહરેિું હો્ય તો કહી શકા્ય કરે વનસગ્મિાદ એ િાસતિિાદનું જ 
અવતરરેકભ્યુાં (exaggerated) સિરૂપ છરે.

2. િાસતિિાદનું કરેનદ્રિતથી લક્્ય મધ્યમિગ્મ અનરે તરેની સમસ્યાઓ છરે. 
ર્યારરે  વનસગ્મિાદ અધૂરંુ વશક્ષણ પામરેલા નીચલા િગ્મનાં પાત્રો, તરેમની કહંસા 
અનરે તરેમના અનરેક પૂિ્મગ્હો સા્રેના ગૂંગળાતાં જીિનની અંદર સીધી મા્ાભરેર 
ડબૂકી લગાિરે છરે!

3. િાસતિિાદમાં િાસતવિકતાનું િફાદારીપૂિ્મક વનરૂપણ મહતિનું છરે. વન-
સગ્મિાદમાં વનસગ્મ અ્િા પ્રકૃવત સિ્યં બરેપરિાહ ્યા ઉદાસીન (indifferent) 
પકરબળ છરે.
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વનસગ્મિાદ અનરે િાસતિિાદ િચચરે કરેટલાક સમાન મુદ્ાઓ પણ રહરેલા છરે :

1. બંનરે શૈલીઓ રંગદશથીિાદનાં ભ્ામક આિરણોનરે હટાિી દઈ જગતમાં 
જ રે કંઈ કુદરતી કરે િાસતવિક છરે તરેનરે જ પ્રગટ કરરે  છરે.

2. આમ જુઓ તો નકારાતમક અ્િા વબનઉતસાહપ્રરેરક એિી આ બંનરે 
શૈલીઓ 19મી સદીના એિા જ સમ્યગાળામાં વિકસી ર્યારરે  સમાજ અનરેક 
પ્રકારની મુસીબતો અનરે સંરષયોનો સામનો કરી રહો હતો.

3. આ બંનરે શૈલીઓમાં આંખરે ઊડીનરે િળગતું એક સમાન લક્ષણ એ છરે કરે 
તરેમાં ઈશ્વર નામની દૈિી શવ્તની સંપૂણ્મપણરે ગરેરહાજરી છરે. લરેખકોનું સમગ્ 
લક્્ય કરેિળ સાચા, િાસતવિક જગત પર જ કરેવનદ્રત છરે.

એક મુદ્ો સતત ્યાદ રાખિાનો કરે િાસતિિાદ કરે વનસગ્મિાદ એિી કોઈ 
જડબરેસલાક શૈલીઓ ન્ી કરે કોઈ સજ ્મકરે સો ટકા તરેનરે જ િળગી રહરેિું પડરે. 
સાકહત્યસજ ્મનમાં આમરે્ય એિા કોઈ સરમુખત્યારી આદરેશો કરે ફરવજ્યાત 
વન્યમોનરે સ્ાન ન હો્ય. એટલરે દુવન્યાના તમામ નાટ્યકારોએ પોતપોતાની રીતરે 
આ શૈલીઓનરે વિકસાિી. સૌ પોતપોતાની રીતરે સમ્ય સા્રે ફરેરફારો લાિતા 
ગ્યા અનરે વનસગ્મિાદ–િાસતિિાદનું સિરૂપ બદલાતું રહું. એક ઝીણિટભ્યા્મ 
અભ્યાસ ખાતર એ ર્ણિું સૌ કોઈનરે ગમરે કરે આજ કદન સુધી લખા્યરેલાં 
િાસતિિાદી નાટકોમાં િાસતિિાદી લક્ષણો ક્યાં અનરે વનસગ્મિાદી લક્ષણો ક્યાં? 
િળી કરેટલાંક નાટકોમાં વનસગ્મિાદી આલરેખનની અંતગ્મત આપણનરે કાવ્યો, 
કલપના, સિ્પનો, ભ્મણાઓ િગરેરરેનું પણ આછુપંાતળું સંવમશ્ણ જોિા મળશરે 
જ રેની વિગતરે િાત આપણરે હિરે પછીના પ્રકરણમાં કરીશું.

l
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આધુવનક નાટકો િાસતિિાદી છરે કરે વનસગ્મિાદી? અસલમાં વનસગ્મિાદ એ 
િાસતિિાદના જ એક લડા્યક દૃવષ્કોણ ધરાિતા વનષણાતોએ વિકસાવ્યો છરે 
જ રેની શરૂઆત આપણરે જોઈ કરે એવમલ ઝોલાએ તરેનાં સાકહત્યમાં અનરે પછી્ી 
તરેનાં નાટકોમાં પ્રકૃવતવિજ્ાન વિશરેના વિચારો ઉમરેરીનરે કરેિી રીતરે એ શૈલીનરે િરેગ 
આ્પ્યો. બીજી રીતરે સમજીએ તો િાસતિિાદી રણં કરીનરે નાટકના બાહ ઢાંચાનરે 
(Structure or Form), માળખાનરે કરે તરેના સિરૂપનરે લાગુ પડરે છરે. ર્યારરે  
વનસગ્મિાદ નાટકનાં આંતકરક સારભૂત તતિ(Substance)નરે, પાત્રોની ખાસ 
લક્્ય તરફની ગવત અનરે એકંદર વિકાસનરે, તરેનાં અન્ય પાત્રો સા્રેના આંતર-
સંબંધ, એ બધાંમાં્ી આકાર લરેતી રટના અનરે તરેની અંવતમ પકરણવતનરે લાગુ 
પડરે છરે. વનસગ્મિાદમાં કોઈ ખાસ વિચારધારા, આદશ્મ કરે વસદ્ધાંત, કોઈ ઉચચતમ 
હરેતુ કરે સંદરેશ એમાંનું કશું જ નાટકનાં પાત્રનરે બહાર્ી પ્રભાવિત ન્ી કરતું. 
માણસ અંતરે માણસ છરે – અનરેક પ્રકારની લાગણીઓ, ઇચછાઓ, સિા્્મ, 
અહંકાર, ઈષ્યા્મ િગરેરરે  િૃવતિઓની જકટલતાઓ્ી ભરરેલો. કુદરત તરેનું કામ કરરે  
જ છરે. સા્રે માણસ પણ ઝઝૂમરે છરે. પરંતુ છરેિટનું પકરણામ હંમરેશાં આદશ્મ 
(Ideal) સિરૂપરે જ આિરે તરે જરૂરી ન્ી. આ અ્્મમાં કહીએ તો રણા લરેખકો 
વનસગ્મિાદી છરે.

ઉપરાંત આધુવનક લરેખકો મોટો ફરેરફાર એ લાવ્યા કરે ઇવતહાસ, ધમ્મ કરે 
દંતક્ામાં્ી િાતા્મ કરે પાત્રો ઉઠાિિાનરે બદલરે પ્રિત્મમાન સમાજમાં્ી સાધારણ 
સમાજનરે સપશ્મતા મુદ્ાઓ એ જ સામાન્ય પાત્રોનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે રજૂ કરિામાં 
આવ્યા. અગાઉ જણાવ્યું તરેમ આ વનસગ્મિાદીઓ તરેમની કૃવતઓમાં કોઈ જ પ્ર-
કારનાં નૈવતક તારણો કરે ચુકાદાઓ (Moral Judgements) આપિા્ી દૂર રહા. 
તરેમણરે મનુષ્યનાં િાણીવ્યિહાર પાછળનાં પ્રાકૃવતક-વિજ્ાન(Natural science of 
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human behaviour)નરે પોતાના વનસગ્મિાદી નાટ્યસાકહત્યનો પા્યો બનાવ્યો. 
આ સંદભવે ઇબસન, સટ્રીનડબગ્મ િગરેરરેનાં નાટકોનરે સમસ્યાપ્રધાન નાટકો (problem 
plays) કહરે છરે. એક બીજો િગ્મ મનોિૈજ્ાવનક નાટકો(Psychological Plays)
ની શ્રેણીનો પણ છરે. ઓ’નીલનાં કરેટલાંક નાટકો આ શ્રેણીમાં આિરે છરે. અચરેતન 
અનરે સુષુતિ ચરેતન (Conscious and Subconscious) જ રેિા શબદો અનરે તરેની 
મનોિૈજ્ાવનક સમજણ બધા જ નાટ્યકારોના મનમાં ફ્ૉઇડનાં સંશોધન પહરેલાંની 
હતી પણ તરેની કોઈ સપષ્ ઓળખ કરે બુવદ્ધગત ખુલાસા સા્રેની એ ઠોસ 
સમજણ નહોતી. નાટ્યલરેખન દરવમ્યાન આ દાશ્મવનક સતરના નાટ્યકારોએ 
માનિીનાં મનના અતાગ ઊંડાણમાં ગોતાં લગાિીનરે તરેનાં અનરેક જકટલ રહસ્યો-
નરે અિલો્્યાં, વપછાણ્યાં અનરે નાટકોમાં તરેની વિશ્રેષણાતમક રજૂઆત કરી.

અગાઉ આપણરે જોઈ ગ્યા કરે િાસતિિાદ સા્રે આપણો પકરચ્ય નિલક-
્ાના સિરૂપ્ી ્્યરેલો. પરંતુ નિલક્ામાં આલરેખા્યરેલી િાસતવિકતાનરે રંગભૂવમ 
પર ભજિાતા નાટકમાં ઢાળિી એટલી સહરેલી ન્ી. નિલક્ા કોરા કાગળો પર 
મુકદ્રત ્્યરેલું, લોકોનરે વ્યવ્તગત રીતરે િાંચિા માટરેનું એક જુદું સાકહત્યસિરૂપ 
છરે. નાટ્યલરેખનમાં ર્યારરે  િાસતવિકતા દાખલ કરો એટલરે િષયો્ી ચાલી આિતી 
ભજિણીની શૈલી, પરંપરાગત િપરાતી બનાિટી સીનસીનરેરી, િરેશભૂષા, તખતા 
પર દરેખાતી નરે િપરાતી ચીજિસતુઓ, િષયો પુરાણી િાવચક અનરે આંવગક અવભ-
ન્યશૈલી, નાટ્યલરેખનની પણ રૂકઢગત બાંધણી કરે સિરૂપ, નાટકની ક્ામાં દશા્મ-
િાતો  અંદાવજત સમ્યગાળો, પાત્રોની સંખ્યા, પાત્રોનાં વનવચિત પ્રિરેશ અનરે પ્ર-
સ્ાન, દૃશ્યનો ઉપાડ અનરે અંત, દરરેક અંકના અંતમાં આિતી પરાકાષ્ઠા 
(climax) િગરેરરે  િગરેરરે  અનરેક મુદ્ાઓ ધ્યાન પર લરેિા પડરે.

નાટ્યકારોએ તરેનાં વિષ્ય, પાત્રો અનરે િાતાિરણનરે અનુરૂપ ચોક્સ પ્રકા-
રનું સિરૂપ ઉપસાિિા નટો તરેમજ કદગદશ્મકોનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે નાટકની શરૂ-
આતમાં રંગદશથી (stage-related) સૂચનાઓ આપિાની નિી પ્ર્ા શરૂ કરી જ રે 
િાસતિિાદ પહરેલાંના સજ ્મકોમાં નહોતી. કારણ કરે િાસતિિાદી નાટકમાં વિષ્યનરે 
અનુરૂપ ભૌવતક િાતાિરણ કરે ચોક્સ પ્રકારનો પકરિરેશ (Environment) સજ ્મ-
િાની તરેમની સિયોચચ પ્રા્વમકતા હતી. આ માટરે વનવચિત પ્રકારની દૃશ્યરચના, 
ચીજિસતુઓ, પ્રકાશવન્યોજન, ધિવન કરે પાશ્વ્મસંગીત િગરેરરે  બાબતો અંગરે સૂચિિું 
તરેમનરે અવનિા્ય્મ લાગ્યું. નાટકનું એકંદર િાતાિરણ સજ ્મિામાં તરેમજ પ્રરેક્ષકો પર 
માનવસક પ્રભાિ પાડિામાં આ બધી બાબતો િાસતિિાદીઓનરે મન ખૂબ 
અગત્ય ધરાિતી હતી.
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એ તો ર્ણીતી િાત છરે કરે ઇબસન્ી રંગભૂવમએ રિાંવતકારી ઢબરે ભૂતકાળ 
સા્રેનો નાતો તોડ્ો અનરે સટ્રીનડબગ્મ્ી રંગભૂવમ ર્ણરે કાળરકહત જગતમાં 
પ્રિરેશ પામી. ઇબસનના પ્રભાિ હરેઠળ નાટ્યલરેખકોએ પોતાનું ધ્યાન બાહજગત 
પર્ી ખસરેડી વ્યવ્તના આંતરજગત પર કરેવનદ્રત ક્યુાં. તરેમણરે નાટકનાં પાત્રોની 
ભવ્ય ક્ા, ઇવતહાસ કરે રિલંત સફળતા આલરેખિાનરે બદલરે સાધારણ મનુષ્યની 
લાગણીઓ, મોહ, લાલસા, ઈષ્યા્મ કરે આિરેશનરે માનિી્ય સિરૂપરે રરેખાંકકત કરિાના 
પ્ર્યાસો ક્યા્મ. ઇબસન અનરે એ પછી બના્મડ્મ શૉએ તરેમનું સમગ્ ધ્યાન સમાજ પર 
જ કરેવનદ્રત ક્યુાં. જીિનનરે પીડતાં દૂષણો તરેમણરે કોઈ અદૃશ્ય વન્યવતમાં ન જોતાં 
સમાજમાં જ જોિા-ચકાસિાનું પસંદ ક્યુાં. સમજી લો કરે તરેમનાં નાટકોમાં સિ્યં 
સમાજનરે જ વન્યવતનું સ્ાન મળું. ગ્ીક નાટ્યકારોનરે લાગરેલું કરે પ્રારબધ કદી 
બદલી શકાતું ન્ી. ્નારંુ અંતરે ્ઈનરે જ રહરે છરે, તરેનરે કરેમરે્ય વમથ્યા કરી શકાતું 
ન્ી. પરંતુ ઇબસન અનરે બીર્ િાસતિિાદીઓએ તરે માન્યતા સરાસર નકારી 
કાઢી અનરે ભારપૂિ્મક જણાવ્યું કરે સમાજ બદલી શકા્ય છરે અનરે સુધારી પણ 
શકા્ય છરે. પ્રારબધ, નસીબ કરે વન્યવતના નામરે માણસરે તમામ પ્ર્યાસો છોડી દઈ, 
મા્રે હા્ ધરીનરે બરેસી પડિાની કોઈ જરૂર ન્ી.

એમાં્ય સટ્રીનડબગ્મ તો આ સજ ્મકો્ી્ય એક ડગલું આગળ ગ્યો અનરે વ્ય-
વ્તના માનસનરે ઢઢંોળીનરે ચકાસ્યું અનરે માનિચકરત્રનાં િરિાં–વિકૃત રૂપ પ્રસતુત 
ક્યાાં. સાધારણ અનરે વિષમ, સિસ્ અનરે વિકૃત જણાતાં પાત્રો આપણી આસ-
પાસનાં રણાં કહરેિાતાં સિસ્ સ્ત્રી–પુરુષો કરતાં િધુ ડાહાં અનરે બુવદ્ધમાન હોઈ 
શકરે છરે એિા સંકરેતો આ્પ્યા.  જ્ાનતંતુનો રોગ – Neurosis હિરે માત્ર મનનો 
રોગ ન્ી પણ આપણા અવસતતિમાં જણાતી અતાકક્મકતા કરે િૈચાકરક દ્દં્ 
સામરેના પ્રવતભાિમાં્ી જનમરેલી ઉદ્ રેવલત મન:વસ્વતનું જ પ્રવતવબંબ છરે એ દશા્મ-
વ્યું. આમ ઇબસન કરતાં પણ વિશરેષ સટ્રીનડબગ્મ આધુવનક નાટકની સૌ્ી િધુ 
પ્રભાિશાળી પરંપરાનો જનક ગણા્યો.

20મી સદી આિતાં સુધીમાં માણસર્તરે પ્રસ્ાવપત કરરેલાં તમામ મૂલ્યો 
પરની માણસની શ્દ્ધા હચમચી ઊઠી. માણસરે ‘અખંડતા’માં્ી વિશ્વાસ ગુમાવ્યો 
અનરે ‘અમરતા’ પ્રાતિ કરિાની એષણા જ ન રહી. માણસનું કરેનદ્ર અ્િા ધરી 
જ ખસી જતાં તરેનું જીિન માત્ર પકરર પરનું જ રહી જિા પામ્યું. આમ ‘ઈશ્વર 
અનરે સમાજ, બંનરે્ી વિચછરેદ  િરેગળાપણં’ (alienation from God and 
Society), એ જ 20મી સદીના સાકહત્યનો કરેનદ્રી્ય વિષ્ય બની રહો. ઇવલ્યટ, 
્યીટસ, ફ્ા્ય, ્લૉઉડલ અનરે બીર્ઓએ િાસતિિાદી િલણ્ી વિપરીત નાટકો 
લખ્યાં પરંતુ તરેઓનરે સફળતા ન મળી. તરેમનાં નાટકો એક નાટક તરીકરે પણ 



િાસતિિાદના અગ્ણી નાટ્યકારો 161

અસરકારક ન રહાં. ર્યારરે  લૉકા્મ, વસનજ, વપરાનદરેલો અનરે તરેિા બીર્ નાટ્યકા-
રોએ લખરેલ નાટકો કલાતમક તરેમજ ભાિનાતમક અ્્મમાં સફળ રહાં.

આપણરે અગાઉ નોંધ્યું કરે કોઈ પણ શૈલી કરે િાદનો ઉદ્ય ઇવતહાસની 
લાંબી ધીમી પ્રકરિ્યાનાં કારણભૂત છરે. ઇબસનના આગમન પહરેલાં પણ ્યુરોપમાં 
બીર્ કરેટલાક નાનામોટા નાટ્યકારો ્ઈ ગ્યા જ રેમના વિશરે ટૂકંમાં ર્ણિું કદાચ 
જરૂરી લાગશરે. કારણ કરે આ સજ ્મકોએ જ ધીમરે ધીમરે કરતાં નાટ્યલરેખનમાં િા-
સતિિાદની ભૂવમકા તૈ્યાર કરી. જ રેમ કરે 1858માં પૅકરસમાં જનમરેલ નાટ્યકાર 
્યુવજન બ્ો્સરે નાટકોમાં વનસગ્મિાદ આલરેખતી િખતરે ‘Justification’(કોઈ કા્ય્મ 
કરે રટના પાછળનું િાજબી – પ્રતીવતકર કારણ)ની દૃઢ કહમા્યત કરી. તરેના 
શરૂઆતનાં નાટકો વનસગ્મિાદી કલાના ઉતિમ નમૂના છરે. બ્ો્સ ચોક્સ પ્રકાર-
ની માન્યતાઓ સા્રે માનિર્ત પ્રત્યરે ઉતકટ પ્રરેમ અનરે અનુકંપા ધરાિતો સજ ્મક 
હતો. કારણ કરે તરેણરે નાનપણમાં અનહદ ગરીબી જો્યરેલી અનરે ર્તરે અનુભિરેલી. 
તરેના પ્ર્મ નાટક ‘Blanchette’(1892)માં તરેણરે આધુવનક જગતની દકરદ્રતા, 
પીડા અનરે અન્યા્યનું વચત્રણ ક્યુાં. પરંતુ કમનસીબરે તરેનાં નાટકોની લાંબી ્યાદીમાં 
તમનરે મોટા ભાગરે સમાજસરેિાનો જ સંદરેશ જોિા મળશરે. સ્ત્રીઓનરે વશક્ષણની 
તકોમાં અન્યા્ય, માનિસરેિાનાં કા્યયોમાં રહરેલી ઊણપો, ન્યા્યતંત્રનો દુરુપ્યોગ, 
અનવધકૃત પકરિારવન્યોજન પાછળનાં જોખમો, સગિકડ્યાં લગ્નો્ી ઊભી 
્તી સમસ્યાઓ, ર્તી્ય રોગો ફરેલાિાનો ભ્ય િગરેરરે . ખરેદજનક હકીકત એ છરે 
કરે બહુ ઉમદા સામથ્ય્મ (potential) ધરાિતો નાટ્યકાર કરેિળ સમાજસુધારનું 
લક્્ય લઈનરે બરેસી ગ્યો!

બ્ો્સ વનસગ્મિાદની ઠડંી, ભાિનાહીન, ્યંત્રિત્, અવભવ્યવ્ત્ી જુદો 
ચાલ્યો. માત્ર પકરવસ્વત અનરે પાત્રોનાં આરંવભક આલરેખન પૂરતો જ તરે તટસ્ 
કરે િસતુલક્ષી રહો. પરંતુ સમાજની ગંદી-ગલીચ િાસતવિકતાનાં વનરૂપણમાં તરેણરે 
્ોડોક પણ સં્યમ ન ર્ળવ્યો. જોકરે તરેનાં નાટકોમાં એક મહાન નાટ્યકારમાં 
હોિી જોઈતી ઉચચ સતરની કવિતા કરે સૂક્મતા નહોતી. છતાં્ય પ્રરેક્ષકોનરે આકષથી 
શકિામાં તરે સાિ વનષફળ ન ગ્યો. તરેણરે પોતાના અનોખા કસબ િડરે લોકોનું પૂરંુ 
મનોરંજન ્ા્ય તરેમજ રંગમંચની અપરેક્ષાઓ પણ સંતોષા્ય તરે કક્ષાનાં નાટકો 
આ્પ્યાં. તરેણરે કબૂલ્યું કરે ‘પ્રરેક્ષકોનરે કોઈ નરે કોઈ રીતરે બોધ આપિાનું મારા સિભા-
િમાં છરે અનરે મારી દૃવષ્એ વ્્યરેટર એક એિી જગ્યા છરે ર્યાં તમરે મોટા જનસ-
મૂહ પર વનવચિતપણરે પ્રભાિ પાડી શકો છો.’ સરિાઇબની માફક તરેણરે ભલરે પ્રરેક્ષ-
કોનું લોકરંજન ક્યુાં પરંતુ નાટકો દ્ારા બોધ આપિાની લાલચ તરેમજ બોધના 
અવતરરેકરે બ્ો્સનરે સાકહવત્યક સંદભ્મમાં સાધારણ લરેખકોની શ્રેણીમાં લાિી દીધો. 
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1932માં ર્યારરે  તરેનું અિસાન ્્ંુય ત્યારરે  રંગભૂવમએ તરેનરે ગુમાવ્યાનો અફસોસ 
બહુ ઓછા લોકોનાં હૃદ્યમાં હતો.

ઝોલા, બૅક અનરે એનતોઈન દ્ારા શરૂ ્્યરેલી રંગભૂવમની ચળિળ તીવ્ર 
બુવદ્ધ, માનિી્ય સમજણ અનરે તક્મસંગત વિચાર પર આધાકરત હતી. ખાસ તો 
તરેમાં રહરેલ બુવદ્ધતતિ અનરે અત્યંત સાફસૂ્રી નાટ્યરચના આપણા સૌનું ધ્યાન 
આકષથી શકિાનરે સમ્્મ છરે. ્્યારરેક તરે આપણનરે પાત્રોનાં આંતકરક જગતમાં 
પ્રિરેશ કરાિીનરે વિચવલત કરી દરે છરે તો ્ ્યારરેક માનિિત્મનની ઉપલી સપાટી પર 
દરેખા દરેતાં વિવચત્ર લક્ષણોની મદદ્ી પ્રરેક્ષકોનરે હળિો આનંદ પણ કરાિરે છરે.

સૌપ્ર્મ િાર પોટયો રીક, લૅિડન અનરે હૅરવ્યૂ નામના નાટ્યકારોએ આ 
વનસગ્મિાદના ઢાંચાનરે ઓગાળો. તરેમાં ઉવચત ફરેરફારો કરીનરે તરેની જડતા 
રટાડી. નાટ્યકાર ફ્ાનકૉઇસ ્્યૉરરેલરે ઠડંી પરંતુ ચુસત અનરે મુદ્ાસરની લરેખનશ-ૈ
લી અપનાિી. નાટકોમાં તરેણરે માણસના મનમાં વદ્ધા ઊભી કરનારાં બરે િલણો 
દાખલ ક્યાાં. મનોિૈજ્ાવનક િલણ અનરે બીજુ ંિૈચાકરક િલણ. પહરેલા િલણમાં 
માણસનાં મનમાં જનમતાં વિચારો, મનોિલણો, કોઈ રટનાના મન પરના 
આરાત–પ્રત્યારાત, મન પર િારસા–િાતાિરણનો પ્રભાિ, મનનાં અકળ 
રહસ્યો, મનની જકટલતા, મનની શવ્ત તરેમજ મ્યા્મદા િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય 
છરે. ર્યારરે  બીર્માં બહાર્ી નરી આંખરે જોઈ શકાતાં જગતનું િસતુલક્ષી પૃ્-
ક્રણ છરે. બહારનું જગત, મનની અંદરના વિચારો એકબીર્નરે પ્રવતકૂળ કરે 
સંપૂણ્મપણરે વિરોધી હોઈ શકરે.

્્યૉરરેલની વિશ્રેષણાતમક બુવદ્ધ તરેનરે અભ્યાસપૂણ્મ વિચારોનરે િણી લરેતાં 
નાટકો તરફ દોરી ગઈ. સમાજિાદ, મજૂરસંગઠનો, આવ્્મક–સામાવજક પ્રશ્ો, 
બદલાતી રાજકી્ય પકરવસ્વત િગરેરરેની ભીતર જઈ સમસત માનિસમાજ પર 
પડતી તરેની અસરોનો તરેણરે તરેનાં નાટકોમાં અભ્યાસ ક્યયો. પૂંજીિાદ અનરે સમા-
જિાદ િચચરેના વિરોધનરે તરે બરાબર સમર્યો. પારંપકરક શ્દ્ધા અનરે આધુવનક 
વિજ્ાન િચચરેના રષ્મણનરે પણ તરે ઓળખી શ્્યો. 1897્ી 1920ની િચચરે તરેણરે 
પોતાની અવભવ્યવ્તનરે િધારરે  અસરકારક નરે ચોટદાર બનાિિા તરે સમ્યરે સિી-
કારા્યરેલા ‘િાસતિિાદી’ કોચલાનરે તોડ્ું અનરે પ્રતીકિાદ (Symbolism) તરફ 
િળો. તરે ર્ણતો હતો કરે ધમ્મ ખૂબ સંિરેદનશીલ વિષ્ય છરે. માણસની શ્દ્ધાનું 
તતિ પણ અચલ અનરે પવિત્ર છરે. આિા સંજોગોમાં માણસની લાગણીઓ અનરે 
ધમ્મ િચચરેના – બહાર્ી બહુ સપષ્ રીતરે ન જોઈ શકાતા–સંરષ્મનરે સમાજ 
સિીકારી શકરે તરેિી િાજબી અવભવ્યવ્ત આપિાના હરેતુ્ી તરેણરે બહુ ્યુવ્તપૂિ્મક 
પ્રતીકિાદનો સહારો લીધો.
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ટૂકંમાં ફ્રેનચ રંગભૂવમએ આધુવનક િાસતિિાદનરે આતમસાત્ કરિા મનોિૈ-
જ્ાવનક નાટકો (Psychological plays), જુદા જુદા વિચારો પરનાં નાટકો 
(Plays of Ideas), રીતભાતનાં પ્રહસનો (Comedy of Manners) િગરેરરે  
વિકસાવ્યાં. આમ છતાં તરે કાળની રંગભૂવમનો અભ્યાસ કરનારાઓના મનમાં 
એક સિાલ ચોક્સ ઊઠી શકરે કરે એકી સમ્યરે ફ્ાનસમાં આટલા બધા સક્ષમ 
(telented) નાટ્યલરેખકો હોિા છતાં સિયોચચ ગુણો ધરાિતો ‘વજવન્યસ’ 
નાટ્યકાર શા માટરે એક પણ નહીં? તરે સમ્યરે હજુ કોઈનરે એટલો અંદાજ નહોતો 
કરે દૂર નૉિવેમાં ઇબસન નામનો નાટ્યકાર નાટ્યજગતમાં રિાંવત સજ ્મિાની વસ્વત 
પર હતો. ફ્ાનસના સજ ્મકો ભલરે સફળ ન ્્યા પણ કમસરે કમ આ ચળિળ દ્ારા 
તરેઓએ ફ્ાનસના નાટકનરે બુવદ્ધ કરે વિચારના પકરિત્મનશીલ િાહક – ઉદ્ીપક 
(Catelist) તરીકરે તૈ્યાર કરિામાં બહુ મોટો ફાળો આ્પ્યો.

હિરે આપણરે ્યુરોપના દરેશોના કરેટલાક પ્રવસદ્ધ અનરે પા્યારૂપનરે નાટ્યકારો 
વિશરે ર્ણીએ, જ રેમણરે િાસતિિાદી નાટ્યસજ ્મનમાં અભૂતપૂિ્મ ્યોગદાન આ્પ્યું.

(1) હરેનરિક ઇબસન (1828–1906) Henrik Ibsen :

 Henrik Ibsen : ‘the father of real-
ism’ and the one of founders of 
Modernism in theatre. રંગભૂવમ પર 
િાસતિિાદનો મૂળ સ્ાપક હરેનકરક 
ઇબસન ગણા્યો છરે એટલરે અન્યોનરે 
મુકાબલરે તરેનાં જીિન અનરે કા્ય્મ વિશરે 
્ોડી િધારરે  વિગત્ી ર્ણિા આપણરે 
પ્ર્યતન કરીશું. 1828ની 20મી માચવે 
નૉિવેના દકર્યાકાંઠ રે સકીન (Skien) 
નામના નાનકડા ગામમાં ઇબસનનો જનમ 
્્યરેલો. પોતાના કુટુબંની સુખાકારી તરેણરે 
કદી જોઈ જ નહોતી. નાનપણ્ી જ 

ગરીબી અનરે સંરષ્મનરે કારણરે તરે અંતમુ્મખી, એકલિા્યો અનરે કંઈક અંશરે કડિો 
બની ગ્યરેલો. આ કડિાશ એટલી હદરે તરેના હાડમાં ઊતરી ગઈ કરે મોટા ્્યા 
બાદ, આગળ ઉપર ર્યારરે  એક િાર તરેણરે પોતાનો દરેશ છોડી દીધો પછી િષયો 
સુધી ત્યાં પાછો નહોતો ફ્યયો. તરેના કુટુબં પાસરે્ી પણ તરેનરે પૂરતા પ્રમાણમાં 
સહાનુભૂવત નહોતી મળી.
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1844માં 15 િષ્મની િ્યરે ઇબસન સકીનની પરેલરે પાર આિરેલ ગ્ીમસટડૅમાં 
એક ફામ્મવસસટનરે ત્યાં તાલીમ માટરે રહી ગ્યો. ગ્ીમસટડૅના પુસતકાલ્યમાં જઈનરે 
તરેણરે ડરેવનશ કૉમરેડી, ગરેટરે અનરે વશલરના રોમૅવનટક સાકહત્યમાં રસ લરેિા માંડ્ો. 
આ જ ગાળા દરવમ્યાન ઇબસનરે બરેત્રણ નોંધપાત્ર કવિતાઓનું પણ સજ ્મન ક્યુાં. 
વસસરેરોના િાચન્ી પ્રરેરાઈનરે 1850માં તરેણરે સિ્મપ્ર્મ નાટક લખ્યું ‘Catiline’. 
રોમૅવનટક પરંપરા્ી લખા્યરેલું આ એક ઐવતહાવસક નાટક હતું જ રેનરે પ્રકાવશત 
કરિાના પ્ર્યતનો છતાં એ વનષફળ ગ્યો. ઇબસનના એક વમત્રરે તરેનરે કરિવચિ્યાના 
્યુવનિવસ્મટીમાં આગળ ભણિા જિાની પ્રરેરણા આપી. આ ગાળામાં તરેણરે ‘The 
Warrior’s Barrow’ નામનું બીજુ ંએકાંકી લખ્યું. ઇબસનરે પોતાનાં બરે નાટકો 
અનરે કરેટલીક કવિતાઓના હક્ો િરેચ્યા જ રેના્ી તરેનરે ્ોડીક આમદની ્ઈ. 
1850માં ‘Catiline’ છરેલાં સાત િષ્મમાં લખા્યરેલ સૌપ્ર્મ નૉિવેવજ્યન નાટક 
હતું. 1851માં એક સકરિ્ય પત્રકાર તરીકરે ઇબસન ‘સોશ્યાવલસટ લરેબર ્યુવન્યન’ના 
મુખપત્ર સા્રે સંકળા્યો. તરે સમ્યરે ઇબસન રાજકારણ અનરે રાજકારણીઓ પ્રત્યરે 
રરેરી અશ્દ્ધા ર્હરેર કરી રહો હતો. આની સા્રે સા્રે તરે કવિતા, નાટ્યવિિરે-
ચન અનરે રાજકી્ય વિષ્યો પરના લરેખો પણ લખતો અનરે પ્રવસદ્ધ કરતો રહો.

બગ્મનના પ્રગવતશીલ વ્્યરેટર-માવલકરે ઇબસનનાં લખાણો્ી પ્રભાવિત ્ઈ 
તરેનરે બગ્મન વ્્યરેટરના કવિ અનરે મૅનરેજર ્િાનું આમંત્રણ પાઠવ્યું. ઇબસનનાં 
કામ્ી પ્રભાવિત ્્યરેલા વ્્યરેટરમાવલકરે તરેનરે સટરેજ-મૅનરેજમરેનટની વિવધસરની 
તાલીમ લરેિા ડરેનમાક્મ અનરે જમ્મનીનો સાંસકૃવતક પ્રિાસ ખરેડિા નાણાકી્ય સહા્ય 
કરી. કૉપનહૅગનના ‘રૉ્યલ ઑપરેરા’ અનરે ડ્રરેસડનના ‘કૉટ્મ ઑપરેરા’માં તરેણરે સટરે-
જરિાફટની તાલીમ લીધી અનરે ત્યાં આગળ ભજિાતાં રણાં નાટકો જો્યાં. ત્યાં્ી 
પાછા ફ્યા્મ બાદ 1851ના અંતભાગમાં ઇબસનનરે બગ્મનના ફ્ત મૅનરેજર જ નહીં 
પણ કવિ અનરે નાટ્યકાર તરીકરે વિવધસર નીમિામાં આવ્યો. 1857 સુધી તરે 
બગ્મન વ્્યરેટર જોડરે સંકળા્યરેલો રહો. એ દરવમ્યાનમાં તરેણરે નૉિવેની સંસકૃવત, 
લોકગીતો, દંતક્ાઓ િગરેરરેનો ઊંડો અભ્યાસ કરી નાટકો લખ્યાં, ગીતો લખ્યાં 
અનરે આમ નૉિવેનું પોતાનું નૅશનલ વ્્યરેટર સજ ્મિાના ભગીર્ પ્ર્યાસો ક્યા્મ. 
ઇબસન મધ્યમિગથી્ય કરુણાવનતકાઓ(bourgeois tragedies)ની પરંપરાનો 
હતો. પરંતુ કવિતાઓ તરેમજ નાટકોની લોકસપશથી જનસાધારણ અવભવ્યવ્ત 
તરેનરે રંગદશથીઓ (Romanticists) પાસરે્ી શીખિા મળી. મતલબ કરે રંગદશથી-
િાદ એ ઇબસન પરનું બહુ મોટુ ંમહતિનું ઋણ છરે.

ઇબસન ર્યારરે  1851માં બગ્મન વ્્યરેટરના કવિ તરીકરેની વન્યુવ્ત પામ્યો 
ત્યારરે  બારરેક િષ્મના ગાળામાં તરેણરે લગભગ 145 જ રેટલાં નાટકો ભજવ્યાં જ રેમાં્ી 
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અરધોઅરધ નાટકો હળિી શૈલીનાં ફ્રેનચ નાટકો હતાં અનરે તરેમાં્ી 21 સરિાઇબનાં 
લખરેલાં હતાં. આ જ ગાળામાં ઇબસનનરે નાટકો લખિા–ભજિિા અંગરેનો પુષકળ 
અનુભિ પ્રાતિ ્્યો જ રેનો ઉપ્યોગ તરેણરે ત્યાર પછીના પોતાના નાટ્યલરેખનમાં 
બહુ ઉતકૃષ્ રીતરે ક્યયો. શરે્સવપ્યર અનરે મોવલ્યૅરની માફક ઇબસન ત્રીજો એિો 
સફળ નાટ્યકાર હતો જ રેનરે રંગભૂવમની નક્ર તાલીમ અનરે અનુભિ હાંસલ 
્્યરેલાં. તરે્ી જ વપરાનદરેલોએ ્્યાંક કહું છરે કરે ‘...after Shakespeare, I will 
put Ibsen first’ (એટલરે કરે શરે્સવપ્યર પછી હંુ ઇબસનનરે પ્ર્મ રિમાંકરે મૂકીશ.)

1864માં ઇબસનરે નાટક ‘Pretenders’ લખ્યું. ઇબસનની નાટ્યલરેખનકલા-
નો ખરો આરંભ આ નાટક્ી ્્યો તરેમ કહી શકા્ય. એક કવિ અનરે નાટ્યકાર 
તરીકરે રાર્યાશ્્ય મરેળિિાના ઇબસનરે િારંિાર પ્ર્યાસો ક્યા્મ પણ તરેની વનભથીક, 
સિતંત્ર અનરે સપષ્ લરેખનપદ્ધવત્ી ઉચચ અવધકારી િગ્મ પહરેલરે્ી જ નારાજ 
હતો. તરેના સમકાલીન િકરષ્ઠ સજ ્મક, ઇબસનના પરમ વમત્ર અનરે શુભરેચછક 
બ્યૉન્મસનરે વ્યવ્તગત પ્ર્યાસો કરીનરે ્ોડીક રાર્યની મદદ અનરે ્ોડોક ર્હરેર 
ફંડફાળો ભરેગો કરી ઇબસનનરે માનભરેર આવ્્મક ટરેકો અપાવ્યો.

1864માં ઇબસનરે નૉિવે છોડ્ું, માગ્મમાં તરેણરે ઑવસટ્ર્યા અનરે પ્રવશ્યા દ્ારા 
ડરેનમાક્મનો કરુણ પરાજ્ય નજરરે  વનહાળો. પછી તરે ઇટલી, રોમ ગ્યો. રરેનરેસાં 
પછીનું ્યુરોપ તરેની નજર સામરે વિકસી રહું હતું. રોમમાં તરે ચાર િષ્મ રહો. 
1866માં તરેણરે નાટક ‘Brand’ લખ્યું. આ નાટક પણ તરેના પૂિ્મસજ ્મનકાળનું પકર-
પ્િ ફળ ગણિામાં આિરે છરે. 1867માં તરેણરે ‘Peer Gynt’ લખ્યું. 1868્ી એ 
રોમ છોડી જમ્મની, ડ્રરેસડન રહરેિા ગ્યો. 1874માં ત્યાંનું રાજકી્ય િાતાિરણ 
અનુકૂળ નહીં લાગિા્ી તરે મ્યુવનક ગ્યો. 1891 સુધી તરે ત્યાં જ રહો. 1891માં 
ર્યારરે  તરે સિદરેશ  નૉિવે, કકવચિ્યાના – પાછો ફ્યયો ત્યારરે  તરે જગવિખ્યાત નાટ્ય-
લરેખક તરીકરે મશહૂર ્ઈ ચૂકરેલો. પ્રર્એ તરેનરે ખૂબ માનપાન આપીનરે િધાવ્યો. 
બાકીનું આ્યુષ્ય – 1906 સુધી તરે ત્યાં જ રહો.

ઇબસન દરેખાિમાં ઠીંગણો પણ ઊર્્મિાન અનરે પ્રભાિશાળી દરેખાતો. તરેનું 
કપાળ વિશાળ હતું. આંખો નાની, િરેધક અનરે આસમાની રંગની હતી. તરેના 
સખત રીતરે ભીડરેલા હોઠ તરેની દૃઢ સંકલપશવ્તનો પકરચ્ય આપતા. મરતાં 
પહરેલાં 1898માં તરેની 70મી િષ્મગાંઠરે તરેના લોકો તરફ્ી તરેનરે ખૂબ આદર-
-સનમાન મળાં. 1899માં તરેની હ્યાતીમાં જ નૅશનલ વ્્યરેટરના પ્રાંગણમાં તરેની 
કાંસાની પ્રવતમા મૂકિામાં આિી. છરેલાં િષયોમાં તરે માંદો પડ્ો. તરેનરે વચતિભ્મ 
્ઈ ગ્યું. 1906માં બરેશુદ્ધ હાલતમાં જ તરે મૃત્યુ પામ્યો.

ઇબસન એક સજ ્મક : ઇબસનના સમ્્મકોએ ઇબસનનરે હંમરેશાં એક ઉતસાહી 
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સુધારક, સમાજશાસ્ત્રી્ય દૃવષ્કોણ ધરાિનારા આધુવનક િાસતિિાદી તરીકરે 
આલરેખ્યો છરે. 19મી સદીના ઉતિરાધ્મમાં રંગભૂવમની જ રે દશા હતી તરે સંજોગોમાં 
લડા્યક િાસતિિાદ(Militant or forceful Realism)ની વિભાિના એકદમ 
જરૂરી હતી. વ્લષ્ કરે ગૂંચિાડાભરી વિચારસરણી્ી સિ્મ્ા મુ્ત એિો સાદો–
સરળ ઇબસન એ જમાનાની એક મહતિપૂણ્મ શોધ હતો! વિજ્ાન અનરે સમાજ-
શાસ્ત્ર – બંનરેમાં રહરેલી તરેની આષ્મદૃવષ્એ તરેનરે નાટ્યઇવતહાસનો રચવ્યતા 
બનાવ્યો. તરે આઝાદી, માનિ-હક્ો, સામાવજક ન્યા્ય, માનિી્ય ગૌરિ તરેમજ 
સ્ત્રીસિાતંત્ર્ય અનરે સ્ત્રીસમાનતાનો મુખ્ય પ્રિ્તા બન્યો.

1875 પૂિવે્ી આરંભા્યરેલ ધમ્મ અનરે રાજકારણક્ષરેત્રરે ઉદારમતિાદી વિચારો 
ઇબસનના પ્રિરેશ બાદ િધુ વનણા્મ્યક પુરિાર ્્યા. ઇબસનરે તરેના કાળમાં પ્રિત્મતી 
માન્યતાઓ અનરે રટનાઓ સામરે તીવ્ર પ્રવતકરિ્યા આપી. તરેનાં બધાં નાટકોમાં તરે 
ખૂબ હૃદ્યસપશથી ઢબરે પ્રવતવબંવબત ્ઈ. તરેનાં નાટકોનાં ક્ાિસતુ અનરે શૈલીના 
સંદભ્મમાં ઇબસનરે તરે કાળરે રચાઈ રહરેલા ઇવતહાસ જોડરે સકરિ્ય ભાગીદારી કરી. 
અલબતિ, એક વ્યવ્ત અનરે કલાકાર તરીકરે તરેણરે 1875 પછી પોતાની આગિી 
શરતો સા્રે સંખ્યાબંધ નાટકો લખ્યાં. ઇબસનનાં નાટકોનરે ત્રણ શ્રેણીમાં િહેંચી 
શકા્ય :

1. રંગદશથી (Romantic) નાટકો : (1850–1873) : ‘Catiline’(1850) to 
‘Emperor & Galilean’ (1873).

2. િાસતિિાદી (Realistic) નાટકો : (1877–1890) : The Pillars of 
Society (1877) to Hedda Gabler (1890).

3. પ્રતીકિાદી (Symbolic) નાટકો : (1888–1899) : ‘The Lady from 
the Sea’ (1888), ‘When We Dead Awaken’ (1899)

ઉપરો્ત ત્રણરે્ય શ્રેણીમાં્ી િચચરેનો – િાસતિિાદી (Realistic) નાટકોનો 
તબક્ો જ રંગભૂવમ તરેમજ માનિસમાજ માટરે ટોચની અગત્ય ધરાિરે છરે. અનરે 
તરેમાં્ય કરેટલાંક નાટકો તો રંગભૂવમના ઇવતહાસમાં સીમાવચહનરૂપ છરે. ઇબસન 
પ્રગવતશીલો માટરે મહાના્યક અનરે રૂકઢચુસતો માટરે ઈશુવિરોધી પુરિાર ્્યો. તરે 
આધુવનક નાટ્યસાકહત્યની એક કરેનદ્રિતથી રટના બની ગ્યો. તરેણરે આધુવનક મા-
નિસમાજના તનાિો અનરે સંરષયોનરે પોતાનાં નાટકોમાં પૂરી સચચાઈ અનરે સચો-
ટતા્ી આલરેખ્યા. ‘વપ્યર વગનટ’(Peer Gynt) તરેનું રોમૅવનટક શૈલીમાં લખા્યરેલું 
એક મહાન નાટક છરે. પરંતુ ‘રોસટસ’ (Ghosts) નાટક્ી ઇબસન આધુવનક 
રંગભૂવમનો સૌ્ી િધુ પ્રભાિશાળી નાટ્યકાર બન્યો.
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ઇબસનરે બધી જ નાટ્યશૈલીઓ – શરે્સવપ્યર ફરેનટસીઝ્ી માંડીનરે રોમન 
ટ્રજૅ રેડીઝ, હળિા કાવ્યાતમક પ્રહસન્ી માંડીનરે ઐવતહાવસક શ્રેણીનું નાટક, સરિા-
ઇબનાં સુવન્યોવજત નાટકો્ી માંડીનરે દાશ્મવનક સતરની નાટ્યાતમક કવિતા, ગદ્ 
કટાક્ષ્ી માંડીનરે રાષ્ ્રી્ય દંતક્ા–િગરેરરે  તમામ પર તરેની કલમનો ર્દુ ચલાવ્યો. 
ઇબસનની ખરી ખૂબી તરેમજ પ્રદાન એ છરે કરે તરેના ધારદાર વિચારોનરે વ્ય્ત 
કરિા માટરે તરેણરે નિાં નિાં નાટ્યસિરૂપો સર્યાાં. નાટકની કલા પ્રત્યરે, એક સબળ 
માધ્યમ તરીકરે – વિચારોના પ્રત્યા્યન સંદભવે, નાટકમાં રહરેલી તાકાત અંગરે સૌનરે 
સર્ગ ક્યા્મ. ઇબસનની વિવિધ શૈલીઓ તરફની તરેની વિરોધાભાસી પસંદગીનરે 
સમજિા માટરે તરેનાં નાટકોનરે િષ્મિાર લખા્યાંના રિમ પ્રમાણરે િાંચિા્ી એક 
સજ ્મક તરીકરે ્્યરેલો ઇબસનનો તબક્ાિાર વિકાસ પણ ખરા અ ્્મમાં સમજી 
શકા્ય છરે.

ઇબસન ર્યારરે  બગ્મન વ્્યરેટરમાં મૅનરેજર, કવિ કરે કદગદશ્મક હતો ત્યારરે  તરે 
સરિાઇબનાં લરેખન-કલાકૌશલ્ય્ી ખૂબ પ્રભાવિત હતો. સરિાઇબનાં રણાં નાટકોની 
માળખાગત ખૂબીઓનરે તરેના ટીકાકારો ન્યુાં કોતરકામ–carpentry, અ્િા સુ-
વન્યોવજત – well-made plays – કહીનરે િખોડતા. જ રેમાં ન્યા્મ દાિપરેચ, પ્રપંચ 
જડબરેસલાક રીતરે ગૂં્ા્યરેલાં દૃશ્યો જ રેિી તરકીબો શરૂ શરૂમાં ઇબસનનરે પણ 
આકષથી ગ્યરેલી. તરેિી જ રીતરે પ્રરેમ, લાગણી, ઊવમ્મશીલતા દશા્મિતાં રોમૅવનટક 
નાટકો્ી પણ તરે એટલો જ પ્રભાવિત હતો. તરેનાં ‘Peer Gynt’ સકહતનાં 
કરેટલાંક ઉતકૃષ્ નાટકો આનાં ઉદાહરણરૂપ છરે. સમજિાનું એ છરે કરે ્પલૉટ કરે 
દૃશ્યોની ગૂં્ણીમાં તરે રણી િાર સરિાઇબ અનરે રોમૅવનટક નાટકોનરે અનુસરતો 
હોિા છતાં તરે જુદો ્્યાં પડતો હતો?

સૌપ્ર્મ તો ઇબસન માટરે નાટ્યલરેખન ફ્ત લોકરંજનના હરેતુ માટરે નહોતું. 
તરે તરેની આસપાસની સામાવજક–રાજકી્ય પકરવસ્વત પ્રત્યરે કરેિળ સભાન જ 
નહોતો પરંતુ વ્યવ્ત અનરે સમાજ, બંનરેનરે પીડી રહરેલી સમસ્યાઓનરે નાટકના 
માધ્યમ્ી સમજિા તરેમજ ઉકરેલિાના સામૂકહક વચંતનના ભાગ રૂપરે ્યોગ્ય પ્ર-
વતભાિો આપિા પણ એટલો જ ઉતસુક હતો. આ બાબતરે જ રેમ જ રેમ તરે ગંભીર 
બનતો ગ્યો અનરે જરીપુરાણી નાટ્યશૈલીની ઊણપોનરે ઓળખતો ્્યો તરેમ તરેમ 
તરેનરે સમર્િા લાગ્યું કરે સરિાઇબનાં નાટકોમાં રણી પકરવસ્વત બહાર્ી િાસત-
વિક જીિન જ રેિી ભાસરે છરે ખરી પરંતુ મૂળમાં એ નાટકોની ગૂં્ણી જ િાસતવિક 
કરે માની શકા્ય તરેિી ન્ી. તરેમાં્ી ઊઠતો સૂર કરે સિાદ લૉવલપૉપ જ રેિો ગળો 
છરે જ રે લાંબો સમ્ય ચગળિો ગમરે તરેિો છરે; પરંતુ માણસનરે સહરેજ પણ લાભદા્યી 
ન્ી. રોમૅવનટક નાટકોનાં કહંમત, કદલાસો કરે સાંતિના આપતાં મધમીઠાં વસરપો 
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સામરે ઇબસનનરે ધીરરે  ધીરરે  વતરસકાર ્િા માંડ્ો. અનરે ર્યારરે  પણ શૈલી વિરુદ્ધ 
તરેણરે પોતાની સાકહવત્યક તરેમજ રંગમંચલક્ષી સજ્જતા સંપૂણ્મ રીતરે કરેળિી લીધી, 
રંગભૂવમ પર પોતાનું કરેનદ્રી્ય લક્્ય ર્યારરે  એકદમ વનવચિત કરી લીધું ત્યારરે  તરેણરે 
તરેના સંપૂણ્મ તરેજપ્રકોપ સા્રે ચોકસાઈપૂિ્મક પ્રહારો ક્યા્મ.

ઇબસન સરિાઇબની સકૂલમાં તૈ્યાર ્્યો હોિા્ી બહુ કુશળ કસબી 
(Master Craftsman) છરે. સરિાઇબમાં જ રે ્યાંવત્રક  ‘વમકૅવનકલ’ હતું તરે અહીં 
ઇબસનરે ‘organic’ – જીિંત, પરસપર હરેતુ્ી જોડા્યરેલું – બનાવ્યું. ઇબસનરે ફૉ-
મ્યુ્મલા  બનાિટી ્પલૉટ પર બહુ ભાર નહીં આપતાં પાત્રવિકાસ (character 
development) પર ધ્યાન કરેવનદ્રત ક્યુાં. મોટરે ભાગરે એક જ સ્ળરે રજૂ ્તાં 
તમામ દૃશ્યો દ્ારા આધુવનક નાટકોમાં તરે ‘unity of place’ – ‘સ્ળની એકતા’ 
લઈ આવ્યો. તરેણરે તરેનાં બધાં નાટકોમાં ખૂબ ઝીણિટ્ી ચોકસાઈપૂિ્મક નાટક 
ભજિિા અંગરેનાં માગ્મદશ્મક સૂચનો (stage directions) આપિાની પ્ર્ા પણ 
શરૂ કરી.

ઇબસન અનરે સટ્રીનડબગ્મ બંનરે િાસતિિાદી રંગમંચના સમ્્મ સમકાલીન 
નાટ્યકારો હોિા છતાં ઇબસન તરેનાં નાટકના અંદરના પકરિરેશ(Interior 
Settings)નરે ખૂબ વિચારપૂિ્મક ઝીણિટ્ી આલરેખરે છરે. ઇબસન માટરે મંચ પર 
પડરેલી િસતુઓ – ‘things’ ખૂબ મહતિ ધરાિરે છરે. ઇબસનનરે તરેમાં ખૂબ રસ પડરે 
છરે. તરેનરે મન ચીજિસતુઓ વનજી્મિ હોિા છતાં નાટકનાં પાત્રો સા્રે સંપક્મમાં 
આિતાં તરેની પ્રરેક્ષકો પર પડતી અસર બદલાઈ ર્્ય છરે. પાત્રની બાજુમાં કરે તરેના 
હા્માં રહરેલી િસતુ નટના અવભન્યનરે એક િધારાનું પકરમાણ આપરે છરે. ઇબસ-
નની સરખામણીમાં સટ્રીનડબગ્મનાં નાટકોમાં સાદાઈ છરે. તરેનરે માટરે પાત્રનો વિકાસ 
જ સરળંુ છરે. જ રેમ કરે તરેનું નાટક ‘The Father’ ખાલી સટરેજ પર પણ એટલી જ 
અસરકારકતા્ી ભજિી શકા્ય એમ છરે.

ર્યૉજ ્મ બના્મડ્મ શૉ તરેના ‘Quintessence of Ibsenism’માં ઇબસનની ખૂબ 
પ્રશંસા કરરે  છરે. ઇબસન જીિનની કડિી કઠોર િાસતવિકતાનું આબાદ વનરૂપણ 
કરતો હોિા છતાં તરેનાં નાટકોનું માનિી્ય પાસું એટલંુ બધું સમૃદ્ધ છરે કરે નાટકના 
અંત સુધી પહોંચતા સુધીમાં તરેનો કવિ-આતમા માનિજીિનની લ્યબદ્ધ સૂરાિવલ 
છરેડતો હો્ય તરેિો શાંત, સંિાદી, પ્રગાઢ અનુભિ પ્રરેક્ષકોનરે ્ા્ય છરે. શૉ કહરે છરે કરે 
ઇબસનની ધારણા પ્રમાણરે માણસરે બહાર્ી નહીં પણ ભીતર્ી પોતાનરે મુવ્ત 
અપાિિાની છરે. બહાર્ી તરેમનરે કોઈ આઝાદ ન્ી કરિાનું, અનરે કરરે  તોપણ 
તરેનું કોઈ મૂલ્ય ન્ી – ર્યાં સુધી માણસ સિ્યં પોતાની ભીતર્ી પોતાની ર્ત 
ર્તની રૂકઢ, પરંપરા, ગ્ંવ્, અનરે માનવસક જડતામાં્ી મુ્ત ન ્ા્ય. ઇબસનનું 



િાસતિિાદના અગ્ણી નાટ્યકારો 169

સરળું ધ્યાન માણસની ભીતરની સાફસૂફી પર કરેવનદ્રત હતું. 

ઇબસનનાં નાટકોમાંની રટનાઓ સામાન્ય છરે. પણ તરેનાં પાત્રો સાધારણ 
ન્ી. બધાં પાત્રોનરે (સારા અ્્મમાં) કશાકનું રરેલું િળગરેલું છરે. તરેઓ કોઈ નરે 
કોઈ્ી ‘possessed’ (િશીભૂત ્્યરેલાં) દરેખા્ય છરે. ‘Doll House’ની નાવ્યકા 
નોરા પહાડો સા્રે, ‘The Lady From the Sea’ની અલાઈડા સાગર સા્રે અનરે 
‘Wild Duck’ની હરેડવિગ કાતકર્યા સા્રે ‘obssessed’ છરે. ઇબસનનાં નાટકોનરે 
બીર્ં જગવિખ્યાત નાટકો સા્રે સરખાિતાં એિું લાગરે છરે કરે તરેનામાં સૌંદ્ય્મ અનરે 
સમતુલાનો ્્યાંક અભાિ છરે. તરેના કારણમાં, જ રે ઐવતહાવસક િાતાિરણમાં 
ઇબસનરે લખ્યું તરે પકરબળો કદાચ િધારરે  જિાબદાર હોિાં જોઈએ. ઇબસન પોતરે 
એક મહાન કવિનાટ્યકાર બનિાનું સામથ્ય્મ ધરાિતો હોિા છતાં તરેનરે એ પકર-
બળોનરે લઈનરે જ િાસતિિાદી ગદ્શૈલીમાં નાટક લખિાની ફરજ પડી. અનરે 
પછીના સમ્યગાળામાં આ િાસતિિાદી રંગમંચરે ઇબસનનરે તરેની અસીમ કવિતિ-
શવ્ત અમલમાં મૂકીનરે (શરૂઆતનાં કરેટલાંક નાટકો અનરે પછીનું તરેનું વિખ્યાત 
નાટક ‘Peer Gynt’ વસિા્ય) પદ્નાટકો લખિાનો મોકો જ ન આ્પ્યો. આના 
પકરણામરે ઇબસનની કવિતા, કલપનશવ્ત, પ્ર્યોગશીલતા – બધું અના્યાસરે કંઈક 
અંશરે કંુકઠત પણ ્્યું. જો તરેની કવિતાનરે વિકસિાનો ્યોગ્ય અિસર મળો હોત 
તો તરેની ચરેતના–સંિરેદના–કલપના િધારરે  ખીલીનરે વિસતાર પામી હોત. અનરે એ 
જો શ્્ય બન્યું હોત તો પાછલી ઉંમરરે  ઇબસન જ રે રીતરે હતાશ–વનરાશ ્્યો 
અ્િા એક તરુણ જ રેિી િૈચાકરક અિઢિ સહન કરિાની આિી તરે ન આિી 
હોત. કમનસીબરે શરે્સવપ્યર કરે સોફો્લીઝની ઊંચાઈનરે તરે ન આંબી શ્્યો.

***
ઇબસનનાં રણાં નાટકોમાં િાતા્મ, પાત્રો, સંિાદો, રટનાઓ િગરેરરેમાં ્્યાંક 

નરે ્્યાંક તરેનાં પોતાનાં જીિનનું પ્રવતવબંબ છરે. સમગ્ નાટક તરેમજ તરેનાં પાત્રોના 
સિાભાવિક વિકાસના સંદભ્મમાં ઇબસનની પોતાની ઝંખના, વિચારો કરે માન્ય-
તાઓ વ્ય્ત ્તાં રહરે છરે. જ રેમ કરે તરે માનતો કરે મનુષ્ય માટરે મોટામાં મોટી ઉપ-
લવબધ પોતાની ર્તનરે ઓળખિી, ર્ણિી, પામિી, ‘to realise one’s self’ – 
તરે છરે. તરે્ી જ તરેણરે માણસના વ્યવ્તરડતર પર બહુ મોટો ભાર મૂ્્યો. ઇબસનરે 
નિા પ્રકારના ઉમરાિ (Nobles) બનિા ઉપર ભાર મૂ્્યો. ઇબસનરે કહું કરે જ રેની 
પાસરે પૈસો કરે ઉચચ પદ ન્ી, જ રેઓનું ખાનદાન અમીર-ઉમરાિોનું ન્ી પરંતુ 
જ રેમનામાં પ્રખર બુવદ્ધમતિા, વશષ્ાચાર, ઉચચ કા્ય્મક્ષમતા, સંસકાકરતા, દૃઢ સંક-
લપશવ્ત અનરે શુદ્ધ ચાકરત્ર્ય છરે તરેઓનરે િાસતિમાં ‘Nobles’ તરીકરેનું સનમાન 
મળિું જોઈએ. ઇબસન કહરે છરે કરે ‘Nobles’ એટલરે માત્ર ઉચચ અમીર રરાનાના 
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નબીરાઓ નહીં પણ ‘Nobles’ એટલરે gracious or decent, જ રે સભ્ય-સંસકારી 
હો્ય, ચાકરત્ર્યિાન હો્ય.

ઇબસન સમાજિાદી (socialistic) વિચારધારા ધરાિતી સંસ્ાઓ અનરે 
સંગઠનોમાં વિશ્વાસ મૂકરે છરે. તરે અલગ અલગ કામ કરતી છૂટીછિાઈ ચળિળના 
પક્ષમાં ન્ી. તરે મૂળરે  સમુદા્યિાદી (Collectivist) છરે. સામાવજક હરેતુ ધરાિતાં 
કામોનરે તરે સમૂહમાં, સામુદાવ્યક સિરૂપરે ચલાિિાની કહમા્યત કરરે  છરે. એમાં ધારો 
કરે વનષફળતા મળરે તો સમૂળગી લડત છોડી દરેિી એમ પણ તરે ન્ી કહરેતો. 
ઊલટાનો તરે એિા પ્રવતકૂળ સંજોગોમાં પાછા હટિાનરે બદલરે કહંમતપૂિ્મક એકલા 
લડી લરેિાની િાત કહરે છરે. તરેના જ એક નાટક ‘જનશત્રુ’(‘An Enemy of the 
People’)માં ડૉ. સટૉકમૅન પૂરા સમાજનરે ર્ગ્ત કરી સંગકઠત ચળિળ ચલાિિા 
માંગરે છરે, તરે માટરે સંરષ્મ પણ કરરે  છરે, પણ દરવમ્યાનમાં રણાબધા લોકો સમાજનાં 
સ્ાવપત બળોની પડખરે ્ઈ ર્્ય છરે અનરે ડૉ. સટૉકમૅન એકલા પડી ર્્ય છરે 
પરંતુ તરેમ છતાં પૂરી તાકાત્ી છરેિટ સુધીની લડત આપરે છરે. આમ ઇબસનનરે 
મન સિયોચચ ટોચરે સત્ય વબરાજમાન છરે. સમાજનો સહકાર ન મળરે તોપણ 
સત્યની રક્ષા હર ભોગરે કરિાનો તરે આગ્હ દરેખાડરે છરે. એટલરે જ ઇબસનના મુખ્ય 
પાત્રની કરોડરજુ્જ છરે ‘Fist duty to thyself’. ઇબસન એક સ્ળરે લખરે છરે : ‘No 
man is ever free of responsibility for the society to which he be-
longs or without a share in its guilt’. (કોઈ પણ વ્યવ્ત પોતાની સમાજ 
પ્રત્યરેની ફરજો અદા કરિા્ી અ્િા ત્યાં કશુંક ખોટુ ંઆચરા્યું હો્ય તો તરેના 
અપરાધબોધમાં્ી ્્યારરે્ય મુ્ત રહી શકતો ન્ી.)

સમાજવિજ્ાનની રીતરે ચકાસતાં ઇબસન તરેનાં પાત્રોનાં આલરેખનમાં કરેટલો 
સપષ્ અનરે વનવચિત હતો તરે હકીકત તરેનાં આ વિધાન પર્ી ફવલત ્ા્ય છરે : 
‘My depiction of human characters and human destinies have ar-
rived at the same conclusions as the social-democratic moral phi-
losophers had arrived at by scientific processes.’ (માનિચકરત્રો અનરે 
માનિવન્યવત પરનું મારંુ આલરેખન એ જ વનષકષ્મ પર પહોંચ્યું છરે જ રેના પર 
સામાવજક, જનતાંવત્રક અનરે નૈવતક દાશ્મવનકો લાંબી એિી િૈજ્ાવનક પ્રકરિ્યાઓનરે 
અંતરે પહોંચરેલા.)

કરેટલાક તરજ્ોનું કહરેિું છરે કરે આધુવનક ઇબસન વિ્ટોકર્યન ફવન્મચર, 
પોશાકો કરે ચીજિસતુઓમાં ન્ી. ઇબસનરે સજ વેલી વનસગ્મિાદી કરુણાંવતકાઓ-
(tragedies)નો વિરોધાભાસ એ છરે કરે તરે પોતાની સફળતા માટરે વબનનૈસવગ્મક 
તતિો પર અિલંવબત છરે. એ તમામ સ્ત્રીપુરુષ પાત્રોના વબન-વનસગ્મિાદી 
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પોશાકોની ભીતર ‘વપ્યર વગનટનાં‘ દુષ્ તતિો (trolls, devils િગરેરરે ) રહરેલાં છરે 
જ રેનરે ઇબસન માણસની અંતરચરેતના(inner consciousness)માં પડી રહરેલા પ્રરેત 
તરીકરે ઓળખાિરે છરે. ઇબસન એ પ્રકારનો િાસતિિાદી નાટ્યકાર ન્ી જ રેનરે માટરે 
એમ કહી શકા્ય કરે તરેણરે જીિનમાં્ી નાટક લઈનરે ફરી એ જ નાટક લોકોનરે પરત 
ક્યુાં. નાટકનું અવસતતિ તો ઇબસનના જનમ પહરેલાં પણ હતું જ. એટલરે ઇબસનરે 
લોકોનરે ‘નાટક’ ન્ી આ્પ્યું. હકીકતમાં કહરેિું એ જોઈએ કરે ઇબસનરે લોકવપ્ર્ય 
રંગમંચમાં પ્રાણ ફંૂકી તરેનરે જીિન બક્્યું. ‘He did not give drama back to 
the people but he brought back the life to the popular theatre.’

િાગ્નરરે  કહું હતું કરે સંગીત હૃદ્યનરે, િાણી બુવદ્ધનરે અનરે નૃત્ય શરીરનરે પ્ર-
ભાવિત કરરે  છરે. એટલરે પ્રરેક્ષકોનરે રીઝિિા માટરે રંગમંચ પર આ ત્રણરે્યનો સમનિ્ય 
કરિો જોઈએ. પરંતુ કરેટલાકનરે મતરે કલાનો આ ખ્યાલ ગુણાતમક (Qualitative) 
કરતાં િધારરે  સંખ્યાતમક(Quontitative) ઝોક ધરાિતો લાગરે છરે. ર્યારરે  ઇબસ-
નની બાબતમાં તરેનું નાટક ભલરે સાદું, સરળ અનરે મ્યા્મકદત પરંતુ એક સંપૂણ્મ 
નાટક હતું. ઇબસન મનુષ્યની આંતકરક ચરેતનાનરે એટલી પ્રબળ રીતરે વ્ય્ત કરી 
શ્્યો જ રે આ ્યંત્રિત્ જગતમાં તરેના મૂળભૂત હક્ો માટરે, તરેના ખરા અવસતતિ 
માટરે લડત આપિા હરદમ તૈ્યાર હતો.

ઇબસનનાં નાટકો : આપણરે ત્યાં ગુજરાતના કલાકારોનરે ઇબસનમાં બહુ 
રસ પડ્ો દરેખા્ય છરે. ઇબસનનાં રણાંખરાં નાટકોનાં ગુજરાતી ભાષાંતર–
રૂપાંતર ખૂબ ્્યાં છરે જ રેમાંનાં મોટા ભાગનાં શ્ી જશિંત ઠાકરરે  ભજવ્યાં છરે. 
‘ઢીંગલીરર’ (‘Doll’s House’ અનુ. પ્રાણજીિન પાઠક, ભજિા્યું 1946માં). 
‘હંસી’ (‘Wild Duck’, અનુ. બાબુભાઈ િૈદ્, ભજિા્યું 1946માં), નરબંકા 
(‘Master Builder’, અનુ. િજુભાઈ ટાંક, ભજિા્યું 1953માં), ‘રામદરેિ’ 
(‘Rosmershom’, અનુ. જશિંત ઠાકર, ભજિા્યું 1950માં), ‘પાનખરની ધૂળ’ 
(‘John Gabriel Borkman’, અનુ. િજુભાઈ ટાંક, ભજિા્યું 1982માં), ‘વપ્યર 
વગનટ’ (‘Peer Gynt’, અનુ. દુગવેશ શુ્લ), ‘સાગરરરેલી’ (‘A Lady from the 
Sea’, અનુ. ્યશિંત શુ્લ), ‘ભૂતાિળો’ (‘Ghosts’, અનુ. ગુલાબદાસ બ્ોકર) 
‘લોકશત્રુ’(‘An Enemy of the People’, ગુજરાતીમાં આઈએનટી મુંબઈ દ્ારા 
1985માં ભજિા્યું), િગરેરરેની નોંધ લઈ શકા્ય. આ તમામ નાટકોની વિગતિાર 
ચચા્મ અહીં શ્્ય ન્ી એટલરે આપણરે નમૂનારૂપ ‘ડૉલસ હાઉસ’ વિશરે સારા 
એિા ઊંડાણ્ી અનરે બાકી કરેટલાંક નાટકોની ટૂકંાણમાં ચચા્મ કરીએ.

‘Doll’s House’(1879) : ઇબસનનરે સમજિા માટરે આ વિશ્વપ્રવસદ્ધ 
નાટકના ઊંડાણમાં જઈનરે તરેની ચચા્મ કરિી જરૂરી છરે. આ નાટક એક સત્ય 
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હકીકત પર્ી લખા્યરેલું. પુરુષપ્રધાન સમાજમાં રહરેતી એક સંિરેદનશીલ સ્ત્રી 
પોતાના પવતના વ્યિહાર-િત્મન્ી કરેટલી હદરે પોતાની ર્તનરે પરતંત્ર અનરે 
લાચાર સમજિા લાગરે છરે અનરે પકરવસ્વત અસહ બનતાં કરેિી કહંમત દરેખાડીનરે 
પવતનું રર કા્યમ માટરે ત્યજી ર્્ય છરે તરે નાટકની કરેનદ્રિતથી રટના છરે. આ 
નાટકના અંત બાબતરે એક િા્્ય ખૂબ પ્રવસદ્ધ ્્યું છરે કરે નૉરાએ પવતનું રર 
છોડતી િખતરે જ રે વનચિ્યાતમકતા્ી તરેના રરનું કમાડ િાસ્યું તરેના્ી (મક્મ 
પ્રવતકારના પ્રતીકરૂપ) ઉતપન્ ્્યરેલાં ધિવન-આંદોલનો સમસત ્યુરોપમાં ફરી 
િળાં. અ્ા્મત્ 1880ના દા્યકામાં ‘ડૉલસ હાઉસ’ની ભજિણી ્યુરોપમાં શરૂ 
્્યરેલી ‘નારીિાદી ચળિળ’ માટરેની મુખ્ય પ્રરેરણા બની ગઈ!

‘ડૉલસ હાઉસ’માં એિું શું વિવશષ્ છરે જ રે તરેનરે એક નોંધપાત્ર મૌવલક નાટક 
બનાિરે છરે? એક દલીલ એિી છરે કરે આ નાટકમાં સાચુકલાં પાત્રો સાચુકલી 
પકરવસ્વતમાં મુકા્ય છરે. પણ આ વિધાન સંપૂણ્મ સાચું ન્ી. અગાઉનાં રંગદશથી 
(રોમૅવનટક) નાટકો કરતાં આ નાટકોનાં પાત્રો અનરે પકરવસ્વત બહુ જુદાં ન્ી. 
બધું જ જૂનાં પરંપરાગત કૂડકપટ્ી ભરરેલાં નાટકો જ રેિું જ છરે. નાટકની 
નિીનતા કરે અનોખાપણં ત્યાં છરે કરે રોમૅવનટક નાટકો જ રેિાં કૃવત્રમ, કઠપૂતળી 
જ રેિાં દરેખાતાં આ નાટકનાં પાત્રો એક જ જોરદાર ઝાટકો લાગતાં અચાનક 
જીિંત બની ર્્ય છરે! નાટકનાં પાત્રો અનરે પકરવસ્વત બીબાંઢાળ હોિા છતાં તરેનરે 
બહુપકરમાણી જીિન બક્ષનાર – એક નિા રિાંવતકારી વિચારનો આિરેશપૂણ્મ 
ધક્ો છરે જ રે એકી ઝાટકરે તરે જ પરંપરાગત બીબાંનરે એક અનોખા મૌવલક 
નાટકમાં પલટી નાખરે છરે.

1878માં ઇબસનરે રોમમાં બરેસીનરે આ ક્ાનક પર્ી નાટક લખિાની 
શરૂઆત કરી. એ િખતરે તરેનાં મનમાં વબલકુલ સભાનતા નહોતી કરે તરે મકહલા-
ઓના હક્ો માટરેનું કોઈ રિાંવતકારી નાટક લખિા જઈ રહો છરે! કારણ કરે 19મી 
સદીના અંતમાં કરે 20મી સદીની શરૂઆતમાં લડા્યક બની રહરેલાં મકહલા-સંગ-
ઠનો સા્રે કરે અન્ય રાજકી્ય–સામાવજક સંગઠનો સા્રે પણ ઇબસનનરે લરેિાદરેિા 
નહોતી. અનરે છતાં તરેના આ નાટકનો તીવ્ર પ્રભાિ ્યુરોપની મકહલા-અવધકારોની 
ચળિળ પર પડ્ો. નૉરાના સંિાદો આ સંગઠનો માટરે નારી-મુવ્ત માટરેનાં 
રાજકી્ય ભાષણો બની ગ્યા! છરેલા અંકમાં નૉરાનરે લાગરે છરે કરે પતની તરેમજ 
માતા તરીકરે તરે સંપૂણ્મ વનષફળ નીિડી છરે. આ બંનરેમાં સાચું ક્યું અનરે બનાિટી 
ક્યું તરે ભરેદ પારખિા પૂરતી પણ તરે અશ્ત છરે. તરે પોતાના અનરે તરેના પવતના 
આદશયો િચચરે બહુ મોટુ ંઅંતર જુએ છરે. ઇબસન ભલરે શરૂમાં નારીમુવ્તના 
હરેતુ્ી નાટક લખ્યાનો ઇનકાર કરરે  પરંતુ નાટકની વ્યાપક પ્રવસવદ્ધ બાદ જ રે હદરે 
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વિશ્વભરની પીકડત અનરે દુ:ખી મકહલાઓએ આ નાટકમાં કહરેિા્યરેલી િાતનો 
ઉગ્ પડરો પાડ્ો ત્યારરે  જ ઇબસનરે કબૂલ ક્યુાં કરે તરેણરે અર્ણતાં જ િષયો્ી 
ધરબી રાખરેલી નારીર્વતની િરેદના અનરે ગૂંગળામણનરે પ્ર્મ િાર નાટક દ્ારા 
િાચા આપી છરે.

ઇબસનનું માનિું હતું કરે ‘માનિસભ્યતા કરે સંસકૃવતનરે એકલી સ્ત્રી જ ઉગારી 
શકરે તરેમ છરે. કારણ કરે જગતના બાહ ભ્ષ્ વ્યિહારો સા્રે તરે સીધી રીતરે સંક-
ળા્યરેલી ન્ી. આ દુવન્યાનો પ્રત્યરેક માનિી તરેની પહરેલી તાલીમ કરે સંસકાર તરેની 
મા પાસરે્ી મરેળિરે છરે. એટલરે િાસતિમાં એકલી સ્ત્રીઓ જ સમાજના આધારરૂપ 
સતંભ – ‘Pillars of Society’ બની શકરે તરેમ છરે.’ ઇબસનની દૃઢ માન્યતા હતી 
કરે માણસર્તના અડધોઅડધ સદસ્યો (એટલરે કરે સ્ત્રીઓ) ર્યાં સુધી પરિશ નરે 
પરાધીન હો્ય ત્યાં સુધી માનિસભ્યતા પૂણ્મત: વિકસી ન કહરેિા્ય.

‘ડૉલસ હાઉસ’ સાકહવત્યક કરતાં વિશરેષ એક મહતિપૂણ્મ સામાવજક રટના 
છરે. આ નાટકનરે લઈનરે ર્ગરેલી ઉતિરેજના નારીસિાતંત્ર્યનરે લઈનરે છરે. નાટકની 
નાવ્યકા નૉરા તરેના જીિનમાં વનષફળ રહી છરે. કારણ કરે તરેનરે ્્યારરે્ય પોતાનો 
વિકાસ સાધી શકિાની સિતંત્રતા કરે પસંદગી આપિામાં ન્ી આિી. નાનપણમાં 
તરે વપતાની સંભાળ હરેઠળ રહી અનરે પુખત ્ ્યા બાદ પવતની. બરેમાં્ી કોઈએ તરેનરે 
જગતની વ્યાપક સમજણ આપિી જરૂરી ન સમજી. એટલા માટરે જ તરેના 
પવતની વજદંગી બચાિિા તરે બનાિટી સહીની મદદ્ી બૅનકમાં્ી વધરાણ મરેળિરે 
છરે અનરે પછી છરેતરવપંડી ક્યા્મના ગંભીર આરોપસર ર્યારરે  તરેના પર આફત 
આિી પડરે છરે ત્યારરે  જ તરેનરે ભાન ્ા્ય છરે કરે તરેનરે દુવન્યાદારી શીખિાની જરૂર 
હતી. આ શીખિા–સમજિાનું હિરે તો એનરે ત્યારરે  જ મળરે કરે ર્યારરે  એ તરેના 
પવતના આવધપત્યમાં્ી મુ્ત ્ા્ય જ રેણરે તરેનરે આ ‘ઢીંગલીરર’માં કરેદ કરી રાખી 
છરે. આ ડૉલસ હાઉસમાં રહરેિા માટરે તરેનરે એિું ભરમાિિામાં આવ્યું છરે કરે તરે એક 
સુંદર, મીઠડી, નાજુક પૂતળી કરે ઢીંગલી છરે. તરે કરેિળ તરેના પવતનરે રમિા માટરેનું, 
કદલ બહરેલાિિા માટરેનું એક રમકડુમંાત્ર છરે – કહાગરંુ, િફાદાર, કોઈ જ 
ર્તના સિતંત્ર કદમાગ–વ્યવ્તતિ િગરનું, ચાિી્ી ચાલતું રમકડુ!ં

નાટકનો ત્રીજો અંક એક વચનગારી છરે, એક ઝબકાર છરે, ‘take off’ છરે, 
‘breakthrough’ છરે જ રે સ્ત્રીની સદીઓ્ી બની બનાિરેલી ‘ઇમરેજ’નરે તરેના 
પા્યા્ી હચમચાિી નાખરે છરે. સ્ત્રી ર્ગ્ત બની પહરેલી િાર ગંભીરતાપૂિ્મક 
આતમવનરીક્ષણ કરિા પ્રરેરા્ય છરે. આ માટરેની પ્રા્વમક શરત રૂપરે તરે તરેના વપતા, 
પવત કરે સંતાનોનાં સિરૂપરે રહરેલાં તમામ પ્રત્યક્ષ–અપ્રત્યક્ષ અિલંબનોનરે તોડી 
નાખિા માંગરે છરે. પોતાના અસલી વ્યવ્તતિનરે પહરેલિહરેલી િાર વનરપરેક્ષ રીતરે 
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જોિા–ચકાસિા માંગરે છરે. જ રે સમજ અ્િા fundamental arguments પર તરે 
રર છોડરે છરે તરે – ત્રીર્ અંકની દલીલો – સમગ્ નાટકનાં હાદ્મરૂપ છરે. આ રટના 
દ્ારા પ્રરિવલત ્્યરેલી આગ તરેનરે દઝાડશરે કરે જીિનમાં નિો પ્રકાશ આપશરે તરે 
ભાવિ પર વનભ્મર છરે. તરેની અવતવ્યવ્ત ઉવ્ત કરે ‘મનરે પોતાનરે જ ખબર ન્ી કરે 
મારંુ શું ્ શરે?’ તરેના મનની most desperate condition દશા્મિરે છરે. તરે કંઈ પણ 
કરિા, ્્યાં્ય પણ જિા તૈ્યાર છરે પણ અહીં આ રરમાં તરેનું મન ભરાઈ ગ્યું 
છરે. નૉરાની આ મન:વસ્વત નૉરાના દૃવષ્કોણ્ી સમજિાની જરૂર છરે. નૉરાની 
ત્રીર્ અંકની દલીલોમાં સ્ત્રીનું વ્યવ્ત તરીકરેનું ગૌરિ અનરે મૂળભૂત સિતંત્રતા 
કરેનદ્રસ્ાનરે છરે. અનરે તરેના મનમાં ભડકરેલી વચનગારી એક એિો પવિત્ર અવગ્ન છરે 
કરે જ રે નૉરાનાં જીિનમાં આગ અનરે અરાજકતા નહીં પણ વન:શંકપણરે પ્રકાશ જ 
પા્રશરે એિો સપષ્ સંદરેશ નાટકના અંતમાં મળરે છરે.

‘સરિાઇવબ્યન ટકૅવનક’ અનરે પાત્ર રિોગસટાડનું ઓવચંતું હૃદ્યપકરિત્મન ગળરે 
ઊતરરે  એિું ન લાગિા છતાં આ નાટકમાં એક જબરદસત શવ્ત છરે. નૉરાની 
સામાન્ય માનિી્ય ભૂલ પરતિરે નૉરાના પવત હરેલમરનું કઠોર િલણ અ્િા હરેલમ-
રના સિા્થી િલણ પરતિરે નૉરાનો તીવ્ર આરાત પ્રરેક્ષકનરે સહજ સિીકા્ય્મ લાગરે 
છરે. પરંતુ એટલામાત્ર્ી નૉરાનો હરેલમર પ્રત્યરેનો પ્રરેમસંબંધ વનમૂ્મળ ્ઈ ર્્ય, 
નૉરા તરેનાં બાળકોનરે ત્યજી ર્્ય તરે બહુ જલદી્ી માન્યામાં આિતું ન્ી. (એ 
પાછળ પણ કદાચ સ્ત્રીઓ પ્રત્યરેની આપણી પોતાની જ પરંપરાગત માન્યતાઓ 
કરે અપરેક્ષાઓ કારણભૂત હો્ય!) ઇબસનરે નૉરામાં પ્રાંતી્ય સતરરે  જીિતી સામાન્ય 
સ્ત્રી તરીકરેની શવ્ત અનરે બુવદ્ધચાતુ્ય્મ મૂકરેલાં જ છરે જ રેના બળ ઉપર તરેના પવતનું 
સિાસથ્ય અનરે જીિન બચાિિા વ્યિવસ્ત રીતરે લોન પર પૈસા મરેળિરે છરે. અનરે 
સા્રે સા્રે ્્યારરે્ય દરેિું નહીં કરિાના, ્્યાં્ય્ી પૈસા ઉધાર નહીં લરેિાના તરેના 
પવતના વન્યમનરે ર્ળિિા, પવતનું આતમગૌરિ ટકાિી રાખિા બધા જ બનતા 
પ્ર્યતનો કરરે  છરે. આમ કરિા જતાં તરેના પવતનરે ર્ણ ન ્ઈ ર્્ય તરેની પણ ખાસ 
કાળજી રાખી ચાલાકીપૂિ્મક ગુતિ રીતરે દરેિું ભરપાઈ કરિાની જોગિાઈ કરરે  છરે. 
આિી કાબરેલ સ્ત્રી ગમરે તરેટલી વબનઅનુભિી હો્ય તોપણ એટલું તો ર્ણી જ 
ગઈ હો્ય કરે તરેનું લગ્ન હિરે તકલાદી બની ગ્યું છરે અનરે પોતાની ર્તરે સિતંત્ર 
બન્યા િગર હિરે એક પણ મનધા્યયો વનણ્મ્ય લઈ શકિાનો અવધકાર તરેનરે 
મળિાનો ન્ી.

આ નાટક એક િાત તો ચોક્સપણરે સપષ્ કરરે  છરે કરે બનાિટી સહીની 
રટનાનરે બાદ કરતાં – તરેણરે તરેના લગ્નજીિનમાં હંમરેશાં ઢીંગલીની જ રેમ િત્મિાનો 
દરેખાિ ક્યયો છરે (જ રે પ્રકારનું િત્મન કદાચ તરેની પાસરે્ી અપરેવક્ષત હતું.) પરંતુ 
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પછીની રટનાઓ પુરિાર કરરે  છરે કરે ‘ડૉલસ હાઉસ‘માં રહરેતી આ ‘ઢીંગલી’ 
તરેનામાં અર્ણપણરે રહરેલી સુપુતિ શવ્ત (potential) મુજબ ખરરેખરમાં 
‘ઢીંગલી’ ન્ી. નૉરાનું રર અનરે બાળકોનરે છોડી જિું કદાચ પહરેલી નજરરે  
વબલકુલ અસિીકા્ય્મ ન્ી લાગતું. કારણ કરે ઇબસનરે પ્રતીવતકર લાગરે તરેિા જડ-
બરેસલાક સંજોગો ઊભા ક્યા્મ છરે. અંતમાં પણ ઇબસન સમાધાન–સમજૂતીનાં 
દ્ાર હંમરેશાં માટરે બંધ કરી દરેતો ન્ી. ર્યારરે  તરેની પૂતળી તરેની પાસરે્ી છીનિી 
લરેિામાં આિરે છરે ત્યારરે  કદાચ હરેલમર રરનો સિા્થી – અહંકરેનદ્રી સિા્મવધદરેિ ન 
બની રહરેતાં બીજુ ંકંઈક સારંુ બનરે તરેિી ઉતકટ આશા સરેિરે છરે. અનરે જો આિો 
કોઈ ચમતકાર સર્્મ્ય તો નૉરા–હરેલમરનો િૈિાકહક સંબંધ કદાચ િધુ પ્રતીવતકર 
અનરે મજબૂત ભૂવમકા પર પુન: જોડા્ય. આ શ્્યતા જોતાં કહી શકા્ય કરે આ 
તલાક ન્ી પણ ્ોડા સમ્ય પૂરતું જુદાં પડિાનું છરે – ‘a separation rather 
than a divorce’. રણા વિિરેચકો માનરે છરે કરે નાટકમાં રહરેલા સામાવજક સંદભ્મનરે 
બાદ કરતાં જગતનાં શ્રેષ્ઠ નાટકોનાં લક્ષણો આ નાટક ન્ી ધરાિતું.

‘Ghosts’(1881) : વનસગ્મિાદી નાટકના શ્રેષ્ઠ નમૂનારૂપ બરે નાટકોએ 
ઇબસનનરે વિશ્વભરમાં ખ્યાવત અપાિી તરેમાં એક ‘Doll’s House’ અનરે બીજુ ં
‘Ghosts’. ્યુરોપમાં ‘Ghosts’ની ઠરેર ઠરેર ્ ્યરેલી ભજિણીઓએ તરે કાળરે સમાજ 
તરેમજ શાસનમાં બરેઠરેલાઓમાં જબરો ઊહાપોહ મચાિી દીધરેલો અનરે રણરે સ્ળરે 
નાટક પર પ્રવતબંધ પણ લગાિી દરેિામાં આિરેલો. જમ્મનીના સમીક્ષકોએ આ 
નાટકનરે ‘a revolutionary play with destructive tendencies’ ગણાિરેલું. 
આ નાટકની વિસફોટક રજૂઆતરે એવમલ ઝોલા, ઓટૉ બ્ાહમ, ્યુિાન ર્યૉજ ્મ 
બના્મડ્મ શૉ જ રેિાઓનરે હચમચાિી મૂકરેલા. તરેમ છતાં આ નાટક બાદ વબ્ટનરે ઇબસ-
નનરે નાઇટહૂડનો વખતાબ આપરેલો.

આ નાટક લખતી િખતરે ઇબસન પ્રબળ રીતરે ઝોલાના પ્રભાિ હરેઠળ હતો. 
ઝોલાએ િણ્મિરેલ િારસો અનરે િાતાિરણની સંતાનો પર પડતી અસરો તરેમજ 
તરેની િૈજ્ાવનક સમજૂતી ઇબસનનરે તરેનાં નાટકોની વિષ્યપસંદગી અનરે પાત્રાલરેખ-
નોના વિકાસમાં બહુ ઉપ્યોગી લાગી. રોગ અ્િા શારીકરક–માનવસક નબળા-
ઈઓ (heredity and disease) અનરે વિકૃવતઓ માણસનરે િારસામાં ઊતરી 
શકરે છરે એ પ્રકારની વનસગ્મિાદી સમજૂતીનરે તરેણરે આ નાટકમાં સ્ાન આ્પ્યું. આ 
નાટક દ્ારા ઇબસન નાટકની બાંધણી કરે માળખાનરે પણ કુદરતી રીતરે વિકસિા 
દરેિાના મતનો હતો જ રેનરે તરે ‘natural dramaturgy’ કહરે છરે. આ સંદભવે તરે 
્પલૉટનરે બહુ મહતિ ન્ી આપતો. તરેિી જ રીતરે નાટકમાં જ રેનરે રટનાઓ કહરે છરે 
તરેનરે પણ ઇબસન નાબૂદ કરિા માંગરે છરે. (જોકરે તરેમ છતાં આ નાટકમાં ્યોગાનુ-
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્યોગ બનતી રટનાઓ – coincidences – સજ ્મિાનો મોહ તરે છોડી શ્્યો ન્ી! 
જ રેમ કરે નાટકમાં અંતરે ્તો આગનો બનાિ, રરે વગના અનૌરસ સંતાન છરે તરે રહ-
સ્યનું ખૂલિું, ઑસિાલડનરે મળરેલો િારસાગત ર્તી્ય રોગ િગરેરરે  ્યોગાનુ્યોગ 
હોિા છતાં નાટકના સંદભવે કુદરતી, સિાભાવિક લાગરે છરે, એટલરે જ કરેટલાક 
વિિરેચકોએ ઇબસનના વનસગ્મિાદનરે ‘controversial naturalism’ કહો છરે.) 
ઇબસન એક જ બાબત પર જોર આપિા ઇચછરે છરે કરે નાટકની નાવ્યકા વમવસસ 
એવલિંગનો પવત ચાકરત્ર્યમાં ભલરે હલકો હો્ય, એવલિંગનું ત્યારનાં સામાવજક 
નૈવતક બંધનોનરે આધીન ્િું – તરેમાં જ આગળ પર તરેના જીિનમાં આિી 
પડનારી આફતોનાં બીજ રહરેલાં છરે.

પરેસટર મરેનડસ્મ એક જ િષ્મમાં લગ્નજીિનમાં્ી પાછા ફરિાનાં વમવસસ 
એવલિંગનાં પગલાંનરે અકુદરતી (unnatural) તરેમજ અનૈવતક ગણાિરે છરે. તરે કહરે 
છરે કરે એવલિંગરે તરેનો પવત દુરાચારી હોિા છતાં તરેની સા્રે જ રહરેિું જોઈએ. 
આની સામરે ‘ડૉલસ હાઉસ’ની િાત કરીએ તો તરેમાં નૉરાનો પવત હરેલમર કોઈ 
જ રીતરે દુરાચારી ન હોિા છતાં્ય નૉરા પોતરે પરિશ–પરાધીન હોિાના તીવ્ર 
અનુભિનરે કારણરે રર છોડી ર્્ય છરે. ર્યારરે  અહીં્યાં’ એવલિંગનો પવત દુરાચારી 
હોિા છતાં પાદરીની સલાહ માનીનરે એવલિંગ ફરી્ી શ્વશુરગૃહરે પાછી ફરરે  છરે. 
આમ ખરંુ જોતાં તો નૉરાના રર છોડિા કરતાં એવલિંગ દ્ારા દુરાચારી પવતના 
રર પાછા ફરિાની રટના િધારરે  અકુદરતી, અનૈવતક અ્િા અવનચછની્ય છરે. 
સમાજ રે પ્રસ્ાવપત કરરેલાં નૈવતક ધારાધોરણોનરે સિીકારીનરે એવલિંગ તરેના પવત 
સા્રે પુન: જોડા્ય છરે અનરે 18 િષ્મ જ રેટલું લાંબું લગ્નજીિન વિતાિરે છરે. આ નાટક 
એવલિંગરે સહન કરરેલી પીડા અનરે દુ:સિ્પનોની કરુણ ક્ા આલરેખરે છરે. વજદંગી-
ભર પીછો કરનારા અનરે વજદંગીનરે ધૂળધાણી કરી નાખનારા આિા મૃતપ્રા્ય 
આદશયોનરે વમવસસ એવલિંગ ‘Ghosts’ – ભૂતાિળ કહરે છરે.

િારસાગત રોગ જ રેિા સાધારણ વિષ્યનરે ઇબસનમાં રહરેલો કવિ ગ્ીક ટ્રજૅ રે-
ડીમાં રહરેલ દુષકૃત્યનાં ફળ રૂપરે (poetic justice) પલટી નાખરે છરે. વમવસસ 
એવલિંગનું રર ર્ણરે કરે ‘Haunted House’ (ભૂવત્યું રર) હો્ય તરેિું િાતાિરણ 
સજી્મ ઇબસન ઑરરે વસટ્યન નાટ્યત્ર્યી (triology) અનરે સૉફા્લીઝના ‘ઇકડપસ 
રરે્સ’ની ્યાદ અપાિરે છરે. ‘બ્ાનડ’ અનરે ‘વપ્યર વગનટ‘નો કવિ ઇબસન આ 
નાટકમાં સામાવજક સુધારક તરીકરે ઊપસરે છરે. વમવસસ એવલિંગના પવતના 
દુરાચાર દ્ારા પરેદા ્તાં અનૌરસ સંતાનો અનરે સામરે તરેના જ પૈસાની મદદ્ી 
એક પાદરીએ ઊભો કરરેલો અના્ાશ્મ. આમ અના્ાશ્મ સામાવજક તરેમજ 
ધાવમ્મક દંભ અનરે અનૈવતકતાનું જ ન્યુાં પ્રતીક બની રહરે છરે. અલબતિ નાટકના 
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અંતરે બળીનરે ભસમ ્તા અના્ાશ્મનરે જોઈનરે વમવસસ એવલિંગનરે જરૂર ્ોડીક 
શાતા ઊપજ રે છરે કારણ કરે િાસતિમાં એ અના્ાશ્મ તરેના પવતના દુરાચરણનાં 
જ એક પ્રતીક સમો હતો!

આમ આ નાટકમાં ઇબસનરે ઠરેર ઠરેર પ્રતીકો િાપ્યાાં છરે. નાટકનું શીષ્મક 
‘Ghosts’ જ સૌપ્ર્મ પ્રતીકાતમક છરે. પાદરી દ્ારા વ્ય્ત ્તા જરીપુરાણા 
નૈવતક આદશયો ‘ભૂતાિળ’ છરે, વમસટર એવલિંગરે પુત્ર ઑસિાલડનરે િારસામાં 
આપરેલો ર્તી્ય રોગ ભૂતાિળ છરે, ઑસિાલડનું રરે વગના સા્રેનું દુરાચરણ 
ભૂતાિળ છરે અનરે અના્ાશ્મનું અવસતતિમાત્ર એક ભૂતાિળ છરે. આ સંદભવે 
વમવસસ એવલિંગનો એક સંિાદ બહુ સૂચક છરે. પરેસટરનરે સંબોધતાં તરે કહરે છરે : 
‘આપણાં સૌની અંદર ર્ત ર્તની ભૂતાિળો ભરી પડી છરે. ફ્ત આપણાં 
માતાવપતા તરફ્ી િારસામાં મળતી સારી-નરસી બાબતો જ આપણી અંદર 
ન્ી હરતી–ફરતી. પોતાનું અસલી સતિ અનરે અ્્મ ગુમાિી બરેઠરેલા અનરેક 
વિચારો અનરે િષયો્ી વનષપ્રાણ ્ઈ ચૂકરેલી જરીપુરાણી માન્યતાઓ પણ આપણી 
ભીતર ધરબાઈનરે પડી છરે. તરેમાં કોઈ જ પ્રાણ કરે ઊર્્મ હિરે બચ્યાં ન્ી. અનરે 
છતાં્ય આપણરે તરેનરે િષયો્ી છાતીએ િળગાડીનરે બરેઠા છીએ. તરેનરે તતકાલ ઉખરેડીનરે 
દૂર ફેંકી દરેિાની કહંમત પણ આપણરે દરેખાડી શકતા ન્ી. ર્યારરે  ર્યારરે  હંુ િત્મ-
માનપત્રોમાં અલગ અલગ સમાચારો િાંચું છુ ંત્યારરે  ત્યારરે  તરેમાં છપા્યરેલી પ્રત્યરેક 
પંવ્તઓની િચચરે મનરે આ પ્રકારની ભૂતાિળો હરતી–ફરતી દરેખા્ય છરે.’

‘Enemy of the People’ (1882) : આ નાટક સામાવજક–રાજકી્ય 
સંદભ્મ પર લખા્યું છરે અનરે તરે વિષ્ય પર જ ઇબસન તીખી ટકોર કરરે  છરે. નાટકમાં 
બરે ભાઈઓ છરે  એક ડૉ્ટર છરે અનરે બીજો નગરપાવલકાનો અવધકારી છરે. 
શહરેરનાં જળાશ્યનું પાણી દૂવષત ્્યાનો ડૉ્ટર કરપોટ્મ આપરે છરે. આ કરપોટ્મ 
ર્હરેર ્ા્ય તો નગરપાવલકાની આબરૂ ર્્ય, અવધકારી પદરે રહરેલા ભાઈની 
રાજકી્ય કારકકદથી પર પ્રશ્ા્્મ લાગરે, લોકોમાં ભ્ય અનરે આશંકા ફરેલા્ય િગરેરરે  
કારણોસર નગરપાવલકા ડૉ્ટરના જળ-અશુવદ્ધ અંગરેના અહરેિાલનરે ર્હરેર ્િા 
દરેતી ન્ી. ડૉ્ટર મૂંઝા્ય છરે. પ્રર્નરે મરિા શી રીતરે દરેિા્ય? તરે છાપામાં આપરે 
છરે તો છાપાનો માવલક પણ રાજકારણીઓનો જ મળવત્યો હોિા્ી સમાચાર 
છાપિાનો ઇનકાર કરરે  છરે. અંતરે કોઈ માગ્મ ન રહરેતાં ડૉ્ટર ર્હરેરસભાનું 
આ્યોજન કરરે  છરે અનરે પ્રર્ સમક્ષ જળ અશુદ્ધ ્્યાની અનરે તરેનો ઉપ્યોગ 
સિાસથ્ય માટરે હાવનકારક હોિાની ગંભીર ચરેતિણી આપરે છરે. સામરે તરેનો ભાઈ 
તરેની વિરુદ્ધ બીજી સભાનું આ્યોજન કરરે  છરે અનરે બહુમતી્ી તરેનો ભાઈ ડૉ્ટર 
સમાજનો શત્રુ હોિાની દરખાસત મૂકરે છરે. ઇબસનરે આ નાટકના સંબંધમાં એક 
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િાર કહરેલું કરે ‘He had lost faith in the people that they could bear 
the burden of full truth.’

નાટકના કરેનદ્રમાં રહરેલું દૂવષત જળ સામાવજક બૂરાઈઓ તરેમજ સડાનું 
પ્રતીક છરે. દૂવષત જળ પોતરે જ સમાજમાં વ્યાપરેલા ભ્ષ્ાચારનું, સામાન્ય 
જનતામાં રહરેલાં નૈવતક મૂલ્યોનું અધ:પતન સૂચિરે છરે. દરરેક સમ્યરે દોષારોપણ 
માટરે રાજકારણમાં આિાં પ્રતીકો શોધિાં પડરે છરે. લોકોની લાગણી ભડકાિી, 
તરેમનરે ગરેરમાગવે દોરી કૃવત્રમ રીતરે બહુમતી ઊભી કરિામાં આિરે છરે. ઇબસન 
લોકશાહીમાં ટોળાંઓનરે કાચી સામગ્ી (raw material) ગણાિરે છરે જ રેનરે 
સમાજના ડાહા આગરેિાનોએ કરેળિિા પડરે છરે. પરંતુ પોતાનો સિા્્મ સાધિા 
કરેટલાંક મા્ાભારરે  તતિો ટોળાંઓનો કરેિળ ‘mob’ તરીકરે જ ઉપ્યોગ કરી ર્ણરે 
છરે. આની સામરે બીર્ એિા પણ લોકો હો્ય છરે જ રેઓ ટોળાંમાં્ી લોકશાહીનરે 
ઉપકારક એિા ‘people’નું વનમા્મણ કરરે  છરે. ડૉ. સટૉકમરેન આ પ્રકારના િગ્મનો 
જનપ્રવતવનવધ છરે. કહરેિા્ય છરે કરે ‘Ghosts’ નાટકની ભજિણી સામરે જ રે પ્રકારરે  
વ્યાપક ઊહાપોહ ઊઠો તરેના જિાબ રૂપરે ઇબસનરે આ નાટક લખરેલું. ઇબસન 
અભણ, ભોળા, શ્દ્ધાળુ, લાગણીશીલ િગરેરરે  પ્રકારના લોકોનરે જુદા જુદા સતરરે્ી 
અપીલ કરરે  છરે. અરાજકતાિાદીઓ્ી માંડીનરે રૂકઢિાદીઓ અનરે લોકતંત્રમાં 
શ્દ્ધા રાખનારા સુધીનાઓએ આ નાટકનો િખતોિખત ઉપ્યોગ ક્યયો છરે.

‘Peer Gynt’ (1867) : ‘વપ્યર વગનટ’ (કરેટલાક ‘વપ્યર વજનટ’ ઉચચાર 
પણ કરરે  છરે.) ઇબસનનું એક મહાન નાટક છરે. આ નાટક િાસતિિાદની પરેલરે 
પારનું નાટક છરે. તરેમાં િાત તો સામાન્ય માનિીની જ છરે પણ સમગ્ પ્રસતુવતશૈલી 
કાલપવનક, કાવ્યાતમક એટલરે કરે અ-િાસતવિક છરે જ રેમાં ભરપૂર કલપનો છરે, રૂપકો 
છરે, ગીતો છરે, ફૅનટસી છરે તરેમજ અસંખ્ય પાત્રો છરે. તરેની ભવ્ય કારકકદથીના સંદ-
ભ્મમાં આ નાટક એક પ્ર્યોગ(experiment) જ ગણી શકા્ય. ઇબસનના પોતાના 
મતરે પણ આ નાટકની શૈલી પોતાનરે માટરે તરેમજ એ ્યુગ માટરે અનુકૂળ નહોતી. 
તરેનો આ મત નીચરેના ફકરામાં વ્ય્ત ્ા્ય છરે. 

‘વપ્યર વગનટ’ પદ્માં જ લખા્યું હોિા છતાં ઇબસનનરે લરેશમાત્ર પણ શ્દ્ધા 
ન્ી કરે ભવિષ્યની રંગભૂવમ પર પદ્નરે કોઈ ગૌરિભરેર સ્ાન મળશરે. ‘વપ્યર 
વગનટ‘માં પદ્શૈલી (verse) િાપ્યા્મ છતાં પાછળ્ી ઇબસન તરેનરે માટરે ભારરે  
હતાશ કરે નાસીપાસ ્્યો હો્ય તરેિું લાગરે છરે. પદ્ પરના ઇબસનના વિચારો તરેના 
જ શબદોમાં િાંચો : ‘Verse has been the most injurious to dramatic 
art. It is improbable that verse will be employed to any extent 
worth mentioning in the drama of the future, the aims of the dra-
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matists of the future are almost certain to be incompatible with it. 
It is therefore doomed.’

‘વપ્યર વગનટ’ આકદકાળ્ી ચાલ્યા આિતા માનિી્ય સંરષ્મનું નાટક છરે. 
મનુષ્યનાં સિ્પનો, આદશયો, એષણાઓ, ઇચછા અનરે િાસનાઓ, આકાંક્ષા અનરે 
મનોર્ો, અનરે આ બધાં માટરે માણસ તરફ્ી કરિામાં આિતાં પ્ર્યતનો, સંરષયો 
અનરે મ્ામણો ત્ા ખાસ તો માણસની કહંમત અનરે પુરુષા્્મ. આ ઉપરાંત 
માણસનરે િરેઠિી પડતી હતાશા –વનરાશા, એકધારી વનષફળતાઓ, માણસની 
પોતાની પણ મ્યા્મદાઓ અનરે નબળાઈઓ. ‘વપ્યર વગનટ’ એક અવતવિશાળ 
ફલક પરનું, મનુષ્યની પોતાની ર્તનરે જ સાચા અ્્મમાં પામિાની–ઓળખિાની 
સદાકાળની જદ્ોજહદ્માં્ી નીપજતું મહાનાટક છરે. આખા્ય નાટકની શૈલી 
રૂપકાતમક, પરીક્ા સમી, કાલપવનક અનરે અર્્યબીભરી છરે. એક 
‘Metaphorical fantasy’ જ સમજી લો. તરેમાં ્ોકબંધ ગરેલગમમત પણ છરે 
અનરે કાજલરરેરી કરુણતા પણ. નાટકમાં ઉપલા સતરરે  હંસીમર્ક અનરે ગ્પપાબા-
જી ચાલરે છરે પણ ભીતરમાં જીિનનું ઊંડુ ંવિશાળ દશ્મન છરે.

વપ્યર વગનટ તરેના સંરષ્મ દરવમ્યાન સાચા–ખોટા, ઉવચત–અનુવચત, 
નૈવતક–અનૈવતક અનરેક પ્રકારના ધંધા કરરે  છરે. અંતમાં ર્યારરે  બટન રડનારો 
વપ્યર વગનટનરે ભઠ્ીમાં ગાળી નાખી તરેનો આતમા કાઢી લરેિાની િાત કરરે  છરે ત્યારરે  
વપ્યર તરેનો વિરોધ કરરે  છરે. બટન રડનારો કહરે છરે કરે ઊકળતા ચરુમાં ઓગળી 
જઈનરે વપ્યર વગનટરે કશું જ ગુમાિિાનું ન્ી. આ દૃશ્યમાં જીિનની દાશ્મવનકતા 
વ્ય્ત ્ા્ય છરે. ઇબસન ્યાદ અપાિરે છરે કરે વપ્યર વગનટ પોતાના આ જનમમાં 
પૂરો વપ્યર વગનટ પણ ન્ી બની શ્્યો. તરેણરે પોતાનું સાચું વ્યવ્તતિ ર્ણ્યું કરે 
ખીલવ્યું જ ન્ી. વપ્યર વગનટ પર આરોપ છરે કરે તરેણરે તરેના ભાગ્યનરે વનષફળ 
બનાવ્યું છરે, અનરે તરેની સર્ એક જ છરે કરે તરેનરે ભઠ્ીમાં નાખી ઓગાળી નાખિો. 
છરેિટમાં ઇબસન સૂત્ર આપરે છરે. ‘સિ્યંસંપૂણ્મ બન.’ બીર્ઓની નબળાઈઓ પર 
હસતાં પહરેલાં તારી નબળાઈઓનરે દરેશિટો આપ. બીજુ ંઅ્્મરટન એ પણ ્ઈ 
શકરે કરે ‘તમરે છો તરેિા ્ાઓ. પ્રભુની પ્રવતકૃવત બનો. પરંતુ પ્રભુની ઇચછા શી 
હો્ય? માણસરે જ તરેની કલપના કરિી રહી. પરંતુ આ કલપના અધૂરી કરે ખોટી 
નીિડરે  તો?’ ઇબસન કહરે છરે, ‘કલપનાનો અભાિ જ શરેતાનનરે તક આપરે છરે.’

‘Wild Duck’(1884) : આ નાટકમાં ઇબસન વનસગ્મિાદ્ી દૂર જઈ 
પ્રતીકિાદ પ્ર્યોજ રે છરે જ રે રંગદશથીિાદીઓ તરેમજ અવભવ્યવ્તઓનરે પણ વપ્ર્ય 
હતો. નાટક ગ્રેગર અનરે હીલમર નામના બરે વમત્રોની ક્ા આલરેખરે છરે. ઇબસન 
અહીં્યાં બહુ ગંભીર સિાલો ઊભા કરરે  છરે. જીિનમાં ભૂતકાળનરે ઉખરેળિા્ી, 



180 મરેરાણીચકરત

સતત લરેખાંજોખાં ક્યા્મ કરિા્ી અંતમાં હા્ શું લાગરે છરે? જ રેનરે તમરે પાકરિાકરક 
સુખ ગણો છરે તરેની બુવન્યાદ કઈ છરે? અસત્ય, દંભ, બનાિટ અનરે છરેતરવપંડી? 
પરંતુ ધારો કરે લાંબા પ્ર્યતનોના અંતરે સુખ મળી ગ્યું અનરે પછી ખબર પડી કરે એ 
સુખ સુખ ન્ી પણ નરી બનાિટ છરે, જૂઠ છરે, ભ્મણા છરે, તો એ મરેળવ્યાનો 
ફા્યદો શો? પરંતુ સામરે સત્યનરે જીરિિું પણ બહુ કપરંુ છરે. એટલરે જ ગ્રેગર 
ર્યારરે  એકડાલનરે સાચી િાત કહી દરે છરે ત્યારરે  એકડાલનું જીિન િરેરણછરેરણ ્ઈ 
ર્્ય છરે! ઇબસન કહરે છરે કરે ‘Ideal and illusion are the same.’ ડૉ. રરે વલંગ 
ગ્રેગરનરે સંબોધીનરે કહરે છરે : ‘Don’t use that foreign word ‘ideals. We 
have the excellent native word ‘lies’.’

ઇબસન માનરે છરે કરે માણસ િાસતિમાં માણસ જ છરે, દરેિ ન્ી; તમામ 
નબળાઈઓ અનરે ઊણપો્ી ભરરેલો માટીપગો માણસ. પ્રરેમની સાવબતી માટરે શું 
બવલદાનની અપરેક્ષા કરિાની? જગંલી બતક – ‘wild duck’ એકલું છરે, રા્યલ 
છરે, કહડિીગ પણ આંખરે્ી નબળી અનરે હૃદ્ય્ી દુભા્યરેલી છરે. વપતૃપ્રરેમ્ી તરે 
જીિનભર િંવચત રહી છરે. અંતરે જગંલી બતકની જ રેમ તરે પણ મોતનરે ભરેટરે છરે. 
અમરેકરકામાં વિવલ્યમ આચ્મર અનરે તરેના વમત્રોએ ‘wild duck’નું પ્રતીક જુદાં 
જુદાં પાત્રો પર લાગુ પાડિાના પ્ર્યતનો ક્યા્મ છરે પણ તરેમાં જિાબદાર સિ્યં 
ઇબસન જ છરે. આ નાટકમાં બતક તૂટીફૂટી વનરાશ વજદંગીનું પ્રતીક છરે જ રે સૌ્ી 
િધુ કહડિીગનરે લાગુ પડરે છરે. હીલમરની પોતાની વજદંગી પણ એક રા્યલ, 
બીમાર, બંદી પક્ષીનું પ્રતીક જ છરે જ રે તરેની પુત્રીનું બવલદાન લરે છરે. તરેિી જ રીતરે 
હીલમર તરેની પતની જીનાનરે પણ બતક ગણરે છરે. કારણ કરે જીનાનરે તરેના શરેઠરે (વમ.
િલવે) જ બરેઆબરૂ કરી હીલમર જોડરે પરણાિી દીધી છરે. રા્યલ બતકનું પ્રતીક 
હીલમર વપતા એકડાલ સા્રે પણ સુસંગત છરે જ રેનરે વમ. િલ્મ દ્ારા પારાિાર 
નુકસાન પહોંચ્યું છરે. રણા સમીક્ષકો ‘Wild Duck’નરે ઇબસનનું શ્રેષ્ઠ નાટક ગણરે 
છરે. Best in naturalistic style.

ઇબસનનાં નાટકોએ લોકવપ્ર્ય રંગભૂવમની શુષક, પ્રાણહીન, કૃવત્રમ પરંપરા-
માં પ્રાણનો નિસંચાર અિશ્ય ક્યયો પણ ઇબસનનાં નાટકો ધંધાદારી રીતરે લોક-
વપ્ર્ય બન્યાં નહીં. તરેની મોટા ભાગની રજૂઆતો મ્યા્મકદત િગ્મ પૂરતી જ ્ઈ. 
ઇબસન તરેનાં નાટકો ‘લોકો તરફ’ લઈ જિાનરે બદલરે ‘પોતાના તરફ’ લઈ ગ્યો. 
તરેની અવભવ્યવ્ત બહારની બાજુએ નહીં, અંદરની બાજુએ હતી. અગાઉ 
જણાવ્યું તરે પ્રમાણરે ક્ન નહીં પણ આતમક્ન. તરેના નાટક ‘Peer Gynt’માં 
એક પાત્ર બોલરે છરે, ‘Be whoever you are’ or ‘Be yourself.’ ઇબસનનાં 
નાટકો નિા ઊગી રહરેલ ્યુગનાં નાટકો નહોતાં. પરંતુ જૂનીપુરાણી, હતાશ ્ઈ 
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ગ્યરેલી, હારરેલી-ભાંગરેલી માનિસભ્યતાનાં નાટકો હતાં. 19મી સદીના અંતભાગરે 
લખા્યરેલ ઇબસનનું નાટક આતમવનરીક્ષણનું, ઢળતા ્યુગનું, બદલાઈ રહરેલી મા-
નિસંિરેદનાનું અનરે છતાં્ય અનરેકગણં સશ્ત અનરે ઉકરેલિી ગમરે તરેિી જકટલતા-
ઓ્ી ભરરેલું નાટક હતું. દરરેક સમ્યરે િાિણી પછી લણણીનો ગાળો આિરે છરે. 
ર્યારરે  ઇબસનનો ગાળો રણી બધી રીતરે શરૂઆતનો નહીં પણ અંતનો હતો. 
ઇબસનરે ર્તરે નોંધ્યું છરે : ‘એિું કહરેિા્યું છરે કરે ્યુરોપની રંગભૂવમ પર નિો ્યુગ 
સજ ્મિામાં મેં બહુ મોટુ ં્યોગદાન આ્પ્યું છરે. પણ હંુ તો ઊલટાનો એિું માનું છુ ં
કરે આ ગાળો કરેિળ િૈચાકરક મનોમં્નનો, આંવશક તારણોનો છરે. કશુંક નિું તો 
હજુ હિરે પછી જનમિાનું છરે.’

(2)  ઍાગસટ સટ્રીનડબગ્જ (1849–1912)
      Johan August Strindburg :

 Johan August Strindburg : જૉહાન 
ઑગસટ સટ્રીનડબગ્મ આધુવનક સિીકડશ સા-
કહત્યનો વપતા કહરેિા્ય છરે. તરે એક સુપ્રવસદ્ધ 
નાટ્યકાર, કવિ, નિલક્ાકાર, વનબંધકાર 
અનરે વચત્રકાર હતો. તરે એક આકરો પ્ર્યો-
ગકાર, સંશોધક અનરે પ્રસ્ાવપત મૂલ્યો 
અનરે પરંપરાઓ પર આરાત પહોંચાડનાર 
રિાંવતકારી સજ ્મક હતો. રણા વનષણાતો સટ્રી-
નડબગ્મનરે િાસતિિાદ નહીં પણ િાસતિિા-
દ્ી િરેગળી કદશામાં ફંટા્યરેલ પ્ર્યોગશીલ 
નાટ્યલરેખનના પ્રવતવનવધરૂપ જુએ છરે. 
1880 દરવમ્યાન નાટકોમાં વનસગ્મિાદ એક 

અગત્યના પકરબળ તરીકરે બહાર આવ્યો અનરે સટ્રીનડબગવે તરેના વિકાસમાં વનવચિ-
તપણરે મહતિનો ફાળો આ્પ્યો. તરેની આંતરરાષ્ ્રી્ય ખ્યાવત તરેની ત્રણ વનસગ્મિા-
દી કરુણાવનતકાના પા્યા પર રચા્યરેલી છરે. ‘The Father’ (1887), ‘Miss Julie’ 
(1888) અનરે ‘Creditors’(1889). આમાં્ી રંગમંચ પર સફળ નીિડરેલાં તરેનાં 
સૌ્ી વિખ્યાત નાટકોમાં ‘Master Olof’, ‘Miss Julie’ અનરે ‘The Father’નો 
સમાિરેશ ્ા્ય છરે. પરંતુ આગળ જતાં સટ્રીનડબગવે અનરેક પ્રકારની નાટ્યપદ્ધ-
વતઓ પર નોંધપાત્ર કામ ક્યુાં, જ રેિી કરે વનસગ્મિાદી કરુણાવનતકાઓ, એકપાત્રી્ય 
નાટકો, ઐવતહાવસક નાટકો, પરીક્ા જ રેિાં કરે સિ્પનદશથી નાટકો, પ્રતીકાતમક 
નાટકો, ત્ા અવભવ્યવ્તિાદી અનરે કાલપવનક ભૂવમકા પરની અવતિાસતિિાદી 
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(surrealist) નાટ્યશૈલીઓ િગરેરરે . સટ્રીનડબગ્મના કહરેિા પ્રમાણરે તરેના લરેખનની 
મોટા ભાગની પ્રરેરણા તરેણરે પોતાના જીિનમાં્ી, પોતાના વ્યવ્તગત અનુભિો-
માં્ી મરેળિી છરે. ચાર દા્યકામાં ફરેલા્યરેલી તરેની સાકહવત્યક કારકકદથી દરવમ્યાન 
સટ્રીનડબગવે 60 નાટકો, 30 િાતા્મઓ, નિલક્ાઓ, આતમક્ા, ઉપરાંત 
ઇવતહાસ, રાજકારણ, સંસકૃવત િગરેરરે  વિષ્યો પર અઢળક લરેખનકા્ય્મ ક્યુાં છરે.

સટ્રીનડબગ્મનો જનમ સિીડનના સટૉકહોમમાં 1849માં ્ ્યરેલો. તરેનું બાળપણ 
ગરીબાઈ, પ્રરેમ અનરે હંૂફની અસલામતી,  ધાવમ્મક કટ્રતાનું િાતાિરણ અનરે 
સતત ઉિરેખા્યાની લાગણી્ી ખરડા્યરેલું હતું. કકશોરિ્ય્ી તરેનરે પ્રાકૃવતક 
વિજ્ાન, ફોટોગ્ાફી અનરે ધમ્મમાં ઊંડો રસ હતો. તરે ફ્ત 13 િષ્મનો હતો ત્યારરે  
તરેની માનું મૃત્યુ ્ઈ ગ્યું. તરેના આરાતમાં તરે ફ્ત ત્રણ મકહના ગુમસૂમ રહરેલો. 
પરંતુ પાછળ્ી જીિનમાં તરેનરે તરેની માની બહુ મોટી ખોટ સાલરેલી અનરે જીિન-
પ્યાંત મા તરીકરેની આદશ્મ મૂવત્મનરે પામિા ઝંખતો રહરેલો. માના મૃત્યુ બાદ એક 
જ િષ્મમાં તરેના વપતાએ બાળકો સાચિનારી આ્યા જોડરે લગ્ન કરી લીધરેલું. 
સટ્રીનડબગ્મ પોતાના વપતા ત્ા સાિકી માનરે કા્યમ માટરે પોતાનો શત્રુ માનતો 
રહો. 1876માં તરેની પાકરિાકરક વમલકતનો િારસો મરેળિિા બાબત તરેના વપતા 
સા્રે તરેનરે એટલી બધી બોલાચાલી ્ઈ કરે તરેના તમામ સંબંધોનો અંત આિી 
ગ્યો. એટલી હદ સુધી કરે 1883માં વપતાના મૃત્યુની અંવતમકરિ્યામાં પણ તરે 
હાજર નહોતો રહો.

1870માં તરે ફરી ઉપાસલા ્યુવનિવસ્મટીમાં સૌંદ્ય્મશાસ્ત્ર અનરે આધુવનક 
ભાષાઓ શીખિા માટરે દાખલ ્્યો અનરે એ જ ગાળામાં તરેણરે કરેટલાંક નાટકો 
પર કામ ક્યુાં. અહીં્યાં  જ તરેણરે સૌપ્ર્મ િાર ડાવિ્મનના વિચારો ર્ણ્યા અનરે 
સારો એિો પ્રભાવિત ્્યો. આ ગાળામાં તરેનરે અનરેક લરેખકો, વચત્રકારો, પત્રકારો 
િગરેરરે  સા્રે હળિામળિાનું ્્યું. 1871માં સટ્રીનડબગવે તરેની કારકકદથીનું સિ્મપ્ર્મ 
નોંધપાત્ર નાટક ‘Master Olof’ લખ્યું. તરે સમ્યની પરંપરા્ી સાિ હટીનરે 
લખા્યરેલ આ નાટકનરે લાંબા સમ્ય સુધી કોઈએ ન ભજવ્યું. છરેિટરે 1881માં 
સટ્રીનડબગ્મની 32 િષ્મની ઉંમરરે  ‘ન્યૂ વ્્યરેટરરે ’ તરે નાટકનો સિીકાર ક્યયો અનરે તરે 
રંગમંચ પર ભજિા્યું. પોતાની અનોખી શૈલી ધરાિતા વનસગ્મિાદ દ્ારા સટ્રી-
નડબગવે તરેના સમ્યની રંગભૂવમમાં રિાંવત લાિી દીધી. અત્યંત પ્રભાિક ઢબરે 
‘મનોિૈજ્ાવનક િાસતિિાદ’ રજૂ કરી શકિામાં આ નાટક સફળ રહું.

પરંતુ તરેની િચચરેના ગાળામાં સટ્રીનડબગ્મનરે અનરેક િાર પોતરે એક વનષફળ 
લરેખક હોિાની તીવ્ર પ્રતીવત ્ઈ. 1879માં લખા્યરેલી ‘The Red Room’ તરેની 
સૌપ્ર્મ આધુવનક સિીકડશ નિલક્ા ગણિામાં આિરે છરે. આ નિલક્ાની પ્ર-
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વસદ્ધ ્્યરેલી એક સમીક્ષાની પ્રવતભા રૂપરે સટ્રીનડબગવે લખરેલું, ‘હંુ સમાજિાદી છુ,ં 
શૂન્યિાદી છુ,ં પ્રર્સતિાકિાદી છુ ંઅનરે જ રે કંઈ પ્રત્યારાત-વિરોધી હો્ય તરેનો 
સમ્્મક છુ.ં હંુ બધું ઊંધુંચતિું કરી નાખીનરે જોિા માંગું છુ ંકરે નીચરે તવળ્યરે શું રહરેલું 
છરે? મારી માન્યતા એ છરે કરે આપણરે સૌ એિી ખતરનાક ર્ળમાં ફસાઈ ગ્યરેલા 
છીએ, એટલી ભ્યંકર રીતરે બીબાઢાળ વશસતમાં ગોઠિાઈ ગ્યા છીએ, એટલા 
નીરસ અનરે વનરાશ બની ગ્યા છીએ કરે આપણી સામરેની પકરવસ્વતમાં કોઈ જ 
સુધારો કરે સાફસૂફી અશ્્ય જણા્ય છરે. એટલરે તાકીદની જરૂકર્યાત એ છરે કરે 
સૌપહરેલાં આપણરે સંપૂણ્મપણરે બધું તોડીફોડી નાખીએ, સળગાિીનરે ખાક કરી 
દઈએ કરે જ ર્ે ી તરેની ઉપર સાિ નિરેસર્ી તાજગીસભર શરૂઆત ્ઈ શકરે.’

1880ના ઉતિરાધ્મમાં સટ્રીનડબગ્મ વનસગ્મિાદ તરફ િળો. તરેનાં વનસગ્મિાદી 
નાટકો ડાવિ્મનના વિચારો – સબળા અનરે નબળા િચચરેના તો ્્યારરેક પુરુષ 
વિરુદ્ધ સ્ત્રી િચચરેના – સંરષ્મનરે પ્રગટ કરનારા છરે. આ વિષ્ય પર તરેણરે લખરેલ એક 
નાટક ‘The Father’ની હસતપ્રત તરેણરે એવમલ ઝોલાનરે અવભપ્રા્ય માટરે મોકલી 
આપરેલી. અલબતિ ઝોલાનો અવભપ્રા્ય વમશ્ હતો. સમગ્ નાટક – તરેનું મુખ્ય 
પુરુષપાત્ર – કૅ્પટન (જ રે વપતા, પવત અનરે સા્રે એક િૈજ્ાવનક પણ છરે) અનરે તરેની 
પતની લૉરા િચચરે તરેની 14 િષ્મની એક માત્ર પુત્રી બ્ા્મના વશક્ષણ બાબતરે ઊભા 
્્યરેલા કારમા મતભરેદ અનરે સંરષ્મની આસપાસ ફરરે  છરે. પોતાનું ધા્યુાં પાર 
પાડિા લૉરા એક અત્યંત અધમ માગ્મ અપનાિરે છરે. તરેના પવત કૅ્પટનના વચતિમાં 
શંકાનો કીડો દાખલ કરરે  છરે કરે તરે બ્ા્મનો સાચો બાપ ન્ી. લૉરાની આ હલકટ 
્યોજના કૅ્પટનના સંિરેદનતંત્રનરે એટલી હદરે પ્રભાવિત કરી દરે છરે કરે તરે પોતાનાં 
મન અનરે શરીર્ી સદંતર ભાંગી પડરે છરે. કહરેિા્ય છરે કરે આ નાટક લખતી િખતરે 
સટ્રીનડબગ્મ સિ્યં પોતાનાં િીખરાતાં લગ્નની ગંભીર સમસ્યામાં્ી પસાર ્ઈ 
રહો હતો અનરે તરેમાં્ય ખાસ કરીનરે તરેનાં સંતાનોના વપતૃતિ બાબતરે શંકાશીલ 
હતો. તરેનરે એિો પણ િહરેમ ગ્યરેલો કરે ઇબસનના નાટક ‘The Wild Duck’ 
(1884)નું મુખ્ય પાત્ર – હર્લમર એકડાલ –  ઇબસનરે તરેના પર્ી (એટલરે કરે 
સટ્રીનડબગ્મ પર્ી) જ વિચારરેલું. કારણ કરે ઇબસનના મનમાં સટ્રીનડબગ્મ એક 
નબળો અનરે દ્યની્ય પવત હતો. સટ્રીનડબગવે ઇબસનના આ જ નાટકની પકરવસ્-
વતનરે પોતાની રીતરે પલટી નાખીનરે તરેના નાટકનરે (નર અનરે માદા એિી) બરે ર્વત 
િચચરેના જીિલરેણ સંરષ્મમાં ફરેરિી કાઢું.

1881માં એવમલ ઝોલાએ ર્હરેર કરરેલ મરેનીફૅસટો ‘Naturalism in the 
Theatre’ અનરે આનદ્રરે એનતોઈનરે નિા સ્ાપરેલા વ્્યરેટર વલબ્રેનાં ઉદાહરણનરે 
સટ્રીનડબગવે વબરદાવ્યું. ‘Miss Julie’માં સટ્રીનડબગ્મ well-made play અનરે મરે-
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લૉડ્રામાની પારંપકરક રચના્ી સાિ વિરુદ્ધ જઈ, એક મહતિના નાટ્યાતમક 
રટક તરીકરે પાત્રાલરેખનનરે સ્ાનરે ્પલૉટ(રટનારિમ)નરે મહતિ આપરે છરે. ખાસ તો 
એ વસદ્ધ કરી આપરે છરે કરે સતત વદ્ધા અનરે અવનણ્મ્યાતમક મનોદશા િચચરે તૂટરે-
લી-ફૂટરેલી મનોદશામાં જીિતાં પાત્રો ઉપર શારીકરક િારસો અનરે િાતાિરણ 
કરેટલી હદરે પ્રભાિ પાડી શકરે છરે. તરેણરે ઝોલાએ આપરેલ ‘slice of life’નો વનસ-
ગ્મિાદી વન્યમ નકારી કાઢરેલો. તરેનું માનિું હતું કરે અંતમાં કોઈ ચોક્સ પકરણામ 
સૂચિતાં નાટકો મોટા ભાગરે નીરસ અનરે સામાન્ય સતરનાં નીિડરે છરે. કારણ કરે 
ગવણતની માફક જીિનના પ્રશ્ોના કોઈ વનરપરેક્ષ ઉતિર કરે પકરણામ હોતાં ન્ી.

તરે ગંભીર પ્રકારના એકાંકી સિરૂપનો પણ અગ્ણી હતો. આ પ્રકારનું પ્ર્મ 
વનસગ્મિાદી નાટક તરેણરે ‘Miss Julie’ સર્યુાં અનરે તરેના સમકાલીનોનરે આરાત 
અનરે અચરજમાં નાખી દીધા. આ નાટક લખતી િખતરે તરેના મનમાં પૅકરસનો 
રંગમંચ – આનદ્રરે એનતોઈનરે 1887માં સ્ાપરેલો ‘વ્્યરેટર વલબ્રે’ – હતો. એ 
નાટકમાં તરેણરે ચાલસ્મ ડાવિ્મનના વસદ્ધાંત ‘survival of the fittest’નો મુખ્ય 
આધાર લીધરેલો અનરે એક એિા ખળભળાિી મૂકનાર ર્તી્ય સંબંધનરે નાટ્યરૂપ 
આપરેલું કરે જ રેમાં િગથીકૃત કરા્યરેલ સમાજના બરે સદસ્યો તરેમની િચચરેની બધી 
નૈવતક હદો પાર કરી ર્્ય છરે. એક સામાન્ય નોકર રહી ચૂકરેલ વપતાના સંતાન 
તરીકરે એક એિી પણ માન્યતા ફરતી ્્યરેલી કરે આ નાટક સિ્યં સટ્રીનડબગ્મનાં 
એક ધનાઢ સ્ત્રી સા્રેનાં લગ્ન્ી પ્રરેકરત ્્યરેલંુ.

‘Miss Julie’ તરેનાં સૌ્ી િધુ ભજિા્યરેલ નાટકોમાંનું એક છરે જ રેમાં સતિાનો 
સંરષ્મ અનરેક સતરરે  કામ કરરે  છરે, જુદા જુદા બરે સામાવજક િગ્મ િચચરે ત્ા પુરુષ 
અનરે સ્ત્રી િચચરે. આ નાટકની પ્રસતાિનામાં જ સટ્રીનડબગવે વનસગ્મિાદના માપદંડો 
તારિરેલા : નાટક શ્્ય એટલું િાસતવિકતાની વનકટ હોિું જોઈએ – ઉપર 
ઉપર્ી કોઈ જ પ્રકારના ‘રંગરોગાન’ િગરનું અનરે ભીતર્ી જ રેિું છરે તરેિું. 
બીજુ,ં નાટકનો ્પલૉટ પ્રરેક્ષકોનરે ફ્ત ઉતિરેજિાના હરેતુ્ી, ખાસ કાળજીપૂિ્મક 
બન્યો–બનાિરેલો ન હોિો જોઈએ. અંકોમાં ્્યાં્ય વિભાજન ન જોઈએ. આગળ-
-પાછળ ચીતરરેલો સવન્િરેશ ન જોઈએ. અનરે છરેલરે, તમામ પાત્રો બહુપકરમાણી 
હોિાં જોઈએ. 

તરેનાં બીર્ં વનસગ્મિાદી નાટકો ‘The Stronger’ અનરે 
‘Pariah’(1888–1889)માં બરે સ્ત્રીઓ અનરે બરે પુરુષો િચચરેનો સંરષ્મ દશા્મવ્યો છરે. 
‘The Dance of Death’ (1990)માં લગ્નનું વિષાદપૂણ્મ વચત્ર આલરેખિામાં 
આવ્યું છરે. અહીં વિશરેષતા એ છરે કરે કરેટલાંક કાલપવનક સિ્પનદૃશ્યોની મદદ્ી 
વનસગ્મિાદની જ અસરનરે લાક્ષવણક રીતરે ઉપસાિિામાં આિી છરે.
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સટ્રીનડબગવે ઇબસન્ી વિરુદ્ધ જઈ સરિાઇબના સુવ્યિવસ્તપણરે લખા્યરેલા 
(well-made plays) નાટકના માળખા(structure)નો સાફ અસિીકાર ક્યયો 
અનરે તરેનાં પોતાનાં નાટકોમાં તમામ સતરરે  વનસગ્મિાદ (greater naturalism) 
લાગુ પાડિાની ઇચછા ર્હરેર કરી. નાટકનાં પાત્રોની વનરૂપણાતમક પૃષ્ઠભૂવમકા 
આપિાની ઇબસનની ખાવસ્યત તરેનરે પસંદ નહોતી. સટ્રીનડબગ્મના મતરે સાચો 
વનસગ્મિાદ બરે વ્યવ્તઓ િચચરે છરેડાતા મનોિૈજ્ાવનક રષ્મણમાં રહરેલો છરે. તરેઓ 
જ રે હદરે પરસપર વધક્ારની લાગણી અનુભિરે છરે અનરે એકબીર્નરે લગભગ 
ખતમ કરી નાખિા સુધી પહોંચી ર્્ય છરે એ આકદમ લાગણી િાસતિમાં બંનરેનાં 
મનમાં ઊંડરે સુધી ઊતરી ગ્યરેલી શત્રુતા છરે જ રેનરે સટ્રીનડબગ્મ ઉરાડી પાડિા ઇચછરે 
છરે. તરેના મતરે નાટકો એકદમ વનષપક્ષ અનરે િસતુલક્ષી હોિાં જોઈએ. તરેનો આખરી 
મકસદ સાકહત્યનરે વિજ્ાનની વનકટતમ લઈ જિાનો હતો.

19મી સદીના સિીડનની સ્ત્રીઓના અવધકારો પ્રત્યરે શરૂ શરૂમાં સટ્રીનડબગ્મ 
અપાર સહાનુભૂવત ધરાિતો હતો. 1884માં તરેણરે તમામ રાજકી્ય ચૂંટણીઓમાં 
સ્ત્રીઓનરે મળિાપાત્ર મતાવધકાર માટરે અિાજ પણ ઉઠાિરેલો. પરંતુ આરાતજનક 
રીતરે પછીના ગાળામાં તરે સ્ત્રીઓ પ્રવત રૃણા દાખિતા અવભપ્રા્યો આપતો ્ઈ 
ગ્યો. સ્ત્રીઓની મુવ્ત બાબતરે સટ્રીનડબગ્મના વિચારો ખૂબ ચચા્મસપદ બની ગ્યા. 
આ જ સમ્યગાળામાં સટ્રીનડબગ્મનાં નાટકોમાં જોિા મળતાં નકારાતમક સ્ત્રીચકર-
ત્રો િાસતિમાં તરેના પીડાગ્સત લગ્નસંબંધનરે સમાંતર સર્્મ્યરેલાં. તરેના સ્ત્રીવિરોધી 
વિચારો એટલી હદરે ઉગ્ હતા કરે સટ્રીનડબગ્મ સ્ત્રીઓ પ્રવત રૃણા ધરાિનાર 
(misogynist) તરીકરે કુખ્યાત બની ગ્યો! શાસનમાં બરેઠરેલા અવધકારીઓનરે તરેણરે 
સ્ત્રીઓનરે આપિામાં આિરેલ મુવ્ત બાબતરે ફરી એક િાર પુન:વિચારણા કરિા 
સુધીનું કહી નાખરેલું. સ્ત્રીઓ માટરે તરેણરે આપણરે કલપી ન શકીએ એિા એિા હલકા 
શબદો િાપરરેલા, ‘half-apes..mad..criminal, instinctively evil animals’ 
િગરેરરે . કોઈ પણ સાદી સમજ ધરાિનાર માણસ પણ સટ્રીનડબગ્મનરે એક મહાન 
લરેખક તરીકરે નકારી કાઢરે તરે હદરે તરે સ્ત્રીર્વતનો કટ ુઆલોચક બની ગ્યરેલો. જોકરે 
તરેના કરેટલાક સમ્્મકો એિો મત ધરાિરે છરે કરે િાસતિમાં સટ્રીનડબગ્મ સ્ત્રીઓનો 
વિરોધી નહોતો પરંતુ સ્ત્રી-ચળિળનો વિરોધી હતો.

બહુમુખી પ્રવતભા ધરાિતો સટ્રીનડબગ્મ ્્યારરેક વિચારના અંવતમ છરેડરે 
પહોંચી જતો હતો. આ બાબતરે કરેટલાક વિિરેચકોનું માનિું છરે કરે 1890ના 
ગાળામાં સટ્રીનડબગ્મ કોઈક અજ્ાત ભ્ય્ી તીવ્રપણરે પીડાતો હતો અનરે તરેનરે 
કારણરે મ્યા્મકદત સમ્ય પૂરતો તરે ગાંડપણનો ભોગ પણ બનરેલો. કરેટલાકનું એમ 
પણ કહરેિું છરે કરે તરેણરે ઇરાદાપૂિ્મક પોતાનરે વગવનવપગ બનાિી દઈ પોતાની ર્ત 
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પર કરેટલાક મનોિૈજ્ાવનક તરેમજ દિાઓનાં અખતરા–પરીક્ષણો કરરેલાં. તરેણરે 
ત્રણ ત્રણ લગ્નો ક્યાાં હોિા છતાં ઇવચછત સુખ નહોતો પામી શ્્યો. સટ્રીનડબ-
ગ્મનું વ્યવ્તગત જીિન તરેના સાકહત્ય સા્રે અતૂટ રીતરે િણા્યરેલું છરે. તરેના 
જીિન્ી અળગું કરીનરે તરેનાં સાકહત્યનરે તમરે ન તો માણી શકો, ન સમજી શકો. 
તરે સિ્યં માનતો કરે લરેખકરે સજ વેલું સાકહત્ય એ જ વ્ય્ત કરરે  છરે જ રે લરેખક જીવ્યો 
છરે. તરેનો સાકહવત્યક વિકાસ તરેના વ્યવ્તગત જીિનના ઉતાર-ચડાિનરે જ 
અનુસરરે  છરે. તરેના તૂટતા િીખરાતા લગ્નસંબંધો અનરે સામાવજક-રાજનૈવતક 
વિિાદો તરેના સાકહત્યનરે અિનિો આકાર આપતા રહરે છરે. સટ્રીનડબગ્મના 
મૃત્યુ(1849–1912)નરે આજ રે સો િષ્મ જ રેટલો લાંબો ગાળો િીતી ગ્યો હોિા છતાં 
આ ભરેદી, વિચક્ષણ અનરે ધૂની સજ ્મક આજ રે પણ દુવન્યાભરના િાચકોનરે આકષથી 
શકિા સમ્્મ છરે.

1897 બાદ સટ્રીનડબગવે વનસગ્મિાદ સા્રેનો નાતો તોડ્ો અનરે પ્રતીકિાદ 
તરફ િળો. તમામ નાટ્યકારોમાં આધુવનક ્યુરોવપ્યન રંગમંચ અનરે અવભવ્ય-
વ્તિાદના અગ્ગણ્ય સ્ાપકોમાંના એક તરીકરે સટ્રીનડબગ્મ ખ્યાવત પામ્યો. આ 
સમ્યગાળામાં તરેણરે લખરેલાં નાટકોમાં ‘The Dance of Death’, ‘A Dream 
Play’ અનરે ‘The Ghost Sonata’ નોંધપાત્ર ગણા્ય છરે. આ ઉપરાંત તરેના 
િાસતિિાદી નાટકોના એકદમ વિરોધી છરેડરે સટ્રીનડબગવે કરેટલાંક પરીક્ા-સમાં 
સિ્પનદશથી નાટકો (dream plays) પણ લખ્યાં છરે. આ નાટકોમાં રૂપકની 
સા્ોસા્ કલપના–ફૅનટસીનાં તતિો પણ ઉમરેરા્યાં છરે. તરેનું એક સુંદર ઉદાહરણ 
‘Lucky Peter‘s Travels’ (1882) છરે જ રે ઇબસનના ‘Peer Gynt’ પર્ી 
પ્રરેરાઈનરે લખા્યું હોિાનું કહરેિા્ય છરે. આિાં જ બીર્ં નાટકો ‘Simoom’ (1889) 
અનરે ‘The Keys of the Kingdom of Heaven’ (1892) છરે. તરેમાં િાસતવિ-
કતા અનરે સિ્પનાંઓનરે એકબીર્ સા્રે િણી લરેિામાં આવ્યાં છરે.

સટ્રીનડબગ્મના માનિા મુજબ માણસના અિચરેતનમાં જનમ લરેતા (અિાસત-
વિક) વિચારો અનરે આકૃવતઓ પણ આખરરે  તો એ જ માનિમનનો કહસસો છરે 
જ રે મોટા ભાગનો સમ્ય ચરેતનમન દ્ારા ્તા બૌવદ્ધક વ્યાપારોનરે જ િાસતવિક 
ગણિા ટરેિા્યરેલો છરે. જીિનમાં વનરંકુશ સંજોગો અનરે પકરવસ્વતઓ િચચરે સુખમ્ય 
અવસતતિ ટકાિી રાખિા અિારનિાર અિાસતવિક વિચારો કરે કાલપવનક રટના-
ઓમાં સરી પડિું તરે પણ છરેિટરે તો એક પ્રકારની માનિી્ય િાસતવિકતા (human 
realities) જ છરે. ફરક એટલો જ કરે આ ‘િાસતવિકતા’ સા્રે બુવદ્ધગત તક્મ કરે 
િૈજ્ાવનક ખુલાસાનો કોઈ પુરિાર કરી શકા્ય તરેિો સંબંધ ન્ી. અિાસતવિક કરે 
કાલપવનક બાબતોની મદદ્ી કરા્યરેલાં સજ ્મનનરે કલા-સાકહત્યમાં ‘Surrealism’ 
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કહરે છરે.

સટ્રીનડબગ્મનું ‘Ghosts Sonata’ રણીબધી રીતરે એક અત્યંત અસામાન્ય 
કક્ષાનું નાટક છરે. કરેટલાંક નાટકો આપણનરે પાત્રો અનરે આસપાસની પકરવસ્વત 
અંગરે ખૂબ જ ઓછી માકહતી પૂરી પાડરે છરે. ઉદાહરણ તરીકરે બરેકૅટ અનરે વપનટર 
આ પ્રકારના લરેખકો છરે. એક સામાન્ય િાચક કરે પ્રરેક્ષકનરે જ રે પ્રકારરે  અગાઉ્ી 
ર્ણી લરેિાની ટરેિ પડી છરે તરે સંદભવે જોતાં આ પ્રકારનાં નાટકમાં કરેટલીક પા્યાગત 
માકહતી ર્ણરે આપણનરે હા્તાળી દઈનરે છટકી ર્્ય છરે! ‘Ghosts Sonata’માં 
પણ આિું જ કંઈક છરે. આ નાટકનો પડદો ઊપડરે તરે પહરેલાં જ સંબંધો તરેમજ 
સંરષયોનાં ર્ળાં સમ્યની દૃવષ્એ જૂનાંપુરાણાં ્ ઈ ચૂ્્યાં છરે. નાટકમાં દશા્મિાતાં 
અપરાધો અનરે રહસ્યો હાલ અહીં આચરિામાં, ઢાંકિામાં કરે સંરરિામાં આવ્યાં 
ન્ી. પરંતુ નાટકના આરંભ પહરેલાંના ભૂતકાળમાં આચરાઈ ચૂ્્યાં છરે. સટ્રીનડ-
બગ્મ કહરે છરે, ‘The crimes of this world cannot be escaped anywhere’. 
માનિસમાજમાં આચરા્યરેલાં કોઈ પણ અપરાધો કરે અપકૃત્યો, ભલરે ગમરે તરેટલો 
સમ્ય િીતી ર્્ય, માણસર્તનરે છોડતાં ન્ી. વપતાના પાપની છા્યા પુત્ર મરેળિરે 
છરે અનરે તરેિી જ રીતરે ઇવતહાસમાં આચરા્યરેલ કોઈક જરન્ય કૃત્યની સર્ 
પછીની માનિપરેઢીનરે ભોગિિાની આિરે જ છરે.

1907માં સટ્રીનડબગવે ઍ્ટર ઑગસટ ફૅલકની સા્રે રહી સટૉકહોમમાં 
જમ્મન કદગદશ્મક મરે્સ રરેનહાટ્મના ‘Kammerspielhaus’ના મૉડલ ઉપર 
આધાકરત નાના પા્યા પરનું Intimate Theatre સ્ા્પ્યું અનરે તરેમાં ‘The Ghost 
Sonnata’ જ રેિાં ‘Chamber Plays’ ભજવ્યાં. ‘Chamber Plays’ એટલરે કરે 
મ્યા્મકદત પ્રરેક્ષકો માટરે ભજિાતાં નાટકો. અનરે ‘Chamber Theatre’ એટલરે એિાં 
નાટકો ભજિિા માટરેનું નાનકડુ ંનાટ્યગૃહ જ રે ઊભું કરિામાં સટ્રીનડબગવે ખૂબ 
રસ લીધો. શરૂઆતનાં એકબરે નાટકોનરે રિલંત સફળતા મળી પરંતુ સટ્રીનડબગવે 
લાદરેલા વન્યમો અનરે કરેટલાક આગ્હોનરે કારણરે પછીના સમ્યમાં તરેનાં નાટકો ન 
ચાલ્યાં અનરે 1910માં તરેના આ વ્્યરેટરરે  નાદારી નોંધાિી. તરેમ છતાં સટ્રીનડબગ્મના 
મૃત્યુ સુધી એ વ્્યરેટર બંધ કરિામાં નહોતું આવ્યું. જીિનના અંત સુધી સટ્રીનડ-
બગ્મનરે એ િાતનો િસિસો રહો કરે તરેનરે જોઈતી સફળતા ન મળી અનરે ખાસ તો 
ચોક્સપણરે તરે જ રે પ્રકારનું વ્્યરેટર કરિા ઇચછતો હતો તરે ્્યારરે્ય ન ્ઈ શ્્યું. 
મરે્સ રરેનહાટ્મ તરેનો સૌ્ી મોટો સમ્્મક હતો. 1902માં એક િાર ઓટો બ્ાહમરે 
‘Deutsches Theatre’ના િડા તરીકરેનું પદ છોડી દીધું પછી તરેનરે સ્ાનરે રરેનહાટ્મ 
આવ્યો અનરે પછી્ી તરેણરે જ સટ્રીનડબગ્મનાં નાટકો ત્યાં આગળ ભજવ્યાં.

સટ્રીનડબગ્મ તરેનાં નાટકોનરે તરેની અવભવ્યવ્તનું સૌ્ી મહતિનું અનરે શવ્ત-
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શાળી સાધન ગણતો હતો. બધું મળીનરે સટ્રીનડબગવે 120 પુસતકો લખ્યાં જ રેમાં 
અડધોઅડધ નાટકો હતાં. તરેણરે જુદી જુદી શૈલી અનરે પ્રકારોમાં કુલ મળીનરે 60 
નાટકો લખ્યાં. છરેલાં 100 િષ્મમાં આટલી બધી નોખનોખી શૈલીઓ લખી 
શકનાર કલપનાશીલ નાટ્યકાર પા્્યો ન્ી. તરેનાં અગાઉ લખા્યરેલાં નાટકો 
વનસગ્મિાદી ચળિળનરે અનુસરરે  છરે જ રેની તુલના રણી િાર ઇબસન સા્રે કરિામાં 
આિરે છરે. તરેના જીિનનાં છરેલાં િષયોમાં સટ્રીનડબગ્મ મધ્ય સટૉકહોમના તરેના ઍપા-
ટ્મમરેનટમાં રહો જ રે મકાનનરે આજ રે સમારકમાં ફરેરિી નાખિામાં આવ્યું છરે. તરેનો 
છરેલો પ્રરેમ – ફૅની ફૉકનર નામની અવભનરેત્રી પણ આ જ રરમાં રહરેલી. 
લગભગ સાઠ હર્ર લોકોએ તરેની અંવતમકરિ્યામાં હાજરી આપરેલી. જ રે છાપાંઓ 
િષયો સુધી તરેના કડકમાં કડક ટીકાકારો રહરેલાં તરેમણરે પણ તરેના મૃત્યુ બાદ તરેની 
ભારોભાર પ્રશંસા કરતા લરેખો છા્પ્યા. વન્યવતની િરિતા જુઓ કરે આખા્ય દરેશરે 
તરેમજ શાસનમાં બરેઠરેલ િકરષ્ઠ અવધકારીઓએ તરેના આ વિશ્વવિખ્યાત સજ ્મકનરે 
એકી અિાજ રે શ્દ્ધાંજવલ આપી પણ સિ્યં સટ્રીનડબગ્મ જીિનપ્યાંત શાસનવિરોધી 
સૂર જ કાઢતો રહરેલો!

સટ્રીનડબગવે રવશ્યાની રિાંવત પહરેલાંના તરેમજ પછીના લરેખકો અનરે કલાકા-
રોનરે સખત રીતરે પ્રભાવિત ક્યા્મ. તરેની અસર ઝીલનારાઓમાં મરેવ્સમ ગોકથી, 
મૅ્યરહૉલડ અનરે િખતાંગૉિ મુખ્ય હતા. ફ્ાનસમાં તરેના્ી એનતોવનન આતુ્મ પ્રભા-
વિત ્્યો જ રેણરે પછી્ી ‘Theatre of Cruelty’ની સંકલપના રજૂ કરી. અમરેકર-
કામાં ટરેવનસી વિવલ્યમસ ્યુવજન ઓ’નીલરે સટ્રીનડબગ્મની કલા્ી પોતરે પ્રભાવિત 
્્યાનો ઋણસિીકાર ક્યયો. વબ્ટનમાં રહૉન ઓસબૉન્મ તરેની કલમ પર મુગધ 
બનરેલો. તરે ઉપરાંત આ વિચક્ષણ સજ ્મકનો પ્રભાિ ‘Theatre of Absurd’ના 
કરેટલાક સજ ્મકો આ્્મર એડામૉિ, ્યુવજન આ્યોનરેસકો, સરેમ્યુઅલ બરેકરેટ, એડિડ્મ 
આલબી અનરે બીર્ અનરેક લરેખકો, કવિઓ અનરે નાટ્યકારો પર પડ્ો. સટ્રીનડ-
બગ્મ એક એિો પ્રચંડ જીિંત અિાજ હતો જ રેણરે પ્રરેક્ષકો, લરેખકો, વિિરેચકો અનરે 
કલાકારો સમક્ષ પડકારો ફેં્્યા અનરે સા્ોસા્ અઢળક પ્રરેરણા પણ આપી. 
રરેનહાટ્મ, ઍમા ગોલડમૅન, ઇનગમાર બગ્મમરેન, િન્મર ફાસબાઇનડર, રહૉન કૅની, 
રૉબટ્મ વિલસન, રૉબટ્મ વલપરેજ અનરે કરેકરલ ચવચ્મલરે સટ્રીનડબગ્મના સાકહત્યનરે 
અંજવલ આપીનરે તરેના પ્રભાિનરે સિીકા્યયો છરે.

આટલા ઊંચા ગર્ના વિશ્વભરના સજ ્મકોએ સટ્રીનડબગ્મની સજ ્મનશીલતા-
ના પ્રભાિનરે સિીકા્યયો હોિા છતાં સૌનરે એ ર્ણીનરે આરાત સા્રે આચિ્ય્મ ્શરે 
કરે સટ્રીનડબગ્મનરે તરેના જીિનકાળમાં નોબરેલ પાકરતોવષક મળું નહોતું. 1909ના 
નોબરેલ પાકરતોવષક માટરે સટ્રીનડબગ્મનરે આશા ર્ગરેલી કરે તરેનરે મળશરે પરંતુ તરેનરે 
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બદલરે એ પાકરતોવષક સિીડનની જ એક લરેવખકા સરેલમા લરેનજરલૉફનરે ફાળરે 
ગ્યરેલું. (અહીં એક બીજી િાત પણ નોંધિી જોઈએ કરે હરેનકરક ઇબસન પણ 
નોબરેલ પાકરતોવષક્ી િંવચત જ રહરેલો!) િષયો બાદ અમરેકરકન નાટ્યકાર ્યુવજન 
ઓ’નીલરે સાકહત્યનું નોબરેલ પાકરતોવષક સિીકારતી િખતરે પોતાના આભાર-
-િ્તવ્યમાં સારો એિો કહસસો સટ્રીનડબગવે પોતાના સાકહત્યસજ ્મન પર પાડરેલા 
પ્રભાિનરે િણ્મિિામાં ખચવેલો અનરે સા્ોસા્ સટ્રીનડબગ્મનરે ‘The greatest 
genius of all modern dramatist’ કહીનરે અંજવલ આપરેલી.

(3)   એન્તૉન ચરેખૉવ (1860–1904) :
      Anton Pavlovich Chekhov :

 ચરેખૉિ િાસતિિાદ(realism)ની શ્રેણીમાં આિતો 
અગ્ગણ્ય સજ ્મક છરે. ચરેખૉિરે એક લરેખક તરીકરેનું 
ધારણ-પોષણ 19મી સદીના અંતભાગમાં પ્રસરરે -
લા રવશ્યન િાસતિિાદના મહાન પ્રિાહમાં્ી જ 
મરેળવ્યું. તરે કાળના રવશ્યન લરેખકોનરે િાસતિિાદ 
તરફની પોતાની િફાદારી પુરિાર કરિા ચોતરફ 
ઢોલનગારાં િગાડિાની જરૂર નહોતી. એક િાર પ્ર-
વશષ્ અનરે રંગદશથી શૈલીના પ્રભાિનરે પૂરી સમજણ 
સા્રે મક્મતા્ી ખંખરેરી નાખ્યા બાદ તરેઓએ 

આગિી રવશ્યન ઓળખ આપતું સાકહત્ય સર્યુાં. સમસત ્યુરોપમાં રવશ્યન 
લરેખકો સૌ્ી િધુ અસરકારક િાસતિિાદી સજ ્મકો તરીકરે ઓળખા્યા. ગોગોલ, 
તુગ્મનરેિ, ટૉલસટૉ્ય, દોસતોવસકી, બ્યુવનન, આનદ્ર્યૅિ, ઑસટ્રૉવસકી, અનરે ગોકથી 
જ રેિા મહાન લરેખકો તરેમના સાકહત્યમાં કોઈ જ પ્રકારનું ભ્ામક ‘ગળપણ’ ઉમરે્યા્મ 
િગર, ક્ષવણક ઉતિરેજના સજ ્મનારી બનાિટી નાટ્યાતમક પકરવસ્વતઓનરે િચચરે 
લાવ્યા િગર કરે તરેમની કૃવત ઉપર કોઈ જ પ્રકારનો ‘સોનરેરી ઓપ’ ચડાવ્યા િગર, 
જીિન જ રેિું છરે તરેિું જ સચચાઈપૂિ્મક રજૂ કરિાના માનિતાલક્ષી સાકહત્યધમ્મમાં 
માનનારા હતા. તરેમની કલાનાં હાદ્મમાં મનુષ્ય પ્રવત વનરપરેક્ષ કરુણાભાિ હતો. 
્યુરોપના ફલૉબટ્મ, ઝોલા કરે મોપાંસાના િાસતિિાદમાં બુવદ્ધ કરે ઝનૂન ટોચ પર 
હતાં. ર્યારરે  આ રવશ્યન સાકહત્યસિામીઓના િાસતિિાદમાં માનિહૃદ્ય 
બધાંની ટોચરે હતું. કદાચ ઝારના લાંબા એકહથ્ુ શાસન, રિરૂ િહીિટ, દાસતિની 
અમાનિી્ય પ્ર્ા અનરે પ્રર્ની એષણાઓનું વનદ્મ્યતાપૂિ્મકનું દમન િગરેરરેનરે કારણરે 
હૃદ્યનાં પ્રાધાન્યની સૌ્ી િધુ જરૂર પણ કદાચ તરે કાળરે રવશ્યામાં જ હતી!
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ચરેખૉિની સંિરેદનશીલ કલમ સામરે બાહ જગતમાં પ્રાચીન શાસન-પ્રણા-
લીનું રવશ્યા હતું – એક વનષપ્રાણ અનરે ચરેતનહીન રાષ્ ્ર. અહીં રિાંવત પૂિવેનો 
ગભ્મશ્ીમંત િગ્મ આળસુ અનરે પ્રમાદી હતો; બૌવદ્ધકો દંભી, પોકળ અનરે સુસત 
હતા; ખરેડતૂો અભણ અનરે વનરાશ હતા; િહીિટમાં બરેફામ ભ્ષ્ાચાર હતો 
તરેમજ પ્રર્ના અિાજનરે દબાિી રાખિા શાસનની પાશવિક દંડશવ્ત પૂરી 
સખતાઈ્ી અમલમાં હતી. આની સામરે પ્રર્ના એક િગ્મના આંતરજગતમાં આ 
બધી િાસતવિકતાઓ્ી કરબાતી-પીડાતી માનિચરેતના નિા ર્તસંચાર માટરે 
સળિળી રહી હતી. સરરેરાશ પ્રત્યરેક નાગકરકમાં હતો ભારોભાર ખાલીપો, 
પોતાની અિદશાની ગાઢ પ્રતીવત અનરે છતાં લડત આપિાની દૃઢ ઇચછાશવ્તનો 
અભાિ અનરે વનકટના ભવિષ્યમાં વ્યિસ્ા-પકરિત્મનની દરેખાતી નહીંિત્ 
શ્્યતા; અનરે આ બધા્ી ઉપર, આિી વિષમ પકરવસ્વત િચચરે પોતાના સજ ્મ-
નકા્ય્મમાં રમમાણ એિા ચરેખૉિનરે લાગુ પડરેલો (તરે કાળરે નાઇલાજ એિો) ટીબીનો 
જીિલરેણ રોગ, ચરેખૉિના સાકહત્યકમ્મ પાછળ આ પૃષ્ઠભૂવમ હતી. પોતરે વ્યિસા-
્યરે ડૉ્ટર હોિાનરે કારણરે પોતાના અલપા્યુષ્ય માટરે તરે પૂરરેપૂરો સભાન હતો અનરે 
તરેમ છતાં જ રેટલાં િષ્મ જીિન મળું છરે એટલાં િષ્મ સમસત માનિર્તનરે ઉપકારક 
એિું સફળ સા્્મક જીિન જીિી જિાનો મનમાં ભારોભાર તલસાટ હતો!

સામાન્ય િાચકો માટરે ચરેખૉિનો પકરચ્ય ટૂકંી િાતા્મઓના સજ ્મક તરીકરેનો 
છરે. ટૉલસટૉ્ય, મોપાંસા, ઓ’ હરેનરી, સમરસરેટ મૉમ િગરેરરેની માફક ચરેખૉિની 
પણ મૂળ ખ્યાવત વિશ્વના શ્રેષ્ઠ િાતા્મકાર તરીકરેની જ છરે. પણ નાટકોમાં ચરેખૉિનાં 
પાત્રોની રંગમંચ પર શ્્ય બનતી ઊંડી, સૂક્મ અનરે એટલી જ સંકુલ અવભવ્ય-
વ્તની અપાર સંભાિના તરેનાં નાટકો િાંચતી િખતરે સહરેજ રે્ય વચતિમાં કલપી 
શકા્ય છરે અનરે તરેના દ્ારા આપણનરે ચરેખૉિ િધારરે  નરે િધારરે  ગહન અનરે રહસ્ય-
મ્ય લાગિા માંડરે છરે. ‘Ivanov’, ‘The Seagull’, ‘Uncle Vania’, ‘Three 
Sisters’, ‘The Cherry Orchard’ જ રેિાં તરેનાં પૂરા કદનાં નાટકો તરેમજ ત્રણ 
ટૂકંાં પ્રહસનો – ‘The Bear’, ‘The Proposal’ અનરે ‘A Jubilee’ ચરેખૉિની 
અદભુત સજ ્મનશીલતાના પ્યા્મતિ પ્રમાણરૂપ છરે. આમ મહાન િૈજ્ાવનકો જ રે રીતરે 
વિરાટ અંતકરક્ષના અજ્ાત પ્રદરેશોમાં નિાં નિાં સંભવિત વિશ્વોની શોધખોળ 
ચલાિરે છરે તરે જ રીતરે ચરેખૉિ માનિમનનાં િણઊકલ્યાં અગવણત પડળોનરે કરેિળ 
િૈજ્ાવનક વજજ્ાસા્ી નહીં પણ, મનુષ્ય પ્રત્યરેની ગાઢ કરુણાભરી વનસબતનરે 
લીધરે તરેનરે ઉકરેલિાના અણ્ક પ્ર્યાસો કરતો જણા્ય છરે.

રવશ્યામાં તરે કાળરે નિી રંગભૂવમનું ખરંુ બીજ નાખ્યું ચરેખૉિરે, પણ તરેણરે 
કહરેલું કરે તખતા પર ન ભજિા્ય ત્યાં સુધી નાટકનો ખરો જનમ ્તો ન્ી. 
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ચરેખૉિની રિાંવતકારી વિભાિનાનરે રંગમંચ પર મૂવત્મમંત કરી વિશ્વપ્રવસદ્ધ ‘મૉસકો 
આટ્મ વ્્યરેટર’ના સ્ાપક, રવશ્યાના મહાન કદગદશ્મક અનરે નાટ્યગુરુ સટાવનસલા-
વસકીએ. ચરેખૉિનાં રણાંખરાં નાટકોની ભજિણી શરૂ શરૂમાં વનષફળ નીિડરેલી. 
એટલી વનષફળ કરે સિ્યં ચરેખૉિનરે તરેની લરેખનક્ષમતા માટરે શંકાઓ ્િા લાગરેલી. 
શરૂ શરૂમાં તરે ર્તરે પણ એટલો સપષ્ નહોતો. તરેના લરેખનમાં તરે રિમરે રિમરે  
વિકસતો જતો હતો. એ સટાવનસલાવસકી હતા જ રેમણરે ચરેખૉિના તરે કાળરે સામાન્ય 
દશ્મકગણ્ી સાિ અપકરવચત એિા સૂક્મ, સંકુલ નરે સંગોવપત ભાિજગતનરે 
દશ્મકો સમક્ષ પ્રતીવતકર લાગરે તરેિી માનિસહજ શૈલીમાં પ્રકટ કરી આપિાનું 
્યુગકમ્મ ક્યુાં. સટાવનસલાવસકી તરે સમ્યના તરેજસિી નટ, કદગદશ્મક, વશક્ષક અનરે 
વ્્યૉકરસટ હતા. અવભન્યક્ષરેત્રરે તરેમણરે પોતાની મૌવલક એિી ‘Method Theory’ 
આપી. રણા વનષણાતો તો ત્યાં સુધી કહરે છરે કરે સટાવનસલાવસકી ન હોત તો 
દુવન્યાનરે ચરેખૉિનો ખરો પકરચ્ય જ મળો ન હોત.

એિી જ રીતરે સામરે સટાવનસલાવસકીની આખી્ય વસસટમ કરે મરે્ડનો પા્યો 
ચરેખૉિ છરે. ચરેખૉિનાં નાટકોનાં સતિનરે સટાવનસલાવસકી અનરે દાનચરેનકોએ બરાબર 
પકડ્ું. તરેમના કહરેિા મુજબ પાત્રમાં એકાકાર ્િું, એકરસ ્િું, તનમ્ય-તદ્રૂપ 
્િું, એકમરેકમાં ઓગળી જિું એ તરેની આધારવશલા છરે. સટાવનસલાવસકી પોતાની 
આતમક્ા ‘My Life in Art’માં સિીકારરે  છરે કરે ‘ચરેખૉિના નાટકના પ્ર્મ 
િાચનરે તરેની નાજુક કાવ્યાતમકતા તમનરે તરતોતરત પ્રભાવિત ન્ી કરતી.’ સટા-
વનસલાવસકી બહુ સાચું કહરે છરે, ‘ચરેખૉિના પહરેલા િાચન બાદ તમરે મનોમન 
વિચારો છો કરે િાંચરેલું બધું સારંુ છરે પણ એટલંુ બધું સારંુ, વિવશષ્ કરે અદભુત 
પણ ન્ી! પહરેલા જ િાચન્ી સતબધ ્ ઈ જિા્ય એિું તરેમાં કશું જ ન્ી... તરેમાં 
સરળું િાસતવિક છરે, જ રેિું હોિું જોઈએ તરેિું... સાિરેસાિ સાચું, આબરેહૂબ, સુપ-
કરવચત.. પરંતુ નિું... મુગધ કરે આચિ્ય્મચકકત કરી દરે એિું તરેમાં કશું જ ન્ી!’ 
ચરેખૉિનાં નાટકો િાંચ્યાં પછી કોઈ પણનો આ સિાભાવિક અવભપ્રા્ય છરે.

‘સાચરે જ, ચરેખૉિનું પ્ર્મ િાચન લગભગ વનરાશાજનક નીિડરે છરે. તમનરે 
્ા્ય કરે તમારરે  આમાં કંઈ જ કહરેિાનું ન્ી. કોઈ જ પ્રવતભાિ, કોઈ જ ટકોર, 
કશું જ નહીં. નાટકનો ્પલૉટ શો? વિષ્ય શો? તમરે ચારપાંચ િા્્યોમાં જ િણ્મિી 
શકો. તરેમાં ભજિિાલા્યક ચોટદાર ભૂવમકાઓ કઈ? બધી સારી, પરંતુ ્યાદ 
કરી ર્્ય તરેિી પ્રભાિશાળી એક પણ નહીં કરે જ રે કોઈ મહતિાકાંક્ષી નટનરે તાબ-
ડતોબ એ ભજિિા માટરે ઉશકરેરી શકરે! પરંતુ... ્ોડોક સમ્ય જિા દઈનરે... જ રેમ 
જ રેમ તમરે તરેનાં દૃશ્યોનરે, પાત્રોનરે, સંિાદોનરે ્યાદ કરતા ર્ઓ... તમનરે તરેમના વિશરે 
િધુ નરે િધુ વિચારિાનું ગમિા માંડરે... તમરે ફરી ફરીનરે તરે િાંચિા લાગો, ધીમરે 
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ધીમરે તમારી નજર સમક્ષ તરેનું આંતકરક ઊંડાણ, સૌંદ્ય્મ અનરે ભાિસમૃવદ્ધ 
ઊરડિા લાગરે... તમરે તરેના ર્દુમાં આિી ર્ઓ, તમરે ચરેખૉિનરે ચાહિા લાગો...!!’

ઈ. સ. 1860માં જનમરેલ ચરેખૉિનું બાળપણ બહુ ત્રાસદા્યી સંજોગોમાં 
િીતરેલું. તરેના વપતા પોતાનાં સંતાનો જોડરે જ નહીં પણ પોતાની પતની (ચરેખૉિની 
મા) જોડરે પણ ભ્યાનક વનદ્મ્ય અનરે અભદ્ર વ્યિહાર કરતા. પોતાના બીર્ ભા-
ઈભાંડઓુની હાજરીમાં પોતાની માતાનરે આ રીતરે અપમાવનત ્તી જોતાં ચરેખૉિરે 
આગળ ઉપર ્્યાં્ય લખરેલું કરે ‘Despotism and lies so spoiled our 
childhood, as our mother‘s youth’. શરૂમાં પડરેલી આ અસરોનરે કારણરે જ 
ચરેખૉિના મનમાં ઉચચ ભદ્રિગથી્ય પકરિારોમાં જડ કરી ગ્યરેલ પરંપરાગત 
રરરેલુ રિમ(stereotype domestic routine)ની વનર્્મકતા વિરુદ્ધ તીવ્ર રોષ 
જનમરેલો જ રે તરેની િાતા્મઓ તરેમજ નાટકોમાં સચોટ રીતરે વ્ય્ત ્ા્ય છરે.

1887–1890ની િચચરે તરેણરે નાટક-સંગીત-હાસ્ય્ી ભરરેલાં પાંચ મનોરંજક 
એકાંકીઓ લખ્યાં. ‘The Bear’, ‘The Proposal’, ‘An Unwilling Martyar’, 
‘The Wedding’ અનરે ‘A Jubilee’ તરેનું બીજુ ંએક વિખ્યાત એકાંકી ‘The 
Swan Song’ તરેની ટૂકંી િાતા્મ ‘Kalhas’ પર્ી લખા્યરેલંુ. આ નાટકોએ ચરેખૉિનરે 
સારંુ એિું ધન અનરે લોકચાહના અપાવ્યાં. 1987માં ચરેખૉિરે પૂરા કદનું નાટક 
‘Ivanov’ લખ્યું. પહરેલી િાર આ નાટક વનષફળતાનરે િ્યુાં. નાટ્યલરેખન અનરે તરેની 
ભજિણી બાબતરે ચરેખૉિની કરેટલીક વનવચિત અિધારણાઓ હતી. જ રેમ કરે તરે 
માનતો કરે ‘‘રંગભૂવમએ માણસ અનરે જીિન જ રેિાં છરે તરેિાં જ દશા્મિિાં જોઈએ, 
નહીં કરે પગરોડી (stilts) પર ઊભાં કરી દઈનરે દરેખાતાં હો્ય એિાં. મંચ પર 
દરેખાડાતી રટના પોતાનામાં ગમરે તરેટલી જકટલ હો્ય પરંતુ જોનાર માટરે એકદમ 
સાદી-સરળ રીતરે રજૂ કરિી જોઈએ. ફ્ત એક જ િસતુની ખાસ કાળજી 
રાખિી જોઈએ અનરે તરે છરે ્્યારરે્ય ‘નાટકી્ય’ (theatrical) ન બનો’. ચરેખૉિ 
ઇચછતો હતો કરે તરેનાં નાટકો તરેણરે વિચારરેલી રંગમંચલક્ષી માન્યતા અનુસાર જ 
રજૂ ્ ા્ય. ‘Ivanov’ની ભજિણી પણ તરે એ જ રીતરે ઇચછતો હતો. પરંતુ ચરેખૉિ 
અવભન્ય અનરે એકંદર ભજિણી અંગરેના વિચારો તરેના કલાકારોનરે બરાબર 
રીતરે સમર્િી ન શ્્યો. આ બાબતરે વનરાશ ્ઈ એક િાર ચરેખૉિરે તરેના ભાઈ 
ઍલરે્ઝાંડરનરે કહરેલું, ‘Actors don’t understand they talk nonsense 
don’t act their parts as they should.’

1888–89માં ચરેખૉિરે બીજુ ંએક વનષફળ નાટક ‘The Wood Demon’ 
લખ્યું (જ રે પાછળ્ી ‘Uncle Vanya’ના નામરે નિસંસકરણ પામ્યું અનરે પછી તો 
સટાવનસલાવસકીએ પણ ભવ્ય સફળતા સા્રે તરેનરે ભજવ્યું અનરે ચરેખૉિનાં શ્રેષ્ઠ 
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નાટકોમાં તરે સ્ાન પામ્યું). ત્યારબાદ લગભગ છએક િષ્મ બાદ 1895માં ‘The 
Sea Gull’ લખ્ંુય. આ નાટક પણ એટલી હદરે િખોડા્યું કરે પહરેલા જ પ્ર્યોગરે 
ચરેખૉિ નાટ્યગૃહમાં્ી નાસી છૂટ્યો અનરે ભવિષ્યમાં ્્યારરે્ય નાટક નહીં 
લખિાનો વનચિ્ય કરી નાખ્યો! છરેિટરે મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટરના સટાવનસલાવસકી 
અનરે દાનચરેનકોએ ચરેખૉિનરે નિરેસર્ી ‘The Sea Gull’ની ભજિણી માટરે રાજી 
ક્યયો. નાટક અભૂતપૂિ્મ સફળતાનરે િ્યુાં. એ રાત્રરે પ્રરેક્ષાગૃહમાં વમવનટો સુધી 
ચાલરેલા તાળીઓના દીર્મ ગડગડાટનરે અંતરે દાનચરેનકોએ બહાર આિી પ્રરેક્ષકોનરે 
સંબોધતાં સૌપ્ર્મ ચરેખૉિના આ અનોખા નાટ્યસજ ્મનનો ઋણસિીકાર ક્યયો 
અનરે પછી કહું, ‘િષયો બાદ આજ રે ચરેખૉિનું સિ્પન સાકાર ્્ંુય છરે. રવશ્યન 
રંગભૂવમએ પડખું ફરેરવ્યું છરે. A new theatre is born today...!’

ઇબસનનાં રણાં ઉતિમ નાટકોનાં બંધારણમાં પણ કંઈક અંશરે જ રેમ ્યુવજન 
સરિાઇબની અસર હતી તરેિી જ રીતરે ચરેખૉિનાં શરૂ શરૂનાં  નાટકો પર પણ તરે 
સમ્યની રવશ્યાની પરંપરાગત રંગભૂવમનો આછોપાતળો પ્રભાિ તો છરે જ, 
પરંતુ તરેમ છતાં તરેમાં્ી બચી નીકળિાના તરેના તમામ પ્રામાવણક પ્ર્યાસો છરે. તરે 
સમ્યરે નાટકનો ્પલૉટ, સંિાદો, અવભન્ય, વિષ્યિસતુ િગરેરરેમાં એક પ્રકારનું 
બોલકાપણં નરે ભારોભાર નાટકી્યતા હતાં. મંચ પરના ચીતરરેલા સવન્િરેશમાં 
પણ બધું અિાસતવિક અનરે ભ્ામક હતું. િાસતિિાદના આગમન પછી રંગભૂ-
વમનાં આ તમામ છીછરાં ઉપલકક્યાં તતિો સાિ અપ્રસતુત બની ગ્યાં. ચરેખૉિના 
સમ્યમાં જ રે પ્રકારની જરીપુરાણી રંગમંચ-પ્રણાલી અમલમાં હતી તરેની સામરે 
ચરેખૉિના આગિા વિચારો ‘The Sea Gull’ નાટકના એક ઊગતા લરેખકના 
પાત્રના મુખરે્ી વ્ય્ત ્ા્ય છરે : ‘ર્યારરે  એકની એક િાસી ્ઈ ગ્યરેલી તરકીબ-
નરે એક હર્ર રીતરે ફરી ફરીનરે રજૂ કરાતી જોઉં છુ ં ત્યારરે  હંુ ભ્યંકર રીતરે 
અકળાઈ ઊઠુ ંછુ.ં મનરે તાતકાવલક બરેઠક પર્ી ઊઠી ્્યાંક નાસી છૂટિાનું મન 
્ઈ આિરે છરે. મારી િાત ધ્યાન્ી સાંભળો, આપણનરે હાલ નરે હાલ નિું, બુવદ્ધ-
જન્ય કલાસિરૂપ વિકસાિિાની જરૂર છરે, અનરે જો આપણરે તરેમાં વનષફળ રહા 
તો સમજી લો કરે આપણી પાસરે કશું જ શરેષ બચ્યું ન્ી.’ આ સંિાદમાં તતકાલીન 
રંગભૂવમ વિરુદ્ધનો ચરેખૉિનો પોતાનો આરિોશ વ્ય્ત ્ા્ય છરે.

1901માં ‘Three Sisters’ ભજવ્યું જ રે દાનચરેનકોની દૃવષ્એ સટાવનસલા-
વસકીની શ્રેષ્ઠ રજૂઆત હતી. 1904માં ચરેખૉિનું હજુ એક િધારરે  નોંધપાત્ર 
નાટક ‘The Cherry Orchard’ ભજવ્યું. શૈલી અનરે ટકૅવનકની રીતરે આ નાટકની 
ચોમરેર પ્રશંસા ્ઈ.

જ રેમ ‘The Gull’ શરૂમાં વનષફળ રહું તરેમ 1899–1900માં ‘Uncle 
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Vanya’નરે પણ અપરેવક્ષત સફળતા ન મળી. આની પાછળ ક્યાં કારણો હતાં? 
‘િાસતિમાં ચરેખૉિનાં નાટકો ભજિિાં બહુ અરરાં છરે.’ આમ કહી સટાવનસલાવસકી 
બારીકાઈ્ી સમર્િરે છરે, ‘તરેનરે સફળ કરિા માત્ર સારા નટ હોિું પૂરતું ન્ી. 
કાબરેલ નટ તરીકરેના બધા કલા-કસબ પણ પૂરતાં ન્ી. આ માટરે સૌપહરેલાં તમારરે  
ચરેખૉિનરે આખરેઆખો ચાહિો પડરે, નસરેનસ્ી અનુભિિો પડરે, તરેના એ ખાસ 
ઐવતહાવસક સમ્યગાળાના એ સામાવજક િાતાિરણમાં ચાહીનરે પ્રિરેશ કરિો 
પડરે. અનરે સૌ્ી િધારરે  તો પોતાની આસપાસના સાધારણ માનિબંધુઓ જોડરે 
સનરેહના તાંતણરે બંધાિું પડરે જ રે રીતરે ચરેખૉિ બંધા્યરેલો. ચરેખૉિનાં નાટકોમાં રહરેલું 
એ જીિંત અનરે અમર તતિ તમનરે એક િાર જડી આિરે પછી તરે નાટક કરે ભૂવમકા 
તમરે જ રેટલી િાર ભજિશો એટલી િાર તમનરે તરેમાં્ી નિું, કંઈક તાજગીસભર, 
અગાઉ ્્યારરે્ય નહીં ર્ણરેલું – નહીં અનુભિરેલું જોિા મળશરે.’

ચરેખૉિનાં મોટા ભાગનાં નાટકોમાં જીિન પ્રત્યરે ભારોભાર અજપંો, વનરાશા 
અનરે તલસાટ વ્ય્ત ્ા્ય છરે. પરંતુ ચરેખૉિના સાકહત્યનરે ધ્યાનપૂિ્મક એક્ી 
િધારરે  િાર િાંચો તો એ જ dark–gloomy ચકરત્રવચત્રણમાં ઊંડરે ઊંડરે ્્યાંક 
આશાની દીિડીનો ઝાંખો પણ વસ્ર નરે વનવચિત પ્રકાશ પણ જોઈ શકા્ય છરે. 
મૂળભૂત રીતરે ચરેખૉિ એક સુખી, આધુવનક અનરે સંસકારી માનિસમાજનાં 
સપનાં સરેિતો એક આશાિાદી સજ ્મક છરે. જીિન પ્રત્યરે ચરેખૉિની આ અમર 
આશા તરેની એક બહરેન પર લખરેલ, તરેના મનગમતા ગુલાબના છોડની માિજત  
માટરે ભલામણ કરતા પત્રમાં સુંદર રીતરે વ્ય્ત ્ા્ય છરે : ‘Don’t prune the 
rose until I come back. Just cut off those stems which have frozen 
during the winter, or else which are in a very poor condition, but 
carefully remember that the sick sometimes recover.’

ચરેખૉિનાં પાત્રો એકલાં નરે હતાશ ચોક્સ છરે પણ પોતાના ડગમગતા પગરે 
ફરી્ી બરેઠાં ્િા માટરે સતત િલખાં મારરે  છરે. એકબીર્નો હા્ ઝાલી િધુ 
ઉમદા સંસાર સજ ્મિાની કપરી મ્ામણ કરરે  છરે. આ બધાં પાત્રો અિાર-નિાર 
સિ્પનાં વનહાળરે છરે, આિનાર સો–બસો િષ્મમાં માનિજીિન આજ્ી કરેટલું જુદું 
હશરે તરેનાં સિ્પનાં. પરંતુ આ બધાં સિ્પનીલ પાત્રોમાં્ી કોઈ સાદોસીધો એક 
સિાલ ન્ી પૂછતું કરે જો આપણરે સૌ સિ્પનાં જ જોતા રહીશું તો આિનાર 
િષયોમાં આપણી કલપના મુજબનું અદભુત જીિન સજ ્મશરે કોણ? આ જ બાબત 
સપષ્ કરતાં ચરેખૉિરે તરેના એક વમત્ર એ.એસ. સુિૉકરનનરે એક પત્રમાં લખરેલું કરે 
‘There is nothing more depressing and unpoetic, so to speak, than 
the prosaic battle to survive, which robes you of the joy of life and 
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carries you into apathy.’

રંગમંચ પર નાટકોની નાનીમોટી ભૂવમકાઓ માટરે સદા્ય લડતા રહરેતા નટો 
માટરે ચરેપકકન નામના એક લરેખકરે કહરેલું કરે ‘There are no minor roles, only 
minor actors’. ચરેખૉિ આ જ િાતનરે સાકહત્યના સંદભ્મમાં કહરેતો કરે ‘There 
are no minor events, only minor writers’. નાનામાં નાની, તુચછમાં તુચછ 
લાગતી બાબતમાં પણ ચરેખૉિનરે જીિનની સમગ્તાનું દશ્મન ્ા્ય છરે. (આપણા 
રિીનદ્રના્ ટાગોરનરે જ રેમ ઝાકળના એક ટીપામાં વિશ્વસમસતનાં દશ્મન ્ા્ય છરે 
તરેમ.) ચરેખૉિનરે મન પણ કોઈ િસતુ, રટના કરે વ્યવ્ત તુચછ કરે મામૂલી ન્ી. 
‘Faust’માં આિરે છરે તરેમ ‘Reach into life, it is a teeming ocean. And 
where you seize it, it exerts a space.’ તરેનાં નાટકોમાં ચરેખૉિ બહારના 
પકરિરેશનું આલરેખન જ રે રીતરે કરરે  છરે તરેના્ી હતાશાનું િાતાિરણ બરેશક સર્્મ્ય 
છરે પણ તરેનાં લખાણોમાં ચરેખૉિરે ્્યાં્ય આંતકરક આશાિાદ ગુમાવ્યો હો્ય એિું 
લાગતું ન્ી. ચરેખૉિનરે મન જીિનમાં ્્યાં્ય વનષફળતા જ રેિું કશું છરે જ નહીં. 
દરરેક રટના માણસનરે રડરે છરે, બદલરે છરે નરે િધુ ઊધિ્મ કદશા તરફ લઈ જિામાં 
સહા્યરૂપ બનરે છરે. ટૂકંમાં ચરેખૉિની માણસ તરીકરે માણસ પરની શ્દ્ધા જ તરેના 
આશાિાદી અવભગમની બુવન્યાદ છરે.

નાટક ‘Uncle Vanya’નાં મુખ્ય પાત્રો ઍસટ્રૉિ અનરે િાન્યા, સટાવનસલા-
વસકીનરે જરા્ય નાનાં, સાદાં કરે મામૂલી લાગ્યાં ન્ી. તરેમની નજરરે  તો આ બંનરે, 
તરે કાળના રવશ્યાની કારમી િાસતવિકતા સામરે બા્ ભીડતા આદશ્મ લડિૈ્યા છરે. 
નાના નાના વ્યવ્તગત સુખ-સંતોષ મરેળિિા ઝંખતા સાધારણ માણસોનો સંરષ્મ 
ભલરે તમરે કોઈ મહાન રાજકી્ય રિાંવતકારીના સંરષ્મ જોડરે ન સરખાિો પણ િા-
સતિમાં આ જ નાના મામૂલી દરેખાતા સંરષયો કરે પુરુષા્યો જ સામૂકહક ચરેતનાનરે, 
કટોકટીની પળરે ર્ગી ઊઠતી વિરાટ જનતાના ખરા વમર્જનરે પ્રગટ કરરે  છરે. 
આવ્્મક–રાજકી્ય ઇવતહાસો ભલરે રાર્મહારાર્ઓ, બળિાખોરો કરે રિાંવતકારી-
ઓનાં નામરે લખા્ય પણ માનિસભ્યતાનો ખરો આલરેખ તો જનસાધારણના 
રોવજદંા મામૂલી જણાતા સંરષયો્ી જ રચાતો હો્ય છરે.

ઝારની મહતિાકાંક્ષા રવશ્યાનરે મહાન સામ્રાર્ય બનાિિાની હો્ય, નરેપોવલ-
્યનની મહતિાકાંક્ષા સમસત ્યુરોપ પર વિજ્ય મરેળિિાની હો્ય પણ ચરેખૉિનાં 
નાટક ‘Three Sisters’ની નાવ્યકા ઑલગાની મહાતિાકાંક્ષા તો ફ્ત મૉસકો 
પહોંચીનરે સારી નોકરી અનરે સુખ-સગિડમ્ય જીિન જીિિા પૂરતી જ મ્યા્મકદત 
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છરે. આ ત્રણરે્ય બહરેનોની ઝંખના િધુ ઊજળા ભવિષ્ય માટરે કરેિળ મૉસકો પહોંચ-
િાની છરે. ઉપર ઉપર્ી શાંત, વસ્ર, નીરસ નરે કંટાળાજનક લાગતા આ 
સાધારણ સમાજની ઊંડરે કોઈક ‘હલચલ’ ્ઈ રહી છરે, કશુંક સળિળી રહું છરે 
જ રે કરેિળ ઊંચરે વશખરરે  ચડીનરે લખતા ખ્યાતનામ સજ ્મકોની નજરરે  ચડતું ન્ી. 
ચરેખૉિનરે તો આ જ સાદા મામૂલી માણસો સમાજના ખરા મહાના્યકો લાગ્યા 
છરે. તરેમની સામાન્ય માનિી્ય આકાંક્ષાઓ નરે કદિસરાતના સંરષયોમાં જ તરેમનરે 
જીિનનો સાચો મમ્મ જોિા મળો છરે. ચરેખૉિ તરેના મૂળ સંદરેશનું મહતિ ઓછુ ં
ન્ી આંકતો કરે ન્ી તરેની કૃવતઓમાં સામરે ચાલીનરે કોઈ સંદરેશ તારિી આપતો. 
તરેનરે પ્રરેક્ષકોની સમજણ પર પૂરતો ભરોસો છરે.

બીજુ,ં રિાંવત પૂિવેના રવશ્યામાં આલરેખરેલા બુવદ્ધજીિી િગ્મનાં પાત્રો એકલાં, 
હતાશ અનરે કદશાહીન બની ગ્યાં હોિા છતાં પોતાનો દંભ અનરે આપિડાઈ 
છોડી શકતાં ન્ી. તરેઓ કશું જ નક્ર કરી શકિાની વસ્વતમાં ન્ી. ભણરેલા 
હોિા છતાં જીિનની તતકાલીન સમસ્યાઓનરે ઉકરેલિામાં તરેઓ સદંતર પછાત 
છરે, બદ્ધ છરે, જડ છરે, આળસુ નરે પ્રમાદી છરે, તરેમના જીિતરનરે સરાસર િરેડફી રહાં 
છરે. આિા સૌ કોઈ સામરે ચરેખૉિ તરેના સાકહત્યમાં પરોક્ષપણરે ઉગ્ આરિોશ ઠાલિરે 
છરે. દીિાનખંડોમાં કરે કલાપ્રદશ્મનોમાં િોડકા કરે શરેમપરેઇન પીતાં પીતાં ગરીબોની 
દુદ્મશાની કરે તરેમની સરેિા કરિા માટરેના આદશયોની દંભી ચચા્મઓ જ કરતા રહરેતા 
સુખી નરે વશવક્ષત ભદ્ર િગ્મ સામરે તરે ભારરે  મોટી સૂગ ધરાિરે છરે. તરેની એક કૃવતમાં 
એક પાત્રના મોંએ તરેણરે બોલાિરાવ્યું છરે કરે ‘The world is wonderful place, 
there is only one thing that is not wonderful, and that is ‘we our-
selves’! How little justice and genuine concern for the poor do we 
have?’

ચરેખૉિ કદી્ય ન ખૂટરે તરેિો સજ ્મક છરે. તરેના નાટકમાં તરે જીિનના રોવજદંા 
રિમનરે આલરેખતો જણા્ય છરે. પ્રરેક્ષકોનરે તતકાળ ધ્રુર્રી, રોમાંચ, ભ્ય, ઉતિરેજના કરે 
ફુવિડ હાસ્ય પ્રરેરતી પકરવસ્વત તરે વબલકુલ સજ ્મતો ન્ી. તરે િાત કરરે  છરે કરેિળ 
માણસની, માણસપણાની, માણસની ભીતર ઢબૂરી રાખરેલ અંગત લાગણીઓની, 
નાનીઅમ્ી આશાઓ કરે એષણાઓની, પોતપોતાનાં સલામત અવસતતિના સંર-
ષ્મની કરે આપસી સંબંધોના માનિસહજ તનાિોની. મહાન ટૉલસટૉ્યની માફક 
‘Humane’ (દ્યાળુ, વિનમ્ર, માનિતાિાદી) એ ચરેખૉિના સમગ્ સાકહત્યનો 
‘spiritual leitmotif’ (અિારનિાર સતત સાંભળિા મળતો પ્રધાન આધ્યાવતમક 
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સૂર) છરે. તરેનાં નાટકોમાં આમ જુઓ તો કરિ્યાતત્િ (action element) ભરપૂર 
છરે. સાધારણ કલાકારો અનરે કદગદશ્મકોનરે નહીં દરેખાતું આ ‘કરિ્યાતતિ’ બહાર 
સ્ૂળ રૂપરે નહીં પણ આંતકરક – તમામ પાત્રોનાં વચતિમાં ્્યાંક ઊંડરે રહરેલું છરે. 
બહાર્ી દરેખાતી વસ્ર, બંવધ્યાર, અ-કરિ્યાશીલતામાં જ આ ધીમું રચનાતમક 
કરિ્યાતતિ ઢબૂરાઈનરે પડ્ું છરે. ચરેખૉિનાં નાટકોની બાંધણીમાં અપાર િૈવિધ્યની 
શ્્યતાઓ રહરેલી છરે. તરેના વમશ્ વ્યવ્તતિની નોંધ લરેતાં સટાવનસલાવસકી જણાિરે 
છરે કરે તરેનાં નાટકોમાં અમુક જગ્યાએ ચરેખૉિ છા્યાિાદી (Impressionist) 
જણા્ય છરે તો બીજી જગ્યાએ પ્રતીકિાદી (Symbolist), કોઈ કોઈ જગ્યાએ 
િાસતિિાદી (Realist) દરેખા્ય છરે તો કોઈ જગ્યાએ વનસગ્મિાદી (Naturalist) 
નજરરે  પડરે છરે!

ટ્રજૅ રેડી(કરુણાવનતકા)નરે લઈનરે ચરેખૉિનો મત આગિો હતો. બીર્ કોઈ પણ 
લરેખકોની સરખામણીમાં ચરેખૉિ ટ્રજૅ રેડીના વશષ્ અનરે રંગદશથી અવભગમમાં 
સાિ જુદો પડરે છરે. એ િાત અલબતિ અમુક અંશરે સાચી કરે કોઈ પણ પ્રકારના 
રષ્મણનાં પકરણામસિરૂપ કરુણાવનતકા જનમરે છરે. પરંતુ ચરેખૉિના મત પ્રમાણરે 
સાધારણ માણસોના જીિનની મોટામાં મોટી કરુણાવનતકા એ છરે કરે તરેમાં સિ્યં 
જીિન ધીરરે  ધીરરે  રસારો (attrition) િરેઠતું ચાલરે છરે. રસારો એટલરે સતિશીલ 
જીિનનું રિમશ: રસાતું જિું, ક્ષીણ, શવ્તહીન, તરેજોહીન ્ તું જિું – એ વસ્વતમાં 
જ જીિનની ખરી ટ્રજૅ રેડી રહરેલી છરે.

ચરેખૉિનું સાકહત્ય ઉપર ઉપર્ી ભારરે  ગંભીર નરે ઉદાસીન જણા્ય છરે પણ 
પ્રકૃવત્ી તરે વિનોદી હોિા્ી તરેનાં ગંભીર જણાતાં પાત્રો કરે પકરવસ્વતમાં્ી પણ 
માવમ્મક રમૂજ નીપજ રે છરે. ચરેખૉિનાં નાટકોનરે આ સંદભ્મમાં નહીં સમજનારા તરેનરે 
રોતલની જ રેમ ભજિરે છરે. ચરેખૉિનાં પાત્રો તરેમના જીિનમાં કફોડી હાલતમાં 
મુકા્યાં છરે પણ તરેમાં્ી જ અિારનિાર હાસ્ય અનરે રમૂજ પરેદા ્ા્ય છરે. ચાલથી 
ચરેવ્પલન જ રેમ કહરેતો કરે ‘The unbearable stage of any tragic situation 
results in to comedy’. કરેળાની છાલ પર્ી લપસીનરે પડનારા સામરે કોઈ હસરે 
તરેિી આ િાત છરે. ચરેખૉિરે તરેના પ્રત્યરેક નાટકમાં એક ્યા બીજી રીતરે આિી ટીખળ 
મૂકી છરે. ચરેખૉિનાં નાટકોનરે સૌ્ી િધુ ન્યા્ય આપનાર સટાવનસલાવસકી જ રેિા પણ 
કોઈ િાર તરેની આિી હળિી ક્ષણોનરે ચૂકી જતા હતા. એટલા જ માટરે તરેના અમુક 
નાટકનરે ટ્રજૅ રેડી ગણિું, કૉમરેડી ગણિું કરે ટ્રજૅી–કૉમરેડી ગણિું તરે અંગરે ચરેખૉિ સા્રે 
વિિાદ ્તો.
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Ibsen’s ‘Doll’s House’

 

 

 

Chekhov’s ‘Uncle Vanya’
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Chekhov reading ‘Sea Gull’ with artists

 

 

Strindberg’s ‘Miss Julie’
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Henry Becques’ ‘The Parisian Woman’

Hauptman’s ‘The Weavers’
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Tolstoy’s ‘The Power of Darkness’

 

 

 

Maxim Gorky’s ‘The Lower Depths’
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ચરેખૉિ તરેની જીિલરેણ માંદગીનરે કારણરે કોઈ લાંબા ગાળાનો સાકહવત્યક 
પ્રકલપ વિચારી શકતો નહોતો. પરંતુ તરેનરે કારણરે ચરેખૉિના સાકહત્યનરે તો ફા્યદો 
જ ્્યો. જીિન ટૂકંું અનરે અવનવચિત હોિા્ી તરે પોતાનાં લરેખનમાં પણ એકદમ 
લારિ્યુ્ત, મુદ્ાસર અનરે ચુસત રહો. ચરેખૉિ તરેની કૃવતઓમાં ્્યાં્ય વબનજરૂ-
રી લંબાણ ન્ી કરતો કરે ન્ી વિષ્યાંતર કરતો. નાટકના સંિાદો પણ જરૂર 
પૂરતા, બહુ ટૂકંા લખતો. શ્્ય ત્યાં સુધી ઓછા શબદો, ્્યારરેક િા્્યોનરે 
િચમાં્ી જ અધૂરાં છોડી દરેતો. એક નાટકમાં તરેણરે ભૂલ્ી એક લાંબો છટાદાર 
આલંકાકરક ફકરો લખી નાખરેલો. ર્યારરે  મંચ પર કરહસ્મલ દરવમ્યાન એક 
ઉમદા નટ દ્ારા તરેનરે ભજિાતો જો્યો ત્યારરે  એ લાંબો સંિાદ પ્રરેક્ષકોની સખત 
દાદ મરેળિી ર્્ય તરેિો લાગિા છતાં્ય નાટકના અ્્મસંદભવે વબનજરૂરી લાગતાં 
ચરેખૉિરે તરેનરે તરત રદ કરી નાખિા સૂચવ્યું અનરે બદલામાં ફ્ત એક જ પંવ્ત્ી 
કામ ચલાવ્યું! આમ બહુ ટૂકંાણમાં રણંબધું કહી નાખિાની કલા ચરેખૉિનરે હસત-
ગત હતી. ચરેખૉિની આ ખાવસ્યતનરે વબરદાિિા તુગ્મનરેિ હોમરના એક િા્્યનો 
ઉપ્યોગ કરરે  છરે : ‘Taking the bull by the horns’. એટલરે જ ચરેખૉિની લરે-
ખનકલાનું અનુપમ સૌંદ્ય્મ સૌ્ી િધારરે  નીખરી આિરે છરે તરેની ટૂકંી િાતા્મઓ 
તરેમજ એકાંકીઓમાં.

ચરેખૉિની પ્રરેવમકા હતી વિખ્યાત અવભનરેત્રી ઑલગા વનપર. ટીબીની 
સારિાર માટરે ચરેખૉિનરે બધો સમ્ય ખુલા વિશુદ્ધ હિામાન િચચરે ગામડામાં જ 
રહરેિું પડતું. ર્યારરે  તરેની નાટ્યપ્રિૃવતિનરે કારણરે ફરવજ્યાત મૉસકોમાં જ રોકાઈ 
રહરેતી ઑલગા ચરેખૉિ સા્રે પૂરતો સમ્ય ગાળી શકતી નહોતી. પોતાની બીમાર 
એકલિા્યી દશામાં પણ તરેણરે સહરેજ પણ સિા્થી કરે લાગણીપોચા બન્યા િગર 
ઑલગાનરે કા્યમ મૉસકોમાં જ રહી નાટકો કરતાં રહરેિાની આગ્હભરી ભલામણ 
કરરેલી. 1898્ી 1904 સુધી ્યુિાન ઑલગા તરેના પ્રરેમી ચરેખૉિ સા્રે પ્રણ્યસંબંધરે 
તો રહી જ પરંતુ આ સંબંધની હદ તો ત્યારરે  ્ઈ કરે ટીબીનરે કારણરે ચરેખૉિ 
ગણ્યાગાંઠાં િષયોનો મહરેમાન છરે તરે ર્ણિા છતાં્ય ઑલગાએ 1901માં મૃત્યુપ-
્ારીએ પડરેલા ચરેખૉિ જોડરે મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટરના તમામ કલાકારોની ઉપવસ્-
વતમાં લગ્ન ક્યાાં અનરે 1904માં ચરેખૉિ મૃત્યુ પામ્યો.

રહૉન ગાસનરરે  લખ્યું છરે કરે ‘જો ટૉલસટૉ્ય તરેના અવતસમ્્મિાન (heroic) 
અનરે નૈવતક (moral) આતમાના બળ ્કી આધુવનક ્યુરોપનો ઇવસકલસ હતો તો 
ચરેખૉિ તરેની પ્રરેમાળ પ્રકૃવત, પવિત્ર સાદગી, વનમ્મળ વિનોદ અનરે વ્યિહારની 
મધુરતા ્ કી તરે કાળનો સૉફો્લીઝ હતો. વ્યવ્ત તરેમજ લરેખક – બંનરે રીતરે તરેણરે 
પ્રાચીન સૉફો્લીઝનું ‘સમ્યક્ આતમબળ’ (even-tempered soul) ર્ળિી 
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રાખી સાકહત્યસરેિા કરી. બહારની તરેમજ ભીતરની િાસતવિકતાઓનો સામનો 
કરતી િખતરે સત્યનો એક કણ પણ ખરિા ન દરેિો, સુખદ ભાવિ જીિનની 
તમામ સંભાિનાઓનો સકટક અંદાજ લગાિિો, માનિર્તનરે તરે તરેજસિી કદશા 
પ્રવત કહંમતભરેર ડગ માંડિા પ્રોતસાકહત કરિી – એ જ ચરેખૉિનાં સાકહત્યની 
પરમ ઉપલવબધઓ હતી.

ચરેખૉિના મૃત્યુ બાદ રણાં િષવે એક લરેખકવમત્રરે તરેની કબરની મુલાકાત 
લીધી. આ મહાન લરેખકનાં કા્ય્મનરે શ્દ્ધાંજવલ આપતાં તરેણરે જ રે અનુભવ્યું તરે આ 
રીતરે શબદસ્ ક્ુયાં : ‘No, he is still alive for us. He is with us in every 
grey day, in every girl pondering life, in every petal falling in a 
cherry orchard and in the bright hope that life will one day be 
wonderful.’

(3) હરેન્ી બૅક (1837–1899) : Henry Francois Becque :

 હરેન્ી બૅક 19મી સદીની વનસગ્મિાદી ચળિ-
ળમાં્ી નીકળરેલો એક ખૂબ અગત્યનો ફ્રેનચ 
નાટ્યકાર છરે. તરેની કારકકદથીની શરૂઆતમાં 
તરે કટકકટબારી પર સફળ ્તાં ધંધાદારી 
નાટકો અનરે નિાં કલપનાશીલ નાટકોની લરે-
ખનશૈલી િચચરેની પસંદગી બાબતરે વદ્ધામાં 
અટિાતો રહો. તરેની બરે શ્રેષ્ઠ કૃવતઓ ‘The 
Vultures’ (1882) અનરે ‘The Parisian 
Woman’(1885)માં જ રેિી રીતરે બૅક તરેનાં 
પાત્રોનાં કઠોર આલોચનાતમક અિલોકનનરે 
નાટ્ય રૂપરે પ્રદવશ્મત કરિાની કુદરતી બવક્ષસ 

ધરાિરે છરે તરેિી જ રીતરે મારીમચડીનરે બનાિિામાં આિતા સુવન્યોવજત ્પલૉટની 
સહરેજ પણ મદદ લીધા િગર નાટકમાં પ્રભાિશાળી િાતાિરણ ઊભું કરી 
શકિાની કાબરેવલ્યત પણ પુરિાર કરરે  છરે.

હરેન્ી બૅક 1837માં પૅકરસના એક સાધારણ પકરિારમાં જનમરેલો. તરેના 
વપતા એક સરકારી કારકુન હતા. શરૂઆત્ી જ તરેનામાં કશુંક અસાધારણ 
સજ ્મિાની ઝંખના હતી. પરંતુ રરના સંજોગોનરે કારણરે તરેનરે ન ગમતી નોકરીઓ 
કરિી પડી. 1868માં તરેણરે એક લોકરંજક નાટક ‘The Prodigal Son’ લખ્યું 
અનરે મંચ પર આંવશક સફળતા સા્રે ભજિા્યું. 1870માં તરેણરે એક ગંભીર પ્ર-
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કારનું પાંચ અંકી નાટક ‘Michel Pauper’ લખ્યું અનરે તરેનરે બહુ મોટી વનષફળ-
તા સાંપડી. 1871માં બીજુ ંએક નાટક ‘The Elopement’ લખ્યું જ રે ડ્ૂમાની 
શૈલી્ી પ્રભાવિત, સમસ્યાકરેનદ્રી તરેમજ કંઈક અંશરે બોધદા્યી હતું. પરંતુ તરેનરે 
પણ પ્રરેક્ષકો તરફ્ી ખાસ આિકાર ન મળો. 1878માં લખરેલાં ‘The Shuttle’ 
અનરે ‘The Virtuous Woman’ (1880) જ રેિાં નાટકોએ મધ્યમકક્ષાની સફળતા 
ચોક્સ મરેળિી, પરંતુ આમાંનું પણ એકરે્ય નાટક બૅકની આવ્્મક વસ્વતનરે સધધર 
કરિામાં સહા્યરૂપ ન બન્યું. આ બધી લગાતાર વનષફળતાઓ છતાં એક નાટ્ય-
કાર તરીકરે બૅકની કરેટલીક ખૂબીઓની પ્રરેક્ષકો અનરે સમીક્ષકો દ્ારા નોંધ અિશ્ય 
લરેિામાં આિી. કરેટલાકરે નોંધ્યું કરે ‘હરેન્ી બૅકમાં વનવચિતપણરે સુંદર અસરકારક 
નાટક લખિાની કાબરેવલ્યત છરે પરંતુ ્્યાંક નરે ્્યાંક ક્ષવત રહી જિા્ી તરેનરે દર 
િખતરે સફળતા હા્તાળી દઈનરે સરકી ર્્ય છરે.’ છરેલરે હરેન્ી બૅકરે તરેના જગવિ-
ખ્યાત નાટક ‘The Vultures’નું સજ ્મન ક્યુાં અનરે ખરરેખર તરેનું ભાગ્ય પલટા્યું.

તરે કાળરે ફ્ાનસમાં રંગદશથીિાદ(Romanticism)ની જગંી લોકવપ્ર્યતા િચચરે 
હરેન્ી બૅક તરફ્ી નાટ્યલરેખનમાં પ્ર્યોર્્યરેલી અપારંપકરક ટકૅવનક અનરે 
ચીલાચાલુ ્પલૉટ સામરેના તરેના કટ્ર વિરોધનરે કારણરે એક પણ વનમા્મતા તરેણરે 
લખરેલું નાટક ભજિિા તૈ્યાર નહોતો ્તો. તરેનાં નાટકોના સંિાદો તરેમજ અવભ-
ન્યમાં એકદમ સાધારણ બોલચાલની િાસતિિાદી શૈલી અપરેવક્ષત હતી ર્યારરે  
િાસતિમાં તરે કાળરે રંગમંચ પર અવતરરેકભરી બનાિટી નાટકી્ય શૈલીની જ 
બોલબાલા હતી. આ કારણસર હરેન્ી બૅકનાં નાટકો તરેના ્યોગ્ય અ્્મ-સંદભ્મ સા્રે 
પ્રરેક્ષકો સુધી પહોંચી ન શ્્યાં. ઉપર્ી એ નાટકોની સમીક્ષાઓ પણ અધ્મદગધ 
વિિરેચકો દ્ારા ગોળ ગોળ, ગૂંચિાડાભરી, ન સમર્્ય તરેિી છપાતી રહી જ રેણરે 
તરેની કારકકદથીનરે ગંભીર નુકસાન પહોંચાડ્ું. બૅકના આ આગ્હો અનરે મતભરેદો 
સંદભવે વ્્યરેટર મૅનરેજરો અનરે નાટ્યસમીક્ષકો સા્રેના અિારનિાર રષ્મણનરે 
કારણરે તરેના સિભાિમાં કટતુા આિી ગઈ અનરે તરે બરેહદ વનરુતસાહ ્્યો. આિી 
વિપરીત પકરવસ્વતનો સામનો નહીં કરી શકિાનરે કારણરે બૅક તરેની પોતાની 
કાબરેવલ્યતનરે પણ પૂરરેપૂરી ન પ્રમાણી શ્્યો અનરે ર્ત પરનો આતમવિશ્વાસ 
ગુમાિી બરેઠો. આ જ કારણરે તરેણરે એક અદભુત નાટક ‘The Puppets’ અડધરે્ી 
જ લખિાનું છોડી દીધરેલું.

વિવધની િરિતા જ ગણિી પડરે કરે હરેન્ી બૅક ર્યારરે  ફ્રેનચ િાસતિિાદનો 
પા્યો નાખિા કપરો સંરષ્મ કરી રહો હતો તરેિી પળોએ જ ફ્ાનસરે તરેની રોર 
અિગણના કરી. એ તો તરેના અનરે ફ્ાનસના સદનસીબરે પાછળ્ી આનદ્રરે એનતો-
ઈન જ રેિા હોનહાર કદગદશ્મકરે તરેના નાટકની, તરેની ખાસ પ્રકારની લરેખનશૈલીનરે 
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અનુરૂપ ‘વનસગ્મિાદી’ રજૂઆત કરી પ્રરેક્ષકોનરે ભારરે  પ્રભાવિત ક્યા્મ. સૌપહરેલાં 
બૅકનરે ઇટાલીમાં સનમાન મળું. પછી્ી ફ્ાનસરે પણ તરેનરે માનભરેર સિીકૃવત આપી. 
તમામ નાટ્યકારોએ હરેન્ી બૅકની ગણના પા્યાના વનસગ્મિાદી-સજ ્મક તરીકરે 
કરીનરે ખૂબ સનમાન આ્પ્યું. પરંતુ સખત રીતરે હામ તોડી નાખનારી રોર વનરા-
શામાં્ી બૅક ્્યારરે્ય સંપૂણ્મપણરે બહાર ન આિી શ્્યો. ‘The Vultures’ જ રેિા 
નાટક્ી એક િાર તરેનાં કૌશલ્યની પરખ ્ઈ ગ્યા પછી પણ બૅક તરેની આગલી 
વનષફળતાઓ અનરે હતાશાનરે કારણરે એક પણ પૂરા કદનું નાટક લખિામાં 
કામ્યાબ ન નીિડ્ો.

1870માં એવમલ ઝોલા જોરશોર્ી વનસગ્મિાદનો પ્રચાર–પ્રસાર કરી તરેના 
વસદ્ધાંતો રડી રહો હતો અનરે તરેની તીવ્ર ઝંખના હતી કરે જૂનાપુરાણા ઢાંચામાં 
અટિાઈ પડરેલી ફ્રેનચ રંગભૂવમનરે ઉગારનાર કોઈ શવ્તશાળી સજ ્મક ચોક્સપ-
ણરે નીકળી આિશરે. વિડબંના કરેિી કરે હરેન્ી બૅક ર્યારરે  ફ્રેનચ રંગભૂવમ પર પોતાનું 
મોખરાનું સ્ાન મરેળિિા જગંી પુરુષા્્મ કરી રહો હતો તરેિરે િખતરે ઝોલાએ તરેની 
સરરેઆમ ઉપરેક્ષા કરીનરે બાકીના તમામ લરેખકો પર નજર દોડાિી. ઝોલા તરફ્ી 
મળરેલી ઉપરેક્ષા બૅકના ધ્યાન બહાર નહોતી ગઈ. સમગ્ જીિન અનરે કારકકદથી્ી 
ત્રસત ્ઈ ગ્યરેલ આ નાટ્યકારરે  ર્યારરે  તરેનાં સંસમરણો લખ્યાં ત્યારરે  તરેમાં ખાસ 
નોંધરેલું કરે ‘Zola was an excellent lawmaker who wrote superb 
programmes and miserable plays’. અલબતિ, આિી કડિી ટકોર કરિા 
છતાં ઝોલા અનરે બૅક િચચરેના સંબંધો આગળ ઉપર મધુર રહા અનરે ફ્રેનચ વન-
સગ્મિાદના બરે મુખ્ય પ્રણરેતાઓ તરીકરે બંનરેનું નામ નાટ્યજગતમાં ગૌરિભરેર પ્ર-
સ્ાવપત ્્યું.

હરેન્ી બૅકનું એક સપનું હતું અનરે તરે હતું જીિનની રોજબરોજની રટનાઓ 
આબરેહૂબ રંગમંચ પર જીિંત કરિાનું. બૅક એક રિાંવતકારી સજ ્મક હતો. પ્રરેક્ષકો-
નરે પ્રભાવિત કરતાં લાગણીપોચાં નાટકો સામરે તરેનો ભ્યંકર વિરોધ હતો. આિાં 
નાટકો માણસનાં દુ:ખો અનરે સમસ્યાઓનરે કૃવત્રમ રીતરે બઢાિીચઢાિી(glorified)
નરે રજૂ કરતાં હતાં જ રે બૅકનરે ્્યારરે્ય સિીકા્ય્મ નહોતું. તરેિી રીતરે બૅકરે દરરેક 
નાટકમાં સુખી અંત લાિિાની પરંપરાનો સાફ અસિીકાર ક્યયો. ઉપરાંત તરેના 
જમાનામાં પ્રચવલત એિી પ્રરેક્ષકોની દાદ મરેળિિાની લોકવપ્ર્ય તરકીબોનરે પણ 
હરેન્ી બૅકરે સાફ નકારી કાઢી. ખાસ તો તરેણરે ‘Cruel Theatre’(રિરૂ રંગમંચ)નો 
એક નિો જ વિચાર રજૂ ક્યયો. અહીં રિરૂનો અ્્મ રાતકી નહીં પણ તરેના અ્્મ-
રટન મુજબ ‘નાટકોમાં સત્ય પૂરી વનષ્ઠરુતા્ી, કઠોરતા્ી, મનમાં દ્યામા્યા 
લાવ્યા િગર, પૂરી ઉગ્તા સા્રે, તટસ્તા્ી છડરેચોક ઉરાડુ ંપાડિું જોઈએ. તરેમાં 
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પાત્રોએ દોરી્ી સંચાવલત કઠપૂતળીઓનરે બદલરે હાડમાંસના જીિંત માણસોની 
માફક અવભન્ય કરિો જોઈએ. તરેમાં દરરેક કા્ય્મ, બનાિ અનરે કરિ્યા તક્મબદ્ધ અનરે 
પ્રતીવતજનક આગળ ધપિા જોઈએ.’ આગળ બોલતાં બૅકરે જણાિરેલું કરે 
‘આજકાલ કાલાતીત ્ઈ ચૂકરેલ રંગદશથીિાદ વિરુદ્ધની હિા ચાલી રહી છરે. 
આજ રે આપણી સામરે બુવદ્ધપૂિ્મકના શુદ્ધ વનભવેળ િાસતિિાદનો વિકલપ મોજૂદ છરે 
જ રેમાં નાટકી્યતા ઓછી અનરે જીિનની સચચાઈ િધારરે  છરે, આપણરે તરેનું સિાગત 
કરિા તૈ્યાર રહરેિું જોઈએ.’

આ સમ્યરે સફળતા પામિા અધીરો બનરેલો બૅક જો બર્રુ માંગના 
છટકામાં સપડાઈ ગ્યો હોત તો એક વનરાળા સજ ્મક તરીકરે ખતમ ્ઈ ગ્યો 
હોત. પરંતુ તરે રંગમંચકલાનો અજોડ કસબી હતો. 1877માં લખા્યરેલા તરેના 
‘માસટરપીસ’ – સીમાવચહ્નસમા નાટક – ‘The Vultures’ માટરે ઉતસાહી 
વનમા્મતા–કદગદશ્મક ખોળિા માટરે બૅકનરે પણ ઠરેર ઠરેર ભટકિું પડ્ું. આખરરે  ના-
ટક-કંપની ‘Comedie Francaise’એ બૅકનરે તરેનું નાટક ભજિિાની સંમવત 
આપી અનરે 1882માં ‘The Vultures’ની રજૂઆત ્ઈ. બૅક તરેના નાટકનરે જ રે 
રીતરે  લખા્યરેલું તરે જ સિરૂપરે મંચ પર ભજિાતું જોિા સદભાગી બન્યો. ‘The 
Vultures’માં બૅકનું લરેખન વનસગ્મિાદી હતું પરંતુ તરે સમ્યની રંગભૂવમ પર 
અવભન્ય અનરે સંિાદ બોલિાની શૈલી ભારરે  કૃવત્રમ, નાટકી્ય અનરે બોલકી હતી 
એટલરે એ બરે િચચરે સુમરેળ ન બરેઠો, પકરણામરે નાટકનરે અપરેવક્ષત સફળતા ન મળી.

આ નાટકનાં પાત્રો પોતાની ર્તનરે શું સમજ રે છરે અનરે સામરે પ્રરેક્ષકો તરેમના 
વિશરે કરેિાં તારણો બાંધરે છરે તરેના વિરોધાભાસમાં્ી પરેલા દંભી માલરેતુર્રિગ્મના 
નીચ ઇરાદાઓ વિરુદ્ધ, ર્ણરે કરે એક ગંભીર આરોપનામું રડા્ય છરે. ‘The 
Vultures’માં રજૂ ્તા મધ્યમિગ્મનું પ્રત્યરેક પાત્ર ર્યારરે  એક વિધિા સ્ત્રી અનરે 
તરેની ત્રણ અના્ દીકરીઓનરે તરેમની િારસાગત સંપવતિ અપાિિાના મામલરે 
પોતાના સિા્્મનું વનશાન બનાિરે છરે ત્યારરે  પોતાની ર્તનરે ફ્ત એક વ્યિહારદ-
ક્ષ િરેપારી જ સમજ રે છરે! survival the fittest, ‘આ દુવન્યામાં બળિાન હો્ય તરે 
જ ટકરે છરે.’ એિા કુદરતી કાનૂનનરે િફાદાર રહીનરે જ તરેઓ તમામ વનણ્મ્યો લરે 
છરે. આ્ી કહી શકા્ય કરે આિા લોકો Social Dawrinist છરે! ‘The Vultures’ 
નાટકનો પાકરિાકરક િકીલ આ વસદ્ધાંતનરે બરાબર અનુસરનારો છરે. તરે માનરે છરે 
કરે ‘જ રેનો કોઈનો હા્ ઉપર હો્ય તરેણરે મળરેલી તકનો લાભ ઉઠાિિો જ જોઈએ.’ 
નાટકના અંતમાં કટવશ્યર નામનું આધરેડ િ્યનું પુરુષપાત્ર – જ રે કુટુબંનરે તરેણરે ર્તરે 
આવ્્મક રીતરે બરબાદ કરી નાખ્યું તરેની જ, પોતાની દીકરી જ રેિડી ઉંમરની 
છોકરીનરે પરણરે છરે અનરે હિરે એ કુટુબંની આસપાસ રુમરાતા  (પોતાના જ રેિા જ) 
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અન્ય ‘ગીદ્ધો‘નરે હાંકી કાઢિાની સુકફ્યાણી સલાહો આપરે છરે! (પોતાની િાસના 
સંતોષિા) પોતરે જ રેનરે પૈસાના જોરરે  પરણી રહો છરે તરે ્યુિાન છોકરીનરે તરેમજ તરેના 
પકરિારનરે ચરેતિણી પણ આપરે છરે કરે રરના મુખ્ય પુરુષ-સદસ્યના મરણ બાદ 
તરેમનું કુટુબં અનરેક બદમાશો્ી રરેરાઈ ગ્યું છરે!

અપરેક્ષા્ી વિપરીત ‘The Vultures’ની ભજિણીએ ફ્ાનસના પ્રરેક્ષકોનરે 
ઊંડા આરાતો આ્પ્યા, તરેમનરે દુભવ્યા, મન્ી વિક્ષુબધ કરી મૂ્્યા. નાટકમાં બૅકરે 
ફ્ાનસના મધ્યિગ્મનું જ રે ગંદું, દંભી, બીભતસ, ત્રાસદા્યક વચત્ર આલરેખ્યું તરે જોઈનરે 
મોટા ભાગના રૂકઢચુસતો અકળા્યા અનરે ભ્યંકર રીતરે નારાજ ્્યા. સા્ોસા્ 
જ રે કોઈ પ્રગવતશીલ પ્રરેક્ષકો હતા તરેમણરે નાટકમાં કહરેિા્યરેલી કદરૂપી છતાં 
સચચાઈ્ી ભરરેલી િાત બદલ નાટકનરે ખૂબ વબરદાવ્યું. િધુમાં જ રે રીતરે અરધી 
સદી પહરેલાં હુગોના રોમૅવનટક મરેલૉડ્રામા ‘Hermani’ પર પ્રવતબંધ લાિિા 
બદલ ‘Romanticist v/s Classicist’ની લડત ચાલરેલી એિી રીતરે જ હરેન્ી 
બૅકની સામરે અકળાઈ ઊઠરેલા રૂકઢચુસતોએ તરેના નાટક ‘The Vultures’ પર 
કા્યદા્ી પ્રવતબંધ મૂકી દરેિાની જોરદાર માંગણી ઉઠાિી.

કોઈ જ પ્રકારની પ્રશંસા કરે પ્રોતસાહન નહીં પામરેલા નાટ્યકાર હરેન્ી બૅકરે 
પૅકરસની સામાવજક અનૈવતકતાનરે આલરેખતું બીજુ ંએક નાટક ‘The Parisian 
Woman’ લખ્ંુય અનરે 1890માં તરેનરે ‘Comedie Francaise’એ રંગમંચ પર 
ભજવ્યું. બૅકનાં પાત્રો સુસંગત દરેખાિા છતાં ર્તરે જ પોતાનરે હલકાં પાડરે છરે અનરે 
ર્યારરે  વિસંગત બનીનરે િતવે છરે ત્યારરે  પોતાનરે જ ખતમ કરી નાંખરે છરે. ‘The 
Parisian Woman’ની વ્યવભચારી નાવ્યકા કલોકટલડરે પોતાની ર્તનરે એક 
અત્યંત િફાદાર પતની સમજ રે છરે પરંતુ તરેના પવત માટરે ર્યારરે  રાજકી્ય ફા્યદા 
મરેળિિાની િાત આિરે છરે ત્યારરે  એ લક્્યાંક વસદ્ધ કરિા લગ્નરેતર સંબંધ બાંધતાં 
અચકાતી ન્ી! ‘િફાદારી’ અંગરેની તરેની સમજ એકદમ વનરાળી છરે! તરેનામાં 
સભ્યતા અંગરે ખૂબ ઊંચી પરંતુ નૈવતકતા અંગરે ખૂબ નીચી સમજ છરે. હરેન્ી બૅકનું 
દુભા્મગ્ય જુઓ કરે જૂની ચિાઈ ગ્યરેલી મંચનશૈલી્ી ભજિાિાનરે કારણરે વનસગ્મ-
િાદી રંગમંચ માટરે પાછળ્ી ‘માસટરપીસ’ ગણા્યરેલ આ નાટકનો કરુણ કફ્યાસકો 
્ઈ ગ્યો!

બંનરે નાટકોનો મુખ્ય મુદ્ો તરેનાં પાત્રોના કુદરતી વ્યિહાર-િત્મનનરે કારણરે 
ઉરાડછોગરે દરેખા દરેતી નૈવતક અંધાધૂંધી અંગરેનો છરે. બૅક એિા ખાસ િગ્મના 
માણસોનરે અહીં્યાં લાવ્યો છરે જ રેમનાં િાણીિત્મન આપણા નૈવતક સિાલો અનરે 
શંકાઓ્ી પર છરે! તરેઓના મતરે તરેઓની  ચાલચલગતમાં કશું જ ખોટુ ં કરે 
અનુવચત ન્ી. અનરે ખાસ તો જ રે ઉચચ સમાજમાં્ી તરેઓ આિરે છરે અનરે જ રે 
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પ્રકારનો માનમરતબો ભોગિરે છરે ત્યાં આગળ એ જ પ્રકારની જીિનશૈલી તરેમનું 
અસલી ધોરણ ગણા્ય છરે! પરંતુ તમામ વિઘનો છતાં નાટકની વ્યાિસાવ્યક 
સફળતા માટરે હરેન્ી બૅકની તાકીદની જરૂકર્યાત તતકાલીન રંગભૂવમનરે આધુવનક 
અનરે િાસતિિાદી બનાિિા માટરેની હતી. આમ બૅક સકહતના વનસગ્મિાદીઓના 
મત મુજબ રંગભૂવમમાં સિાાંગી પકરિત્મન લાિિા સૌપહરેલી રિાંવત નાટ્યલરેખનમાં 
આિિી જરૂરી હતી અનરે ત્યાર બાદ ભજિણીશૈલીમાં પણ એક વનણા્મ્યક પકર-
િત્મન લાિિું અવનિા્ય્મ હતું. અનરે ર્યાં સુધી 1887માં આનદ્રરે એનતોઈનરે પૅકરસમાં 
‘વ્્યરેટર વલબ્રે’ની સ્ાપના ન કરી ત્યાં સુધી એ શ્્ય ન બન્યું.

1887માં બૅકના વનસગ્મિાદી લરેખનનરે એકદમ અનુરૂપ એિી ભજિણી 
કરીનરે એનતોઈનરે ‘The Vultures’નરે તરેમજ તરેના લરેખકનરે રાતોરાત અસાધારણ 
સફળતા અપાિી. પછી તો ‘The Vultures’ના પ્ર્યોગો ્યુરોપનાં લગભગ 
તમામ મોટાં શહરેરોમાં ્્યા અનરે બધરે્ય પ્રરેક્ષકોએ તરેનરે ભારરે  ઉમળકા્ી િધાવ્યું. 
માત્ર એક જ નાટકની શાનદાર પ્રસતુવતએ હરેન્ી બૅકનરે જોતજોતામાં દુવન્યાભર-
માં એક મહાન વનસગ્મિાદી નાટ્યસજ ્મક તરીકરે પ્રવસદ્ધ કરી દીધો. તરેિી જ રીતરે 
અગાઉ એક િાર મોટી વનષફળતાનરે િરરેલા બૅકના નાટક ‘The Parisian 
Woman’નરે પણ આનદ્રરે એનતોઈનરે ઈ. સ. 1888માં તરેણરે સ્ાપરેલા Theatre 
Antoineમાં રજૂ કરીનરે સૌપ્ર્મ િાર જબરદસત સફળતા અપાિી. વનસગ્મિાદનરે 
અનુરૂપ નિા રંગમંચકલા-કસબના સફળ આગમન સા્રે હરેન્ી બૅકનરે પણ લાંબા 
સંરષ્મ બાદ નિું બળ સાંપડ્ું.

ફ્ાનસમાં િાસતિિાદી કલપનાનરે રંગમંચ પર મૂત્મરૂપ આપિામાં આનદ્રરે 
એનતોઈનનો ફાળો રિાંવતકારી હતો. તરેના જ રેિા કલપનાશીલ તરેમજ પ્ર્યોગશીલ 
કદગદશ્મકની સહા્ય િગર એકલા લરેખકોના પ્ર્યતનો સફળ ન નીિડત. એ સમ્યરે 
બૅકની વસ્વત રણીબધી રીતરે રવશ્યાના ચરેખૉિ જ રેિી હતી. ત્યાં પણ ર્યાં સુધી 
સટાવનસલાવસકીએ ચરેખૉિનરે ભજિિા માટરેની અનુરૂપ મંચનશૈલી ન ખોળી કાઢી 
ત્યાં સુધી ચરેખૉિનાં નાટકોનરે પણ રવશ્યન ધંધાદારી રંગમંચ પર ્્યારરે્ય 
સફળતા નહોતી મળી. હરેન્ી બૅકના નાટકની આ જ ગવત ્ઈ. તરેનરે એિા રંગ-
મંચની જરૂર હતી જ રે િાસતવિકતાનરે રજૂ કરતી વનલવેપ અનરે અવલતિ (detached) 
કલાનરે પ્રરેક્ષક સુધી સફળ રીતરે પહોંચાડરે.

આમ ટૂકંમાં બૅક માટરે જ રેટલું એનતોઈનનરે સમ્્મન કરિું જરૂરી હતું એટલું 
જ એનતોઈન માટરે બૅક જ રેિા નાટ્યકારના કૌશલ્યનરે રંગમંચના નિવનમા્મણ માટરે 
ખપમાં લરેિું તાકીદનું હતું. બૅકનો ઇરાદો એક જ હતો. િાસતવિક જીિન પ્રકા-
રની િાસતવિક રંગભૂવમ. તરેણરે કહરેલું ‘Make what you will of it’. અ્ા્મત્ 
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‘રંગમંચ માટરે તમરે એ જ લખો, એ જ કરો, જ રે તમરે િાસતિમાં કરો છો, કરી 
શકો છો ્યા કરિાના છો. કારણરે કરે આપણા સમ્ય અનરે સ્ળમાં માણસો આ 
જ રીતરે િતવે છરે, આ જ રીતરે વિચારરે  છરે અનરે આ જ રીતરે બોલરે છરે.’ િધુમાં બૅકરે 
નાટકમાં જીિનનો કુદરતી લ્ય સજ ્મિા પર ભાર મૂ્્યો. નાટકનરે કૃવત્રમ અ્િા 
્યાંવત્રક ગણતરી સા્રે exposition, climax, crisis, denouement, resolution 
િગરેરરે  જ રેિા ભારરેખમ શબદો હરેઠળ િગથીકૃત અનરે વિભાવજત કરિાનરે બદલરે તરેના 
પ્રસંગો, સંિાદો, વિરામો િગરેરરેનરે તરેના કુદરતી સિાભાવિક પ્રિાહમાં મુ્ત રીતરે 
િહરેિા દરેિાની કહમા્યત કરી’.

તરેના માનિા પ્રમાણરે ‘The Vultures’ અનરે ‘The Parisian Woman’ની 
સફળતા એટલા માટરે ન્ી કરે આ નાટકો િૈજ્ાવનક અનરે સમાજશાસ્ત્રી્ય સંદભવે 
વનસગ્મિાદી ફૉમ્યુ્મલામાં રચા્યાં છરે; તરેની ખરી તાકાત તરેનાં અખંડ નીવતગત 
લખાણમાં અનરે માળખામાં છરે’. 1905માં બૅક વિશરે લખતા સમીક્ષક જ રેમસ હુ-
નરેકરરે  લખરેલું, ‘The Vultures’ was the bible of the dramatic realists.’ 
જો આપણરે મારીમચડીનરે બનાિા્યરેલ ‘well-made plays’ના સપાટી પરના 
િાસતિિાદ અનરે ‘વજિાતા જીિનના આબરેહૂબ ટકુડા’ (slice of life) જ રેિી 
બૅકની સહજ-સિાભાવિક શૈલી િચચરેનો ફરક સમજી શકીએ તો આ વિધાનમાં 
રહરેલી રણીખરી સચચાઈ જોઈ શકાશરે. કારણ કરે બૅકની આ શૈલીના આધારરે  જ 
તરેના સમકાલીનોએ ‘naturalism’ (વનસગ્મિાદ) શબદ પ્ર્યોજ રેલો. અલબતિ, વન-
સગ્મિાદના પ્રણરેતા એવમલ ઝોલાની માફક હરેન્ી બૅકરે પોતાની શૈલી કરે ટકૅવનક 
અંગરે કોઈ વનવચિત વસદ્ધાંતો નહોતા તારવ્યા.

કમનસીબરે 1885 પછી હરેન્ી બૅક કશું જ મહતિપૂણ્મ લખી ન શ્્યો, 
વસિા્ય કરે 1897માં તરેણરે બરે ટૂકંાં નાટકો ‘The Start’ અનરે ‘Widowed’ લખ્યાં. 
છરેલરે ‘The Puppets’ નામનું પૂરા કદનું નાટક, જ રે નાણાક્ષરેત્રરે ઉરાડા પાડતા 
ભ્ષ્ાચાર વિશરે લખા્યરેલું, તરેના મૃત્યુનરે કારણરે અધૂરંુ રહી જિા પામ્યું. વજદંગી-
ભર તરે સામાવજક િતુ્મળો્ી દૂર, આવ્્મક તંગીમાં જ જીિતો રહો. તરેના પ્રશંસ-
કોએ તરેની પાસરે્ી ઉતકૃષ્ નાટકો મરેળિિા રણા પ્ર્યતનો કરી જો્યા. ખુદ એનતો-
ઈનરે પણ તરેની પાસરે સારંુ નાટક લખાિિા તરેનરે જોઈતી તમામ સગિડો કરી 
આપિાની લાલચ આપી. પરંતુ ભીતર્ી સદા્ય એકલો અનરે તૂટીફૂટી ગ્યરેલો 
લરેખક ભૂતકાળના સંરષયોએ આપરેલ િરેદના, નકાર, અસિીકાર અનરે માનહાવનનરે 
્્યારરે્ય ન ભૂલી શ્્યો અનરે 1899માં મૃત્યુ પામ્યો. અલબતિ, ફ્રેનચ રંગમંચનરે 
આધુવનક બનાિિાના તરેના અવિરત સંરષ્મનરે ફ્ાનસના પ્રરેક્ષકો અનરે કલાકારોએ 
ભવ્ય અંજવલ આપી અનરે તરેની કા્યમી ખોટ બદલ ઊંડો ખરેદ પ્રગટ ક્યયો.
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(4) ગરેિહાટ્જ હૉપટમૅન (18621946) : Gerhart Hauptmann :

 ગરેરહાટ્મ હૉ્પટમૅન િાસતિિાદી રંગમંચનો 
અગ્ગણ્ય જમ્મન નાટ્યકાર તરેમજ નિલક-
્ાકાર હતો. હૉ્પટમૅનનો જનમ 1862માં 
જમ્મનીના વસલરેવસ્યા નામના નાનકડા 
કસબામાં ્્યરેલો. નાનપણ્ી હૉ્પટમૅનનરે વચ-
ત્રકલા ત્ા લરેખનકા્ય્મમાં રુવચ હતી. તરેણરે 
જ રેના (Jana) ્યુવનિવસ્મટીમાં્ી ઇવતહાસનું 
વશક્ષણ લીધું અનરે 1883–84ના ગાળામાં 
ઇટાલી જઈ રોમમાં વશલપકાર તરીકરે કામ 
ક્યુાં, પરંતુ તરેમાં કોઈ સફળતા મળી નહીં. 
તરેની પતની ખૂબ ધનિાન હતી એટલરે ચારરેક 

િષ્મ હૉ્પટમૅનરે આવ્્મક વચંતા છોડીનરે પોતાનું સમગ્ ધ્યાન લરેખન પર કરેવનદ્રત ક્યુાં.

બવલ્મનના રહરેિાસ દરવમ્યાન તરે પ્ર્યોગશીલ નાટ્યકદગદશ્મક ઓટો બ્ાહમરે 
સ્ાપરેલા ‘Free Stage’ સા્રે જોડા્યો અનરે અવભન્યમાં પણ રસ લરેિાનું શરૂ 
ક્યુાં. સા્રે સા્રે િૈજ્ાવનકો, ઉદારિાદી ધમ્મગુરુઓ, પત્રકારો, દાશ્મવનકો, પ્ર્યોગ-
લક્ષી લરેખકો િગરેરરેના પકરચ્યમાં આવ્યો. આમાં્ી કરેટલાક સજ ્મકો સમાજિાદી 
અનરે વનસગ્મિાદી વિચારોમાં રુવચ ધરાિતા હતા. આ ગાળામાં હૉ્પટમૅનનું િાચ-
નવચંતન પણ િધિા પામ્યું. ખાસ કરીનરે એવમલ ઝોલા અનરે ઈિાન તુગ્મનરેિનરે 
િાંચ્યા બાદ તરે નાટકો લખિા પ્રરેરા્યો. તરેણરે અનરેક નાટકો, નિલક્ા, કવિતા 
િગરેરરેનરે આિરી લરેતું સાકહત્ય સર્યુાં. ખાસ કરીનરે તરે વનસગ્મિાદી નાટકોના પ્ર્મ 
રચનાકાર તરીકરે જમ્મનીમાં પ્રવસવદ્ધ પામ્યો. હૉ્પટમૅનનાં બધાં નાટકોમાં પ્રરેક્ષકોનરે 
સૌ્ી િધારરે  જકડી રાખનાર તરેમજ તીવ્ર માનિી્ય સંિરેદના જગિનાર નાટક 
હતું ‘The Weavers’. 1892માં લખા્યરેલા આ નાટકરે તરેનરે વિશ્વભરમાં ખ્યાવત 
અપાિી. એક ઉતિમ નાટ્યકાર તરીકરેની હૉ્પટમૅનની પ્રવતષ્ઠા લગભગ બરે દા્યકા 
સુધી લગાતાર ટોચ પર રહી. તરેની નિલક્ાઓ, િાતા્મઓ, વિશાળ ફલક પરની 
તરેની ‘એવપક’ કવિતાઓ અનરે પછી્ી લખા્યરેલાં નાટકોમાં તરેણરે વનસગ્મિાદી 
શૈલીનો ત્યાગ ક્યયો અનરે કલપનાશીલ અનરે રહસ્યિાદી એિા ધાવમ્મક અનરે 
પૌરાવણક ક્ાનકો તરેમજ પ્રતીકિાદી શૈલી તરફ િળો. હૉ્પટમૅનના 60 િષ્મની 
ઉજિણી પ્રસંગરે બોલતાં ્ૉમસ માનરે તરેનરે ‘The Poet of the Poor’નું વબરુદ 
આપરેલું. 1912માં તરેનરે સાકહત્ય માટરેનું સિયોચચ સનમાન નોબરેલ પાકરતોવષક 
અપ્મણ ્્યરેલું.



િાસતિિાદના અગ્ણી નાટ્યકારો 211

જમ્મનીના વિલહરેમ વદ્તી્યના સતિાકાળ દરવમ્યાન હૉ્પટમૅનનરે સમાજની 
મુખ્ય ધારા્ી બહાર ફેંકાઈ ગ્યરેલા ગરીબ અનરે પછાત િગયોના પક્ષકાર બનીનરે 
એક ઉદ્ામિાદી લરેખક તરીકરેની નામના પ્રાતિ કરી. 1889માં લખરેલું તરેનું સિ્મપ્ર-
્મ નાટક ‘Before Dawn’ િાસતિિાદી શૈલીમાં લખા્યરેલ એક ચોંકાિનારંુ 
સામાવજક નાટક હતું. તરેમાં વસલરેવસ્યા વિસતારમાં કોલસો જ રેિું ખવનજ મળી 
આિિાનરે કારણરે ત્યાંના ગ્ામિાસીઓના હા્માં પૈસો આવ્યો પણ તરેમના 
જીિનમાં કોઈ સુધારો ન ્્યો અનરે ઊલટી અિનવત જોિા મળી તરેનું આલરેખન 
્્યું છરે. આ નાટક દ્ારા કહી શકા્ય કરે જમ્મન સાકહત્યમાં પહરેલી િાર વનસગ્મ-
િાદી ચળિળ(naturalistic movement)નો આરંભ ્ ્યો.  આ નાટક સમાજમાં 
ઝડપભરેર ધનિાન બનાિી દરેનારી અનરે બીજી તરફ એટલી જ ઝડપ્ી ખરેડતૂ-
પકરિારોનરે ગરીબાઈમાં ધકરેલી દરેનારી વિષમ આવ્્મક–સામાવજક પકરવસ્વતની 
કારમી દુ:ખદ ક્ાનરે આલરેખરે છરે. વસલરેવસ્યન લોકબોલીમાં લખા્યરેલું આ જમ્મ-
નીનું સૌપ્ર્મ વનસગ્મિાદી નાટક હતું. આ નાટકરે હૉ્પટમૅનનરે મોટી સફળતા 
અપાિી અનરે તરેના્ી 19મી સદીના અત્યંત રૂકઢબદ્ધ (stylized) એિાં જમ્મન 
નાટકોનો અંત આવ્યો.

શોવષતો અનરે પીકડતોનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે સામાવજક િાસતવિકતાનરે ઉરાડી 
પાડતાં હૉ્પટમૅનનાં વનસગ્મિાદી નાટકોમાં િારસો અનરે િાતાિરણ, ગરીબોના 
માનિઅવધકારો, વ્યવ્તગત જરૂકર્યાતો અનરે સામાવજક વન્યંત્રણ િચચરેનું 
રષ્મણ િગરેરરેનું તટસ્ અનરે છતાં્ય લાગણીસભર આલરેખન કરિામાં આિરેલું. 
અનરે તરેમાં્ય ખાસ તો શ્વમકિગ્મનરે આિરી લરેનાર ‘The Weavers‘ નામની 
ટ્રજૅ રેડીએ હૉ્પટમૅનનરે તરેના ્યુગના એક મહાન અગ્ગણ્ય જમ્મન નાટ્યકાર તરીકરે 
સ્ાપી દીધો. પ્રરેક્ષકોનાં હૃદ્ય રણઝણાિી મૂકનાર આ નાટકનાં આગિાં લક્ષણો 
હતાં મૃત્યુ, ભૂખમરો, વનર્્મકતા, શોષણ, રિાંવત અ્િા ન્યા્ય માટરેનો સામૂકહક 
પોકાર. આ નાટકરે ન કરેિળ જમ્મન રંગભૂવમ પર પરંતુ જમ્મનીની બહાર, વિશ્વસ-
મસતની રંગભૂવમ પર અભૂતપૂિ્મ ખળભળાટ મચાિી દીધો. વનમન મધ્યમિગ્મનરે 
કરેનદ્રમાં રાખીનરે, તરેમની સામાવજક-આવ્્મક પકરવસ્વત પર પ્રકાશ પાડતું અસલ 
નૈસવગ્મક શૈલીમાં રચા્યરેલું આ એક સીમાવચહનરૂપ નાટક હતું. તરેમાં હૉ્પટમૅનરે 
તરેના િતન વસલરેવસ્યાના ગરીબ િણકરોએ 1840માં ઔદ્ોવગક રિાંવતના પગલરે 
આિરેલ ગરીબી અનરે ભૂખમરા્ી ત્રાસી જઈ પોતાના મૂડીિાદી માવલકો વિરુદ્ધ જ રે 
સામૂકહક બળિો કરરેલો તરેના પર આલરેખા્યરેલી એક હૃદ્યસપશથી કરુણાવનતકા હતી.

નાટકમાં દશા્મિા્યું છરે કરે ઔદ્ોવગક રિાંવતનરે કારણરે કાપડિણાટક્ષરેત્રરે પાિર-
લૂમસ જ રેિી વિવિધ ્યંત્રસામગ્ી દાખલ કરિા્ી કરેિી રીતરે િણકરો મોટા પા્યા 



212 મરેરાણીચકરત

પર બરેરોજગારી અનરે ભૂખમરામાં ધકરેલાઈ ગ્યા; પોતાના અવસતતિ સામરેના 
ખતરા્ી બચિા િણકરોએ કરેિી રીતરે એકતા સાધી પૂંજીપવત માવલકો સામરે 
લડત ઉપાડી. તરેઓ કાપડવમલના રમંડી શોષણખોર માવલકની સામરે પૂરી 
તાકાત સા્રે સમૂહમાં કૂચ કરી ર્્ય છરે. િીફરરેલા િણકરો બરબાદીનો બદલો 
લરેિા તરેમના માવલકના રર પર હુમલો કરરે  છરે, તરેના રરનો કબજો લઈ લરે છરે, 
ફૅ્ટરી પર પણ હલો લઈ ર્્ય છરે અનરે તરેમના દુભા્મગ્યના પ્રતીકરૂપ નિી 
આિરેલી ્યંત્રસામગ્ીનો નાશ કરી નાખરે છરે. માવલકોના રક્ષણમાં ગોઠિરેલા સશસ્ત્ર 
વસપાઈઓની હાજરી છતાં િણકરોની જીત ્ા્ય છરે.

આ નાટક રાતકદિસ પરસરેિો પાડીનરે ગુજરાન ચલાિતા િણકરોની 
અિદશા પાછળની આવ્્મક-સામાવજક વ્યિસ્ાની કઠોર આલોચના કરિા્ી 
કંઈક વિશરેષ છરે. આ નાટકની અગત્ય કરેિળ એક ખાસ જૂ્ પૂરતી સ્ાવનક 
ન્ી પરંતુ સિ્મવ્યાપી છરે. ર્યાં ર્યાં આવ્્મક વિકાસના નામરે માનિઅવધકારોનું 
હનન ્ા્ય છરે ત્યાં ત્યાં આ નાટકની પ્રાસંવગકતા અચૂક છરે. તરેમાં ભૂખ્યા િણક-
રોના બળિાની પૃષ્ઠભૂવમમાં દુવન્યામાં ઠરેર ઠરેર જોિા મળતી માનિદકરદ્રતાનું 
ભીષણ વચત્ર રજૂ ્ા્ય છરે. હા, એ િાત ખરી છરે કરે નાટક ભૂતકાળની રટના (ઈ. 
સ. 1840) પર આધાકરત છરે જ રેનરે આધુવનક િાસતવિકતાઓ સા્રે બૌવદ્ધક સતરરે  
પનારો પાડતા માનિપ્ર્યતનો સા્રે કોઈ સંબંધ ન્ી. તરેમ છતાં હૉ્પટમૅન ગરીબ 
િણકરોની ઉગ્ રજૂઆતનરે ન્યા્યી ગણાિતાં કહરે છરે કરે ભૂખમરો ધવનક િગ્મની 
પ્રગવતનરે કોઈ રીતરે ફા્યદાકારક બની શકરે નહીં. ધવનકોએ પોતાનાં િાજબી 
કહતો સાચિિા માટરે પણ આ િંવચતોના માનિઅવધકારોનો આદર કરિો રહો. 
1840માં બળિો કરનાર વસલરેવસ્યાના ગ્ામજનો ઔદ્ોવગક રિાંવત વિશરે ભાગ્યરે 
જ પૂરતી માકહતી ધરાિતા હતા. એટલરે પોતાની ફકર્યાદોનરે રજૂ કરિા માટરે 
તરેઓ કોઈ પણ ભોગરે મૂડીિાદીઓનો બદલો અનરે તરેમણરે લાિરેલ ્યંત્રસામગ્ીનો 
નાશ કરિા વસિા્ય અન્ય કોઈ વિકલપ વિચારી શકિાની વસ્વતમાં નહોતા. 
(િસતીના ભારણની સમસ્યાનો સામનો પણ ત્રીર્ વિશ્વના દરેશો કરે ર્યાં પારાિાર 
બરેરોજગારી છતાં ઉતપાદનક્ષરેત્રરે માવલકોની નફાખોરી કરે પછી આધુવનકતાના 
નામરે ્યાંત્રીકરણ લાદિાની રરેલછા છરે ત્યાં આ નાટક આજ રે પણ એટલું જ પ્રા-
સંવગક છરે.)

નાટકમાં પ્રણાવલકાગત જોિા મળતાં એકદમ સારાં કરે ખરાબ પાત્રો આ 
નાટકમાં ન્ી. મોટા ભાગનાં પાત્રો પોતાના બુવન્યાદી હક્ો માટરે લડનાર શ્-
વમકિગ્મનાં છરે. અહીં આપણરે વ્યવ્તનું નહીં, સમૂહનું નાટક જોઈએ છીએ. No 
individual hero but a collective hero. બરેરૅટ એચ.કલાક્મ કહરે છરે કરે ‘The 
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Weavers’માં હૉ્પટમૅનરે ના્યક(Hero)ના બદલામાં ટોળાં(crowd)નું સજ ્મન ક્યુાં 
છરે. પકરણામરે અહીં િણકરોનું ટોળું જ મુખ્ય પાત્ર (protagonist) બની રહરે છરે. 
ઇબસન ત્ા અન્ય પુરોગામી નાટ્યકારોએ હંમરેશાં કોઈ એક ના્યક કરે નાવ્યકાનરે 
કરેનદ્રમાં રાખીનરે નાટકો સજ વેલાં. ર્યારરે  અહીં્યાં આવ્્મક પકરબળોના અસહ 
દબાિનરે કારણરે વ્યવ્તનરે બદલરે સમાજનો આખરેઆખો સમૂહ નાટકના કરેનદ્રમાં 
આલરેખા્યો છરે. આવ્્મક પકરબળો નાટકનું ‘કારણ’ બનરે છરે પરંતુ તરેનું ‘કા્ય્મ’માં 
અ્િા ‘dramatic action’માં રૂપાંતર ત્યારરે  જ ્ા્ય છરે ર્યારરે  િણકરોએ 
ભોગિરેલી ્યાતનાઓના વિરોધમાં તરેઓ સામૂકહક રીતરે લડિા ઊભા ્ ઈ ર્્ય છરે.

આ નાટકમાં લરેખક તરેના ના્યકો (heroes) અંગરે વ્યવ્તગત રીતરે કોઈ જ 
નૈવતક ચુકાદો ર્હરેર કરિાનું નકારી કાઢરે છરે. નાટકમાં વનવચિત અનરે સપષ્ એિું 
સામાવજક વિશ્રેષણ કરિામાં આવ્યું છરે. નાટકમાં સમાજની દારુણ પકરવસ્વત-
ની કડિી આલોચના ખુલંખુલા કરિામાં આિી હોિાનરે કારણરે ‘The Weavers’ 
તરે સમ્યના રાજકી્ય સતિાધીશો માટરે ગંભીરપણરે ક્ષોભજનક બની ગ્યું. પહરેલા 
જ પ્ર્યોગમાં નાટ્યગૃહમાં બરેઠરેલ કૈઝર વિલહરેમ વદ્તી્યરે નાખુશ ્ ઈ આગળ ઉપર 
આ નાટક રજૂ કરિા પર તતકાળ પ્રવતબંધ લાદી દીધો. પરંતુ વિવિધ જૂ્ોની 
આગ્હભરી રજૂઆતનરે કારણરે લગભગ એકાદ િષ્મના અંતરાલ બાદ ફરી એક 
િાર તરેની ર્હરેર ભજિણી શ્્ય બની. કદગદશ્મક આનદ્રરે એનતોઈનરે 1893માં 
વ્્યરેટર વલબ્રેમાં ‘The Weavers’ની શાનદાર રજૂઆત કરી અનરે નાટક અભ-ૂ
તપૂિ્મ સફળતા પામ્યું.

ત્યાર બાદ તરે ર્યાં ર્યાં રજૂઆત પામ્યું ત્યાં ત્યાં પ્રરેક્ષકો પર જબરદસત 
અસર પાડી. તરેમાં વ્ય્ત ્્યરેલી કઠોર, દ્યાહીન, પ્રામાવણક અવભવ્યવ્ત અનરે 
સંિાદોમાં પ્ર્યોર્્યરેલી લોકબોલીમાં્ી નીતરતી િંવચતોની િસમી િરેદના 
પારખીનરે પ્રરેક્ષકગણ હતપ્રભ ્ઈ ગ્યો. સમકાલીન સમાજ પર લરેખકરે કરરેલા 
આટલા તીખા પ્રહારોનરે કારણરે હૉ્પટમૅનની ખ્યાવત જમ્મની બહાર દુવન્યા 
આખીમાં પ્રસરી ગઈ. િાસતિમાં આ નાટક લખતી િખતરે હૉ્પટમૅનના અિચરેત-
નમાં તરેના દાદાનું સમરણ હતું. જ રેઓ સિ્યં એક િણકર હતા અનરે અન્યા્ય સામરે 
લડત આપતી સામાવજક-લોકતાંવત્રક ચળિળ જોડરે ગાઢ રીતરે સંકળા્યરેલા. આમ 
એ નાટકની અવભવ્યવ્તમાં ક્ાિસતુ સા્રેના સજ ્મકના ભાિનાતમક સંબંધરે તરેનરે 
એક પ્રકારરે  સચચાઈ અનરે પારદવશ્મતા બક્ષરેલી.

આ નાટકનરે પ્ર્મ સમાજિાદી નાટક (first socialist play) તરીકરેનું 
બહુમાન મળું. બીલ માક્મસ કહરે છરે કરે રંગભૂવમના ઇવતહાસમાં ભૂખમરાની 
અમાનિી્ય દશાનું આટલું ઊંડુ ંઅનરે હૃદ્યવિદારક વનરૂપણ એક પણ નાટકમાં 
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કરિામાં ન્ી આવ્યું જ રેટલું ‘The Weavers’માં કરિામાં આવ્યું છરે. તરેના પ્રશંસ-
કોમાં વલાકદમીર લરેવનન્ી માંડીનરે બટયોલટ બ્રેખત, જ રેમસ જોઇસ અનરે ્યુવજન 
ઓ’નીલ સુધીના સામરેલ છરે. બ્રેખતરે કહરેલું કરે ‘હૉ્પટમૅન તરેના પુરોગામી ઇબસન 
અનરે સટ્રીનડબગ્મની હરોળમાં ઊભા રહી શકિાનું સામથ્ય્મ ધરાિરે છરે અનરે તરેનું 
સૌ્ી િધુ બળકટ દૃષ્ાંત છરે ‘The Weavers’, જ રે આધુવનક રંગમંચનરે તરેની 
મૃતપ્રા્ય કાલપવનક રંગદશથી પરંપરામાં્ી મુ્ત કરી સામાન્ય માનિીના જીિનની 
કઠોર િાસતિિાદી ભૂવમકા તરફ દોરી ર્્ય છરે.’

‘The Weavers’ લખતી િખતરે શું હૉ્પટમૅન ર્ણતો હશરે કરે એ જ રે નિો 
પ્ર્યોગ અમલમાં મૂકી રહો છરે તરેની સમાજ પર શી અસરો પડશરે? જ રેમ કરે તરેના 
પછી કરેટલા બધા નાટ્યકારોએ શ્વમકિગ્મનાં પાત્રોનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે નાટકો 
રચ્યાં? કરેટલા બધાએ પોતાનાં નાટકોમાં ‘individual hero’નરે સ્ાનરે ‘group’નરે 
અગત્ય આપી? 1892માં ‘The Weavers’ લખા્યા બાદ મૂડી અનરે શ્મ િચચરેનું 
રષ્મણ સૂચિતાં બીર્ં જ રે કોઈ નાટકો લખા્યાં તરેમાં ગાલસિધથીનું ‘Strife’ અનરે 
ઑડરેટસનું ‘Waiting for Lefty’ નોંધપાત્ર ગણી શકા્ય. ‘The Weavers’ 
નાટકનરે હૉ્પટમૅનનું સૌ્ી ઉતકૃષ્ સજ ્મન ગણનારા જ રેમસ હુનરેકર નામના વિદ્ાનરે 
ત્યાં સુધી કહી નાખરેલું કરે ‘If Hauptmann had died after writing ‘The 
Weavers’, he would have been acclaimed a great dramatist’.

હૉ્પટમૅન િીસમી સદીના આરંભકાળનો એક ગણનાપાત્ર જમ્મન નાટ્યકાર 
છરે. તરેના સાકહત્યનાં વિવિધ અંગોનરે એકસૂત્રરે બાંધનાર તરેનું લક્ષણ છરે માનિ્યા-
તનાઓ પ્રત્યરેની તરેની કરુણાસભર વનસબત. એક સંિરેદનશીલ સજ ્મક તરીકરે 
હૉ્પટમૅન એિાં શોવષત ચકરત્રો સજ વે છરે જ રેઓ મોટરે ભાગરે સમાજ અનરે રાર્યનાં 
શવ્તશાળી પકરબળોનો વનદયોષપણરે ભોગ બનરેલાં છરે. ઉપલી સપાટીએ જોતાં 
હૉ્પટમૅનનાં નાટકો િાસતિિાદી જણા્ય છરે, પરંતુ ભીતર્ી તરેનો આતમા આદ-
શ્મિાદી ઝંખના વ્ય્ત કરતો રહરે છરે. જ રેમ કરે ‘The Weavers’નો સાર માત્ર 
બરેચાર શબદોમાં કાઢિો હો્ય તો એ છરે ‘Every man must have a dream’. 
હૉ્પટમૅનનાં નાટકોમાં વ્યવ્ત અનરે તરેના સામાવજક-આવ્્મક િાતાિરણ િચચરે 
કપરો સંરષ્મ જોિા મળરે છરે. તરેનાં પાત્રો માત્ર ધરાતલના સંરષ્મનરે જ વ્ય્ત ન્ી 
કરતાં પરંતુ તરેના આતમાનો ધીમો અિાજ સાંભળિા પણ સદા તતપર અનરે 
સંિરેદનશીલ રહરે છરે.

હૉ્પટમૅનના સાકહત્યવિકાસ પર ઇબસન અનરે ટૉલસટૉ્યનો જબરો પ્રભાિ 
હતો. તરેણરે ર્તરે કબૂલ કરરેલું છરે કરે તરેની સજ ્મનાતમકતાનાં મૂળ ટૉલસટૉ્યમાં રહરેલાં 
છરે. તરેના કહરેિા પ્રમાણરે ઇબસનના નાટક ‘ડૉલસ હાઉસ’માં તરેનરે તરેની સમસામ-
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વ્યક સમસ્યાનો ઉગ્ કાળધિવન સંભળા્યરેલો. આમ આરંભના નાટ્યલરેખનમાં 
તરેણરે તરેની નૈસવગ્મક અવભવ્યવ્તનરે મદદરૂપ બનરે એિાં તમામ લક્ષણો ઇબસન 
અનરે ટૉલસટૉ્ય પાસરે્ી મરેળવ્યાં. હૉ્પટમૅનરે તરેનાં નાટકોમાં વનસગ્મિાદી શૈલીનરે ન 
ફ્ત ઉતિરેજક બનાિી પણ તરેમાં ઊંડી માનિી્ય કરુણા ઉમરેરી. વનસગ્મિાદી ના-
ટ્યકલાનો વ્યાપ પવચિમી જગતમાં ફરેલાિિાનો ્યશ હૉ્પટમૅનનરે ફાળરે ર્્ય છરે.

્યાદ  રહરે કરે તરે સમ્યરે રવશ્યા, ફ્ાનસ અનરે સકૅવનડનરેવિ્યાના દરેશોમાં સાકહત્ય 
અનરે રંગમંચ પર સિ્મત્ર વનસગ્મિાદ છિા્યરેલો હતો. એિા સમ્યરે જમ્મનીમાં 
ભાગ્યરે જ કોઈ કલાક્ષરેત્ર હતું ર્યાં રંગદશથીિાદનરે કોઈ અવધકૃત સ્ાન હો્ય. 
તરેિા સંજોગોમાં હૉ્પટમૅનરે તરેનાં નાટકોમાં નિરંગદશથીિાદ અનરે પ્રતીકિાદનરે 
સામરેલ કરીનરે સફળ નાટકો સર્યાાં. કરેટલાંક નાટકોમાં હૉ્પટમૅનરે વનસગ્મિાદી 
સૌંદ્ય્મશાસ્ત્રની સીમાઓ ઓળંગી જઈનરે સજ ્મન ક્યુાં. જ રેમ કરે 1895માં તરેણરે સમ-
કાલીન વિષ્યો પર િાસતિિાદી નાટકો સર્યાાં અનરે તરેની સા્ોસા્ પરીક્ા 
જ રેિાં રંગદશથી અનરે પ્રતીકિાદી લક્ષણો ધરાિતાં નાટકોની પણ રચના કરી. 
જમ્મન નાટ્યકારની આ લાક્ષવણકતા પર વિશરેષ ધ્યાન આપતાં ટી. માન નામના 
વિદ્ાનરે લખરેલું કરે ‘હૉ્પટમૅનના સમગ્ સાકહત્યરે તરેના સમ્યની અનરેક પ્રકારની 
સાકહવત્યક ચળિળોનરે પોતાનામાં ઝીલી છરે – વનસગ્મિાદ્ી નિરંગદશથીિાદ 
અનરે આગળ પર તરેમાં્ી િાસતિિાદ; િળી સા્ોસા્ િાસતિિાદની આરિમક 
અવભવ્યવ્તની જોડરે કવિતાનું સંવમશ્ણ.’

હૉ્પટમૅનની શૈલીમાં આિતા આ પ્રકારના આકવસમક ફરેરફારોએ તરેની 
ખુદની સજ ્મનશવ્ત વિશરે રણા બધાનરે શંકાશીલ બનાિી દીધા. તરેની કારકકદથી-
નાં છરેલાં પચીસ િષ્મમાં તરે એક પણ ઉતકૃષ્ નાટક સજી્મ શ્્યો નહીં. આિી 
પકરવસ્વતમાં તીખી ટકોર કરતાં એક સમીક્ષકરે તો ત્યાં સુધી કહી નાખરેલું કરે 
‘હૉ્પટમૅનના સજ ્મનમાં કોઈ સાતત્ય જ ન્ી.’ સામરે તરેનું એટલું જ જોરદાર 
સમ્્મન કરતાં સમીક્ષકો કહરે છરે કરે હૉ્પટમૅનરે એકદમ જુદા જુદા વિષ્યો પર 
નાટકો લખ્યાં હોિા છતાં તરે બધાંમાં એક પ્રકારરે  આંતકરક એકતા જોિા મળરે છરે 
અનરે તરે જ હૉ્પટમૅનની કાબરેવલ્યત છરે. તરેઓનું તો સાફ કહરેિું છરે કરે બ્રેખતનું 
આગમન ન ્ ્યું ત્યાં સુધી હૉ્પટમૅન વબનહરીફ રહીનરે જમ્મન રંગમંચનું શાનદાર 
નરેતૃતિ કરતો રહો.

1912માં નોબરેલ પાકરતોવષક અપ્મણ સમારોહમાં ર્યુરીએ કહરેલું કરે ‘હૉ્પટ-
મૅનનાં નાટકોમાં રજૂ ્તો િાસતિિાદ આપણનરે િધુ ન્યા્યી અનરે મૈત્રીપૂણ્મ 
જગત રચિાનાં સિ્પનો જોિા તરફ દોરી ર્્ય છરે અનરે તરેની પ્રરેરણા્ી સકરિ્ય 
બનરેલ સામૂકહક પુરુષા્્મનરે પગલરે એ જ સિ્પનો નક્ર િાસતવિકતામાં પકરિત્મન 
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પામરે છરે.’ હૉ્પટમૅનરે પણ સામરે નોબરેલ સિીકારતી િખતના ટૂકંા િ્તવ્યમાં કહરેલું 
કરે ‘નોબરેલ સંસ્ાનો છરેિટનો આદશ્મ વિશ્વશાંવતનો છરે અનરે કહરેિાની ભાગ્યરે જ 
જરૂર હો્ય કરે તરેમના દ્ારા કલા અનરે વિજ્ાનના પ્ર્યાસોનું સમ્્મન એ જ આદ-
શ્મનરે વસદ્ધ કરિા તરફ દોરી ર્્ય છરે.’

(6)     શ્રષ્યો ટૉલસટૉષ્ય (1828–1910) :
         Count Lev Nikolayevich Tolstoy :

 સામાન્ય િાચકો માટરે ટૉલસટૉ્યનો 
પકરચ્ય એક મહાન નિલક્ાકાર તરીકરે 
છરે. ‘War and Peace’ અનરે ‘Anna 
Karenina’ જ રેિી વચરસમરણી્ય 
સાકહત્યકૃવતઓ રચિા માટરે ટૉલસટૉ્ય 
અમર ્ઈ ગ્યા છરે. ટૂકંી િાતા્મઓ 
લખિામાં પણ ચરેખૉિ, મોપાંસા, મૉમ 
િગરેરરે  લરેખકોમાં તરેમનું નામ મોખરરે  છરે. 
પરંતુ િાતા્મઓ અનરે નિલક્ાઓની 
સા્રે રંગભૂવમ પર પણ ટૉલસટૉ્યનું પ્રદાન 
ઓછુ ં મૂલ્યિાન ન્ી. તરેમણરે લખરેલ 
નાટકોમાં ‘The First Distiller’ (1886), 

‘The Power of Darkness’(1886), ‘The Living Corpse’(1900), ‘The 
Cause of it All’ (1910), ‘The Fruits of Enlightment’ (1891) અનરે ‘The 
Light Shines in Darkness’ િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે.

તરેમની ર્ણીતી નાટ્યકૃવતઓ ભલરે ઓછી હો્ય પરંતુ વનસગ્મિાદી સાકહ-
ત્યસજ ્મનના ઐવતહાવસક ગાળા દરવમ્યાન તરેમણરે લખરેલું એક મહતિનું નાટક 
‘The Power of Darkness’ ટૉલસટૉ્યનરે એક સમ્્મ નાટ્યકાર તરીકરે ગણતરીમાં 
લરેિા માટરે પૂરતું છરે. આ નાટક વનસગ્મિાદી લરેખનનું એક ઉતકૃષ્ ઉદાહરણ છરે. 
ફ્ાનસના ્યુિા કદગદશ્મક આનદ્રરે એનતોઈનરે 1888માં તરેના ‘વ્્યરેટર વલબ્રે’માં એ 
નાટકની સૌપ્ર્મ િાર ભજિણી કરીનરે એક પ્રવતભાસંપન્ કદગદશ્મક તરીકરેની 
આંતરરાષ્ ્રી્ય ખ્યાવત પ્રાતિ કરરેલી. ફ્રેનચ દશ્મકોએ ઇબસનનું ‘Ghosts’ જો્યા 
પહરેલાં ખરેડતૂજીિન પરની આ ખળભળાિી મૂકનાર ટ્રજૅ રેડી (કરુણાવનતકા) 
જો્યરેલી. ખાસ કરીનરે ફ્રેનચ િાસતિિાદના પ્રમુખ અગ્ણી નાટ્યકાર હરેનરી બૅકનરે 
ખુદનરે પણ કહરેિા્ય છરે કરે ઇબસન કરતાં ટૉલસટૉ્યની આ કૃવતએ િધારરે  પ્રભાવિત 
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કરરેલો. 1889માં જમ્મન કદગદશ્મક ઓટો બ્ાહમરે બવલ્મનમાં આિરેલાં તરેના ‘Free 
Theatre’માં ‘The Power of Darkness’ની ચોટદાર ભજિણી કરી અનરે 
પવચિમ ્યુરોપની પ્રગવતશીલ વનસગ્મિાદી ચળિળમાં તરેની આ ભજિણીએ એક 
‘all time classic’નું સ્ાન મરેળિી લીધું. એક જમીનમાવલક, લરેખક અનરે 
સમાજસુધારક તરીકરેની તરેની લાંબી કારકકદથી દરવમ્યાન ટૉલસટૉ્યરે રવશ્યાનાં 
ખરેડતૂજીિનની ખૂબ જ ઊંડી સમજ આતમસાત્ કરરેલી જ રે તરેના આ નાટકમાં 
વ્ય્ત ્્યરેલી જોિા મળરે છરે.

1828માં જનમરેલા ટૉલસટૉ્ય અગાઉ જણાવ્યું તરેમ મુખ્યતિરે નિલક્ાકાર 
તરેમજ લરુિાતા્મકાર હતા. પછી્ી તરેમણરે કરેટલાંક મહતિપૂણ્મ નાટકો અનરે વનબંધો 
પણ લખ્યાં. ટૉલસટૉ્ય બહુ ઊંચા શ્ીમંત અનરે ભદ્ર પકરિારમાં્ી આિતા હતા. 
નાનપણમાં જ તરેના માતાવપતાનું અિસાન ્ઈ ગ્યરેલું. ટૉલસટૉ્ય શરૂઆત્ી જ 
ભણિામાં ઓછો રસ ધરાિતા હતા. ્યુિાનિ્યરે જુગારની લતરે ચડી જઈનરે ખૂબ 
દરેિું કરી નાખરેલું અનરે પછી્ી તરેના મોટા ભાઈ સા્રે લશકરમાં જોડા્યરેલા. એ જ 
સમ્યગાળામાં તરેમની રુવચ લરેખનકા્ય્મ તરફ િળરેલી. ટૉલસટૉ્ય તરેમના અત્ંયત 
સંકુલ, વિસંગત તરેમજ વિરોધાભાસી વ્યવ્તતિ માટરે પણ સારા એિા ર્ણીતા 
છરે. પાછલા જીિનકાળ દરવમ્યાન તરેમણરે લખરેલા સાકહત્ય પર તરેમના નૈવતકતા 
સંબંધી વિચારો તરેમજ સાદગી અનરે ત્યાગ અપનાિિા તરફનું તરેમનું આત્યંવતક 
િલણ જોિા મળરે છરે. તરેના મૂળમાં તરેમના લગ્નજીિનમાં ઊભી ્્યરેલી કટોકટી 
અનરે પછીના ગાળામાં ધમ્મ અનરે આધ્યાવતમક મનોમં્નના અંતરે પ્રગટરેલી આતમ-
ર્ગૃવત તરેમનરે એક પ્રખર નૈવતક વચંતક અનરે સમાજસુધારક તરીકરેની રચના-
તમક ભૂવમકા ભજિિા તરફ દોરી ર્્ય છરે.

ભારોભાર નકામા અનરે અનૈવતક અનરે છતાં અવતશ્ીમંત અનરે પાર િગરના 
વિશરેષાવધકારો ધરાિતા સમાજમાં્ી આિતા એક લરેખકમાં્ી કાલાનુરિમરે એક 
અકહંસક અનરે આધ્યાવતમક બળિાખોર વ્યવ્તમાં રૂપાંતર પાછળનાં કારણોમાં 
લશકરમાં ભરતી ્્યાનો અનુભિ અનરે િષ્મ 1857 તરેમજ 1860–61 દરવમ્યાન 
તરેમણરે ખરેડરેલ ્યુરોપના બરે પ્રિાસો જિાબદાર હતા. પૅકરસમાં તરેણરે ર્હરેરમાં 
જો્યરેલ એક મૃત્યુદંડની સર્નો અનુભિ તરેનરે એટલો બધો હચમચાિી ગ્યરેલો કરે 
જીિનપ્યાંત તરે રટના તરેમના સમૃવતપટ પર છિા્યરેલી રહરેલી. આ વિશરે તરેમના 
વમત્ર િરેવસલી બોટકકનનરે લખરેલા એક પત્રમાં તરેમણરે નોંધરેલું કરે ‘સચચાઈ એ છરે કરે 
રાર્ય પોતરે જ એક સૌ્ી મોટુ ંષડ્ંત્ર છરે  ન કરેિળ તરેના નાગકરકોના શોષણ 
માટરેનું, પરંતુ તરે્ી્ય િધારરે , તરેનરે બધી જ રીતરે ભ્ષ્ કરિા માટરેનું. એટલરે હંુ 
્્યારરે્ય કોઈ સરકારનરે આધીન રહીનરે સરેિાઓ નહીં આપું.’ ટૉલસટૉ્યના આ 
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વિધાનમાં ‘anti-establishment’ વિચારો સપષ્ ્ા્ય છરે.

1860–61માં વિ્ટર હુગો સા્રેની મુલાકાત બાદ તરેમના રાજકી્ય અનરે 
સાકહવત્યક વિચારોમાં મોટુ ંપકરિત્મન આિરેલું. હુગોની નિલક્ા ‘લ’ વમઝરરે -
બલ’ િાંચ્યા બાદ તરેની સજ ્મનક્ષમતા્ી ટૉલસટૉ્ય ભારરે  પ્રભાવિત ્ ્યરેલા. ટૉલસટૉ-
્યની મહાનિલ ‘War and Peace’ની સરખામણી હુગોની નિલક્ા સા્રે 
કરતાં ટૉલસટૉ્યરે આલરેખરેલાં ્યુદ્ધનાં દૃશ્યો પર હુગોનો પ્રભાિ સાફ િતા્મ્ય છરે. 
ત્યાં્ી રવશ્યા પાછા ફ્યા્મ બાદ ટૉલસટૉ્યરે તરેની વિશાળ સ્ાિર વમલકતમાં્ી 
‘્યાસના્યા પોલ્યાના’ ખાતરે તરેના િરેકઠ્યા મજૂરોનાં બાળકોનરે ભણાિિા માટરે 13 
શાળાઓ ઊભી કરરેલી. અલબતિ, ઝારની ગુતિ પોલીસરે ઊભા કરરેલ અિરોધો-
નરે કારણરે ટૉલસટૉ્યનો આ શાળાપ્ર્યોગ બહુ લાંબો સમ્ય નહોતો ચાલી શ્્યો.

વજસસનાં વગકરપ્રિચનોમાં્ી તારિરેલ નૈવતક બોધપાઠ અનરે દૈવનક 
સામાવજક વ્યિહારમાં તરેના િાસતવિક અમલ અંગરે કરરેલાં તરેમનાં અ્્મરટનો 
તરેમનરે વરિસતી ધમ્મના પ્રભાિી વ્યાખ્યાકાર તરીકરે પ્રસ્ાવપત કરરે  છરે. તરેમનાં ‘The 
Kingdom of God is Within You’ પુસતકમાં તરેમણરે વ્ય્ત કરરેલ અકહંસક 
પ્રવતકાર અંગરેના વિચારોએ 20મી સદીના બરે મહાપુરુષો મહાતમા ગાંધી અનરે 
માકટ્મન લ્યુ્ર કકંગનાં જીિનકા્યયો પર જબરો પ્રભાિ પાડરેલો. ગાંધીજીએ ટૉ-
લસટૉ્યની પ્રરેરણા બદલ ઋણસિીકાર કરતા પત્રના પ્રવતભાિ રૂપરે ટૉલસટૉ્યરે ‘A 
Letter to a Hindoo’ નામરે લખરેલ એક વનબંધ ખૂબ ર્ણીતો છરે. તરેમના 
ચીંધરેલા આદશયોનરે અમલમાં મૂકિાના હરેતુ્ી જ ગાંધીજીએ 1910માં દવક્ષણ 
આકફ્કામાં સ્ાપરેલ તરેમના આશ્મનરે ‘ટૉલસટૉ્ય ફામ્મ’ નામ આપરેલું.

ટૉલસટૉ્યનું લગ્નજીિન અત્યંત કલરેશમ્ય અનરે દુ:ખી હતું. ધમ્મનું ખરંુ 
રહસ્ય એક િાર પામી ગ્યા બાદ 1870 પછી તરેમના જીિનના તમામ મોરચરે 
ધરખમ પકરિત્મનો આવ્યાં. તરેમણરે તરે કાળના શ્ીમંતોના તમામ રાજિી શોખો  
શરાબ, વશકાર, માંસાહાર, વ્યવભચાર સરળું ત્યજી દીધું. િષયોની િૈભિી જીિન-
શૈલી છોડી દઈનરે તરેમણરે સાદું સિાશ્્યી જીિન અપનાવ્યું. ર્તરે ખરેતી કરતા, શ્મ 
કરતા અનરે આસપાસના શ્વમકોનાં ગરીબ બાળકોનરે પોતાનાં રરમાં બોલાિી 
આધુવનક વશક્ષણ આપતા. તરેમણરે પોતાની માવલકીની જમીન પણ જમીનવિહો-
ણા ગરીબ ખરેડતૂોમાં િહેંચી દીધી. તરેના હા્ નીચરે િષયો્ી િરેકઠ્યાની માફક કામ 
કરતા મજૂરો અનરે નોકરોનરે ગુલામીમાં્ી કા્યમી મુવ્ત આપી. કારમા દુકાળ 
િખતરે ભૂખ્યાઓ માટરે પોતાનરે ખચવે અનરેક રસોડાં શરૂ કરાવ્યાં. તરેમના આ પ્રકા-
રના ત્યાગ અનરે પરોપકારી િલણનરે કારણરે પારંપકરક સુખસગિડ સા્રે જીિન 
જીિિા ઇચછતી પતની જોડરેના તરેમના સંબંધો િધુ િણસ્યા. પતની તરેમના આ 
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િૈરાગ્યના વિચારો સા્રે સંમત ન ્ઈ શકી. અંતરે 1910માં વજદંગી્ી કંટાળીનરે 
તરેઓ મધરાતરે, કોઈ ન ર્ણરે તરે રીતરે રર છોડી ગ્યા. રરેલિરેમાં મુસાફરી કરતાં 
તરેમની ઓળખ છતી ્ઈ ગઈ અનરે કટકકટચરેકર તરેમનરે ઓળખી ગ્યો. શરીરમાં 
તાિ અનરે લ્ડરેલી તવબ્યત સા્રે માગ્મમાં આિતા એક નાનકડા સટરેશન પર 
કટકકટચરેકરરે  તરેમનરે ઉતારી લીધા અનરે આરામ માટરે ્પલૅટફૉમ્મ પર આિરેલા પ્રતી-
ક્ષાલ્યમાં લઈ ગ્યો. ્ોડાક કલાકો પછી આ જ શાંત, અિાિરુ રરેલિરેસટરેશનના 
પ્રતીક્ષાલ્યમાં 82 િષ્મના િૃદ્ધ ટૉલસટૉ્યરે પોતાનો દરેહ છોડ્ો.

ટૉલસટૉ્ય પોતાની પાછળ તરેમણરે સજ વેલ અઢળક સાકહત્ય છોડી ગ્યા. તરેમની 
જગવિખ્યાત નિલક્ાઓની તુલાનામાં તરેમણરે લખરેલાં નાટકો ભલરે બીર્ રિમરે 
આિરે પરંતુ વિશ્વરંગભૂવમ માટરે તરેનું મૂલ્ય સહરેજ પણ અલપ ન્ી. 1889માં તરેમણરે 
અધમ અનરે અહંકારી એિા શ્ીમંતિગ્મ પર ‘The Fruits of Enlightenment’ 
નામનું એક કટાક્ષમ્ય પ્રહસન લખ્યું જ રેનરે માટરે 1921માં બના્મડ્મ શૉએ કહરેલું, 
‘the first of the Heartbreak House.’ રવશ્યાના આ ઉપલા િગ્મના ખતમ 
્િા અંગરે લગભગ એક દા્યકા બાદ ચરેખૉિરે કરરેલી વનવચિત આગાહી કદાચ 
ટૉલસટૉ્યના આ જ નાટક પર્ી જ કરાઈ હશરે તરેિું કરેટલાક માનરે છરે. ટૉલસટૉ્યરે 
લખરેલાં આ પછીનાં નાટકોનું પ્રકાશન તરેમના મરણ બાદ ્્યરેલંુ. ગરીબ ખરેડતૂ-
િગ્મનરે િોડકાનાં વ્યસનમાં્ી છોડાિિા માટરે લખરેલ લરુનાટક ‘The Cause of 
It All’ 1910માં પ્રવસદ્ધ ્્યરેલું જ રે કોઈ પણ સમસ્યાપ્રધાન નાટક કરતાં અનરે-
કગણં િરેધક હતું. 1900માં લખા્યરેલ નાટક ‘The Living Corpse’ જુદાં જુદાં 
શીષ્મક હરેઠળ ભજિા્યરેલું. 1919માં અમરેકરકામાં આ જ નાટક રહૉન બરેકરમોરરે  
‘Redemption’ નામરે ભજિરેલું. અનરે છરેલરે, ટૉલસટૉ્યરે એક ઉતકૃષ્ કહી શકા્ય 
તરેિું નાટક ‘The Light Shines in Darkness’ તરેમની પોતાની આદશ્મિાદી 
મ્ામણો અનરે આંતરવિરોધોનરે પકરણામરે અધિચચરે્ી જ છોડી દીધરેલું. આ 
નાટકના છરેલા અંકનો ખાલી ટૂકંસાર જ હા્ લાગરેલો.

ટૉલસટૉ્યરે 1886માં ‘The Power of Darkness’ લખીનરે (રંગમંચ જ રેિા) 
એક નિા માધ્યમ પર પોતાનું અસાધારણ કૌશલ્ય વસદ્ધ કરી આ્પ્યું. ત્યારબાદ 
તરેનરે માટરે નાટ્યલરેખન લગભગ અઢી દા્યદા માટરે રસપૂિ્મક જકડી રાખનાર 
મુખ્ય શોખ બની રહો. ‘The Power of Darkness’ નાટકમાં માનિી્યકર-
ણ(Humanisation)નાં પ્રફુલીકરણનરે શ્્ય બનાિતી જબરદસત વિચારસામ-
ગ્ી ભરી પડી છરે જ રે ટૉલસટૉ્યનરે જગતના વચરકાલીન સજ ્મક તરીકરે સ્ાપી દરે છરે. 
વનસગ્મિાદ સા્રે જરૂરી ગણા્યરેલાં તમામ લક્ષણો અહીં્યાં હાજર છરે: માણસની 
આકદમ લાગણીઓ, ગંદું રૃણાસપદ જીિન અનરે એિાં જ હલકાં કા્યયો. અનરે 
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સા્રે સામાન્ય બોલચાલની ભાષા – જ રે બધાંનો આધાર લઈનરે નાટકો સજ ્મિાનરે 
વનસગ્મિાદીઓ પોતાનું ગૌરિ સમજતા હતા.

આમ છતાં ટૉલસટૉ્ય વનસગ્મિાદીઓએ વનધા્મકરત કરરેલા વન્યમો કરે તરેના 
પુરોગામીએ સ્ાપરેલ પરંપરાનરે ચુસતપણરે અનુસરીનરે નાટકો લખનારાઓમાંના 
નહોતા. તરેમનો મકસદ વનસગ્મિાદીઓની માફક માત્ર િૈજ્ાવનક પદ્ધવત્ી 
માણસની લાગણીઓની ચીરફાડ કરિા પૂરતો સીવમત નહોતો. તરેઓ તરેનાં 
મૂળમાં જઈ કારણો ખોળિા કરે વિશ્રેષણ કરિા જ રેિો ન્યયો અભ્યાસી હરેતુ પણ 
ધરાિતા નહોતા. ટૉલસટૉ્ય જ રેમ માણસની વિકૃવતઓ્ી પકરવચત હતા તરેિી જ 
રીતરે તરેમનરે એિી શ્દ્ધા પણ હતી કરે માણસ ઇચછરે તો આ વિકૃવતઓ પર જરૂર 
વિજ્ય પ્રાતિ કરી શકરે છરે. એિી જ રીતરે ટૉલસટૉ્ય વનસગ્મિાદીઓની વ્્યરી કરે 
તરેમનાં નાટ્યબંધારણની રીતરે મનુષ્યનરે સૂક્મદશ્મક ્યંત્ર હરેઠળ મૂકી પરીક્ષણ 
કરિા ્યોગ્ય સૂક્મજતંુ માનિા તૈ્યાર નહોતા. તરેમનરે ઊંડી શ્દ્ધા હતી કરે મનુષ્ય-
દરેહમાં સ્ૂળ િાસનાઓ રહરેતી હોિા છતાં આ ચૈતન્યમ્ય વિશ્વમાં મનુષ્યની 
અનોખી એિી એક આધ્યાવતમક ઓળખ છરે. અગાઉની બધી જ મહાન ગ્ીક 
કરુણાવનતકાઓની માફક તરેમનું આ નાટક પણ મનુષ્યર્વતની ઊધિ્મગામી ગવત 
કરિા તરફની કુદરતી ઝંખના અંગરેની દૃઢ પ્રતીવત કરાિરે છરે. આમ વનસગ્મિાદી-
ઓ્ી વિરુદ્ધ ટૉલસટૉ્યનાં નાટ્યસાકહત્યમાં જીિન પ્રત્યરેનો અપ્રવતમ આશાિાદ 
નજરરે  ચડરે છરે.

‘The Power of Darkness’નરે કોઈ વિિરેચક ઠાલો આદશ્મિાદ કરે 
અવ્યિહારુ બોધક્ા કહીનરે અિગણી શકરે તરેમ ન્ી. આ તો મનુષ્યનાં ‘અંતરનાં 
અંધારાં’માં રહરેલી એક અસાધારણ તરેજોમ્ય તાકાત છરે કરે જ રેના્ી છરેલા અંકમાં 
નાટકનું મુખ્ય પાત્ર ગામ આખા્યની હાજરીમાં પોતરે આચરરેલ જરન્ય પાપની 
ર્હરેર કબૂલાત કરિાની અકલપની્ય નૈવતક કહંમત દરેખાડી શકરે છરે. (એટલરે જ 
આ નાટકના ગુજરાતી રૂપાંતરકાર મૂળશંકર ભટ્ રે નાટકના શીષ્મકનો અનુિાદ 
્યોગ્ય રીતરે જ ‘અંધારના સીમાડા’ ક્યયો છરે. અંતરમાં રહરેલી તાકાતની કોઈ જ 
સીમા હોતી ન્ી. માણસ સામરે એ જ મોટો પડકાર છરે કરે તરે અંદર રહરેલી 
અસીમ તાકાતનરે ઓળખરે અનરે તરેના ્કી પોતાના જીિનનું નિરેસર્ી ચાકરત્ર્ય-
વનમા્મણ કરરે .) આ તાકાત, આ નૈવતક કહંમત, પચિાતિાપના અવગ્નમાં્ી બળીઝ-
ળીનરે પુન: એક િાર શુદ્ધ અનરે પવિત્ર બનિાનો દૃઢ સંકલપ જ આ નાટકનો મુખ્ય 
પા્યો બનરે છરે.

અંધકારના અવસતતિ િગર પ્રકાશના ભવ્ય આગમનની પ્રતીવત શ્્ય 
ન્ી. અંધકારની કોખમાં્ી જ ઉર્સ પ્રગટરે છરે. આખરી પકરણવત ‘પ્રકાશ’ 
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(એટલરે કરે પોતરે આચરરેલાં દુષકમયો માટરેનો ખરો પચિાતિાપ અનરે તરેની ર્હરેરમાં 
કબૂલાત) હોિા છતાં અહીં્યાં ટૉલસટૉ્ય ર્ણીબૂજીનરે ‘અંધકાર’(અંતરાતમા)ની 
અગત્ય પર ભાર મૂકરે છરે. આપણી ભીતર રહરેલ અંતરાતમાની ગહનતા કરે 
સંકુલતા આપણરે પૂરરેપૂરી ર્ણતા ન્ી. કારણ કરે આપણરે હંમરેશાં કોઈ નરે કોઈ 
રીતરે આ અંતરાતમાનરે મૂછા્મમાં સુિાડી રાખિાનું કરે અિગણિાનું જ કામ ક્યુાં છરે. 
એ અજ્ાત કાજળરરેરા અંધાકર્યા ખૂણાઓમાં્ી ્્યારરે  કઈ રીતરે જીિનનરે ઊધિ્મ 
કદશા તરફ લઈ જનાર ચૈતન્યશીલ ઊર્્મ પ્રગટશરે, ્્યારરે  જીિનનરે ઉર્ળનાર 
પ્રકાશ પ્રાશરે તરેની આપણનરે કલપના જ ન્ી. આ માટરે માણસરે ભીતર્ી સિ્યં 
દાઝિું પડરે, બળિું પડરે. તરેના બળિા્ી પ્રગટતા ઉર્સમાં તરે પોતાની કુવતસત, 
વબહામણી સચચાઈનરે દ્રષ્ાભાિરે નીરખી શકિાની કહંમત પ્રાતિ કરશરે.

ટૉલસટૉ્યના આ ગહન આધ્યાવતમક દશ્મનની સામરે ઝોલાએ તરેના વનસગ્મ-
િાદમાં હંમરેશાં માણસરે પોતાની ભીતર સંરરી કરે દબાિી રાખરેલી આકદમકક્ષાની 
સ્ૂળ લાગણીઓ પર જ ભાર મૂ્્યો છરે. કારણ કરે ઝોલાનો વનસગ્મિાદ કોઈ 
પણ પ્રકારના આદશ્મનરે નકારી કાઢરે છરે. ર્યારરે  ટૉલસટૉ્યરે રવશ્યન નાટ્યસાકહત્ય-
માં વનસગ્મિાદની સા્રે માનિી્ય તતિ ઉમરે્યુાં અનરે ઝોલાની જીિનસંબંધી હતા-
શા-વનરાશા અનરે વિકૃવતઓનરે નકારી કાઢી માનિ પરની શ્દ્ધાનરે સિયોચચ પ્રા્-
વમકતા આપી. રવશ્યામાં જો એ કાળરે સજ ્મનક્ષરેત્રરે મુવ્તની હિા લહરેરાતી હોત 
તો ટૉલસટૉ્યની કલમરે આપણનરે હજુ આિી જ બીજી િધુ સા્્મક કૃવતઓ હાંસલ 
્ઈ હોત.

સટાવનસલાવસકીનું ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ અવસતતિમાં ન આવ્યું ત્યાં સુધી 
ટૉલસટૉ્ય સામરે એિો કોઈ સશ્ત રંગમંચ નહોતો જ રેના્ી પ્રોતસાકહત ્ઈનરે તરે 
િધારરે  નાટકો લખરે. અનરે ર્યારરે  સટાવનસલાવસકી વનસગ્મિાદી શૈલીનાં નાટકો 
ભજિિા સકરિ્ય બન્યા ત્યારરે  ટૉલસટૉ્ય તરેમની ઉંમરના છરેલા પડાિ પર હતા. 
1902માં સટાવનસલાવસકી અનરે દાનચરેનકોએ ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ તરફ્ી ‘The 
Power of Darkness’ ભજવ્યું. નાટકની મુખ્ય સ્ત્રીભૂવમકા દ્ારા ધરાતલની 
સચચાઈનરે પ્રગટ કરિા રણા પ્ર્યાસોનરે અંતરે તરેઓ બાજુના ગામડામાં્ી એક 
અસલ સ્ત્રીનરે ખોળી લાવ્યા જ રે તરેની ભાષા અનરે અવભન્યમાં જોઈતી િાસતવિક-
તા અનરે અવધકૃતતા લાિી શકરે. પરંતુ આ આત્યંવતક પસંદગી અિળી પડી. એ 
અસલ ગામઠી બાઈની સરખામણીમાં તરેની સા્રે અવભન્ય કરનારા મૉસકો આટ્મ 
વ્્યરેટરના બીર્ નામી કલાકારો પ્રરેક્ષકોનરે એકદમ બનાિટી લાગ્યા! િધુમાં 
સટાવનસલાવસકીના આલોચકો તરેમજ પ્રગવતશીલ કદગદશ્મકોએ પણ તરેની વનસગ્મ-
િાદી પ્રસતુવતની આિી રરેલછા બદલ ટીકાઓ કરી. સિ્યં ટૉલસટૉ્યનરે પણ આ 
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પ્રસતુવતમાં સટાવનસલાવસકીએ દાખલ કરરેલી ઉપરછલી વનસગ્મિાદી માિજત 
વબનજરૂરી લાગરેલી. પછીનાં િષયોમાં સટાવનસલાવસકીએ ર્તરે જ પોતાની એ 
ભજિણી માટરે અસંતોષ ર્હરેર કરરેલો. તરેમણરે કબૂલ કરરેલું કરે વ્યવ્તગત અવભ-
ન્યની િાત જુદી હતી. એકંદર ભજિણીની દૃવષ્એ નાટકમાં જરૂરી ગ્ામીણ 
િાસતવિકતા પ્રગટ કરી શકિામાં તરેઓ સકર્યામ વનષફળ નીિડરેલા. ત્યાર બાદ 
ટૉલસટૉ્યના બીર્ એક નાટક ‘The Living Corpse’નરે 1911માં (લરેખકના મૃત્યુ 
બાદ) રંગમંચ પર તરેમણરે સારો એિો ન્યા્ય આપરેલો અનરે પ્રરેક્ષકો તરફ્ી પણ 
ઉમળકાભરેર આિકાર મળરેલો. 

સટાવનસલાવસકીએ તરેની આતમક્ા ‘My Life in Art’માં આ નાટકની 
ભજિણી અંગરે લખરેલું, ‘િાસતિિાદ ત્યારરે  જ વનસગ્મિાદ બનરે છરે ર્યારરે  કોઈ 
કલાકાર ભીતર્ી તરેનાં પાત્રોનરે સાચો ન્યા્ય આપિામાં વનષફળ નીિડરે છરે. ‘The 
Power of Darkness’ની ભજિણીમાં જોિા મળતો બાહ સપાટી પરનો 
િાસતિિાદ, કલાકારોના અવભન્યમાં જણાતી આંતકરક ન્યા્યીપણા (inner 
justification)ની અનુપવસ્વતનરે જ પ્રગટ કરરે  છરે. આિી ભજિણીમાં રંગમંચ 
કરેિળ ચીજિસતુઓ, બાહ સાજસર્િટ અનરે ઉપરછલી સ્ૂળ રટનાઓ િડરે 
જ હાિી ્્યરેલો જોિા મળરે છરે. વનસગ્મિાદનો આ અવતરરેક નાટકનાં તરેમજ 
પાત્રનાં આંતકરક સતિનરે પ્રગટ કરિામાં બાધારૂપ બનરે છરે.’

હકીકતમાં ટૉલસટૉ્યનરે આધુવનક રંગમંચ સા્રે કોઈ જ સંબંધ નહોતો. 
વિવિધ પ્રકારની રંગમંચી્ય તરકીબોનું જ્ાન કદાચ તરેમની વ્યિહારુ ગણતરીમાં 
જ નહોતું. સિ્યં પોતાનાં નાટકો પણ તરેમણરે કદી્ય મંચ પર ભજિાતાં જો્યાં 
નહોતાં! ઇબસનરે તરેના નાટક ‘Doll’s House’માં જ રે રીતરે પાત્રાલરેખન ઉપર 
વિશરેષ ધ્યાન કરેવનદ્રત કરિાની કલા વિકસાિી તરે રીતરે ટૉલસટૉ્યરે તરેના ઉપર ખાસ 
ધ્યાન ન આ્પ્યું. કરેટલાક સમીક્ષકોના મત પ્રમાણરે ‘The Power of Darkness’માં 
પૂરા બરે અંક પછી ઇબસનરે કહા પ્રમાણરેનું ‘point of attack’ સૂચિતું શ્ય આિરે 
છરે જ રેની ગોઠિણી ઇબસનરે કદાચ પોતાના નાટકમાં સાિ જુદી જ રીતરે કરી હોત. 
અલબતિ, ટૉલસટૉ્યનરે ઇબસન પ્રત્યરે કોઈ ખાસ લગાિ નહોતો. ‘મૉસકો આટ્મ 
વ્્યરેટર’ના દાનચરેનકોએ આપરેલી માકહતી પ્રમાણરે ટૉલસટૉ્યનરે ઇબસનનાં એકરે્ય 
નાટક  ‘An Enemy of the People’ કરે ‘When the Dead Awaken’ – 
ગમ્યાં નહોતાં. વનસગ્મિાદી અિધારણા પ્રમાણરેની ‘ચો્ી દીિાલ’ના વન્યમ્ી 
પણ તરેઓ અપકરવચત હોિાનો પૂરતો સંભિ છરે. કારણ કરે જો તરેઓ એ પરંપરા 
ર્ણતા હોત તો તરેમનાં નાટકોમાં સિગતોવ્તઓ મૂકિાનું તરેમણરે ટાળું હોત.

ટૉલસટૉ્યના સમકાલીન સજ ્મકોમાં્ી દોસતોવસકીએ તરેમનરે માટરે લખરેલું, ‘the 
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greatest of all living novelists.’ ફલૉબટવે તરેમની ‘War and Peace’ િાંચીનરે 
કહરેલું, ‘What an artist and what a psychologist!’ આ ઉપરાંત સાકહત્ય-
સજ ્મકો િવજ ્મવન્યા િુલફ, જ રેમસ જોઇસ, ્ૉમસ માન, પ્રાઉસટ, ફૉકનર, નરેબૉકૉિ 
િગરેરરેએ ટૉલસટૉ્યના સજ ્મનનરે માનભરેર અંજવલ આપરેલી. ચરેખૉિ, જ રે િારંિાર 
ટૉલસટૉ્યની વિશાળ એસટરેટ ‘્યાસના્યા પૉલ્યાના’ પર તરેમની મુલાકાતરે જતો, તરેણરે 
લખરેલું, ‘જ રે કાળરે સાકહત્યજગતમાં ટૉલસટૉ્ય જ રેિા સજ ્મક આપણા સૌની િચચરે 
હ્યાત હો્ય તરે કાળરે લરેખક તરીકરે હોિું અત્યંત ગૌરિિાન લાગરે છરે. ખાસ કરીનરે 
ર્યારરે  તમરે ર્ણતા હો કરે આજ સુધીમાં તમરે કશું જ હાંસલ ન્ી ક્યુાં અનરે 
હાલમાં પણ કશું જ એિું હાંસલ ન્ી કરી રહા. પરંતુ આ કદાચ હજુ્ય એટલું 
અકળાિનારંુ ન્ી જ રે અન્ય્ા હોઈ શકત. કારણ એક જ છરે, ટૉલસટૉ્ય આપણા 
સૌનરે માટરે કશુંક ભારરે  મૂલ્યિાન હાંસલ કરી રહા છરે. મનુષ્યનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે 
સાકહત્યમાં સર્્મ્યરેલી તમામ આશાઓ અનરે એષણાઓનરે તરેઓ તરેમના કા્ય્મ ્ કી 
હૂબહૂ ચકરતા્્મ કરી રહા છરે.’

(6) મરેશ્કસમ ગોકશી (1868–1936) Maxim (Maksim) Gorky : 

 Alexei Maximovich Peshkov : 
known as Maxim (Maksim) Gorky 
: મરેવ્સમ ગોકથી િાસતિિાદી લરેખકોની 
શ્રેણીમાં આિતો એક મહતિનો રવશ્યન, 
સોવિ્યરેત લરેખક હતો. તરે એક પ્રવસદ્ધ િા-
તા્મકાર, નાટ્યકાર, સમાજિાદી િાસતિ-
િાદ(Socialist Realism)નો સ્ાપક 
અનરે ર્ણીતો રાજકી્ય કમ્મશીલ 
(political activist) હતો. ગોકથીનો જનમ 
1868માં ્્યરેલો. માત્ર 11 િષ્મની ઉંમરરે  તરે 
અના્ બની ગ્યરેલો અનરે તરેનો ઉછરેર 
તરેની દાદીએ કરરેલો. 1880માં 12 િષ્મની 

િ્યરે તરે રર છોડીનરે નાસી ગ્યરેલો. િૉલગાની એક સટીમરમાં એક સફાઈ કમ્મચા-
રી તરીકરે પણ તરેણરે કામ કરરેલું. આ જ ગાળામાં ત્યાંના એક રસોઇ્યાએ ગોકથીનરે 
લખતાં–િાંચતાં વશખિાડ્ું અનરે ્ોડા જ િખતમાં સાકહત્ય એ ગોકથીનરે મનગ-
મતી પ્રિૃવતિ બની ગઈ.

1898માં પ્રકાવશત ્્યરેલ ગોકથીના પહરેલા પુસતક ‘Essays and Stories’નરે 
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અસાધારણ સફળતા મળી અનરે લરેખક તરીકરેની તરેની કારકકદથીનો શુભારંભ 
્્યો. ગોકથી માટરે સાકહત્યસજ ્મનનું લક્્ય કલા કરે આંતકરક આનંદની ઉપલવબધનું 
નહોતું, પરંતુ જગતની વિષમ પકરવસ્વતઓનરે બદલિા ઇચછતી રાજકી્ય–
સામાવજક અનરે નૈવતક ચળિળના ભાગરૂપ હતું. ગોકથીનાં લખાણોનાં કરેનદ્રમાં 
હતા સમાજના સાિ નીચલા કરે છરેિાડરેની હરોળ પર જીિતા કંગાલ, લાચાર, 
િંવચત લોકો, જ રેમની અસહ હાડમારી, શોષણ, અપમાન, અત્યાચાર અનરે એ 
બધાં િચચરે તરેમની જલતી રહરેતી માનિતાની ર્યોવત તરેનાં સાકહત્યસજ ્મનનું 
મુખ્ય પ્રરેરકબળ હતું. 1899માં તરેનરે ત્યાં વિકસી રહરેલી માક્મસિાદી–સમાજિા-
દી–લોકતાંવત્રક ચળિળ સા્રે ગોકથી ખુલી રીતરે સંકળા્યરેલો રહો અનરે પકરણામરે 
રવશ્યાના બૌવદ્ધક િગ્મમાં તરેમજ સવન્ષ્ઠ કમ્મશીલોમાં તરે એક સરેવલવબ્ટીનું સ્ાન 
પામ્યો. 1900્ી 1905 સુધીમાં ગોકથીનાં લખાણોમાં જીિન પ્રવત આશાિાદ 
પ્રગટ ્િા લાગ્યો. રાજકી્ય–સામાવજક પકરિત્મન લાિિા માટરે ઝારવિરોધી 
લડતમાં તરે િધારરે  સકરિ્ય બન્યો અનરે પકરણામરે શાસન તરફ્ી અનરેક િાર સહન 
કરિાનું પણ આવ્યું.

તરેનાં તમામ કા્યયો અનરે વિચારોના પા્યામાં એક દૃઢ માન્યતા ધરબાઈનરે 
પડરેલી કરે પ્રત્યરેક મનુષ્યની ભીતર એક સુષુતિ શવ્ત પડરેલી છરે અનરે એટલરે જ 
પ્રત્યરેક વ્યવ્તનું એક મનુષ્ય તરીકરેનું સિીકારિું તરે આપણા સૌની ફરજ છરે. અનરે 
બીજુ,ં મનુષ્યમાં પડરેલી આ અજ્ાત શવ્ત બહાર લાિીનરે સમાજના ખપમાં લરેિી 
તરે એક પ્રકારરે  સિયોચચ સામાવજક સરેિાનું ઉમદા કા્ય્મ છરે. તરેનાં લખાણોમાં 
ગોકથીએ સાિ સામાન્ય જણાતાં પરંતુ ભીતર્ી વિરાટ એિાં આશાિાન અનરે 
પ્રરેરણાદા્યી ચકરત્રો સર્યાાં છરે; જ રેમ કરે ચોતરફ શોષણ, અન્યા્ય, પીડા, ભૂખ, 
અત્યાચાર િગરેરરે  વિપદાઓની િચચરે રરેરા્યરેલા મોટા ભાગના લોકો ર્યારરે  લાંબો 
સંરષ્મ ક્યા્મ બાદ છરેલરે કહંમત ખોઈ બરેસી નતમસતક પરાજ્ય સિીકારી લરે છરે 
ત્યારરે  એ જ સમૂહમાં્ી કરેટલાક સાિ સાધારણ દરેખાતા માણસો કહંમતભરેર 
બરેઠા પણ ્ઈ ર્્ય છરે જ રેઓ પોતાનાં આતમગૌરિનો એટલી આસાની્ી ભોગ 
આપી દરેિા તૈ્યાર ન્ી હોતા. તરેઓ પોતાના સરળા સંકલપબળ િડરે આસપાસ-
ના હારી ગ્યરેલા લોકોનરે કહંમત આપી સામૂકહકપણરે પકરવસ્વતનો સામનો કરિા 
કકટબદ્ધ કરરે  છરે.

ગોકથીનાં લખાણો અનરે પાત્રોમાં એક અશાંત, બરેચરેન, ઉદ્ રેવલત વિચારક 
નજરરે  ચડરે છરે. આ વિચારક જીિનની વિસંિાદી અનરે વિરોધાભાસી લાગણીઓ-
માં્ી કોઈ એક વસ્ર સંિાદી ઉકરેલ શોધિા મ્ામણ કરી રહો છરે. પરસપર 
રષ્મણમાં આિતી આ લાગણીઓ છરે ‘શ્દ્ધા વિરુદ્ધ સંશ્ય, અ્િા જીિન પ્રત્યરે 
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પ્રરેમ વિરુદ્ધ માનિપ્રકૃવતમાં રહરેલી નીચતા સામરે રૃણા’. ગોકથીએ ઝારના આતતા્યી 
શાસનનરે કરેટલી્ય િાર ર્હરેરમાં િખોડી કાઢરેલું. સરકાર તરફ્ી લાદિામાં 
આિરેલ પ્રરેસવન્યંત્રણનો પણ તરેણરે પ્રચંડ વિરોધ કરરેલો જ રે બધાના બદલામાં તરેનરે 
િારંિાર જ રેલિાસ ભોગિિાનો આિરેલો. અનરેક રિાંવતકારીઓ ગોકથીના વનકટના 
સા્ીઓ હતા. સિ્યં લરેવનન પણ 1902માં એક િાર ગોકથીનરે મળા બાદ તરેનો 
અંગત વમત્ર બની ગ્યરેલો.

ગોકથીના જીિનમાં શરૂ શરૂમાં લરેવનન સા્રેના અનરે પછીના સમ્યગાળામાં 
સટાવલન સા્રેના સંબંધોમાં ન સમજી શકા્ય એિો ગંભીર ચડાિ-ઉતાર જોિા 
મળરે છરે. ગોકથીના માનિતાિાદી વિચારો સા્રે સટાવલન જ રેિા રિરૂ શાસક જોડરેની 
મૈત્રીનો કોઈ રીતરે મરેળ બરેસતો ન્ી. આમ મરેવ્સમ ગોકથી એક રાજકી્ય ચળિ-
ળકાર તરીકરે તરેમજ સાકહત્યકાર તરીકરે ભારરે  ચચા્મસપદ શવખસ્યત બની રહરે છરે. 
ગોકથી સિ્મપ્ર્મ એિો રવશ્યન લરેખક હતો જ રેણરે સમાજ્ી બકહષકૃત એિાં 
ચકરત્રો જ રેિાં કરે ચોરો, રખડઓુ, િરેશ્યાઓ, હત્યારાઓ િગરેરરે  ઉપર ખૂબ કરુણા 
અનરે સહાનુભૂવતના ઊંડા ભાિ સા્રે લરેખનકા્ય્મ કરરેલું. તરેનરે પકરણામરે લાખો 
િાચકોના હૃદ્યમાં ગોકથી ‘Folk Hero’ તરીકરે વિખ્યાત બની ગ્યરેલો.

અંતરે ગોકથીની ખ્યાવત સટાવનસલાવસકીના ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ સુધી 
પહોંચી – ‘A Tramp from the Volga with an anormous talent for 
writing has finally arrived.’ અનરે 1900માં ર્યારરે  ચરેખૉિરે આટ્મ સકૂલ જોડરે 
ગોકથીનો પકરચ્ય કરાવ્યો ત્યારરે  સટાવનસલાવસકીએ ગોકથી પાસરે તરેમનરે લા્યક 
નાટકની ઉરરાણી કરરેલી. સતત બરે િષ્મ સુધી ગોકથી બરે નાટકો પર મહરેનત કરતો 
રહો. રંગમંચ પર રજૂ ્્યરેલું તરેનું પહરેલું નાટક હતું, ‘The Smug Citizen’ 
(1902) જ રેમાં સરરેરાશ બૌવદ્ધકની તુલનાએ ગોકથીએ એક સામાન્ય કામદારનરે 
ચકડ્યાતો બતાિરેલો. 1902માં મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટરરે  આ નાટકની ભજિણી 
કરરેલી. આ નાટક બહુ સારંુ નહોતું પણ (આજની જ રેમ જ) તરેણરે સારો એિો 
ધ્યાનાકષ્મક વિિાદ સર્યયો હોિા્ી કટકકટબારી પર તરેનરે સારી એિી સફળતા 
મળરેલી!

1904માં ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ના નાટ્યગુરુ દાનચરેનકો સા્રે કોઈ બાબતરે 
રષ્મણ ્તાં ગોકથીએ તરેનો સા્ છોડી દીધો અનરે પછી્ી તરેણરે પોતાની એક 
સિતંત્ર નાટકમંડળી ઊભી કરી. તરેના આ નિા રંગમંચ-સાહસનરે ટરેકો કરિા 
સટાવનસલાવસકી અનરે સાિા મોરોઝૉિરે ન કરેિળ ગોકથીનરે આવ્્મક મદદ પૂરી પાડી 
પણ આટ્મ વ્્યરેટરના કરેટલાક વિદ્ા્થીઓનરે પણ તરેની મદદ માટરે મોકલી આ્પ્યા. 
સમાજના તદ્ન ગરીબ અનરે ઉપરેવક્ષત લોકોનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે ગોકથી જ રે પ્રકારનો 
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રંગમંચ ઊભો કરિા ઇચછતો હતો તરેના્ી સટાવનસલાવસકીનરે એિી આશા 
બંધા્યરેલી કરે તરેના આ પ્ર્યાસો્ી દરેશ આખામાં પ્રાદરેવશક રંગમંચોની એક વ્યાપક 
સંપક્મર્ળ (network) ઊભી કરી શકાશરે. પરંતુ ગોકથીનાં એક પછી એક તમામ 
નાટકો સરકારી સરેનસર બોડવે અટકાવ્યાં. છરેિટરે હારી્ાકીનરે ગોકથીએ વ્્યરેટર 
કરિાની આખી્ય ્યોજના જ પડતી મૂકી.

1905માં ઝાર સમક્ષ વિરોધી વનિરેદન આપિા એકઠા ્્યરેલા કામદારોની 
ઝારના વસપાઈઓએ સામૂકહક કતલ કરી. આ રટના ગોકથીનરે અંવતમિાદી 
ઉપા્યો તરફ દોરી ગઈ અનરે તરે લરેવનનની બૉલશરેવિક પાટથી સા્રે જોડાઈ ગ્યો. 
આ સમ્યગાળામાં તરેણરે શ્રેણીબદ્ધ રાજકી્ય–સામાવજક નાટકો લખ્યાં જ રેમાં 
‘The Lower Depths’ (1902) સૌ્ી િધારરે  વિખ્યાત બન્ંુય. 1906માં 
બૉલશરેવિકોએ તરેનરે નાણાભંડોળ એકઠુ ંકરિા અમરેકરકા મોકલ્યો  ર્યાં તરેણરે કા-
મદારોના સંરષ્મ અનરે રિાંવતનરે આિરી લરેતી (‘Mat’) અ્િા ‘The Mother’ 
નામની મહાન પ્રરેરણાદા્યી નિલક્ા લખી જ રે જગતભરના શોવષતો અનરે 
િંવચતોમાં અનહદ આિકાર પામી.

ગોકથીનાં નાટકોમાં સૌ્ી િધુ વિખ્યાત અનરે દુવન્યાની લગભગ તમામ 
ભાષાઓમાં સિ્મત્ર ભજિા્યરેલું નાટક છરે ‘The Lower Depths’. આ શીષ્મકમાં 
સૂવચત ્્યરેલું સ્ળ િાસતિમાં ગરીબ લોકોનરે રહરેિા માટરેનું એક ગંદું, ગંધાતું 
કંગાળ આશ્્યસ્ાન છરે કરે ર્યાં સમાજ્ી ઉપરેવક્ષત કરે બકહષકૃત એિા દુભા્મગી 
લોકો – જ રેિા કરે ચોર, જુગારી, રંગભૂવમનો એક જૂનો નટ, પોતાની વમલકત 
ગુમાિી બરેઠરેલો ધવનક ત્ા એક રખડી પડરેલી િરેશ્યા િગરેરરે  એકીસા્રે રહરે છરે. 
આ પ્રત્યરેકના જીિનમાં એક સમ્યરે કશુંક કરી દરેખાડિાની બહુ મોટી મહતિા-
કાંક્ષા હતી, વનવચિત ધ્યરે્ય હતું, કરેિાં કરેિાં આ્યોજન હતાં પરંતુ નબળી ઇચછા-
શવ્ત અનરે સા્રે દુવન્યાના અન્યા્ય અનરે અત્યાચારના કારણરે તરેઓ લાચાર 
બનીનરે સમાજના તવળ્યરે ધકરેલાઈ ગ્યા અનરે ર્યારરે  ર્યારરે  તરે અંધાકર્યા 
ખૂણામાં્ી પોતાનું માનિી્ય ગૌરિ પાછુ ંમરેળિિા મા્ું ઊંચકિાની કહંમત કરી 
ત્યારરે  ત્યારરે  સખતાઈ્ી તરેમનરે કચડી નાખિામાં આવ્યા. લાગલાગટ સહન કરરેલા 
વનદ્મ્ય વ્યિહારનરે પકરણામરે આજ રે તરેઓની એકમાત્ર ઓળખ સમાજના ફાલતુ 
અનરે િણજોઈતા માણસો તરીકરેની રહી ગઈ છરે.

ર્યાં બધું જ ક્ષીણ ્ ઈનરે મરી રહું છરે એિું ઝરેરીલું િાતાિરણ ધરાિતા આ 
સ્ળરે એક ્યુિાન છોકરી છરે નટાશા, જ રે હજુ્ય ઊંડરે ઊંડરે તરેની સરળી કુમળી 
લાગણીઓનરે અકબંધ સાચિી રહી છરે. તરેનરે ખબર જ ન્ી કરે જીિનમાં પ્રરેમ અનરે 
સહાનુભૂવત એટલરે શું? રાતકદિસ તરેણરે ફ્ત ભૂખનો અનુભિ ક્યયો છરે અનરે 
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િધુમાં જ રેના પર તરે આધાકરત હતી એિી વનષ્ઠરુ બહરેનનો બરેરહમ અત્યાચાર 
પણ તરેણરે સહો છરે. િધુમાં આ સ્ળરે એક ્યુિાન ચોરની પણ ઉપવસ્વત છરે જ રે 
શુષકકઠોર ્ઈ ગ્યરેલ નટાશાના હૃદ્યનરે પુન: પ્રરેમની લાગણીઓ્ી આંદોવલત 
કરરે  છરે અનરે તરેનરે હૈ્યાધારણ આપરે છરે કરે તરેનરે હંૂફ અનરે સલામતી આપનારંુ આ 
દુવન્યામાં કોઈક છરે. તરેના બદલા રૂપરે નટાશા પર એ ચોરનરે નૈવતક કરે આધ્યા-
વતમક રીતરે ઉતપ્રરેકરત કરી શકરે તરેમ છરે. આ ્યુિાન છોકરીની જ રેમ પરેલો ્યુિાન 
ચોર પણ વિષમતાની પરાકાષ્ઠા જ રેિા એ જ સામાવજક િાતાિરણની પરેદાશ છરે.

‘The Lower Depths’ના ગંદા–ગંધાતા વતરસકૃત િાતાિરણનરે સુગંવધત 
અનરે સૌહાદ્મપૂણ્મ બનાિનાર એક બીજી પણ આશાિાન વ્યવ્ત છરે જ રેનું નામ છરે 
લ્યુકા. તરે એક િૃદ્ધ્યાત્રી સમાન છરે. તરે આખા્ય રવશ્યામાં અનરે દૂર સાઇવબકર્યા 
સુધી ભટ્્યો છરે અનરે ર્ત ર્તના લોકોના વનકટના પકરચ્યમાં આવ્યો છરે. 
જીિનના લાંબા અનુભિોએ તરેનરે શાણપણ આ્પ્યું છરે. વજદંગી્ી તરે અનહદ 
દુભા્યો છરે, પીડા્યો છરે, કહજરા્યો છરે તરેમ છતાં જીિનનાં આંતકરક સૌંદ્ય્મ અનરે 
આદશ્મિાદ પરની તરેની શ્દ્ધા હજુ ખતમ ન્ી ્ઈ. તરે માનરે છરે કરે જો આપણરે 
કોઈના અંતરાતમાનરે પ્રરેમ્ી હંૂફાળો સપશ્મ કરિાનું શીખી લઈએ તો પ્રત્યરેક મનુષ્ય 
– પછી તરે ગમરે તરેટલો હીન, પવતત કરે અનૈવતક કરેમ ન હો્ય – તરેના હૃદ્ય સુધી 
અિશ્ય પહોંચી શકા્ય છરે. લ્યુકા જ રેનરે જ રેનરે મળરે છરે તરેના હૃદ્યમાં આ પ્રકારની 
આશા અનરે કહંમતનો સંચાર કરતો ફરરે  છરે, દરરેકનરે તરેનું જીિન નિરેસર્ી શરૂ 
કરિા પ્રોતસાકહત કરતો રહરે છરે. લ્યુકાની અદભુત શ્દ્ધા અનરે વિચારો ર્ણીનરે 
પ્રભાવિત ્્યરેલા આ દુભા્મગી લોકો તરેમના આતમરાતી સામાવજક કળણમાં્ી 
ઊગરિાના ભરચક પ્ર્યાસો કરરે  છરે. પરંતુ લાગરે છરે કરે આ બધાનાં જીિનમાં 
લ્યુકા જ રેિી વ્યવ્તનું આગમન રણં મોડુ ં્્યું છરે. તરેઓની શવ્ત અનરે સંકલપ 
– બંનરે ખલાસ ્િા આવ્યાં છરે. સા્ોસા્ સંજોગો અનરે પકરવસ્વત પણ કહંમત 
આપીનરે બરેઠા કરિાનરે બદલરે િારંિાર તરેઓનરે પાછા નીચરે તવળ્યરે ધકરેલી મૂકરે છરે.

નટાશા અનરે િાસકા – બરે નિ્યુિાન પ્રરેમીઓ – એક નિા માગ્મ પર પોતાની 
વજદંગી શરૂ કરિાનું હજુ વિચારરે  જ છરે ત્યાં તો અળિીતરંુ પ્રારબધ એકાએક 
ત્રાટકી, અિરોધ બનીનરે ઊભું રહી ર્્ય છરે! આ તમામ ‘ફાલતુ’ અનરે ‘િણજો-
ઈતા’ જીિો તરેમના જીિનસંરષ્મમાં પાછા પડરે છરે. તરેની પાછળનાં કારણોમાં 
તરેમની મૂળ્ી જ ગંદી કરે હલકી માનવસકતા જિાબદાર ન્ી પરંતુ િણસંતો-
ષા્યરેલી ભ્ામક લાગણીઓ છરે જ રે ફરી એક િાર તરેઓનરે ખીણ તરફ રસડાઈ 
જિા પ્રરેરરે  છરે. એ અંધાકર્યા તવળ્યરે જ તરેમનરે ઝાંઝિા જ રેિું સુખ કરે સલામતી 
દરેખા્ય છરે. અલબતિ તરેઓ ખતમ ્ ઈ જિાની કગાર પર આિી પહોંચ્યા છરે અનરે 
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છતાં્ય તરેઓમાં સીંચા્યરેલી લ્યુકાની જીિનદા્યી પ્રરેરણા સંપૂણ્મત: નાશ ન્ી 
પામતી. આ ભોગ બની ગ્યરેલાઓના શબદોમાં િણાઈ જઈનરે તરે કરેિળ એક પ્ર-
તીકરૂપ બની રહરે છરે. ગોકથીના સંિાદોમાં છલકાતી માનિી્ય શ્દ્ધા ધ્યાન પર 
લરેિા જ રેિી છરે :  ‘Man lives ever to give birth to strength. We must 
respect everybody. We cannot know who he is, for what purpose 
born, or what he may fulfill... perhaps he has been born for our 
good fortune ... or our great benefit.’

મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટરના નટો ર્યારરે  ‘The Lower Depths’ના પ્ર્મ 
પ્ર્યોગ માટરે કરહસ્મલસ કરી રહા હતા ત્યારરે  ગોકથીએ નાટકમાં અવધકૃતતા લાિિા 
સટાવનસલાવસકીના નટોનરે ગામ બહાર એક અંધારા ખૂણામાં આિરેલ વનરાવશ્ત 
છાિણી જોિા લઈ જઈનરે દસતાિરેજ રૂપરે તરેની તસિીરો પડાિરેલી. ગોકથીનો સપષ્ 
હરેતુ સટાવનસલાવસકીની વનસગ્મિાદી ભજિણીનરે મદદરૂપ બનિાનો હતો. તરે માટરે 
નાટકનો સવન્િરેશ, અવભન્ય, ભાષા, તરેમની બોલિાની શૈલી, િરેશભૂષા અનરે 
એકંદર િાતાિરણમાં પરેલા અસલી સ્ળની િાસતવિક સચચાઈ અનરે અવધકૃતતા 
લાિિાના સવન્ષ્ઠ પ્ર્યાસો હતા.

‘The Lower Depths’ ર્યારરે  પહરેલી િાર રજૂઆત પામ્યું ત્યારરે  તરેમાં 
આલરેખા્યરેલી રરેરી વનરાશા અનરે નાટક સા્રે િણા્યરેલ નૈવતકતાના સંકદગધ 
જણાતા સંદરેશનરે લઈનરે રણી ટીકાકટ્પપણ ્ઈ. કરેટલાકોના મતરે ‘આ નીચલા 
દવલત િગ્મની અિદશાનું વચત્ર અવતશ્ય હતાશાજનક અનરે તરેમાં્ી કા્યમી 
રાહત કરે મુવ્ત મળિાની શ્્યતાનરે લગભગ નહીંિત્ દશા્મિનારંુ હતું. ગોકથીનો 
તમામ રસ નાટકની ક્ાનરે આગળ ધપાિિાનરે બદલરે કરેિળ ્યાદગાર પાત્રો જ 
સજ ્મિામાં હતો. પરંતુ કમનસીબરે નાટકનાં મોટા ભાગનાં પાત્રો પોતાની હૃદ્ય-
દ્રાિક િાસતવિકતાનરે ભૂલિા માટરે પોતાની ર્તનરે છરેતરિી િધારરે  પસંદ કરરે  છરે. 
પકરણામરે આરંભ્ી અંત સુધી, આખા્ય નાટક પર કઠોર સત્ય વિરુદ્ધ મનનરે 
પોકળ ભ્વમત રાહત આપનારંુ જૂઠ છિા્યરેલું રહરે છરે.’ આ ઉપરાંત પણ નાટક 
સંપૂણ્મપણરે િાસતિિાદી નહીં હોિાનો મત પ્રગટ કરનાર કરેટલાક તરજ્ોનું કહરેિું 
છરે કરે િાસતવિકતામાં્ી કોઈ એક ખાસ વિચાર પકડીનરે લરેખક તરેનું િાસતિિાદી 
સજ ્મન તો કરરે  છરે. પરંતુ તરેમાં ર્યારરે  તરે પોતાના તરફ્ી કરેટલાક મૌવલક વિચારો 
કરે ઇવચછત આદશયોનરે ઉમરેરરે  ત્યારરે  કહરેિું પડરે કરે તરે લરેખક િાસતવિકતામાં ઓઝલ 
રહરેલી કરેટલીક અજ્ાત રિાંવતકારી સંભાિનાઓનરે િણી લઈનરે તરેની કૃવતનરે ‘રંગદ-
શથીિાદી’ (romanticist) ઓપ આપરે છરે. આમ િાસતિિાદ સા્રે સજ ્મકના પોતીકા 
આદશયોનું પણ ઉમરેરણ ્તાં સાકહત્યસજ ્મન િાસતિિાદની સા્રે સા્રે રંગદશથી-



િાસતિિાદના અગ્ણી નાટ્યકારો 229

િાદનું રૂપ પણ ધારણ કરરે  છરે. આ બધું જ રે હો્ય તરે, ટૂકંમાં ‘The Lower Depths’ 
મરેવ્સમ ગોકથીએ રચરેલું એક ઉતકૃષ્ સજ ્મન (masterwork) ગણિામાં આવ્યું 
અનરે રવશ્યન સમાજિાદી િાસતિિાદીના પ્રતીક તરીકરે ચોમરેર ર્ણીતું બન્ંુય.

ગોકથીની તમામ નિલક્ાઓમાં સૌ્ી િધારરે  વિખ્યાત અનરે લોકવપ્ર્ય નિ-
લક્ા છરે ‘Mother’ (રવશ્યન ભાષામાં ‘Mat’). જ રેના પર્ી દરરેક દરેશમાં એ 
જ નામ્ી નાટક પણ ભજિા્યું છરે. આધુવનક પ્ર્યોગશીલ જમ્મન નાટ્યકાર અનરે 
એવપક વ્્યરેટરના પ્રણરેતા બટયોલટ બ્રેખતરે 1932માં ગોકથીની આ જ નિલક્ા 
‘Mat’ ઉપર્ી એ જ શીષ્મક ર્ળિી રાખી ‘The Mother’ નામનું નાટક લખ્યું. 
બ્રેખતનું આ નાટક કરેટલાં બધાં િષયો્ી શોવષતો અનરે િંવચતો માટરે લડત આપનાર 
દુવન્યાનાં સિૈવચછક જૂ્ો માટરે ર્ણરે કરે બાઇબલ બની ગ્યું. ‘Mother‘ 1917ની 
રિાંવત પૂિવેના શ્મજીિી રવશ્યા પર આધાકરત છરે અનરે 1905ની રિાંવતની પૂિ્મ-
સંધ્યાએ રવશ્યાના કામદાર િગવે છરેડરેલ સંરષ્મમાં રવશ્યન મકહલાઓએ ભજિરેલી 
અનન્ય ભૂવમકા પર તરેની િાતા્મ રચા્યરેલી છરે. ‘Mother’માં મરેવ્સમ ગોકથીએ 
સ્ત્રીશવ્ત પર અપાર શ્દ્ધા વ્ય્ત કરતું તરેમજ માનિર્તનરે તરેણરે આપરેલ મૂલ્ય-
િાન ફાળા બદલ ભવ્ય અંજવલ આપતું એક ્યાદગાર વિધાન કરરેલું કરે ‘જગતની 
માતાઓ ્્યારરે્ય દ્યની્ય ન્ી હોતી.’ બીર્ શબદોમાં સ્ત્રીઓ કદી્ય અબળા 
ન્ી હોતી. તરેનામાં એટલી તાકાત, એટલું ધૈ્ય્મ અનરે એટલી સહનશીલતા હો્ય 
છરે કરે ગમરે તરેિા આરાતોનરે તરે ખમી શકરે છરે અનરે સા્ોસા્ િખત આવ્યરે તરેનો 
જોરદાર સામનો પણ કરી શકરે છરે.

ક્ાની મજબૂત લડા્યક નાવ્યકા આમ જુઓ તો બીજી સાધારણ રવશ્યન 
સ્ત્રીઓ્ી બહુ નોખી ન્ી. કદિસભર તરે ફૅ્ટરીમાં બીર્ઓની જ રેમ તન તોડીનરે 
મહરેનત કરરે  છરે અનરે રાત્રરે ઉદ્ધત સિા્થી પવતના હા્નો માર ખા્ય છરે. પવતના 
મૃત્યુ બાદ નાવ્યકાનો પુત્ર, ક્ાનો ના્યક ફૅ્ટરીમાં જોડા્ય છરે. કામદારોના 
સમૂહની સંગકઠત તાકાતનો સાચો પકરચ્ય મળા બાદ તરેનરે સમર્્ય છરે કરે એક 
શ્વમકિગ્મ જ છરે જ રે આ પીકડત સમાજમાં મહતિનું પકરિત્મન લાિી શકરે તરેમ છરે. 
ક્ાનું મોટુ ંઆચિ્ય્મ એ છરે કરે મુખ્ય પુરુષ ના્યક પાિૅલ ભણરેલો-ગણરેલો અનરે 
પૂરતો સક્ષમ હોિા છતાં ગોકથી શા માટરે એક સામાન્ય ગૃકહણીના હા્માં 
સામૂકહક નરેતૃતિની મોટી જિાબદારી સોંપરે છરે! અહીં ગોકથીનો તક્મ એિો છરે કરે 
પુરુષોની તુલનામાં સ્ત્રીઓ જ આખી્ય વ્યિસ્ાનો સૌ્ી િધારરે  કારમો ભોગ 
બનરેલી છરે. એટલરે એક સ્ત્રી જો શાસન વિરુદ્ધ અિાજ ઉઠાિતી દશા્મિા્ય તો 
કમસરે કમ તરેની શરમ્ી પણ બાકી સમાજનરે બરેઠો કરી શકા્ય.

રવશ્યન સાકહત્યના ઇવતહાસમાં ગોકથીનું ‘Mother’ એક મહતિપૂણ્મ સી-
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માવચહન ગણિામાં આિરે છરે. 20મી સદીના મહાન વચંતક અનરે રાજકી્ય 
અગ્ણી વલાકદમીર લરેવનનરે આ િાંચીનરે કહરેલું, ‘આ પુસતક આપણા સૌ માટરે 
ટોચની અગત્ય ધરાિરે છરે. રણી િાર મનરે એિું લાગરે છરે કરે આપણા સંખ્યાબંધ 
કામદારો આસપાસની પકરવસ્વત વિશરે કશું જ વિગતિાર ર્ણ્યા–સમર્યા 
િગર ફ્ત લાગણીના આિરેશમાં આિી જઈનરે આપણી આ રિાંવતકારી ચળિ-
ળમાં જોડાઈ ગ્યા છરે. પરંતુ ‘Mother’ િાંચ્યા બાદ મનરે મનમાં અચૂક વિશ્વાસ 
બરેસરે છરે કરે જ રે કોઈ આ પુસતક િાંચશરે તરે વનવચિતપણરે રિાંવત પાછળની ખરી 
ઐવતહાવસક સમજણનરે પ્રાતિ કરી શકશરે.’

ઍલરે્ઝાંડર સૉલઝરેવનવતસનના કહરેિા પ્રમાણરે ગોકથી સોવિ્યરેત ્યુવન્યનમાં 
તરેનાં આવ્્મક કારણોસર પાછો ફરરેલો. ત્યારબાદ ગોકથીએ તરેના પ્રશંસકો અનરે 
સમ્્મકોનરે આરાત લાગરે તરે રીતરે સટાવલનરે ઊભા કરરેલાં ‘GULAG’ નામના 
Labour Campsનરે વબરદાિતા કરેટલાક લરેખો લખ્યા જ રેનરે કારણરે દરેશની અંદર 
તરેમજ ખાસ તો પવચિમના દરેશોમાં ગોકથીની માનિતાિાદી પ્રવતષ્ઠાનરે બહુ મોટુ ં
નુકસાન પહોંચ્યું. ફાસીિાદી ઇટાલી્ી કા્યમ માટરે સોવિ્યરેત ્યુવન્યન પાછા 
ફરરેલ ગોકથીના પુનરાગમનનરે સામ્યિાદીઓએ મોટો વિજ્ય ગણાિીનરે મોટરે 
મોટર્ે ી પોતાના પ્રચારના ઢોલ પીટ્યા. પોતાનાં કુકમયોનરે ઢાંકિા સટાવલન સરકાર 
મરેવ્સમ ગોકથી જ રેિા જગવિખ્યાત માનિતાિાદી લરેખકનો ઉપ્યોગ કરી તરેનરે 
પોતાના પ્રિ્તા તરીકરે રજૂ કરિા ઇચછતી હતી.

1930 પછી સટાવલનરે શરૂ કરરેલાં દમનકારી પગલાં અનરે ખાસ તો 1934માં 
સરગૅઈ કકરોિની હત્યા પછી ગોકથીનરે પણ તરેના રરમાં જ નજરકરેદ રાખિાની 
વસ્વત વનમા્મણ ્ઈ. 1934માં ગોકથીના પુત્ર પરેશકૉિનું અિસાન ્્યું અનરે પછી 
્ોડાક જ િખતમાં ગોકથી રહસ્યમ્ય વસ્વતમાં મૃત્યુ પામ્યો. (1938માં બુખાકર-
નના ખટલા દરવમ્યાન એક એિો આરોપ મૂકિામાં આિરેલો કરે સરકારના 
NKVD એજનટસ દ્ારા ગોકથીની હત્યા કરી નાખિામાં આિરેલી.) તરેમ છતાં પણ 
િરિતા જુઓ કરે ગોકથીની દફનકરિ્યામાં દુવન્યા જુએ તરે પ્રમાણરે સટાવલન અનરે 
મોલૉટૉિરે હાજરી આપરેલી.

ઉપર િણ્મિરેલ તમામ નાટ્યકારો ઉપરાંત ્યુરોપ–અમરેકરકાના બીર્ અનરેક 
નાનામોટા નાટ્યકારોએ િાસતિિાદી નાટ્યલરેખનમાં પોતપોતાની રીતરે ્યોગદાન 
આ્પ્યું છરે. આ બધામાં વબ્ટનના રહૉન ગાલસિધથી, જ રે. બી. વપ્રસટલી, આ્્મર 
વપનરેરો, નૉએલ કાિડ્મ, લૉરરે નસ હાઉઝમૅન, હાલવે ગ્રેનવિલ બૅકર, સમરસરેટ મૉમ, 
જ રે. એમ. બૅરી, રહૉન ઓસબૉન્મ; આઇરીશ નાટ્યકાર પૉલ કરેરૉલ; રવશ્યાના 
ઑસટ્રૉવસકી, ગોગોલ, વપઝરેમસકી, મા્યકૉવસકી, એલૅ્સી ટૉલસટૉ્ય, આનદ્ર્યરેિ, 
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એસ. એં્સી; ફ્ાનસના આનદ્રરે ગીડરે, જ રેવ્િસ ડરેિલ, ઝ્યાં ગદયો્સ; જમ્મનીના 
ફ્ૅનક વિડરેકકનડ, ર્યૉજ ્મ કૈઝર, અનસટ્મ ટૉલર; ઇટલીના માકટ્મનરેઝ વસ્યરેરા, ચૅકો-
સલોિૅકક્યાનો કારરેલ કૉપરેક; હંગરેરીનો ફનવેક મૉલનર; ઑસટ્રરેવલ્યાનો આ્્મર વસન-
તઝર; અમરેકરકાના વ્લફૉડ્મ ઑડરેટસ, મરે્સિરેલ એનડરસન, રૉબટ્મ એનડરસન, 
્ોન્મટન, િાઇલડર, રહૉન સટરેઇનબૅક, ઍલમર રાઇસ, ર્યૉજ ્મ કૉફમૅન, રૉબટ્મ 
શરેરિૂડસ, પૉલ ગ્ીન, એસ.એન. બૅહરમન, માક્મ કૉનરેલી િગરેરરે  અગત્યના ગણી 
શકા્ય.

l
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વનસગ્મિાદની સંકલપનાઓનું નાટકોમાં શબદદરેહરે વનરૂપણ કરિું એક િાત 
હતી અનરે એ જ વસદ્ધાંતોનો ક્ા દ્ારા, રટનાઓ દ્ારા, પાત્રોના અવભન્ય દ્ારા 
પ્રરેક્ષકોનરે પ્રત્યક્ષ અનુભિ કરાિિો સાિ નોખી બાબત હતી. સંિાદોમાં કરે મૌન-
-વિરામોમાં તાવતિક અનરે જકટલ જણાતી િાસતિિાદી વિગતોની બારીકીઓનરે 
રંગમંચ પર નટો દ્ારા મૂત્મ કરિાનો પડકાર ઝીલિો કકઠન હતો. અનરે ર્યાં સુધી 
તમરે અિનિી વનસગ્મિાદી અિધારણાઓનરે રંગમંચ પર સરેટસ, લાઇટસ, સંગીત, 
પોશાક, અવભન્ય િગરેરરે  દ્ારા નક્ર રૂપ ન આપી શકો. પ્રરેક્ષકોનરે વિશ્વાસજનક 
પ્રતીવત ન કરાિી શકો ત્યાં સુધી એ બધી અિધારણાઓ કરે વસદ્ધાંતોની ચચા્મ 
ફ્ત અભ્યાસાતમક – ઍકરેડરેવમક જ બની રહરેતી હતી. સમ્યરે ઊભા કરરેલા આ 
પડકારનરે ઝીલી લરેિા ્યુરોપના કરેટલાક કલપનાશીલ કદગદશ્મકો આગળ આવ્યા. 
વનસગ્મિાદી લરેખકો અનરે સાકહત્યકારોએ વનરૂપરેલી અર્ણી અિધારણાઓનરે 
તરેમણરે પોતાની ભજિણીઓમાં પ્રત્યક્ષ કરી બતાિી. તાતપ્ય્મ એટલંુ જ કરે વનસ-
ગ્મિાદ અનરે િાસતિિાદની ચચા્મએ ન કરેિળ સાકહત્યકારો, વચત્રકારો, સંગીતકા-
રો, ઑપરેરાના સજ ્મકો િગરેરરેનરે પ્રભાવિત ક્યા્મ પણ મરેધાિી નાટ્યકદગદશ્મકોનરે પણ 
એ નિી અિધારણાઓનરે રંગમંચ પર ઉતારિાનરે પ્રરેકરત ક્યા્મ.

આજ રે કદાચ આમાંની રણી બાબતો આપણનરે વબલકુલ આચિ્ય્મ ન પમાડરે 
કરે પ્રભાવિત ન કરરે  કારણ કરે આજ રે તો રંગભૂવમ-કલાની ટકૅવન્સ તરે કાળના 
લોકો તો ્્યારરે્ય કલપી પણ ન શકરે એ હદરે આગળ િધી ચૂકી છરે. િળી આપણરે 
તો નાનપણ્ી જ નાટક-વસનરેમાનાં અવતવિકવસત સિરૂપનરે જ જોિા ટરેિા્યરેલા 
છીએ. એટલરે અનરેક િષયો–સદીઓ પહરેલાંના કલાકારોએ િાસતિિાદનરે રંગમંચ 
પર ઉતારિા કરેટલો સંરષ્મ ત્ા વનષફળતાઓનો સામનો ક્યયો હશરે તરે અંગરે આજ રે 
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આપણરે કલપના પણ કરી શકીએ તરેમ ન્ી. આજ્ી 200-300 િષ્મ પહરેલાંના 
રંગમંચની પ્રસ્ાવપત પરંપરાઓના સંદભ્મમાં તરેનરે જોિા-સમજિાનો પ્ર્યાસ 
કરશો તો એ કદગદશ્મકોની દીર્મદૃવષ્ માટરે માન ઊપજશરે કરે તરેઓએ કરેિી રીતરે 
તરેમના નાટ્યપ્ર્યોગોમાં સિાાંશરે પકરિત્મનો લાિી એક િષયોજૂની આદતના 
ચોકઠામાં ગોઠિાઈ ગ્યરેલા પ્રરેક્ષકોનરે સાિ નિો અનરે અર્ણ્યો અનુભિ લરેિાનરે 
તૈ્યાર ક્યા્મ હશરે!

નિું નાટક નિી રંગભૂવમ માંગરે છરે. નિી શૈલીના નાટ્યલરેખનનરે અનુરૂપ 
એિી નિી ભજિણીશૈલી સમ્યસર ન અપનાિા્ય તો લરેખકની િાત પ્રરેક્ષકો સુધી 
પહોંચરે નહીં અનરે નાટક વનષફળતાનરે િરરે . આ મુદ્ો અવભન્ય ઉપરાંત નાટ્યવન-
મા્મણનાં તમામ રટકો પર પણ એટલો જ લાગુ પડરે. િાસતિિાદના આગમન 
સુધી નાટકોના સવન્િરેશ(સરેટ-કડઝાઇન) પરંપરાગત શૈલી્ી ચીતરરેલા હતા. 
તરેમાં આગળ-પાછળની આકૃવતઓનાં કદમાપમાં કોઈ ઠરેકાણં નહોતું. સાચાં 
મકાન કરે મહરેલનો આભાસ ઊભો કરતા આ કૃવત્રમ વદ્-પકરમાણી (two-
-dimensional) સરેટસની આગળ હરતાંફરતાં જીિતાં વત્રપકરમાણી પાત્રો 
અસિાભાવિક અનરે વિવચત્ર લાગતાં હતાં. It was strange to watch moving 
actors against the static background. રજૂઆત િાસતિિાદી હો્ય તો તરેની 
આસપાસનો સવન્િરેશ, પ્રકાશવન્યોજન, નાટકમાં િપરાતી ચીજિસતુઓ, 
સંગીત, િરેશભૂષા બધું િાસતવિક અનરે નાટકની ક્ાનરે અનુરૂપ, અવધકૃત લાગિું 
જોઈએ. પરંતુ પારંપકરક રંગમંચ પર નાટકોમાં બોલાતી સિગતોવ્ત અિાસત-
વિક હતી, પ્રરેક્ષકો સામરે મોં કરીનરે બોલાતા સંિાદો અિાસતવિક હતા, અવતરરેક-
પૂણ્મ (loud) અવભન્ય અિાસતવિક હતો, છટાદાર આિરેશભ્યા્મ (ભાષણો જ રેિા) 
આલંકાકરક સંિાદો – બધું અિાસતવિક હતું અનરે છતાં આ જૂની પ્રસ્ાવપત 
પરંપરાઓ િચચરે નિાં િાસતિિાદી નાટકો એકાએક ભજિાિાં શરૂ ્્યાં. આ 
નિી શૈલીનરે જૂના નટો–કદગદશ્મકો તતકાળ અનુકૂળ ્ઈ શ્્યા નહીં, પકરણામરે 
નાટક િાસતિિાદી શૈલીનું હોિા છતાં તરેમાં ્ોડાક સમ્ય માટરે સવન્િરેશની, 
સંિાદ બોલિાની કરે અવભન્ય કરિાની જૂની પ્રસ્ાવપત પરંપરા અગાઉની જ રેમ 
જ બરકરાર રહી. આ જ કારણસર હરેન્ી બૅક અનરે એનતૉન ચરેખૉિ જ રેિા વન-
સગ્મિાદી લરેખકોનાં ઉમદા નાટકો શરૂઆતમાં સાિ વનષફળ રહાં.

સમ્ય જતાં િાસતિિાદી રંગમંચનરે અનુરૂપ સાચા નક્ર વત્રપકરમાણી 
(three-dimensional) સવન્િરેશ ઊભા કરિાની પ્રણાલી શરૂ ્ઈ. ચીતરરેલા 
પડદાઓનરે સ્ાનરે સાચા રર કરે દીિાનખંડનો આભાસ આપતા વત્રપકરમાણી 
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‘બૉ્સ-સરેટ’નો ઉપ્યોગ શરૂ ્્યો. તરે પછી નટો સવન્િરેશની આગળ ઊભીનરે 
નહીં પણ તરેની િચચરે, અંદર અનરે આસપાસ અવભન્ય કરતા ્્યા. અગાઉનરે 
મુકાબલરે ‘એપ્રૉન સટરેજ’(મુખ્ય પડદો બંધ ્ ્યા બાદ પ્રરેક્ષકો તરફ આગળ ખેંચરેલું 
– extended stage)નો ઉપ્યોગ રટ્યો. કારણ કરે પ્રરેક્ષકોની એકદમ નજીક જઈ 
તરેમની સામરે મોં કરીનરે સંિાદ બોલિાની પ્ર્ા એકદમ અિાસતવિક, અસિીકા્ય્મ 
ગણિામાં આિી. પાત્રો રોવજદંી િાતચીતની જ રેમ એકબીર્ની સામરે મોં કરીનરે 
બોલરે તરે જ િાસતવિક ગણિામાં આવ્યું. અગાઉ્ી સંરરી રાખરેલી એક જ પ્રકા-
રની સરેટસામગ્ી(stock sceneries)નો િારંિાર ઉપ્યોગ પણ નકારિામાં આવ્યો 
અનરે દરરેક નાટક માટરે અલા્યદી, સિતંત્ર, ક્ાિસતુનરે અનુરૂપ એની નિી નિી 
સરેટ-કડઝાઇન બનિા લાગી. આ જ પ્રકારના ફરેરફારો નાટકમાં િપરાતી ખાસ 
ચીજિસતુઓ, પોશાકો, પાશ્વ્મસંગીત કરે પાશ્વ્મધિવન, પ્રકાશવન્યોજન િગરેરરે  ક્ષરેત્રરે 
આવ્યાં.

એિી જ રીતરે તરે કાળનાં પ્રરેક્ષાગૃહોની બરેઠકવ્યિસ્ામાં આજના આધુવનક 
વ્્યરેટરોની જ રેમ પ્રરેક્ષકોનરે વિના અંતરા્ય સટરેજ દરેખા્ય તરે માટરે પાછળ્ી આગળ 
તરફનો ઢાળ (slop) રાખિાની પરંપરા નહોતી. તરેનરે બદલરે સટરેજ જ પાછળ્ી 
આગળ તરફ ઢળતું રાખિાની પરંપરા હતી જ ર્ે ી કરીનરે સપાટ નાટ્યગૃહમાં 
બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકો મંચ પર આગળ તરેમજ પાછળ ઊભરેલાં પાત્રોનરે બરાબર જોઈ 
શકરે. મંચ પર આ ઢાળ હોિાનરે કારણરે જ તરે જમાનામાં ઉપરના સટરેજ એકર્યાનરે 
‘up-stage’ અનરે આગળના સટરેજ એકર્યાનરે ‘down-stage’ કહરેિામાં આિતું. 
(આજ રે િત્મમાનમાં આ ઢાળ નીકળી ગ્યા હોિા છતાં સટરેજના અલગ અલગ 
વિસતારોનરે અપ-રાઇટ, ડાઉન-લરેફટ, અપ-સટરેજ િગરેરરે  જ રેિાં નામો્ી જ ઓળ-
ખિાની પ્ર્ા ચાલુ રહરેિા પામી છરે). િાસતિિાદી ચળિળના પ્રતાપરે હિરે સટરેજનો 
ઢાળ રદ કરીનરે તરેનરે સમ્ળ (flat) બનાિિામાં આવ્યું અનરે બદલામાં નાટ્યગૃ-
હનરે આજના જ રેિો ઢાળ આપિામાં આવ્યો જ ર્ે ી પાછળ બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકો મંચ 
પરનાં દૃશ્યોનરે સંતોષપૂિ્મક વનહાળી શકરે.

િાસતિિાદના પ્રણરેતાઓએ સમર્વ્યું કરે મંચ પર ઊભા કરિામાં આિરેલ 
દીિાનખંડના બૉ્સ-સરેટમાં કોઈના અસલ રરની જ રેમ જ ત્રણ દીિાલો અનરે 
‘ચો્ી દીિાલ’ સટરેજ પરના મુખ્ય પડદા રૂપરે છરે. મુખ્ય પડદો ઊઠતાં જ એ 
કાલપવનક ‘ચો્ી દીિાલ’ ખસરેડી લરેિા્ય છરે અનરે પકરણામરે પ્રરેક્ષકો કોઈના 
વજિાતા જીિનનરે પ્રત્યક્ષ વનહાળી શકરે છરે. આમ નટ-પ્રરેક્ષક િચચરેનો અંગત-
-અનૌપચાકરક સંબંધ દૂર ્્યો. સટરેજના મધ્યભાગનો ઉપ્યોગ જ રે િારંિાર 
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કૃવત્રમ રીતરે સિગતોવ્ત માટરે કરાતો હતો તરે પણ બંધ ્્યો. સિાભાવિકતા 
લાિિાના આ તમામ પ્ર્યાસોમાં પાછી એ શરત તો રહી જ કરે અંતરે આ બધું 
પ્રરેક્ષકોનરે બરાબર દરેખાિું, સંભળાિું નરે સમર્િું જોઈએ.

નિી રંગભૂવમ 19મી સદીના છરેલા દા્યકાઓમાં જનમી. રંગભૂવમ પર 
િાસતિિાદના ઉદ્યનરે પકરણામરે અવભન્ય પદ્ધવતમાં પણ ધરખમ ફરેરફારો 
આવ્યા. નાટકનું મુખ્ય પાત્ર દરેખાિ અનરે બોલચાલમાં િાસતવિક જીિનનરે એકદમ 
મળતું આિરે એિા પ્ર્યાસો અમલમાં મૂકિામાં આવ્યા. નાટકનરે અનુરૂપ સામાવજક 
અનરે ઐવતહાવસક સંજોગોનું દૃશ્યોના સંદભવે રંગમંચ પર પ્રતીવતકર આલરેખન 
કરિામાં આવ્યું. આ બધી બાબતોએ રંગમંચના તમામ વિવિધ રટકોનરે પરસપર 
જોડાઈનરે સંિાદીપણરે કામ કરિાની ફરજ પાડી જ રેમાં મંચ પરની ખાલી જગ્યા, 
સરેટ-કડઝાઇન, રંગો, પ્રકાશ અનરે ધિવનનો ખાસ સમાિરેશ ્તો હતો. 19મી 
સદીના પાછલા અનરે 20મી સદીના આગલા ભાગમાં કદગદશ્મન, નાટ્યલરેખન 
અનરે અવભન્યકલા રંગભૂવમના ખૂબ જ અગત્યના રટકો બની ગ્યા.

‘મરેવનનજન વ્્યરેટરરે ’ સમસત ભજિણીની ઐવતહાવસક પ્રમાણભૂતતા પર 
ભાર મૂ્્યો. ફ્ાનસના એનતૉઇનના ‘વ્્યરેટર વલબ્રે’એ િાસતિિાદી ભજિણીનરે 
લક્્યમાં લઈનરે રંગમંચ પર અનરેક સુધારા-િધારા ક્યા્મ. વબ્ટનમાં ‘Independent 
Theatre’ અનરે પોલૅનડમાં ‘Krakow school’ તરફ્ી કદગદશ્મક કૉઝવમ્યનરે 
િાસતિિાદી રંગભૂવમ સજ ્મિામાં ફાળો આ્પ્યો. િાસતિિાદનરે પદ્ધવતસર રીતરે 
અમલમાં મૂકનાર અનરે તરે સંબંધી અવભન્યની વિવશષ્ વ્્યરીનરે વનવચિત રાટ 
આપનાર કદગદશ્મક હતા રવશ્યાના સટાવનસલાવસકી અનરે નાટ્યવશક્ષક દાનચરેનકો 
જ રેમણરે આ પદ્ધવતનરે નક્ર સિરૂપ આપિા ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ની સ્ાપના 
કરી અનરે ચરેખૉિ, ટૉલસટૉ્ય અનરે ગોકથી જ રેિા િાસતિિાદી લરેખકોનાં નાટકો 
અત્યંત સફળતા સા્રે ભજવ્યાં. આમ રંગભૂવમ ક્ષરેત્રરે મોટી રિાંવત ્ઈ. િાસતિ-
િાદનરે અસરકારકતા્ી રંગભૂવમ પર ઢાળિાના રિાંવતકારી પ્ર્યાસોમાં મુખ્યતિરે 
પાંચ કદગદશ્મકોનાં નામો સૌ્ી િધારરે  મહતિનાં છરે જ રેઓએ પોતાની નાટકમંડ-
ળીઓ દ્ારા િાસતિિાદના વસદ્ધાંતોનરે રંગમંચ પર નક્ર રૂપ આપિાના પ્ર્યા-
સોનરે શ્્ય બનાવ્યા.

આ મહાન કદગદશ્મકો હતા : 1. ડ્ૂક ઑફ સરે્સ મરેવનનજન 2. આનદ્રરે 
એનતૉઇન 3. ઓટૉ બ્ાહમ 4. જ રેવિસ કૉપો અનરે 5. સટાવનસલાવસકી અનરે દાનચરે-
નકોની જોડી. તરે ઉપરાંત આધુવનક ્યુગમાં અમરેકરકાના નાટ્યગુરુ લી સટ્રરેસબગ્મ 
અનરે હરેરૉલડ કલરમરેનરે િાસતવિક અવભન્ય વિકસાિિામાં મોટો ફાળો આ્પ્યો.
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1. ડ્ૂક ઑફ સરેકસ મરેશ્નનજન (1826–1914) :

 Duke of Saxe–Meiningen : આપણરે જ રે મુખ્ય 
કદગદશ્મકોની વિગતરે િાત કરિાના છીએ તરેમાં પ્ર્મ હતો 
વબ્કટશ કદગદશ્મક ર્યૉજ ્મ–ડ્ૂક ઑફ સરેકસ મરેવનનજન. 
વદ્તી્ય જમ્મન સામ્રાર્યકાળના ઉચચસતરી્ય ઉમરાિોમાં 
તરેની ગણતરી એક મહાન બૌવદ્ધક તરીકરે ્તી હતી. ના-
ટ્યપ્રિૃવતિમાં ‘મરેવનનજન એનસૅમબલ’(નાટકમંડળી) વિક-
સાિિા માટરે તરે ર્ણીતો બન્યો. ‘મરેવનનજન વ્્યરેટર 

ગ્ૂપ’ની શરૂઆત કોટ્મવ્્યરેટર તરીકરે ્્યરેલી પણ 1874માં તરેણરે તરેના નાટકોના 
ર્હરેર પ્ર્યોગો પણ ક્યા્મ. ડ્ૂકનાં સૌ્ી િધારરે  આિકાર પામરેલાં બરે નાટકો હતાં 
:  શરે્સવપ્યરનું ‘Julius Caesar’ અનરે વશલરનું ‘William Tell’. તરેણરે તરેની 
મંડળી સા્રે ્યુરોપના દરેશોમાં 16 િષ્મ (1874–1890) પ્રિાસ કરી નાટકો 
ભજવ્યાં અનરે પૅકરસ અનરે મૉસકોની રંગભૂવમ પર સિા્મવધક પ્રભાિ પાડ્ો.

ડ્ૂક કલાના ઇવતહાસનો સારો એિો ર્ણકાર હતો. આબરેહૂબ વચત્રો 
દોરિાનું તરેનું કૌશલ્ય પણ અજોડ હતું. નાટકમાં જરૂરી સવન્િરેશ, મંચસર્િટ, 
િરેશભૂષા તરેમજ નાટકમાં િપરાતી ચીજિસતુઓ િગરેરરેનું ઐવતહાવસક રીતરે 
એકદમ પ્રમાણભૂત રરેખાંકન કરીનરે, તમામ બારીકમાં બારીક વિગતો સા્રે કામ 
કરી શકિાનું તરેનામાં સામથ્ય્મ હતું. લરેખનશૈલી અનરે ભજિણીશૈલીમાં તરે કાળરે 
િારંિાર ઊભા ્તા ગોટાળાઓનો કોઈ વનવચિત ઉકરેલ શોધિા તરેનરે એક ખાસ 
નરેતૃતિની જરૂર જણાઈ અનરે આ જરૂકર્યાતની પૂવત્મ કરિા તરેણરે નાટ્યવનમા્મણની 
તમામ સતિાઓ અનરે સજ ્મનાતમક અવધકારો કદગદશ્મકના હા્માં સોં્પ્યા. રંગ-
ભૂવમમાં નાટ્યકદગદશ્મક સિા્મવધકારી બન્યો. િાસતિિાદરે રંગભૂવમ પર નાટ્યકદ-
ગદશ્મકની એક સિતંત્ર ઓળખ પ્રસ્ાવપત કરિામાં બહુ મોટો ભાગ ભજવ્યો. 
કદગદશ્મક એટલરે એિી હસતી કરે જ રે આખા્ય નાટકની દૃશ્યાતમક-કલપના તરેના 
મનમાં કરી શકરે, નાટકનાં હાદ્મનરે, અ્્મરટનનરે, શૈલીનરે અનરે ભજિણીની તમામ 
વિગતોનરે પોતાનાં કૌશલ્ય તરેમજ કલપનાશીલતા્ી વનવચિત આકાર આપી શકરે, 
મઠારી શકરે, અંતમાં તરેની પ્રચંડ અસર ઊભી કરી શકરે.

1830 પછીના ગાળામાં ડ્ૂકરે લુડવિગ રિોનરેકના સા્માં રહીનરે ‘મરેવન-
નજન–એનસૅમબલ’નો વિકાસ સાધ્યો. ડ્ૂકની રંગભૂવમ પૂરી રીતરે િાસતિિાદના 
પા્યા પર રચા્યરેલી. પરંતુ તરેણરે ભજિરેલાં નાટકો મુખ્યતિરે રોમૅવનટક હતાં. તરેનાં 
અવભન્ય અનરે સમગ્ મંચનમાં િાસતિિાદી માિજત હતી. નાટ્યવનમા્મણનાં 
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તમામ પાસાંઓ – સરેટ, પ્રકાશ, સંગીત, અવભન્ય િગરેરરેમાં સુગ્વ્ત એકરૂપતા 
નજરરે  ચડતી. તરેણરે રંગભૂવમ પર એક અલગ પ્રકારની વશસત દાખલ કરી. તરે 
સમ્યની પ્રસ્ાવપત રંગમંચી્ય પરંપરા્ી વિરુદ્ધ જઈનરે ડ્ૂકરે તરેની મંડળીમાં્ી 
વ્્યરેટર-મૅનરેજર અનરે સટાર-વસસટમની નાબૂદી કરી. તરેની એક નામાંકકત અવભ-
નરેત્રીએ એક નાટક દરવમ્યાન ટોળાના દૃશ્યમાં ઊભા રહરેિાની અવનચછા દરેખાડી 
તો ડ્ૂકરે તરેનરે કંપનીમાં્ી રુખસદ આપી દીધી. તરેણરે તમામ કલાકારનરે ચરેતિણી 
આપતાં કહું કરે ‘તમારી ‘star value’ની સમજણનરે બદલો. કારણ કરે મારા 
નાટકમાં ટોળું એ ફ્ત ટોળું ન્ી. ટોળામાંનો એક એક નટ એક વિવશષ્ પાત્ર 
રૂપરે છરે જ રે બધાની જોડરે પોતાનો સિતંત્ર પ્રવતભાિ આપરે છરે.’

ડ્ૂકરે તરેની વનમા્મણશૈલી પર એક ખાસ લરેખ પ્રવસદ્ધ કરરેલો જ રેમાં તરેણરે ના-
ટ્યકદગદશ્મન અંગરેના વસદ્ધાંતો વિસતાર્ી લખી જણાિરેલા. તરેમના શબદોમાં કદ-
ગદશ્મકના વચતિમાં આખું્ય ‘Stage Picture’(નટો–સવન્િરેશ અનરે ચીજિસતુઓ 
(props) િગરેરરેનાં સં્યોજન િડરે સજ ્મિામાં આિતી દૃશ્યાતમક અસર) ઊપસિું 
જોઈએ. નાટકની મંચ-સર્િટમાં તરેણરે એકદમ પ્રમાણભૂત (authentic) ઐવત-
હાવસક લાક્ષવણકતાઓ ર્ળિી, આંવગક અનરે િાવચક અવભન્યમાં પણ તરેણરે 
ચોકસાઈ અનરે સિાભાવિકતાનો આગ્હ રાખ્યો. ડ્ૂકરે પોતાનાં નાટકોમાં આધા-
રભૂત િાસતવિક પોશાકો, સવન્િરેશ, અવભન્ય િગરેરરેનો આગ્હ રાખિાની નીવત 
અપનાિી. મંચ પર ખાલી સપાટ (flat) સટરેજ રાખિાનરે બદલરે અલગ અલગ 
સ્ળોનરે પ્રતીકાતમક રૂપરે દશા્મિિા ફ્ત ઓછી-િધતી ઊંચાઈના ્પલૅટફૉમસ્મ – 
level of uneven hights–નો ઉપ્યોગ અમલમાં આવ્યો. સવન્િરેશ ઉપરાંત 
પ્રકાશવન્યોજનનરે અસરકારક બનાિિામાં િાસતિિાદીશૈલીનાં વચત્રો 
(paintings) બનાિતાં કરેટલાક નામાંકકત વચત્રકારોનાં પણ મરેવનનજનરે 
સલાહસૂચન લીધાં.

ડ્ૂક મરેવનનજન માટરે પ્રા્વમક અગત્ય કુદરતી અસલ િાતાિરણની પ્રતી-
વતજનક ભ્મણા સજ ્મિાની હતી ર્યાં નટો એકદમ સાચી લાગતી રટનાઓનરે 
અવધકૃતપણરે પુનજી્મવિત કરી શકરે અનરે તરેમની ભજિણીનું પુન:સજ ્મન કરી શકરે. 
નટોએ અવધકૃત ઐવતહાવસક પોશાકો સા્રે સવન્િરેશનાં વિવિધ રટકો િચચરે કરે 
આગળ ઊભા રહી અવભન્ય કરતી િખતરે રંગમંચ પર અત્યંત સિાભાવિક 
બની સહરેજ, કુદરતી લાગણી સા્રે કરેિી રીતરે હલચલ કરિાની તરે અંદાજ રે વન-
ધા્મકરત કરિા માટરે ડ્ૂકરે અનરેક રરેખાવચત્રો બનાવ્યાં. ડ્ૂક મરેવનનજનનાં નાટકોની 
અદભુત રજૂઆતોએ ઇબસન જ રેિા લરેખકો પર, હરેનરી ઇરવિંગ જ રેિા નટ પર 
અનરે એનતૉઇન અનરે સટાવનસલાવસકી જ રેિા કદગદશ્મકો પર ગાઢ પ્રભાિ પાડ્ો.

મંચ પર મોટાં મોટાં ટોળાંઓનાં દૃશ્યો(crowd scenes)નરે આબરેહૂબ ગો-
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ઠિિાની તરેની આિડત એટલી વનરાળી હતી કરે જ રે જોઈનરે પ્રરેક્ષકો સતબધ રહી 
જતા. ટોળાંનાં દૃશ્યોમાં તરે એક એક નટની વસ્વત (placement) અનરે કરિ્યા 
(movement) વનવચિત કરી આપતો જ રેના્ી બહાર જિાની નટોનરે વબલકુલ 
છૂટ નહોતી. લશકરમાં અ્િા પ્રાચીન ્લાવસક નાટકોમાં જોિા મળરે તરે પ્રકારની 
‘symmetry’ અ્િા ‘regimented group compositions’ તરેણરે નકારી કાઢાં. 
તરેનરે લાગ્યું કરે એ પ્રકારનાં ‘group compositions’ ્્યારરે્ય િાસતવિક ન લાગરે. 
ઉપરાંત તરેણરે આગ્હ સરેવ્યો કરે નાટકનાં પાત્રો ‘પ્રરેક્ષકો સામરે જોઈનરે’ નહીં પણ 
‘એકબીર્ની સામરે જોઈનરે’ સંિાદો બોલરે અ્િા પ્રવતભાિ આપરે જ રે રીતરે આપણરે 
આપણાં રોવજદંા જીિનમાં કરીએ છીએ. તરેની મંડળીએ અનરેક દરેશોમાં નાટકો 
ભજિીનરે આખા્ય ્યુરોપખંડની નાટ્યવનમા્મણકલા પર ગંર્િર પ્રભાિ પાડ્ો.

જીિનની િાસતવિક રટનાઓ આપણનરે જગતના ખુલા િાતાિરણમાં – 
રસતા પર, બગીચામાં, રરમાં કરે બર્રમાં જોિા મળરે છરે. બંધ જગ્યામાં પણ 
ચોતરફનું દૃશ્ય આપણરે ઇચછીએ તો જોઈ શકીએ છીએ. ર્યારરે  તરેની તુલનાએ 
નાટક કરે વસનરેમામાં જોિાઈ રહરેલી રટનાનું દૃશ્ય કોઈ ચોક્સ ફ્રેઇમના ચોકઠા્ી 
રરેરા્યરેલું હો્ય છરે. નાટક આપણરે બંધ નાટ્યગૃહમાં બરેસીનરે સામરે રહરેલા રંગમંચ પર 
જોઈએ છીએ અનરે મંચ બરે બાજુ લટકતા પડદા અનરે ઉપર ઝાલર્ી રરેરા્યરેલો, 
બંધા્યરેલો, મઢા્યરેલો હો્ય છરે. મરેવનનજનનો વનરાળો આવિષકાર એ હતો કરે તરેણરે 
‘પ્રોવસવન્યમ આચ્મ’ િચચરે રરેરા્યરેલ ખાલી રંગમંચ પર પહરેલી િાર િાસતવિક 
જીિનમાં જોિા મળરે એિા કુદરતી અિકાશ(natural space)ની ભ્મણા સજી્મ.

મરેવનનજનના દૃવષ્કોણ પ્રમાણરે નાટકના નટો રંગમંચની મ્યા્મદામાં રહીનરે 
રોવજદંા કુદરતી જીિનની ભ્મણા સજી્મ શકરે એ માટરે િાસતિિાદી પરંપરાઓ 
(realistic conventions) એક સાધનરૂપ હતી. તરેનરે સમર્્યું કરે લરેખક કરે 
નાટકનાં પાત્ર તરફ્ી કોઈ સીધરેસીધું વિધાન, અ્્મરટન કરે ‘well-made 
plays’ના ઢાંચા પર નાટકની તરકટી ઇમારત ખડી કરિાનરે બદલરે જીિન જ રેિું 
છરે તરેિું જ રજૂ કરીનરે કલાએ વિજ્ાનની પદ્ધવતનરે અનુસરિી જોઈએ. ડ્ૂકરે માન્ંુય 
કરે જીિનસરીખી િાસતવિકતા નાટકના અભ્યાસ દ્ારા, નટોનાં હરેતુપૂિ્મકનાં હલ-
નચલન દ્ારા, સમૂહનટોની પ્રભાિશાળી સ્ાન-વસ્વત-રચના (group 
compositions) દ્ારા અનરે સિાભાવિક લાગતા મંચકા્ય્મ (stage business) 
દ્ારા હાંસલ કરી શકા્ય છરે. રંગભૂવમ પર તરેનું મોટામાં મોટુ ંપ્રદાન િાસતિિાદી 
મંચસરર્ અનરે િરેશભૂષાનો ખ્યાલ આપિામાં  ન્ી, પરંતુ જ રે રીતરે તરેણરે એ 
વનજી્મિ રટકોનો હરતાફરતા જીિંત નટો સા્રે સા્્મક અનુબંધ જોડી આ્પ્યો 
તરેમાં રહરેલું છરે.

નટોનરે એકદમ અવધકૃત ઐવતહાવસક પોશાકો પહરેરાિિા પાછળનો તરેનો 
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હરેતુ પણ ફ્ત જ રે તરે પ્રદરેશકાળની પ્રમાણભૂતતા પુરિાર કરિાનો જ નહોતો 
પરંતુ તરેની ગણતરી એ હતી કરે તરે પહરેરીનરે અવભન્ય કરતો નટ તરેના  પાત્ર સા્રે 
િધારરે  વનકટતા, િધારરે  તાદાતમ્ય અનુભિશરે અનરે એ પ્રમાણભૂત સંિરેદનાઓ 
અનુભિિાનરે કારણરે તરેનું પાત્રાલરેખન અવધક િાસતિિાદી અનરે સિીકા્ય્મ બનશરે. 
ડ્ૂકનો આગ્હ રહરેતો કરે નટનું પાત્ર લાંબું હો્ય કરે ટૂકંું પણ તરેણરે તમામ કરહસ્મ-
લસમાં અચૂક હાજરી આપિી જ પડરે કારણ કરે તો જ તરે નાટકનરે તરેની અવખલા-
ઈમાં સમજી શકરે. નાટકના મુખ્ય નટો તરેમજ ટોળાંના દૃશ્યમાં ભાગ લરેતા નટો 
પાસરે્ી તરે સમાન અપરેક્ષા રાખતો કરે તરેઓએ તરેમના પાત્રાલરેખનમાં િધુ સચચાઈ 
અનરે અસરકારકતા લાિિા માટરે કરહસ્મલમાં આિતાં પહરેલાં તરેમજ કરહસ્મલ 
દરવમ્યાન પાત્રો પર ઊંડો વિચાર, અભ્યાસ અનરે સંશોધન કરિાં.

ડ્ૂકરે પોતાના કા્ય્મકાળ દરવમ્યાન ઇબસન, શરે્સવપ્યર, વશલર િગરેરરેનાં 
નાટકો ભજવ્યાં. િાસતિિાદી રંગમંચના કલાકસબ(stage-craft)માં તરે મહતિ-
પૂણ્મ ફરેરફારો લાવ્યો. બ્સરેલસમાં આનદ્રરે એનતૉઇન અનરે મૉસકોમાં સટાવનસલાવસકી 
ડ્ૂકના કામ્ી બહુ જ પ્રભાવિત ્્યા. સમગ્ ્યુરોપમાં ડ્ૂક ઑફ સરે્સ મરેવન-
નજનરે તરેમનાં નાટકોના આ નિી શૈલીમાં હર્રો પ્ર્યોગ ક્યા્મ. ડ્ૂક તરેની કલાનો 
મહાન દ્રષ્ા (visionery) હતો. તરેની ્યાદદાસત સખત તરેજ હતી. તરેનરે આખરેઆખું 
નાટક સમૃવતમાં, કંઠસ્ રહરેતું. કરહસ્મલ િખતરે તરેનરે કશો જ આધાર લરેિાની જરૂર 
પડતી નહીં. રંગભૂવમ પર તરેણરે કરરેલ અભૂતપૂિ્મ પ્રદાનનરે કારણરે ડ્ૂક ઑફ 
સરે્સ મરેવનનજનનરે ‘First Modern Director’ તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. 

2. આનદ્રે એન્તૉઇન (1858–1943) :

 Andre Antoine : આનદ્રરે એનતૉઇન 
એક પ્રવસદ્ધ ફ્રેનચ નાટ્યકદગદશ્મક, 
મૅનરેજર અનરે સમીક્ષક હતો. શરૂમાં તરે 
પૅકરસના સક્મલ ગોલોઈની અિરેતન નાટ-
કકંપની ‘આચ્મર વ્્યરેટર’માં અવભન્ય 
કરતો હતો અનરે સા્રે પૅકરસ ગૅસ 
કંપનીમાં કારકુનની નોકરી કરતો હતો. 
એ દરવમ્યાન તરેણરે ઝોલાની એક િાતા્મ 
પર આધાકરત વનસગ્મિાદી શૈલીમાં 
એકાંકી લખીનરે તરેનરે સિતંત્ર રીતરે ભજિ-

િાનો પ્ર્યતન ક્યયો અનરે તરેમાં કોઈ બાબતરે તરેનરે ગોલોઈ જોડરે મતભરેદ પડ્ો. 
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પકરણામરે એનતૉઇનરે 1887માં પૅકરસમાં ‘Theatre Libre’ની સ્ાપના કરી. આ 
એક પ્રકારનું ‘િક્મશૉપ વ્્યરેટર’ હતું જ રેમાં નાટકોનું પ્રા્યોવગક ધોરણરે વનમા્મણ 
્તું પણ તરેના ર્હરેર પ્ર્યોગો કરિા બાબતરે કોઈ ખાતરી નહોતી. આ એક નિા 
પ્રકારનું નાટ્યલરેખન વિકસાિિા માટરેનું સજ ્મનાતમક સ્ળ હતું. આમ છતાં્ય 
એનતૉઇનરે નિા પ્રકારના રણા ઉમદા નાટ્યપ્ર્યોગો ભજિીનરે એક અલગ હિા 
ઊભી કરી. અલબતિ એનતૉઇનરે પસંદ કરરેલ વિષ્યો અનરે શૈલી-સિરૂપનરે પૅકરસની 
બીજી નાટ્યમંડળીઓ દ્ારા શરૂ શરૂમાં નકારી કાઢિામાં આિરેલાં. 1897્ી 
1906 સુધી – નિ િષ્મ તરેણરે ર્હરેર જનતા માટરે ‘વ્્યરેટર એનતૉઇન’ નામરે મોટી 
સંસ્ાનું સંચાલન ક્યુાં. ત્યારબાદ 1914 સુધી તરે ‘સટરેટ વ્્યરેટર ઑકડ્યન’ સા્રે 
સંકળા્યરેલો રહો. તરેની કારકકદથી દરવમ્યાન નાટ્યજગતમાં તરે એક શ્રેષ્ઠ નટ 
અનરે નાટ્યસમીક્ષક તરીકરે ખ્યાવત પામ્યો.

તરેણરે પરંપરાગત ફ્રેનચ નાટ્યપરંપરાનરે વતલાંજવલ આપી. રંગમંચ પર િા-
સતવિકતા સાવબત કરિા તરેણરે લોકોનરે આરાત લાગરે તરેિા કરેટલાક અવતરરેક ક્યા્મ. 
ઉદાહરણ તરીકરે નાટકમાં સાચું અવધકૃત િાતાિરણ ઊભું કરિા તરેણરે સરેટ ઉપર 
કસાઈની દુકાનમાં્ી તાજુ ંખરીદી લાિરેલ માંસ લટકાવ્યું! અવભન્યમાં પણ તરેણરે 
કરેટલીક પરંપરા તોડી. જ રેમ કરે પ્રરેક્ષક તરફ પીઠ રાખી અવભન્ય કરિાની નટોનરે 
છૂટ આપી. વશષ્ એટલરે કરે ્લાવસકલ ડ્રામા માટરે તરેણરે સવન્િરેશનરે બીર્ રિમાંકરે 
મૂ્્યો. પરંતુ િાસતિિાદ કરે વનસગ્મિાદનરે અનુસરતાં નાટકો માટરે સવન્િરેશનરે 
ખૂબ અગત્યનો ગણાવ્યો. તરેણરે કહું કરે નિલક્ામાં જ રે જરૂકર્યાત િણ્મનની છરે 
તરે રંગભૂવમ પર સવન્િરેશની છરે. તરેનો હરેતુ રંગમંચ પર િાતાિરણ (mood) 
સજ ્મિાનો છરે.

આરંભમાં એનતૉઇનરે નિી િાસતિિાદી શૈલીમાં કરેટલાંક સફળ એકાંકીઓ 
ભજિીનરે પ્રરેક્ષકોનરે ખૂબ પ્રભાવિત ક્યા્મ. આ પ્રિૃવતિમાં એનતૉઇનનરે ઝોલા ઉપરાંત 
બીર્ ઉમદા સજ ્મકોનો પણ સહ્યોગ અનરે પ્રોતસાહન સાંપડ્ાં. તરેણરે ઇબસન, 
સટ્રીનડબગ્મ, હૉ્પટમરેન િગરેરરેનાં નાટકો ભજવ્યાં. સાત કરતાં પણ િધુ િષ્મ, 1894 
સુધી, ‘વ્્યરેટર વલબ્રે’એ લગભગ 111 નાટકો ભજવ્યાં. અનરે તરેનું ફંડફાળા્ી 
ચાલતું નાનકડુ ં‘વ્્યરેટર વલબ્રે’ ‘European Naturalism’નંુ કરેનદ્ર બન્ંુય. તરેના 
કા્યવે ફ્ાનસની રંગભૂવમ પર તરેમજ ્યુરોપની બીજી નાટકમંડળીઓ પર જગંી 
પ્રભાિ પાડ્ો. લંડનની ‘Independent Theatre Society’ અનરે જમ્મનીની 
‘Freie Buhne’ પણ એનતૉઇનના કામ્ી ભારરે  પ્રભાવિત ્ઈ. પ્ર્મ વિશ્વ્યુદ્ધ 
બાદ તરેણરે નાટ્યસમીક્ષક તરીકરે પણ કામ કરરેલું.

ઍનતૉઇનરે ‘પૅકરસ સંગીત–નાટ્ય શાળા’એ શીખિરેલ પરંપરાગત પાઠોનરે 
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નકારી કાઢા અનરે અવભન્ય અનરે મંચનમાં વનસગ્મિાદી શૈલી અપનાિિા ઉપર 
ધ્યાન કરેવનદ્રત ક્યુાં. િાસતિમાં એનતૉઇનનાં નાટકોની રજૂઆતશૈલી પર ‘મરેવન-
નજન વ્્યરેટર ગ્ૂપ’નો મોટો પ્રભાિ હતા. એનતૉઇનરે ઝોલા, હરેન્ી બૅક, બ્ો્સ 
તરેમજ જમ્મન, સકરેવનડનૅવિ્યન અનરે રવશ્યન વનસગ્મિાદીઓનાં સમકાલીન નાટકો 
ભજવ્યાં. 1894માં આવ્્મક નુકસાન જિા્ી એનતૉઇનનરે નાટક છોડી દરેિાની 
ફરજ પડી. પરંતુ છતાં આગળ ઉપર તરેણરે ‘Theatre Antoine’ની સ્ાપના 
કરી. ‘વ્્યરેટર વલબ્રે’એ પ્રસ્ાવપત કરરેલી પરંપરા પર જ ‘વ્્યરેટર એનતૉઈનરે’ 
દસ િષ્મ સુધી નાટકો ભજવ્યાં.

‘વ્્યરેટર વલબ્રે’નાં કામમાં િાસતિિાદ તરેમજ વનસગ્મિાદ બંનરેનાં લક્ષણો 
હાજર હતાં. એનતૉઇન માનતો કરે આપણાં ચકરત્રનરે કદશા આપનાર, આપણં 
િત્મન રડનાર આપણી આસપાસનું િાતાિરણ છરે. રણી િાર તરે સાિ અમસતો 
જ, માત્ર પ્ર્યોગ ખાતર કોઈ ખાસ પ્રકારનો સરેટ, સર્િટ અનરે િાતાિરણ ઊભું 
કરતો અનરે તરેના કલાકારોનરે તરેમાં હરતાફરતા કરી કોઈ કાલપવનક પાત્રાલરેખન 
વિકસાિિાનું કહરેતો. કલાકારો એ િાતાિરણ્ી પ્રરેરાઈનરે તરેનરે અનુરૂપ શું શું 
વિચારરે  છરે તરેમજ િત્મન આચરિા પ્રરેરા્ય છરે તરે એનતૉઇનનરે માટરે અભ્યાસ- સંશો-
ધનનો વિષ્ય બનતો. રણી િાર એનતૉઇન વબનતાલીમી અનરે વબનઅનુભિી 
નટોનરે પોતાનાં નાટકોમાં કામ આપતો. તરેનો અનુભિ એિો હતો વ્યાિસાવ્યક 
નટો (કદાચ તરેમની િષયોની આદત અનરે પરંપરાનરે કારણરે) અપરેવક્ષત િાસતવિક 
અવભન્ય નહોતા આપી શકતા.

કરહસ્મલસ દરવમ્યાન નટો જોડરે વ્યવ્તગત તરેમજ સમૂહમાં નાટકનાં અ્્મ-
રટન પર તરેમજ સરેટસના ઉપ્યોગ અંગરે ્તી ચચા્મઓ તરેના વનત્યરિમનો ભાગ 
હતી. એનતૉઇન માનતો કરે દરરેકરેદરરેક નાટકનરે પોતાનો આગિો મૂડ અનરે િાતા-
િરણ હો્ય છરે. એનતૉઇન ભાગ્યરે જ તરેના સરેટસ કરે સર્િટનો એના એ સિરૂપરે 
બીજી િાર ઉપ્યોગ કરતો. નાટક શરૂ કરતી િખતરે (મુખ્ય પડદા-સિરૂપરે રહરેલી) 
ચો્ી કાલપવનક દીિાલ ખસરે છરે એ વનસગ્મિાદીઓના વિચારનરે તરે શબદશ: 
સિીરકારતો હતો. આના પ્ર્યોગ રૂપરે કરેટલાંક નાટકોમાં તરેણરે નાટકના સવન્િરેશ 
તરીકરે ખરરેખર ચાર દીિાલો ગોઠિીનરે અંદરની જગ્યામાં કલાકારો જોડરે કરહસ્મ-
લો કરરેલાં અનરે પછી સિાલ ઉઠાિરેલો કરે આ ચારમાં્ી કઈ ‘દીિાલ’ ખસરેડિી? 
મતલબ કરે નાટકની ખરી અસરકારકતા પ્રરેક્ષક કઈ બાજુએ્ી, ક્યા ઍંગલ્ી 
નાટક જુએ છરે તરેના પર આધાર રાખરે છરે એ િાત સૌ કલાકારોનરે સમર્િી.

એનતૉઇનના ‘વ્્યરેટર વલબ્રે’એ ફ્ત નાનાં, ટૂકંાં, જુદા જુદા હપતાિાર 
રજૂ કરાતાં એકાંકી નાટકોની ભજિણી કરિાનું સિીકા્યુાં. વ્યવ્તગત રીતરે તરેણરે 
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નાટકનો પાઠ (વસરિ્પટ) તૈ્યાર કરિા પર ધ્યાન આ્પ્યું. સા્રે સા્રે તરેણરે નૈસવગ્મક 
શૈલીની પણ કહમા્યત કરી. દરરેક પાત્રની અલા્યદી વિવશષ્ િત્મણૂકનો આધાર 
જૂ્ના બીર્ સદસ્યો જોડરેનો તરેનો આંતરસંબંધ છરે. દરરેક પાત્રની િત્મણૂક 
પાછળ તરેની મનોિૈજ્ાવનક ઇચછા કરે હરેતુ સંકળા્યરેલાં હો્ય છરે. દરરેક નટરે પોતાના 
પાત્રનો આ મનોિૈજ્ાવનક હરેતુ અ્િા અમુક વનણ્મ્ય, કા્ય્મ કરે િત્મણૂક કરિા 
પાછળની કારણભૂત પ્રરેરણા (motivation) ખોળી કાઢિાની રહરે.

‘વ્્યરેટર વલબ્રે’એ ભજિરેલાં રણાં નાટકોમાં ્પલૉટ બહુ પાતળો રહરેતો, 
પરંતુ પ્રરેક્ષકો પર તરેની સામાવજક અનરે મનોિૈજ્ાવનક અસરો બહુ રરેરી પડતી. 
તરેનાં નાટકોમાં તરે સમ્યરે સિીકા્ય્મ એિી ઔપચાકરક અવભન્યશૈલી તરેણરે દૂર કરી 
અનરે ચો્ી દીિાલની કલપના અમલમાં મૂકી. વનસગ્મિાદના વન્યમ પ્રમાણરે 
નાટકની ભજિણીમાં શ્્ય એટલી સચચાઈ કરે િાસતવિકતાની ભ્મણા ઊભી 
કરિાની હો્ય છરે. પરંતુ આખરરે  તો નાટક પ્રરેક્ષકો જોઈ શકરે તરે વન્યમનરે કરેનદ્રમાં 
રાખીનરે ભજિિામાં આિરે છરે. તરે્ી એનતૉઇન પણ વનસગ્મિાદનો કહમા્યતી 
હોિા છતાં નાટકની ગોઠિણી કરતી િખતરે પ્રરેક્ષકનરે બરાબર ધ્યાનમાં રાખતો. 
જ રેમ કરે એનતૉઇનની ઉદાહરણરૂપ એિી વનસગ્મિાદી ભજિણીઓ સંદભવે એિો 
એક પણ પુરાિો મળો ન્ી કરે જ રેમાં વનસગ્મિાદી વન્યમનરે િફાદાર રહરેિા માટરે 
એનતૉઇનરે તરેના નાટકના સરેટ પરની ખુરશીનું મોં પ્રરેક્ષકો્ી ઊલટી કદશામાં 
ગોઠવ્યું હો્ય! કારણ કરે િાસતવિક રીતરે તો ચાર દીિાલની અંદર બરેઠરેલા માણસો 
એકબીર્ સામરે મોં કરીનરે જ િાતચીત કરતા હો્ય તરે જ સિાભાવિક છરે. પરંતુ 
િાસતવિકતાનો એટલો બધો આગ્હ રાખિા ર્્ય તો મંચ પર પ્રરેક્ષકોનરે અમુક 
પાત્રોની પીઠ જ જો્યા કરિી પડરે! મતલબ કરે એનતૉઇન એટલી હદરે વનસગ્મિાદી 
નહોતો! તરે ખાસ ્યાદ રાખીનરે ખુરશી પર બરેસનાર નટનો ચહરેરો દરેખા્ય તરે 
હરેતુ્ી ખુરશી પ્રરેક્ષકોની સામરે જ ગોઠિતો. તરેિી જ રીતરે રરમાં આપસમાં 
િાતચીત કરતાં પાત્રો (વનસગ્મિાદી વન્યમ તરીકરે) કદી્ય ઊંચા અિાજ રે ન બોલરે. 
પરંતુ એનતૉઇનનરે તરે ્યાદ રાખિું પડરે કરે નટોના અિાજની માત્રા એટલી ઊંચી 
હોિી જોઈએ કરે જ ર્ે ી નાટ્યગૃહની છરેલી હરોળ સુધી નટનો અિાજ સપષ્ રીતરે 
સાંભળી શકા્ય. ટૂકંમાં એટલું કહી શકા્ય કરે એનતૉઇનનો વનસગ્મિાદ તરે સમ્યની 
રંગભૂવમ્ી સહરેજ ઉપરની કક્ષાની ભ્મણા સજી્મ શકિાનરે કામ્યાબ નીિડી 
શકરેલો.

1894માં એનતૉઇનરે પોતાના જૂ્માં કદગદશ્મન કરિાનું છોડી દીધું. બરે િષ્મ 
બાદ તરે ‘ઑકડ્યન વ્્યરેટસ્મ’ સા્રે જોડા્યો. ખૂબ આવ્્મક દરેિું ચડી જતાં છરેિટરે 
તરેણરે 1914માં ઑકડ્યન છોડ્ું અનરે વસનરેમા તરફ િળી ગ્યો. તરેણરે વનસગ્મિાદી-
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ના વન્યમો કફલમમાં પણ લાગુ પાડ્ા. કફલમોમાં સીનસીનરીઝ, આસપાસના 
ભૌવતક પકરિરેશનરે તરેણરે પ્રા્વમકતા આપી જ રે મુખ્ય પાત્રોનાં િત્મનનરે વનધા્મકરત 
કરરે  છરે. તરેની કફલમોમાં તરેણરે વબનવ્યાિસાવ્યક નટોનરે લીધા જ રે પરંપરાગત 
ઢાંચામાં બંધા્યરેલા ન હો્ય અનરે જ રેનરે જરૂર પ્રમાણરેની શૈલીમાં ઢાળિા સરળ 
તરેમજ શ્્ય હો્ય. તરેણરે તરેના સમ્યના કફલમસજ ્મકો પર રરેરો પ્રભાિ પાડ્ો. 
આનદ્રરે એનતૉઇન ‘the true father of neo-realism’ તરીકરે ર્ણીતો ્્યો.

3. ઑટો બ્ાહમ (1856–1912) : Otto Brahm : 

 િાસતિિાદનો ત્રીજો રાઉનડ કદગદશ્મક ઑટો 
બ્ાહમનરે આભારી છરે. નાટ્યસમીક્ષકમાં્ી કદ-
ગદશ્મક બનરેલ ઑટો બ્ાહમરે જમ્મની, બવલ્મનમાં 
નાટ્યપ્રિૃવતિ શરૂ કરી. તરે એક વિખ્યાત જમ્મન 
(રંગભૂવમ અનરે સાકહત્યનો) વિિરેચક, 
પ્ર્યોગશીલ નાટ્યકદગદશ્મક અનરે વ્્યરેટર 
મૅનરેજર હતો. અનહદ ચોકસાઈ અનરે િાસતિ-
િાદી માિજત ધરાિતાં તરેનાં નાટકોએ 20મી 
સદીની રંગભૂવમનરે સખત રીતરે પ્રભાવિત 
કરરેલી. બ્ાહમ બવલ્મન ્યુવનિવસ્મટીમાં તરેમજ 

કહડલબગ્મ અનરે સટ્રૉસબગ્મ ખાતરે સાકહત્ય, તતિજ્ાન અનરે કલાનો ઇવતહાસ 
ભણરેલો. તરે સમ્યના સાકહત્યના પ્રવસદ્ધ ઇવતહાસકાર વિલહરેમ વશરર હરેઠળ તરેણરે 
આ વિષ્ય પરનું વિશદ જ્ાન હાંસલ કરરેલું. લરેખક અનરે સમીક્ષક તરીકરેની તરેની 
કારકકદથી દરવમ્યાન બ્ાહ્રે અનરેક પુસતકો લખ્યાં જ રેમાં ્લાઇસટ, ઇબસન અનરે 
વશલર પરનાં પુસતકો ખાસ અગત્ય ધરાિરે છરે.

1880માં તરેણરે નાટ્યવિિરેચક તરીકરે કામ કરિાનું શરૂ કરરેલું. તરે સમ્યની 
પ્રિત્મમાન રંગભૂવમની દશા્ી રરેરો અસંતોષ અનુભિી રહરેલો બ્ાહમ રંગભૂવમ-
માં સિાભાવિકતા, સરળતા અનરે િાસતવિકતા લાિિાના હરેતુ્ી વનસગ્મિાદ તરફ 
િળો. અલબતિ, વનસગ્મિાદીઓ્ી સહરેજ જુદી જ રીતરે કદગદશ્મક તરીકરે તરેણરે 
રંગમંચનરે એક દપ્મણ રૂપરે અ્િા કલાની તિારીખ રૂપરે વિકસાિિા સખત 
મ્ામણ કરી. તરેણરે ઇચ્છું કરે સમાજના સમકાલીન પ્રશ્ો અ્િા સમસ્યાઓ 
રંગમંચ પર અસરકારક શૈલીમાં પ્રવતવબંબત ્િાં જોઈએ. આ કારણોસર જ તરે 
ઇબસનનાં નાટકોનો જબરો ચાહક હતો.

બ્ાહમરે જમ્મનીના રંગમંચ પર એનતૉઇન જ રેિા જ સુધારા ક્યા્મ. તરેના 
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સીધા, સરળ, સિાભાવિક સવન્િરેશ દ્ારા ‘Brahm Style’ પ્રચવલત બની. નટોનરે 
સં્યવમત અિાજ અનરે હાિભાિ સા્રે અવભન્ય કરિાનરે દોરિણી આપી. 
રંગમંચ પર કૃવત્રમતા અનરે નાટકી્ય િરેડાની સખત આલોચના કરીનરે તરેનરે ર્કારો 
આ્પ્યો. બ્ાહમરે કૃવત્રમ કરે તરકટી લાગતી નાટકી્યતા્ી પ્રરેક્ષકોનરે ખોટી રીતરે પ્ર-
ભાવિત કરિાનરે બદલરે નાટકની રજૂઆતમાં મદદરૂપ ્તાં દરરેક રટકમાં અવધ-
કૃતતા (authenticity) લાિી પ્રરેક્ષકોમાં વિશ્વસની્યતા ઊભી કરી. નાટકની 
વબલકુલ માંગ ન હો્ય છતાં્ય સંિાદોમાં વબનજરૂરી િજન કરે લહરેકા આપિામાં 
લલચાઈ ન જિાનો બ્ાહમરે તરેના નટોનરે કડક આદરેશ આ્પ્યો. બ્ાહમના પ્ર્યોગો-
નરે રિલંત સફળતા મળી. માત્ર તરે શરે્સવપ્યરનાં નાટકોનરે ગરેરસમજ્ી િાસત-
િિાદી શૈલીમાં ભજિિા ગ્યો અનરે બહુ ખરાબ રીતરે વનષફળ ગ્યો!

1889માં બ્ાહમ ‘Free Stage’ નામની સાકહવત્યક અનરે રંગમંચ સોસા્ય-
ટીનો િડો બન્યો જ રેમાં સૌ્ી િધારરે  પત્રકારો અનરે વિિરેચકો સકરિ્ય હતા. 
સોસા્યટી તરફ્ી એ જ નામરે પ્રસાકરત કરિામાં આિતા એક સાતિાકહકનું પણ 
તરેણરે સંપાદન કરરેલું. ‘Free Stage’ નાટક કંપની આનદ્રરે એનતૉઇનના મૉડલનરે 
આધારરે  બનાિરેલી. બ્ાહમરે તરેના સા્ીઓનરે આગ્હપૂિ્મક જણાવ્યું કરે આજની 
રંગભૂવમનરે તમામ પ્રકારનાં ધંધાદારી કહતોમાં્ી મુ્ત કરિી જોઈએ. તરેનરે સ્ાનરે 
પ્રરેક્ષકોનરે સમસામવ્યક વિષ્યો સા્રેના, બીબાંઢાળ ફૉમ્યુ્મલા્ી મુ્ત, કલાતમક 
નાટકો જોિા મળરે એિા પ્ર્યાસો આદરિા જોઈએ. કંપની પાસરે પોતાની માવલકીનું 
નાટ્યગૃહ નહોતું તરે્ી તરેનાં બધાં નાટકો બવલ્મનનાં જુદાં જુદાં ભાડતૂી નાટ્યગૃ-
હોમાં રજૂ કરિામાં આિતાં. ‘Free Stage’ કંપનીનું પ્ર્મ નાટક ઇબસનનું 
‘Ghosts’ હતું. ત્યારબાદ હૉ્પટમરેનનું ‘Before Sunrise’ ભજવ્યું, તરે ઉપરાંત 
ઝોલા, બૅક અનરે ટૉલસટૉ્યનાં નાટકો પણ ભજવ્યાં. ઑટો બ્ાહમરે ભજિરેલ હૉ-
્પટમરેન વલવખત ‘Weavers’ નાટકની ભજિણી રંગભૂવમના ઇવતહાસમાં એક 
અગત્યની રટના પુરિાર ્ઈ.

1894માં બ્ાહમની વનમણૂક બવલ્મનના ‘Deutsches Theatre’માં કડરરે્ટ-
રપદરે ્્યા બાદ તરેણરે તરેના સંચાલનમાં અગ્ગણ્ય ફાળો આ્પ્યો. તરેિી જ રીતરે 
નાટકોની પસંદગી્ી માંડીનરે તરેની ભજિણીઓ સુધી સમગ્ દૃવષ્કોણમાં તરે 
જબરંુ આધુવનકીકરણ લાવ્યો. બ્ાહમરે અગાઉ્ી રંગમંચ પર અવસતતિ ધરાિતા 
જમ્મન િાસતિિાદનરે નિરેસર્ી તાજગીભ્યા્મ પ્ર્યતનો આદરીનરે િધુ ચોક્સ 
સિરૂપ આ્પ્યું. તરે ઉપરાંત નાટ્યલરેખકોનરે સમાજમાં જોિા મળતા અપરાધ, રોગ, 
અકુદરતી કરે વિકૃવતની કક્ષાનું િત્મન અનરે શ્વમકોનાં સંરષ્મમ્ય જીિન જ રેિા 
વિષ્યો પર નાટકો લખિાનરે પ્રોતસાકહત ક્યા્મ.
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તરેનાં નાટકો િાસતવિકતાની એકદમ પુનરાિૃવતિસમાં હતાં. જ રેમાં કુદરતી 
સંિાદશૈલી, સરન પાત્રાલરેખન, રટનાઓ–િાતાિરણ–પાત્રોનું રવનષ્ઠ સંકલન 
સાધિામાં આિરેલું. બ્ાહ્નાં નાટકોમાં બારીક વિગતો સા્રેની મંચસરર્ અનરે 
પાત્રોના મનોિૈજ્ાવનક વિકાસનું જીિંત સં્યોજન અસાધારણ કક્ષાનું હતું. તરેનો 
મનોિૈજ્ાવનક િાસતિિાદ 20મી સદીના કદગદશ્મક અનરે નટોનાં કા્યયોમાં અવધક 
વિકવસત અનરે ફળદા્યી સાવબત ્્યો. 1904માં ર્યારરે  તરેણરે કડરરે્ટરપદ છોડ્ું 
અનરે મરે્સ રરેનહાટ્મનરે જિાબદારી સોંપી ત્યાર બાદ બ્ાહમનરે બવલ્મનના ‘Lessing 
Theatre’ના કડરરે્ટરપદરે નીમિામાં આવ્યો ર્યાં તરે જીિનના અંત સુધી કા્ય્મરત 
રહો. અહીં પણ તરેણરે હૉ્પટમરેન અનરે ઇબસનનાં નાટકો ભજિરેલાં.

ઑટો બ્ાહમના કા્ય્મકાળ દરવમ્યાન િાસતિિાદની ્યુરોવપ્યન ચળિળ 
જગતના દૂર દૂરના બરે છરેડા પર પહોંચી : મૉસકો અનરે લંડન. તરેના ટરેકરેદારોમાં 
હતા ્ોમસ હાડથી, વિવલ્યમ આચ્મર, બના્મડ્મ શૉ િગરેરરે . સાત િષ્મમાં તરેણરે 26 
નાટકો ભજવ્યાં. એક નાટ્યલરેખક તરીકરે શૉનરે સૌપહરેલી િાર રજૂ કરનાર કદ-
ગદશ્મક ઑટો બ્ાહમ હતો. આના 6 િષ્મ બાદ મૉસકોમાં િધુ અગત્યના, િધુ 
લાંબા ગાળા સુધી છાપ મૂકી જનાર બાહ સ્ૂળ િાસતિિાદનરે બદલરે આંતકરક, 
અંતમુ્મખી િાસતિિાદની તદ્ન વનરાળી વ્્યરી આપનાર રંગભૂવમનું સૌ્ી 
મહાન વ્યવ્તતિ પ્રકાશમાં આવ્યું અનરે તરે હતા કોનસટનૅટીન સટાવનસલાવસકી.

4. કોનસટૅનટીન સટાશ્નસરાવસકી (1863–1938) : 

 Konstantin Sergeievich Stanislavski 
: રવશ્યામાં િાસતિિાદી પા્યા પર 
રચા્યરેલ નિી રંગભૂવમનું બીજ રો્પ્યું 
ચરેખૉિરે, પરંતુ તરેણરે સિ્યં કહરેલું કરે કોઈ પણ 
નાટક ર્યાં સુધી અસરકારકપણરે તખતા 
પર ન ભજિા્ય ત્યાં સુધી તરેનો એક નાટક 
તરીકરેનો ખરો જનમ ્્યરેલો ગણાતો ન્ી. 
ન માત્ર ચરેખૉિનાં કરે રવશ્યન નાટ્યકારોનાં 
પરંતુ બીર્ અનરેક ર્ણીતા ્યુરોવપ્યન 
નાટ્યકારોનાં િાસતિિાદી શૈલીમાં 
લખા્યરેલાં નાટકોનરે તખતા પર લઈ જઈ 
તરેનરે ખરા અ્્મમાં િાસતિિાદી ભજિણીનું 

રૂપ વનધા્મકરત કરી આપનાર વિશ્વના સૌ્ી િધુ પ્રવતભાસંપન્ કદગદશ્મકોમાંના 
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એક હતા કોનસટનૅટીન સટાવનસલાવસકી. તરેમની સા્રે તરેમના જ રેટલા જ પ્રવતભા-
િાન જોડીદાર હતા નાટ્યવશક્ષક નરેવમરોવિચ વલાકદમીર દાનચરેનકો. આ બંનરેએ 
સા્રે મળીનરે લાંબી ચચા્મનરે અંતરે 21 જૂન, 1897ના રોજ ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરે-
ટર’ની સ્ાપના કરી. તરે સમ્યની રંગભૂવમની કા્યાપલટ કરિામાં આ બરે મહાન 
નાટ્યઋવષઓએ ઐવતહાવસક ્યોગદાન આ્પ્યું. સટાવનસલાવસકી ઉતિમ નટ અનરે 
કદગદશ્મક હતા, ર્યારરે  દાનચરેનકો ઉમદા નાટ્યલરેખક, સમીક્ષક અનરે નાટ્યકલાના 
વિદ્ાન વશક્ષક હતા.

આ બંનરે નાટ્યકલાકારોનરે ચરેખૉિના વિચારો જોડરે ખૂબ સામ્ય હતું. એ 
ત્રણરે્યનરે રંગભૂવમ પર લાગણીનો અવતરરેક, બનાિટી ઝાકઝમાળ, બૂમબરાડા, 
નાટકી્યિરેડા િગરેરરે  સામરે વતરસકાર હતો. તરે સમ્યના કલાકારોમાં નાટ્યકલાની 
ગંભીરતા ન હતી. કોઈ પણ ભોગરે લોકોનું મનોરંજન કરિાનો તરેમનો ધંધો હતો. 
આ ત્રણરે્ય ઇચછતા હતા કરે અવભન્ય સાચો, સહજ, સં્યવમત હો્ય. રજૂઆતમાં 
સચચાઈ અનરે પ્રમાણભૂતતા હો્ય. દરરેક પાસું જરા પણ ઓછુ ંકરે િધારરે  નહીં પણ 
એકદમ સપ્રમાણ, એકબીર્નરે પૂરક રહરેિું જોઈએ. સમગ્ નાટક િરેરવિખરેર નહીં 
પણ એકસૂત્રરે બંધા્યરેલું – સુગ્વ્ત હો્ય. તરેમાં એકતા હો્ય, સંિાકદતા હો્ય, 
અવખલાઈ હો્ય. સવન્િરેશ અનરે પ્રકાશનું પણ સમજપૂિ્મક કરા્યરેલ પૂિ્મઆ્યો-
જન હો્ય. તરે સમ્યરે સંપૂણ્મ ડ્રરેસ-કરહસ્મલની પ્ર્ા જ નહોતી. સટાવનસલાવસકીએ 
સૌપ્ર્મ િાર આિા છ્ી સાત ડ્રરેસ-કરહસ્મલની પ્ર્ા ચાલુ કરાિી. ડ્રરેસ-કરહસ્મલ 
એટલરે પ્ર્મ પ્ર્યોગ પહરેલાના કદિસોમાં નાટક માટરે બનાિિામાં આિરેલ પોશાક, 
સરેટસ, લાઇટસ, સંગીત િગરેરરે  સા્રેનાં છરેલાં કરહસ્મલસ જ રેમાં તમામ રટકોનું 
એકદમ ચુસત સં્યોજન કરિાના પ્ર્યતનો કરિામાં આિરે.

સટાવનસલાવસકીએ શોધી કાઢું કરે કદગદશ્મક એક વિવશષ્ દપ્મણ છરે જ રે 
નટના વ્યવ્તગત ગુણોનરે ઉવચત માત્રા અનરે ખૂણામાં પરાિવત્મત કરી તરેના 
પાત્રની અસરકારક ઓળખ પ્રસ્ાવપત કરાિી આપરે છરે. ડ્ૂક ઑફ મરેવનનજન-
ની જ રેમ સટાવનસલાવસકી અનરે દાનચરેનકોએ પણ નાટક તૈ્યાર કરાિિામાં કદગદ-
શ્મકનરે સિયોચચ સતિા આપી. કદગદશ્મકના કામનરે તરેમણરે વિગતરે વ્યાખ્યાવ્યત કરી 
આ્પ્યું. ્યોગ્ય નાટકની પસંદગી, તરેનું સિાાંગી અ્્મરટન, તરેનો સવન્િરેશ, ચીજ-
િસતુઓ, પોશાકો, પ્રકાશવન્યોજન, સંગીત, ઉપરાંત નાટકની ભજિણીની શૈલી, 
અવભન્યછટા, ભજિણીની એકંદર લ્ય, માનવસક િાતાિરણ (mood) િગરેરરે  
વનવચિત કરિાની જિાબદારી કદગદશ્મકની હતી. સટાવનસલાવસકીના કહરેિા પ્રમાણરે 
સાચો કદગદશ્મક એ જ છરે જ રે પોતાનું માગ્મદશ્મન અનરે અ્્મરટન આપી નાટકનાં 
અનરેકવિધ રટકો િચચરે એક પ્રકારની એકતા (unity) વનમા્મણ કરી આપરે. 
લરેખકના વચતિમાં રહરેલ નાટકનરે તખતા પર ચોટદાર રીતરે મૂત્મ કરી આપનાર 
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કદગદશ્મક છરે.
‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ માત્ર ઉપલી સપાટીના બાહ િાસતિિાદનું સમ્્મક 

નહોતું. તરેમનો બધો ભાર માત્ર સરેટસ, પોશાકો, ચીજિસતુઓ, મંચસર્િટ પર 
જ નહોતો. તરે જમાનામાં િાસતિિાદના ટીકાકારો તરેનરે ‘superficial realism’ 
કહીનરે િખોડતા. ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’નરે તો નાટકના અ્્મની, પાત્રોની આંતકરક 
જકટલતાઓની, નાટકના એકંદર મૂડ કરે િાતાિરણ પાછળ રહરેલી સચચાઈનરે 
વ્ય્ત કરિામાં મુખ્ય રસ હતો. સટાવનસલાવસકીનરે મન જીિનની ્ય્ા્્મતા કરે 
આંતકરક સચચાઈ્ી વિમુખ એિી કોઈ જ નાટ્યપરંપરા સિીકા્ય્મ નહોતી. એિી 
કોઈ રૂકઢ કરે વન્યમો તરેમનરે પસંદ નહોતાં જ રે રજૂઆતનરે કોઈ નરે કોઈ રીતરે જૂઠી, 
બનાિટી કરે અિાસતવિક પુરિાર કરરે .

સટાવનસલાવસકીનું મોટામાં મોટુ ં્યોગદાન એ હતું કરે તરેમણરે રંગભૂવમ પર 
અવભન્યની નૂતન વ્્યરી રજૂ કરી. તરેમણરે કોઈકના હાિભાિની બરેહૂદી નકલ 
(Mimicry), તરેમજ સત્યનો અંશમાત્ર પણ ન હો્ય એિી બનાિટી ભ્ામક 
શૈલીનરે અવભન્યમાં્ી દૂર ક્યાાં. ચરેખૉિ જ રેિા નાટ્યકારના સતિનરે સટાવનસલા-
વસકીએ બરાબર પકડ્ું. અનરે તરેનરે ભજિણીમાં નક્ર સિરૂપ આપિા સંબંધી 
એક વ્્યરી રડી કાઢી. તરેણરે સૂચવ્યું કરે નટરે તરેનાં પાત્રોમાં પોતાની ર્તનરે ઉતારી 
દરેિાની છરે. દરરેક નટરે પોતાનરે કહસસરે આિરેલ પાત્રનરે ભજિતી િખતરે ‘આંતકરક 
ન્યા્યીપણાના વસદ્ધાંત’(Principle of Inner Justification)નરે અનુસરિું જોઈએ. 
કદગદશ્મકરે પોતાના તરફ્ી નટ ઉપર પાત્રાલરેખન લાદિાની જરૂર ન્ી. નટ અનરે 
પાત્ર િચચરેનું તાદાતમ્ય સહજ રીતરે વિકસિું જોઈએ. આ અ્્મમાં સટાવનસલાવસકી 
પોતાની રંગભૂવમનરે ‘A Theatre of Inner Feeling’ (આંતકરક લાગણીઓનરે 
અવભવ્ય્ત કરનાર રંગભૂવમ) કહરેતા હતા. ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ના કલાકા-
રોએ પોતાની ર્તનું તરેમનરે મળરેલ ભૂવમકામાં રૂપાંતર કરીનરે અવભન્ય કરિાની 
પદ્ધવતનરે ‘Stanislavski’s System or Method’ નામ આ્પ્યું. ત્યાર્ી માંડીનરે 
આજ સુધી એ વસદ્ધાંતનરે અનુસરીનરે અવભન્ય કરનાર દુવન્યાભરના નટોમાં 
અવભન્યશૈલી બાબતરે (સટાવનસલાવસકીનું નામ લીધા િગર પરંતુ હકીકતરે તરેમની 
જ સા્રે સંકળા્યરેલ) ‘વસસટમ’ કરે ‘મરે્ડ’ શબદો પ્રચવલત બન્યા.

‘ઑ્રેલો’ની ભૂવમકા કરતો લૉરરે નસ ઑવલિર, ટરેવનસી વિવલ્યમસનાં 
નાટકોમાં અવભન્ય કરનાર માલયોન બ્ાનડો, ‘ગાંધી’ની ભૂવમકા કરતો બૅન 
કકંગસલી કરે પછી આપણરે ત્યાં ‘દો બીરા ઝમીન’માં અવભન્ય કરનાર બલરાજ 
સહાની િગરેરરે  ‘મરે્ડ’ ઍ્ટસ્મ હતા. સટાવનસલાવસકીના કહરેિા પ્રમાણરે ‘Sense 
Memory’ એટલરે શારીકરક હલનચલન, કરિ્યા િગરેરરે  પર નટનું સંપૂણ્મ પ્રભુતિ. 
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‘Affective’ or ‘Emotional Memory’ એટલરે કોઈ પણ પાત્ર ભજિતી િખતરે 
ભૂતકાળમાં સંપક્મમાં આિરેલી અસલ એ જ પાત્ર જ રેિી કોઈ વ્યવ્તનરે સમૃવતમાં 
લાિીનરે તરેની મદદ્ી નટરે તરેનું પાત્રાલરેખન તૈ્યાર કરિું અનરે એ પાત્ર અંગરેની 
સાચી સહજ વિશરેષતાઓનરે પોતાના અવભન્યમાં સહજપણરે આતમસાત્ કરિી. 
‘Improvisation’ એટલરે મનમાં પાત્રની પૂરરેપૂરી સમજ હો્ય પણ તરેના સંિાદોની 
લઢણ અનરે હાિભાિનરે આખરી સિરૂપ આપતાં પહરેલાં નટરે તાલીમ દરવમ્યાન 
પોતાની રીતરે (spontaneously) પાત્રનરે અનુરૂપ અનરે અસરકારક નિી નિી 
અવભવ્યવ્ત ખોળિાના પ્ર્યાસો કરિા. કરહસ્મલસ પહરેલાં, કરહસ્મલસ દરવમ્યાન 
ભૂવમકાનરે ખપમાં આિરે તરેિી રણીબધી કસરતો, વ્યા્યામ, નાટ્યરમતો પર સટા-
વનસલાવસકીએ ભાર મૂ્્યો.

સટાવનસલાવસકીની અવભન્ય-વ્્યરી માટરે ‘system’ અનરે ‘method’ – આ 
બરે શબદો અિારનિાર િપરા્ય છરે અનરે બરે િચચરે ્્યારરેક ગૂંચિાડો ્ા્ય છરે. 
સટાવનસલાવસકીએ 1911માં અવભન્ય સંદભવે જ રે ‘emotional memory’ના ઉપ-
્યોગની િાત કરી તરેનરે ‘મરે્ડ’ કહરે છરે અનરે તરેની એકદંર પદ્ધવત કરે વ્્યરીનરે 
‘વસસટમ’ કહરે છરે. ‘મરે્ડ’ એ વશખિાડરે છરે કરે કોઈ પણ પાત્ર ભજિતી િખતરે નટરે 
એ પાત્ર સા્રે મરેળ ખા્ય એિું, તરેના ભૂતકાળમાં તરેણરે જો્યરેલું –ર્ણરેલું કોઈ સાચું 
પાત્ર સમૃવતપટ પર લાિિું અનરે તરેની લાક્ષવણકતાઓમાં્ી પ્રરેરણા લઈ તરેનરે 
આતમસાત્ કરિાનો, રિમશ: પોતાની ર્તમાં ઉતારિાનો પ્ર્યતન કરિો. આમ 
કરિામાં સટાવનસલાવસકી ખાસ ્યાદ અપાિરે છરે કરે નટરે જો્યરેલ પાત્રની તરેણરે નકલ 
ન્ી કરિાની પણ એ પાત્રની શારીકરક–માનવસક લાક્ષવણકતાઓમાં્ી મૂળભૂત 
પ્રરેરણા લઈ તરેનરે જોઈતું પાત્રાલરેખન ધીમરે ધીમરે પોતાના શરીરમાં સહજપણરે 
વિકસાિતા જિાનું છરે. અલબતિ, આગળ ઉપર સટાવનસલાવસકીએ પોતરે જ વિક-
સાિરેલ એ પદ્ધવતનરે રદબાતલ કરરેલી. તરેમ છતાં અમરેકરકાના નાટ્યવશક્ષક લી 
સટ્રરેસબગવે ‘emotional memory’નું નિું નામકરણ ‘effective memory’ કરી 
સટાવનસલાવસકીની ‘મરે્ડ’ તરીકરે વશખિાડતા રહરેલા. 

‘મરે્ડ’ અનરે ‘વસસટમ’ િચચરે મુખ્ય ભરેદ એ હતો કરે ‘મરે્ડ’માં દોષ દરેખાિા 
છતાં્ય મરે્ડ પાછળના એકંદર વિચારો બદલા્યા નહોતા. સટાવનસલાવસકીનું 
સમગ્ ધ્યાન આખી વજદંગી એક જ મુદ્ા પર કરેવનદ્રત નહોતું. તરેની વસસટમમાં 
તો લાંબી ્યાદી હતી અનરે તરેમાં અનરેક મુદ્ાઓ સામરેલ હતા જ રેમાં્ી નાટકોમાં 
વન્યવમત રૂપરે કામ કરતા નટો તરેમની જરૂર મુજબ કોઈ પણ મુદ્ામાં્ી કદશા-
સૂચન મરેળિીનરે પોતાના પાત્રાલરેખન પર કામ કરી શકરે. અનરે એ વબલકુલ શ્્ય 
છરે કરે દર નાટકરે અનરે દરરેક પાત્રરે મુદ્ાની જરૂકર્યાત જુદી જુદી જ હોિાની. આમ 
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‘વસસટમ’માં સટાવનસલાવસકીની આખી્ય કફલૉસૉફી સમાઈ ર્્ય છરે.

સટાવનસલાવસકીએ રંગમંચ પર નટની એક પાત્ર તરીકરેની વજિાતી ક્ષણો 
પર, મનોિૈજ્ાવનક િાસતવિકતા પર, પાત્રની અવધકૃત (authentic) એિી ભાિ-
નાતમક અવભવ્યવ્ત પર જ રે સમજણ અનરે હરેતુ્ી ભાર મૂ્્યો તરેણરે જ દુવન્યા-
ભરના ગંભીર ગણાતા નટો, કદગદશ્મકો, નાટ્યવશક્ષકો તરેમજ વચંતકોનું ધ્યાન 
આકષ્યુાં. આ વસિા્ય પણ આ ગાળામાં વ્લફૉડ્મ ઑડરેટસ, આ્્મર વમલર, ટરેવનસી 
વિવલ્યમસ િગરેરરે  નાટ્યકારો દ્ારા આ ક્ષરેત્રરે ખૂબ ઊંડુ ંકામ ્ ્યરેલંુ. તરે્ી ‘મરે્ડ’નો 
ઉપ્યોગ શરે્સવપ્યર જ રેિા જૂના નાટ્યકારોનાં નાટકો ભજિતી િખતરે કરિામાં 
આવ્યો. અલબતિ આધુવનક ગાળાની પૂિવે લખા્યરેલાં નાટકો સા્રે ‘મરે્ડ’ અનરે 
‘વસસટમ’માં રણી સમાનતા છરે પરંતુ સા્રે ભરેદ પણ એટલા જ તીવ્ર છરે જ રેની 
િધારરે  વિગતરે ચચા્મ કદાચ અહીં ઉપ્યુ્ત નહીં બનરે.

1897માં ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ની સ્ાપના પછી જ રે કોઈ નાટકો ભજિા્યાં 
તરેમાં એક ‘ઝાર કફ્યોદોર’ સફળ રહું. શરે્સવપ્યરના ‘મરચંટ ઑફ િરેવનસ’નરે 
ભારરે  વનષફળતા સાંપડી. હૉ્પટમરેનના નાટક ‘Hannele’ પર પ્રવતબંધ મુકાઈ 
ગ્યો. ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ની આવ્્મક હાલત બગડી ગઈ. તરેમાં્ી બહાર 
આિિા દાનચરેનકોએ ચરેખૉિનાં નાટક ‘The Seagull’ પર પસંદગી ઉતારી. 
પરંતુ અગાઉ આ નાટક એક િાર વનષફળ ગ્યરેલું તરે્ી સટાવનસલાવસકી તરેનરે 
ભજિિા ખાસ ઉતસાહી નહોતો. તરેમની શંકા પાછળ બીજુ ંપણ એક કારણ 
હતું. ઇબસનનાં રણાં ઉતિમ નાટકોના બંધારણમાં જ રેમ સરિાઇબની અસર હતી 
તરેિી જ રીતરે ચરેખૉિનાં ‘ઇિાનૉિ’, ‘િુડ ડરેમન’, ‘ધ સીગલ’ િગરેરરે  પર તરે 
સમ્યની રવશ્યાની પરંપરાગત રંગભૂવમનો ્ોડોરણો પ્રભાિ તો હતો જ. સિ્યં 
ચરેખૉિ પણ સાધારણ પ્રરેક્ષકોની કરેટલીક રૂકઢગત પસંદગીઓનરે સાિ છોડી 
નહોતો શ્્યો. આ બધું છતાં દાનચરેનકોના આગ્હ અનરે સમર્િટ્ી સટાવનસલા-
વસકીએ ‘The Seagull’ ભજિિાનો વનણ્મ્ય સિીકા્યયો. પરંતુ ચરેખૉિનાં પાત્રોની 
ઝીણી ઝીણી વિગતોનરે કદગદશ્મકરે એટલી ઉતકૃષ્ રીતરે અવભન્યમાં પ્રગટ કરી 
અનરે રટનાઓ પાછળ રહરેલ માનિી્ય સત્યનરે ઉમદા રીતરે ઉર્ગર ક્યુાં કરે છરેિટરે 
નાટકની ભજિણી પૂરી ્્યા બાદ સૌ કલાકારોના મોટા આચિ્ય્મ િચચરે પ્રરેક્ષકો 
તરફ્ી નાટકનરે અભૂતપૂિ્મ આિકાર મળો. તાળીઓનો દીર્મ ગડગડાટ શમ્યા 
પછી સટાવનસલાવસકીએ મંચ પર આિી પ્રરેક્ષકોનરે સંબોધતાં કહું કરે ‘આજ રે 
ચરેખૉિનું સિ્પન સાકાર ્્યું છરે. રવશ્યન રંગભૂવમએ પડખું ફરેરવ્યું છરે. A new 
theatre is born today...’

ત્યારબાદ તો સટાવનસલાવસકી અનરે ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટરરે ’ ચરેખૉિનાં નાટકો 
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‘અંકલ િાન્યા’, ‘થ્ી વસસટસ્મ’, ‘ચરેરી ઑચા્મડ્મ’ િગરેરરે  રિલંત સફળતા સા્રે 
ભજવ્યાં. તરેિી જ રીતરે તરેમણરે મરેવ્સમ ગોકથી, ટૉલસટૉ્ય, ગોગોલ, ઇબસન, સટ્રી-
નડબગ્મ, હૉ્પટમૅન િગરેરરેનાં નાટકો પણ ભજવ્યાં. સટાવનસલાવસકી વનસગ્મિાદી 
વિભાિના સા્રે કા્યમી બંધાઈ નહોતા ગ્યા. આગળ ઉપર તરેમણરે મરેટરવલંકનાં 
નાટકો ‘The Intruder’ અનરે ‘Blue Bird’ પણ ભજિરેલાં. અવભન્યશૈલીમાં 
ઉપ્યોગી ્તી નટની આંતકરક સૃવષ્ની અદભુત ખોજ સા્રે િાસતિિાદી, વન-
સગ્મિાદી રંગભૂવમની ચળિળ તરેની ચરમસીમાએ પહોંચી. નાટ્યલરેખનકલામાં 
કોઈ અસરકારક સંપૂણ્મ પકરિત્મન આિરે તરે પહરેલાં રંગમંચકલા-કસબમાં પકરિ-
ત્મનો લાિિાં જરૂરી હતાં. 1887્ી 1900 સુધીમાં રંગભૂવમનરે પુરાણી જડતા-
માં્ી મુ્ત કરિાની ચળિળ ચાલી અનરે આમ આધુવનક તખતા અનરે નાટકની 
કા્યાપલટનો પહરેલો મહતિપૂણ્મ તબક્ો પૂરો ્્યો.

5. જ રેશ્કવસ કૉપો (1879–1949) :

 Jacques Copeau : સમ્્મ ફ્રેનચ નટ અનરે 
કદગદશ્મક તરેમજ નાટ્યકલાનાં નિાં શૈલી-
સિરૂપોનો રચવ્યતા જ રેવ્િસ કૉપો 1879માં 
પૅકરસમાં જનમરેલો. નાનપણ્ી જ તરેનરે નાટક, 
કવિતા અનરે સાકહત્યમાં અનહદ રુવચ હતી. 
્યુિાન ઉંમર્ી જ તરેનરે તતકાલીન વ્યાિસાવ્યક 
રંગમંચ જોડરે અનરેક પ્રકારના િાંધા–વિરોધો 
હતા અનરે તરેમાં જો તક મળરે તો પા્યાગત 
સુધારા કરિા એ તતપર હતો. 1909માં તરેણરે 
આનદ્રરે ગીડરે, શુમબગ્મર અનરે પૉલ ્ લૉઉડરેલની 

સા્રે રહીનરે ‘Nouvelle Revue Francaise’ નામરે વ્્યરેટર જરનલ(સામવ્યક)ની 
સ્ાપના કરરેલી. તરેમાં વન્યવમત રીતરે કૉપો આધુવનક નાટ્યકલાનાં વિવિધ 
પાસાંઓ ઉપર અભ્યાસલરેખો તરેમજ નાટકોનાં વિિરેચન લખતો રહરેતો. તરેના 
આગિા વિચારોનરે અમલમાં મૂકિા તરેણરે પૅકરસ ખાતરે 20મી સદીના સૌ્ી િધુ 
ખ્યાવત ધરાિનાર વ્્યરેટર ‘Vieux Colombier’ની રચના કરરેલી. કૉપોની 
મંડળીમાં કરેટલા્ય કુશળ નટો કામ કરતા હતા જ રેમનરે તરેણરે કઠોર તાલીમ આપીનરે 
તૈ્યાર કરરેલા. તરે સમ્યરે ‘Vieux Colombier’ સમસત ્યુરોપના અગ્ગણ્ય 
લરેખકો, નટો, કદગદશ્મકો અનરે કલાકારોનરે હળિા-મળિા માટરેનું એક મોટુ ંકરેનદ્ર 
બની ગ્યરેલું.
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કૉપોનાં નાટકોમાં સરેટસ, પડદા અનરે લાઇટસના સંદભવે એક પ્રકારની 
સાદગી અનરે સંિાકદતા હતી. આ માટરેની મૂળ પ્રરેરણા તરેનરે એવલઝાબરે્ન રંગ-
મંચમાં્ી તરેમજ ઍડૉલફ એવપ્યા, ગૉડ્મન રિરેગ અનરે જ રેવ્િસ દાલરિો જ રેિા કલા-
કારવમત્રો સા્રેની ચચા્મગોષ્ઠીમાં્ી મળરેલી. કૉપોએ નાટક ભજિિા માટરે એિી 
જગ્યા વનમા્મણ કરી જ રેમાં એક વસ્ર વનવચિત રંગમંચ હો્ય, જ રે ર્તર્તની 
અટપટી ્યંત્રસામગ્ી તરેમજ પાર િગરની વબનજરૂરી સાજસર્િટ અનરે ફૂટ-
-લાઇટસ્ી સિ્મ્ા મુ્ત હો્ય. તરેણરે કડઝાઇન કરરેલ નાટ્યગૃહમાં 400 બરેઠકો 
હતી. તરેનો મંચ દશ્મકોની કદશામાં ્ોડો આગળ નીકળતો હતો જ ર્ે ી કરીનરે 
દશ્મકો સા્રે વનકટનું તાદાતમ્ય રચાઈ શકરે. કૉપોનો રંગમંચ સાધનો અનરે ટકૅવન-
કની દૃવષ્એ સાદો, ઝાઝી ધાંધલધમાલ િગરનો અનરે છતાં્ય ભારરે  અસરકારક 
કામ આપતો  functional રંગમંચ હતો. અહીં આગળ જ તરેણરે શરે્સવપ્યર 
અનરે મોવલ્યૅરનાં તરેમજ લોકવપ્ર્ય નીિડરેલાં બીર્ં અનરેક નાટકો તરેની વિવશષ્ 
શૈલીમાં ભજિરેલાં.

પ્ર્મ વિશ્વ્યુદ્ધ શરૂ ્તાં કૉપોનરે પૅકરસ્ી અમરેકરકા સ્ળાંતકરત ્િું 
પડ્ું. 1914–1919ના ગાળામાં તરેણરે ‘ગરેકરક વ્્યરેટર’ સા્રે રહીનરે ચાલીસરેક 
નાટકો ભજવ્યાં અનરે ખૂબ નામના મરેળિી. 1920માં તરે પૅકરસ પાછો આવ્યો અનરે 
‘Vieux Colombier’ સા્રે જોડાઈનરે ફરી એક િાર નાટ્યપ્રિૃવતિ ચાલુ કરી. 
કોઈ પણ નાટકની પૂિ્મતૈ્યારી રૂપરે કૉપો તરેના નટોનરે પૅકરસની બહાર ગ્ામપ્રદરેશોમાં 
સંશોધન તરેમજ તાલીમના હરેતુ્ી લઈ જતો. ત્યાં આગળ તરેઓ િાસતવિક પકર-
વસ્વત તરેમજ ત્યાંના સ્ાવનક લોકોનું વનરીક્ષણ કરતા, બહાર ખુલામાં ્્યારરેક 
કરહસ્મલ પણ કરતા અનરે અમુક ખાસ પ્રકારના પાત્રાલરેખન માટરે શરીરનરે 
કસા્યરેલું તરેમજ લચીલું બનાિિા જરૂરી વ્યા્યામ પણ કરી લરેતા. કૉપોની માંગ 
હતી કરે નટોના કુદરતી હાિભાિમાં અિરોધરૂપ બનતી જૂની ટરેિો અનરે રરરેડો 
છૂટિી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારના પાત્રનરે અનુરૂપ શરીરનરે ઢાળિા નટ તૈ્યાર 
રહરેિો જોઈએ. ઉપરાંત કામ કરતી િખતરે જૂ્ના વિવિધ નટોમાં પરસપર મૈત્રી 
અનરે સંિાકદતા જળિાઈ રહરેિી જોઈએ.

20મી સદીની શરૂઆતના દા્યકાઓના ફ્રેનચ રંગમંચ ઉપર એક સમ્્મ 
કદગદશ્મક અનરે ઉમદા નાટ્યવશક્ષક તરીકરેની જ રેવ્િસ કૉપોની પ્રવતષ્ઠા અભૂત-
પૂિ્મ રહરેિા પામી. તરે એટલો બધો કુશળ અનરે લચીલો કદગદશ્મક હતો કરે સમકા-
લીન લરેખક આનદ્રરે ગીડરે કરે પછી બરેચાર સદી પૂિવેના શરે્સવપ્યર અનરે મોવલ્યૅર 
જ રેિા પ્રવશષ્ લરેખકોની કૃવતઓ જોડરે કોઈ કહચકકચાટ વિના, ખૂબ સરળતા્ી 
કામ પાર પાડી શકતો. શરૂઆતની તરેની મોટા ભાગની રજૂઆતોમાં તરે સખત 
મહરેનત કરતો કરે તરેનાં નાટકો બનરે એટલાં નાનાં, સાદગીપૂણ્મ, સુંદર અનરે વનક-
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ટતાનો સપશ્મ કરાિનારાં બની રહરે. પરંતુ પછી્ી, એટલરે કરે 1920્ી 1930 
દરવમ્યાન તરેણરે રણા મોટા પા્યા ઉપર તરેમજ મોટા દશ્મકસમૂહ સામરે ભજિી 
શકા્ય તરેિાં નાટકો ક્યાાં.

કૉપો હંમરેશાં લરેખકરે લખરેલા નાટ્યપાઠ(text)નરે તરેની સમગ્તામાં જોતો અનરે 
તરેનરે િફાદાર રહરેિા પ્ર્યતન કરતો. નાટકનો મમ્મ, તરેનો આંતરધિવન તરેમજ તરેની 
એકંદર લ્યમાં તરે બરાબર કાળજી રાખતો અનરે સા્રે આશા સરેિતો કરે નાટકના 
શબદોનરે તરે રંગમંચ ઉપર અસરકારક જીિન આપી શકરે. કૉપોનરે માટરે નાટ્યવન-
મા્મણ એ નાટ્યલરેખન્ી સહરેજ રે્ય જુદું નહોતું. તરેના મતરે એ બંનરેમાં એકસરખી 
બૌવદ્ધક તરેમજ કલાતમક અિધારણાઓ રહરેલી. એ બંનરે િચચરેનો ફરક માત્ર બરે 
અલગ માધ્યમો અનરે તરેના વશસત અંગરેનો જ હતો.

1917માં કૉપોએ તરેનું ધ્યાન કદગદશ્મન્ી હટાિી અવભન્ય તરફ િાળું. 
તરેણરે ્યુિાિ્યના કલાકારો માટરે અવભન્યની એક તાલીમશાળા પણ શરૂ કરી. 
તરેમાં ઇમપ્રોિાઇઝરેશન, માઇમ, સંગીત, શરીર તરેમજ અિાજનરે કરેળિિાની વિવિધ 
કસરતો િગરેરરેનો સમાિરેશ ્તો હતો. પોતરે કરરેલ અ્ાગ પુરુષા્્મ બાદ પણ 
કૉપોનરે એિી આશા હતી કરે આધુવનક વ્્યરેટરમાં હજુ પણ આગળ રણો વિકાસ 
સધાશરે. રણા સમીક્ષકોનું એિું માનિું છરે કરે ર્ણીતા પ્ર્યોગશીલ કદગદશ્મક જઝથી 
ગ્ોટૉવસકીનો રંગમંચ કૉપોની જ એ ભાવિ આશા-અપરેક્ષા પ્રમાણરે સર્્મ્યરેલો. 
જ રેવ્િસ કૉપોએ 1940 પછી વનિૃવતિ લઈ લીધી અનરે 1949માં તરેનું મૃત્યુ ્્યું.

6. રી સટ્રરેસબગ્જ અનરે હરેિૉલડ કરિમૅન : 

 Lee Strasberg and Harold Edgar 
Clurman : સટાવનસલાવસકીની વસસટમનો 
પ્રભાિ અમરેકરકન રંગભૂવમ પર પણ પડ્ો. 
િાસતિિાદી અવભન્ય કરેટલી હદ સુધી િા-
સતિિાદી બની શકરે અનરે તરે વસવદ્ધ હાંસલ 
કરિા નટનરે ક્યા પ્રકારની રવનષ્ઠ તાલીમ 
આપિી પડરે તરે ઊંડા અભ્યાસ અનરે સંશોધ-
નનો મુદ્ો હતો. સટાવનસલાવસકીના જ કામનરે 
પોતાની આગિી રીતરે આગળ ધપાિીનરે 
ઇવતહાસમાં પોતાનું અલા્યદું સ્ાન બનાિ-
નાર લી સટ્રરેસબગ્મ અમરેકરકન રંગભૂવમનો 

પહરેલો અવભન્યગુરુ હતો. સટ્રરેસબગ્મ એક પ્રવસદ્ધ અમરેકરકન નટ, કદગદશ્મક અનરે 
ખાસ તો અવભન્યનો કાબરેલ વશક્ષક હતો. તરેણરે હરેરૉલડ ્લરમૅન અનરે ચરેકરલ 
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રિૉફડ્મના સહ્યોગમાં 1931માં ‘ગ્ૂપ વ્્યરેટર’ની સ્ાપના કરી. 1951માં તરે ન્ૂય-
્યૉક્મ ખાતરે ‘ઍ્ટસ્મ સટકુડ્યો’નો ડા્યરરે્ટર બન્યો જ રે પાછળ્ી અમરેકરકાની 
સૌ્ી િધારરે  પ્રવતવષ્ઠત અવભન્યશાળા તરીકરે દુવન્યાભરમાં ર્ણીતી બની.

લી સટ્રરેસબગ્મ (1901–1982)નરે અમરેકરકામાં (સટાવનસલાવસકીની પદ્ધવત્ી 
પ્રરેકરત ્્યરેલ) ‘મરે્ડ ઍવ્ટગં’નો જનક ગણિામાં આિરે છરે. અમરેકરકન રંગભૂવમ 
અનરે કફલમોની િાસતિિાદી અવભન્યની ગુણિતિા પર અસાધારણ પ્રભાિ 
પાડનાર સટ્રરેસબગવે તરે સમ્યની પરંપરાગત અવભન્યકલામાં જબબર રિાંવત લાિી 
દીધી. 1969માં તરેણરે ન્યૂ્યૉક્મ અનરે હોવલિૂડમાં ‘Lee Strasberg Theatre and 
Film Institute’ની પણ સ્ાપના કરી. તરેણરે તૈ્યાર કરરેલ વિશ્વપ્રવસદ્ધ નાટ્ય અનરે 
કફલમ-કલાકારોમાં માલયોન બ્ાનડો, ઇવલ્યા કઝાન, મરેકરલીન મનરો, ડવસટન 
હૉફમૅન, મોનટરેગૉમરી વ્લફટ, જ રેમસ ડીન, રૉબટ્મ કડનરેરો, અલ પચીનો, પૉલ 
ન્યૂમૅન, રૉડ સટીગર, ઇલી િાલરેચ, એન્ી બરેનરિૉફટ િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. 
લી સટ્રરેસબગ્મના આ ઐવતહાવસક પ્રદાન બદલ એક િાર આ્્મર વમલરરે  કહરેલું, 
‘the Group Theatre was unique and probably will never be repeat-
ed. For a while it was literally the voice of Depression America.’

1923માં ર્યારરે  સટાવનસલાવસકી તરેના મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર સા્રે અમરેકરકા-
માં પ્રિાસ પર આવ્યા ત્યારરે  સટ્રરેસબગ્મનરે સૌપહરેલી િાર સટાવનસલાવસકીની અવભ-
ન્ય-પદ્ધવતનો ર્દુ જોિા મળો અનરે તરેઓ ચકકત રહી ગ્યા. ઉતિમ કહી શકા્ય 
તરેિો અવભન્ય તરેણરે આ પહરેલાં પણ જો્યરેલો. પણ એકીસા્રે આટલા ઉતકૃષ્ 
અનરે તાલીમબદ્ધ નટસમૂહનરે જોિાનો અિસર તરેનરે ્્યારરે્ય નહોતો મળો. આ 
બધું જોઈનરે સટ્રરેસબગ્મ અિાક્ રહી ગ્યો. તરેનરે એિું જ લાગ્યું કરે ર્ણરે એ તમામ 
નટોએ પોતાના અહંકારનરે રંગમંચની પવિત્ર િરેદીમાં સિરેચછાએ હોમી દીધો છરે! 
નાની ભૂવમકા કરતો હો્ય કરે મોટી – પ્રત્યરેક નટની કામ તરફની પ્રવતબદ્ધતા અનરે 
તીવ્રતામાં કોઈ જ ભરેદ નહોતો. એક પણ નટમાં તમનરે આળસ, બરેપરિાહી કરે 
અલગતાનો ભાિ જોિા ન મળરે. સૌ્ી િધારરે  તો દરરેક નટ િગર બોલ્યરે અનરે 
છતાં્ય સમજી શકા્ય એ રીતરે તરેનાં પાત્રોના આંતકરક જીિનનરે અસરકારકપણરે 
વ્ય્ત કરી શકિાનરે સમ્્મ જણા્ય. આ કક્ષાનો અવભન્ય અમરેકરકન રંગમંચ 
પર સટ્રરેસબગવે આ અગાઉ ભાગ્યરે જ વનહાળરેલો.

મરે્ડ ઍવ્ટગંની િાતોએ ત્યારરે  જોર પકડ્ું ર્યારરે  નટો અનરે કદગદશ્મકો 
જ રેિા કરે ઇવલ્યા કઝાન, રૉબટ્મ લ્યુઇ, હરેરૉલડ ્લરમૅન અનરે લી સટ્રરેસબગવે પહરેલાં 
‘ગ્ૂપ વ્્યરેટર’ અનરે પછી્ી ‘ઍ્ટસ્મ સટકુડ્યો’ સ્ાપીનરે અિનિા પ્ર્યોગો ક્યા્મ 
અનરે સટાવનસલાવસકી પદ્ધવતમાં રહરેલી ભાિનાતમક સમૃવત (emotional memory)
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ની ટકૅવનકનરે કામરે લગાડી. આ ટકૅવનકરે અમરેકરકન રંગભૂવમ પર તરેનો માગ્મ 
મોકળો ક્યયો કારણ કરે 1920ના ગાળામાં સટ્રરેસબગ્મનરે અમરેકરકન લૅબોરરેટરી વ્-
્યરેટરમાં એિું શીખિા મળું કરે તરે સમ્યના અમરેકરકન નટની કરેટલીક ખાસ પ્રકા-
રની મનોિૈજ્ાવનક જરૂકર્યાતો હતી. 1930્ી 1940ના ગાળા દરવમ્યાન સટ્રરેસ-
બગ્મ, હરેરૉલડ ્લરમૅન િગરેરરેએ કરરેલ ચચા્મવિચારણા અનરે રવનષ્ઠ 
તાલીમવશવબરો બાદ ન્યૂ્યૉક્મમાં કરરેલા કરેટલાક પ્ર્યોગોના અંતરે ‘મરે્ડ’ શબદ 
અમરેકરકન રંગમંચ પર પ્રચવલત બન્યો.

એિું કહરેિા્ય છરે કરે તરે સમ્યરે સટાવનસલાવસકીનાં પુસતકોમાં્ી ફ્ત ‘An 
Actor Prepares’ સટ્રરેસબગ્મના િાંચિામાં આિરેલું. કહરેિા્ય છરે કરે જો એ િખતરે 
(સટાવનસલાવસકીનું પછી્ી પ્રકાવશત ્્યરેલ બીજુ ંપુસતક) ‘Building A Char-
acter’ તરેના િાંચિામાં આવ્યું હોત તો કદાચ સટ્રરેસબગવે અવભન્યની આિી 
આત્યંવતક મરે્ડ ન વિકસાિી હોત. તરેમ છતાં બધા જ અમરેકરકન નટો કંઈ 
સટ્રરેસબગ્મની મરે્ડનરે અનુસ્યા્મ નહોતા. અમરેકરકન નટોનરે તાલીમ આપનારી 
તરેમજ પ્રભાિ પાડનારી બીજી નોંધપાત્ર અવભન્યગુરુ હતી સટરેલા એડલર જ રેણરે 
અગાઉ ખુદ સટાવનસલાવસકી પાસરે્ી પ્રત્યક્ષ તાલીમ મરેળિરેલી.

સટ્રરેસબગ્મ કહરેતો કરે માણસ જ રેનો પાઠ ભજિિાનો છરે તરે પણ એક માણસ 
જ છરે જ રે તરેની જ રેમ જ જીિરે છરે. િાસતિમાં માણસ એક કાલપવનક પાત્ર, એક 
પકરવસ્વત, એક સિ્પનનરે ભજિરે છરે. જીિનમાં કોઈ પણ વ્યવ્ત કરે રટના સામરે 
તતક્ષણ પ્રવતભાિ આપિાની ઉતિરેજના હંમરેશાં િાસતવિક હો્ય છરે. ર્યારરે  નાટકમાં 
એ ઉતિરેજના કાલપવનક હો્ય છરે જ રે સટ્રરેસબગ્મ માટરે નાટક શરૂ ્ા્ય એ િખતરે નટ 
પાત્રનાં જીિનમાં પ્રિરેશ કરરે  એટલંુ પ્યા્મતિ નહોતું. તરેનો તો આગ્હ રહરેતો કરે 
પડદો ઉપર ઊઠરે એ પહરેલાં્ી નટ પાત્રની ભીતર પ્રિરેશી ગ્યો હોિો જોઈએ. 
કરહસ્મલસ (તાલીમ) દરવમ્યાન દરરેક પાત્રનો પૂિ્મઇવતહાસ, ભૂતકાળમાં – છરેક 
તરેના બાળપણ સુધીના ઉપ્યોગી સંદભયો ચચ્મિામાં આિતા અનરે એ તમામ 
બાબતોનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે ભૂવમકા તૈ્યાર કરાિિામાં આિતી. નાટક એ તો 
િાસતિમાં પાત્રના અવસતતિનું ચરમવબંદુ (climax) હતું.

સટ્રરેસબગ્મ અવભન્ય-તાલીમ દરવમ્યાન કહરેતો કરે નટરે હંમરેશાં પ્રવતભાિ 
આપિાનો હો્ય છરે. અનરે આમ છતાં તરે એિું પણ માનતો કરે જીિનમાં જ રે રીતરે 
બનરે છરે તરે જ રીતરે નાટકમાં ન બનિું જોઈએ પરંતુ તરેની પકરપૂણ્મતામાં, અત્યંત 
પ્રભાિકારી ઢબરે વ્ય્ત ્િું જોઈએ. અલબતિ, રોવજદંા જીિનમાં નટ રણી 
િસતુઓનરે બહુ સરળતા્ી પાર પાડી દરેતો હો્ય છરે પરંતુ ર્યારરે  એ જ િસતુ તરેનરે 
રંગમંચ પર કાલપવનક પકરવસ્વત સંદભવે પાર પાડિાની આિરે ત્યારરે  તરેનરે મુશકરેલી 
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અનુભિા્ય છરે. કારણ કરે માણસ તરીકરે તરે સાચુકલા જીિનની આબરેહૂબ નકલ 
કરી બતાિિા જ રેટલો સુસજ્જ ન્ી બન્યો હોતો. એ કરિા માટરે સૌપહરેલાં તરેણરે 
એ કાલપવનક પકરવસ્વતનરે મન્ી સાચી માનિી પડરે. બીજુ,ં રંગમંચ પર તરેનરે 
અસરકારક રીતરે ભજિી બતાિરે તરે પહરેલાં તરેણરે તરેના મનનરે પણ ખાતરી કરાિિી 
પડરે કરે તરે જ રે કંઈ કરી રહો છરે તરે એકદમ સાચું અનરે િાસતવિક છરે. વિખ્યાત 
નાટ્યકાર ટરેવનસી વિવલ્યમસ સટ્રરેસબગ્મના તાલીમ પામરેલા નટો વિશરે લખતાં 
જણાિરે છરે કરે : ‘They act from the inside out. They communicate 
emotions they really feel. They give you a sense of life.’

લી સટ્રરેસબગવે અવભન્ય શીખિિાની તરેની કફલૉસૉફી અંગરે કહરેલું કરે ઍ્ટ-
સ્મ સટકુડ્યોમાં મારા કામમાં બરે બાબતો અગત્યની હતી – ‘Improvisation’ 
અનરે ‘Affective memory’. આ બરે ટકૅવનક પર પ્રભુતિ હાંસલ ક્યા્મ બાદ નટ 
પોતાનરે ફાળરે આિરેલ પાત્રની લાગણીઓનરે અસરકારક રીતરે વ્ય્ત કરી શકરે. 
તરેણરે નટો પાસરે્ી કડકમાં કડક વશસતનો ત્ા પાત્રની મનોિૈજ્ાવનક સચચાઈનાં 
ઊંડાણનો સદા્ય આગ્હ રાખ્યો. વિખ્યાત કફલમકદગદશ્મક ઇવલ્યા કઝાન અવભ-
ન્ય-તાલીમ ક્ષરેત્રરે સટ્રરેસબગ્મના ્યોગદાનનરે અંજવલ આપતાં તરેની આતમક્ામાં 
લખરે છરે : ‘He carried with him the aura of a prophet, a magician, a 
witch doctor, a psychoanalyst, and a feared father of a Jewish 
home... He was the force that held the thirtyodd members of the 
theatre together, and made them permanent.’

હરેિૉલડ–કરિમૅન (1901–1980)  : 

 એક મહાન અમરેકરકન મંચ કદગદશ્મક, ના-
ટ્યકલાના અસાધારણ વિદ્ાન અનરે બહુ 
પ્રવતવષ્ઠત નાટ્યવિિરેચક હતા. િીસ િષ્મની 
ઉંમરરે  તરે પૅકરસ ગ્યા અનરે ત્યાં તરેમણરે 
જ રેવ્િસ કૉપો અનરે મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટરનું 
કામ જો્યું નરે અત્યંત પ્રભાવિત ્્યા. એ 
ગાળામાં તરેમણરે કરચાડ્મ બોલરેસલાવસકી 
પાસરે્ી સટાવનસલાવસકી પદ્ધવતનો ઊંડો 
અભ્યાસ ક્યયો અનરે નાટક ‘બ્ધસ્મ કારામૅ-
ઝોિ’ના કદગદશ્મક જ રેવ્િસ કૉપોના 

સહા્યક તરીકરે કામ કરીનરે અનુભિ મરેળવ્યો.
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1924માં અમરેકરકા પરત આવ્યા બાદ બ્ોડિરેના વ્્યરેટર્ી તરેમનરે સંતોષ 
ન ્્યો. પોતાના જ રેિો જ મત ધરાિતા શરેકરલ રિોફડ્મ અનરે લી સટ્રરેસબગ્મ સા્રે 
તરેમણરે ન્યૂ્યૉક્મમાં ‘ગ્ૂપવ્્યરેટર’ની સ્ાપના કરી. જ રે પછી્ી સટ્રરેસબગ્મના ‘ઍ્ટ-
સ્મ સટકુડ્યો’ના નામરે વિખ્યાત બન્યું. કદગદશ્મક ઇવલ્યા કઝાન, ઍ્ટર માલયોન 
બ્ાનડો અનરે અવભનરેત્રી મરેકરલીન મનરો જ રેિા કલાકારો આ સટકુડ્યોની પ્રોડ્ટસ 
હતાં. 1935્ી 1955 અમરેકરકન રંગમંચ પર ઍ્ટસ્મ સટકુડ્યોનું નામ ખૂબ 
આદર્ી લરેિાતું હતું. હરેરૉલડ ્ લરમૅન લી સટ્રરેસબગ્મના વનકટના સા્ી હતા અનરે 
બંનરેએ સા્રે મળી અવભન્યક્ષરેત્રરે ર્ત ર્તના પ્ર્યોગો ક્યા્મ હતા અનરે તરે સમ્યના 
મહાન અમરેકરકન નટોના તરેઓ પ્રરેરણાસ્ોત બની ગ્યરેલા.

1935માં હરેરૉલડ ્લરમૅનરે વ્લફોડ્મ ઑડરેટસવલવખત ‘Awake and Sing’ 
બહુ સફળતા સા્રે રજૂ ક્યુાં. તરેમણરે કદગદવશ્મત કરરેલ બીર્ં વિખ્યાત નાટકોમાં 
Waiting for Lefty (1935), Caesar and Cleopatra (1925), Paradise 
Lost (1935) All My Sons (1947), Desire Under the Elms (1952) 
િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. The New Republic (1948–1952) અનરે The 
Nation (1953–1980)માં તરેમણરે િષયો સુધી નાટ્યવિિરેચક તરીકરે કામ ક્યુાં.

હરેરૉલડ ્લરમૅનના વચંતનનો સાર એ હતો કરે નાટકનો સમાજ સા્રે સીધો 
સંબંધ છરે. આ અ્્મમાં રંગભૂવમનું સમાજ પ્રત્યરે ઋણ છરે. સમાજ કરે દરેશની 
આપવતિના સમ્યરે જરૂરી પ્રરેરણા મરેળિિા લોકો રંગભૂવમ તરફ નજર માંડી શકરે 
એિી તરેની  પ્રભાિશાળી ઓળખ હોિી જોઈએ. નાટકો દ્ારા પ્રર્ની ખરી 
વનસબત પ્રગટ ્િી જોઈએ. લોકોની આશાઓ, આકાંક્ષાઓ, સમસ્યાઓ, 
સંરષયો િગરેરરે  રંગમંચ પર વ્ય્ત ્ા્ય એ જરૂરી છરે. રંગભૂવમ એ કંઈ રાતનું 
િાળુ કરી સૂઈ જિાના સમ્યની િચચરેના ગાળામાં સમ્ય પસાર કરિાની ફાલતુ 
પ્રિૃવતિ ન્ી. ‘‘Theatre cannot be treated as pastime’. પ્રરેક્ષકો ર્યારરે  
એમના સિાલો અનરે પીડાઓનરે રંગભૂવમ પર પ્રવતવબંવબત ્તા જુએ ત્યારરે  
તરેમનરે જીિન જીિિાની પ્રરેરણા, જુસસો અનરે કદશાસૂચન મળિાં જોઈએ. 20મી 
સદીમાં રંગભૂવમએ એ જ હરેતુ વસદ્ધ કરિાની કોવશશ કરિી જોઈએ જ રે હરેતુ 
ઈશુના જનમ પૂિવેની ગ્ીક રંગભૂવમએ વસદ્ધ ક્યયો હતો. હરેરૉલડ ્લરમૅનરે તરેના 
વનકટના સા્ી લી સટ્રરેસબગ્મના અવભન્ય-કલા પરના પ્ર્યોગો વિશરે કહરેલું : 
‘‘Lee Strasberg is the director of introverted feeling of strong emo-
tion curbed by ascetic control, sentiment of great intensity muted 
by delicacy, pride, fear and shame.’’

l



11
બરે મહાન શોધો 

વીજળી અનરે શ્સનરેમા

વીજળીના પ્કાશની શોધ : 

1879માં ્ૉમસ આલિા એકડસનરે િીજળી્ી ચાલતા પ્રકાશની શોધ કરી. 
કૃવત્રમ પ્રકાશની શોધ્ી વિશ્વભરમાં જબરદસત ્યાંવત્રક રિાંવત આિી ગઈ. 
િીજળીના ગોળાનરે પકરણામરે રાવત્ર પ્રકાવશત ્ઈ ગઈ અનરે તમામ જરૂરી માન-
િપ્રિૃવતિઓ શ્્ય બની. કૃવત્રમ પ્રકાશનાં આગમનના પગલરે સમગ્ માનિજીિ-
નમાં જગંી પકરિત્મન આિી ગ્યું. 19મી સદીના અંત ભાગમાં અમરેકરકાનાં મોટા 
ભાગનાં નાટ્યગૃહોમાં પ્રકાશઆ્યોજન માટરે િીજળીનો િપરાશ શરૂ ્ઈ ગ્યો. 
િીજળીના કૃવત્રમ પ્રકાશની ર્યાં સુધી શોધ નહોતી ્ઈ ત્યાં સુધી નાટકો મોટા 
ભાગરે કદિસના સૂ્ય્મપ્રકાશમાં જ ભજિાતાં. કૃવત્રમ પ્રકાશનાં લાંબો સમ્ય 
ચલાિી શકા્ય તરેિાં પ્રા્વમક ઉપકરણો શોધા્યાં બાદ ધીમરે ધીમરે નાટકો રાત્રરે 
પણ ભજિાિાં શરૂ ્્યાં. રંગમંચ પર સામાન્ય અજિાળું (general 
illumination) પા્રિા કાલાનુરિમરે મીણબતિી, તરેલના દીિા, ગૅસ્ી ચાલતા 
દીિા, લાઇમ-લાઇટ, કરેરોસીન્ી ચાલતા પરેટ્રોમરે્સ, આક્મ-લાઇટ િગરેરરે  િપરાશ-
માં આિતાં ગ્યાં. કૃવત્રમ પ્રકાશમાં નાટક જોિાનો પ્રરેક્ષકોનો આખો અનુભિ જ 
બદલાઈ ગ્યો.

િીજળીના પ્રકાશના આગમનની સા્રે 19મી સદીનો અંત ્તાં સુધીમાં 
રંગમંચ પર સવન્િરેશ, સંગીત, સંિાદો, અવભન્ય, નટોનું હલનચલન િગરેરરે  
વિવિધ રટકોનરે જોડતું પ્રકાશનું એક અવતમહતિનું રટક ઉમરેરા્યું. પ્રકાશનાં 
વિવશષ્ ઉપકરણોની મદદ્ી કલપનાશીલ પ્રકાશઆ્યોજન કરિા પાછળનો 
હરેતુ નાટકનાં ફ્ત બાહ િાતાિરણનરે જ જોિાલા્યક બનાિિાનો નહોતો, પરંતુ 
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પાત્રનાં આંતકરક મનોમં્નનરે અ્િા આખા્ય નાટકની એકંદર અસરનરે ઉપ-
સાિિાનો મનોિૈજ્ાવનક હરેતુ પણ હતો. પ્રકાશના કીવમ્યાગર કલાકસબીઓનરે 
લાગ્યું કરે નાટક માત્ર જોિાની િસતુ ન્ી પરંતુ જોઈનરે માનવસક ભૂવમકાએ અનુ-
ભિિાની િસતુ છરે અનરે વિવિધ ઉપકરણોની મદદ્ી કરા્યરેલ કલપનાશીલ પ્રકા-
શઆ્યોજન પ્રરેક્ષકના આ અનુભિનરે અનરેકગણો તીવ્ર બનાિી શકરે છરે જ રે હકીકત 
આ કસબીઓએ અનરેક પ્ર્યોગોના અંતરે સાવબત કરી આપી.

1903્ી 1913 સુધીમાં િીજળીના દીિાઓ સા્રે તરેના પ્રકાશનું ઇવચછત 
લ્યમાં વન્યંત્રણ કરી શકરે તરે પ્રકારના ‘electric dimmers’ પણ શોધા્યાં. 
(‘ડીમર’ અટલરે પ્રકાશનરે ઇચછરે ત્યારરે  ‘ડીમ’ – એટલરે કરે ઓછો કરી શકરે) 
ડીમરની મદદ્ી રંગમંચ પરનો પ્રકાશ ધારી ગવત્ી િતિોઓછો કરી શકિામાં 
મદદ મળી. નાટક, અવભન્ય, સંિાદ અનરે સંગીતની ગવત સા્રે પ્રકાશની િતિા-
ઓછા ્િાની ગવતનો મરેળ બરેસાડી શકિા્ી નાટકના એકંદર મનોિૈજ્ાવનક 
પ્રભાિની અસર અનરેકગણી િધી જિા પામી. આ ઉપરાંત પ્રકાશના પકરબળરે 
રંગમંચ પરનાં નટો, સવન્િરેશ, િસ્ત્રો, સંગીત િગરેરરે  વિવભન્ રટકોમાં પરસપર 
એકરૂપતા લાિી દીધી.

િીજળીના પ્રકાશરે નાટકની રજૂઆતનરે તરેની પરંપરાગત કૃવત્રમ નાટકી્ય-
તામાં્ી બહાર લાિિામાં પણ બહુ મોટી સહા્ય કરી. રંગમંચ િધુ િાસતવિક 
– realistic બનિા તરફ આગળ િધ્યો. પરંપરાગત રીતરે રંગમંચ પર દશા્મિાતો 
ઝળહળતો પ્રકાશ સહરેજ રે્ય િાસતવિક નહોતો. િાસતવિક જીિનમાં એિો પ્રકાશ 
આપણનરે ્ ્યાં્ય જોિા ન્ી મળતો. કોઈ જ પ્રકાશ પડછા્યા િગરનો કરે પ્રકાશ–
અંધકારના ઓછાિતિા વમશ્ણ િગરનો હોઈ જ શકરે નહીં. િીજળીનાં અિનિાં 
ઉપકરણો આિતાંની સા્રે જ નાટકમાં તરેની િાતા્મ પ્રમાણરે સિાર, સાંજ કરે 
રાતનો સમ્ય રંગમંચ પર દશા્મિિો શ્્ય બન્યો. ગામડાના રરમાં કરે શહરેરના 
દીિાનખંડના પ્રકાશઆ્યોજનમાં પણ મૂળભૂત ફરક સ્ાવપત કરી બંનરેની જુદી 
જુદી િાસતવિકતા દશા્મિિી સરળ બની. મંચ પર ગોઠિિામાં આિતા સરેટસ 
પણ ખાસ પ્રકારનાં પ્રકાશઆ્યોજન િડરે અ્્મસભર અનરે ગવતશીલ બનાિી 
શકા્યા. પ્રકાશની મદદ્ી સરેટસનરે ર્ણરે પોતીકંુ જીિન અનરે ઓળખ મળાં. 
સૌ્ી િધુ સહા્ય તો ત્યારરે  મળી કરે ર્યારરે  પહરેલિહરેલી િાર કડઝાઇનરો અનરે 
કદગદશ્મકોનરે ભાન ્્યું કરે નાટકનો એકંદર મનોિૈજ્ાવનક ‘મૂડ’ ઊભો કરિામાં 
અ્િા ઇવચછત િાતાિરણ સજ ્મિામાં અમુક પ્રકારનું પ્રકાશઆ્યોજન કરેટલું બધું 
મદદરૂપ ્ઈ શકરે છરે! રંગમંચ પર બરે પ્રકાશિતુ્મળમાં રહરેલ બરે પાત્રોની વભન્ 
વભન્ માનવસક વસ્વતનરે સમાંતર રીતરે ઉપસાિિામાં પણ આ આધુવનક પ્રકાશ-
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-વન્યોજન કરેટલું િરદાનરૂપ સાવબત ્ઈ શકરે છરે તરેની કલાકારો તરેમજ પ્રરેક્ષકો 
– સૌનરે ગાઢ પ્રતીવત ્ઈ.

િીજળીના દીિાની શોધ જ રે રીતરે વનસગ્મિાદી રંગભૂવમનરે અમુક અ્્મમાં 
મદદગાર સાવબત ્ઈ તરેિી જ રીતરે તરેનો અંત લાિિામાં પણ કારણભૂત બની. 
તરેના આગમન્ી વબનવનસગ્મિાદી રંગભૂવમનો વિકાસ પણ તરેજ બન્યો. અિનિા 
પ્રકાશ-આ્યોજનની મદદ્ી વબનવનસગ્મિાદી નાટકો લખિા–ભજિિાની 
અઢળક પ્રરેરણા 20મી સદીના આરંભમાં રંગમંચના કલાકારોનરે મળી. તરેના્ી 
રંગમંચકલાનરે એક ‘Composite Art Work’ (સં્યોવજત કલાસજ ્મન) બનાિ-
િાનું સંગીતજ્ િાગ્નરનું સિ્પન સાકાર ્્યું જ રેનરે તરે પોતાના જીિનકાળ દરવમ-
્યાન અમલી નહોતો બનાિી શ્્યો.

‘સં્યોવજત કલાસજ ્મન’ અંગરેનો વસદ્ધાંત એ પ્રવતપાકદત કરરે  છરે કરે નાટકમાં 
સમા્યરેલી તમામ કલાઓ – ભાષા, સાકહત્ય, કાવ્ય, અવભન્ય, ગીત, સંગીત, 
સવન્િરેશ િગરેરરેનરે એિી રીતરે સં્યોજિામાં આિરે કરે જ રેમાં્ી આગિું અખંડ કલા-
સિરૂપ પ્રગટ ્ા્ય. સૌપ્ર્મ િાર વસિસ સટરેજ-કડઝાઇનર એડૉલફ એવપ્યાનરે 
િીજળીના દીિાનરે કારણરે રંગમંચ પર કલપનાશીલ પ્ર્યોગો હા્ ધરિાની 
કદશામાં અસીમ સંભાિનાઓ નજરરે  પડી. એવપ્યાએ આપરેલ મોટો પદા્્મપાઠ 
એ છરે કરે કદગદશ્મક અનરે કડઝાઇનરનું સૌ્ી મહતિનું કા્ય્મ – ‘artistic unity’ 
– ‘કલાતમક એકતા’નું છરે. તરેણરે ર્યારરે  વસ્ર સપાટ ઊભરેલા વદ્પકરમાણી 
ચીતરરેલાં વચત્રપટોની આગળ હરતાફરતા વત્રપાકરમાણી જીિંત નટોનરે જો્યા 
ત્યારરે  તરેનરે કંઈક ભારરે  વિવચત્ર અનરે વિસંિાદી લાગ્યું. રંગમંચ પરના એ સમગ્ 
દૃશ્યની એકંદર એકતા–અવખલાઈ તરેનરે ખંકડત તરેમજ આંખોનરે જોિી ન ગમરે 
તરેિી અ-સુંદર (unaesthetic) લાગી. આ વિષ્ય પર િધુ નરે િધુ વચંતન કરતાં 
એવપ્યાનરે સમર્્યું કરે ર્યાં સુધી રંગમંચ પરનાં તમામ છૂટાં છૂટાં રટકો – 
સવન્િરેશ, સર્િટ માટરેની ચીજિસતુઓ, પ્રકાશ, પ્રકાશના રંગો, સંગીત, નટની 
કરિ્યાઓ િગરેરરે  િચચરે પરસપર અ્્મપૂણ્મ સંકલન ન સાધીએ ત્યાં સુધી તરેની એક 
અખંડ – સમગ્ત્યા– અસરકારક છબી ઉપસાિી શકાતી ન્ી.

વસનરેમા : 

િાસતિિાદ પર પ્રભાિ પાડનારી બીજી વનણા્મ્યક શોધ વસનરેમાની હતી. 
19મી સદીના છરેલા દા્યકામાં શોધા્યરેલ ‘વસનરેમૅટોગ્ાફ’ 20મી સદીમાં 
વસનરેમાના સંપૂણ્મ આવિષકાર તરફ દોરી ગ્યો. શરૂશરૂમાં તો રણાનરે એિું લાગ્યું 
કરે 20મી સદીની ભાવિ નાટ્યકલા હિરે વસનરેમા રૂપરે જ વિકાસ પામશરે. મૂંગી 
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કફલમોના એ જમાનામાં પણ લોકો આિો અવભપ્રા્ય આપતાં ખચકા્યા નહોતા. 
ત્યાર બાદ બોલતી કફલમો શરૂ ્્યાનરે હજુ દા્યકો પણ પૂરો નહોતો ્્યો ત્યાં 
તો જ રે જ રે લોકોએ વસનરેમા પ્રત્યરે અગાઉ વતરસકાર દાખિરેલો તરેઓ પણ રંગમંચ 
પરના હાલતા-ચાલતા જીિંત નટનરે મુકાબલરે વસનરેમાનરે ઉતસાહપૂિ્મક રંગભૂવમનું 
અનુગામી ગણિા લાગ્યા. આના પ્રમાણ તરીકરે વિખ્યાત નાટ્યકાર કકલફૉડ્મ 
ઑડરેટસ બ્ોડિરે છોડી હોવલિૂડ પ્ર્યાણ કરી ગ્યો. તરેણરે કદાચ માની લીધું કરે 
‘Drama became a thing of the past and the future belonged to the 
motion picture.’

અમરેકરકાની ‘્યૅલ ડ્રામા સકૂલ’ના પ્રો. ઍલાકડ્મસ વનકૉલરે વસનરેમા અનરે 
રંગમંચ િચચરેના સંબંધ અંગરે સૂક્મ વિશ્રેષણ ક્યુાં છરે. તરે કહરે છરે કરે ‘વસનરેમાની 
શૈલીમાં વનસગ્મિાદ (naturalism) દરેખીતો છરે. એટલરે સિાભાવિક છરે કરે રંગભૂ-
વમએ હિરે પોતાની અલગ ઓળખ ઊભી કરિા વબનવનસગ્મિાદી (non-
-naturalistic) જ બનિું પડશરે. કારણ કરે એ જ હિરે તરેની આગિી વિશરેષતા 
બની શકરે. િાસતિિાદી જગતનાં ્ય્ા્્મ આલરેખન પર વસનરેમાનું એટલું નક્ર 
પ્રભુતિ છરે કરે તરેની તુલનામાં ગમરે તરેટલું િાસતિિાદી નાટક પણ તુચછ, કૃવત્રમ, 
અસિીકા્ય્મ અનરે અસંગત લાગ્યા વિના નહીં રહરે. અનરે જ રેમ જ રેમ િાસતિલક્ષી 
વસનરેમા વિકાસ સાધતું જશરે તરેમ તરેમ રંગભૂવમનરે ‘life-like’ or ‘slice of life’ 
કહરેિી એક નરી બનાિટ અનરે દંભ જ બની રહરેશરે. આમ છતાં પણ જો રંગભૂવમ 
વનસગ્મિાદનરે જ પૂિ્મિત્ િળગી રહરેિાનો આગ્હ ચાલુ રાખશરે તો તરે ર્તરે જ 
પોતાનો અંત નોતરશરે.’

અમરેકરકામાં વસનરેમાનાં આરંભનાં િષયોમાં આ પ્રકારની ર્હરેરખબર 
છપા્યરેલી : ‘પ્રરેક્ષકો, વસનરેમા જોિા ર્ઓ ત્યારરે  તમારી ર્તનરે પૂરરેપૂરી છૂટી મૂકી 
દો. મગજનરે શ્મ આપિાનું છોડી દો. વસનરેમા તમનરે તમારા નાનકડા સંકુવચત 
જગતમાં્ી મુ્ત કરી કોઈ વિશાળ અદભુત કલપના-પ્રદરેશમાં લાિી મૂકરે છરે. 
તમરે રોજબરોજનાં બીબાંઢાળ અવસતતિનાં પીંજરામાં્ી બહાર આિી ર્ઓ 
છો! ફ્ત એક સાંજ પૂરતું – એ શુષક નીરસ અવસતતિ્ી પલા્યન!’

પ્રસતુવતના વિષ્ય કરે હરેતુ સંદભવે આ કોઈ રીતરે ઝોલાનો વનસગ્મિાદ ન્ી. 
ખરરેખર તો  સિ્પનદશથી (રોમૅવનટક), રોજબરોજના જીિન્ી દૂરનો આ અનુભિ 
છરે. આ કફલમનો વનસગ્મિાદ છરે. અનરે તરે માધ્યમ્ી નહીં પણ સામાવજક પકરબ-
ળો્ી ઉદભિરે છરે. વસનરેમા એ આપણાં સિ્પનાં અનરે ટોળટ્પપાનું જ એક વિસત-
રણમાત્ર છરે. તરેનો જીિન પર સખત પ્રભાિ પડરે છરે જ રે આ અગાઉ કોઈ જ 
કલાનો નહોતો પડતો. કારણ કરે િાસતિમાં તરેનો પ્રભાિ કલા તરીકરે છરે જ નહીં, 
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પ્રરેક્ષકો પર તરે એક શવ્તશાળી આદરેશ અ્િા િશીકરણ જ રેિું કામ કરરે  છરે. 
આજની સૌ્ી િધુ લોકવપ્ર્ય કલા, એ કફલમોનો પલા્યનિાદી વનસગ્મિાદ છરે. 
પરંતુ આનરે માટરે આપણરે વસનરેમાનરે દોવષત ગણીએ તરે પહરેલાં એ પણ ્યાદ કરી 
લરેિું જોઈએ કરે ભૂતકાળમાં ્યુવજન સરિાઇબ અનરે વિ્ટર સારદૉઉ જ રેિા નાટ્ય-
કારોએ પણ આિાં જ પલા્યનિાદી નાટકો સજ વેલાં. એટલરે કોઈ પણ માધ્યમની 
ટીકા કરે પ્રશંસા કરતી િખતરે આપણરે સૌપહરેલાં એ માધ્યમ કોનરે પ્રા્વમકતા 
આપરે છરે અનરે એ માધ્યમની અસલી તાકાત શું છરે એ બરે િચચરેનો ભરેદ સમજી 
લરેિો જોઈએ. વસનરેમા જ રેમ રંગમંચ કરતાં િધુ િાસતિિાદી બની શકિાની 
ખાવસ્યત ધરાિરે છરે તરેમ િધુ ‘ફૅનટાવસટક’ બની શકિાની પણ વિશરેષતા ધરાિરે 
છરે. આખરરે  લરેખક–કદગદશ્મકરે જ નક્ી કરિાનું છરે કરે કફલમ-માધ્યમનો તરેઓ કઈ 
રીતરે ઉપ્યોગ કરિા ઇચછરે છરે.

વનસગ્મિાદના વિરોધીઓએ એક િખતરે એિી પણ બુમરાણ મચાિરેલી કરે 
જીિનની અસલી િાસતવિકતા જોિી હો્ય તો પ્રરેક્ષકોએ નાટ્યગૃહોમાં જિાની શી 
જરૂર, તરેમની આસપાસના િાસતવિક જગત પર જ નજર કરી લરે! પરંતુ તરેના 
પ્રવતભાિ રૂપરે ઝોલાએ વનસગ્મિાદ અંગરેનો ખુલાસો કરતાં પહરેલાં સિ્યં કલાની 
જ વ્યાખ્યા કરતાં કહરેલું કરે, ‘a part of life seen through temperament’ 
પણ એમાં તરેણરે શરતો મૂકરેલી, ‘there is art only if the material of life is 
selected and intelligently arranged. Such arrangement is of course 
artificial. It imposes form on the formless.’ આમ કલાની સમજણનો 
આધાર આપણી આસપાસનાં તથ્યોની ્ય્ા્્મ સમજણ પર છરે.

20મી સદીના બીર્ દા્યકા પછી િાસતિિાદ્ી િરેગળા જિાનો ખ્યાલ 
િધુ બળિતિર ્તો ચાલ્યો છરે. સૌનરે લાગ્યું છરે કરે દુવન્યાભરમાં ભલરે આજ રે પણ 
િાસતિિાદી રંગભૂવમ જ સામાન્ય પ્રરેક્ષકોમાં લોકવપ્ર્યતા ધરાિતી હો્ય, પણ 
ખરરેખરમાં વસનરેમાનાં આગમન બાદ રંગમંચ પર િાસતિિાદ સજ ્મિાની મહરેનત 
કરિા પાછળ હિરે કોઈ જ વિશરેષ હરેતુ કરે કલા રહાં ન્ી. અહીં નાટકનરે એક 
કલાના અલગ માધ્યમ રૂપરે જોિા અનરે વિકસાિિાની િાત છરે. રવશ્યાના મૅ્યર-
હૉલડ, તૈરિ, જમ્મનીના બ્રેખત, ઑવસટ્ર્યાના મરે્સ રરેનહાટ્મ િગરેરરેએ િાસતિિાદી 
રંગભૂવમનરે બદલિામાં બહુ રિાંવતકારી ્યોગદાન આ્પ્યું છરે.

રણાની એિી પણ દલીલ છરે કરે રંગભૂવમએ કદી િાસતિિાદી દૃવષ્કોણ ન 
છોડિો જોઈએ. કારણ કરે કફલમો જ રે રીતરે અસલ િાસતિિાદ સજ વે છરે તરેિી રીતરે 
કલપનાતીત ફૅનટસીઝ સજ ્મિા માટરે પણ એટલી જ સમ્્મ છરે. અનરે કફલમોમાં 
દશા્મિાતી ફૅનટસીઝ નાટકોમાં લાિિાનું વિચારીએ તો રંગમંચની રણીબધી 
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મ્યા્મદાઓ બાધારૂપ બની શકરે તરેમ છરે. વસનરેમા કાવ્યાતમક ફૅનટસી દરેખાડી શકરે 
છરે, ગમરે તરેટલી વિકવસત ટકૅવન્સ અનરે સપરેશ્યલ ઇફરે્ટસનો ઉપ્યોગ કરી શકરે 
છરે. માઇરિોફોનસ અનરે સાઉનડ રરેકૉકડાંગઝની મદદ્ી નટનો અિાજ અનરે ગીત-
સંગીતના ગમરે તરેિા સૂક્મ-જકટલ પ્ર્યોગો કરી શકરે છરે. સાર એટલો જ કરે નાટ્ય-
કલા બંનરે માધ્યમ પર સંભિ બની શકરે છરે – કફલમ ત્ા રંગમંચ પર માનિઅ-
નુભિની સાચુકલી ક્ા સાચુકલી શૈલીમાં રજૂ ્ઈ શકરે છરે. બંનરેમાં માત્ર જરૂર 
છરે બંનરે માધ્યમોની આગિી વિશરેષતા અનરે મ્યા્મદાઓનરે સારી રીતરે ર્ણતા 
કુશળ કલાકારસજ ્મકોની.

l



12
સરેટસ-રાઇટસના કરાકસબીઓ

(1) ઍડૉલફ એશ્પષ્યા (1862–1928) :

Adolphe Appia : 19મી સદીના પૂિા્મધ્મમાં 
પ્રકાશ તરેમજ કડઝાઇનના બરે અજોડ ર્દુગરો 
ગૉડ્મન રિરેગ–એવપ્યાની જોડીએ રંગભૂવમમાં મોટી 
રિાંવત આણી. તરે ગાળામાં આ બંનરેએ ‘New 
Stagecraft’(નિા રંગમંચકલા-કસબ)ની 
રિાંવતકારી વિભાિનાનો જબરદસત પ્રસાર ક્યયો. 
સવન્િરેશ એટલરે કરે સરેટ-કડઝાઇન અનરે પ્રકાશવન-
્યોજન એટલરે કરે નાટકોમાં કરિામાં આિતી લા-
ઇટ-કડઝાઇન, બંનરે ક્ષરેત્રોમાં ્યાંવત્રક તરેમજ કલપ-
નાશીલ પ્રકારના ઐવતહાવસક ફરેરફારો લાિનારા 

બરે મહાન કડઝાઇનરો હતા ઍડૉલફ એવપ્યા અનરે ગૉડ્મન રિરેગ. બંનરેએ ્યુરોવપ્યન 
નાટક-કંપનીઓની પરંપરાગત વસવનક કડઝાઇનસનરે સદંતર નકારી કાઢી.

એવપ્યાએ કહું કરે ‘રંગભૂવમનાં મુખ્ય’ પાંચ કલારટકો છરે – મંચ(floor), 
સવન્િરેશ (setting), તરેમાં હરતોફરતો નટ (moving actor), ધિવન (sound : 
સંિાદ અનરે સંગીત), અનરે ખાલી અિકાશ (space). પ્રકાશની મદદ િડરે આ 
તમામ રટકોમાં એકતા સાધી શકા્ય છરે. ‘Light unifies all the stage 
elements.’ કૃવતના આંતકરક સતિનરે, અંતરતમ ભાિો અનરે લાગણીઓનરે 
પ્રભાિકારી ઢબરે ઉપસાિિામાં પ્રકાશ બહુ મોટો ભાગ ભજિરે છરે. 1900 પછી 
મૅ્સ રરેનહાટ્મની મહાન પ્રસતુવતઓમાં એવપ્યાનું પ્રદાન ઐવતહાવસક હતું.

એક સપાટ મંચ પર વત્રપકરમાણી નટ ઊભો રહીનરે અવભન્ય કરરે  અનરે 
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તરેની આસપાસ ચીતરરેલા િાસતિિાદી પકરિરેશની ભ્મણા સજ ્મતાં વદ્પકરમાણી 
વચત્રપટો (painted sceneries with illusionery perspectives) લટકતાં 
હો્ય તરે આખી્ય િાત તરેમણરે બરેહૂદી, અિાસતવિક અનરે અસિીકા્ય્મ ર્હરેર કરી. 
રંગમંચ પરનાં એ સમગ્ દૃશ્યની એકંદર એકતા અવખલાઈ તરેનરે તૂટરેલી તરેમજ 
આંખોનરે જોિી ન ગમરે તરેિી–અ-સુંદર unaesthetic લાગી. આ વિષ્ય પર િધુ 
નરે િધુ વચંતન કરતાં એવપ્યાનરે સમર્્યું કરે ર્યાં સુધી રંગમંચ પરના તમામ છૂટા 
છૂટા રટકો - સવન્િરેશ, સર્િટ માટરેની ચીજિસતુઓ, પ્રકાશ, પ્રકાશના રંગો, 
સંગીત, નટની કરિ્યાઓ િગરેરરે  િચચરે પરસપર અ્્મપૂણ્મ સંકલન ન સાધીએ ત્યાં 
સુધી તરેની એક અખંડ - સમગ્ત્યા - અસરકારક છબી ઉપસાિી શકાતી ન્ી. 
આ બંનરેના ચચા્મસપદ વિચારો તરેમણરે લખરેલાં પુસતકો અનરે સામવ્યકોમાં પ્રવસદ્ધ 
્્યા અનરે આિતા નિા ્યુગના ‘નિા રંગમંચકલા-કસબ’નો મુખ્ય આધાર 
બન્યા. તરેમનો મંત્ર હતો – ‘A stagecraft of simplification and suggestion’ 
(સાદો અનરે સાંકરેવતક રંગમંચ-કસબ).

એવપ્યાનો એિો મત હતો કરે સાદા, સાંકરેવતક સરેટ તરેમજ તરેની જોડરે અમુક 
ખાસ કદશા તરફ્ી ફેંકાતા પ્રકાશની મદદ્ી િધારરે  અસરકારક પકરણામ 
લાિી શકા્ય છરે. એટલરે એવપ્યાએ તખતા પર ચીતરરેલા પડદા અનરે ફલૅટસનરે 
સ્ાનરે વત્રપકરમાણી (three dimensional) વપલસ્મ, (કૉલમસ-્ાંભલા). ્પલૅટફૉ-
મસ્મ, રરે મ્પસ (ઢાળિાળા ્પલૅટફૉમસ્મ), સટરે્પસ (પગવ્્યાં) િગરેરરે્ી રચરેલાં સુસપષ્ 
રરેખાતમક (graphical) માળખાંનો સાિ નિો કલપનાશીલ વિચાર રજૂ ક્યયો. 
સવન્િરેશનો એક મૌવલક, ્યુગિતથી ખ્યાલ વ્ય્ત ્્યો. ઊભી-આડી, ઊંચી-
-નીચી રરેખાઓનું િૈવિધ્ય ધરાિતાં આ માળખાંઓ (Horizontal and Vertical 
Structures) પર ખાસ કદશા અનરે ખૂણરે્ી ફેંકિામાં આિતા પ્રકાશની મદદ્ી 
સટરેજ પર કોઈ અજબનું િાતાિરણ સર્્મતું સૌએ પહરેલી િાર જો્યું અનરે તરે સા્રે 
જ વિશ્વરંગભૂવમ પર મંચસરર્નરે ક્ષરેત્રરે જબબર રિાંવત આિી.

ઍડૉલફ એવપ્યાએ તરેની પ્રકાશની વિવશષ્ કલાની પ્રરેરણા ‘છા્યા-પ્ર-
કાશ’ની ટકૅવનક્ી વચત્ર સજ ્મતા 17મી સદીના રરે મબ્ાં અનરે અન્ય ડચ વચત્રકારો 
ત્ા તરેના સમ્યના કૉબટ્મ, વમલરેટ અનરે દૌવમ્યૅર જ રેિા મહાન વચત્રકારોનાં િા-
સતિિાદી ઢબરે તૈ્યાર કરા્યરેલ વચત્રોમાં્ી મરેળિરેલી. આ કલાકારોનાં તમામ 
રંગવચત્રોમાં છા્યાપ્રકાશની અનુપમ ગૂં્ણી જોિા મળરે છરે. સટરેજ-લાઇકટગંમાં 
રસ લરેતા દરરેક કલાકારરે  નાટકોમાં લાઇટ-કડઝાઇનની ખૂબીઓ સમજિા માટરે 
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આ વચત્રકારોની કલાનો ઊંડો અભ્યાસ કરિો જોઈએ. ર્યારરે  િીજળીનો પ્રકાશ 
નહોતો શોધા્યો ત્યારરે  આ કલપનાશીલ વચત્રકારોએ તરેમનાં વચત્રોનરે િાસતિિાદી 
ઉઠાિ આપિા તરેમજ રરેરી નાટ્યાતમક અસરો સજ ્મિા કુદરતી પ્રકાશ અ્િા 
કોકડ્યું, મીણબતિી, મશાલ કરે ફાનસ જ રેિા પ્રકાશના સ્ોતોની મદદ્ી છા્યા-પ્ર-
કાશની તરકીબના પ્ર્યોગો કરરેલા. આ વચત્રોમાં જો તમરે ધ્યાન્ી જોશો તો પ્રકા-
શના સ્ોત (source of light)ની કદશા કરે ખૂણા (angle) તમરે આસાની્ી શોધી 
શકશો.

એવપ્યાના સમ્યમાં નાટકોની મંચસરર્માં બહુ બધી વિગતો ભરિામાં 
આિતી હતી. તરેમાં્ય ઐવતહાવસક નાટકોમાં તો પાર િગરનો ઠાઠમાઠ નરે ભભકો 
ઊભો કરિામાં આિતો હતો. પછી્ી બૉ્સ-સરેટ દાખલ ્્યો. તરેમાં પણ વનસ-
ગ્મિાદની પ્રરેરણા્ી ર્તર્તની રરિખરી, ફવન્મચર, બારીઓ પર પડદા, ભીંત 
પરનું સુશોભન િગરેરરે્ી સટરેજ ભરી દરેિામાં આિતું હતું. એડૉલફ એવપ્યાએ 
મંચસર્િટના આ બરેહૂદા વનર્્મક ઠઠારાનરે િાકહ્યાત કહીનરે ફગાિી દીધો અનરે 
દૃશ્યરચનાની સાદાઈની કહમા્યત કરી. તરેણરે કહું કરે પ્રરેક્ષકો ર્ણરે જ છરે કરે 
રંગમંચ પર તરેઓ સાચરેસાચી વજદંગી ન્ી જોઈ રહા પણ ફ્ત નાટક જોઈ 
રહા છરે. એટલરે સચચાઈના નામરે તરેઓનરે ભ્વમત કરિા આટલી બધી જહરેમત 
ઉઠાિિાની વબલકુલ જરૂર ન્ી. તરેમાં ્્યાં્ય કલા ન્ી. નાટકમાં ચીજિસતુઓ 
કરતાં નાટકનો કરેનદ્રિતથી ‘મૂડ’ અનરે તરેનરે અનુરૂપ િાતાિરણ સજ ્મિાં િધારરે  
જરૂરી છરે. અનરે આ કા્ય્મ સાદા, સાંકરેવતક સરેટ તરેમજ તરેની જોડરે અમુક ખાસ 
કદશા તરફ્ી ફેંકાતા પ્રકાશ (directional light)ની મદદ્ી િધારરે  પ્રભાિશા-
ળી રીતરે કરી શકા્ય છરે. 

ઍડૉલફ એવપ્યા સંગીતજ્ કરચાડ્મ િાગ્નરનો વસિસ-વશષ્ય હતો. તરે િાગ્નર 
ઑપરેરા માટરે તૈ્યાર કરરેલી અનરેક વસવનક-કડઝાઇનસ માટરે ર્ણીતો ્્યો. તરે 
માનતો કરે સમ્ય (time) અનરે સ્ળ (space) સંદભવે નટ અનરે સવન્િરેશના પા-
રસપકરક સંબંધનરે ઉપસાિિા માટરે જ રેટલો પ્રકાશ જરૂરી છરે એટલી જ છા્યા 
(અંધકાર) પણ જરૂરી છરે. િાગ્નરના ઑપરેરામાં એવપ્યા પ્રકાશની કદશા, 
પ્રકાશની માત્રા અનરે (વજલરેકટન પરેપરની મદદ્ી બનાિરેલ) પ્રકાશના રંગો િડરે 
ચાર પ્રકારની અસરો જનમાિી શ્્યો : ‘dazzling sunlight’, ‘blood-red 
light of sunset’, ‘twilight’ અનરે ‘hazy darkness.’

એવપ્યાએ કહું કરે પ્રકાશની મદદ્ી ઑપરેરામાં પ્રકાશના બદલાતા રહરેતા 
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સ્ોતની મદદ્ી પાત્ર કરે રટનાની ભીતર રહરેલ આંતકરક નાટ્યાતમક ક્ષણો રરેરી 
બનરે છરે. તરેમજ સંગીતની સૂરાિવલ બદલિા્ી પ્રકાશમાં ્તું પકરિત્મન પ્રરેક્ષકોનરે 
પ્રમતિ લાગણીઓનો ઊંડો અનુભિ કરાિરે છરે. સંગીતના સૂરો, પ્રકાશની તીવ્રતા, 
તરેમાં િપરાતાં રંગો અનરે પ્રકાશના સ્ોત ગોઠિિાની ખાસ જગ્યાઓ નાટકનાં 
િાતાિરણ ત્ા મૂડનરે વનવચિત િળાંક આપિામાં અત્યંત મદદરૂપ નીિડરે છરે. તરેનું 
એક જ ઉદાહરણ જુઓ : નાટક ‘Faust’માં રંગમંચ પર ઊભરેલી માગા્મકરટાની 
ઉપર ઝળૂંબી રહરેલો ગૉવ્ક સ્ાપત્યશૈલીનો માત્ર એક ્ાંભલો સામરે બરેઠરેલ 
પ્રરેક્ષકોની કલપનામાં ભૌવતક િાસતવિકતા અનરે ચચ્મની આધ્યાવતમક શવ્ત બંનરે 
સજી્મ શકિાનરે સમ્્મ બની શકરે છરે.

ઍડૉલફ એવપ્યા અનરે ગૉડ્મન રિરેગની કડઝાઇનસ પાછળ મુખ્યતિરે પ્રતીકિાદ 
(symbolism) હતો. તરેમણરે વિચા્યુાં કરે નાટક આખરરે  ‘make believe’ની કલા 
છરે. તરેમાં સરેટ પર પાર િગરની વબનજરૂરી ચીજો કરે વિગતો ખડકી દરેિાની 
વબલકુલ આિશ્યકતા ન્ી. 

એવપ્યાનો એિો મત હતો કરે સાદા, સાંકરેવતક સરેટ તરેમજ તરેની જોડરે અમુક 
ખાસ કદશા તરફ્ી ફેંકાતા પ્રકાશની મદદ્ી િધારરે  અસરકારક પકરણામ 
લાિી શકા્ય છરે. એટલરે એવપ્યાએ તખતા પર ચીતરરેલા પડદા અનરે ફલૅટસનરે 
સ્ાનરે વત્રપકરમાણી (three-dimensional) વપલસ્મ, (કૉલમસ–્ાંભલા) ્પલૅટફૉ-
મસ્મ, રરે મ્પસ (ઢાળિાળા ્પલૅટફૉમસ્મ), સટરે્પસ (પગવ્્યાં) િગરેરરે્ી રચરેલાં સુસપષ્ 
રરેખાતમક (graphical) માળખાનો સાિ નિો કલપનાશીલ વિચાર રજૂ ક્યયો. 
સવન્િરેશનો એક મૌવલક, ્યુગિતથી ખ્યાલ વ્ય્ત ્્યો. ઊભી-આડી, ઊંચી-
-નીચી રરેખાઓનું િૈવિધ્ય ધરાિતાં આ માળખાંઓ (Horizontal and Vertical 
Structures) પર ખાસ કદશા અનરે ખૂણરે્ી ફેંકિામાં આિતા પ્રકાશની મદદ્ી 
સટરેજ પર કોઈ અજબનું િાતાિરણ સર્્મતું સૌએ પહરેલી િાર જો્યું અનરે તરે સા્રે 
જ વિશ્વરંગભૂવમ પર મંચસરર્નરે ક્ષરેત્રરે રિાંવત આિી.

એવપ્યાએ મુખ્યતિરે ત્રણ પ્રકારની લાઇટસ તારિી આપી : ‘diffused 
light,’ જ રે અવભન્ય માટરેની જગ્યાનરે પ્રકાવશત કરરે , ‘creative light’ જ રે મંચ 
પર અ્્મસભર પ્રકાશ અનરે છા્યાની નાટ્યાતમક ભાતો ઉપસાિરે અનરે જ રેના્ી 
રંગમંચ પરની સૃવષ્ વત્રપકરમાણી નજરરે  ચડરે. ત્રીજી ‘painted light’, જ રેમાં 
વસવનક કલાકારરે  મંચ પર ગોઠિરેલી સીનરેરીઝ પરનું વચત્રકામ છા્યા-પ્રકાશની 
ટકૅવનક્ી ક્યુાં હો્ય કરે જ ર્ે ી મંચ પરનો પ્રકાશ, પાછળ રાખરેલી સીનરેરીમાં 
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દરેખાતા પ્રકાશ સા્રે સુસંગત લાગરે. એવપ્યાએ પહરેલી િાર ધૂંધળો (blurred) 
પ્રકાશ અનરે ચોખખો (defined) પ્રકાશ, સપાટ (flat) પ્રકાશ અનરે વત્રપકરમાણી 
(three-dimensional) પ્રકાશ, ફલડ-લાઇટ (ચોતરફ ફરેલાઈ જતી) અનરે સપૉટ-
લાઇટ (ખાસ વિસતાર પૂરતી મ્યા્મકદત), એિું રંગમંચ-પ્રકાશનું િગથીકરણ ક્યુાં. 
તરેણરે આ કૃવત્રમ પ્રકાશનરે આડરે જુદા જુદા રંગના વજલરેટીન પરેપસ્મ મૂકીનરે રંગ 
રંગના પ્રકાશની મરેળિણી્ી કરેિું પકરણામ હાંસલ કરી શકા્ય છરે તરે માટરેના 
પ્ર્યોગો ક્યા્મ.

એવપ્યાનાં કા્ય્મ અનરે તરેની વ્્યરીની અગત્ય એટલા માટરે છરે કરે એવપ્યા એ 
સમ્યગાળામાં સકરિ્ય બનરેલો ર્યારરે  િીજળીની મદદ્ી શોધા્યરેલો પ્રકાશ હજુ 
તરેના વિકાસની પ્રા્વમક કક્ષાએ હતો. બીજુ ંકારણ એ પણ છરે કરે એવપ્યા એક 
મહાન દ્રષ્ા હતો. તરે પોતાનાં અનરેક કા્યયો અનરે તારિરેલા વસદ્ધાંતોની આગિી 
સંકલપનાઓ તરેમજ તાવતિક અ્યો બીર્ઓનરે સમર્િી શકિાનરે તરેમજ ભાવિ 
પરેઢી માટરે નોંધતા જિાનરે સમ્્મ હતો. દુવન્યાભરના કદગદશ્મકો અનરે કડઝાઇન-
રોએ ઍડૉલફ એવપ્યાના કામમાં્ી ખૂબ પ્રરેરણા ઝીલી. 

(2) ગૉડ્જન ક્રરેગ (1872–1966) 

 Edward Gordon Craig : આ જ અરસામાં 
રંગભૂવમ પર એિા જ એક બીર્ ‘વજવન્યસ’નો 
પ્રિરેશ ્્યો – મહાન અવભનરેત્રી ઍલન ટરેરીનો 
અસાધારણ કલાસૂઝ ધરાિનાર પુત્ર એડિડ્મ 
હૅનરી ગૉડ્મન રિરેગ – ર્ણરે એવપ્યાનો ‘Spiritual 
Brother’ હતો. તરેણરે અિનિા સરેટ અનરે 
પ્રકાશના સુંદર અદભુત પ્ર્યોગો ક્યા્મ. રંગભૂ-
વમના કલાકારોનરે તરેણરે કહું કરે લાઇટ-કડઝાઇન 
કરતાં પહરેલાં નાટકના અંતરસતિ(Inner 
substance)નો તરેમજ તરેનરે વ્ય્ત કરતા સરેટની 

ખૂબીઓનરે ચોકસાઈપૂિ્મક ધ્યાનમાં લરેિી જોઈએ. રિરેગ ભારપૂિ્મક ્યાદ અપાિરે છરે 
કરે ‘Beauty without any meaning and context has no place in 
theatre’. રંગમંચ પરની આ મુખ્ય બરે કલા અ્િા હુન્ર (સરેટસ અનરે લાઇટસ) 
નાટ્યકારની કલમ અનરે નટના અવભન્ય જ રેટલી જ મહતિની છરે. કડઝાઇનરોએ 
નાટકનાં હાદ્મનરે પકડિાનું છરે. નાટકના એકંદર ભાિ અનરે િાતાિરણ(mood 
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and atmosphere)નરે અનુરૂપ સરેટ અનરે લાઇટ ગોઠિિાનાં છરે. ગૉડ્મન રિરેગરે 
તમામ કદગદશ્મકો અનરે કડઝાઇનરોનરે ભારપૂિ્મક જણાવ્યું કરે રંગમંચ પર ચોકસા-
ઈપૂિ્મકની પૂણ્મ િાસતવિકતા દશા્મિિાની કોઈ જરૂર ન્ી. કારણ કરે ‘વ્્યરેટર’ એ 
માટરેની કલા જ ન્ી!

ગૉડ્મન રિરેગરે નાટકની મંચસરર્(સરેટ-કડઝાઇન)નરે લગતા અનરેક વસદ્ધાંતો 
(theories) તારિતાં પુસતકો અનરે લરેખો લખ્યાં. 1903માં ગૉડ્મન રિરેગરે તૈ્યાર 
કરરેલી શરૂ શરૂની કડઝાઇનસ તરેની માતાની ઍવ્ટગં કંપની લંડન ‘ઇવમપકર્યલ 
વ્્યરેટર’ માટરે હતી. તરેની કડઝાઇનસના 1902માં ગોઠિા્યરેલા પ્રદશ્મનરે તરેમજ તરેનાં 
પુસતક ‘The Art of the theatre’ની પ્રવસવદ્ધએ તરે કાળરે ચોતરફ ખળભળાટ 
મચાિી દીધો અનરે રિરેગનું નામ આખા્ય ્યુરોપમાં ર્ણીતું ્ઈ ગ્યું. એવપ્યાની 
જ રેમ તરેણરે પણ સપાટ વનજી્મિ દરેખાતા રંગમંચ(સટરેજ ફલોર)ના વનરસ દરેખાિનરે 
નકારી કાઢો અનરે આડા તરેમજ ઊંચા-નીચા ્પલૅટફૉમસ્મ, પગવ્્યાં, ઢાવળ્યા(રરે -
મ્પસ), ઊભા ્ાંભલા િગરેરરે  દાખલ ક્યાાં. તરેણરે અનરેક પ્રકારના પ્રતીકિાદી સરેટસ 
કડઝાઇન ક્યા્મ અનરે બનાવ્યા. 1908માં આઇસાડૉરા ડકંનરે રિરેગનો પકરચ્ય સટા-
વનસલાવસકી જોડરે કરાવ્યો અનરે પકરણામરે રિરેગનરે રવશ્યામાં ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ 
તરફ્ી ‘હૅમલરેટ’ની સરેટસકડઝાઇન કરિાનું આમંત્રણ મળું, ગૉડ્મન રિરેગરે સટાવન-
સલાવસકી જોડરે સરન ચચા્મઓ બાદ ‘હૅમલરેટ’ માટરે આમતરેમ ખસી શકતા પડદા-
ઓ(movable screens)ની મદદ્ી કલપનાશીલ સરેટ બનાવ્યો.

રિરેગનરે લાગરેલું કરે તરેના સમ્યમાં જોિા મળતા િાસતિિાદમાં રણીબધી 
મ્યા્મદાઓ હતી. પકરણામરે તરે સવન્િરેશ-રચનામાં આમૂલ પકરિત્મન લાિિા તરફ 
િળો અનરે કડઝાઇન સંબંધી નિા વસદ્ધાંતો વિકસાવ્યા. રિરેગની કડઝાઇનસ સાદી 
હોિા્ી કલાકારોનરે તરેમની મૂિમરેનટ પર ધ્યાન કરેવનદ્રત કરિું િધારરે  સરળ બન્ંુય 
અનરે પ્રકાશવન્યોજકો પણ નાટકના ‘મૂડ’ અ્િા િાતાિરણ સજ ્મિા પર િધુ 
ધ્યાન આપી શ્્યા. નાટકનાં આંતકરક સતિ પર ધ્યાન કરેવનદ્રત કરિાના હરેતુ્ી 
તરેણરે પોતાની કડઝાઇનસનરે કાવ્યાતમક અનરે સાંકરેવતક (suggestive) સિરૂપ 
આ્પ્યું. રિરેગરે મંચ પરના જુદા જુદા રટકોનરે એકરૂપતા આપતી કડઝાઇન 
(‘unified stage picture’) પર ભાર મૂ્્યો. રંગભૂવમના કડઝાઇનરો પરંપરાગત 
ચોકઠાંમાં્ી બહાર નીકળી અિનિા પ્ર્યોગો કરિા પ્રરેરા્યા. રિરેગરે નિો વિચાર 
આ્પ્યો કરે મંચસરર્ની ઉમદા તરકીબ તરીકરે આપણરે તટસ્ એટલરે કરે કોઈ 
વનવચિત ઓળખ િગરના, ખસરેડી શકા્ય તરેિા માત્ર પડદાઓ(screens)નો 
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ઉપ્યોગ કરિો જોઈએ. આનો અ્્મ એ કરે પડદાનો દરેખાિ નાટકની ઐવતહાવસ-
કતા, તરેનો સમ્યગાળો, પાત્રોની આવ્્મક-સામાવજક વસ્વત િગરેરરે  જ રેિું કશું જ 
વ્ય્ત ન કરતા હો્ય. તરેનો ઉપ્યોગ માત્ર સાંકરેવતક રૂપરે કોઈ સ્ળ સૂચિિા 
પૂરતો જ કરિામાં આિરે. ગૉડ્મન રિરેગનો કદાચ આ જ સૌ્ી િધારરે  ર્ણીતો 
બનરેલો ‘Scenographic Idea’ હતો.

રિરેગનો બીજો આવિષકાર પ્રકાશ-આ્યોજનનો હતો. તરેણરે નટોના પગ પાસરે, 
મંચ પર નીચરે મુકાતી foot lights બંધ કરાિી અનરે પ્રકાશના સ્ોત (source of 
light) મંચની ઉપર છત હરેઠળ ગોઠવ્યા. મતલબ કરે પ્રકાશનો સ્ોત નીચરે્ી ઉપર 
નહીં પણ ઉપર્ી નીચરે તરફ ગોઠિિામાં આવ્યો. આમ મંચ તરેમજ નાટ્યગૃહની 
છત પર જુદા જુદા ખૂણાઓ (angles) સા્રે મંચનરે આલોકકત કરિા લાઇટસ 
લટકાિિામાં આિી. રંગમંચ સંબંધી અનરેકવિધ વિચારોમાં રિરેગનરે માટરે સૌ્ી 
અગત્યનો વિચાર હતો રંગ અનરે પ્રકાશ.

ગૉડ્મન રિરેગનું પુસતક ‘On the Art of the Theatre’ (1911) દશ્મક અનરે 
કદગદશ્મક િચચરેના િાતા્મલાપ સિરૂપરે લખિામાં આવ્યું છરે. તરેમાં રિરેગરે નાટ્યકદગદ-
શ્મન એટલરે શું અનરે કદગદશ્મકરે ક્યા પ્રશ્ો સા્રે કામ પાર પાડિાનું છરે તરે બાબતરે 
વિગતરે ચચા્મ કરી છરે. રિરેગની મુખ્ય દલીલ એ છરે કરે રંગભૂવમના ઇવતહાસમાં 
‘નાટક’નરે શ્્ય બનાિનારા લોકો નાટ્યકારો નહોતા પરંતુ ભજિનારાઓ 
(એટલરે કરે નટો) હતા. જ રેમણરે સૌપ્ર્મ િાર અવભન્ય, શબદો, રંગો, રરેખાઓ, સૂર 
અનરે લ્યની મદદ્ી ‘નાટક’ (Drama) નામની અજોડ ‘કલા’નરે પ્રસ્ાવપત કરી. 
ઇટાલીમાં સ્ા્યી ્્યા બાદ 1913માં રિરેગરે હાિડ્મ દ િૉલડનની મદદ્ી ‘School 
of Theatrical Design’ની સ્ાપના કરરેલી.

‘રંગભૂવમના ખરા કલાકાર કદગદશ્મકની ભૂવમકાનરે સિયોચચ અનરે હાદ્મરૂપ 
ગણાિતાં રિરેગ ભારપૂિ્મક જણાિરે છરે કરે એ કદગદશ્મક જ છરે જ રે સાચા અ્્મમાં 
નાટકનું અ્્મરટન કરી શકિાનરે સમ્્મ છરે. એક વસદ્ધહસત કદગદશ્મક જ ‘Art of 
Theatre’ની ખરી સ્ાપના કરી શકરે. કદગદશ્મકરે નાટકના અવધકૃત પાઠ(text)નરે 
િફાદાર રહરેિું જોઈએ કરે નહીં તરે બાબતરે ટકોર કરતાં રિરેગ કહરે છરે કરે પ્રરેક્ષકો 
નાટ્યગૃહમાં નાટકો જોિા ર્્ય છરે, સાંભળિા નહીં. નાટકની કડઝાઇનનાં 
પાસાંઓ િાસતવિકતા્ી ઉપર ઊઠી કરેિળ પ્રતીકો તરીકરે જ કા્ય્મ કરરે  એિું બનિું 
જોઈએ. રિરેગરે વિચા્યુાં કરે માત્ર િાસતવિક જગતનરે જ રંગમંચ પર આબરેહૂબ રજૂ 
કરિાનરે બદલરે નાટકના ગહન અ્્મનરે પ્રરેક્ષક સુધી પહોંચાડિો િધારરે  જરૂરી છરે.
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Adolph Appia’s ‘Oedipus’

 

 

Adolph Appia ‘Murder in Cathedral’
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Drawing by Gorden Craig

Drawing by Gorden Craig
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Jo Meilziner (‘Faust’ – 1927)

 

 

Jo Meilziner (‘Death fo Salesnan’ – 1949
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Lee Simonson (‘Hemlet’ – 1933)

 

Lee Simonson (‘Faust’ – 1928)
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Norman Bel Gaddis (‘King Lear’ – 1919)

 

 

Norman Bel Gaddis (‘Hamlet’)
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Robert Edmond Jones (‘Macbeth’)

 

Sed Design by Robert Edmond Jones

કડઝાઇન તરીકરે રિરેગ સા્રે કામ પાર પાડિું અત્યંત કઠણ હતું! કદમાગ્ી 
તરે ખૂબ જ આઝાદ પ્રકૃવતનો હતો. તરેનરે કારણરે રણા કદગદશ્મકો તરેની સા્રે કામ 
કરતાં અચકાતા અનરે રણી િાર તરે પોતરે પણ કડઝાઇન કરિાની ચોખખી ના 
પાડી દરેતો. એક િાર તો તરેણરે એિું વિિાદાસપદ વિધાન કરી નાખરેલું કરે ‘નટો 
િગર પણ નાટક ્ઈ શકરે! નટોની અગત્ય કઠપૂતળીઓ (marionettes) કરતાં 
સહરેજ પણ વિશરેષ ન્ી.’ આ વિધાન સાવબત કરી બતાિિા તરેણરે કઠપૂતળીઓ-
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નરે જ ધ્યાનમાં રાખીનરે ત્રણ નાટકો લખરેલાં (three plays for marionettes). 
તરેની આ મ્યા્મદાનરે કારણરે જ રિરેગ ધીમરે ધીમરે વ્યાિસાવ્યક નાટ્યપ્રિૃવતિમાં્ી દૂર 
હડસરેલાઈ ગ્યો. પરંતુ એ બધું છતાં નાટ્યકલાકારોની ભાવિ પરેઢીઓ માટરે રિરેગરે 
કરરેલું પ્રદાન અસાધારણ અગત્ય ધરાિરે છરે તરે બાબતરે ભાગ્યરે જ કોઈ અસંમત 
્શરે. રિરેગની મહાન ઐવતહાવસક અગત્ય ટકાિી રાખિાના પ્રતીક રૂપરે 1975માં 
તરેના જનમસ્ળ ઇંગલૅનડમાં સટીિનૅજ ખાતરે તરેની સમૃવતમાં ‘ગૉડ્મન રિરેગ વ્્યરેટર’ 
બાંધિામાં આવ્યું છરે.

રંગભૂવમના વિકાસમાં ઐવતહાવસક મહતિ ધરાિતા આ બંનરે કડઝાઇનરો-
નાં વિચારો અનરે કા્યયો્ી વિશ્વના અનરેક બીર્ કલાકારો અનરે નરેપથ્ય-કસબીઓ 
પણ પ્રભાવિત ્્યા અનરે તરેઓનાં અભૂતપૂિ્મ કા્ય્મનરે આગળ ધપાિિા તરે સૌએ 
પોતપોતાની મૌવલક રીતરે પ્રકાશ અનરે સવન્િરેશકલાની આગરેકૂચમાં અનન્ય 
ફાળો આ્પ્યો. તરેમાં્ી મુખ્યતિરે નીચરેના કડઝાઇનસ્મની નોંધ ખાસ લરેિી જોઈએ.

(3) Robert Edmond Jones (1887–1954) : 
રૉબટ્મ જૉનસ : તરેનરે ‘Father of American Scenic Design’ કહરેિામાં 

આિરે છરે. તરે 1910માં હાિ્મડ્મમાં્ી સનાતક ્્યા બાદ ‘New Stagecraft’નો 
અભ્યાસ કરિા ્યુરોપની સફરરે  ગ્યરેલો અનરે પ્ર્મ વિશ્વ્યુદ્ધ શરૂ ્િા્ી તરેનરે 
પાછા ફરિું પડરેલું. 1915માં તરેણરે પ્ર્મ િાર ‘The Man Who Married a 
Dumb Wife’ નાટકમાં સાિ સાદી પ્રસતુવતરૂપ (presentational) સરેટ-કડઝાઇન 
કરીનરે અમરેકરકન પ્રરેક્ષકોનરે ચોંકાિી દીધરેલા. આજ રે તરેનરે નીચરેની બાબતો માટરે 
ખાસ ્યાદ કરિામાં આિરે છરે – 1. પ્રૉવિનસટાઉનના કલાકારો સા્રે ઉમદા પ્ર્યો-
ગશીલ કામ કરિા માટરે, 2. ્યુવજન ઑ’નીલનાં શરૂઆતનાં નાટકોમાં કરરેલી 
સરેટ-કડઝાઇનસ માટરે, 3. ‘Macbeth’, ‘Richard III’, અનરે રહૉન બરેકરમૉરના 
‘Hamlet’માં કલપનાશીલ પ્રકાશવન્યોજન માટરે.

(4) Lee Simonson (1888–1967) :

લી વસમૉનસન : એક વિખ્યાત વસવનક કડઝાઇનર ઉપરાંત કલાસમીક્ષક, 
સમ્્મ વચત્રકાર, સામવ્યકના સંપાદક તરેમજ રંગમંચ-સલાહકાર તરીકરે ર્ણીતો 
્્યો. અમરેકરકન સવન્િરેશ(set-design)નરે પરંપરાગત િાસતિિાદી વિચારધા-
રાએ લાદરેલ અંકુશોમાં્ી મુ્ત કરિાનો ્યશ તરેનરે ફાળરે ર્્ય છરે. 1915માં હા-
િ્મડ્મ ્યુવનિવસ્મટી અનરે પૅકરસમાં અભ્યાસ ક્યા્મ બાદ ન્ૂય્યૉક્મમાં ‘Washington 
Square Players’ સા્રે  જોડાઈનરે વસવનક કડઝાઇન કરિાની શરૂઆત કરી. તરે 
પછીનાં 30 િષ્મના ગાળામાં તરેણરે 75્ી િધુ નાટકો માટરે સરેટ-કડઝાઇન તૈ્યાર કરી.
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લી વસમૉનસનરે િાસતિિાદી રંગમંચ પર પ્રચવલત, સચચાઈની ભ્મણા 
સજ ્મતી વિગતપ્રચુર સરેટ-કડઝાઇન નકારી કાઢી અનરે નાટકોના અ્્મ અનરે ઍ્શ-
નનરે પ્રાધાન્ય આ્પ્યું. કોઈ જ કૃવત્રમ આડબંર િગરની સાદી-સરળ કડઝાઇનસ 
તૈ્યાર કરી. નાટકના સરેટસની જોડરે પ્રકાશવન્યોજન તરેમજ િરેશભૂષા-કડઝાઇન 
પણ વસમોનસન ર્તરે જ તૈ્યાર કરતો. ્રેરરેસા હૅલબનવે વસમોનસનની કલા માટરે 
કહરેલું કરે તરે પ્રકાશની મદદ્ી મંચ પર કમાલનો ચમતકાર સજી્મ શકતો. તરેણરે 
અમરેકરકન રંગમંચ પર અકલપની્ય કહી શકા્ય તરેિા પ્રા્યોવગક અનરે કલપના-
શીલ સરેટસ- કડઝાઇન કરરેલા. તરેણરે પ્રવસદ્ધ કરરેલાં પુસતકોમાં ‘The Stage is Set’ 
– રંગમંચ સંબંધી વિસતૃત વનબંધ (1932), તરેનો જીિનિૃતિાંત ‘Part of a 
Lifetime’ (1943) અનરે ‘The Art of Scenic Design’ (1950) સામરેલ છરે.

(5) Normon Bel Geddes (1893–1958) : 
નૉમ્મન બૅલ ગૅકડઝ : તરે અમરેકરકન રંગમંચનો કડઝાઇનર હતો જ રે ઍડૉલફ 

એવપ્યા્ી ભારરે  પ્રભાવિત હતો. આજ રે તરેનરે અનરેક નાટકો માટરે કરરેલી અિનિી 
ભારરેખમ અનરે પ્રભાિશાળી કડઝાઇનસ માટરે આદરપૂિ્મક ્યાદ કરિામાં આિરે છરે. 
તરેના સરેટ અનરે લાઇટ-કડઝાઇનનો ર્દુ ઑવસટ્ર્યન કદગદશ્મક મરે્સ રરેનહા-
ટ્મ(1873–1943)નાં ગંર્િર નાટ્યવનમા્મણો – 1924માં ‘The Miracle’ અનરે 
1937માં ‘The Eternal Road’માં જોિા મળરે છરે. કાલ્મ િોલમૉલર વલવખત 
વબવબવલકલ પ્રસંગો પર્ી બનરેલાં નાટક ‘The Miracle’ માટરે પણ બૅલ ગૅકડઝરે 
2000્ી િધારરે  બરેઠકો ધરાિતા ‘સરેનચ્યુરી વ્્યરેટર’ના બાંધકામમાં ફરેરફારો 
કરીનરે તરેમાં્ી 15મી સદીનું આબરેહૂબ કૅ્રેડ્રલ તૈ્યાર કરી આપરેલું! 1937માં 
સેંકડો પાત્રો ધરાિતા નાટક ‘The Eternal Road’ માટરે તરેણરે સિગ્મ તરફ જતો 
વિરાટ ગોળાકાર રસતો દશા્મિિા ટનબંધ િજન ધરાિતી સૉવલડ સીનરેરી 
બાંધરેલી. તરે સમ્યગાળાના બીર્ કડઝાઇનસ્મની માફક નાટકમાં જરૂરી િાતાિર-
ણની તીવ્રતા ઉપસાિિા તરેણરે મંચસરર્ (scenic) તરેમજ પ્રકાશ(lighting)ની 
કડઝાઇનો તૈ્યાર કરરેલી, જ રેિી કરે ‘Joan of Arc’ નામના ફ્રેનચ નાટકની લાઇટ-
-કડઝાઇન કરતી િખતરે બરેલ ગરેકડઝરે એ જમાનામાં 1000 િૉટસની 24 
સપૉટલાઇટસ, 400 િૉટસની 3 બરેબી સપૉટલાઇટસ, અનરે 1000 િૉટસની 18 
સાઇ્લૉરામા ફલડ લાઇટસ િાપરરેલી. તરેની ભવ્ય કડઝાઇન-કારકકદથીમાં સૌ્ી 
િધુ િખણા્યરેલી કડઝાઇન હતી 1921માં તૈ્યાર કરરેલી કવિનાટ્યકાર દાનતરેના 
નાટક ‘The Divine Comedy’ માટરેની કડઝાઇન. આ નાટકના સટરેજની 
પહોળાઈ હતી 124’ અનરે ઊંડાઈ 148’. એક મોટા ખાડાનરે બંનરે બાજુએ્ી રરેરી 
લઈનરે ઊભા કરિામાં આિરેલા બરે મહાકા્ય ટાિરો 59’ ઊંચા હતા!
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(6) Jo Mielziner (1901–1976) : 

જૉ મરેઇલઝાઇનર : તરે અમરેકરકન રંગમંચ પર કરિામાં આિરેલાં કરેટલાંક 
શ્રેષ્ઠ અનરે અત્યંત સફળ એિાં સીમાવચહનરૂપ નાટકોની કડઝાઇનસ સા્રે સંક-
ળા્યરેલો છરે. તરેનું નામ ‘selective realism’ સા્રે સંકળા્યરેલું છરે. તરે માનતો કરે 
કડઝાઇન કરતી િખતરે તમામ વબનમહતિની લાગતી વિગતો કાઢી નાખિી 
જોઈએ. મંચસરર્ના બાકી રહી ગ્યરેલા રટકો સૌ્ી િધુ શ્રેષ્ઠ અનરે અસરકા-
રક હોિા જોઈએ કારણ કરે હિરે ફ્ત તરેની મદદ્ી સમગ્ અસર ઊભી કરિાની 
છરે. તરેનું એક વિધાન ખૂબ ર્ણીતું છરે : ‘Realistic play does not necessarily 
need realistic setting’ (િાસતિિાદી નાટકો માટરે ફરવજ્યાતપણરે િાસતિિાદી 
સરેટ હોિો જરૂરી ન્ી.) મરેઇલઝાઇનરરે  કડઝાઇન કરરેલ સરેટસમાં આ્્મર વમલરનાં 
નાટકો ‘Death of a Salesman’ (1949) અનરે ‘After the Fall’(1964), 
ટરેવનસી વિવલ્યમસનાં ‘The Glass Managerie’ (1945) અનરે ‘Streetcar 
Named Desire’ (1947) ખાસ અગત્ય ધરાિરે છરે. તરેની કડઝાઇનસમાં કાવ્યાતમક 
લાગણીઓની પ્રબળ અવભવ્યવ્ત હતી. મંચસરર્ના વિવિધ ઢાંચાગત 
(skeletal) સિરૂપો, સરેટના કરેટલાક ભાગો પર છૂટ્ી કરરેલ કોતરકામ ત્ા 
બારીક પારદશ્મક કપડાંનો ઉપ્યોગ જૉ મરેઇલઝાઇનરની કડઝાઇનના હૉલમાક્મ-
રૂપ હતો. મરેઇલઝાઇનરરે  કારકકદથીની શરૂઆતમાં લી વસમૉનસન અનરે રૉબટ્મ 
એડમનડ જૉનસ હરેઠળ કામ કરરેલું. તરેની આતમક્ા અનરે વસવનક કડઝાઇન પરનું 
તરેનું પુસતક ‘Jo Mielziner : Designing for the Theatre’ તરેની મહાન કલા 
અનરે પુરુષા્્મ પર પ્રકાશ પાડરે છરે.

આ ઉપરાંત આ સમ્યગાળામાં બીર્ અનરેક મહાન સરેટ અનરે લાઇટ-
-કડઝાઇનરો ્ઈ ગ્યા જ રેમાંના પ્રત્યરેક વિશરે વિગતરે ર્ણિું જરૂરી ન્ી એટલરે 
માત્ર તરેઓનાં નામોની નોંધ લઈનરે આપણરે સંતોષ માનીશું. આ નામો લખિામાં 
્યોગ્ય ઉચચારદોષ નડરે તરે હરેતુ્ી તરેનરે અંગ્રેજીમાં જ લખિા ઉવચત માન્યાં છરે કરે 
જ ર્ે ી ભવિષ્યમાં સટરેજરિફટ વિષ્યમાં રસ ધરાિતી કોઈ પણ વ્યવ્તનરે તરેઓમાં્ી 
કોઈ વિશરે િધુ ર્ણિાની વજજ્ાસા ર્ગરે તો તરેઓ આગળ અભ્યાસ કરી શકરે 
છરે. આ કડઝાઇનસ્મ હતા : Abe Feder, Jean Rosethal, Jean Rosenthal, 
Peggy Clark, Thoma Skelton, Jules Fisher, Jennifer Tipton, Beverly 
Emmons, Ken Billington િગરેરરે .

l
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આધુવનક સમ્યગાળામાં િૈચાકરક પકરિત્મનના પગલરે રંગમંચ સા્રે 
સરોકાર ધરાિતા કલાકારોએ િાસતિિાદી શૈલી વિરુદ્ધ બળિો ર્હરેર ક્યયો. 
1880માં વનસગ્મિાદી શૈલીનો પૂણ્મ પ્રભાિ જ રેિો રંગભૂવમ પર પ્રસ્ાવપત ્્યો 
ત્યાં જ નિરંગદશથી નાટ્યકારો (Neo-Romantic) મરેટરવલંક અનરે એડમનડ રો-
સટાનડરે તરેની સામરે પડકારો ફેં્્યા. ગૉડ્મન રિગૅ અનરે એડૉલફ એવપ્યાએ જીિનની 
હાસ્યાસપદ નકલ જ રેિાં િાસતિિાદી આલરેખનો સરરેઆમ નકારી કાઢાં અનરે 
કલપનાશીલ રંગમંચ સંબંધી કલાકસબના પ્રણરેતા બની ગ્યા. લુગ્નરે પૉ અનરે 
મરે્સ રરેનહાટ્મ જ રેિા વનમા્મતા–કદગદશ્મકોએ પણ િાસતિિાદ – ‘ચો્ી દીિાલ’ 
િગરેરરેનરે ‘Peep Show’ કહીનરે ઉતારી પાડ્ાં. ત્યારબાદ રણી શૈલીઓ ઊગી 
અનરે આ્મી. કરેટલીક બદલાઈ અ્િા એકબીર્માં િતિાઓછા અંશરે ભળી ગઈ 
અનરે અિનિાં સિરૂપ ધારણ કરતી રહી. ઉદાહરણ તરીકરે : Expressionism, 
Formalism, Theatricalism, Constructivism, Futurism, Surrealism, 
Epic realism, Selective Realism અનરે એિી બીજી અનરેક વનસગ્મિાદ-વિરો-
ધી નાટ્યશૈલીઓ અમલમાં મુકાઈ. એક દૃવષ્એ જોતાં આ સમગ્ પ્રકરિ્યા વનસ-
ગ્મિાદ કરે િાસતિિાદના તબક્ાિાર મૃત્યુ (phase-wise death of naturalism 
or realism)ની સૂચક હતી. કલાકારોએ ર્યારરે  ‘Selective Realism’ સિીકા્યુાં 
ત્યારરે  વનસગ્મિાદમાં આચરિામાં આિતી અવતશ્યતામાં બરેશક નોંધપાત્ર રટાડો 
્્યો. પરંતુ આ ્ોડારણા સુધારા-િધારા્ી કવિતા અનરે નાટ્યકલા પાછળ 
પ્રરેરણાભૂત એિી સજ ્મકોની કલપનાશવ્તનો વિકાસ શ્્ય ન બન્યો.

જ રેિી રીતરે નાટ્યકારો, સામાવજક–રાજકી્ય દબાણો્ી પ્રરેરાઈનરે અમુક 
પ્રકારનું નાટ્યલરેખન કરિા પ્રરેરા્યા, જ રેિી રીતરે તરેઓ મનોવિજ્ાન, પ્રાકૃવતક 
વિજ્ાન િગરેરરેના વિકાસનરે કારણરે મનોવિશ્રેષણનરે પોતાના નાટકનો કહસસો 
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બનાિિા લાગ્યા તરેિી જ રીતરે એ બધાનરે િધુ રસપ્રદ રીતરે વ્ય્ત કરિા માટરે 
જુદા જુદા નાટ્યકદગદશ્મકો પણ નાટકનરે ્યાંવત્રક સાધનોની મદદ્ી િધુ પ્રભા-
િશાળી બનાિિા ‘ફરતો-સરકતો રંગમંચ’ (કરિૉવલિંગ સટરેજ), પ્રકાશનાં 
અિનિાં આધુવનક ઉપકરણો જ રેિાં કરે કફલમ-પ્રોજ ર્ે ટર, ફોટો-સલાઇડઝ, સમા-
ચાર-ચલવચત્રો(news reels) િગરેરરેનો લાભ લરેિા પ્રરેરા્યા. આધુવનક રંગમંચ 
પરની કરેટલીક સુંદર અદભુત પ્રસતુવતઓ પાછળ કુશળ કડઝાઇનરો અનરે નરેપ-
થ્ય-કસબીઓની કલપનાશીલતા અનરે કદગદશ્મકોની દૂરદૃવષ્ જિાબદાર હતી. 
એરેટલરે જ તરે કાળરે રંગભૂવમમાં જગંી પકરિત્મન લાિિામાં જ રેટલું પ્રદાન નાટ્યકા-
રોનું હતું એટલું જ અનરે કરેટલાક કકસસાઓમાં તો તરે્ી્ય મોટુ ં્યોગદાન આ 
તરેજસિી કદગદશ્મકો અનરે કલાકસબીઓનું હતું.

િાસતિિાદ્ી દૂર હટિાના જ રે કંઈ પ્ર્યોગો ્્યા તરે બધામાં મુખ્યતિરે 
મનુષ્યનું અજપંાગ્સત મન જ કરેનદ્રમાં હતું. બધાં નાટકો તરેની આસપાસ જ 
લખા્યાં. એમાં સૌ્ી મોટી વદ્ધા કરે મુશકરેલી નટોનરે ભોગિિાની આિી. માંડ હજુ 
એક શૈલીનરે અનુરૂપ ્ા્ય ત્યાં ફરી એક િાર એ શૈલીમાં મોટુ ંપકરિત્મન આિરે 
અનરે નટરે તરેના અવભન્યની આખી્ય શૈલીનરે બદલિી પડરે! જ રેમ કરે વનસગ્મિાદી 
નાટકોમાં દરરેક પાત્રમાં રહરેલી કોઈ એક ખાસ વ્યવ્તના વિવશષ્ પાત્રાલરેખનનરે 
સાંગોપાંગ આતમસાત્ કરીનરે અવભનરેતા માંડ વસ્ર ્ા્ય ત્યાં અચાનક તરેનરે 
કહરેિામાં આિરે કરે ‘‘હિરે તમરે કોઈ ખાસ નામાવભધાન ધરાિતી વ્યવ્ત જ ન્ી. 
એક પાત્ર તરીકરેની કોઈ જ શારીકરક વિશરેષતાઓ (physical mannerism) 
દશા્મિિાની તમારરે  જરૂર ન્ી. હિરે તમરે વ્યવ્ત નહીં પણ કરેિળ વ્યવ્તનું 
અંતરસતિ (essence) અ્િા ખાલી એક ‘ભાિ’ કરે ‘mood’ના િાહક છો!’’ 
આિા સંજોગોમાં રડીક વિચારો કરે બાપડો નટ કઈ રીતરે પોતાની ર્તનરે અનુકૂળ 
બનાિરે ?

નાટકમાં કાવ્યતતિ અનરે અ-િાસતવિકતા લાિિાના અિનિા પ્ર્યોગો 
્યુરોપ અનરે અમરેકરકામાં ્્યા. રોમાવનટવસઝમનું પુનરાગમન એડમનડ રૉસટાનડ-
ના ‘વસરરેનો ધ બગ્મરૅક’માં જોઈ શકા્ય છરે. કાવ્યાતમક પ્રતીકિાદ તરેમજ સાંકરેવતક 
(suggestive) લક્ષણો ધરાિતાં નાટકોમાં મરેટરવલંકનું ‘The Intruder’, 
િાસતિિાદની ભૂવમકા પર રચા્યરેલ જ રે. એ. વસનજનું ‘The Riders to the 
Sea’, ઉપરાંત સરેરૉ્યાન, લોકા્મ, સાત્ર્મ, સટ્રીનડબગ્મ, વમલર, વિવલ્યમસ, ઓ’નીલ, 
કૉપરેક, િાઇલડર સૌએ પોતપોતાની આગિી શૈલીમાં િાસતિિાદી ગદ્, કવિતા, 
પ્રતીકો, રૂપકો િગરેરરેના સમનિ્ય્ી એકંદરરે  1890્ી સ્ાવપત િાસતિિાદવનસ-
ગ્મિાદ્ી અળગા ચાલીનરે અિનિાં નાટકોનું સજ ્મન ક્યુાં.
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મરેટરવલંકના વિખ્યાત નાટક ‘The Blue Bird’ની પ્રસતુવત પછી ફરી િા-
સતિિાદનો સમ્ય આવ્યો. 1919્ી 1925 િચચરે િાસતિિાદનું જ એક બદલા-
્યરેલું સિરૂપ ‘Expressionism’ – અવભવ્યવ્તિાદ પ્રચવલત બન્યો. તરેમાં સૌ્ી 
મોખરરે  હતો જમ્મનીનો નાટ્યકાર બટયોલટ બ્રેખત. બ્રેખતરે અળગાપણા (alienation)
નો વસદ્ધાંત રજૂ ક્યયો જ રેમાં અવભન્યશૈલી અનરે નાટકની સમગ્ ભજિણીમાં 
આબરેહૂબ િાસતવિકતા સજ ્મિાના ભ્ામક ખ્યાલનરે સરાસર નકારી કાઢિામાં 
આવ્યો. ભજિણીની િાસતવિકતાનરે બદલરે નાટકમાં રજૂ કરાતા પ્રશ્ો કરે સમ-
સ્યાઓની ‘િાસતવિકતા’ પર ભાર મૂકિામાં આવ્યો. આ ‘િાસતવિકતા’નરે પ્રરેક્ષક 
સિસ્ વચતિરે સમજી શકરે તરે માટરે નટો દ્ારા રજૂ કરાતી લાગણીઓ્ી પ્રરેક્ષકો 
અમુક માત્રામાં અવલતિ, અળગા (alienate) રહરે તરે જરૂરી ગણિામાં આવ્યું.

ઇબસનનાં ‘Rosmersholm’ અનરે ‘When We Dead Awaken’ જ રેિાં 
નાટકો માનિ-વન્યવત પાછળ સતત કરિ્યાશીલ રહરેતાં રહસ્યગામી પકરબળોનો 
ભાિ જગિરે છરે. પ્રતીકિાદી (symbolist) અનરે અસંબદ્ધતા (absurdity) 
સૂચિતી શૈલીમાં પણ આ જ પકરબળો જોિા મળરે છરે. ઇબસન બાદ વબ્ટનમાં 
આઇકરશ નાટ્યકારો ્યીટસ, ઑકરેસી અનરે વસનજ રે િાસતિિાદ્ી હટીનરે નિા 
પ્ર્યોગો કરિામાં બહુ મોટો ફાળો આ્પ્યો. રવશ્યામાં કદગદશ્મક મૅ્યરહૉલડ અનરે 
તૈરિરે િાસતિિાદ્ી હટીનરે નિીનતમ પ્ર્યોગો હા્ ધ્યા્મ. મૅ્યરહૉલડરે 
‘Constructivism’(સંરચનાિાદ) શૈલીમાં એિા પ્ર્યોગો ક્યા્મ જ રેમાં નટનરે 
કકડ્યાઓનરે કામ કરિાની પાલખ, િાંસના માંચડા કરે વિશાળ ઔદ્ોવગક 
એકમોમાં જોિા મળતા અધધર લટકતા પુલ જ રેિા સરેટ ઊભા કરી તરેના પર 
ચડીઊતરીનરે અવભન્ય કરિા સૂચવ્યું. તરેિી જ રીતરે અવભન્ય કરતા નટોની 
આંવગક કરિ્યાઓમાં ‘બા્યૉડા્યનૅવમ્સ’ નામરે ઓળખાતી પ્ર્યોગશીલતા દાખલ 
કરી. એિા જ બીર્ એક રવશ્યન કદગદશ્મક તૈરિરે અવભન્યમાં કોકર્યોગ્ાફી(-
મંચ પર કલાકારોના ન્યનરમ્ય હલનચલન િડરે અિનિી અ્્મપૂણ્મ ભાતો રચિા)
ના પ્ર્યોગો ક્યા્મ. જમ્મનીના વલ્યોપૉલડ જસૅનર અનરે જગ્મન ફરેવલંગ અવભવ્યવ્ત-
િાદના ખ્યાતનામ કદગદશ્મકો હતા. તીવ્ર અિાજ રે ચીસો પાડીનરે બોલિું, વિદ્ુત-
િરેગરે દાદરનાં પગવ્્યાં ચડિાં–ઊતરિાં, અસામાન્ય સફૂવત્મ બતાિિી િગરેરરે  પ્ર-
કારનો અવભન્ય જમ્મન રંગભૂવમ પર પ્રચવલત બન્યો. ઇરવિન વપસકાટર નામના 
કદગદશ્મકરે તો નટ એટલરે ર્ણરે કોઈ એક વનવચિત પાત્ર  પ્રાધ્યાપક, ડૉ્ટર, 
વિદૂષક અ્િા એમાં્ી કોઈનું માત્ર પ્રતીક – આ બધાંનું એકમાં સં્યોજન ક્યુાં. 
‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ કરે ‘ન્યૂ્યૉક્મ આટ્મ વ્્યરેટર’ના કુશળ નટો પણ િારંિાર 
બદલાતી રહરેતી અવભન્યશૈલી સા્રે સફળતા્ી અનુકૂલન સાધી શ્્યા નહીં.
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અહીં એક હકીકત ખાસ નોંધિી જોઈએ કરે આ સમ્યગાળામાં એિા એિા 
પ્ર્યોગો ્્યા જ રેમાંના કરેટલા્યનરે નટ કરે પ્રરેક્ષક કોઈ જ પચાિી શ્્યા નહીં. સા્રે 
લરેખકોની કૃવતઓનરે પણ બરાબર ન્યા્ય ્્યો નહીં. નાટકો બનાિટી અનરે ગૂંચ-
િકડ્યાં બન્યાં. નાટકના અંતમાં તરેનો અ્્મ તારિિામાં પણ પ્રરેક્ષકોનરે ભારરે  
મ્ામણો કરિી પડી! પકરણામરે મોટા ભાગના કલાકારો અનરે પ્રરેક્ષકો સાદી 
સરળ િાસતિિાદી શૈલીનરે જ િળગી રહા.

‘િંગમંચીષ્ય્તા’(theatricality)નું માનભરેિ પુનિાગમન :

1890ના દા્યકામાં વનસગ્મિાદ સામરેનો િંટોળ ચાલુ રહો. વનસગ્મિાદી-
ઓએ ‘theatricality’ શબદનરે નાટકી્યિરેડા જ રેિા હલકા અ્્મમાં ગણીનરે જ રે 
શબદનરે સમૂળગો બદનામ કરી નાખરેલો તરેનરે ‘રંગમંચી્યતા’ જ રેિો નિો મૂલ્યિાન 
અ્્મ આપી તરેની માનભરેર પુન:સ્ાપના કરિામાં આિી. 19મી સદીના અંત અનરે 
20મી સદીના આરંભમાં એનતૉઇનના ‘Theatre Libre’ સામરે નાનાં નાનાં આટ્મ 
વ્્યરેટરોની કલાતમક ચળિળ શરૂ ્ઈ, જ રેણરે સૌંદ્ય્મ અનરે આધ્યાવતમક સત્યના 
નામરે નાટ્યકલાની શરૂ્ી ચાલી આિતી વિશરેષતા ‘theatricality’ (રંગમંચી્ય-
તા)નરે રંગભૂવમમાં પરત આણી. ‘theatricality’નો એક અ્્મ નાટકી્યતા ્ા્ય. 
પરંતુ સામાન્ય બોલચાલની ભાષામાં આપણરે ‘નાટકી્ય’ શબદનો પ્ર્યોગ મોટા 
ભાગરે અવતરરેકભરી ફૂિડ અવભન્યશૈલી માટરે કરિા ટરેિા્યરેલા છીએ જ રેમાં્ી 
અવધકતર ટીકાનો નકારાતમક ભાિ નીપજ રે છરે. ર્યારરે  અહીં ‘નાટકી્યતા’ 
(theatricality) એટલરે જ રે નાટક જ રેિાં માધ્યમનાં વિવશષ્ સિરૂપ સંદભવે ્યોગ્ય 
છરે તરે. ભજિણીની એિી શૈલી કરે રજૂઆત જ રે રંગમંચકલાનરે એકદમ અનુરૂપ 
હો્ય. આમ ‘નાટકી્યતા’ કહરેિામાત્ર્ી સર્્મતી ગરેરસમજનરે ટાળિા આપણરે 
‘theatricality’ માટરે ગુજરાતીમાં ‘રંગમંચી્યતા’ જ રેિો શબદપ્ર્યોગ કરીએ તરે 
કદાચ િધારરે  અનુકૂળ નીિડશરે.

િાસતિિાદ-વિરોધી કલાકારોએ બધાનરે ્યાદ અપાવ્યું કરે નાટ્યસિરૂપની 
પોતાની કરેટલીક વિશરેષતાઓ છરે, ખૂબીઓ છરે તરેમ કરેટલીક મ્યા્મદાઓ પણ છરે. 
વજિાતા જીિનની અસલ િાસતવિકતા નાટકમાં ઉતારિાની કોઈ જ આિશ્યક-
તા ન્ી. નાટકમાં જીિનની ્ય્ાત્ નકલ કરિામાં કોઈ સાર ન્ી. નાટ્યગૃહ-
માં આિનાર સૌ કોઈ પ્રરેક્ષકો ર્ણરે જ છરે કરે તરેઓ નાટક જોિા આવ્યા છરે. એટલરે 
નાટકની અવભવ્યવ્ત નાટકની આગિી કલાની મ્યા્મદામાં રહીનરે જ કરિાની 
હો્ય, જ રેમ વસનરેમાની પોતાની cinematic language છરે તરેિી રીતરે રંગમંચની 
પણ પોતાની આગિી theatrical language છરે. અહીં language એટલરે 
બોલચાલ માટરેની ભાષાના અ્્મમાં નહીં પણ અવભવ્યવ્તશૈલીના અ્્મમાં સમ-
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જિાની છરે. રંગમંચની પોતાની આગિી ‘ભાષા’ એટલરે કરે પોતાનાં પ્રતીકો, 
સંકરેતો, ગવભ્મત વનદવેશો, પૂિ્મધારણાઓ િગરેરરે  િષયો્ી લોકોમાં ર્ણીતાં છરે. અનરે 
આ બધું આપણા પ્રરેક્ષકો િષયો્ી સારી પરેઠરે ર્ણરે જ છરે. આ બધું ઊંડાણ્ી 
સમજનારા િાસતિિાદ-વિરોધી સજ ્મકોએ નાટ્યસિરૂપની મ્યા્મદામાં રહીનરે જ 
તરેની વિશરેષ લાક્ષવણકતાઓનરે ઉપસાિિાના ભરચક પ્ર્યાસો ક્યા્મ.

િાસતિિાદ્ી ઉફરા ચાલિાની ચળિળના ભાગ રૂપરે રંગમંચ પર સાદાઈ, 
કરકસર અનરે ચોક્સ પ્રકારની શૈલીબદ્ધતા (stylization) દાખલ કરા્યા. 
એવલઝાબરે્ન ્પલરેફૉમસ્મ, એપ્રન સટરેજ, મંચ પાછળનો રાખિામાં આિતો કા્યમી 
સરેટ અ્િા પડદો 1913માં ફરી્ી દાખલ ્્યાં. આધુવનક વબ્કટશ કદગદશ્મક 
ડ્ૂક ઑફ સરે્સ મરેવનનજનરે િાસતિિાદી વચત્રકારોનો પોતાનાં નાટકોના સરેટમાં 
ઉપ્યોગ ક્યયો હતો. હિરે આ િાસતિિાદ-વિરોધી કલાકારોએ વબનિાસતિિાદી 
વચત્રકારોનરે ખપમાં લીધા. ભીતરમાં રહરેલ અમૂત્મ – abstract મનોભાિોનરે 
પોતાની અનરેરી કલપના્ી, અિનિી આકૃવતઓ્ી ચોટદાર ઢબરે અવભવ્યવ્ત 
આપનાર આ વચત્રકારો હતા વપકાસો, માવતસ, કડરરેઇન, બ્ાક અનરે લીગર – 
જ રેઓ આ નાટ્યકદગદશ્મકોના કામનરે પૂરક સાવબત ્્યા.

જ રેિી રીતરે સટીલ ફોટોગ્ાફીના આિિા્ી વચત્રકલા પ્રભાવિત ્ઈ તરેિી જ 
રીતરે વસનરેમા(ચલવચત્ર)ના આગમનની અસરો વનસગ્મિાદી રંગભૂવમ પર પડી. 
તરેના અવસતતિ સામરે જ અનરેક પ્રશ્ા્યો મુકાઈ ગ્યા. કારણ કરે વસનરેમા્ી મળતા 
એકદમ અવધકૃત િાસતિિાદી વનરૂપણ સામરે નાના મ્યા્મકદત રંગમંચ પર સંિાદ, 
અવભન્ય અનરે સવન્િરેશની મદદ્ી આબરેહૂબ િાસતવિક સૃવષ્ ઊભી કરિાના 
પ્ર્યતનો કરેમરે્ય ટકી શકરે તરેમ નહોતા. કારણ કરે આખરરે  રંગભૂવમ એક ‘માની 
લરેિાની કળા’ (Art of Make Believe) હતી. આ જ સમ્યગાળામાં રંગમંચ 
પર ગૅસ્ી ચાલતા દીિાઓનું સ્ાન િીજળીના દીિાઓએ લીધું. િીજળીના 
આગમનરે રંગભૂવમના વિકાસ પર રિાંવતકારી અસરો પાડી. તરેણરે એક પ્રકારરે  સટરેજ 
પર ર્દુ જ સર્યયો. જ રેમ વસનરેમાના પ્રભાિરે રંગમંચ પર િપરાતા િાસતિિાદી 
પરંતુ અસલમાં કૃવત્રમ એિા સવન્િરેશ કરે ચીજિસતુઓનરે વનર્્મક સાવબત કરી 
દીધાં અનરે વનસગ્મિાદી રંગભૂવમનરે તરેના્ી બહુ મોટો ધક્ો પહોંચાડ્ો, તરેિી જ 
રીતરે િીજળીના દીિાઓનરે વનસગ્મિાદનરે સ્ાનરે વબનવનસગ્મિાદી રંગભૂવમના 
નિસજ ્મનની િૈકવલપક સંભાિનાઓ ઊભી કરી આપીનરે રંગભૂવમનરે પડનારી 
એકંદર ખોટનરે ભરપાઈ કરી આપી. પકરણામરે નાટ્યકારો વનસગ્મિાદ ભૂલી 
કાવ્ય–નાટકો, પ્રતીક કરે રૂપક નાટકો, સિ્પન નાટકો િગરેરરે  જ રેિાં વબનવનસગ્મિાદી 
સિરૂપો લખિા તરફ િળા.
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મરેષ્યિહૉલડ (1874–1940) : 

 Vsevolod Emilevich Meyerhold: 
સટાવનસલાવસકી અનરે દાનચરેનકો પછીની 
પરેઢીના અનરે રિાંવત પછીના સોવિ્યરેત 
્યુવન્યનમાં ખ્યાતનામ બનરેલા ત્રણ મુખ્ય 
કદગદશ્મકો હતા : મરે્યરહૉલડ, િખતાંગૉિ 
અનરે તૈરૉિ. (તરેમાં વનકૉલાઈ ઓખલોપ-
કૉિ અનરે વસમોનૅિનાં નામો પણ ઉમરેરી 
શકા્ય.) આ કદગદશ્મકોએ 20મી સદીના 
પૂિા્મધ્મમાં પોતપોતાના આગિા દૃવષ્કોણ 
અનુસાર જુદાં જુદાં નાટકો ભજવ્યાં જ રેનો 
સંદભ્મ તરે કાળની સાંસકૃવતક-રાજકી્ય િા-
સતવિકતાઓનો હતો. આ કદગદશ્મકોએ 

રિાંવત ત્ા નાગકરક-્યુદ્ધના કપરા સમ્યગાળામાં કલાક્ષરેત્રરે કરેટલાંક પા્યાનાં 
પકરિત્મનો અમલમાં લાિિાની કહંમત દશા્મિી. 1930્ી 1940 િચચરેનો સમ્ય 
સામાવજક િાસતિિાદનો જુનિાણી તબક્ો હતો, 1950્ી 1960નો ગાળો 
પ્રમાણમાં િધારરે  વસ્વતસ્ાપક, પ્ર્યોગશીલ અનરે કલાતમક હતો.

મરે્યરહૉલડનો જનમ રુસો-જમ્મન પકરિારમાં 1874માં ્્યરેલો. તરેઓ એક 
સમ્્મ રવશ્યન-સોવિ્યરેત નાટ્યકદગદશ્મક, નટ અનરે નાટ્યવનમા્મતા હતા. વબનપ-
રંપરાગત રંગમંચ પર શારીકરક અવસતતિનરે પ્રતીકિાદ સા્રે સાંકળતા તરેમના 
ઉતિરેજક નાટ્યપ્ર્યોગોનરે કારણરે તરેમની ગણના આજ રે આધુવનક આંતરરાષ્ ્રી્ય 
રંગમંચ પરના એક વનણા્મ્યક પકરબળ તરીકરે કરિામાં આિરે છરે. હકીકતમાં મરે-
્યરહૉલડ તરેની પ્રારંવભક કારકકદથી દરવમ્યાન સટાવનસલાવસકી્ી ગજબના પ્રભા-
વિત ્ ્યરેલા. પરંતુ ્યુરોપ અનરે રવશ્યામાં પ્રિતવેલા િાસતિિાદ-વિરોધી વિચારોએ 
મરે્યરહૉલડ પણ તરેની શૈલીમાં ફરેરબદલ કરિા પ્રોતસાકહત ક્યા્મ.

1896માં મરે્યરહૉલડરે ‘મૉસકો કફલહામયોવનક ડ્રામૅકટક સકૂલ’માં પ્રિરેશ 
મરેળવ્યો. આ સકૂલમાં તરેમણરે ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ના સહ-સંસ્ાપક દાનચરેનકોના 
માગ્મદશ્મન હરેઠળ અવભન્ય શીખિાની શરૂઆત કરી. આગળ ઉપર મૉસકો આટ્મ 
વ્્યરેટર સા્રે જોડાઈનરે મરે્યરહૉલડરે સટાવનસલાવસકી કદગદવશ્મત નાટકોમાં 18 
જ રેટલી વિવિધ ભૂવમકાઓ પણ ભજિી. સમ્ય િીતતા, સટાવનસલાવસકીની વનસ-
ગ્મિાદી પદ્ધવત અવતરરેકભરી લાગિા્ી કરે પછી મનમાં ઊછળકૂદ કરતા કલપ-
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નાશીલ વિચારોનરે અમલમાં મૂકિાની તતપરતા્ી મરે્યરહૉલડરે ‘મૉસકો આટ્મ 
વ્્યરેટર’ છોડ્ું અનરે રંગમંચલક્ષી બીર્ અનરેક પ્રોજ ર્ે ટસમાં નટ-કદગદશ્મક 
તરીકરે સકરિ્ય રીતરે સંકળા્યા. મરે્યરહૉલડ માટરે એ પ્રત્યરેક પ્રોજ ર્ે ટ કોઈ નિતર 
પ્ર્યોગ અ્િા અિનિી રંગમંચી્ય પદ્ધવતઓ શોધિા માટરેનું વનવમતિ બની રહો. 
મરે્યરહૉલડ રંગમંચમાં પ્રતીકિાદનરે ઉપ્યોગમાં લરેનારા સૌ્ી આગળ પડતા 
સમ્્મક હતા.

1907માં તરેમના નાટ્યવનમા્મણ અંગરેના કલપનાશીલ વિચારો રંગમંચ પર 
અમલમાં મૂકિા માટરે તરેમનરે ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ તરફ્ી આમંત્રણ મળું. 
1907્ી 1917 સુધી મરે્યરહૉલડરે અિનિા નાટ્યપ્ર્યોગો કરતા રહરેિાનું ચાલુ 
રાખ્યું. તરેમણરે પ્રવશષ્ ગણાતાં નાટકોનરે સાિ નિી જ પ્રા્યોવગક શૈલીમાં ભજવ્યાં. 
તરે સમ્યના કરેટલાક વિિાદાસપદ ગણાતા નાટ્યકારોનાં નાટકો પણ તરેમણરે ક્યાાં. 
આમાં્ી કરેટલાંક નાટકોમાં તરેમણરે 17મી સદીના ફ્ાનસની ‘કૉમરેકડ્યા દરેલ આટ્મ’ 
નામરે ઓળખાતી અવભન્યશૈલીનરે સમસામવ્યક રંગમંચી્ય િાસતવિકતાના સંદ-
ભ્મમાં પ્ર્યોજીનરે બહુ મોટી સફળતા પ્રાતિ કરી.

1920માં તરેમણરે મૉસકો ખાતરે ‘મરે્યરહૉલડ વ્્યરેટર’ની સ્ાપના કરી જ રે 
1923્ી 1938 સુધી કા્ય્મરત રહંુ. આ દરવમ્યાન મરે્યરહૉલડ રંગભૂવમના શૈક્ષ-
વણક સતરરે  પ્રસ્ાવપત ્્યરેલા કરેટલાક વસદ્ધાંતોની પુન:વિચારણા કરી. તરેમનરે 
લાગ્યું કરે બદલા્યરેલી નિી િાસતવિકતા સા્રે એ વસદ્ધાંતોનો કોઈ મરેળ બરેસતો 
ન્ી. તરેમણરે કોઈક નિી, સિ્મસિીકૃત બનરે એિી રંગમંચી્ય ભાષા ખોળિાની 
જોરદાર કહમા્યત કરી. મરે્યરહૉલડના વચત્રાતમક સંરચનાિાદ (Scenic 
Constructivism) અનરે તરેમની સક્મસની અંગકસરતો કરે શારીકરક કરતબોનરે 
મળતી આિતી અવભન્ય અનરે સમગ્ ભજિણીની શૈલી તરેમની બધી જ રંગ-
મંચી્ય રજૂઆતોની વિવશષ્ લાક્ષવણકતા બની ગઈ.

મરે્યરહૉલડનાં નાટકોમાં કામ કરતા નટો ‘Biomechanics’(જીિ્યંત્રશાસ્ત્ર)
ના વસદ્ધાંત અનુસાર અવભન્ય કરતા હતા. તરેનો હરેતુ રંગભૂવમની ભાિનાતમક 
અવભવ્યવ્તની ક્ષમતાનરે િધુ વ્યાપક બનાિિાનો હતો. એિા વિચારો અનરે મંત-
વ્યોનરે તરેના દ્ારા વ્ય્ત કરિાના હતા જ રે તરે કાળરે પ્રચવલત વનસગ્મિાદી રંગમંચ-
શૈલીમાં શ્્ય નહોતા. 1920્ી 1930ના ગાળામાં ર્યારરે  રવશ્યામાં સામાવજક 
િાસતિિાદ(social realism)ની લોકવપ્ર્યતા ટોચરે હતી ત્યારરે  કદગદશ્મક મરે્યરહૉ-
લડરે તરેનાં શ્રેણીબદ્ધ નાટકોમાં કરહસ્મલસ દરવમ્યાન બા્યોવમકૅવનક-શૈલીનરે વિકસા-
િિાના પ્ર્યતનો ક્યા્મ. આ શૈલીમાં નટનરે શરીરનરે લચીલું, વસ્વતસ્ાપક અનરે 
વશસતબદ્ધ બનાિિાની જબરદસત તાલીમ આપિામાં આિતી. તરેમાં સક્મસમાં 
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જોિા મળતાં વજમનાવસટ્સ અનરે એરિોબરેકટ્સનો સમનિ્ય હતો. નટો માટરે 
પોતાની શારીકરક ઊર્્મ અનરે કરિ્યાઓની ્યાંવત્રકતાનરે સર્ગપણરે વન્યંત્રણમાં 
રાખિી જરૂરી હતી. બા્યોવમકૅવન્સમાં લાગણીઓ ઉતિરેજિા માટરે મન કરે હૃદ્ય 
નહીં પણ નટનું શરીર મુખ્ય ભાગ ભજિરે છરે. એટલરે જ કહરેિા્ય છરે કરે ‘‘Actor’s 
body is the main asset in Meyerhold Theatre.’’

‘Biomechanics’ની પ્રરેરણા મરે્યરહૉલડરે ઇટલીના લોકનાટ્ય કૉમરેકડ્યા દરેલ 
આટ્મ, ર્પાનનાં પારંપકરક કાબૂકી અનરે ગૉડ્મન રિરેગનાં પ્ર્યોગશીલ લખાણોમાં્ી 
મરેળિરેલી. આ બધી પદ્ધવતઓમાં નટનું પોતાનું વનજી વ્યવ્તતિ ઓગળી ર્્ય છરે 
અનરે તરે માત્ર કદગદશ્મકના આદરેશોનરે જ અક્ષરશ: અનુસરરે  છરે. વજમનરેસટ અનરે 
ઍરિોબૅટ તરીકરેની તાલીમ પામરેલો નટ શબદોનરે બદલરે પરેનટોમાઇમ(વન:શબદ 
અવભન્યકરિ્યાઓ) મારફતરે જ પોતાના આંતકરક ભાિોની અવભવ્યવ્ત કરરે  છરે. 
કદગદશ્મકની પસંદ–નાપસંદ સામરે નટોનો અવભગમ ફ્ત કઠપૂતળી જ રેિો બની 
રહરે છરે. એકદમ ખાલી રંગમંચ પર જુદી જુદી ઊંચાઈના માંચડા, સીડી (લરેડર) 
અનરે ઢાવળ્યા (રૅમપ) ગોઠિિામાં આિરે છરે જ રેના પર નટોની વજમનાવસટક કરે ઍરિો-
બૅકટક કરિ્યાઓ જોિી રસપ્રદ બની રહરે છરે. ભજિણી દરવમ્યાન રંગમંચનરે પૂણ્મ 
પ્રકાવશત રાખિામાં આિરે છરે.

એ ગાળામાં મરે્યરહૉલડરે સ્ાપરેલી ડ્રામાસકૂલમાં આ પ્રકારનો અવભન્ય તરેની 
નાટ્ય-તાલીમનું મુખ્ય અંગ બની ગ્યરેલો. 1930 સુધીમાં બા્યોવમકૅવન્સની 
લોકવપ્ર્યતા રટિા પામી પરંતુ છતાં સોવિ્યરેત નટોનરે અવભન્ય માટરેની તાલીમ 
આપિા પૂરતો આ પદ્ધવતનો ઉપ્યોગ લાંબા ગાળા સુધી ચાલુ રહો. રવશ્યામાં 
તરે કાળરે ‘બા્યોવમકૅવન્સ’ની અસરકારકતા ભલરે ખતમ ્ઈ પણ આગળ ઉપર 
આતુ્મ, ગ્ોટોવસકી, પીટર બ્ુક અનરે કરચાડ્મ શરેખનર જ રેિા કદગદશ્મકોએ વિકસાિરેલ 
‘Physical Theatre’ મરે્યરહૉલડની આ જ ટરેકવનક્ી પ્રભાવિત ્્યરેલું.

રવશ્યાના ઈગોર આઇવલનસકી, સરગરેઈ માકટ્મનસન અનરે ઇરાસટ ગરેકરન 
જ રેિા વિખ્યાત હાસ્યનટોની રિલંત કારકકદથી મરે્યરહૉલડની તાલીમ અનરે માગ્મ-
દશ્મનનરે આભારી હતી. 1926માં તરેમણરે ભજિરેલ વનકૉલા્ય ગોગોલનું વિશ્વવિ-
ખ્યાત વ્યંગ-પ્રહસન ‘Inspector General’ ઐવતહાવસક સફળતાનરે િ્યુાં. એ 
ભજિણી વિશરે કોઈ વિિરેચકરે લખરેલું : ‘‘Energetic, mischievous, charming 
Ilyinsky(well-known comic actor of that time) left his post to the 
nervous, fragile, suddenly freezing, grotesquely anxious Garin. En-
ergy was replaced by trance, the dynamic with the static, happy 
jesting humour with bitter and glum satire.’’
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મરે્યરહૉલડની અવભન્ય-પદ્ધવત અમરેકરકન નટોએ અપનાિરેલ (સટાવનસલા-
વસકી પ્રરેકરત) ‘મરે્ડ’ પદ્ધવત્ી સાિ વનરાળી હતી. મરે્ડ પદ્ધવતમાં એ જરૂરી 
હતું કરે પાત્રનું આંતકરક ચાલકબળ (internal motivation) સજ ્મિા માટરે નટની 
વ્યવ્તગત સમૃવતઓ તરેનાં પાત્ર સા્રે ભળી ર્્ય. ર્યારરે  મરે્યરહૉલડરે મનોવિજ્ાન 
અનરે શરીરવિજ્ાન સંબંધી પ્રકરિ્યાઓનરે પરસપર સાંકળરેલી. િધુમાં તરેમના નટો 
ફ્ત શરીરનાં માધ્યમ િડરે લાગણીઓની અવભવ્યવ્ત ્ઈ શકરે તરે પ્રકારના 
હાિભાિ અનરે આંવગક કરિ્યાઓ કરી શકિા માટરે તાલીમબદ્ધ હતા. સટાવનસલા-
વસકીની સમજૂતીનો સિીકાર કરતાં મરે્યરહૉલડરે કહરેલું કરે નટની શારીકરક દશા 
(physiological state) તરેમજ તરેની ભાિનાતમક મનોદશા (emotional state 
of mind) પરસપર જોડા્યરેલાં છરે. મતલબ કરે ર્યારરે  નટ પોતાના શરીરની 
મદદ્ી અમુક ખાસ વસ્વત (pose)ધારણ કરરે , અમુક પ્રકારરે  હાિભાિ કરે 
ચરેનચાળા કરરે , ખાસ કરિ્યા કરે ગવત ધારણ કરરે  ત્યારરે  ચહરેરા પર અમુક પ્રકારની 
લાગણીઓ વ્ય્ત કરિા હાિભાિ તરેની આપમરેળરે જ ઊપસી આિરે છરે. મરે્યર-
હૉલડરે નટો પાસરે શરીરની અિનિી વસ્વતઓ (poses, postures, gestures, 
compositions and movements including acrobatics) રચતા જઈનરે એ 
ખોળી કાઢું કરે અમુક ખાસ લાગણીઓ અ્િા પાત્રાલરેખનો સપષ્ કરિામાં 
અમુક પ્રકારની શારીકરક અવભવ્યવ્ત મદદગાર બની શકરે છરે. આની સરખા-
મણીએ સટાવનસલાવસકીએ સૂચિરેલી અવભન્ય-પદ્ધવત મનોશારીકરક (psycho-
-physical) હતી.

મરે્યરહૉલડ કહરે છરે કરે રંગમંચ આખરરે  રંગમંચ છરે, રંગમંચ એ સાચરેસાચું 
જીિન ન્ી. ‘slice of life’ એકદમ નકામી, વબનજરૂરી વિભાિના છરે. લોકોએ 
પણ સમજિું અનરે ખાસ ્યાદ રાખિું જોઈએ કરે આ માત્ર રંગભૂવમ છરે અનરે ત્યાં 
કરેિળ અવભન્ય કરતા નટો છરે. અલબતિ, સટાવનસલાવસકીની માફક મરે્યરહૉલડ 
પણ ગંદી બરેહૂદી નાટકી્ય(vulgar theatricality)ના વિરોધી હતા. પરંતુ તરેમણરે 
નાટકી્યતાનરે એક વિવધિત્ ‘રંગમંચી્ય’ વિશરેષતા ગણીનરે ખપમાં લીધી. તરેમના 
મતરે ગંદી ભદ્ી નાટકી્યતાનરે નાબૂદ કરિા રીવતબદ્ધ કલાતમક રંગભૂવમ (stylized 
theatre) સ્ાપિાની જરૂર હતી. ચરેખૉિનાં નાટકો ભજિિા દરવમ્યાન સટાવન-
સલાવસકી રંગમંચ પર વનસગ્મિાદી સત્ય(naturalistic truth)નરે લાવ્યા. ર્યારરે  
મરે્યરહૉલડરે જીિનનાં સત્યમાં ‘રંગમંચી્ય સત્ય’(theatrical truth)નરે વનહાળું, 
રંગમંચ પર તરેમજ જીિનમાં લાગણી એકસમાન જ હો્ય છરે, અલબતિ તરેનરે 
વ્ય્ત કરિાનાં સાધનો અનરે માગયો જુદાં હો્ય છરે. આ તફાિત રરમાં ર્તરે 
રસોઈ બનાિા્ય અનરે પીરસા્ય અનરે કોઈ સરસ હોટલમાં રસોઈ બનાિા્ય અનરે 
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પીરસા્ય તરેના જ રેિો છરે ! સટાવનસલાવસકી એકદમ સાચાં સાધનો િડરે જ ‘સત્ય’ 
પીરસિા માંગરે છરે. જ રેમ કરે નાટકમાં પાણી દશા્મિિા સાચરેસાચ પાણી જ જોઈએ 
અનરે કૅક દશા્મિિા સાચરેસાચી કૅક જ જોઈએ! ર્યારરે  મરે્યરહૉલડ માટરે કૅક દશા્મ-
િિા કૅકના પ્રતીકરૂપ કાગળનો કોઈ એક ટકુડો પણ પ્યા્મતિ હતો.

1935માં અમરેકરકન કફલમકદગદશ્મક ઇવલ્યા કઝાનરે સૌપહરેલી િાર તરેના 
સા્ીદાર લી સટ્રરેસબગ્મ પાસરે્ી મૅ્યરહૉલડના અદભુત પ્ર્યોગો વિશરે સાંભળરેલું. 
સટ્રરેસબગવે મરે્યરહૉલડ દ્ારા કદગદવશ્મત બરે નાટકો ‘Camille’ અનરે ‘The 
Inspector General’ વિશરે બહુ રસપ્રદ િાતો કરરેલી. આ નાટકોના અદભુત 
કલપનાશીલ સવન્િરેશ, દૃશ્યરચના િગરેરરે  જોઈનરે સૌ દંગ રહી ગ્યરેલા. આ 
સાંભળીનરે ઇવલ્યા કઝાનનરે ખાતરી ્ ઈ ગ્યરેલી કરે રંગભૂવમ એ િાસતિિાદી કલા 
છરે જ નહીં. િાસતિિાદી આલરેખન કરિાનું કામ હિરે કફલમો પર છોડી દરેિું 
જોઈએ. કઝાન મરે્યરહૉલડના એક નાટકમાં બરે પ્રરેમીઓ િચચરેના સંબંધના એક 
વિવશષ્ પાસાનરે પ્રદવશ્મત કરિા કદગદશ્મકરે કરેિી આબાદ ્યુવ્ત અજમાિરેલી તરેની 
રસપ્રદ િાત કરરે  છરે. એક દૃશ્યમાં બરે પ્રરેમીઓ ઊંચકનીચક(see-saw)પર બરેસીનરે 
સંિાદો બોલરે છરે. સામસામા છરેડરે બરેસી, ઉપરનીચરે ઊછળતા રહીનરે પરસપરનો 
સંબંધ વ્ય્ત કરિાની આ કરેિી પ્રતીકાતમક અનરે કલપનાશીલ ્યુવ્ત કહી 
શકા્ય!

મરે્યરહૉલડ સંિાદોનરે, તરેના શબદોનરે બહુ અગત્ય નહોતા આપતા. શબદનરે 
બદલરે તરેઓ પાત્રના આંતકરક ભાિોનરે, આશાઓનરે, પાત્રના ઇરાદાઓનરે નૃત્ય 
જ રેિી દરેખાતી રંગમંચી્ય કરિ્યાઓ દ્ારા પ્રગટ કરતા હતા. એ તો કહરેતા કરે શબદો 
(text) તો કરેિળ અવભન્યરૂપી િસ્ત્રની કકનાર પર ગૂં્રેલી ભાત (design) જ રેિા 
છરે, એ સિ્યં િસ્ત્ર ન્ી. ભીતરમાં જ રે અનુભિા્ય છરે તરે જ મૂળ ટર્ે સટ છરે જ રેનરે 
મરે્યરહૉલડ આંવગક કરિ્યાકલાપો્ી વ્ય્ત કરિામાં માનરે છરે. જ રે બહાર્ી બોલા્ય 
છરે તરે માત્ર ટરેકારૂપ છરે. ખરી અવભવ્યવ્ત ભાષાની ન્ી, આંતકરક સતિ 
(subtext)ની છરે અનરે આ આંતકરક સતિ રંગમંચી્ય કલામાધ્યમ્ી વ્ય્ત ્ા્ય 
છરે, નહીં કરે સંિાદો્ી. ્્યારરેક જ રે બોલા્ય તરેના્ી ભીતરનો અ્્મ સાિ વિપરીત 
પણ હો્ય અનરે તરે જ કદાચ મુખ્ય હો્ય એિું પણ બની શકરે. મરે્યરહૉલડ તો કહરે 
છરે કરે ‘‘The subtext is the play’’ બહાર સ્ૂળ રૂપરે દરેખાતું નાટક જ અસલમાં 
‘subtext’ છરે. નાટકમાં જ રે બોલાઈ રહું છરે મુખ્ય ન્ી, મુખ્ય તો તરેની ભીતર જ રે 
છરે તરે અમૂત્મ હોિા છતાં મરે્યરહૉલડના વચતિમાં મૂત્મ છરે અ્િા તરે હમણાં જ 
તરેમની ભવ્ય કલપનાઓની મદદ્ી  મૂત્મ સિરૂપ લઈ લરેશરે. મરેટરવલંકની માફક 
મરે્યરહૉલડ પણ ફરી વસનરેમાની ્યાદ અપાિરે છરે. તરે માનરે છરે કરે વસનરેમા પાસરે 
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કૅમરેરા, સાઉનડ, એકડકટગં િગરેરરે  ટકૅવન્સ છરે ર્યારરે  રંગમંચ પાસરે કરેિળ નટ છરે 
અનરે એ જ તરેની કીમતી મૂડી છરે.

ચરેખૉિ માનતો હતો કરે તરેનાં નાટકો માત્ર અવભન્ય કરે ભજિણીનો આંવગક 
કસબ દશા્મિતાં નાટકો ન્ી. નટ કરે કદગદશ્મકનો માત્ર બાહ, સ્ૂળ અનરે સપાટી 
પરનો કસબ વનર્્મક છરે. અહીં તો નટરે પાત્રની ભીતર પરેસી રિમશ: પોતાની 
સમૃવત, ભાિના, શારીકરક ગવતકરિ્યા િગરેરરેનરે જ રે તરે પાત્ર સા્રે એકરૂપ કરિાની 
છરે. આ સમગ્ પ્રકરિ્યા ધીરરે  ધીરરે  નટની અવભવ્યવ્તમાં સૂક્મ સતરરે  રૂપાંતર લાિરે 
છરે. પોતાનાં નાટકોમાં અવભન્ય બાબતરે ચરેખૉિ આટલો બધો બારીક અનરે 
આંતકરક સતરરે  વિચારતો હોિા્ી મરે્યરહૉલડરે વિકસાિરેલી ‘બા્યોવમકૅવન્સ’ 
અવભન્ય-પદ્ધવત સા્રે તરે વબલકુલ સંમત ્ ઈ શકરેલો નહીં. મૅ્યરહૉલડના પ્ર્યોગો 
વિશરે વનહાળીનરે ચરેખૉિરે તરેનરે એક આલોચનાતમક પત્ર લખરેલો : ‘‘તમારા નિતર 
પ્ર્યોગો વિશરે ર્ણ્યું. મારી તમનરે ખાસ વિનંતી છરે કરે અત્યંત સંિરેદનશીલ પાત્રોનો 
અવભન્ય તૈ્યાર કરાિતી િખતરે તમરે સાિ અંવતમ છરેડો ન પકડો. દરરેક માણસ 
ઓછાિતિા અંશરે સંિરેદનશીલ હો્ય જ છરે પરંતુ મોટા ભાગના લોકો પોતાની 
સમસ્યાઓનરે ચૂપચાપ સહી લરેતા હો્ય છરે. બહુ ઓછા લોકો પોતાના દુ:ખનરે 
ઉરાડી રીતરે વ્ય્ત કરરે  છરે. તમરે ર્તરે જ તમારા અનુભિનરે આધારરે  કહો. રરની 
અંદર કરે બહાર ર્હરેરમાં તમરે એિા કરેટલા માણસોનરે જો્યા છરે જ રે દુ:ખના મા્યા્મ 
ચીસો પાડિા લાગરે છરે, મોટરે મોટર્ે ી રડિા લાગરે છરે, ્યા મા્ું પછાડિા લાગરે છરે? 
દુ:ખ સહન કરિાની અવભન્યશૈલી એિી જ અપનાિિી જોઈએ જ રે મોટા 
ભાગના સામાન્ય (નૉમ્મલ) માણસોમાં આપણનરે જોિા મળતી હો્ય – જ રેમ કરે 
એકદમ સં્યમપૂિ્મક અિાજના જરૂરી ઉતાર-ચઢાિ્ી અનરે ચહરેરા પરના સૂક્મ 
હાિભાિ્ી, નહીં કરે (બા્યોવમકૅવન્સમાં કલપરેલ) કહસટીકરકની માફક પોતાના 
હા્-પગ કરે મા્ું ઉછાળીનરે. ઊંડા અસરકારક અવભન્ય માટરે કોઈ જ પ્રકારના 
શારીકરક ધમપછાડાની જરૂર ન્ી, એ માટરે કરેિળ વસ્ર, સં્યમી છતાં ચોટદાર 
હાિભાિની જ જરૂર પડરે છરે. સુધરરેલા સમાજના સદસ્યોની લાક્ષવણક એિી 
નાજુક લાગણીઓ વ્ય્ત કરિાની શૈલી પણ સુધરરેલી અનરે નાજુક જ હોિી રટરે. 
અવતરરેકપણાનરે ભલરે તમરે નિી વિકસાિરેલી પ્રા્યોવગક નાટ્યશૈલી ગણો, પણ મારંુ 
તો મક્મપણરે માનિું છરે કરે કોઈ પણ નિતર શૈલી સરાસર જૂઠનરે ન્યા્યી ન જ 
ઠરેરિી શકરે.’’

અલબતિ, આ તો ચરેખૉિનો સિતંત્ર મત હતો, બાકી મરે્યરહૉલડના નિતર 
પ્ર્યોગોએ તરે સમ્યરે સૌ કોઈનરે રરેલું લગાડ્ું. સરગરેઈ આઇઝનસટાઇન જ રેિા 
રિાંવતકારી કફલમસજ ્મક પણ મરે્યરહૉલડની પદ્ધવત્ી ખૂબ પ્રભાવિત ્્યા. તરેમણરે 
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પોતાની અમુક કફલમોમાં પણ મરે્યરહૉલડની અવભન્યપદ્ધવતનરે અનુસરતા ખાસ 
નટોનરે પસંદ કરરેલા. મરે્યરહૉલડ સામાવજક િાસતિિાદ (social realism)ના 
સખત વિરોધી હતા. 1930ની શરૂઆતમાં ર્યારરે  સટાવલનરે કલાક્ષરેત્રરે ચાલતી 
તમામ અપારંપકરક રજૂઆતો અનરે અિનિા પ્ર્યોગોનરે કડક હા્રે ડામી દીધા 
ત્યારરે  મરે્યરહૉલડના રંગમંચકા્ય્મનરે પણ તરેણરે સોવિ્યરેત પ્રર્ માટરે અર્ણ્યું, પારકંુ, 
આરિમક અનરે શાસનવિરોધી રોવષત ક્યુાં. 1938માં તરેનું વ્્યરેટર બંધ કરાિી 
દરેિામાં આવ્યું.

Meyerhold’s Biomechanics
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Meyerhold’s Theatre Productions ‘Les Aubes’
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‘The Dawn’

1938માં સટાવનસલાવસકીનું અિસાન ્્યું. મરે્યરહૉલડરે એકાદ િષ્મ ત્યાં 
આગળ કદગદશ્મનકા્ય્મ ક્યુાં. તરેમાં અચાનક રુકાિટ ત્યારરે  આિી ર્યારરે  20 જૂન, 
1939ના રોજ સટાવલન-શાસનરે મરે્યરહૉલડની ધરપકડ કરી. ત્યારબાદ ્ોડા જ 
સમ્યમાં 15મી જુલાઈએ મરે્યરહૉલડની પતની વઝનાઇડા રીખ તરેના મૉસકો ઍપા-
ટ્મમરેનટમાં રહસ્યમ્ય વસ્વતમાં મૃત  હાલતમાં મળી આિી. તરેના શરીર પર 
તીક્ણ હવ્્યાર િડરે કરા્યરેલા અસંખ્ય રાિ હતા. તરે પછીના િષવે કરેદમાં રહરેલ 
મરે્યરહૉલડનરે અત્યંત રિરૂતાપૂિ્મક કરબાિિામાં આવ્યા. તરેમની પાસરે્ી જબરદ-
સતી્ી એ કબૂલ કરાિિામાં આવ્યું કરે તરેઓ ર્પાનીઝ અનરે વબ્કટશ ર્સૂસી 
સંસ્ાઓ િતી કામ કરી રહા હતા. (જોકરે પાછળ્ી તરેમણરે સોવિ્યરેત અવધકારી 
મોલૉટૉિનરે પત્ર લખીનરે પોતાની કબૂલાત પાછી ખેંચી લીધરેલી.) અંતરે 2 ફરેબ્ુઆ-
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રી, 1940ના રોજ મરે્યરહૉલડનરે મૃત્યુદંડ ફટકારિામાં આવ્યો અનરે તરેના બીર્ 
જ કદિસરે તરેમનરે બંદૂકની ગોળીએ્ી ઠાર મારિામાં આવ્યા. 1955માં ર્યારરે  
સોવિ્યરેત ્યુવન્યનમાં પ્ર્મ િાર સટાવલનવિરોધી મોજુ ંપ્રસ્યુાં ત્યારરે  છરેક મરે્યર-
હૉલડનરે સોવિ્યરેત સરકારરે  તરેમના તમામ કહરેિાતા ગુનાઓમાં્ી મુ્ત કરી 
વનદયોષ ર્હરેર ક્યા્મ. રંગભૂવમના દુવન્યાભરના ઇવતહાસમાં કોઈ પ્રવતભાશાળી 
રંગકમથીનો આટલો દુ:ખદ અંત ્્યારરે્ય આવ્યો ન્ી.

વખ્તાંગૉવ (1883–1922) : 

 Evgeni Vakhtangov : િખતાંગૉિ એક 
પ્રવસદ્ધ રવશ્યન નટ અનરે કદગદશ્મક હતો. 
તરેણરે ‘િખતાંગૉિ વ્્યરેટર’ની સ્ાપના 
કરરેલી. તરે સમ્યરે સોવિ્યરેત ્યુવન્યનમાં સા-
કહત્યક્ષરેત્રરે સમાજિાદી િાસતિિા-
દ(Socialist Realism)નું પ્રભુતિ હતું. 
‘િાસતિિાદ’ શબદનરે લોકો હકારાતમક, 
અનરે ‘િાસતિિાદ-વિરોધી’ શબદનરે નકારા-
તમક અ ્્મમાં જોતા હતા. િખતાંગૉિ મનો-
િૈજ્ાવનક િાસતિિાદ અનરે સુસપષ્ અવભ-
વ્યવ્તિાદ (Graphic Expressionism), 

એકબીર્નરે એકદમ વિરોધી એિી આ બરે પદ્ધવતઓ િચચરે અંગચરેષ્ાઓ, 
કરિ્યાઓ અનરે ધિવનની સહા્ય િડરે એકતા લાિી શક્યો. બ્રેખતરે કહરેલું, 
‘‘Vakhtangov was the ‘meeting point’ between Stanislavski and 
Meyerhold.’’ 

1917ની ઑ્ટોબર રિાંવત પછી િાસતિિાદ-વિરોધી પ્રિાહનરે િરેગ મળો. 
બધી કલાઓમાં પ્રતીકિાદ, અવભવ્યવ્તિાદ, ભવિષ્યિાદ (ફ્યુચકરઝમ), અવત-
િાસતિિાદ (સરકર્યાવલઝમ) અનરે ‘દાદાઇઝમ’ પ્રચવલત બનરેલા. િાસતિિાદ–
વિરોધી ચળિળમાં મરે્યરહૉલડ અનરે મા્યકૉવસકી મુખ્ય હતા. પાછળ્ી તરેમાં 
િખતાંગૉિ અનરે તૈરૉિ પણ ઉમરેરા્યા. 1902માં િરેલૅરી બ્ાઝૉિરે (Valery Briusov 
: 1873–1924) િાસતિિાદી રંગભૂવમનરે નકારી કાઢી. તરેણરે મૉસકો આટ્મ 
વ્્યરેટરની બહુ કડક આલોચના કરીનરે કહું કરે ‘‘To reproduce life faithfully 
on the stage is impossible. The stage is conventional by its very 
nature.’’ 
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િખતાંગૉિ મરે્યરહૉલડના વિવશષ્ નાટ્યપ્ર્યોગો, તરેની અવભન્ય ટકૅવનક 
તરેમજ તરેના ગુરુઓ સટાવનસલાવસકી, સુલરેરવઝતસકી અનરે દાનચરેનકોની મનોિૈજ્ા-
વનક તરકીબો્ી સખત રીતરે પ્રભાવિત હતો. તરેનાં નાટકોમાં અિનિાં મહોરાં, 
સંગીત, નૃત્ય, અકલ્પ્ય િરેશભૂષા, અદભુત કલાતમક મંચસરર્ ત્ા નાટકોનું 
ઊંડુ ંવિસતૃત વિશ્રેષણ અનરે પાત્રોનું મનોિૈજ્ાવનક ચાલકબળ ખોળી કાઢિાનું 
તરેનું િલણ િખતાંગૉિના વ્્યરેટરની આગિી વિશરેષતાઓ હતી. મનોિૈજ્ાવનક 
િાસતિિાદનું નાટકમાં વનરૂપણ કરિા િખતાંગૉિ તરેના કલાકારોનરે પાત્રોનાં 
આંતકરક જીિનનરે બહાર લાિિા માટરે પ્રોતસાકહત ક્યા્મ; જ રેમ કરે નાટક ‘The 
Princess Turandot’ના કરહસ્મલસ દરવમ્યાન તરેણરે કહું કરે તમરે સિ્યં જો આ 
પાત્રની પકરવસ્વતમાં મુકાઈ ર્ઓ તો તમરે કઈ રીતરે િત્મન કરશો? એિી જ 
રીતરે હૉ્પટમૅનના ‘Holiday of a Peace’ અનરે ઇબસનના ‘Rosmersholm’ની 
પૂિ્મતૈ્યારી દરવમ્યાન તરેણરે તરેના કલાકારોનરે પાત્રોનાં આંતકરક ભાિજગતનરે 
ર્ણિા માટરે પોતાનું આતમવિશ્રેષણ કરી જોિાનું સૂચિરેલું.

િખતાંગૉિની રંગમંચી્ય વિચારધારાનાં અગત્યનાં પાસાં આ પ્રમાણરે 
ગણાિી શકા્ય: (1) ‘Theatre is theatre’(રંગભૂવમ અંતરે રંગભૂવમ છરે.), (2) 
The ‘how’, not the ‘what’ (નાટ્યસજ ્મનમાં ‘શું’ નહીં પણ ‘કરેિી રીતરે’ િધારરે  
અગત્યનું છરે), (3) More compositions (નાટકમાં િધારરે  અગત્ય ‘સ્ાન-વસ્-
વત-રચના’ની હોિી જોઈએ), (4) Greater inventiveness and imagination 
(કદગદશ્મક તરેમજ નટોનું િધુમાં િધુ સજ ્મનશીલ અનરે કલપનાશીલ િલણ).

અમરેકરકાના ઍ્ટસ્મ સટકુડ્યોના સ્ાપક અનરે અવભન્યગુરુ લી સટ્રરેસબગવે 
એક િાર કહરેલું કરે જો તમરે સટાવનસલાવસકીએ ખપમાં લીધરેલ ‘વસસટમ’ અ્િા 
‘મરે્ડ’ કઈ રીતરે કામ કરરે  છરે તરે ચકાસિાનો પ્ર્યાસ કરશો તો તમનરે એક 
પ્રકારનું પકરણામ જોિા મળશરે. પરંતુ એ જ વસસટમનરે જો તમરે તરેના સૌ્ી િધુ 
પ્રવતભાશાળી વશષ્ય િખતાંગૉિનાં નાટ્યસજ ્મનોમાં જોશો તો તમનરે એકદમ 
અવભભૂત કરી દરેનારંુ, સાિ અનોખું જ પકરણામ જોિા મળશરે. એ સમ્યની 
રંગભૂવમ પર િખતાંગૉિરે પ્રગાઢ અસરો છોડી. તરેનું કામ અત્યંત પ્ર્યોગાતમક 
અનરે કુનરેહપૂણ્મ હતું. ‘મરે્ડ પદ્ધવત’નો તરેનો ઉપ્યોગ સટાવનસલાવસકી કરતાં પણ 
િધારરે  ચકડ્યાતો અનરે કલપનાશીલ હતો જ રેનરે કારણરે તરે પોતાનાં નાટકોમાં તદ્ન 
વનરાળી અસરો ઊભી કરી શ્્યો. િખતાંગૉિરે કહરેલું કરે ‘‘રોવજદંા જીિનની 
સચચાઈ કરે િાસતવિકતા દશા્મિિા (મૉસકો) આટ્મ વ્્યરેટરરે  ઉપ્યોગમાં લીધરેલી 
રીવતનીવતઓમાં ્્યાં્ય ‘આટ્મ’ નહોતી! કારણ કરે તરેમાં કશું જ સજ ્મનાતમક 
નહોતું. તરેમાં માત્ર જીિનના દૈવનક વ્યિહારો અનરે આસપાસની ઝીણી ઝીણી 
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વિગતોની મદદ્ી કરિામાં આિરેલું કુશળ અનુકરણ હતું. હંુ તરેનરે ફ્ત ‘કલપ-
નાશીલ િાસતિિાદ’ (imaginative realism) કહીશ.’’

િખતાંગૉિ કહરેતો કરે વનસગ્મિાદ એ ફ્ત એક પ્રકારરે  ‘છબીકલા’ 
(photography) છરે. કોઈ પણ િાસતિિાદી છબીકાર કૅમરેરામાં જ રે જુએ છરે 
તરેમાં્ી જ અગત્યનો તરેમજ અ્્મપૂણ્મ લાગતો ભાગ પસંદ કરી તરેની છબી 
ઉતારરે  છરે. તરેિી જ રીતરે હર કોઈ િાસતિિાદી કલાકાર િાસતવિક લાગતી રટના 
કરે દૃશ્યમાં્ી મહતિનો તરેમજ સારભૂત લાગતો ટકુડો પસંદ કરીનરે તરેના પર કામ 
કરરે  છરે. િખતાંગૉિ કહરે છરે કરે ‘‘રંગભૂવમ પર િાસતિિાદ એટલરે િાસતવિકતાનું 
સમાધાનકારી સિરૂપ (compromised form). જ રે પ્રકારના સિરૂપની મનરે 
તલાશ છરે તરે કદાચ મારા મતરે Imaginative Realism છરે.’’ ઉવચત પ્રકારનાં 
રંગમંચી્ય સંસાધનો અનરે પદ્ધવતઓ લરેખકનરે રંગમંચ પર સાચુકલું િાસતવિક 
જીિન આલરેખિામાં સહા્યરૂપ બનરે છરે. સાધનો(means)નો ઉપ્યોગ શીખી 
શકા્ય છરે. પરંતુ સિરૂપ (form) લરેખકરે ર્તરે સજ ્મિું પડરે છરે. સિરૂપ એ લરેખકની 
કલપનામાં્ી નીપજતી પરેદાશ છરે. એટલા માટરે જ હંુ તરેનરે ‘કલપનાશીલ િાસતિ-
િાદ’ (Imaginative Realism) કહંુ છુ.ં પકરપૂણ્મ કલા હંમરેશાં શાશ્વત નીિડરે છરે. 
અનરે પકરપૂણ્મ કલા એ જ છરે જ રેમાં વિષ્યિસતુ, સિરૂપ અનરે અન્ય સામગ્ીની 
સંપૂણ્મ સંિાકદતા સધા્યરેલી હો્ય.’’

િખતાંગૉિ બહુ કડક શબદોમાં કહરે છરે કરે ‘‘The ‘slice of life’ means 
theatre must die’’. આ સા્રે તરે એક બીજુ ંમહતિપૂણ્મ વિધાન પણ કરરે  છરે. 
તરે કહરે છરે કરે નાટકોમાં હિરે કોઈ ‘character actors’ની જરૂર ન્ી. કારણ કરે 
અવભન્યમાં એિી બાહ િાસતવિકતા લાિિી ચીલાચાલુ્ી વિશરેષ કશું જ ન્ી 
અનરે સૌ્ી િધારરે  તો રંગમંચ-કલાનો તરેમાં ્્યાં્ય કોઈ સા્્મક ઉપ્યોગ જોિા 
ન્ી મળતો. ‘કૅરરે્ટર’ (ચકરત્ર) ભૂવમકા ભજિી શકિાનરે લા્યક હર કોઈ 
ઍ્ટરરે  એ જ પાત્રની આંતકરક િાસતવિકતા પ્રગટ કરિા કોઈક જુદી જ પ્ર્યો-
ગશીલ પદ્ધવત કામરે લગાડિી જોઈએ. આજ કદન લગી આપણરે મોટા ભાગનું 
કામ ચરેતન-મન પાસરે્ી જ લીધું છરે. અિચરેતન (subconscious mind) મનની 
સંભવિત એિી અજ્ાત-અપ્રગટ તાકાત્ી આપણરે સાિ અર્ણ રહા છીએ. 
સજ ્મનશીલતાનો તરે ભરપૂર સ્ોત છરે. નટ તરેના પરંપરાગત જગતમાં્ી બહાર 
નીકળી તાજગીપૂણ્મ કલપનાઓ કામરે લગાડરે તો તરેનું અિચરેતન મન ભારરે  સજ ્મ-
નાતમક બની શકિાની સંભાિના ધરાિરે છરે. કલાકારરે  પોતાના અિચરેતનમાં ભરી 
પડરેલી કલાતમક સંભાિનાઓનરે વિવિધ વ્યા્યામોની મદદ્ી પુન: સકરિ્ય કરિી 
જોઈએ. નટરે તરેના અવભન્યમાં નિા નિા સિ્યંસફુકરત પ્ર્યોગો (improvisations) 
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અજમાિતા રહરેિાની આદત પાડિી જોઈએ.

િખતાંગૉિ કહરે છરે, ‘‘નાટ્યતાલીમ-શાળાઓની મોટામાં મોટી ભૂલ એ છરે 
કરે તરેઓ નટોનરે ‘કરેળિિા’નરે બદલરે ‘ભણાિરે’ છરે (teach them instead of 
educating). નટોએ સુંદર રીતરે નાચી શકિા કરે આકષ્મક અંગભંવગઓ કરી 
શકિાના હરેતુ્ી નૃત્ય અનરે હલનચલનની કરિ્યાઓ શીખિાની ન્ી. એ 
શીખિાનો એકમાત્ર મુખ્ય હરેતુ નટનું શરીર લચીલું–વસ્વતસ્ાપક–ન્યનરમ્ય 
(graceful) બનાિિાનો છરે.’’(An actor’s body should have a sense of 
‘plasticity’). લચીલાપણા માટરે િખતાંગૉિરે આપરેલાં દૃષ્ાંતો વિવશષ્ છરે : 
‘‘હિામાં લહરેરાતો બારીનો પડદો, શાંત તળાિની સપાટી પરનું નીર, બાગમાં 
મહરેકતા ફૂલછોડ, આરસપહાણની વસ્ર શાંત પ્રવતમા, ટૂકંટ્ંુય િાળીનરે સૂતરેલી 
વનવષફકર વબલાડી િગરેરરે .’’

પાત્રાલરેખનો અંગરે બોલતાં િખતાંગૉિ જણાિરે છરે કરે, ‘સમાજમાં ્્યારરે્ય 
સારા અનરે ખરાબ એિા બરે િગ્મના માણસો હોતા ન્ી. સમાજમાં હંમરેશાં ્ોડાક 
િધારરે  સારા અનરે ્ોડાક ઓછા ખરાબ માણસો હો્ય છરે. અનરે મોટા ભાગના 
લોકો પોતપોતાના કકસસાઓમાં દુષ્બુવદ્ધ્ી નહીં પણ કરેિળ ગરેરસમજ્ી ખોટુ ં
કા્ય્મ કરિા પ્રરેરાતા હો્ય છરે. નટ શું અનુભિરે છરે તરે અગત્યનું ન્ી. તરે તરેના પ્રરેક્ષ-
કોમાં કઈ લાગણીઓ જનમાિી શકરે છરે તરે અગત્યનું છરે. બનિાજોગ છરે કરે નટ 
પોતરે અંદરખાનરે લાગણીઓના ઊભરા્ી ખળભળી ગ્યો હો્ય, પરંતુ પ્રરેક્ષકોનરે 
તરેમાંની એક પણ લાગણી સપશથી ન હો્ય! નટ માટરે રંગમંચ પર લાગણીઓ 
દશા્મિિી અનરે એ જ લાગણીઓ ર્તરે અનુભિિી એ બંનરેમાં બહુ મોટો ફરેર છરે. 
આ બંનરે માટરે િખતાંગૉિ ‘નાટકી્યતા’ (theatricality) અનરે ‘અવભન્ય-
-કસબ’(acting skill) એિા બરે શબદો િાપરરે  છરે. નાટકી્યતા (theatricality) 
એટલરે અકુશળ કરે વબનઅનુભિી નટો દ્ારા કરિામાં આિતો કૃવત્રમ, આડરેધડ, 
અવતરરેકભ્યયો, ગંદો, બરેહૂદો (vulgar) અવભન્ય. રજૂઆત ગમરે તરેટલી િાસતવિક 
હો્ય તોપણ અંતરે તો તરે િાસતવિકતાનો ન્યયો આભાસ જ છરે. એટલરે રંગમંચક-
લાનાં વ્યાકરણનરે તરેમજ તરેનાં સાધનોનરે કલપનાશીલ રીતરે અનરે વિિરેકપુર:સર 
ખપમાં લરેિામાં આિરે તો તરેમાં્ી પણ સુંદર કલાનું સજ ્મન ્ઈ જ શકરે છરે.

િખતાંગૉિરે કહું કરે, ‘‘આ પ્રકારના અવભન્યરે રંગમંચ પર રજૂ કરાતી દરરેક 
પ્રકારની – એટલરે કરે સાચી-ખોટી બધી ‘theatricalities’ (નાટકી્યતા) માટરે 
નકારાતમક અ ્્મ જ વનવચિત કરી મૂ્્યો. પકરણામ એ આવ્યું કરે તરેની સામરે 
ઊઠરેલા પ્રચંડ રોષનરે પગલરે અકળા્યરેલા સટાવનસલાવસકીએ કરેટલીક સારી, 
ઉપ્યોગી લાગતી નાટકી્યતાઓનરે પણ પૂરરેપૂરી નકારી કાઢી. િખતાંગૉિરે કહું કરે 
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નાટક આખરરે  એક કલા છરે. સારી, સાચી અનરે ઉપ્યોગી લાગતી ‘નાટકી્યતા’ 
એટલરે ખાસ રંગમંચ માટરેની િસતુ, રંગમંચી્ય ભાષા, કરે રંગમંચી્ય સંજ્ા–
સંકરેતોની મદદ્ી જ રે કંઈ વ્ય્ત કરિામાં આિરે તરે. સટાવનસલાવસકીની ‘સત્ય’ 
માટરેની શોધ તરેમનરે ભાિાતમક સત્ય (emotional truth) તરફ દોરી ગઈ. આ 
માટરે તરેમણરે રંગમંચ પર સાચરેસાચી કુદરતી લાગણીઓની અપરેક્ષા રાખી. પરંતુ 
તરેમાં તરેઓ એ ભૂલી ગ્યા કરે નટોની લાગણીઓ પ્રરેક્ષકો સુધી પહોંચાડિા રંગ-
મંચી્ય કરે નાટકી્ય (theatrical) પદ્ધવતઓનરે િધુ અસરકારકપણરે ખપમાં લઈ 
શકા્ય છરે.’’

સટાવનસલાવસકી અનરે િખતાંગૉિમાં ફરક એ હતો કરે િખતાંગૉિ માનતો હતો 
કરે ‘‘Stage is after all a stage and not a life. ‘Slice of life’ is useless 
concept. People should know that this is theatre, these are actors.’’

ઍરરેકઝાંડિ ્તૈિૉવ (1885–1950) : 

 Alexander Yakovlevich Tairov : ઍલરે્ઝાંડર 
તૈરૉિ રંગમંચી્ય કલાનો કલપનાશીલ પ્ર્યોગકાર 
અનરે સોવિ્યરેત ્યુગ દરવમ્યાન સિ્મત્ર છિાઈ 
રહરેનારો અત્યંત તરેજસિી રવશ્યન કદગદશ્મક 
હતો. તૈરૉિનરે રંગભૂવમનું રરેલું લગાડનાર તરેની 
કાકી હતી જ રે એક ર્ણીતી અવભનરેત્રી હતી. તરેણરે 
જ તૈરૉિમાં રંગભૂવમ પ્રત્યરે આકષ્મણ જનમાવ્યું 
અનરે ્ોડા જ િખતમાં તરે નાનાંમોટાં અિરેતન 
નાટકોમાં કામ કરતો ્ઈ ગ્યો. ્યુિાિ્ય્ી જ 
તૈરૉિ દરેશના સામાવજક–રાજકી્ય પ્રશ્ો પ્રવત 

ર્ગ્ત હતો. 1905માં તરેણરે કીિ ખાતરે ્યહૂદી કોમ સામરે ્ઈ રહરેલા અત્યાચા-
રોનો ર્હરેરમાં વિરોધ ક્યયો જ રેનરે કારણરે ઝારની પોલીસરે તરેની ધરપકડ કરી 
જ રેલમાં નાખ્યો. આિી જ રીતરે ર્યારરે  તરે બીજી િાર પકડા્યો ત્યારરે  તરેણરે કરેદમાં્ી 
છૂટ્યા બાદ કીિ છોડી વપટસબગ્મ સ્ા્યી ્િાનો વનણ્મ્ય ક્યયો. 1906માં તરે 
અવભનરેત્રી િીરા કૉવમસરઝરેવસકા્યાના આમંત્રણનરે માન આપીનરે તરેની નાટકમંડ-
ળી સા્રે જોડા્યો, જ રેના કદગદશ્મક હતા મરે્યરહૉલડ.

અહીં તરેનો પકરચ્ય એનરેતૉલી લ્યૂનચરસકી સા્રે ્્યો જ રે મૈત્રીસંબંધ જી-
િનભર ટકી રહો. પૉલ ્લૉડરેલવલવખત એક નાટકમાં તરેણરે મરે્યરહૉલડ સા્રે 
સહકદગદશ્મક તરીકરે કામ ક્યુાં. આ બંનરે કદગદશ્મકો રવશ્યન રંગભૂવમ પર નિા 
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પ્ર્યોગશીલ નમૂનાઓ સજ ્મિાની ઇચછા ધરાિતા હતા. આ દરવમ્યાન મરેળિરેલા 
અનુભિો પર્ી તૈરૉિનરે લાગ્યું કરે મરે્યરહૉલડનરે નટો અક્ષરશ: કદગદશ્મકના પૂિ્મ-
વનધા્મકરત આદરેશોનરે જ અનુસરરે  છરે. મતલબ કરે મરે્યરહૉલડના કલાકારો એક 
કઠપૂતળી્ી વિશરેષ કશું જ ન્ી. ્્યાં્ય તરેમની પોતાની આગિી સજ ્મકતા જોિા 
ન્ી મળતી. આ અસંતોષનરે કારણરે ્ોડા જ િખતમાં તૈરૉિ એ મંડળી છોડી 
ગ્યો અનરે પાિરેલ ગરેઇડબ્યુરૉિની નિી મંડળી સા્રે જોડા્યો જ રેણરે તૈરૉિનરે સિ-
તંત્ર કદગદશ્મન કરિાની તક આપી.

સમ્ય િીતતાં તૈરૉિ એક િાસતિિાદ-વિરોધી કદગદશ્મક તરીકરે ર્ણીતો 
બન્યો. તરેની અવભનરેત્રી પતની અલાઇઝા કૂનનના સહ્યોગમાં તૈરૉિરે 1914માં 
તરેની આગિી કલપનાના નમૂનારૂપ ‘કરેમનથી’ (ચરેમબર) વ્્યરેટરની સ્ાપના કરી જ રે 
આગળ ઉપર તરેના ઉચચ ધ્યરે્યનરે અનુરૂપ ‘વસન ર્ેકટક વ્્યરેટર’ની સંકલપનામાં 
પકરણમ્યું. તરેમાં બૅલરે, ઑપરેરા, સક્મસ, સંગીત અનરે નાટકનો સમનિ્ય હતો. ‘The 
idea of Tairov’s ‘Synthetic Theatre’ was the integration of set, cos-
tume, actor and gesture.’’ તૈરૉિનાં નાટકોની ભજિણી તરેના લરેખનનરે 
આધીન હતી જ નહીં. તરે દૃઢપણરે માનતો કરે રંગભૂવમનું ધ્યરે્ય લરેખકોએ સજ વેલા 
સાકહત્યનરે ભાિકો સુધી પહોંચાડિાનું છરે જ નહીં. કારણ કરે રંગભૂવમ પોતરે જ 
એક સિતંત્ર કલા છરે. તૈરૉિરે જ રે અવભન્યશાળા વિકસાિી તરેનો હરેતુ ‘માસટર 
ઍ્ટસ્મ’ તૈ્યાર કરિાનો હતો જ રેઓ તરેના વસન્રેકટક વ્્યરેટરના દરરેક પાસા પર 
કાબરેવલ્યત હાંસલ કરરે  અનરે નાટકની પ્રભાિકારી ભજિણીનાં મૂળભૂત રટકો 
બની રહરે. તૈરૉિ રવશ્યાનો પ્ર્મ કદગદશ્મક હતો જ રેણરે બ્રેખતનું ‘Three Penny 
Opera’ ભજવ્યું, કાવલદાસનું ‘શાકુનતલ’ ભજવ્યું. ઉપરાંત ્યુવજન ઓ’નીલ, 
જ રે. બી. વપ્રસટલી, ઑસકર િાઇલડ અનરે એિા કરેટલા્ય બીર્ સમકાલીન લરેખકોનાં 
નાટકો ભજવ્યાં. તૈરૉિનું આ વ્્યરેટર રવશ્યાના અનરેક નટો, કલાકારો, લરેખકો, 
સંગીતકારો કડઝાઇનરો િગરેરરે  માટરે પ્ર્યોગાતમક રંગમંચ સજ ્મિાની મ્ામણનું 
મુખ્ય કરેનદ્ર બની ગ્યું.

એક કદગદશ્મક તરીકરે તૈરૉિરે મંચન, અવભન્ય, વ્યવ્તગત તરેમજ સામૂકહક 
કરિ્યાકલાપો, મંચસરર્, િરેશભૂષા િગરેરરેનરે લઈનરે વનતનિા પ્ર્યોગો ક્યા્મ અનરે 
પ્રણાવલકાગત રંગભૂવમ્ી ચીલો ચાતરિા ભજિણીની નાનામાં નાની સૂક્મ 
વિગતો પર ઊંડાણ્ી ધ્યાન આપી કામ ક્યુાં. તરેના કલાકારોનરે અવભન્ય દરવમ-
્યાન ્ય્ોવચત મન:વસ્વત સજ ્મિામાં સહા્યરૂપ ્ા્ય એ હરેતુ્ી તૈરૉિરે વબ્ૉિન 
અનરે ચૉવપનના સંગીતનો પણ કલપાનાશીલ ઉપ્યોગ ક્યયો. તરેણરે દરરેક નાટક માટરે 
અલગ્ી સંગીત તૈ્યાર કરાિિાનો આગ્હ રાખ્યો અનરે મંચ પર પાત્રોનાં હલ-
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નચલનની કડઝાઇન તૈ્યાર કરતી િખતરે પણ મંચ પરનાં દૃશ્ય અનરે શ્ાવ્ય 
રટકોનરે બરાબર ધ્યાનમાં લરેિામાં આવ્યાં. તૈરૉિનો પોતાનો મત એિો હતો કરે 
તરે પ્રવશષ્ (Classics) ત્ા પરીક્ા (Fairy Tales) સમાં નાટકોનરે િધારરે  ્યોગ્ય 
રીતરે ન્યા્ય આપી શકરે તરેમ છરે. રરે વસન-વલવખત નાટકની રજૂઆત તૈરૉિના ‘વસ-
ન્રેકટક વ્્યરેટર’ના શ્રેષ્ઠ નમૂનારૂપ હતી. પવચિમનાં નાટકો સોવિ્યરેત ્યુવન્યનમાં 
ભજિિાની બાબતમાં તૈરૉિ બધામાં અગ્રેસર હતો. તરેણરે બના્મડ્મ શૉનું ‘Saint 
Joan’, ્યુવજન ઑ’નીલનાં ‘The Hairy Ape’ (1926) અનરે ‘Desire Under 
the Elms’ (1926) અનરે િૉલટર હૅઝનકલરેિરનું ‘Antigone’ (1927) િગરેરરે  
નાટકો ભજવ્યાં. તરેણરે તરેના ‘ચરેમબર વ્્યરેટર’માં આદશ્મ વશસત પ્રસ્ાવપત કરી. 
નાટકોની તાલીમ અનરે ભજિણી દરવમ્યાન ધ્યાનમાં લરેિાં જોઈતાં તમામ 
પાસાંઓ પર તૈરૉિનો પ્ર્યોગશીલ દૃવષ્કોણ સમાન રીતરે છિા્યરેલો રહો. 
1917માં બૉલશરેવિક રિાંવત પછી પણ તૈરૉિરે તરેના રંગમંચ પ્રત્યરેના સિતંત્ર દૃવષ્-
કોણનરે વિકસાિિાના અિનિા પ્ર્યોગો ચાલુ રાખ્યા. ચરેમબર વ્્યરેટર ખૂબ લોક-
વપ્ર્ય બન્યું અનરે તૈરૉિનાં નાટકોએ આખા્ય સોવિ્યરેત ્યુવન્યનમાં પ્રિાસ ક્યયો. 
1923માં ્યુરોપમાં અનરે 1930માં દવક્ષણ અમરેકરકામાં તરેનાં ચરેમબરનાટકો પ્રસતુત 
્્યાં અનરે તૈરૉિનરે જબરો આિકાર મળો. સમીક્ષકોએ તરેની પ્રશંસા કરતાં 
લખ્યું કરે : ‘‘a total victory of the famous Russian innovator and a 
genius of staging.’’

Max Reinhardt’s ‘Jedermann’
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‘Midsummer Night’s Dream’ (Shakespeare)

 

‘The Miracle’ (Karl Vollmoller)
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1929માં જૉસરેફ સટાવલનરે રવશ્યામાં બધી જ કલાઓ પર કડક વન્યંત્રણો 
લાદ્ાં અનરે ખાસ કરીનરે નાટકનરે ‘બુઝ્મિા’(સુખીસંપન્ િગ્મ માટરેની) કલા ર્હરેર 
કરી. સોવિ્યરેત માધ્યમોમાં તૈરૉિ પર સુઆ્યોવજત હુમલાઓ ્િા લાગ્યા. 
તૈરૉિરે તરેના રંગમંચનો બચાિ કરિાના અનરેક પ્ર્યતનો ક્યા્મ. તરેણરે કહું કરે રંગભૂ-
વમની સ્ાપના પણ સમાજ કરે વિજ્ાનક્ષરેત્રરે સંશોધન કરતી પ્રવતવષ્ઠત સંસ્ાઓ-
નરે સમાંતર જ ્િી જોઈએ. જ રેમ કરે પાિલૉિની િૈજ્ાવનક સંસ્ા માટરે જ રે રીતરે 
અઢળક નાણાં ખચ્મિામાં આિરે છરે તરેિી જ રીતરે સટાવનસલાવસકીની સંસ્ાનરે પણ 
એટલો જ સહ્યોગ અનરે આદર મળિા જોઈએ. તૈરૉિની આ આલોચના સામરે 
કડક િલણ અખત્યાર કરી સામ્યિાદી શાસનરે તરેનાં ચરેમબર નાટકો સાઇબીકર્યા 
જઈનરે ભજિિાની સર્ કરી. જોકરે સટાવલનરે ર્યારરે  તરેના (કહરેિાતા કરે ધારી 
લીધરેલા) શત્રુઓનો દરેશવ્યાપી સફા્યો કરિાનું મહાઅવભ્યાન આદ્ુયાં ત્યારરે  તરેમાં 
ઝડપા્યરેલા કમભાગી લરેખકો અનરે કલાકારોમાં્ી તૈરૉિ સદભાગ્યરે ઊગરી 
ગ્યરેલો.

તૈરૉિની નાટ્ય-રજૂઆતોમાં રચનાકારી સવન્િરેશ(Constructivist Sets)
નો ઉપ્યોગ ખૂબ ર્ણીતો બનરેલો. તરેનાં નાટકો ‘સલૉમ’ અનરે ‘રોવમ્યો ઍનડ 
જુવલ્યરેટ’માં પ્રવસદ્ધ  રવશ્યન કડઝાઇનર ઍલરે્ઝાંડ્રા એ્સટરરે  ્યાદગાર સરેટસ 
તૈ્યાર કરરેલા. તરેણરે નાટકના કરેનદ્રિતથી કા્ય્મમાં સહા્યરૂપ બનરે તરેિા ‘functional 
sets’ બનાિરેલા. રંગમંચ પર પરંપરાગત શૈલી્ી ચીતરરેલાં કોઈ જ સીનસીનરેરી 
નહીં, કોઈ સર્િટ કરે સુશોભન નહીં, ખાલી રંગમંચ પર ફ્ત જુદી જુદી 
ઊંચાઈ પર બનાિરેલા અનરે પરસપર જોડીનરે ઊભા કરરેલા માંચડા. રંગમંચ પ્રવત 
તૈરૉિનો અવભગમ નાટ્યગુરુ સટાવનસલાવસકીના અનુ્યા્યીઓ્ી એકદમ ઊલટો, 
એટલરે કરે િાસતિિાદ-વિરોધી અનરે શૈલીબદ્ધ (stylized) હતો. સવન્િરેશ તૈ્યાર 
કરાિતાં પહરેલાં તૈરૉિ પ્ર્યોગશીલ કડઝાઇનરોનાં સલાહસૂચન લરેતો. તરેનો 
આગ્હ રહરેતો કરે મંચસરર્ના વિવિધ રટકોની આપસમાં એકતા અનરે સંિાકદતા 
જળિાઈ રહરે. સવન્િરેશ સંદભવે તરેની શૈલી ‘Cubism’ િગ્મમાં આિતી હતી.

તૈરૉિનાં નાટકોના આિકારની સા્રે સા્રે અમુક િગયો તરફ્ી તરેની 
ટીકાઓ પણ બહુ ્ઈ. તરેનાં નાટકોમાં દશા્મિાતી ઔપચાકરકતા (Formalism) 
તરેની ઝાટકણીનું મુખ્ય કારણ બની. બીજુ ંતૈરૉિનાં નાટકો સમસામવ્યક નહોતાં. 
તરે પણ ચચા્મનો બહુ મોટો મુદ્ો બન્યો. તૈરૉિના કરેટલાક અંવતમિાદી વિચારો 
પણ લોકોમાં અળખામણા બન્યા. જ રેમ કરે તરેણરે કલા અનરે માનિીના જીિન િચચરે 
કોઈ જ સંબંધ ન જો્યો. તરેિી જ રીતરે રાજકારણનરે પણ તરેણરે કલા્ી સાિ નોખું 
પાડ્ું. આ બધાંનરે કારણરે િાસતિિાદી રંગભૂવમ જોતા ્્યરેલા દશ્મકો તૈરૉિના 
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આ પ્રકારના ઉદ્ામિાદી (radical) વિચારો્ી સખત રીતરે આરાત પામ્યા.

1935માં ઑવલિર સરે્યલકરે ઍલરે્ઝાંડર તૈરૉિની રંગભૂવમ માટરે કહરેલું : 
‘‘Alexander Tairov believed theatre as ritual... theatre to be a sa-
cred dance. He saw no relationship between art and life. Tairov 
was one of the greatest directors of 20th Century who had no 
followers...’’

મરેકસ િરે નહાટ્જ (1873–1943) : 

 Max Reinhardt : કડઝાઇનર ગૉડ્મન 
રિગૅનો મત એકદમ અસાધારણ અનરે 
વિસમ્યકારી હતો. ‘‘Theatre has 
to be more spectacular and ar-
tificial.’’ આ એ દા્યકો હતો ર્યારરે  
રવશ્યાના મહાન વનસગ્મિાદી કદગદશ્મક 
સટાવનસલાવસકીના તરેજસિી ્યુિાન સા્ી 
મરે્યરહૉલડ તરેમનરે છોડીનરે નિા રસતરે 
ફંટાઈ ગ્યરેલા. જ રે જ રે લોકો તરે સમ્યની 
આધુવનકતા અનરે બૉલશરેવિઝમ બંનરેનું 
સમાનપણરે સમ્્મન કરતા હતા અ્િા 
વધક્ારતા હતા તરેઓના મતરે મરે્યરહૉલડરે 
વનમા્મણ કરરેલી નિી આધુવનક નાટ્યકલા 

બૉલશરેવિઝમના ફલસિરૂપ હતી. િાસતિમાં મરે્યરહૉલડ અનરે તૈરૉિની રંગભૂવમ 
્યુરોપની ઉન્તભ્ૂ રંગભૂવમનો જ એક ભાગ હતી. જ રેનો મોખરાનો મહાન 
પ્રવતવનવધ હતો ઑવસટ્ર્યામાં જનમરેલો અમરેકરકન નટ-કદગદશ્મક મૅ્સ રરેનહાટ્મ.

1890ના દા્યકામાં રરેનહાટ્મ જમ્મનીના આનદ્રરે એનતૉઇન ગણાતા ઇબસનિા-
દી ઑટો બ્ાહમની નાટકમંડળીનો એક ્યુિા નટ હતો. રરેનહાટવે પોતરે કદી્ય 
વનસગ્મિાદનો ત્યાગ નહોતો ક્યયો. તરે પોતાની કલાદૃવષ્માં ખૂબ ઉદાર, વિશાળ 
દૃવષ્કોણ ધરાિતો કલાકાર હતો. મતલબ કરે અસંખ્ય જુદાં જુદાં સાધનો અનરે 
તરકીબોમાં્ી તરે પોતાનરે અનુરૂપ એિી શ્રેષ્ઠ પસંદગી કરિાનું ખુલાપણં 
ધરાિતો હતો. હકીકતરે રંગમંચના દરરેક વિભાગમાં તરે ઉતકૃષ્ હતો. તરેનરે પણ 
િાગ્નરની માફર ફૅનટસી પ્રવત વિશરેષ અનુરાગ હતો. પરંતુ તરેની ફૅનટસી કરેિળ 
બહાર્ી જ વિરાટ કરે ભવ્ય નહોતી પણ ભીતર્ી પણ નક્ર હતી. બીજુ ંકરે 
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રરેનહાટ્મ માટરે ફ્ત શૈલીની મહાનતા કરેનદ્રમાં નહોતી. અમુક ખાસ નાટકો કરે 
નાટ્યલરેખકો પણ તરેનરે માટરે મહતિનાં હતાં. સૌ્ી િધારરે  તો તરેનરે માટરે મંચની 
સિયોચચતા કરેનદ્રમાં હતી. કહરેિા્ય છરે કરે ‘‘સંગીતજ્ વલાકદવમર હોરોવિતઝ સંગીત 
કરતાં વપ્યાનોનરે િધુ પ્રરેમ કરતો તરેિી જ રીતરે રરેનહાટ્મ નાટક કરતાં તખતાનરે 
િધારરે  ચાહતો હતો!’’ 

રરેનહાટ્મના કકસસામાં અસામાન્ય એ હતું કરે તરેણરે સમ્યનરે બરાબર પારખ્યો 
અનરે અત્યંત તિરા્ી, એક વજવન્યસનરે છાજ રે તરેિી જોરદાર પ્રવતકરિ્યા આપી. 
અનરેક કલાકારોમાં રરેનહાટ્મ પહરેલો હતો જ રેણરે નિાં આિરેલાં ્યંત્રોની પ્રબળ કા્ય્મ-
ક્ષમતાનરે સમ્યસર પારખી, જ રેમાં લાઇટસ માટરેનાં આધુવનક ઇલરેવ્ટ્રક ઉપકર-
ણો, કરિૉવલિંગ સટરેજ અનરે એિાં બીર્ં રણાં સાધનોનો સમાિરેશ ્ તો હતો. અનરે 
માત્ર આ પ્રકારનાં ્યંત્રો જ નહીં, સમગ્ મંચનકલા પર તરેણરે પા્યા્ી પુનવિ્મચાર 
શરૂ ક્યયો. તરે ગમરે ત્યાં્ી, ગમરે તરે ્યુગની ટકૅવનક ઉઠાિીનરે પોતાની જ હો્ય 
એટલી મૌવલકતા્ી પ્ર્યોજી શકતો હતો. રરેનહાટ્મના સમ્ય સુધી દરરેક સ્ળ અનરે 
્યુગની પોતપોતાની આગિી તરકીબો હતી. રરેનહાટ્મ માટરે ચોતરફ વિખરા્યરેલ 
વિવિધતાના ઉપલબધ ભંડારમાં્ી ઉપ્યુ્ત સાધનની પસંદગી કરિી, અ્ા્મત્ 
એિા કીવમ્યાઓ અનરે વિચારો માટરે રંગભૂવમના ઇવતહાસનરે ફંફોસિો અનરે 
તરેમાં્ી પોતાનરે જોઈતી િસતુઓનરે નિતર સિરૂપરે રંગમંચ પર ઉતારિી તરેનું એ 
મનગમતું ધ્યરે્ય હતું.

તરેણરે મુખ્ય ત્રણરે્ય પ્રકારના રંગમંચો પર કામ ક્યુાં. સરકસ કરંગ (િતુ્મળા-
કારરે  બરેસતા પ્રરેક્ષકો ધરાિતો ગોળ રંગમંચ), ઍપ્રન સટરેજ (મુખ્ય પડદા્ી 
આગળ પ્રરેક્ષકો તરફ વિસતરરેલો રંગમંચ) અનરે ‘પીપ શૉ સટરેજ’ (એટલરે કરે ઝોલાનું 
પ્રોસરેવન્યમ સટરેજ જ રેમાં મુખ્ય પડદો ચો્ી દીિાલ તરીકરેનો અ્્મ ધરાિરે છરે અનરે 
કોઈનાં ખાનગી જીિનમાં ડોકાવચ્યાં (peeping) કરિાની તક આપરે છરે) તરેનરે 
સેંકડો પ્રરેક્ષકો જોઈ શકરે તરેિો ગ્ીક રંગમંચ પણ ફરી જીિતો ક્યયો. અનરે સા્રે 
સા્રે અત્યંત ખાનગી વ્યવ્તગત નાટ્યપ્રસંગો અસરકારક બની શકરે, આતમી-
્યતા સધાઈ શકરે તરે માટરેનાં અત્યંત નાનાં, મ્યા્મકદત ‘ચરેમબર ્પલરેહાઉસ’ જ રેિાં 
નાટ્યગૃહોમાં પણ નાટકો ભજિિાના પ્ર્યોગો ક્યા્મ. તરેણરે નટોમાં હીરોગીરી કરે 
મહાન અદાકારી જ રેિી ભ્મણાઓ દૂર કરી પોતાની અલગ ‘રરેપટ્મરી મંડળી’ 
ઊભી કરી જ રેમાં રરેનહાટ્મ સા્રેનું નાટ્યવનમા્મણ પૂરંુ ્ તાં સુધીમાં પ્રત્યરેક નટ સટાર 
બની જતો હતો!

રરેનહાટ્મ એક મહાન હસતી હતો. પરંતુ રંગમંચ પરના તરેના ચોંકાિી દરેનારા 
ર્ત ર્તના ઉતકૃષ્ પ્ર્યોગોએ તરેનરે િધારરે  નરે િધારરે  મહાન - શૉમરેન, અનરે ઓછો 
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નરે ઓછો રંગભૂવમનો સરેિક વસદ્ધ ક્યયો. પહરેલા વિશ્વ્યુદ્ધ બાદ પ્રસરરેલી આવ્્મક 
મંદીએ તરેની રરેપટ્મરી નાટક મંડળીનરે વિખરેરી નાખિામાં મોટો ભાગ ભજવ્યો. 
ત્યાર બાદ માત્ર બવલ્મન પૂરતું જ મ્યા્મકદત ન રહરેતાં રરેનહાટ્મની નાટ્યપ્રિૃવતિ 
જૂના તરેમજ નિા જગતમાં ચોતરફ વિસતરી. દર ્ોડા મકહનરે નિા નાટ્યવન-
મા્મણ મારફતરે ્યુરોપમાં નિો વજવન્યસ, નિી અર્્યબી, નિી સનસનાટી પરેદા 
્ઈ. તરે હૉફબગ્મ કરે સાલઝબગ્મનાં કરે્ીડ્રલમાં તરેનાં નાટકો ભજવ્યરે જતો હતો. તરે 
તરેના અદભુત વનમા્મણ ‘The Miracle’્ી લંડન અનરે ન્ૂય્યૉક્મના પ્રરેક્ષકોનરે 
અચંવબત કરી રહો હતો. હોવલિૂડમાં રહીનરે તરે A Midsummer Night’s 
Dream પરની કફલમનું શૂકટગં કરી રહો હતો. નિા ્યુગની રંગભૂવમ પર 
નિચરેતના જગિિા માટરે એ કાળના લરેખકોએ એવપ્યાના વસદ્ધાંતો અનરે વિચારોનરે 
ચોક્સ ગણતરીમાં લીધા હશરે. પરંતુ ર્યાં સુધી કોઈ પણ વસદ્ધાંતનરે નક્રપણરે 
રંગમંચ પર અમલી બનાિિાનો સિાલ હતો ત્યાં સુધી તરેઓનરે ફ્ત અનરે ફ્ત 
રરેનહાટ્મનરે જ ગણતરીમાં લરેિો પડ્ો હશરે એ વનવચિત છરે! તરે િષયોમાં ભજિા્યરેલાં 
હરેરતભ્યાાં નાટકોનો ર્દુ હકીકતરે એવપ્યા અનરે રરેનહાટ્મના સમનિ્ય્ી બનરેલી 
રંગભૂવમનો એક ઊર્્મસભર રિાંવતકારી વિચાર હતો જ રેનું સજ ્મન િીજળીના પ્ર-
કાશની પ્રરેરણામાં્ી ્્યરેલું.

રરેનહાટ્મનું કદગદશ્મક તરીકરેનું કામ રણં મોટુ ંઅનરે વ્યાપક છરે. જમ્મની અનરે 
ઑવસટ્ર્યામાં પ્ર્મ વિશ્વ્યુદ્ધ પહરેલાં અનરે પછી તરેણરે કરેટલાક અસાધારણ છાપ 
છોડી જનારા નાટ્યપ્ર્યોગો ક્યા્મ. અમરેકરકામાં પણ તરેણરે તરેની ભજિણીઓ કરી. 
1905 પછી જમ્મનીમાં ‘Lessing Theatre’ ખાતરે ઑટો બ્ાહમ પછી તરેની 
વનમણૂક કરિામાં આિી. રરેનહાટવે મરેટરવલંક, ગરેટરે, વશલર, શરે્સવપ્યર િગરેરરેનાં 
નાટકો ર્તર્તની શૈલીમાં ભજવ્યાં. સાિ સાદામાં સાદી રીતરે્ી માંડીનરે જબ-
રદસત મોટા સરેટસ, લાઇટસ િગરેરરે  રંગમંચી્ય ઉપકરણો સા્રે તરેણરે પ્રરેક્ષકો 
સતબધ રહી ર્્ય એિી બરેનમૂન રજૂઆતો કરી. રરેનહાટ્મનાં નાટકોએ ્યુરોપ–
અમરેકરકા પર જબબર પ્રભાિ પા્્યયો. ફ્ત 1905્ી 1930 સુધીના ગાળાનાં 
રરેનહાટવે તરેનાં 452 નાટકોના 23,374 જ રેટલા પ્ર્યોગો ક્યા્મ!

તરેણરે અગાઉ્ી ચાલી આિતી િાસતિિાદી વિભાિનાનરે સદંતર તોડીફોડી 
નાખી. નટ અનરે પ્રરેક્ષક િચચરેનો પ્રાચીન સંબંધ તરેણરે ફરી એક િાર જોડ્ો. એિી 
જ રીતરે રંગમંચ પર ફરી એક િાર તરેણરે ‘રંગમંચી્યતા’ (theatricality) દાખલ 
કરી. સૌનરે ર્ણીનરે ભારરે  આચિ્ય્મકારક લાગશરે કરે 1910માં ‘The Miracle’ 
નામના એક નાટકની ભજિણી દરવમ્યાન અમુક ખાસ પ્રકારની દૃશ્યરચના 
ઊભી કરિા માટરે રરેનહાટવે ખુદ સાચરેસાચા વ્્યરેટર વબવલડગંમાં મોટી તોડફોડ 
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કરીનરે પોતાનરે જોઈતી કરે્ીડ્રલની ચોક્સ પ્રકારની કડઝાઇન વનમા્મણ કરરેલી! 
રડીક વિચારી જુઓ કરે તરેની આ ક્ષરેત્રની વિશરેષતા પર લોકોનો ભરોસો કરેટલી 
હદ સુધીનો હશરે કરે એક સાચી ઇમારતમાં જગંી પા્યરે તોડફોડ કરિાની મંજૂરી 
પણ રરેનહાટ્મનરે રાજીખુશી્ી મળી ગ્યરેલી!

રરેનહાટવે બરેશક િાસતિિાદી પરંપરાનરે તોડી પરંતુ કોઈ જ બાબતમાં તરે 
જડ કરે બંવધ્યાર નહોતો. નાટકનરે અસરકારક બનાિિા તરે કોઈ પણ વન્યમ કરે 
પરંપરા જોડરે સમાધાન કરિા તૈ્યાર હતો. જૂની કરે નિી કોઈ પણ શૈલીનરે 
પોતાની જરૂર પ્રમાણરે અપનાિિામાં તરેનરે આભડછરેટ નહોતી. તરેનરે માટરે હરેતુ વસદ્ધ 
્િો સૌ્ી િધારરે  જરૂરી હતું. તદ્ન નાનકડુ ંબંધ Intimate Theatre કરે સમૂહોનું 
Mass Theatre, નાટક ભજિિા માટરે સાિ સાદું સટરેજ અ્િા કરિૉવલિંગ સટરેજ, 
એકરના કરે પ્રોવસવન્યમ નાટ્યગૃહ – રરેનહાટ્મનરે કશું જ અસપૃશ્ય નહોતું. ર્ણકા-
રોના કહરેિા મુજબ એવપ્યા અનરે રિરેગની કલા સૌ્ી િધારરે  રરેનહાટ્મનાં નાટકો્ી 
પૂરી પ્રભાિકતા સા્રે દીપી ઊઠી.

રરેનહાટ્મના મોટા ભવ્ય નાટ્યવનમા્મણ પાછળની પ્રરેરણા તરેની ભીતરમાં રહરેલ 
કુતૂહલ અનરે મુગધતાના ભાિ સા્રે બહારનું રોમાંચક જગત જોિા ઇચછતું 
બાળક હતું. આ અંગરે એક િાર રરેનહાટવે કહરેલું : ‘‘I belive in the immortality 
of the Theatre, it is a most Joyous place to hide, for all those who 
have secretly put their childhood in their pockets and run off and 
away with it, to play on to the end of their days.’’ 

l



14
પ્્તીકવાદી(Symbolic)નાટક

19મી સદીનો અંત આિતા સુધીમાં વનસગ્મિાદ અનરે પ્રતીકિાદ નામની બરે 
રંગમંચી્ય ચળિળો પરસપર આંતરીનરે વિકવસત ્ઈ. અલબતિ, આ બરેમાં્ી 
વનસગ્મિાદી ચળિળ લાંબો સમ્ય ટકી. ર્યારરે  નાટક તરેમજ કવિતાક્ષરેત્રરે વિકસરેલી 
પ્રતીકિાદી ચળિળ એટલો લાંબો સમ્ય ટકી ન શકી. પ્રતીકિાદી લરેખકો તરેમની 
કૃવતઓમાં લાગણીઓ તરેમજ ભાિનાઓની અવભવ્યવ્ત ઇચછતા હતા. િાસત-
િિાદ્ી અળગી ્્યરેલી રંગભૂવમ પહરેલાં નિા સિરૂપરે રોમૅવનટવસઝમ અનરે 
પછી્ી વસમબોવલઝમ તરફ િળી. રોમૅવનટવસઝમ તો આમરે્ય રંગભૂવમ પર્ી 
તદ્ન અદૃશ્ય નહોતું ્્યું તરે આ પકરિત્મન આિતાં neo-remanticism નામરે 
પુનજી્મવિત ્્યું. 1890 પછી ફ્રેનચ નાટ્યકાર એડમનડ રોસટાનડના ‘Cyrano de 
Bergrac’ અનરે ઇટાવલ્યન નાટ્યકાર સૅમ બનરેલીના ‘The Jest’ નાટકમાં 
પ્ર્યોર્્યરેલ રોમૅવનટક નાટ્યસિરૂપ કંઈક િધુ સુરરેખ, વ્યિવસ્ત, સં્યવમત અનરે 
પ્રમાણસર હતું. અવભવ્યવ્તમાં ભારોભાર વ્યંગ અનરે િરિતા હતાં. ભાષામાં પણ 
લોકબોલીની રૂકઢગત લાક્ષવણકતા, બરડતા, ઉલાસ, વ્યિહારમાં પ્ર્યોર્તા 
શબદો િગરેરરેનો સમાિરેશ હતો.

િાસતિમાં ‘પ્રતીકિાદ’ રોમૅવનટવસઝમનો જ એક જુદો પ્રકાર હતો. આ 
સિરૂપની કવિતાલક્ષી ચળિળ(poetic movement)્ી અવધક કોઈ વનવચિત 
વ્યાખ્યા બની શકી નહીં. આ પ્રતીકિાદી શૈલી બગ્મસનના તતિદશથી આદશ્મિા-
દ્ી તરેમજ બૉદલરેર, રીમબૉડ્મ અનરે િલવેઇન જ રેિા કવિઓની કવિતાઓ્ી, 
‘Impressionist’  છા્યાિાદી વચત્રકારો્ી ત્ા િાગ્નરના સંગીત્ી સારી 
એિી પ્રભાવિત ્્યરેલી. 19મી સદીના પાછલા ભાગમાં કરેટલાક ફ્રેનચ કવિઓ 
દ્ારા પ્રતીકિાદી વિચારસરણી અવસતતિમાં આિી અનરે ્ોડા જ સમ્યમાં તરેનો 
ફરેલાિો દૃશ્યકલાઓ અનરે રંગમંચ જ રેિાં ક્ષરેત્રો સુધી ્ ્યો. 1885્ી 1910 સુધીનાં 
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િષયોમાં પ્રતીકિાદનો પ્રભાિ તરેના વશખરરે  હતો. ફ્રેનચ કવિ વજન મૉકરસરે 1886માં 
પ્રતીકિાદી મરેવનફરેસટો ર્હરેર ક્યયો અનરે તરેની પ્રગાઢ અસર દૃશ્ય તરેમજ ભજિ-
ણીની કલાઓ પર પડી. 20મી સદી આિતાં સુધીમાં પ્રતીકિાદનો ઉદભિ 
્યુરોપમાં ફરેલા્યરેલ વનસગ્મિાદ અનરે િાસતિિાદ્ી પ્રભાવિત નાટ્યકલાના 
વિરોધમાં એક મૌવલક પ્રવતભાિ રૂપરે ્્યો.

રંગમંચ એ સામાન્યત: દૃશ્યકલા અનરે ભજિણીકલાનરે સંિાદી બનાિનાર 
સંવમશ્ણ છરે. પ્રતીકિાદી નાટકોમાં પ્ર્યોર્તી મંચસરર્(સરેટસ) અનરે ચીજિ-
સતુઓ પણ િાસતિિાદી-વિરોધી કરે વબનવનસગ્મિાદી અ્્મ પ્રગટ કરનારી હો્ય 
છરે. મોટા ભાગરે તરે સમાજમાં પ્રિત્મમાન મૂલ્યો અનરે લાગણીઓનરે જુદા જુદા 
પ્રતીક રૂપરે વ્ય્ત કરરે  છરે. જ રેમ કરે મંચ પર ગોઠિરેલ વસંહાસન સતિાનું પ્રતીક, 
રરમાં લટકાિરેલા પક્ષીનું વપંજરંુ બંધનનું પ્રતીક અ્િા મંચ પરના સરેટની 
મધ્યમાં મુકા્યરેલ બારી કદાચ મુવ્તનું પ્રતીક, અ્િા તરેિી જ રીતરે પાત્ર દ્ારા 
કરાતી કોઈ સાદી અમ્ી કરિ્યા નાટકના સંદભ્મમાં કોઈ ખાસ લાગણી, વિચાર 
કરે આદશ્મનું પ્રતીકરૂપ પણ હોઈ શકરે.

કલામાં પ્રતીકિાદ ગવભ્મતપણરે એક ઉચચતર, આધ્યાવતમક અવભવ્યવ્ત 
સૂવચત કરરે  છરે અનરે દૃશ્યાતમક સાધનો કરે રૂપકોની મદદ િડરે પ્રરેક્ષકોનરે ઊંડો 
ભાિનાતમક અનુભિ કરાિિાનું લક્્ય ધરાિરે છરે. એક શબદ જ રે કંઈ વ્ય્ત કરરે  
છરે તરેના કરતાં પ્રતીક એ જ િાતનરે અનરેકગણી િધારરે  અસરકારકતા્ી વ્ય્ત 
કરી શકરે છરે. અનરે સામાન્ય રીતરે તરેનો ઉપ્યોગ ત્યારરે  જ કરિામાં આિરે  છરે 
ર્યારરે  ઉપલી સપાટી પર દરેખાતા તરેના અ્્મ્ી કંઈક નોખી જ િાત રજૂ કરિાની 
હો્ય. નાટકોમાં પ્ર્યોર્તો પ્રતીકિાદ પાત્રો, રંગો, કરિ્યાઓ, િસ્ત્રો અનરે ચીજિ-
સતુઓ દ્ારા પ્રગટ ્ા્ય છરે.

સૌ્ી મોટા સફળ પ્રતીકિાદી લરેખક તરીકરે બરેવલજ્યમનો મૉકરસ મરેટરવલંક 
દુવન્યામાં ર્ણીતો બન્યો. પરંતુ તરેની સા્રે કરેટલાક વનસગ્મિાદી લરેખકો પણ છરે 
(જ રેિા કરે ઇબસન અનરે ચરેખૉિ) જ રેઓએ પોતાનાં નાટકોમાં િાસતિિાદ ઉપરાંત 
પાછળ્ી પ્રતીકિાદનો પણ ઉપ્યોગ ક્યયો. તરેઓનાં કરેટલાંક નાટકોનાં શીષ્મકો 
પણ પ્રતીકિાદનરે સપષ્ કરિામાં મદદરૂપ બનરે છરે. જ રેમ કરે, ચરેખૉિનાં ‘Seagull’, 
‘Cherry’, ‘Orchard’, ‘Swan Song’; ઇબસનનાં ‘Dolls House’, ‘Wild 
Duck’, ્યુવજન ઑ’નીલનું ‘Desire Under the Elms’; ટરેવનસી વિવલ્યમસનું 
‘Glass Menagerie’ િગરેરરે . 

ઑરરે વલ્યન લુગ્નરે પૉ (1869–1940) 19મી સદીના ઉતિરાધ્મનો નટ, કદ-
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ગદશ્મક અનરે નાટ્યવનમા્મતા હતો. લુગ્નરે પૉએ તરેનાં નાટકોની અત્યંત અનોખી 
પ્રભાિશાળી તરેમજ ખાસ ‘મૂડ’ સજ ્મનારી ભજિણીઓ કરી. કવિતા અનરે સિ-
્પન-દૃશ્યો્ી સુગ્વ્ત વબનિાસતિિાદી રંગમંચ સજ ્મિા પૉએ તરેનાં નાટકોમાં 
રૂકઢબદ્ધ (stylized) અવભન્ય દાખલ ક્યયો. એક િાર પ્રતીકિાદી રંગભૂવમનો 
સિીકાર ક્યા્મ બાદ બીર્ કોઈ પણ સિરૂપ પર કામ કરિાની તરેની ઇચછા ન રહી. 
‘Theatre Libre’ અનરે ‘Theatre d’Art’  સા્રે અવભન્ય-કારકકદથી શરૂ ક્યા્મ 
બાદ લુગ્નરે પૉમાં ધીરરે  ધીરરે  પ્રતીકિાદી ચળિળ વિશરેની સમજણ દૃઢ બનતી ગઈ 
અનરે તરેના િધુ વિકાસ માટરે તરેણરે એક સિતંત્ર વ્્યરેટર ગ્ૂપની રચના કરી. 
1892્ી 1929 સુધી એ તરેના મૅનરેજર તરીકરે રહો. અહીં તરેણરે અનરેક પ્રતીકિા-
દી શૈલીનાં નાટકો સફળતાપૂિ્મક ભજવ્યાં જ રેમાં આલફ્રેડ જરૅીવલવખત વિખ્યાત 
નાટક ‘Ubu Roi’(1896)નો પણ સમાિરેશ ્ા્ય છરે. આ જ ગાળા દરવમ્યાન 
લુગ્નરે પૉએ ફ્રેનચ દશ્મકોનરે ઇબસન અનરે સટ્રીનડબગ્મનાં કરેટલાંક પ્રતીકિાદી 
નાટકોનો પકરચ્ય કરાવ્યો.

મરેટરવલંક, આનદ્રરે્યરેિ અનરે ્યીટસનાં નાટ્યસાકહત્યમાં પણ આ પ્રતીકની 
સહા્ય િડરે પ્રરેક્ષકોનરે ‘અદભુત’ રસનો રોમાંચક અનુભિ ્ા્ય છરે. એક તરફ 
ભૂવમગત િાસતવિકતા અનરે બીજી તરફ અગમ્ય, અગોચર, અવનણથીત, આવધ-
ભૌવતક આંતરપ્રિાહોમાં રરેરા્યરેલી બરે વ્યવ્તઓ િચચરેના િૈચાકરક આદાન-પ્રદા-
નની શ્્યતા પ્રતીકનાં માધ્યમ્ી પ્રરેક્ષકો ઝડપ્ી પામી શકરે છરે. આ નાટકોમાં 
રણંખરંુ સાફ સાફ દશા્મિિાનરે બદલરે પરોક્ષ રીતરે ઇંવગત છરે, સાંકરેવતક છરે, 
ગવભ્મત છરે અનરે સંભિત: કાવ્યમ્ય છરે. આ નાટકોની ભજિણી દરવમ્યાન સામરે 
બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકો પણ ભાિાિસ્ાના સતરરે  સકરિ્ય બનરે છરે. નાટકમાં જ રે અંતવન્મકહત 
– પ્રતીક રૂપરે સૂચિા્યરેલું છરે એ પ્રરેક્ષકોની અંતરચરેતનાનરે જગાડરે છરે, ગવતશીલ 
બનાિરે છરે. હૉ્પટમૅનનું નાટક ‘The Sunkun Bell’,  જ રેમસ બૅરીનું ‘Peter Pan’ 
િગરેરરે  આ સંદભ્મમાં ર્ણીતાં છરે. પરંતુ તરેમાં પ્રતીકોનો ઉપ્યોગ ્્યાંક છરેતરામ-
ણો છરે તો ્્યાંક બળજબરીપૂિ્મકનો છરે. 1890્ી 1914 સુધીના પ્રતીકિાદના 
ચલણ દરવમ્યાન નાટકોમાં મનુષ્યના અમૂત્મ (abstract) ભાિોનું ‘વ્ય્તીકરણ’ 
(personification)  ્તું રહું તરેમ કહી શકા્ય.

પ્રતીકિાદની લાંબા ગાળાની શ્રેષ્ઠ અસરો વબન-િાસતિિાદી નાટકો પર 
નહીં પણ દરરેક શ્રેણીના િાસતિિાદી રંગમંચ પર પડી. અનરે તરેમાં્ય મોટુ ંપ્રદાન 
સવન્િરેશકારો (Scenic Designers) તરેમજ નાટ્યકદગદશ્મકોનું હતું. કલાકારોનરે 
પણ એક િાત સમર્ઈ ગઈ કરે ‘Make Believe’(કશુંક ધારી લઈનરે ચાલિા)ની 
તરેમની રંગમંચકલામાં િાસતવિકતાનું વનરૂપણ કરિાનો નાટ્યકારનો પ્ર્યાસ 
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એકદમ વબનજરૂરી, કંઈક અંશરે હાસ્યાસપદ અનરે નાટક જ રેિા કલાસિરૂપના 
ન્યા્મ બગાડરૂપ હતો. તરેમની દલીલ મુજબ ‘ચો્ી દીિાલ’ આખરરે  તો એક 
ખાલી અિકાશ રૂપરે જ છરે. દુવન્યાભરના કલાકારો કોઈ પણ ભાષાનું નાટક 
પોતાનરે ત્યાં ભજિરે ત્યારરે  પોતાના પ્રરેક્ષકો સમજી શકરે તરે જ ભાષા અનરે અવભ-
વ્યવ્તમાં ભજિરે છરે. આમ ધીરરે  ધીરરે  મોટા ભાગના નટ-કદગદશ્મકોએ પરંપરા-
ગત રીતરે જડ બની ગ્યરેલી િાસતિિાદી શૈલીનરે વતલાંજવલ આપી અનરે વિિરેક-
પુર:સરનો, પોતાની દૃવષ્ અનરે પસંદગી પ્રમાણરેનો, માત્ર ખપપૂરતો િાસતિિાદ 
(Selective Realism) અપનાવ્યો.

આ બધું છતાં પ્રતીકિાદની આ્યુ બહુ ટૂકંી નીિડી. પ્રતીકિાદ એટલરે 
સિ્પનસમી અિાસતવિક સીનસીનરેરીઝ, શૈલીબદ્ધ અવભન્ય, નાટકના ્પલૉટ સા્રે 
િણા્યરેલી કલપનાશીલ રટનાઓ અનરે ભાષામાં કાવ્યાતમક અવભવ્યવ્ત. નાટકમાં 
સજ વેલી કાલપવનક સૃવષ્ની ભીતરમાં રહરેલાં પાત્રોનાં સિ્પનો, વિચારો, લાગણીઓ 
િગરેરરે  પર મુકાતો ભાર પ્રતીકિાદી રંગમંચની મુખ્ય લાક્ષવણકતા રહી. આ જ 
કારણરે તરે ગાળામાં શરૂ ્્યરેલી અિનિી શૈલીઓએ પ્રતીકિાદનરે રંગભૂવમ પર 
િધુ લાંબો સમ્ય વસ્ર નહીં ્િા દીધો.

મૉરિસ મરેટિશ્રંક  (1862–1949) : 

 Maurice Maeterlinck : વનસગ્મિાદ 
સામરેનો પ્રરેક્ષકોનો ઉગ્ પ્રવતભાિ અપરે-
વક્ષત હતો. નિ-રંગદશથી (neo-
-roamantic) કવિઓએ કહું કરે લાગણી 
તરલ, અવસ્ર અનરે ચંચળ હો્ય છરે. 
સામરે માણસનું વચતિ પણ અવસ્ર સંિરે-
દનાઓ અનરે વિવિધ આકૃવતઓ અનરે 
છા્યાઓ(images and impressions)
્ી ભરરેલું રહરે છરે જ રેનું વિજ્ાન કરે સમાજ-
શાસ્ત્રનરે કોઈ મૂલ્ય ન્ી અનરે છતાં માન-
િઅવસતતિનાં એ પ્રતીકો છરે જ રેનો કરેમરે્ય 
અસિીકાર ્ઈ શકરે તરેમ ન્ી. સાકહત્ય-

માં અમૂત્મ અનુભૂવતનરે વ્ય્ત કરિા કોઈ મૂત્મ પ્રતીકની જરૂર ઊભી ્ા્ય છરે. 
માત્ર બુવદ્ધ કરે િૈજ્ાવનક ખુલાસા્ી તરે િાસતવિકતાની સમજૂતી આપી શકાતી 
ન્ી. ત્યાં કોઈ નરે કોઈ પ્રતીકનો સહારો અિશ્ય લરેિો પડરે છરે.



310 મરેરાણીચકરત

સમગ્ ્યુરોપના નાટ્યકારોએ આ િૈચાકરક આંદોલનમાં ભાગ લીધો. 
અવસતતિના એક ભાગ રૂપરે અજ્ાતનો સિીકાર, નક્ર રટનાઓનાં સતિનરે જ 
પ્રધાન બનાિિા માટરે એ રટનાઓનું કોઈ પ્રતીક કરે ભાિમાં રૂપાંતર, અ્િા 
જરૂર જણા્ય ત્યાં કવલપત-ક્ા મૂકી શકિાની સિતંત્રતા  આ સૌ લરેખકની 
માંગણી હતી. તરે સમ્યના રણા સજ ્મકોએ હજુ હુગો કરે ડ્ૂમાના રોમૅવનટવસઝ-
મનરે છોડ્ું નહોતું. પણ તરેઓ તરેમના્ી આગળ નીકળા હતા. તરેમનરે અજ્ાત 
અર્ણ્યું લાગ્યું તરે્ી તરેના સંભવિત અ્યો સૂચિતાં પ્રતીકોમાં તરેમનરે િધારરે  રસ 
પડ્ો. તરેમનરે બાહ પરારિમોની તુલનાએ મનુષ્ય અનરે વિશ્વના આતમામાં, કરેનદ્રમાં, 
સતિમાં રસ પડ્ો હતો.

1862માં જનમરેલ બરેવલજ્યમ સજ ્મક મૉકરસ મરેટરવલંકરે આ િૈચાકરક ચળ-
િળનરે એક ચોક્સ કદશા આપી. નાટકનાં બંધારણની નૂતન રચના કરિાની 
તરેનામાં ક્ષમતા હતી. તરે જીિનનાં અદભુત અનરે સિવ્પનલ તતિોનરે પુન: રંગમંચ 
પર લાવ્યો. કા્યદાની કારકકદથી દરવમ્યાન તરે 1886માં ફ્ાનસ પહોંચ્યો. કવિતા 
અનરે નાટકો લખિાના આરંવભક પ્ર્યાસો પછી 1890–1895 દરવમ્યાન તરે નૂતન 
પ્ર્યોગશીલ રંગભૂવમનો મસીહા બની ગ્યો. એિી રંગભૂવમ, એિું નાટક જ રે 
જીિનનાં અંતરતમનરે, જીિનના ભરેદ, રહસ્યનરે ખંખોળતું હો્ય. તરેણરે આિનારી 
પરેઢી માટરે નિી રંગભૂવમની વનવચિત માગ્મદશ્મકરરેખા દોરી આપી. 

મરેટરવલંક એક કવિ, વચંતક, વનબંધકાર, રહસ્યિાદી, ઍનટોમોલૉવજસટ, 
તતિજ્ાની અનરે નાટ્યકાર હતો. 1889માં તરેણરે પ્રતીકિાદી કવિઓના સંગા્માં 
કરેટલીક નોંધપાત્ર કવિતાઓ લખી અનરે આ જ ગાળામાં તરેણરે ભ્ય અનરે પ્રારબધ-
નરે સાંકળતી ‘La Princess Maleine’ નામની કરુણાવનતકા(ટ્રજૅ રેડી) પણ લખી 
જ રેનાં કરેટલાક વનસગ્મિાદી લરેખકોએ ભારોભાર િખાણ ક્યાાં. પણ 1890માં તરે 
એ િખાણોનરે ખરરેખર લા્યક ઠ્યયો ર્યારરે  તરેણરે ‘The Intruder’ અનરે ‘The 
Blind’ જ રેિાં સશ્ત પ્રતીકિાદી નાટકો લખ્યાં. મરેટરવલંકરે સૌનું ધ્યાન એ બાબતરે 
ખેંચ્યું કરે નાનીઅમ્ી રટના દ્ારા, સહરેજ પણ નાટકી્ય તડકભડક કરે ઉતિરેજના-
ભરી તરકીબો અજમાવ્યા િગર પ્રરેક્ષકો પર ચોટદાર અસર ઊભી કરી શકા્ય 
છરે. ખાસ કરીનરે 1890 બાદ મરેટરવલંકરે લખરેલા નાટક ‘The Intruder’ દ્ારા 
પુરિાર ્ ્યું કરે ‘‘The unevenful drama can be a moving drama’’. બીજુ ં
એ કરે ‘‘Untheatrical theatre can make a good theatre’’. (કોઈ પણ 
દરેખીતી રટનાના અભાિમાં પણ વચતિનરે હચમચાિી નાખનારંુ નાટક લખી 
શકા્ય છરે. ‘વબન-નાટકી્ય’ રંગભૂવમ પણ અસરકારક રંગભૂવમ બની શકરે છરે.)
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1896માં તરેણરે તરેના પુસતક ‘The Treasure of the Humble’માં મનુષ્ય-
ના આંતરજીિન પર રચા્યરેલાં નાટકોની જોરદાર કહમા્યત કરી. વનસગ્મિાદી-
ઓની સંગા્રે રહી તરેણરે પણ કહંુ કરે રોવજદંા જીિનની કરુણાવનતકા બીર્ કોઈ 
પણ કરતાં િધારરે  િાસતવિક છરે. ખરરેખર તો બહાર્ી દરેખાતાં દુગ્મમ અસંભવિત 
સાહસોની તુલનાએ આ આપણા ખરા અવસતતિની વનકટ છરે. પરંતુ સા્રે તરેણરે 
એ પણ ઉમરે્યુાં કરે મોટા ભાગરે ટ્રજૅ રેડી આંતકરક હો્ય છરે, અ્ા્મત્ બહાર્ી જોઈ 
શકા્ય એિી સ્ૂળ, હલચલ િગરની હો્ય છરે. ટ્રજૅ રેડી જ રેટલી િધારરે  રરેરી, જ રેટલી 
તીવ્ર; બહારની હલચલ એટલી જ િધારરે  શાંત, વસ્ર, સતબધ અનરે લગભગ 
શૂન્યિત્. મરેટરવલંકરે આ વિચારસરણીનરે વ્ય્ત કરતાં શ્રેણીબદ્ધ ‘વસ્ર નાટકો’ 
(Static Plays) લખ્યાં. ઉદાહરણ તરીકરે આિા જ એક નાટકમાં ‘‘આરામખુરશીમાં 
હલ્યાચાલ્યા િગર બરેસી રહરેલો એક િૃદ્ધ શબિત્ માણસ, આસપાસના જગતનરે 
તરે જ રે કક્ષાએ સંિરેદી રહો  છરે તરે જોતાં એમ કહી શકા્ય કરે એ િૃદ્ધ બધું જ તરેના 
હૃદ્યની ગહરાઈ્ી, િધુ માનિી્ય રીતરે, િધુ સહજ સામાન્ય વસ્ર જીિન જીિી 
રહો હોિો જોઈએ.

મરેટરવલંકની આ સમજૂતીમાં વન:શંકપણરે િજૂદ રહરેલું છરે. રવશ્યન નાટ્ય-
કાર ચરેખૉિ તરેનાં નાટકોમાં તદ્ન સાધારણ નાનાં પાત્રોનાં આલરેખનોમાં પણ 
મનુષ્યની આંતકરક ભાિાતમક પળોનરે એકદમ જીિંત બનાિી દરે છરે અનરે એ રીતરે 
ર્ણરે મરેટરવલંકની વ્્યરીનરે સાચી પાડી રહો હો્ય તરે રીતરે નાટકમાં િણા્યરેલી 
અવ્ય્ત, અમૂત્મ લાગણીઓનરે મજબૂત નાટ્યાતમક િાસતવિકતામાં પલટી નાખરે 
છરે. મરેટરવલંકનરે તો ગવતહીન ‘Motionless’ નાટક જોઈતું હતું. િાસતિમાં 
‘Motionless Drama’ વિરોધાભાસી શબદ ન્ી લાગતો? કારણ કરે પરંપરાગત 
આપણરે તરેનરે જ ‘dramatic’ કહીએ છીએ જ રેમાં દરેખીતી રીતરે કોઈ ગવત હો્ય, 
ઉતિરેજના હો્ય, હલચલ હો્ય, ‘ટરેમપો’ હો્ય. પરંતુ મરેટરવલંક માટરે ગવત કરે િરેગની 
વ્યાખ્યા જ સાિ જુદી છરે. તરેનું સમગ્ ધ્યાન ફ્ત માણસના આંતરજગત પર 
કરેવનદ્રત ્્યરેલું છરે જ રેમાં બહાર્ી દરેખાતી સ્ૂળ કરિ્યાઓનો સપષ્ અભાિ હોિા 
છતાં ભીતર્ી તરે એટલું જ ‘dramatic’, ગવતશીલ છરે. એટલરે મરેટરવલંકના 
મનમાં કોઈ વિરોધાભાસ ન્ી!

મરેટરવલંકના એક નાટક ‘The Interior’માં એક છોકરી ડબૂી ગ્યાના 
સમાચાર લઈનરે કરેટલાક માણસો તરેના રરની બહાર ઊભા છરે અનરે રરની 
ભીતર રહરેલાં છોકરીનાં વનકટતમ સગાંઓનરે આ આરાતજનક સમાચાર કઈ 
રીતરે આપિા તરેની વિમાસણમાં પડરેલા દરેખા્ય છરે. નાટકમાં મંચ ઉપર છોકરીનાં 
એ સગાંની હાજરી છરે જ નહીં. આખા્ય નાટક દરવમ્યાન તરેની ફ્ત છા્યા 
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જોિા મળરે છરે. બહાર  ઊભરેલા માણસોની િાતચીત અનરે હાિભાિ દ્ારા જ તરે 
ગરેરહાજર વ્યવ્તની વ્ય્ા છતી ્તી રહરે છરે. એિી જ રીતરે બીર્ એક નાટક 
‘The Blind’માં કરેટલાક િૃદ્ધ અંધજનો માગ્મમાં ભૂલા પડી ગ્યા છરે. કારણ કરે 
તરેનરે જગંલમાં લઈ આિરેલ પાદરી અચાનક મૃત્યુ પામરે છરે જ રે રટનાની પરેલા અંધ 
લોકોનરે કશી જ ર્ણ ન્ી. તરેિામાં મોટુ ંતોફાન આિરે છરે અનરે તરેઓની વસ્વત 
દ્યાજનક બની ર્્ય છરે. મરેટરવલંક કહરે છરે ‘‘I don’t know, if it is true 
that a static theatre is impossible, somehow it seems to me that it 
does exist.’’

20મી સદીની શરૂઆતમાં જ રેમસ હુનરેકર નામના અમરેકરકન વિિરેચકરે 
મૉકરસ મરેટરવલંકનરે એિા કાગડા સા્રે સરખાિરેલો જ રે હંસનાં પીંછાં ખોસીનરે 
સૌનું ધ્યાન આકષ્મિા મ્રે છરે! પરંતુ ્યુરોપના મોટા ભાગના વિિરેચકોએ મરેટર-
વલંકના રિાંવતકારી િૈચાકરક પ્રદાનનરે ઊંચા સાદરે વબરદાવ્યું છરે. ્યુરોપના નૂતન 
પ્ર્યોગશીલ રંગમંચનો તરે એક સીમાવચહનરૂપ સજ ્મક મના્યો છરે. વનસગ્મિાદ-
-વિરોધી પ્રતીકિાદી રંગભૂવમનો તરે પ્રમુખ પ્રણરેતા બન્યો છરે. નાટકનરે નક્ર પરંતુ 
ભીતર્ી ભ્ામક સચચાઈનાં બંધનોમાં્ી મુ્ત કરીનરે એ તરેનરે કલપનાના અદભુત 
પ્રદરેશમાં લઈ ગ્યો છરે. વનસગ્મિાદનો મહાન સજ ્મક સટ્રીનડબગ્મ ભાગ્યરે જ કોઈની 
પ્રશંસા કરી શકરે પરંતુ મરેટરવલંક બાબતરે તરે અપિાદ હતો. મરેટરવલંકનરે તરે અત્યંત 
આદર્ી જોતો. સટાવનસલાવસકી અનરે દાનચરેનકો સ્ાવપત, વનસગ્મિાદનો અવગ્મ 
દુગ્મ મનાતું ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ પણ મરેટરવલંકના ર્દુ હરેઠળ આિી ગ્યરેલું. 
તરેઓએ ‘The Blind’, ‘The Interior’ અનરે ‘The Blue Bird’ નાટકો ભજિરેલાં.

મરેટરવલંકનું કહરેિું હતું કરે નાટકરે િાસતવિકતાની ઉપલી સપાટી ભરેદીનરે 
અંદર ઊતરિું જોઈએ. માણસની ભીતરની અવનવચિત, અવનણથીત ભાિાિસ્ા 
અનરે બાહ જગતનાં કઠોર પકરબળો એકબીર્્ી એટલાં બધાં નોખાં છરે કરે નટો 
ગમરે તરેટલા પ્ર્યતનો કરરે  તોપણ નાટકમાં્ી ઉદભિતી બાબતો િૈજ્ાવનક ધારા-
ધોરણ પ્રમાણરે એકદમ ચોક્સ અનરે નક્ર દરેખાિી શ્્ય જ ન્ી. તરેના મુખ્ય 
કારણમાં જીિન પોતરે જ એક ન સમર્્ય તરેિું મોટુ ંરહસ્ય છરે. મરેટરવલંકની મોટી 
વદ્ધા નટો પર વિશ્વાસ મૂકિા અંગરેની હતી. તરેઓ માનતા કરે નાટકમાં િણા્યરેલા 
વિચારો વસિા્ય નટોના પોતાના પણ વ્યવ્તગત વિચારો, માન્યતાઓ, પૂિ્મગ્હો, 
ગમાઅણગમા િગરેરરે  હો્ય છરે. સંિાદ બોલતી િખતરે અ્િા હાિભાિ આપતી 
િખતરે નટોની આ ધરાર હાિી બનિા માંગતી વ્યવ્તગત પ્રકૃવત તરેના નાટકની 
અવભવ્યવ્તમાં બાધારૂપ બની જિાનો મોટો ભ્ય રહરે છરે. પકરણામરે લરેખક પ્રરેક્ષ-
કનરે જ રે પ્રગાઢ, વન:શબદ અનુભિ કરાિિા ઇચછરે છરે તરેમાં તરેનરે સફળતા મળતી 
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ન્ી. કોઈ પણ નાટ્યરવસકનરે આચિ્ય્મ ્ા્ય કરે હસિું પણ આિરે કરે નટ િગરની 
રંગભૂવમ કરેિી રીતરે સંભિરે? પણ મરેટરવલંકરે તરેનાં ‘Static’ મનાતાં નાટકો નટ 
દ્ારા નહીં પણ વનજી્મિ કઠપૂતળીઓ(puppets or marrionettes)ના માધ્યમ્ી 
જ ભજિાિાં જોઈએ એિી રિાંવતકારી િાત મૂકી.

‘Static plays’ લખિાની શ્રેણીમાં મરેટરવલંકરે કઠપૂતળીના માધ્યમનરે 
ધ્યાનમાં રાખીનરે   કરેટલાંક નાટકો લખ્યાં છરે. (કડઝાઇનર ગૉડ્મન રિરેગનરે પણ 
રંગમંચ પર માણસના અંતરની અવભવ્યવ્તમાં જીિતોર્ગતો કરિ્યાશીલ નટ 
મોટા અિરોધરૂપ લાગતો હતો. એટલરે તરેણરે પણ કઠપૂતળીઓ સા્રે ભજિી 
શકા્ય તરેિાં કરેટલાંક નાટકો વિચારરેલાં). રંગમંચ પર બધું જ વસ્ર, હલચલ 
િગરનું, કરિ્યા િગરનું જોઈએ તરે બાબતરે મરેટરલીંકરે આ પ્રકારના કરેટલાક અવતરરેક 
પણ કરી નાખ્યા, જ રેમાં સિાભાવિક હતું કરે પ્રરેક્ષકોનો ઝાઝો સહકાર ન મળો. 
આ સંદભ્મમાં જ કોઈકરે મરેટરવલંકના આ ‘Static’ અંગરેના િળગણ બાબતરે લખ્યું 
છરે : ‘‘Maeterlinck’s colors were subdued to the point of invisibility. 
Rostand’s plays are like Sun in Vangough’s paintings’’. (મરેટરવલંકરે 
પસંદ કરરેલા રંગો વબલકુલ દરેખા્ય જ નહીં એટલી હદ સુધીના આછા છરે. ર્યારરે  
રૉસટાનડનાં નાટકો િાનગૉગના ચળકતા રંગો જ રેિાં જણા્ય છરે.)

મરેટરવલંકની દૃવષ્એ ‘The Interior’ સિયોચચ કોકટનું નાટક બનરે છરે. જ રેમાં 
રાતના સમ્યરે, એક િૃદ્ધ માણસ આરામખુરસીમાં બરેઠો છરે. બાજુમાં એક દીિો 
સળગરે છરે. બહાર્ી તદ્ન વનવષરિ્ય, વસ્ર જણાતી રજૂઆત : દરિાર્ અનરે 
બારીઓનું મૌન, દીિાની ર્યોતના કંપનનો સૂક્મ ્ર્રાટ ધિવન, નીચરે મા્ું 
ઢાળી દઈ પોતાના આતમા અનરે પ્રારબધનો કરા્યરેલ પૂણ્મ સિીકાર – આિો 
માણસ, પછી ભલરે વસ્ર હો્ય કરે ગવતશૂન્ય – પ્રરેક્ષકનરે તરે િધુ માનિસહજ, 
િધારરે  ઊંડી એિી િૈવશ્વક િાસતવિકતામાં જીિી રહરેલો જણા્ય છરે. ખાસ કરીનરે 
એિી િાસતવિકતા આલરેખતાં નાટકોની સાપરેક્ષમાં જ રેમાં પ્રરેમી તરેની પ્રરે્યસીનરે ગળરે 
ટૂપંો દરે છરે અ્િા સરેનાપવત ્યુદ્ધમાં રિલંત વિજ્ય મરેળિરે છરે અ્િા પવત તરેના 
આતમગૌરિ માટરે કહંસક બદલો લરે છરે! 

વબનરટનાતમક જીિન અંગરેનાં ગંભીર વચંતનનરે પકરણામરે – પછી ભલરે તરે 
જીિન ગમરે તરેટલું શાંત, અબોલ, નરમ હો્ય – નાટ્યકાર હંમરેશા ઉચચ ગૌરિ-
શાળી કલાના આવિભા્મિનો સાક્ષી બની શકશરે. કહંસક સંરષ્મની ટ્રજૅ રેડી કરતાં 
જીિનની ભૂવમગત સચચાઈ સા્રે િધારરે  મરેળ ખાતી માણસની અંતરતમ સંિરેદ-
નાઓનરે િધુ તીવ્રતા્ી વ્ય્ત કરી શકશરે. એક અસરકારક નાટક બનાિિા માટરે 
દર િખતરે સંરષ્મ (conflict) લાિિો અવનિા્ય્મ ન્ી. ચતુર તરેમજ પ્રભાિશાળી 
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સંિાદોનરે સ્ાનરે મૌન, વસ્ર, ચૂપચાપ બરેસીનરે કરા્યરેલ સૂક્મ અવભવ્યવ્તમાં 
્્યારરેક િધારરે  ઊંડુ ંિ્તૃતિ, સચોટ સંદરેશ અનરે અસરકારક પ્રત્યા્યન સમા્યરેલ 
હોઈ શકરે છરે. મરેટરવલંકરે ભાખરેલું કરે ‘‘હિરે પછીનું આધુવનક નાટક પ્રરેક્ષકોનાં 
હૃદ્યમાં કરુણ અનરે આવધભૌવતક (Metaphysical) અસરો જનમાિિા િાચાળ 
અવભવ્યવ્તનરે સ્ાનરે નાટ્યાતમક મૌનનો ઉપ્યોગ કરશરે.’’

મરેટરવલંક કહરેતો કરે મહાન કલા એ છરે જ રેમાં પ્રરેક્ષકોનું ધ્યાન સ્ૂળ કા્યયો 
માટરે પ્ર્યોર્તા ઉપરછલા સંિાદોનરે બદલરે અવધકતર ઉદાતિ પાત્રોની ભીતર 
રહરેલાં ગૂઢ સત્ય અનરે સૌંદ્ય્મ તરફ આકષા્મ્ય. મહાન નાટ્યકલામાં સંિાદોનું 
કામ કંઈક કહરેિા માટરે નહીં પણ કશુંક આડકતરી રીતરે સૂચિિા માટરે, માત્ર 
ઇંવગત કરિા પૂરતું જ હોિું જોઈએ. બાકીનું કામ નાટકનાં પાત્રોએ ઊભા કરરેલ 
િાતાિરણનરે ઊંડાણ્ી અનુભિી રહરેલ પ્રરેક્ષકોની કલપના અનરે ભાિાિસ્ા પર 
છોડી દરેિું જોઈએ. ટૂકંમાં મરેટરવલંકના વિચારોનો સાર એ જ છરે કરે પરંપરાગત 
આિરેગશીલ કા્ય્મ, કહંસા અનરે પાશિી મનોિૃવતિ વ્ય્ત કરતાં અનરેક ‘action 
pack’ નાટકો્ી સાિ જુદું છતાં્ય એટલું જ અસરકારક, અ્િા કદાચ એક 
સા્્મક નાટ્યાનુભિ તરીકરે િધુ ઇચછિા્યોગ્ય એિું  ‘વસ્રનાટક’ જ હોઈ શકરે. 
આ દૃવષ્એ મરેટરવલંક એક ઉદાહરણ રૂપરે ‘હરેમલરેટ’નરે ‘ઑ્રેલો’ કરતાં િધારરે  
ચકડ્યાતું નાટક માનરે છરે. ઑ્રેલો હરેમલરેટ જ રેિી રોવજદંી ભવ્ય વજદંગી જીિતો 
જણાતો ન્ી. ર્યાં સુધી તરે કોઈ દરેખીતું કા્ય્મ (action) કરતો ન્ી ત્યાં સુધી 
તરેની પાસરે જીિિાનો સમ્ય છરે. આિું ધારી લરેિાની આપણી એક પ્રાચીન પરંપ-
રાગત ભૂલ છરે કરે ર્યારરે  આપણરે ઉતકટ આિરેશમાં જકડા્યરેલા હોઈએ છીએ 
ત્યારરે  જ ર્ણરે કરે આપણરે સાચા અ્્મમાં જીિીએ છીએ! નાટ્યકલાનો આદશ્મ 
અ્્મગંભીર ‘વસ્રતા’(‘statis’)ની અવભવ્યવ્તમાં રહરેલો છરે.

મરેટરવલંકની આ વ્્યરી સામરે મોટો વિિાદ ઊઠી શકરે છરે અનરે ઊઠો પણ! 
1902 સુધીમાં તરેનરે ખુદનરે પણ ભાન ્ઈ ગ્યું કરે કરિ્યાશીલ રટનાઓનો સહારો 
લીધા િગર લાંબાં અસરકારક નાટકો લખિાં અશ્્ય છરે. અનરે ્ ોડાંક િષ્મ પછી 
તરેણરે તરેના સંિાદદાતા બરેરરેટ ્લાક્મનરે કહું  પણ ખરંુ કરે તરેનાં નાટકોની િાત કરતી 
િખતરે ‘static’ શબદ પર િધુ પડતો ભાર ન મૂ્્યા કરરે . તરેણરે ઇબસનના નાટક 
‘Ghosts’ ત્ા ટૉલસટૉ્યના ‘The Power of Darkness’ પર બહુ પ્રભાિશાળી 
વિિરેચનલરેખો લખ્યા. તરેની અવભનરેત્રી પતની ર્યૉજ વેટ લૅબલેંક્ી પ્રભાવિત ્ઈનરે 
મરેટરવલંક અંતરે ‘static drama’ની વિફળતાનરે સમર્યો. અસલમાં આ તરેની 
પ્રારંભની, ્યુિાકાળની વ્્યરી હતી. 1901્ી તરેણરે જીિન પ્રત્યરેનો હતાશા–
વનરાશાનો દૃવષ્કોણ ત્યજી દીધો. તરેમ છતાં તરેના પૂિ્મકાળના સપષ્ મુદ્ાસરના 
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વિચારો અનરે ચોટદાર અવભવ્યવ્ત્ી અંર્ઈનરે 1911માં તરેનરે સાકહત્યનો નોબરેલ 
પુરસકાર અપ્મણ ્્યો.

મરેટરવલંકની વ્્યરીનું અવતરરેકભ્યુાં અ્્મરટન ભલરે મરેટરવલંક સકહતનાઓ-
ની દૃવષ્એ વનષફળતાનરે પામ્યું હો્ય; પરંતુ રવશ્યન નાટ્યકાર એનતૉન ચરેખૉિના 
પાછલા ગાળામાં લખા્યરેલ કરેટલાંક નાટકો(ચરેરી ઓચા્મડ્મ, અંકલ િાન્યા, થ્ી 
વસસટસ્મ િગરેરરે ) હતાશાનો વનદવેશ કરતી (મરેટરવલંકની) પ્રતીકિાદી વિચારસર-
ણી્ી જ પ્રભાવિત ્ ્યાં હો્ય તરેિું લાગ્યા િગર રહરેતું ન્ી. સટાવનસલાવસકી અનરે 
મરે્યરહૉલડ જ રેિા સમ્્મ કદગદશ્મકોએ પણ આ નાટકોની પ્રતીકિાદી લાક્ષવણક-
તાઓનરે અસરકારકપણરે ર્ળિી રાખીનરે તરેની ‘મૉસકો આટ્મ વ્્યરેટર’ તરફ્ી 
અદભુત ભજિણીઓ કરરેલી. ‘વસ્ર નાટક’ અંગરેની મરેટરવલંકની વ્્યરી 
ચરેખૉિની જ રેમ બીર્ એક મહાન સજ ્મક  જ રે. એમ. વસનજની શ્રેષ્ઠ નાટ્યકૃવત 
‘The Riders to the Sea’માં સુપરેરરે  વસદ્ધ ્ ઈ. 1914માં જ રેમસ જોઈસરે પણ તરેની 
નિલક્ામાં આ જ િાત કરી.

મરેટરવલંકના આત્યંવતક લાગતા વિચારો એક િાત સપષ્ કરરે  છરે કરે લાંબી 
મ્ામણો પછી તારિરેલો કોઈ પણ વસદ્ધાંત જો સિસ્ સમતોલપણરે ખપમાં 
લરેિા્ય તો તરેનાં ઉતિમ પકરણામો મરેળિી શકા્ય છરે. અગાઉ ઝોલાના વનસગ્મિાદી 
વસદ્ધાંતો સિ્યં ઝોલાનાં જ નાટકોમાં સફળ ન રહા પણ ત્યારબાદ આિરેલા 
અનરેક લરેખકોએ તરે વસદ્ધાંતોનરે આધારરે  અદભુત નાટકો સર્યાાં. આિું જ કંઈક 
મરેટરવલંક સા્રે ્ ્યું. સાર એટલો જ કરે આિા મહાન લરેખકોએ તારિરેલા વસદ્ધાંતો 
સંપૂણ્મપણરે વિફળ જતા ન્ી. એ જ વિચારોનરે તરેના પછી આિનારા સજ ્મકો 
પોતપોતાની રીતરે ઉવચત માત્રામાં તરેનો સમજણપૂિ્મક ઉપ્યોગ કરી એ જ વસ-
દ્ધાંતોની સા્્મકતા પુરિાર કરી આપરે છરે. 

વસ્ર નાટકોની વનષફળતા બાદ મરેટરવલંકના વશષ્ય વલ્યોવનદ આનદ્રરે્યરેિરે 
કહું કરે કા્ય્મ કરે કરિ્યા વબનજરૂરી છરે. કારણ કરે આધુવનક જગતમાં જીિન ભીતર 
ગ્યું છરે (Life has gone within). આનદ્રરે્યરેિ કહરે છરે કરે આપણનરે પાત્રમાં રસ 
છરે કારણ કરે તરે માનિવિચારનરે પ્રગટ કરરે  છરે  તરેની તમામ ્યાતનાઓ, ઉલાસો 
અનરે સંરષયો સા્રે. મરેટરવલંકની ‘Static drama’ વિશરેની વ્્યરી ભલરે વનષફળ 
ગ્યરેલી લાગરે પરંતુ તરેની આસપાસના સમ્યગાળામાં ્ઈ ગ્યરેલા દુવન્યાનાં શ્રેષ્ઠ 
નાટ્યસાકહત્યનાં કરેટલાંક ઉદાહરણો ચકાસશો તો માલૂમ પડશરે કરે મરેટરવલંકના 
વસ્ર નાટક વિશરેના આ જ વિચારો તમનરે ચરેખૉિનાં પાત્રોનાં મનોમં્નમાં, 
્યુવજન ઑ’નીલનાં નાટકોમાં રજૂ ્તી મનોિૈજ્ાવનક ગૂંચિણોમાં અનરે છરેલરે 
બરેકરેટ જ રેિાની વિશ્વવિખ્યાત કૃવત ‘Waiting for Godot’માં સપષ્ જોિા મળશરે.
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એડમનડ િૉસટાનડ  (1868–1918) : 

 Edmond Rostand : ફ્રેનચ કવિ અનરે 
નાટ્યકાર એડમનડ રૉસટાનડનો સંબંધ મુખ્ય-
તિરે નિ-રંગદશથીિાદ(Neo-Romanticism) 
જોડરે છરે. તરેણરે લખરેલાં નિ-રંગદશથી નાટકોએ 
19મી સદીના ઉતિરાધ્મમાં વનસગ્મિાદી રંગ-
મંચનરે એક નિો િળાંક આ્પ્યો. વનસગ્મિાદ 
પહરેલાંના રંગદશથીિાદની કા્યાપલટ કરી 
તરેની નિા સિરૂપરે પુન: પ્રસતુવત કરી. તરેનું 
સૌ્ી િધારરે  ર્ણીતું - વિશ્વવિખ્યાત નાટક 
‘Cyrano de Bergerac’ છરે. હુગોના નાટક 
‘Hernani’ પછી કોઈ પણ પદ્ નાટકનરે ન 
મળરે એટલો જબરદસત આિકાર રૉસટાનડના 
1897માં લખા્યરેલ નાટક ‘Cyrano de 
Bergerac’નરે મળરેલો. આ નાટક ્યુરોપની 

લગભગ તમામ ભાષાઓમાં ભજિા્યરેલું. તરેમાં હીરોની ભૂવમકા તરે સમ્યના 
મહાન અવભનરેતા કૉકરેવલનરે ભજિરેલી. એ હીરોનું ચકરત્ર રૉસટાનડરે ફ્ાનસની 17મી 
સદીના ઇવતહાસમાં્ી પસંદ કરરેલું. આ નાટકના તરે િખતરે સળંગ 500 પ્ર્યોગો 
્્યરેલા. ‘વસરૅનો’ તરે ્યુગનું સૌ્ી િધારરે  લોકવપ્ર્ય નાટક વસદ્ધ ્્યરેલંુ. એ પછીના 
ઇવતહાસમાં એિો એક પણ સમ્યગાળો નહોતો કરે જ રેમાં દુવન્યાના કોઈ નરે કોઈ 
દરેશમાં આ નાટક ભજિા્યું ન હો્ય! નિાઈની િાત એ હતી કરે નાટકમાં ફ્રેનચ 
સંસકૃવતની આગિી કહી શકા્ય તરેિી અનરેક સ્ાની્ય લાક્ષવણકતાઓ હોિા છતાં 
આ નાટક દરરેક દરેશમાં ઉમળકાભરેર સિીકારા્યું. એટલી હદ સુધી કરે ર્યારરે  
ર્યારરે  તરેનરે િતિીઓછી કાપકૂપ સા્રે રજૂ કરા્યું ત્યારરે  પણ પ્રરેક્ષકોએ તો તરેનરે 
એટલી જ ઉતકટતા્ી માણ્યું!

નાટકની ક્ા એિી છરે કરે હર્્યુલ સરેવિનીન (વસરૅનો) ફ્રેનચ લશકરમાં 
સૈવનક છરે. તરે પ્રકૃવતએ ખૂબ ઉતાિવળ્યો પરંતુ દૃઢ મનોબળ ધરાિતો અનરે 
વિવિધ કલાઓનો ર્ણકાર છરે. ખૂબ કુશળ લડાકુ ઉપરાંત જનમ્ી જ સહજ-
પણરે આનંદ-ઉલાસનાં ગીતો સજ ્મનાર કવિ અનરે સુરીલો ગા્યક પણ છરે. તરેની 
એક જ ખોડ છરે. તરેનું નાક તરેના મોંના પ્રમાણમાં સારંુ એિું લાંબું છરે. તરે પોતાની 
દૂરની વપતરાઈ, અત્યંત સુંદર અનરે બુવદ્ધશાળી રોકઝૅનનરે મનોમન ખૂબ પ્રરેમ કરરે  
છરે. પરંતુ પોતાનું નાક લાંબું હોિા્ી પ્રરેમનો એકરાર કરતાં અચકા્ય છરે. અંતરે 
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તરેનરે એક તરકીબ સૂઝરે છરે. તરેનો એક વમત્ર છરે કરિવચિ્યન, જ રે દરેખાિડો છરે પણ 
તરેનામાં વસરૅનો જ રેિી સમૃદ્ધ ભાષા, કલપનાશવ્ત કરે આકષ્મક િ્તૃતિકલા ન્ી. 
લાંબા નાકિાળો વસરૅનો પોતાની ખોડ્ી સભાન હોિાનરે કારણરે ર્તરે તરેની પ્રરે્ય-
સીની સનમુખ ઉપવસ્ત નહીં ્તાં દરરેક િાર પોતાની િતી તરેના વમત્ર કરિવચિ્ય-
નનરે પ્રરેમાલાપ કરિા મોકલરે છરે. રોકઝૅન સમજ રે છરે કરે કરિવચિ્યન જ વસરૅનો છરે. 
કરિવચિ્યન તરેના મૂંગા હાિભાિ્ી રોકઝૅન સમક્ષ પ્રરેમનો એકરાર કરતો રહરે છરે, 
દરેખાિ અનરે અવભન્ય કરિવચિ્યનના તરેમજ શબદ અનરે અિાજ વસરૅનોના!! અંતમાં 
ર્યારરે  કરિવચિ્યનની ઓળખ ખુલી પડરે છરે અનરે લાંબું નાક ધરાિતો વસરૅનો પ્રગટ 
્ા્ય છરે ત્યારરે  રોકઝૅનનરે ભ્યંકર આરાત લાગરે છરે. તરે કહરે છરે કરે વસરૅનોનો 
ખચકાટ વબનજરૂરી હતો. કારણ કરે તરે દરેખાિનરે નહીં, આટલો અતૂટ પ્રરેમ કરનાર 
વ્યવ્તના આતમાનરે ચાહરે છરે જ રે તરેના ઢગલાબંધ પત્રો, કવિતા, સુમધુર લાગણી-
ઓ્ી આજકદન લગી વ્ય્ત ્તો રહો છરે. નાટકના ્પલૉટમાં જ ગજબનાક 
નાટ્યાતમકતા રહરેલી છરે! 

રણા માનરે છરે કરે ‘વસરૅનો’ જ રેિું અદભુત નાટક ફ્ાનસનાં નાટ્યસાકહત્યરે 
્્યારરે્ય સર્યુાં ન્ી! આ નાટક્ી રૉસટાનડ ફ્ાનસની રંગભૂવમ પર 19મી સદીની 
શરૂઆતમાં જ આ્મી ગ્યરેલ રંગદશથીિાદ(Romanticism)નરે (અલબતિ નિા 
સિરૂપમાં) ફરી એક િાર માનભરેર લઈ આવ્યો. આ નાટક હા્માં લરેતી િખતરે 
તરેના વનમા્મતાનરે તરેની સફળતાનો વબલકુલ અંદાજ નહોતો. એટલરે તરેણરે નાટકના 
નિા ઐવતહાવસક પોશાકો બનાિિા માટરેનો તમામ ખચ્મ રૉસટાનડ પાસરે્ી િસૂલ 
કરરેલો. પરંતુ તરેના પ્ર્મ પ્ર્યોગના અંતરે ર્યારરે  પડદો પડ્ો અનરે આનંદ્ી 
ભાિવિભોર ્ઈ ગ્યરેલ પ્રરેક્ષકિગવે સતત 30 વમવનટ સુધી તાળીઓનો ગડગડાટ 
કરીનરે નાટકનરે ભવ્ય આિકાર આ્પ્યો ત્યારરે  વનમા્મતા તરેનું ખરંુ મૂલ્ય સમર્યો. 
નાટકમાં વસરૅનોનું પાત્ર ભજિનાર નટ (કૉકરેવલન) આખા્ય ફ્ાનસની નાટ્યરવસક 
જનતાનો લાડકો બની ગ્યો. વિશ્વભરમાં આ નાટક પર્ી આજ કદન સુધીમાં 
દસરેક કફલમોનું વનમા્મણ ્ઈ ચૂ્્યું છરે અનરે હજુ્ય તરેની અપીલ એિી નરે એિી 
તાજી રહરેિા પામી છરે.

એડમંડ રૉસટાનડનાં આ ઉપરાંત બીર્ં કરેટલાંક અગત્યનાં નાટકોમાં ‘La 
Princesse Lointaine’ (1895), ‘L’ Aiglon’ (1900), ‘Chantecler’ (1910), 
‘The Last Night of Don Juan’ (1921), ‘Le Cantique de L’Aile’ 
(1922), ‘Le Vol de la Marseillaise’ (1922), ‘Les Romanesques’  
િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે.
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શ્પિાનદરેરો (1867–1936) : 

 Luigi Pirandello :  1867માં જનમરેલો 
લુઈજી વપરાનદરેલો એક પ્રવસદ્ધ ઇટાવલ્યન 
નાટ્યકાર, નિલક્ાકાર, કવિ અનરે લરુ-
િાતા્મકાર હતો. વપરાનદરેલોનાં સાકહત્યસ-
જ ્મનમાં સેંકડો ટૂકંી િાતા્મઓ અનરે ચાલીસરેક 
જ રેટલાં નાટકોનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. વપરા-
નદરેલોનાં કરેટલાંક કરુણ પ્રહસનો (tragic 
farces) બરેકૅટ, આલબી િગરેરરેનાં ‘અસંબદ્ધ’ 
(absurd) ગણાતાં પ્રા્યોવગક નાટકોની 
ચળિળનાં પુરોગામી ગણા્ય છરે. લુઈજી 

વપરાનદરેલો 20મી સદીનો સૌ્ી િધારરે  લોકચવચ્મત, રહસ્યમ્યી અનરે પ્રભાિશા-
ળી નાટ્યકાર ગણિામાં આિરે છરે. તરેનાં સૌ્ી િધુ ર્ણીતાં વિખ્યાત નાટકોમાં 
‘Six Characters in Search of an Author’, ‘Right You Are, If You 
Think You Are’ અનરે ‘Henry IV’નો સમાિરેશ ્ ા્ય છરે. તરેના નાટ્યસાકહત્યમાં 
તરેણરે કરરેલ ‘‘bold and brilliant renovation of the drama and the 
stage’’ માટરે 1934માં તરેનરે સાકહત્યનો નોબરેલ પુરસકાર અપ્મણ ્્યરેલો.

વપરાનદરેલોની મૌવલકતામાં રહરેલ અનોખા ચુંબકી્ય ર્દુનો કોઈ ગમરે તરેટલો 
દાિો કરરે  તોપણ તરેની સજ ્મકતાનાં મૂવળ્યાં િાસતિમાં પ્રાચીન ગ્ીક અનરે રોમન 
કૉમરેડી ત્ા પછી્ી ઇટાલીના મધ્ય્યુગીન લોકનાટ્ય ‘કૉમરેકડ્યા દરેલ આટ્મ’ની 
પરંપરા સા્રે સૂક્મ અ્્મમાં જોડા્યરેલાં હતાં. આ શૈલીનાં નાટકોમાં આલરેખા્યરેલી 
ઇટાવલ્યન–વસવસલીની સ્ાવનક સમસ્યાઓનરે ત્યાંના નટો પોતાના ચહરેરાનરે 
વિવચત્ર અનાકષ્મક મહોરાં પાછળ છુપાિીનરે ભજિતા! વપરાનદરેલો પણ તરેનાં 
લખાણોમાં અિારનિાર એ પ્રાચીન પરંપરાના ‘મહોરા’ અનરે ‘ચહરેરા’નો ઉલરેખ 
કરતો જણા્ય છરે, પણ સાિ જુદા જ અ્્મમાં. ્્યારરેક તરે પોતાનાં નાટકોમાં 
મહોરા અનરે ચહરેરાનરે એકબીર્ની અિરેજીમાં પ્ર્યોજ રે છરે. તો ્્યારરેક ચહરેરા-
-મહોરાની આ અદલાબદલીનરે દુન્યિી દૃવષ્એ સગિડમ્ય ગણાિિાનરે બદલરે 
પૂરી કહંમત્ી તરેની પાછળ રહરેલાં માણસનાં દંભ અનરે અસત્યનરે ખુલાં પાડરે છરે.

શરૂઆતમાં વપરાનદરેલોના સજ ્મનાતમક પ્ર્યતનો પદ્ લખિા તરફના હતા. 
તરેણરે ગરેટરેની કરેટલીક કૃવતઓનો અનુિાદ પણ કરરેલો. પરંતુ પછીના સમ્યમાં 
વપરાનદરેલોએ તરેનું ધ્યાન વનસગ્મિાદી િાતા્મલરેખન તરફ િાળું. તરે િખતરે વપરાનદરે-
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લો ઇબસનના િાસતિિાદ્ી પ્રરેરાઈનરે લખતા કરેટલાક ઇટાવલ્યન િાતા્મકારો અનરે 
નાટ્યકારોની અસર તળરે હતો. પરંતુ તરેનરે ખરી પ્રવસવદ્ધ તો ત્યારરે  જ મળી ર્યારરે  
તરેણરે આ શૈલી્ી ફંટાઈનરે પોતાની આગિી – રણા બધા અંશરે વિવચત્ર, વિકૃત, 
તરેજ ચાબખા િીંઝતી વ્યંગ્યાતમક ગણી શકા્ય તરેિી સાિ વનરાળી શૈલી 
અપનાિી. તરેનાં લખાણોમાં જોિા મળતી વનદ્મ્ય કઠોર િાસતવિકતા વપરાનદરેલોનરે 
પોતાના જ ભોગરે શીખિા નરે ર્ણિા મળી. તરેનરે એ િાત સમજમાં આિી કરે 
માણસના આંતરમનનાં ઊંડાણમાં ચાલતી ઊ્લપા્લ તમામ બૌવદ્ધક તક્મવિ-
તકયોનરે બળજબરીપૂિ્મક વિસારરે  પાડી દરે છરે. જ રે કોઈ તીવ્રતા્ી લાગણીનો 
અનુભિ કરરે  છરે તરેનરે માટરે િસતુલક્ષી જગત છરે જ નહીં. ‘‘અવસતતિ ટકાિી 
રાખિાનો પીડાગ્સત સંરષ્મ, સિતંત્ર અલા્યદી ઓળખનરે પામિાની મ્ામણ, 
માનિસમૂહની િચચોિચ હોિા છતાં મનનરે પીડી રહરેલી એકલતા, પોતાનાંઓ્ી 
અળગા પડી ગ્યાની કરે ઉચછરેદાઈ ગ્યાની િરેદના, કુદરતી ચહરેરા પર અિનિાં 
મહોરાં ધારણ કરિાની અવનિા્ય્મતા’’ િગરેરરે  જ રેિા વિચારો વપરાનદરેલોનાં 
લખાણોમાં 1904્ી પહરેલી િાર જોિા મળરેલા.

પ્ર્મ વિશ્વ્યુદ્ધ શરૂ ્ તાં જ વપરાનદરેલોએ તરેનું ધ્યાન રંગભૂવમ તરફ િાળું. 
તરેનું સિ્મપ્ર્મ સફળ નાટક હતું ‘Right You Are, If You Think You Are’. 
આ નાટક એક એિી સ્ત્રી પર કરેવનદ્રત છરે જ રેની સાચી ઓળખ સમાજ્ી ગોવપત 
– ઢકંા્યરેલી છરે. તરેના એક જ ખોવળ્યામાં બરે જુદાં જુદાં વ્યવ્તતિો સમા્યરેલાં છરે. 
1920માં સમીક્ષકોની દૃવષ્એ િખણા્યરેલાં નાટકો આવ્યાં ‘As Before’ અનરે 
‘Better than Before’. 1921માં તરેણરે ભવિષ્યમાં માસટરપીસ ર્હરેર ્્યરેલાં બરે 
નાટકોનું સજ ્મન ક્યુાં : ‘Six Characters in Search of an Author’ અનરે 
‘Henry IV’. ‘Six Characters –’ પ્રસ્ાવપત લોકવપ્ર્ય પરંપરા્ી એકદમ 
હટીનરે લખા્યરેલું, પકરણામરે શરૂમાં તરેનરે વનષફળતા હા્ લાગી. નાટ્યગૃહમાં 
બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકો વપરાનદરેલોના સમ્્મકો અનરે વિરોધીઓ, એમ બરે છાિણીઓમાં 
િહેંચાઈ ગ્યા. કરેટલાકરે તરેની પાગલ પતનીની જોડરે જોડરે વપરાનદરેલોનું પણ ચસકી 
ગ્યું છરે કહીનરે ‘‘Asylum, Asylum!’’ની મોટરે મોટર્ે ી બૂમો પાડી. પોતાના પર 
હુમલો ્િાની બીકરે વપરાનદરેલોનરે સિબચાિમાં તરેની પુત્રી સા્રે નાટ્યગૃહ છોડી 
નાસી જિું પડ્ું.

આ જ નાટક ર્યારરે  ફરી વમલાનમાં રજૂ ્્યું ત્યારરે  જબરદસત સફળતાનરે 
પામ્યું! 1922માં વમલાન ખાતરે જ તરેનું બીજુ ંનાટક ‘Henery IV’ રજૂ ્્યું અનરે 
તરેનરે વિશ્વભરમાં્ી દાદ મળી. આ સમ્યરે વપરાનદરેલોની કીવત્મ ઇટાલીની સરહદો 
ઓળંગીનરે દુવન્યાભરમાં ફરેલાઈ ગઈ. ત્યાર બાદ ્ોડા જ સમ્યમાં ‘Six 
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Characters –’ લંડન અનરે ન્યૂ્યૉક્મ - બ્ોડિરે પર રજૂઆત પામ્યું ત્યારરે  પ્રરેક્ષકો 
વપરાનદરેલોનાં અદભુત લખાણ્ી દંગ રહી ગ્યા. ત્યાર બાદ Off Broadway 
પર આ નાટક એક િષ્મ્ી પણ લાંબો સમ્ય ચાલ્યું. તરેનાં નાટકોમાં આિતી 
વિવચત્ર અનરે અસંબદ્ધ પરંતુ પ્રતીવતજનક તરેમજ તીખી વ્યંગ્યાતમક લાગતી 
નાટ્યાતમક પકરવસ્વતઓએ ર્ગ્ત પ્રરેક્ષકોનરે વપરાનદરેલોનું રરેલું લગાડ્ું. 

તરેના તમામ વિચારોની અવભવ્યવ્ત માટરે વપરાનદરેલોનરે રંગમંચ સૌ્ી 
િધારરે  ઉપ્યુ્ત માધ્યમ લાગ્યું. પરંતુ પછી્ી તરેણરે એ જ રંગમંચનાં પ્રસ્ાવપત 
ધારાધોરણોનરે નામંજૂર  કરી દૂર ફગાિી દીધાં. તરેનાં નાટકોમાં દશા્મિરેલી વિવચત્ર 
ગૂંચિણો અનરે િણઊકલ્યા કો્યડાઓ, અ્િા જ રેનો ઉકરેલ ્્યારરે્ય શ્્ય ન્ી 
એિા જકટલ સિાલોના જિાબો ખોળિામાં તરેના પ્રરેક્ષકોનરે મદદગાર બનિાનું 
તરેણરે સાફ નકારી કાઢું. ‘Tonight We Improvise’ અનરે તરેના્ી્ય િધારરે  ‘Six 
Characters in Search of an Author’ જ રેિાં નાટકો દ્ારા તો તરેણરે િાસતિિાદી 
રંગમંચના સમૂળગા પા્યા જ હચમચાિી નાખ્યા. િાસતવિકતાનું અક્ષરશ: અન-ુ
કરણ કરિાનો ડોળ કરતી રંગભૂવમનો તરેણરે સંપૂણ્મપણરે અસિીકાર ક્યયો.

વપરાનદરેલોની અવભવ્યવ્ત પૂરરેપૂરી જીિંત હતી અનરે તરેનામાં ભરપૂર હાસ્ય 
અનરે વિનોદ હતાં અનરે એ પાછળનું રહસ્ય એટલંુ જ હતું કરે તરેણરે જીિનમાં 
ભરપૂર વિસંગતતાઓ અનરે અસંબદ્ધતાઓ (absurdities) જો્યરેલી અનરે તરે 
ર્ણી ગ્યરેલો કરે આ અસંબદ્ધતાઓએ જ સામાન્ય માનિીનરે ભ્યાનક હદરે અક-
ળાિરેલો, વિચવલત કરરેલો. આ જ િસતુનરે વપરાનદરેલો તરેનાં નાટકોમાં ‘dark 
comedy’ રૂપરે રજૂ  કરરે  છરે.  વપરાનદરેલો તરેની 35 િષ્મની િ્યરે એિું લખી શકરેલો 
કરે, ‘‘કોઈ અનુભિી કવિનરે પૂછી જુઓ કરે તમરે જો્યરેલ દૃશ્યોમાં્ી ઉદાસમાં 
ઉદાસ દૃશ્ય ક્ંુય?’ તો તરેનો જિાબ હશરે ‘‘માણસના ચહરેરા પર છલકાતું 
હાસ્ય!’’ અનરે પછી વપરાનદરેલો ઉમરેરરે  છરે, ‘‘જ રે હસરે છરે તરે ર્ણતો ન્ી(કરે તરેના 
હાસ્ય પાછળ કરેટલા તણાિો અનરે િરેદનાઓ દબા્યરેલાં પડ્ાં છરે?), પરંતુ હંુ 
ર્ણી ગ્યો છુ ંકરે મારંુ (તરેમજ જ રેઓ ર્ણતા ન્ી તરેિા સૌનું) હાસ્ય મોટા ભાગરે 
ભીતર્ી ઉદાસ અનરે ભારરેખમ હો્ય છરે.’’

વપરાનદરેલોનું નાટક ‘Six Characters in Search of an Author’ 
(લરેખકની ખોજમાં નીકળરેલાં છ પાત્રો) ઈ. સ. 1921માં મૂળ ઇટાવલ્યન ભાષામાં 
લખા્યરેલું. આ નાટકનાં કરેનદ્રમાં છરે લરેખક અનરે તરેણરે સજ વેલાં પાત્રો િચચરેનો તરેનો 
સંબંધ. (સમજી લો કરે મનુષ્ય અનરે તરેનરે સજ ્મનાર કોઈક દૈિી શવ્ત, અદૃશ્ય 
તતિ, પ્રકૃવત, પ્રારબધ કરે પછી ઈશ્વર અનરે તરેમના િચચરેનો સંબંધ). કરેટલાક સમી-
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ક્ષકો આ નાટકનરે ‘‘absurdist metatheatrical play’’ કહરે છરે. આ નાટકની 
રચના જ વિવશષ્ છરે. અહીં નાટકની અંદર નાટક છરે. આ ‘‘play-within-the-
-play’’ જ રેિી પ્ર્યોગશીલ તરકીબ અજમાિીનરે વપરાનદરેલો િાસતિિાદી લાગતા 
નાટકનાં માળખામાં પ્રિરેશ તો કરરે  છરે; પરંતુ ત્યારબાદ આપણા આચિ્ય્મ િચચરે 
તખતા પર પ્રિરેશરેલાં અર્ણ્યાં પાત્રોની ન સમર્્ય તરેિી િીતકક્ા સાંભળિાનરે 
આપણનરે મજબૂર કરી દરે છરે.

આ ભટકી ગ્યરેલાં છ પાત્રો (Six Characters) રંગમંચ પર ચાલી રહરેલા 
એક બીર્ નાટકના કરહસ્મલમાં પ્રિરેશ કરી તરેઓનરે ખલરેલ પહોંચાડરે છરે અનરે 
પછી તરેના કદગદશ્મકનરે ફકર્યાદના સૂરમાં કહરે છરે કરે તરેઓ તરેમના લરેખકની, 
(તરેમના સજ ્મનહારની) તલાશમાં છરે જ રેણરે તરેમનરે સર્યાાં છરે. લરેખકરે તરેમનરે 
અડધાંઅધૂરાં સજી્મનરે છોડી દીધાં છરે અનરે હિરે તરેમનરે પૂરાં કરિાનું એ નકારી 
રહો છરે. તરેઓ લરેખક સામરે બળિો કરતાં કહરે છરે કરે ભલરે તરેમનરે લરેખકરે સર્યાાં 
હો્ય પરંતુ હિરે તરેઓ એક પાત્ર તરીકરે સિતંત્ર અલા્યદી હસતી છરે. તરેઓનું 
પોતાનું સિતંત્ર જીિન અનરે આગિી ઇચછાઓ છરે. આ પાત્રો તરેમના લરેખકરે 
આપરેલા કદશાવનદવેશોનરે પણ અનુસરિાની ચોખખી ના પાડી દરે છરે અનરે નાટકના 
પા્યા પર જ હુમલો કરી તરેણરે સજ વેલ નાટકનું માળખું જ નકારી કાઢરે છરે, એટલી 
હદ સુધી કરે ર્યાં સુધી તરે માળખંુ હાસ્ય અનરે કરુણરસના સંખ્યાબંધ ટકુડાઓ-
માં ભાંગીનરે વિખરાઈ ન ર્્ય.

આ પાત્રોની એ પણ ફકર્યાદ છરે કરે તરેઓનરે તરેમના લરેખક અનરે નટો દ્ારા 
્યોગ્ય અ્્મમાં, ્યોગ્ય સિરૂપરે રજૂ  કરિામાં ન્ી આવ્યાં. તરેઓનરે કરેિળ ‘પપરેટસ’ 
બનાિી દરેિામાં આવ્યાં છરે, ર્યારરે  િાસતિમાં તરેઓ જીિતાર્ગતા મનુષ્યો છરે. 
તરેમની જોડરે પપરેટ જ રેિા વ્યિહારનરે કારણરે આજ રે તરેઓ ભારરે  વિક્ષુબધ અનરે 
વિચવલત છરે. નાટક ‘Six Characters –’માં જ રેમ જ રેમ પ્રરેક્ષકો સમક્ષ આ બધાં 
‘પપરેટસ’નું ધીમરે ધીમરે આપમરેળરે મનુષ્યમાં રૂપાંતર ્તું ર્્ય છરે તરેમ તરેમ 
(િાસતિિાદી) રંગભૂવમ દ્ારા તરેઓનરે બાજુ પર ધકરેલી દરેિાની પરાપૂિ્મ (નાટ્ય) 
પરંપરાનરે આ પાત્રો મક્મ અિાજ રે નકારી કાઢરે છરે. અનરે આમ િાસતિિાદના 
નામરે  બુવદ્ધજન્ય અનરે પ્રતીવતજનક લાગતો ‘સટરેજ્પલૉટ’ રડિાની નાટ્યલરેખન-
-પરંપરાનરે વપરાનદરેલો અંતમાં એક નરી મૂખા્મમી સાવબત કરરે  છરે.

‘Six Characters –’માં  નટ જ રે ભૂવમકા ભજિરે છરે તરેની સા્રેનાં તરેનાં 
તાદાતમ્ય કરે એકતાનો પ્રશ્ ઊભો ્ા્ય છરે. નટ ર્ણરે છરે કરે આ પાત્ર,  (મતલબ 
કરે તરે પોતરે), માત્ર લરેખકરે આપરેલા સંિાદો જ બોલરે છરે. પરંતુ ર્યારરે  નટ તરેનાં પાત્ર  
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સા્રે ઓતપ્રોત ્ઈ ર્્ય છરે ત્યારરે  લરેખકરે આપરેલા લખાણ્ી ફંટાઈનરે સિપ્રરેકરત, 
કંઈક જુદું જ બોલિા લાગરે છરે. જીિતું-ર્ગતું, હરતું-ફરતું, હાડમાંસનું બનરેલું 
પાત્ર, ન્ી લરેખકના વન્યંત્રણ હરેઠળ જીિિા માંગતું, કરે ન્ી નટના દોરવ્યરે 
દોરિાિા માંગતું. એક િાર લરેખકરે પાત્રનું સજ ્મન કરી દીધા પછી એ પાત્ર ર્ણરે 
કરે એક સિતંત્ર અલા્યદી હસતી બની ર્્ય છરે! આ પ્રકરિ્યા દરવમ્યાન  જીિનમાં 
હર પળરે માણસ, ્્યારરેક િાસતવિકતા પ્રમાણરેની તો ્્યારરેક સિસવજ ્મત ભ્મણા 
પ્રમાણરેની ભૂવમકા ભજિતો રહરે છરે  અનરે વપરાનદરેલો આ જ િાસતવિકતા અનરે 
ભ્મણા િચચરે રહરેલા વનરપરેક્ષ અવસતતિ(absolute existence)ની શોધ કરતો 
જણા્ય છરે.

વપરાનદરેલો તરેના આ નાટકની પ્રસતાિનામાં લખરે છરે કરે અહીં કરેિળ પાત્રો 
જ એકલાં ન્ી જ રે તરેમના લરેખકની શોધમાં છરે, પરંતુ ખરેદજનક રીતરે સિ્ંય પ્રરે-
ક્ષકો પણ (પોતાનરે સજ ્મનાર કોઈ) ‘લરેખક’ની જ ખોજમાં છરે. ‘‘લરેખક શું કરિા 
ધારરે  છરે?’’ એ સિાલ પ્રરેક્ષકોનરે વિચારોના ચકરાિરે ચડાિરે છરે. પોતરે ગરેરહાજર 
હોિા છતાં રંગમંચ પર કરેિળ ‘લરેખક’ જ મંડરા્યરેલો અનુભિા્ય છરે. તરે તરેનાં 
અન્ય પાત્રો જ રેિો સ્ૂળ દરેહધારી ન્ી. પરંતુ પરોક્ષપણરે દરરેક પાત્રનું મુખ્ય કા્ય્મ 
કરે મહોરંુ બનીનરે એ બધામાં વ્યાપી રહરે છરે. તરેની પ્રસતાિનામાં વપરાનદરેલો સજ ્મ-
કતિ(authorship)નરે એક દૈિી રૂપક તરીકરે અ્િા એક વિશુદ્ધ, પ્રાંજલ, પવિત્ર 
ઉગમસ્ાન તરીકરે જુએ છરે, તરેમાં તરેનરે ચમતકાર પણ દરેખા્ય છરે અનરે વિવભન્ 
વિચારો અનરે કલપનાઓની દૈિી ઉતપવતિ પણ દરેખા્ય છરે. 

કહરેિા્ય છરે કરે મનુષ્ય સકહતની સૃવષ્નું સજ ્મન ઈશ્વરરે  ક્યુાં. છતાં્ય મનુષ્ય 
જીિનભર એિી ભ્મણામાં રહરે છરે કરે તરે એક સિતંત્ર હસતી છરે અનરે ફ્ત 
પોતાની જ ઇચછા અનરે પસંદગી પ્રમાણરે જીિરે છરે. પરંતુ િાસતિમાં તરેનાં તમામ 
સૂત્રો અદૃશ્ય, અપ્રગટ, અશરીરી ‘લરેખક’ના હા્માં છરે જ રે અજ્ાતપણરે ‘પાત્રો’નરે 
દો્યા્મ કરરે  છરે. આપણરે નટ છીએ? લરેખકરે (કરે સજ ્મનહારરે ) બનાિરેલું કોઈક પાત્ર 
છીએ? કરે પછી નટ અનરે પાત્ર્ી પણ અલગ એિી કોઈક સાિ અલગ, સિતંત્ર 
હસતી છીએ? આપણરે ભીતરમાં આપણં પોતાપણં ર્ળિી રાખીનરે, કરે પછી 
અિારનિાર તરે ગુમાિતાં જઈનરે વજદંગીભર જુદાં જુદાં પાત્રો ભજિતાં રહીએ 
છીએ. આપણો અસલી ચહરેરો (જો ્યાદ હો્ય તો) અનરે આપણાં ‘મહોરાં’ 
(આપણી કામનાઓ, અપરેક્ષાઓ િગરેરરે ) એ બરે િચચરેની આપણી કોઈ અલા્યદી 
સિતંત્ર ઓળખ બચી છરે કરે નહીં તરે ખોળિા માટરેની આંતકરક મ્ામણ વજદંગી-
ભર ચાલતી રહરે છરે. લરેખક(સજ ્મનહાર) સામરે ફકર્યાદો કરીએ છીએ, બળિો 
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કરીએ છીએ, ્્યારરેક હતાશ બનીનરે જીિન પણ ટૂકંાિી દઈએ છીએ પરંતુ 
નાટકનાં છ પાત્રો લરેખક પાસરે્ી જ રે સિાતંત્ર્ય ઝંખરે છરે અનરે પોતાની રીતરે જ 
પોતાનો માગ્મ વનધા્મકરત કરિા ઝંખરે છરે તરે હકીકતમાં ્્યારરે્ય શ્્ય બનતું ન્ી. 
મનુષ્યપક્ષરે્ી મુવ્ત માટરેનો તમામ સંરષ્મ છતાં પડદા પાછળ રહરેલો સજ ્મનહાર 
પરોક્ષપણરે મનુષ્યના જીિનની કદશા અનરે દશા વનધા્મકરત કરતો રહરે છરે. 

‘Six characters –’ની શરૂઆતમાં લખરેલી તરેની પ્રસતાિનામાં વપરાનદરેલો 
રંગભૂવમ પર પ્રતીકો(symbols)ના ઉપ્યોગ પ્રવત ્ોડોક અણગમો ર્હરેર કરરે  
છરે.  તરેમ છતાં તરેનાં મોટા ભાગનાં નાટકોમાં્ી એ સૂર પ્રગટરે છરે કરે જીિંત 
પાત્રોની તુલનાએ પ્રતીકો નાટકનાં સત્ય(dramatic truth)નરે િધુ અસરકારક 
રીતરે વ્ય્ત કરી શકિામાં સક્ષમ નીિડરે છરે. આનો બીજો અ્્મ એ પણ નીકળરે છરે 
કરે ‘િાસતવિકતા’નરે મંચ પર પુન:સવજ ્મત કરિાના પ્ર્યાસોનરે બદલરે િધારરે  તો 
રંગભૂવમનું સારતત્િ  ‘રંગમંચી્યતા’ (theatricality) ઉપસાિિા પર ધ્યાન કરે-
વનદ્રત કરિું જોઈએ. તરે્ી જ વપરાનદરેલો આ નાટકનરે ‘theatre of the theatre’ 
કહરે છરે. તરેના કહરેિા પ્રમાણરે ‘‘નાટક તરેના સિરૂપ અનરે માળખાંની રીતરે જ 
‘theatrical’ બની રહરેિા સર્્મ્યું છરે.’’

િાતા્મના સંદભવે પાત્રોની િાસતવિકતા એક પૂરરેપૂરી સચચાઈ છરે. નટોના 
કકસસામાં એિું ન્ી. વપરાનદરેલોના શબદોમાં ‘‘Character is somebody, 
Actor is nobody.’’ આપણં પોતાનું કોઈ વનવચિત ચકરત્ર ન હો્ય તો આપણરે 
કશું જ ન્ી. કરેિળ ચકરત્ર જ આપણી ઓળખ છરે. નટ કશું જ ન્ી કારણ કરે 
તરેનું અવસતતિ ‘‘only in time’’  એટલરે કરે િત્મમાનમાં જ છરે. તરેની િાસતવિકતા 
ક્ષણભંગુર, અલપજીિી છરે, દર િખતરે પોતાનરે એક ભ્મણા તરીકરે વ્ય્ત કરિા 
તૈ્યાર, ર્યારરે  તરેની તુલનામાં કોઈ નાટક કરે ક્ાનાં પાત્રની િાસતવિકતા શાશ્વ-
તીમાં કા્યમ માટરે વસ્ર જળિાઈ રહરે છરે. પરંતુ આ વસિા્ય સામાન્ય માણસ 
માટરે એક માત્ર સમ્ય જ એિું કારણભૂત રટક છરે જ રે િાસતવિકતા અનરે ભ્મણા 
િચચરેના સંરષ્મની પ્રતીવત કરાિરે છરે. સમ્ય િીતતાં માણસનરે ભાન ્ા્ય છરે કરે તરે 
જ રેનરે િાસતવિકતા માનતો હતો તરે અસલમાં એક ભ્મણામાત્ર હતી. ‘Six 
Characters –’ પૂરંુ ્ા્ય છરે ત્યારરે  વપરાનદરેલો આપણી એ માન્યતાના ભાંગીનરે 
ભુક્ા કરી નાખરે છરે કરે આપણરે બીર્ માણસોનરે સાચોસાચ ર્ણી કરે સમજી 
શકીએ છીએ.

વપરાનદરેલોની પતનીની િષયો સુધી લંબા્યરેલી માનવસક બીમારીની ગંભીર 
અસરો વપરાનદરેલો પર પડી. પકરણામરે તરેનાં મોટા ભાગનાં લખાણોમાં ગાંડપણ, 
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ભ્મણાઓ અનરે અળગાપણં જ રેિા વિષ્યો ડોકાતા રહા. આમાંના જ એક વિષ્ય 
પર 1921માં લખા્યરેલું વપરાનદરેલોનું બીજુ ંએક એટલું જ વિખ્યાત નાટક છરે 
‘Henry IV’. તરેની ક્ા એિી છરે કરે રંગમંચ પર ‘હરેનરી ચો્ા’નું નાટક ભજિાઈ 
રહું છરે ત્યારરે  હરેનરી ચો્ાની ભૂવમકા ભજિનારો નટ રાજમાગ્મ પર નીકળરેલી 
એક વિજ્યી કૂચ દરવમ્યાન રોડા પર્ી ગબડી પડરે છરે. તરેનરે ્્યરેલી ગંભીર 
ઈર્ઓ્ી તરે ગહન વિસમૃવતમાં સરી પડરે છરે અનરે મનોમન એિું માનિા લાગરે છરે 
કરે પોતરે સાચોસાચ હરેનરી ચો્ો જ છરે! તરેનો ભત્રીજો કાઉનટ દ નૉલી તરેનરે 
આરાત ન લાગરે અનરે લાંબા ગાળરે તરે સાજો ્ઈ ર્્ય તરેિા શુભ હરેતુ્ી, 
psychological therapyના ભાગ રૂપરે એક ભવ્ય મહાલ્યમાં અસલ હરેનરીની 
માફક જ જીિન વિતાિી શકરે તરે પ્રકારનું તરકટી રાજિી િાતાિરણ સજ વે છરે. 
11મી સદીનો અસલ રાજદરબાર ઊભો કરિામાં આિરે છરે અનરે તરેનરે મન્ી સારંુ 
લાગરે તરે માટરે ‘હરેનરી’નરે સતત વચત્રવિવચત્ર સરેિકો અનરે દરબારીઓ્ી રરેરા્યરેલો 
રાખિામાં આિરે છરે.

આખરરે  12 િષ્મના ગાળા પછી બીમાર નટની અસલ સમૃવત પાછી ફરરે  છરે 
અનરે તરે સાજો ્ઈ ર્્ય છરે. પરંતુ જ રે િાસતવિક જગતમાં તરે પોતાની ખૂબ ગમતી 
સ્ત્રીનરે ગુમાિી બરેઠો છરે તરેના અસહ ઊંડા આરાત અનરે રોષનરે કારણરે તરે વિસમ-ૃ
વતનો દરેખાિ કરિાનું ચાલુ રાખી ભ્મણાના જગતમાં જ જીિિાનું પસંદ કરરે  છરે. 
િાસતવિક પીડા્ી છૂટિા તરે હરેનરીનું મહોરંુ ધારણ કરીનરે ભ્મણામાં જીિિાનો 
વિકલપ સભાનપણરે પસંદ કરરે  છરે. એક િાર સંજોગોિશાત્ તરેની પ્રરેવમકા અનરે 
તરેનો નિો પ્રરેમી હરેનરીની મુલાકાતરે આિરે છરે. પ્રરેવમકાનરે ખબર જ ન્ી કરે આ 
હરેનરી ચો્ો જ પોતાનો જૂનો પ્રરેમી છરે. તરેણીનરે જોતાં જ હરેનરી ભ્યાનક રીતરે 
ગુસસામાં આિી જઈનરે તરેના હરીફ પર કહંસક હુમલો કરી બરેસરે છરે અનરે તરેનરે 
ગંભીર ઈર્ઓ પહોંચાડરે છરે. હિરે તો હરેનરીનો પાઠ ભજિતા નટનરે માટરે પહરેલાં 
કરતાં પણ િધારરે  અવનિા્ય્મ બની ર્્ય છરે કરે તરે ગાંડા હોિાનો દરેખાિ ચાલુ રાખરે! 
કારણ કરે જો તરેણરે કા્યદાની લાંબી ખટપટમાં્ી બચિું હો્ય તો હિરે તરેનરે વિસમૃ-
વતનો ભોગ બનરેલ હરેનરી ચો્ા તરીકરે જીિિા વસિા્ય છૂટકો જ ન્ી! નાટકની 
શ્રેષ્ઠતા હીરો દ્ારા તરેની િાસતવિકતાના ઇરાદાપૂિ્મકના ઇનકારમાં રહરેલી છરે જ રે 
અન્ય્ા તરેનરે માટરે અત્યંત પીડાકારી છરે. લરેખકનરે ઊંડો ખરેદ છરે કરે માણસર્તનરે 
િાસતવિકતા કરે ભ્મણા સા્રે સંબંધ જ ન્ી. તરેનો સંબંધ છરે ફ્ત પીડા અનરે 
્યાતનામાં્ી કા્યમની મુવ્ત – પછી તરે કોઈ પણ માગ્મ્ી મળરે.

એ તો વન:શંક િાત છરે કરે વપરાનદરેલો વિશ્વનો એક મહાન નાટ્યકાર વસદ્ધ 
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્્યો. તરેના પછી આિનાર તમામ નાટ્યલરેખકો પર તરેણરે લાંબા ગાળાની અસરો 
પાડી. એક ભ્મણારૂપ લાગતા પોતાના અવસતતિ અંગરેની િરેદના, કરે પછી પોતાનરે 
પીડી રહરેલી ભ્યાનક એકલતા, કરે પછી પોતાના લાગતા લોકો્ી સાિ અળગા 
પડી ગ્યાની કરે ઉચછરેદાઈ ગ્યાની તીવ્ર લાગણી, િાસતવિકતા અનરે ભ્મણા 
િચચરેની વદ્ધામાં મોટા ભાગના લોકો દ્ારા ભ્મણાની પસંદગી િગરેરરે  વિચારો 
તરેના પછી આિરેલા મહાન નાટ્યકારો  સૅમ્યુઅલ બરેકૅટ, આલબૅર કામુ, ્યુવજન 
આ્યોનરેસકો અનરે હરેરોલડ વપનટરનાં નાટકોમાં જોિા મળરે છરે. પોતાની કલાનરે 
કદાચ વપરાનદરેલો આ શબદોમાં શ્રેષ્ઠ રીતરે મૂકી આપરે છરે : ‘‘I have tried to 
tell something to other men, without any ambition, except perhaps 
that of avenging myself for having been born.’’ (મેં લોકોનરે કશુંક કહી 
જોિાનો પ્ર્યાસ ક્યયો છરે – મનમાં કોઈ જ મહતિાકાંક્ષા રાખ્યા િગર, વસિા્ય કરે, 
કદાચ હંુ જનમ્યો તરે માટરેનો બદલો લરેિાનો મારો આશ્ય રહો હો્ય!)

ફરેડરેરિકો ગાશ્શ્જષ્યા રૉકા્જ   (1898–1936) : 

 Federico Garcia Lorca : સપૅવનશ 
કવિ-નાટ્યકાર ફરેડરેકરકો ગાવશ્મ્યા લૉકા્મનાં 
નાટકોમાંનું એક પાત્ર કહરે છરે કરે ‘‘The 
earth is a mediocre planet.’’  પરંતુ 
િાસતિમાં તરેના્ી ઊલટુ ં ‘‘લૉકા્મનું 
આખું્ય જીિન, અકાળરે મૂરઝાઈ ગ્યરેલું 
તરેનું ્યુિા અવસતતિ, હર ક્ષણરે એ પુરિાર 
કરિા તતપર હતું કરે પૃથિી એ ઊલટુ,ં 
પ્રમતિ લાગણીઓની હરીભરી 
કવિતાઓ્ી લ્પ્ એક અજબગજબનું 
પ્રરેરણાસ્ળ છરે!’’ મોટા ભાગના 
સમીક્ષકોના મતરે આધુવનક રંગમંચ પર 

પ્ર્મ િાર આટલી અવધક સુંદરતા પ્રસતુત કરિા બદલ લૉકા્મ સમસત વિશ્વના 
નાટ્યરવસકો માટરે એક ્યાદગાર સજ ્મક બની ગ્યો છરે. આપણી પાસરે તરેની 
અગાઉ અંગ્રેજી ભાષામાં તરેના જ રેિો કવિ-નાટ્યકાર જ રે. એમ. વસનજ વસિા્ય 
બીજો એક પણ નહોતો. સમીક્ષક સટાક્મ ્યંગના એક વિધાન સા્રે સૌ કોઈ સંમત 
્શરે કરે ‘‘there has been no more beautiful mind that Lorca’s’’.
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Meterlincks’ ‘Blue Bird’

 

 

Pirandello’s ‘Six Characters In Search of an Author’
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Edmond Rostand’s ‘Cyrano the Bergerac’

 

 

Federico Garcia Lorca’s ‘Blood Wedding’
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‘Yerma’

 

 

‘The House of Bernarda Alba’
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ફરેડરેકરકો ગાવસ્મ્યા લૉકા્મ 1898માં ગ્ૅનરેડા નજીકના એક ઍનડાલુવસ્યા 
નામનાં ગામડામાં જનમરેલો. નાનપણ્ી જ એ તરેનાં િતન ઍનડાલુવસ્યાની કા-
વ્યપરંપરા્ી પકરવચત હતો. આ જ ભૂવમએ વિશ્વનરે વપકાસો જ રેિા વચત્રકાર અનરે 
દ ફલા જ રેિા મહાન સિરવન્યોજક(Music Composer)ની પણ ભરેટ ધરરેલી. 
શરૂઆત્ી જ તરેનરે સાકહત્ય કરતાં નાટકો અનરે સંગીતમાં િધારરે  રસ હતો. તરેની 
માતા સારી વપ્યાનોિાદક હતી. એટલરે તરેનરે જોઈનરે લૉકા્મ પણ નાનપણ્ી વપ્યાનો 
િગાડતાં શીખરેલો. તરે મહાન સંગીતકારો દરેબુસી, ચૉવપન અનરે વબ્ોિનનાં સિ-
રાંકનો્ી ભારરે  પ્રભાવિત હતો. 1916માં તરેના વપ્યાનો-વશક્ષકના અિસાન સુધી 
હજુ લૉકા્મની લરેખન-કારકકદથી શરૂ નહોતી ્ઈ. 1916 પછી તરેણરે સંગીતસિરૂપરે 
ત્રણ કૃવતઓની રચના કરી : ‘Nocturne’, ‘Ballade’  અનરે ‘Sonata’. 

મરેકડ્રડમાં તરેની દોસતી ઉતકૃષ્ સજ ્મકો મરેન્ુયઅલ દ ફલા(મહાન સિરવન્યો-
જક), લુઈ બુનિરેલ (મહાન કફલમકાર) અનરે સાલિાડૉર ડાલી (જગપ્રવસદ્ધ સકર્મ -
્યાવલસટ વચત્રકાર) સા્રે ્ઈ. આ બધાની સોબતનરે કારણરે તરેનરે સપૅવનશ લોકક-
્ાઓ અનરે લોકગીતોમાં રસ પાડિા લાગ્યો અનરે પછી તો તરેનરે તરેનું રીતસરનું 
રરેલું જ લાગ્યું. ત્યાર બાદ તરેના એક અધ્યાપકવમત્ર સા્રે તરેણરે ઉતિર સપરેનના 
અંતકર્યાળ ગ્ામપ્રદરેશમાં પારંપકરક કલા અનરે લોકસાકહત્યનાં અભ્યાસ-સંશો-
ધનના હરેતુ્ી લાંબો પ્રિાસ ખરેડ્ો. આ દરવમ્યાન લૉકા્મએ રણીબધી વિગતો 
એકઠી કરી અનરે 1918માં ‘Impressions and Landscapes’ નામનું પુસતક 
પ્રવસદ્ધ ક્યુાં. 

1921માં લૉકા્મની છરેલાં ચારરેક િષ્મમાં લખા્યરેલી કવિતાઓનું સંકલન પ્ર-
કાવશત ્્યું જ રેમાં ધાવમ્મક શ્દ્ધા, અળગાપણં અનરે પ્રકૃવત જ રેિા વિષ્યો િણી 
લરેિા્યરેલા. તરેની ઉતકૃષ્ કવિતાઓનરે કારણરે 1927માં તો લૉકા્મ દરેશનો ર્ણીતો 
અનરે માનીતો કવિ બની ગ્યો. 1928માં તરેણરે ‘Songs’ અનરે ‘Gypsy Ballads’નું 
પ્રકાશન ક્યુાં, જ રેમાં ક્ાકાવ્યો, ઊવમ્મગીતો, લોકઢાળનાં ગીતો િગરેરરેનો સમાિરેશ 
્તો હતો. િાસતિમાં જુઓ તો આ તમામ ગીતો સપરેનના ગ્ામીણ પ્રદરેશોમાં 
સાંભળિા મળતાં પરંપરાગત લોકગીતોના આધારરે  પરંતુ મૌવલક ઢબરે નિરેસર્ી 
રચિામાં આિરેલાં. લૉકા્મની ગીતકાર તરીકરેની આ કાબરેવલ્યત આગળ ઉપર 
તરેની પૂરી સુંદરતા સા્રે ખીલી ઊઠી ર્યારરે  તરેણરે આ ગીતોનરે તરેનાં (લોકક્ા પર 
આધાકરત) નાટકોમાં એકરસ બનાિીનરે પ્ર્યોર્યાં. 

લૉકા્મએ ર્યારરે  નાટ્યલરેખનમાં રસ લરેિા માંડ્ો ત્યારરે  મહત્િના સપૅવનશ 
નાટ્યકારો િાસતિિાદી હતા જ રેમણરે સહરેજ મોડર્ે ી ઇબસનનો પ્રભાિ ઝીલરેલો 
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અનરે સામાવજક વનસબત ધરાિતાં નાટકો તરફ િળરેલા. લૉકા્મના દાિા પ્રમાણરે 
તરેનું સિ્મપ્ર્મ નાટક ‘Mariana Pineda’ 1926માં લખા્યરેલું. એ ગાળામાં તરેણરે 
લૉ અનરે કફલૉસૉફીમાં ્યુવનિવસ્મટી કડગ્ી હાંસલ કરી. પરંતુ તરેનરે ભણાિા કરતાં 
લરેખનમાં િધારરે  રસ હતો. 1928માં તરેણરે ‘Songs’ અનરે ‘Gypsy Ballads’નું 
પ્રકાશન ક્યુાં જ રેમાં ક્ાકાવ્યો, ઊવમ્મગીતો, લોકઢાળનાં ગીતો િગરેરરેનો સમાિરે્ 
્તો હતો. િાસતિમાં જુઓ તો આ તમામ ગીતો સપરેનના ગ્ામીણ પ્રદરેશોમાં 
સાંભળિા મળતાં પરંપરાગત લોકગીતોના આધારરે  જ, પરંતુ મૌવલક ઢબરે નિરે-
સર્ી લખિામાં આિરેલાં. લૉકા્મની આ ગીતકાર તરીકરેની કાબરેવલ્યત આગળ 
ઉપર ર્યારરે  તરેણરે લોકક્ા પર આધાકરત નાટકોમાં આ પ્રકારનાં ગીતોનરે તરેનાં 
અવિભાર્ય અંગ તરીકરે પ્ર્યોર્યાં ત્યારરે  તરેની પૂરી સુંદરતા સા્રે ખીલી ઊઠી. 
1927માં તરેણરે બીજુ ંએક નાટક લખ્યું ‘Shoemaker’s Prodigious Wife’ જ રે 
1930 સુધી ભજિી નહીં શકા્યું. આ નાટક એક કાલપવનક પ્રહસન હતું જ રેમાં 
એક નખરાળી પતની અનરે તરેના કહાગરા પવત િચચરેના સંબંધની ક્ા હતી. તરેનું 
અગાઉ લખરેલું ઐવતહાવસક નાટક ‘Mariana Pineda’ 1927માં સાલિાડૉર 
ડાલીએ તૈ્યાર કરરેલી સરેટ-કડઝાઇન સા્રે બાવસ્મલૉનમાં રજૂઆત પામ્યું અનરે તરેનરે 
ભારરે  સફળતા પ્રાતિ ્ઈ.

1931માં લૉકા્મ ‘‘્યુવનિવસ્મટી સટડુનટ વ્્યરેટર કંપની’’ (Jitney Theatre)ના 
કડરરે્ટર તરીકરે વનમા્યો. સરકારના વશક્ષણ વિભાગરે લૉકા્મનરે નાણાકી્ય સહા્ય 
કરીનરે સૂચવ્યું કરે તરે સપરેનના ગ્ામપ્રદરેશમાં પ્રિાસ કરી, દરેશના પ્રવશષ્ (્લાવસ-
કલ) તરેમજ પરંપરાગત નાટકો કરે િાતા્મઓનરે ખોળી કાઢી, િત્મમાન અ્્મરટન 
સા્રે તરેનું પુનલવેખન કરી તરેની સ્ાવનક પ્રર્ સમક્ષ વન:શુલક પ્રસતુવત કરરે . લૉકા્મએ 
આ પડકાર ઝીલી લીધો અનરે સખત પકરશ્મ કરી આખી ્યોજના તૈ્યાર કરી. 
આ જ ગાળામાં તરેનરે વિવિધ નાટકોમાં અવભન્ય તરેમજ કદગદશ્મન કરિાનો 
અનુભિ મળો. સપરેનના આ વિસતારોમાં રહરેતા લોકો અત્યંત ગરીબ હતા. એક 
સમ્યરે તરેમનાં જીિન સા્રે િણાઈ ગ્યરેલી તરેમની પરંપરાગત રંગભૂવમ અનરે તરેનાં 
ગીતો આજ રે મૃતપ્રા્ય વસ્વતમાં હતાં. છરેલાં રણાં િષયોમાં તરેઓનરે એક પણ 
નાટક જો્યાનો અનુભિ નહોતો.

આ પ્રિાસ દરવમ્યાન જ લૉકા્મએ ત્રણ નાટકોનરે આિરી લરેતી અત્યંત 
વિખ્યાત નાટ્યત્ર્યી (triology) લખી અનરે સપરેનના ગ્ામપ્રદરેશોમાં ઠરેર ઠરેર ફરીનરે 
ભવ્ય સફળતા સા્રે તરેની ભજિણી કરી. આ ત્રણ નાટકો હતાં : ‘Blood 
Wedding’ (1933), ‘Yerma’ (1934) અનરે ‘The House of Bernarda 
Alba’ (1936). આ ત્રણરે્ય નાટકો સપૅવનશ મધ્યિગ્મમાં પ્રચવલત એિી અન્યા્યી 
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તરેમજ અમાનિી્ય પરંપરાઓ સામરેના એક ઉગ્ બળિારૂપ હતાં. પ્રરેક્ષકોના 
હાકદ્મક ઉમળકાનરે જોઈનરે લૉકા્મએ તીવ્રતા્ી અનુભવ્યું કરે ‘‘ર્ણરે એમની જ 
કલાસંસકૃવતનો ખોિાઈ ગ્યરેલો, ભુલાઈ ગ્યરેલો અમૂલ્ય ખર્નો અમરે િષયો બાદ 
તરેમનરે પરત મરેળિી આ્પ્યો! આ માટરે અમારાં સૌનાં હૃદ્યમાં ગજબનો સંતોષ 
હતો’’. ગરીબ અછતગ્સત પ્રરેક્ષકો માટરે ભજિરેલ નાટકોના આ ્યાદગાર અનુભિરે 
લૉકા્મનરે સામાવજક હરેતુઓ માટરેની પ્રવતબદ્ધ રંગભૂવમનો પ્રબળ સમ્્મક બનાિી 
દીધો.

ત્યારબાદ લૉકા્મએ સમસત ્યુરોપમાં માત્ર ‘ડ્રૉઇંગરૂમ–ફારસ’ ભજિતી 
રહરેતી લોકવપ્ર્ય રંગભૂવમના અવસતતિ સામરે ગંભીર સિાલો ખડા કરીનરે ્યુરોપી્ય 
રંગભૂવમનો તરેનાં આકદ-સાંસકૃવતક મૂવળ્યાંઓના આધાર પર કા્યાકલપ કરિાનો 
ઐવતહાવસક વનચિ્ય ર્હરેર ક્યયો. તરેણરે તરેનાં નાટકોમાં સ્ત્રીઓની પરંપરાગત 
ભૂવમકા અનરે સમાજમાં તરેઓની પરાધીન વસ્વત સામરે ઉગ્ સિાલો ઉઠાવ્યા. એ 
સમ્યના સમાજ માટરે આરાતજનક એિા સમલૈંવગક સંબંધો ત્ા િગ્મ-િગ્મ 
વિરુદ્ધ ચાલી આિતા પૂિ્મગ્હો સામરે પણ લોકોનરે ર્ગ્ત ક્યા્મ. તરેના જીિનના 
છરેલા ગાળામાં લૉકા્મએ બહુ ્ોડી કવિતાઓ લખી. 1936માં તરેણરે ર્હરેર કરરેલું, 
‘theatre is poetry that rises from the book and becomes human 
enough to talk, shout, weep and despair.’’

કવિતા જ રેટલી લૉકા્મ માટરે સહજ હતી એટલી જ સપૅવનશ પ્રર્ માટરે પણ 
સિાભાવિક હતી. ગીતો અનરે કાવ્યો તરફની જનસાધારણની સહજ પ્રીવત 
સપરેનની ધરતી કરે પ્રકૃવત સા્રે જડા્યરેલી હતી. લૉકા્મએ પોતાનાં નાટકો ્્યારરે્ય 
એક નાનકડા મ્યા્મકદત િગ્મનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે નહોતાં લખ્યાં. એક નાટ્યકાર 
અનરે ખાસ તો લોકોના કવિ તરીકરે તરેનો સમગ્ પ્ર્યાસ એ ધબકતું પ્રાણિાન 
જીિન અનરે એ સમૃદ્ધ લોકપરંપરાઓનરે ઝીલિાનો હતો, જ રેનો અંતગ્મત લ્ય 
કુદરતી રીતરે જ કાવ્યાતમક હતો. લૉકા્મ ભદ્રિગથી્ય ઉન્તભ્ૂ સજ ્મકોના કલા-
-વિષ્યક માપદંડોનરે બળજબરી્ી પ્રર્ પર ્ોપિાના મતનો નહોતો. જ રેિી રીતરે 
20મી સદીમાં ્યીટસ અનરે ઇવલ્યટરે કાવ્યનાટકો લખરેલાં તરેમના્ી વિરુદ્ધ લૉકા્મએ 
ગામડાંની ભીની ભીની તાજગીભરી સોડમનરે તરેનાં નાટ્યસજ ્મનોમાં આતમસાત્ 
કરી. લૉકા્મનો ર્દુ એ છરે કરે ધરતી પ્રત્યરેનો તરેનો ઉતકટ અનુરાગ પ્રરેક્ષકોની 
સમાન અવભરુવચ સા્રે તતકાળ અનુબંધ રચી આપરે છરે. તરેના રસાળ ઊવમ્મલ 
પદ્માં તડપ અનરે રજૂઆતમાં હળિી, તરલ અનરે ઉલાસમ્ય નાટ્યાતમકતા 
જોિા મળરે છરે.

લૉકા્મનાં સૌ્ી િધારરે  પ્રભાિશાળી નાટકો એિા લોકો સા્રે સંકળા્યરેલાં છરે 
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કરે જ રેઓની પ્રકૃવતદતિ આશા અનરે એષણાઓ તરેમના ્યુગની રૂઢ પરંપરાઓ અનરે 
રીતકરિાજો, બૌવદ્ધક કારણો કરે પછી એિાં જ બીર્ં, માણસનરે અંકુશમાં 
રાખનારાં પકરબળો જોડરે સતત રષ્મણમાં આિતી રહરે છરે. અનરે આિા દરરેક 
કકસસામાં છરેિટરે પ્રકૃવત જ વિજ્યી નીિડરે છરે. દા.ત., નાટક ‘Blood Wedding’માં 
પ્રરેમમાં પડિાની ઇચછા કુદરતી છરે પરંતુ સા્રે સંહારક પણ છરે. તરેિી જ રીતરે 
નાટક ‘Yerma’માં માતૃતિ ધારણ કરિાની એક સ્ત્રીની ઝંખના છરેિટરે આતમરા-
તી રરેલછામાં પકરણમરે છરે. ‘The House of Bernarda Alba’માં ઊંડી દબાિી 
રાખરેલી ઇચછાઓ એક ગૌરિાવનિત રરનરે ખરેદાનમરેદાન કરી નાખરે છરે.

આ ત્રણરે્ય નાટકોમાં વ્યવ્તના પોતાપણાની ખોજનો તરેમજ િાસતિિાદી 
નાટ્યસંકલનાનો એક વનવચિત વિકાસરિમ જોઈ શકા્ય છરે. આ ત્રણરે્યમાં ‘Blood 
Wedding’ સૌ્ી િધુ ભાિિાહી, ઊવમ્મશીલ કાવ્ય-નાટક બન્ંુય છરે. પારંપકરક 
લોકક્ાનાં સૌ્ી િધારરે  લક્ષણો પણ આ નાટકમાં જ જોિા મળરે છરે. નાટ્યસમી-
ક્ષકોએ આ નાટકનરે ગ્ામીણ ભૂવમકા પર રચા્યરેલ નાટ્યત્ર્યીમાંના સિ્મશ્રેષ્ઠ 
નાટક તરીકરે વબરદાવ્યું છરે. તરેનું વિષ્યિસતુ છરે જીિનનું ચરિ, સમ્યની આગરેકૂચ, 
પસંદગી, છરેતરવપંડી, પ્રારબધ અનરે પ્રકૃવત. આખું્ય નાટક લગ્નની આસપાસ 
રચા્યરેલું હોિા્ી તરેમાં જીિનનું ચરિ અનરે સમ્યની આગરેકૂચ આપોઆપ પ્રતીક 
રૂપરે વ્ય્ત ્ા્ય છરે. ‘Yerma’ની નાવ્યકાનરે બાળક મરેળિિાની એટલી બધી 
ઝંખના છરે કરે બાળક નહીં આપી શકતા પવતનરે તરે ગળરે ટૂપંો દઈ મારી નાખરે છરે. 
ગ્ામીણ ધરતીનાં મૂવળ્યાં સા્રે જોડા્યરેલી આ કરુણાવનતકાઓ દુવન્યાભરની 
સ્ત્રીઓનાં હૃદ્યનરે સપશથી ર્્ય છરે. ‘The House of Bernarda Alba’ િધુ પડતું 
કઠોર આવધપત્ય ધરાિતી એક માનરે કારણરે રરેરી વનરાશામાં સરી પડરેલી, 
પોતાના પ્રરેમસંબંધોનરે તીવ્રપણરે ઝંખતી ત્રણ હતભાગી દીકરીઓની આપિીતી 
રજૂ  કરરે  છરે. પરંતુ આ નાટકમાં ભાિિાકહતા્ી વિશરેષ િાસતવિક અનરે મનોિ-ૈ
જ્ાવનક તત્િોનો પણ સહારો લરેિામાં આવ્યો છરે. 

1936માં સપરેનમાં આંતરવિગ્હ ફાટી નીકળો તરેના ત્રણ કદિસ પહરેલાં 
લૉકા્મ ગ્ૅનરેડામાં આિરેલા તરેના પાકરિાકરક રરરે  પાછો ફરિા મરેકડ્રડ્ી નીકળો. 
સપરેનનું રાજકી્ય-સામાવજક િાતાિરણ અત્યંત સફોટક બની ગ્યરેલું. લૉકા્મના 
મનમાં ભ્ય હતો કરે જમણરેરી વિચારસરણી તરફ ઢળતા તરેના િધુ પડતા ઉદા-
રિાદી મતનરે કારણરે તરે ચોક્સ શંકાના રરેરામાં આિી જશરે. બીર્ જ મકહનરે 
તરેના સાળા - ગ્ૅનરેડાના ડાબરેરી મરે્યરનરે ઠાર મારિામાં  આવ્યો. એ જ કદિસરે 
બપોરરે  લૉકા્મની ધરપકડ કરિામાં આિી. એિું કહરેિા્ય છરે કરે રાષ્ ્રિાદી લશકરી 
દળોએ લૉકા્મનરે પકડીનરે ્ોડા જ િખતમાં તરેની હત્યા કરી નાખી. 
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1933માં લૉકા્મએ આજ વેવનટનાનો પ્રિાસ કરરેલો. ત્યાં તરેનરે વ્યાખ્યાન 
આપિાનું હતું તરેમ જ ત્યાંના કલાકારો જોડરે તરેિાં નાટક ‘Blood Wedding’નું 
કદગદશ્મન કરી નાટકનો વપ્રવમ્યર શૉ ્યોજિાનો હતો. લૉકા્મએ તરેનાં વ્યાખ્યાનમાં 
કલાતમક સજ ્મન અનરે તરેની ભજિણી અંગરેના તરેના પકરશુદ્ધ વસદ્ધાંતોની િાત 
કરી. ઉચચતમ કૃવત માટરેની પ્રરેરણા વ્યાખ્યાવતક કરતાં તરેણરે કહું કરે, ‘any great 
art depends upon a vivid awareness of death, connection with a 
nation’s soil, and an acknowledgement of the limitations of rea-
son.’ 

સપરેનના આપખુદ શાસન જનરલ ફ્ાનકોએ 1936માં લૉકા્મના મૃત્યુ બાદ 
તરેનાં તમામ લખાણો અનરે નાટકો પર પ્રવતબંધ લાદી દીધરેલો જ રે છરેક 1953માં 
ઉઠાિિામાં આવ્યો. ત્યારબાદ તરેનાં રણાંખરાં ર્ણીતાં નાટકો સપૅવનશ રંગભૂવમ 
પર ભજિિામાં આવ્યાં. ફ્ાનકોના મૃત્યુ બાદ લૉકા્મનાં જીિન અનરે કિન પર 
દરેશભરમાં મુ્ત ચચા્મ શ્્ય બની. દવક્ષણ આકફ્કાના રૉમન કૅ્વલક કવિ રૉ્ય 
કૅમપબરેલ જ રેણરે સપરેનના આંતર્યુદ્ધ દરવમ્યાન ત્યાંના રાષ્ ્રિાદીઓનું સતત સમ-
્્મન કરરેલું. તરેણરે લૉકા્મની કૃવતઓના અનુિાદો ક્યા્મ.

ઝષ્યાં પૉર સાર્્જ   (1905–1980) :

 Jean-Paul Sartre : ઝ્યાં પૉલ સાત્ર્મ 
વિશ્વપ્રવસદ્ધ તતિવચંતક, નિલક્ાકાર, 
વનબંધકાર, નાટ્યકાર, પટક્ાલરેખક, 
રાજકી્ય ચળિળકાર, સાકહત્ય-વિિરેચક 
અનરે અવસતતિિાદ નામરે ર્ણીતી વિચા-
રધારાના સ્ાપક હતા. 1920માં હરેન્ી 
બગ્મસનનો વનબંધ િાંચ્યા બાદ સાત્ર્મ 
તતિજ્ાન પ્રવત આકષા્મ્યા. આગળ ઉપર 
કૅનટ, હૅગલ, કકક્મગાડ્મ, હૅઝલ, હાઇડરેગર 
િગરેરરેનરે િાંચિા્ી તરેઓ પવચિમી તતિજ્ા-

નનાં વિવિધ પાસાંઓ્ી પ્રભાવિત ્્યા. 1929માં ઇકૉલ નૉમ્મલ ખાતરે સાત્ર્મનો 
પકરચ્ય વસમૉન દ બુિા નામની એક તરેજસિી મકહલા જોડરે ્્યો જ રે સિ્યં 
આગળ ઉપર એક પ્રવસદ્ધ દાશ્મવનકા, લરેવખકા અનરે નારીિાદી ચળિળની 
આગરેિાન તરીકરે જગપ્રવસદ્ધ બની. સાત્ર્મ અનરે વસમૉન બંનરે રોમૅવનટક સંબંધરે 
જોડા્યા બાદ જીિનપ્યાંતના અવિભ્ત સા્ીદાર બની રહાં.
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1951માં સાત્ર્મ અનરે વસમૉન દ બુિાનો પકરચ્ય અવલજકર્યન-ફ્રેનચ લરેખક, 
નાટ્યકાર, દાશ્મવનક, આલબટ્મ કામુ સા્રે ્્યો અનરે કામુની નિલક્ા ‘The 
Rebel’ પ્રકાવશત ્્યા બાદ ગાઢ વમત્રો બની ગ્યા. ફ્ાનસના જમ્મન નાઝીઓના 
કબર્ દરવમ્યાન ચાલરેલી પ્રવતકારક ચળિળમાં સાત્ર્મની પ્રવતબદ્ધતા બાબતરે 
ર્યારરે  કરેટલાક લોકોએ પ્રશ્ો ઉઠાવ્યા ત્યારરે  તરેના બચાિમાં આિીનરે કામુએ કહરેલું, 
‘‘Sartre was a writer who resisted, not a resister who wrote.’’ તરે સમ્યરે 
પ્રિત્મમાન સામાવજક અનરે સાંસકૃવતક ઉછરેર પાછળની અિધારણાઓ અનરે અપરે-
ક્ષાઓનરે સાત્ર્મ અનરે વસમૉન દ બુિાએ સા્રે મળીનરે કહંમતભરેર પડકારી જ રે તરેમની 
નજરરે  વિચાર અનરે જીિનશૈલીની રીતરે મધ્યમિગ્મમાં્ી આિતા સુખિાદીઓ(-
bourgeois)ની પરેદાશ હતી. 1960માં કફડલૅ કાસટ્રો અનરે ચરે ગ્યુિૅરાનરે મળિા સાત્ર્મ 
્્યૂબા ગ્યા. ગ્યુિૅરાની ભરેદી હત્યા બાદ સાત્ર્મએ પોતાની ર્તનરે માત્ર બૌવદ્ધક ન 
ગણાિતા આ ્યુગના સૌ્ી િધુ પૂણ્મ મનુષ્ય તરીકરે ગણાિી. બીર્ મહા્યુદ્ધ પછી 
સાત્ર્મ રર રરમાં ર્ણીતું નામ બની ગ્યરેલા. 1960 બાદ લરુતમ જરૂકર્યાતો 
સા્રે સાત્ર્મ ખૂબ સાદું જીિન જીિતા રહા અનરે છરેલી રડી સુધી પોતાના ધ્યરે્યનરે 
િફાદારપણરે િળગી રહા. 1968માં પૅકરસમાં સવિન્ય કાનૂનભંગ સા્રેની એક 
હડતાળમાં ર્યારરે  તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે ચાલસ્મ દગૉલની દર-
વમ્યાનગીરી્ી ર્યારરે  તરેમનરે છોડી મૂકિામાં આવ્યા ત્યારરે  દગૉલરે કહરેલું વિધાન 
સાત્ર્મ માટરે મહાન અંજવલ સમાન છરે : ‘‘You can’t arrest Voltaire’’.

સાત્ર્મનું અિસાન 15 એવપ્રલ, 1980ના રોજ ્્યું. તરેની અંવતમ્યાત્રામાં 
કહરેિા્ય છરે કરે 15,000્ી માંડીનરે 50,000 ચાહકો અનરે પ્રશંસકોએ હાજરી 
આપરેલી.

અશ્સ્તતવવાદનો શ્સદાં્ત :

િીસમી સદીમાં તતિજ્ાનનો વિકાસ માત્ર તતિજ્ાનના અધ્યાપકો અનરે 
તરેના વચંતકો દ્ારા જ ્્યો છરે. આ વિષ્યનરે ર્ણરે કરે સામાન્ય લોકો સા્રે 
લરેિાદરેિા જ ન્ી! તતિવચંતકોએ તારિરેલા વનષકષયોની સામાન્ય માણસના 
રોવજદંા વ્યિહારો પરની અસરો રટતી ગઈ છરે. વિજ્ાનના વન્યમો જ રેમ તરેના 
તરજ્ો વસિા્ય કોઈ સમજી શકતું ન્ી એિું તતિજ્ાનની બાબતમાં બન્ંુય છરે. 
સાત્ર્મનું કહરેિું હતું કરે તતિજ્ાન જો સામાન્ય માણસનરે જીિન જીિિાની સાચી નિી 
દૃવષ્ ન આપી શકરે તો તરે ફ્ત ગણ્યાગાંઠા તતિવચંતકો માટરે બંધ ઓરડામાં 
અિનિા વસદ્ધાંતો તારવ્યા કરિાનો વનર્નંદી અનરે વનર્્મક એિો એક બૌવદ્ધક 
વ્યા્યામમાત્ર બની રહરે. 
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19મી–20મી સદીમાં ્યુરોપ-અમરેકરકામાં તત્િજ્ાનની આ દશા હતી ત્યારરે  
બીર્ વિશ્વ્યુદ્ધના અંતરે ફ્ાનસમાં સાત્ર્મ, કામુ િગરેરરેએ અવસતતિિાદની 
વિચારધારાનરે સાધારણ જનમાનસ સુધી પહોંચાડિાના અ્ાગ પુરુષા્્મ ક્યા્મ. 
20 િષ્મના અંતરાલમાં ્્યરેલાં બરે વિશ્વ્યુદ્ધોના અંતરે ્્યરેલ લાખો માણસોનાં 
મૃત્યુ, માણસના માણસ પરના અસહ અત્યાચારો, સંખ્યાબંધ ગામડાં અનરે 
શહરેરોનો મોટા પા્યરે વિનાશ, િષયોની કાળી મહરેનત પછી માણસર્તરે સજ વેલી 
અઢળક સાધનસામગ્ીનો ખુડદો, રાષ્ ્રો-રાષ્ ્રો િચચરે ભ્યંકર શંકા અનરે અવિશ્વા-
સનું િાતાિરણ િગરેરરેનરે કારણરે જીિનનો અ્્મ, પ્રરેમ અનરે ભાઈચારાનો અ્્મ, 
માનિપ્રગવતનો હરેતુ, ઈશ્વર અ્િા ધમ્મ પરની માણસર્તની શ્દ્ધા  આ બધું્ય 
તરેનાં મૂળસોતું હચમચી ઊઠું. પકરણામરે આ િૈચાકરક ચળિળ ફ્ત તરજ્ો 
પૂરતી મ્યા્મકદત ન રહરેતાં સાકહત્ય અનરે રંગભૂવમ સુધી પ્રસરી.

સાત્ર્મની કફલસૂફીનો પા્યો એ છરે કરે ‘‘અવસતતિ સતિનું પુરોગામી છરે.’’ 
(Existence precedes essence). સતિની િાત ત્યારરે  જ કરી શકા્ય, ર્યારરે  
પહરેલાં અવસતતિ હો્ય. આમ સાત્ર્મનો આ દાિો પરંપરાગત ચાલી આિતા દા-
શ્મવનક દૃવષ્કોણનરે ઉલટાિી કાઢરે છરે જ રે મુજબ સતિ (essence) અ્િા તો કોઈ 
પણ પદા્્મનો અંતગ્મત સિભાિ તરેના અવસતતિ (existence) કરતાં િધારરે  
પા્યાગત, અચલ, અવિિાકદત અનરે સંપૂણ્મ છરે. અવસતતિિાદીઓ માટરે મનુષ્ય 
અંત:કરણ દ્ારા તરેનાં મૂલ્યો સજ વે છરે અનરે જીિનનો અ્્મ વનધા્મકરત કરરે  છરે. 
કારણ કરે મનુષ્ય તરેના આરંભ્ી કોઈ જ િારસાગત ઓળખ કરે મૂલ્ય ધરાિતો 
ન્ી. આગળ જતાં તરે જ રે પ્રકારરે  વિચારરે  છરે અનરે જ રે પ્રકારનાં કા્યયો કરરે  છરે તરેના 
આધારરે  જ તરેના અવસતતિની મહતિા અનરે સા્્મકતા પુરિાર ્ા્ય છરે. સાત્ર્મની 
વનકટની સા્ીદાર વસમૉન દ બુિા પણ આ સંકલપનાનો ઉપ્યોગ તરેના નારીિાદી 
અવસતતિિાદમાં એ વિચારનરે વિકસાિિા માટરે કરરે  છરે કરે ‘‘one is not born a 
woman, but becomes one’’.

સાત્ર્મના 1946ના એક ભાષણ ‘‘Existentialism is a Humanism’’ 
(અવસતતિિાદ એ જ માનિતાિાદ છરે)માં જ તરેની ત્રણ શબદોની એક ફૉમ્યુ્મલા 
રચા્ય છરે. હરેઝલ બાનસવે સાત્ર્મ, વસમૉન દ બુિા અનરે આલબટ્મ કામુનરે માનિતા-
િાદી અવસતતિિાદીઓ તરીકરે ઓળખાવ્યા છરે. માનિી્ય પકરવસ્વતનું તતિગામી 
આલરેખન અવસતતિિાદી સાકહત્યમાં રજૂ કરિામાં આિરે છરે. સિાતંત્ર્ય એ 
માણસનું મૂલ્ય છરે એટલરે સાકહત્યસજ ્મનની કરિ્યા આ મૂળભૂત ચરેતનાની મુ્ત 
અવભવ્યવ્ત છરે. માનિજીિનની અપ્રગટ શ્્યતાઓનરે સાકાર કરિાનું સાકહ-
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ત્યવનમા્મણનું ધ્યરે્ય છરે. આ સંદભ્મમાં અવસતતિિાદી સાકહત્ય એ શ્્યતાઓનું 
સાકહત્ય છરે તરેમ બાનસ્મ માનરે છરે.

એક દૃવષ્એ તમામ તતિજ્ાન અવસતતિિાદી જ હો્ય છરે. કારણ કરે જીિ, 
જગત અનરે  ઈશ્વર અ્િા પરમતતિના અવસતતિની વિચારણા કોઈ પણ તતિ-
જ્ાનમાં અવનિા્ય્મ છરે. આ સંદભ્મમાં અહીં અવસતતિનો અ્્મ વિશાળ છરે. સાત્ર્મનો 
મૂળભૂત વિચાર કરે ‘‘અવસતતિ એ સતિનું પુરોગામી છરે’’ અ્ા્મત્ વ્યવ્તતિનું 
ગઠન કોઈ એક પૂિ્મવનવમ્મત નમૂના કરે વનવચિત હરેતુની આસપાસ કરિામાં આિતું 
ન્ી. કારણ કરે મનુષ્ય ર્તરે જ એ પ્રકરિ્યા સા્રે જોડાિાની પસંદગી કરરે  છરે. 
માનિઅવસતતિનરે અિરોધરૂપ બનતી પકરવસ્વતનરે નકા્યા્મ િગર સાત્ર્મ સપીનો-
ઝાનરે જિાબ આપરે છરે કરે આસપાસનાં પકરબળો જ મનુષ્યનરે રડરે છરે. તરેના જ 
શબદોમાં ‘‘ત્રાસદા્યક પકરવસ્વત તરેના પોતાનામાં અસહ ન્ી, પરંતુ ત્રાસનો 
ભોગ બનરેલાઓ દ્ારા એક િાર તરેનરે અસહ માની લરેિામાં આિરે પછી એ પકર-
વસ્વત ખરરેખર ત્રાસદા્યક બની ર્્ય છરે. આમ મારી હાલની પકરવસ્વત વિશરે 
મારા ઇરાદાઓ સપષ્ કરતી િખતરે – તરે હંુ જ છુ ંજ રે સિતંત્રપણરે તરેનરે કા્ય્મમાં 
રૂપાંતકરત કરંુ છુ.ં’’ 

સાત્ર્મએ ર્યારરે  કહું કરે જગત એ મારી જ સિતંત્રતાનું દપ્મણ છરે. ત્યારરે  તરેનો 
કહરેિાનો અ્્મ એટલો જ છરે કરે જગતરે મનરે પ્રવતભાિ આપિાની તરેમજ મારી 
ર્તની ઉપરિટ ્િાની ફરજ પાડીનરે મનરે તરેનો ઋણી બનાવ્યો છરે. મારાં 
કા્યયોનો પ્રવતભાિ આપિાની તરેણરે કૃપા કરી છરે.’’ હાલની અિરોધજનક પકર-
વસ્વતની ઉપરિટ જઈ શકિાનરે સાત્ર્મ સિયોતકૃષ્ સતરરે  પહોંચ્યાનું સમજ રે છરે. 
િધુમાં ઉમરેરણ કરતાં સાત્ર્મ કહરે છરે, ‘‘આપણનરે સિતંત્ર બની રહરેિાની જ સર્ 
મળરેલી છરે’’ (We are condemned to be free).

માણસ અન્ય િસતુઓની જ રેમ પકરવમત છરે, અપૂણ્મ છરે, માણસ સિતંત્ર પણ 
છરે; પરંતુ પોતાના જ સિાતંત્ર્યના દુરુપ્યોગ્ી એ સિાતંત્ર્ય ગુમાિી પણ દરે છરે. 
માણસના અવસતતિમાં વિરોધાભાસ છરે. તરેનો અનુભિ વ્યવ્તનરે હતાશ કરરે  છરે. 
જીિનનો અ્્મ પામિાની વ્યવ્તની વજજ્ાસા માત્ર બૌવદ્ધક પ્રિૃવતિ્ી સંતોષાતી 
ન્ી. મનુષ્યજીિનની સંકદગધતાનું ભાન તીવ્ર બનતું ર્્ય તરેમ બુવદ્ધ્ી શોધરેલો 
તાવતિક ઉકરેલ વમથ્યા જણા્ય છરે. અવસતતિલક્ષી વિચારકો તાવતિક વિચારણામાં 
બુવદ્ધની પ્રવતષ્ઠા જરૂર સિીકારરે  છરે પરંતુ બુવદ્ધની સિયોપકરતાનરે સિીકારતા ન્ી. 
જ્ાનની પ્રકરિ્યામાં કલપના, લાગણી, અંત:સફુરણા, મન:વસ્વત િગરેરરે  અબૌવદ્ધક 
વ્યાપારોનું પણ રણં મહતિ છરે. આમ બૌવદ્ધક જ્ાનની મ્યા્મદાઓ પ્રત્યરે સતત 
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ર્ગ્ત રહરેિાનો અવસતતિિાદીઓનો આદરેશ છરે.

હૅગલ અનરે માક્મસની વિચારધારાઓ્ી અવસતતિિાદ ્્યાં વભન્ છરે તરે 
બાબતનો ઉલરેખ કરતાં પ્રો. હાઇનમાન સૂચિરે છરે કરે હકીકતમાં વિરાટ માનિસ-
માજમાં સાધનસામગ્ીની વિપુલતા હોિા છતાં માણસનરે પોતાનરે એકલા પડી 
ગ્યાનો જ રે કારમો અનુભિ ્ા્ય છરે તરે અવસતતિિાદની મૂળ સમસ્યા છરે. માન-
િસમસ્યાઓનો હૅગલ અનરે માક્મસરે સૂચિરેલો ઉકરેલ વનષફળ ગ્યો માટરે અવસતતિ-
લક્ષી વિચારણા ઉદભિી તરેિું હાઇનમાન માનરે છરે. અવસતતિિાદીઓની કરેનદ્રી્ય 
સમસ્યા માણસના અવસતતિ અંગરેની છરે. િસતુઓ કરતાં માણસનું અવસતતિ કઈ 
રીતરે જુદું પડરે છરે તરે ર્ણિું આિશ્યક છરે. માનિઅવસતતિ જગત સા્રે અવિભા-
ર્યપણરે સંકળા્યરેલું છરે. જગત વમથ્યા ન્ી. મનુષ્ય પામર ન્ી. જીિ આ વિરાટ 
સૃવષ્નો એક અંશમાત્ર ન્ી. પ્રત્યરેક જીિનું િૈ્યવ્તક અવસતતિ છરે. 

માનિીના અવસતતિનું પ્રધાન લક્ષણ છરે સભાન પકરિત્મનશીલતા અનરે 
ધ્યરે્યગાવમતા. મનુષ્ય ભવિષ્યમાં પ્રક્ષરેપણ કરી શકરે છરે. ‘સિ’ની સીમાઓનરે 
ઓળંગી શકરે છરે. અલબતિ, દરરેક માનિી પોતાની આંતકરક ચરેતનાનો આટલો 
વિસતાર સાધી શકતો ન્ી. મોટા ભાગના માણસો તો ફ્ત ટરેિની સપાટીએ 
પોતાનો જીિનવ્યિહાર ટકાિી રાખરે છરે અનરે ખાસ તો પોતાનું સિાતંત્ર્ય િરેચીનરે 
સલામતી ખરીદતા રહરે છરે. િહરેણ્ી વિરુદ્ધ તરિું જ રેમ અરરંુ છરે તરેમ જગત 
િચચરે રહરેિા છતાં ટોળામાં પોતાના વ્યવ્તતિનરે ઓગળી જતું બચાિિું તરે પણ 
એક બહુ મોટો પડકાર છરે.

માણસ જગતમાં એકલો ન્ી. પરંતુ બીર્ માણસોનું અવસતતિ તરેના 
પોતાના સિાતંત્ર્યનરે ભ્યમાં મૂકરે છરે. એક બાજુ માણસ સમાજમાં પોતાના વ્ય-
વ્તતિનરે ઓગાળી નાખિા માગતો ન્ી અનરે બીજી બાજુ પોતાના આંતકરક 
જીિનની સમૃવદ્ધ અ્િા કર્તતા બીજી વ્યવ્તનરે પહોંચાડી શકતો ન્ી. તરેની 
સમક્ષ આ કરુણ વિકલપો છરે. આજકાલ પ્રચાર અનરે માકહતી-પ્રસારણનાં અઢળક 
સાધનોની મદદ છતાં વ્યવ્તનો આ વિ્યોગ રટતો ન્ી. વિરાટ માનિસમૂહો 
િચચરે જોિા મળતી મનુષ્યની એકતા કૃવત્રમ અનરે ઉપરછલી છરે. કારણ કરે તરેના 
મૂળમાં કરેિળ સામૂકહક અનુકરણ છરે. આધુવનક ્યુગનો માનિી િધુ સૂચનિશ 
બન્યો છરે. તરેની ફકર્યાદો અનરે વ્યવ્તગત વચંતાઓમાં પણ ટીિી અનરે છાપાંઓમાં 
જ રે કંઈ જો્યું-સાંભળું હો્ય તરેનો પ્રભાિ િતા્મ્ય છરે. તરેના કહરેિાતા અનુભિો અનરે 
અવભપ્રા્યો પણ ઉછીના લીધા હો્ય તરેિું લાગરે છરે. બીબાંઢાળ માન્યતાઓમાં તરેના 
વ્યવ્તગત વિચારો દટાઈ ર્્ય છરે. વ્યવ્ત ર્ણરે સમાજ નીચરે દટાઈ ગઈ છરે. 
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માણસનું આ વબનઅવધકૃત અવસતતિ છરે. જોકરે અવસતતિિાદમાં સમાજ-વિરોધી 
િલણ ન્ી પણ સામાવજકતા એ જ વ્યવ્તની સમસ્યાઓનો તાવત્િક ઉકરેલ છરે 
તરેિું પણ તરેઓ માનિા તૈ્યાર ન્ી.

્યુરોપ અનરે અમરેકરકાના 20મી સદીનાં સાકહત્ય પર દૃવષ્પાત કરતાં એક 
વિસંિાદી વચત્ર ઊભું ્ા્ય છરે. આઇકરશ કવિ ્યીટસ તરેની એક કવિતામાં કહરે 
છરે : ‘‘Things fall apart; the centre can not hold, mere anarchy is 
loosed upon the world’’. તરે કાળરે બધા લરેખકો કોઈક મૂળભૂત હતાશાનો 
અનુભિ કરી રહા હશરે તરેિું જણા્ય છરે. સજ ્મક એકલો પડી ગ્યાનો અનુભિ 
કરી રહો છરે. વિરાટ સમાજમાં સજ ્મક એક બાજુ ફેંકાઈ ગ્યાનો અનુભિ કરરે  
છરે. પોતાની અનુભૂવત િાચકનરે પહોંચતી હશરે કરે નહીં તરે વિશરે પણ સાકહત્યસ-
જ ્મકોનરે શંકા ઊઠરે છરે.

બટ્રા્મનડ રસરેલરે 1959માં એક ટીિી ઇનટરવ્યૂમાં કહરેલું, ‘‘ર્યારરે  માણસો 
પોતાની સામાવજક સમસ્યાઓ ઉકરેલી શકિા સમ્્મ ્શરે ત્યારરે  ધમ્મનું જીિનમાં 
સ્ાન જ નહીં રહરે.’’ સાકહત્ય વિશરે પણ આિું વિધાન કરી શકા્ય ખરંુ ? 
આધુવનક સમાજમાં સાધનોની વિપુલતા અનરે મૂલ્યોની દકરદ્રતા છરે એિું કરેટલાક 
વચંતકો માનરે છરે. હકીકત અનરે મૂલ્યોનરે ર્યાર્ી વિખૂટાં પાડિાનું તટસ્ િૈજ્ા-
વનક િલણ અપનાિિામાં આવ્યું ત્યાર્ી ર્ણરે મૂલ્યો અદૃશ્ય ્તાં જતાં હો્ય 
તરેિી ફકર્યાદ બધા સજ ્મકોએ કરી. 20મી સદીનાં સાકહત્યમાં રોમૅવનટક શૈલીનું 
િચ્મસિ રહું છરે. ટી. એસ. ઇવલ્યટની ઉપમા મુજબ ‘‘માણસનું વ્યવ્તતિ એિું 
તો વછન્વભન્ ્્યું છરે કરે હિામાં ઊડતા છૂટાછિા્યા કાગળના રદ્ી ટકુડાઓ 
સા્રે તરેનરે સરખાિી શકા્ય.’’

પહરેલા વિશ્વ્યુદ્ધ પછીની અનરે બીર્ વિશ્વ્યુદ્ધ પહરેલાંની રંગભૂવમનું અિ-
લોકન કરતાં સાત્ર્મ સૂચિરે છરે કરે તરે સમ્યરે પાત્રાલરેખનનું મહતિ પકરવસ્વત-વનરૂ-
પણ કરતાં િધારરે  હતું. પાત્રોનરે અમુક વનવચિત ગુણો કરે અિગુણો દ્ારા મૂલિિા-
માં આિતાં હતાં. અવસતતિિાદ માટરે આિું સાકહત્ય સહરેજ પણ અનુકૂળ ન્ી. 
વ્યવ્ત પોતાની મુ્ત પસંદગી્ી પોતાનાં જીિનનરે ગમરે ત્યારરે  બદલી શકરે છરે. 
માણસનો મૂળ સિભાિ એકસરખો ન્ી ર્યારરે  મૂળ પકરવસ્વતઓ એકસરખી 
છરે અનરે કઈ રીતરે વ્યવ્ત તરેમાં જિાબદારી સા્રે વનણ્મ્યો લરે છરે તરે િધારરે  અગ-
ત્યનું છરે. 

સાકહત્યનું કામ માત્ર માનિસિભાિનું જ્ાન આપિાનું ન્ી પણ સમાજની 
ચરેતના ર્ગ્ત કરી તરેનરે કા્યા્મવભમુખ કરિાનું છરે. તતિજ્ાનીઓએ જગતનરે સમ-
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જિાની કોવશશ કરી, હકીકતરે તરેમાં જરૂર પકરિત્મન લાિિાની છરે. માક્મસનું 
તતિવચંતકો માટરેનું એક વિધાન સાત્ર્મ સાકહત્યકારોના સંબંધમાં લાગુ પાડરે છરે. 
સાત્ર્મ કહરે છરે, ‘‘માણસ પોતાનો ્યુગ પસંદ કરી શકરે નહીં પરંતુ જ રે ્યુગમાં જીિરે 
છરે તરેમાં ્યોગ્ય રીતરે જીિિાની પદ્ધવત ચોક્સ પસંદ કરી શકરે.’’ દરરેક સાકહત્ય-
કાર પોતાના ્યુગ માટરે જ લખરે છરે. કારણ કરે તરે ભવિષ્યનું પ્રક્ષરેપણ કરરે  છરે.

કામુ લખરે છરે : ‘‘જગત અ્્મપૂણ્મ  છરે કરે નહીં તરે હંુ ન્ી ર્ણતો, કદાચ 
માનિબુવદ્ધ્ી પર એિો તરેનો કોઈક પારગામી અ્્મ હો્ય તોપણ માનિી્ય પકર-
વસ્વત માટરે એિો અ્્મ વનર્્મક છરે’’. કામુ એિી દલીલ કરરે  છરે કરે ‘‘વિશ્વના 
સંદભ્મમાં માનિજીિન વનર્્મક છરે તરેના પર્ી માણસનું જીિન જીિિાલા્યક 
ન્ી એિું ફવલત ્તું ન્ી. અ્્મ પામિાની જરૂકર્યાત અનરે જગતની અ-પાર-
દશ્મકતાનરે પકરણામરે ‘ઍબસડ્મ’નો ખ્યાલ ઉદભિરે છરે’’. 1945માં કામુએ લખરેલું, 
‘‘I continue to believe that this world has no higher meaning, But 
I know that something in it has a meaning and that is man.’’

માણસ કશુંક બનિા માટરે ઇચછા રાખી શકરે છરે. માણસ જ રે કંઈ કરરે  છરે તરેની 
જિાબદારી માણસની પોતાની છરે. જ રે માણસ બીર્ માણસો પ્રત્યરે રિરૂતા્ી િતવે 
છરે તરે રિરૂ માણસ તરીકરે ઓળખા્ય છરે. જોકરે આની સામરે તરેના ઉપચાર સંદભવે 
માણસ સામરે એક વિકલપ પણ છરે. માણસ ધારરે  તો બીજી રીતરે િત્મિાનો વિકલપ 
પણ પસંદ કરી શકરે છરે. જ રેમ કરે, રિરૂ બનિું કરે પ્રરેમાળ બનિું, સારો માણસ બનિું 
કરે ખરાબ માણસ બનિું. સાત્ર્મ કહરે છરે કરે માણસ સામરે ર્યારરે  મુ્ત પસંદગી 
ઉપલબધ હો્ય ત્યારરે  એક બાબત વસદ્ધ ્ઈ ર્્ય છરે કરે મૂળભૂત રીતરે કોઈ 
માણસ સારો કરે ખરાબ હોતો ન્ી.

સાર્્જનાં નાટકો :

સાત્ર્મની રંગભૂવમનો પકરચ્ય કરાિતા ગોઈખારનૌડ જણાિરે છરે કરે સાત્ર્મ 
અનરે કામુનાં નાટકોનો હરેતુ િત્મમાન ્યુગના માનિીના અવસતતિની સમસ્યાઓ 
પ્રગટ કરિાનો છરે. મૃત્યુ, ખૂન, ્યુદ્ધ, અત્યાચાર, દમન િગરેરરે  વિષ્યોનું વનરૂપણ 
માનિીના અવસતતિનરે માટરે પડકારરૂપ છરે. માણસનું સિાતંત્ર્ય જોખમમાં મુકા્ય 
ત્યારરે  જ તરેના અવસતતિની ચરેતના ખળભળી ઊઠરે છરે. જીિનની પકરવસ્વતઓ 
વ્યવ્તઓ સામરે વિકલપ રૂપરે આિરે છરે. તમામ સંરષયો િચચરે પોતાનું અવસતતિ 
ટકાિી રાખિા વ્યવ્ત કઈ પસંદગી કરરે  છરે, કરેિી રીતરે સંરષ્મ કરરે  છરે તરે સમસ્યા 
સાત્ર્મનાં નાટકોમાં વ્ય્ત કરિામાં આિી છરે. ‘‘માણસ અમુક પ્રકારનો છરે માટરે તરે 
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અમુક રીતરે િત્મન કરરે  છરે’’ તરેિો વસદ્ધાંત સાત્ર્મ સિીકારતા ન્ી. ‘‘માણસ અમુક 
રીતરે િત્મન કરરે  છરે માટરે તરે અમુક પ્રકારનો છરે’’ તરેિું તરેઓ માનરે છરે.

1943માં વિખ્યાત કદગદશ્મક ચાલસ્મ ડવુલનરે(Charles Dullin) સાત્ર્મનું પહરેલું 
નાટક ‘The Flies’ ભજવ્યું. ‘The Flies’માં સાત્ર્મ તરેના અવસતતિિાદ સંબંધી 
વિચારો વ્ય્ત કરિા માટરે ગ્ીક ્લાવસક ઑરરે વસટ્યન દંતક્ાનરે નાટકનો વિષ્ય 
બનાિરે છરે. આખું્ય નાટક ઑરરેસટસ તરેની માતા વ્લટરેમનરેસટ્રા અનરે તરેના પ્રરેમી 
એવજવસ્્યસ દ્ારા તરેના વપતાની હત્યાનાં રણાં િષયો બાદ તરેના િતન આગયોસ 
પાછો ફરરે  છરે તરેની આસપાસ રૂમતું રહરે છરે. કોઈ પણ પ્રકારના અપરાધભાિની 
લાગણી અનુભિિાનો સાફ ઇનકાર કરીનરે આ હત્યારા પ્રરેમીઓ આગયોસની 
પ્રર્ પર બળજબરી કરરે  છરે. ઑરરેસટસ તરેમની કતલ કરીનરે તરેના વપતાની હત્યાનો 
બદલો લરે છરે અનરે પોતાના દરેશનરે મુવ્ત અપાિરે છરે. આ નાટકમાં પાપપુણ્યની 
સમસ્યા ધમ્મના સંદભ્મમાં રજૂ ્ા્ય છરે. નાટકમાં સાત્ર્મનો રાજકી્ય સંદરેશ બહુ 
સપષ્ છરે. ‘‘ન કરેિળ જમ્મનોની, પરંતુ તરેમની સા્રે ભળી ગ્યરેલા ફ્રેનચ દરેશદ્રોહી-
ઓ(Nazi collaborators)ની હત્યા કરતાં પણ અચકાઓ નહીં. ફ્ાનસનરે 
આઝાદ કરિાનો આ જ એક સાચો માગ્મ છરે.’’ 

એક જ િષ્મ બાદ સાત્ર્મનું બીજુ ંનાટક ‘No Exit’ (આ એકાંકી નાટક ‘In 
Camera’ શીષ્મક્ી પણ ઓળખા્ય છરે) ભજિા્યું. (આપણા ગુજરાતી લરેખક 
ચંદ્રિદન મહરેતાએ ‘કરોવળ્યાનું ર્ળું’ નામરે આ નાટકનો સરસ અનુિાદ કરરેલો 
છરે). ‘No Exit’ નક્મના કરેદખાનામાં ફસાઈ ગ્યરેલ િંઠરેલા સમાજની એક શરેતાની 
સમલૈંવગક ઔરત અનરે તરેની સા્રેના એક કા્યર પત્રકારની ક્ા કહરે છરે. આ 
સ્ાનમાં માણસોનરે પ્રિરેશ છરે પણ એક િાર અંદર આિી ગ્યા પછી બહાર ની-
કળિાની કોઈ શ્્યતા ન્ી. જગતમાં આિી ગ્યા બાદ મનુષ્યની પણ આ જ 
દશા છરે. નાટકનાં બંનરે પાત્રો એક બંધ કમરામાં પુરાઈ ગ્યાં છરે અનરે ્ ોડા સમ્ય 
બાદ નક્મનું જ એક ત્રીજુ ંપાત્ર પણ પ્રિરેશરે છરે. આ બંધ ઓરડા(Hell)માં એક 
મનુષ્ય તરીકરે તરેમની રોર વનષફળતાઓનો અનરે તરેમનાં દુ:સિ્પનો કરે ભ્મણાઓ 
અંગરેની પૂરી સભાનતા સા્રે તરેઓએ અનંતકાળ સુધી જોડાજોડ રહી એકબીર્નરે 
પીડા પહોંચાડતા રહરેિાનું છરે. નાટકના અંતમાં બંનરેનરે ભાન ્ા્ય છરે કરે તરેઓએ 
એકબીર્ના શરીરમાં ‘ગરમ ધગધગતા સવળ્યા’ ભોંકિાની જરૂર ન્ી. 
કારણ કરે સા્રે રહરેિું તરેમની અવનિા્ય્મ વન્યવત છરે. ‘‘નક્મ એટલરે બીર્ માણસો’’ 
(Hell is ... other people), અ્ા્મત્ તમારી સા્રે રહરેલો પ્રત્યરેક બીજો માણસ 
તમારા માટરે ‘નક્મ’ ઊભું કરરે  છરે. સામરે તરેની નજરમાં તમરે પણ એ જ કરો છો. 



પ્રતીકિાદી(Symbolic)નાટક 341

Sartre’s ‘No Exit’

આ નાટકમાં ‘પર’ના, ‘બીર્’ના અવસતતિની સમસ્યા રજૂ ્ઈ છરે. તમામ 
માનિસંબંધો એકમરેક સા્રેના રષ્મણ્ી ખરડા્યરેલા છરે. દરરેક વ્યવ્ત માટરે 
‘પર’(other)નું અવસતતિ જોખમકારક છરે. કારણ કરે ‘પર’ સા્રે સંપક્મમાં આિતાં 
જ કોઈ નરે કોઈ રષ્મણની શ્્યતા ઊભી ્ા્ય છરે જ રે બંનરે માટરે પીડાદા્યી નીિડરે 
છરે (જ રેનરે તમરે ચાહો તો નક્મ કહી શકો). ‘પર’ની દૃવષ્માં દરરેક વ્યવ્ત પોતાની 
આંતકરકતા ગુમાિી બરેસરે છરે અનરે પોતરે માત્ર એક િસતુ (object) બની રહરે છરે. 
બરે સા્રે રહરેતી વ્યવ્તઓ િચચરે કોઈ ત્રીજી વ્યવ્તનો પ્રિરેશ માત્ર ક્ષુબધતા 
જનમાિરે છરે. ‘No Exit’ ર્યારરે  1948માં અમરેકરકામાં ભજિા્યું ત્યારરે  તરેનરે ત્યાં 
બહુ પ્રોતસાહક આિકાર મળો નહોતો. આ સમાચાર ર્ણીનરે શરૂમાં તો સાત્ર્મ 
ગુસસામાં આિી અકળાઈ ઊઠરેલા પરંતુ પછી્ી રમૂજમાં ટકોર કરરેલી, ‘‘Sorry 
I forgot, Americans will never understand existentialism!’’

સાત્ર્મના ત્રીર્ નાટક ‘Lucifer and the Lord’માં નૈવતકતા અનરે માનિ-
સંબંધોના પ્રશ્ો ઈશ્વરના સંદભ્મમાં રજૂ ્ા્ય છરે. સાત્ર્મ અહીં કૅ્વલક ચચ્મ પર 
કટાક્ષ કરરે  છરે. ન્યા્યી ઈશ્વરનું અવસતતિ જગતમાં પ્રિત્મતા અવનષ્ સા્રે જરા્ય 
સુસંગત ન્ી તરેિું સાત્ર્મ આ કૃવત દ્ારા દશા્મિિા માંગરે છરે. ઈશ્વર સમક્ષ બરે પ્ર-
કારનું િત્મન શ્્ય છરે : એક તો તરેની સંપૂણ્મ શરણાગવત કરે આધીનતા સિીકારી 
લરેિામાં આિરે, અ્ા્મત્ ઈશ્વરનરે વનરપરેક્ષ સાક્ષી (absolute subject) તરીકરે માન્ય 
ગણિામાં આિરે. (પરંતુ આમાં જિાબદારી અનરે સિાતંત્ર્યનો અનાદર કરીનરે 
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માણસ એક તુચછ પામર જીિ બની ર્્ય છરે.) બીજી શ્્યતા ઈશ્વરનો ખુલો 
અનાદર કરી પોતાના સિાતંત્ર્ય્ી અવનષ્નું સજ ્મન કરીનરે ઈશ્વરનરે પડકારિાની 
છરે. સાત્ર્મ જણાિરે છરે કરે આ બંનરે વિકલપો તક્મસંગત ન્ી. જો ઈશ્વર વનરપરેક્ષ 
સાક્ષી હો્ય તો તરેનરે પડકારિાના પ્ર્યતનો વમથ્યા છરે અનરે જો ઈશ્વરનરે પડકારી 
શકાતો હો્ય, તરેની વિરુદ્ધ બળિો કરી શકાતો હો્ય તો તરેનરે વનરપરેક્ષ સાક્ષી ગણી 
શકા્ય નહીં. નાટકના એક પાત્ર ગોએટઝનું માનિું છરે કરે ‘‘હંુ પોતરે જ ઇષ્ અનરે 
અવનષ્નો સજ ્મક છુ,ં ઈશ્વરનું મૃત્યુ ્ા્ય છરે’’, આ ક્નના સંદભ્મમાં એક બીજુ ં
પાત્ર તરેનરે પૂછરે છરે : ‘‘ઈશ્વરનું જીિન કરે મૃત્યુ મારરે  શા કામનું?’’ પાપ કરે પુણ્યના 
ખ્યાલનરે ઈશ્વરના ખ્યાલ સા્રે સાંકળી લરેિામાં આતમપ્રપંચ છરે એિું સાત્ર્મ માનરે છરે.

1946માં લખા્યરેલું તરેનું એક અત્યંત અસરકારક નાટક છરે ‘Men without 
Shadows’. 1944ના ફ્ાનસમાં પ્રવતરોધક જૂ્ (resistence group) દ્ારા એક 
ગામડાનરે નાઝી કબર્માં્ી આઝાદ કરિાની એક ભ્યંકર લડત દરવમ્યાન 
શાસકો બહુ રાતકી રીતરે ગ્ામિાસીઓની કતલ કરરે  છરે અનરે તરેમનાં રરોનરે આગ 
લગાડી દરે છરે અનરે અંતમાં પાંચ ફ્રેનચ પ્રવતરોધી લડિૈ્યાઓ પકડાઈ ર્્ય છરે. 
તરેઓનરે કડક પૂછપરછ માટરે પ્રવતકારવિરોધી અનરે નાઝી-સા્ીદાર જમણરેરી 
અધ્મલશકરી અવધકારી સમક્ષ હાજર કરિામાં આિરે છરે. ત્યાં આગળ સાત્ર્મ એક 
પરેચીદો સિાલ ઉઠાિરે છરે : ‘‘ભ્યાનક શારીકરક ્યંત્રણાઓના ભ્ય હરેઠળ અહીં 
ચૂપ રહરેિાનું શું મૂલ્ય હશરે અનરે બોલી નાખિાની શી કકંમત હશરે?’’ ચુસત ્પલૉટ 
અનરે એિાં જ જકડી રાખનાર પાત્રોનાં િૈવિધ્ય સા્રે સાત્ર્મ ્યુદ્ધના અત્યંત 
રાતકી અનરે નૈવતક રીતરે સંકદગધ કહી શકા્ય તરેિા સમ્યગાળામાં સત્ય અનરે 
સિતંત્ર ઇચછાશવ્ત કઈ રીતરે કામ કરી શકરે તરેિા વિચારની ભીતર ર્્ય છરે. 
સૌપહરેલી િાર આ નાટક 1947માં લંડનમાં પીટર બ્ુકરે ભજિરેલું. આજની 
તારીખરે પણ આ અવસતતિિાદી વથ્લર ત્યારના જ રેિી જ ધ્રુર્રી જનમાિી 
શકિાનરે સમ્્મ છરે.

1960માં સાત્ર્મનું એક અવતરસપ્રદ નાટક ‘The Condemned of Altona’ 
પ્રગટ ્ ્યરેલું. હરેઝલ બાનસ્મના મતરે સાત્ર્મની કલાકાર તરીકરેની કરેટલીક ઉતિમ ક્ષણો 
આ નાટકમાં મઢી લરેિામાં આિરેલી. નાટકમાં ફ્ાનઝ નામનો એક નાઝી લશકરી 
અવધકારી બીજુ ંવિશ્વ્યુદ્ધ પૂરંુ ્્યા બાદ તરેના વપતા સા્રે એક જ રરમાં લાંબો 
સમ્ય એકલો પુરાઈ રહરે છરે અનરે બહારની દુવન્યા સા્રેનો તમામ સંપક્મ તોડી 
નાખરે છરે. નાઝી સૈવનક તરીકરે ્યુદ્ધકાલીન જમ્મનીમાં તરેણરે આચરરેલ દુષકૃત્યો્ી તરે 
તીવ્ર અપરાધભાિ અનરે સંરષ્મ્ી મનોમન પીડા્ય છરે. ફ્ાનઝ તરેની બહરેન જોડરે 
ગુનાકહત સંબંધ રાખરે છરે. તરેના વપતા કૅનસર્ી પીડા્ય છરે અનરે તરેમનો અંત 
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વનવચિત છરે એટલરે તરેઓ ફ્ાનઝના ભાઈની પતની જોહાના મારફતરે ફ્ાનઝનો 
એકાંતિાસ તોડાિિા માંગરે છરે. જોહાનાનરે તરેની સા્રે પ્રરેમ ્ઈ ર્્ય છરે. આ બાજુ 
ફ્ાનઝની બહરેન ઈષ્યા્મ્ી એ બંનરેનો સંબંધ તોડાિરે છરે અનરે અંતમાં ફ્ાનઝનરે સાચી 
પકરવસ્વતનું ભાન ્ ા્ય છરે. ફ્ાનઝ પોતાના એકાંતિાસમાં્ી બહાર આિીનરે તરેના 
વપતાનરે મળરે છરે અનરે બંનરે આપરાત કરરે  છરે. ફ્ાનઝના પાત્રમાં સાત્ર્મ એક શાવપત 
અંતરાતમાનો સંરષ્મ વ્ય્ત કરરે  છરે. એકાંતિાસ અનરે મનોવિકૃવતનો આશરો 
લઈનરે ફ્ાનઝ પોતાના અંતરાતમાનો ભાર હળિો કરિા ફાંફાં મારરે  છરે. સાત્ર્મનાં 
બીર્ં નાટકોમાં ‘The Respectful Prostitute’ (1946), ‘Dirty Hands’ 
(1948) અનરે ‘The Devil and the Good Lord’(1951)નો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. 
તરેના સાકહત્યમાં નાટકો ઉપરાંત તતિજ્ાન સંબંધી વનબંધો, લરેખો અનરે નિલક-
્ાઓનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે.

અહીં એક બાબત ખાસ ઉલરેખની્ય છરે કરે સાત્ર્મએ 1964માં પોતાનરે ર્હરેર 
્્યરેલ સાકહત્યનો નોબરેલ પુરસકાર એમ કહીનરે નકારી કાઢરેલો કરે ‘‘a writer 
should not allow himself to be turned into an institution.’’ નોબરેલ 
જ રેિો સિયોચચ પુરસકાર સિૈવચછકપણરે નકારનાર ઝ્યાં પૉલ સાત્ર્મ પ્ર્મ વ્યવ્ત 
હતા. સિીકડશ પ્રરેસના પ્રવતવનવધઓ સમક્ષ બોલતાં સાત્ર્મએ જણાિરેલું કરે ‘‘લરેખક 
પાસરે એક જ સાધન છરે – શબદ. લરેખકનરે કોઈ પણ પ્રકારનું સનમાન મળરે તરે 
લરેખક તરેમજ િાચકો ઉપર એક પ્રકારનું બંધન લાદરે છરે. ‘ઝ્યાં પૉલ સાત્ર્મ’ તરીકરે 
ઓળખાિું એક બાબત છરે, પરંતુ ‘ઝ્યાં પૉલ સાત્ર્મ – એક નોબરેલ વિજ રેતા’ તરીકરે 
ઓળખાિું સાિ નોખી બાબત છરે. લરેખકરે પોતરે વ્યવ્ત મટી સંસ્ા બની જિું 
સહરેજ રે્ય ઇચછની્ય ન્ી.

સાત્ર્મની આંખો પહરેલરે્ી જ નબળી હતી. 1973માં તરે સાિ અંધ બની 
ગ્યરેલા. 1975માં એક િાર તરેમનરે કોઈકરે પૂછરેલું કરે તમનરે કઈ રીતરે ્યાદ કરિામાં 
આિરે તો તમનરે ગમરે, તરેના જિાબમાં તરેમણરે કહરેલું, ‘‘લોકો મનરે મારી નિલક્ા 
‘Nausea’ ત્ા મારાં નાટકો ‘No Exit’ અનરે ‘The Devil and the Good 
Lord’ માટરે, તરેમજ મારાં દાશ્મવનક લખાણો માટરે, ખાસ કરીનરે ‘Critique of 
Dialectical Reason’ માટરે, મારા વનબંધ ‘Genet, Saint Genet....’ માટરે ્યાદ 
રાખરે, બસ, આ્ી વિશરેષ મારી બીજી કોઈ મનોકામના ન્ી.’’

l
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19મી સદીના મધ્યકાળમાં ઇંગલૅનડમાં રંગભૂવમના નામરે બહુ ઊજળું વચત્ર 
નહોતું. આ્યલૅ્મનડમાં તો તરેના્ી્ય િધારરે  ખરાબ વસ્વત હતી. આઇકરશ રરેનરેસાંનો 
હજુ આરંભ નહોતો ્્યો. ઇંગલૅનડમાં ભલરે ઉતકૃષ્ દરરર્ના નાટ્યકારો નહીં 
પણ કમસરે કમ ઉતકૃષ્ કવિઓ, નિલક્ાકારો અનરે બરેલરે લખનારા કવિ અનરે 
ગીતકારો તો ચોક્સ હતા. 19મી સદીના ઇંગલૅનડમાં મરેલૉડ્રામા, હળિાં પ્રહસ-
નો, ઓપરેરા, પરેનટોમાઇમ, શરે્સવપ્યર અનરે બીર્ ્લાવસકલ લરેખકોનાં તરેમજ 
ફ્રેનચ પ્રહસનોનાં ભાષાંતકરત નાટકો પ્રર્માં અત્યંત લોકવપ્ર્ય હતાં. 1860્ી 
ફ્રેનચ ઓપરેરા અનરે વિ્ટૉકર્યન પરેરૉડી (ઠઠ્ો ઉડાિતાં નાટકો) બહુ લોકવપ્ર્ય 
બનરેલાં. એ સમ્યના સૌ્ી િધારરે  ર્ણીતા નાટ્યકારો James Planche અનરે 
Dion Boucicault  હતા. તરે સમ્યની િૈજ્ાવનક શોધખોળોનરે નાટકના ્પલૉટમાં 
સ્ાન આપિાના તરેમના િલણરે તતકાલીન રંગભૂવમ પર બહુ મોટો પ્રભાિ પાડ્ો. 
વગલબટ્મ અનરે સુવલિાનનાં કૉવમક ઑપરેરા પણ પ્રરેક્ષકોમાં ખૂબ ર્ણીતાં ્્યાં. 
તરેનરે પગલરે પ્રરેક્ષકોમાં મ્યુવઝકલ વ્્યરેટર પ્રત્યરેનું આકષ્મણ િધિા પામ્યું. 1890માં 
મધ્યમિગથી્ય પ્રરેક્ષકિગ્મમાં એડિકડ્મ્યન સંગીતપ્રહસનો પણ ખૂબ લોકવપ્ર્ય 
બન્યાં. આ પ્રકારનાં મનોરંજનરે આગળ ઉપર ્યુરોપની પ્રર્નરે પ્ર્મ વિશ્વ્યુદ્ધ 
િખતની હતાશા અનરે તણાિમાં્ી પલા્યન કરી જિામાં ખૂબ સહા્ય કરી. ત્યાર 
બાદ નાટ્યક્ષરેત્રરે પકરિત્મન લાિનાર વબ્કટશ લરેખકો હતા : આ્્મર વપનરેરો, 
વિવલ્યમ આચ્મર, ડી. એચ. લૉરરે નસ, રહૉન ગાલસિધથી, હાલવે ગ્રેનવિલ બૅકર, 
મરેડૉ્સ ફૉડ્મ, ર્યૉજ ્મ રૉબટ્મ વસમસ િગરેરરે  , જ રેમણરે અંગ્રેજી રંગભૂવમનરે ફરી એક 
િાર પ્રાણિાન બનાિિામાં મહત્િનો ફાળો આ્પ્યો.

આ બધાંમાં 19મી સદી પૂરી ્તાં સુધીમાં ઑસકર િાઇલડ અનરે ર્યૉજ ્મ 
બના્મડ્મ શૉના સાફ-સુરડ, સામાવજક વ્યંગ કરતાં વિનોદી નાટકોએ વબ્કટશ 
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રંગભૂવમ પર જબબર ગુણાતમક પકરિત્મન આણ્યું. એ િખતના સમકાલીન 
ગંભીર લરેખકોની તુલનામાં શૉ અનરે િાઇલડરે પોતાની િાત કહરેિા મુખ્યતિરે પ્રહ-
સનની શૈલી પસંદ કરી. આગળ ઉપર અન્ય ત્રણ આઇકરશ નાટ્યકારો પણ 
ઉમરેરા્યા : વિવલ્યમ બટલર ્યીટસ, જ રે. એમ. વસનજ અનરે સીન ઑ’કરેસી. 
ઇંવગલશ સજ ્મકો માનરે છરે કરે આ્યલૅ્મનડના આ નાટ્યકારોએ આ્યલૅ્મનડની પ્રર્નરે 
જગાડિાનું કા્ય્મ ક્યુાં, તરેના્ી અવધક ઇંગલૅનડનરે જગાડિાનું કા્ય્મ ક્યુાં. તરેમણરે 
ઇંગલૅનડનરે પોતાનું રર બનાવ્યું. આ આઇકરશ નાટ્યકારોનાં પ્રદાન બદલ ઇંવગલશ 
પ્રર્ સદા્ય ઋણી રહરેશરે.

જષ્યૉજ ્જ બના્જડ્જ શૉ  (1856–1950) : 

 George Bernard Shaw : ર્યૉજ ્મ બના્મડ્મ શૉ 
પ્રવસદ્ધ આઇકરશ નાટ્યકાર અનરે સાકહત્યક્ષરેત્રરે 
બહુમુખી પ્રવતભા ધરાિનાર વિદ્ાન લરેખક 
હતા. તરે બહુ ઊંડા સમીક્ષક પણ હતા. રણા 
નહીં ર્ણતા હો્ય કરે તરેઓ ‘લંડન સકૂલ ઑફ 
ઇકૉનૉવમ્સ’ના સહસ્ાપક હતા. શૉ એક 
મુ્ત વિચારક હતા. તરેમનાં લગભગ તમામ 
લખાણોમાં તરેમની રાજકી્ય-સામાવજક વનસબત 
વ્ય્ત ્તી હતી. વશક્ષણ, લગ્નસંસ્ા, ધમ્મ, 
સરકારી તંત્ર, આરોગ્ય, સ્ાવપત િગ્મના વિશરે-

ષાવધકારોનો વિરોધ િગરેરરે  તરેમના ગમતા વિષ્યો હતા. તરે મકહલાઓ માટરેના 
અવધકારો તરેમજ આિકની સમાનતાના સમ્્મક હતા. શ્વમકોનાં શોષણ સામરે 
તરેમનો ભ્યંકર આરિોશ હતો. તરેઓ કટ્ર સમાજિાદી હતા. ‘ફૅવબ્યન સોસા્યટી’ 
માટરે તરેમણરે રણં પ્રચારસાકહત્ય લખરેલું. તરેમણરે 60્ી િધારરે  નાટકો લખરેલાં. આ 
ઉપરાંત શૉએ અનરેક વનબંધો, નિલક્ાઓ અનરે લરુિાતા્મઓ લખરેલાં. રણાનું 
માનિું છરે કરે બના્મડ્મ શૉના સાકહત્યસજ ્મનનો કુલ જથ્ો શરે્સવપ્યર પછી બીર્ 
રિમરે આિરે છરે. 

ર્યૉજ ્મ બના્મડ્મ શૉ કહરે છરે કરે ‘‘19મી સદીની ્યુરોપી્ય રંગભૂવમ શરે્સવપ-
્યરનાં િધ્યાંરટ્યાં ગાભાચીં્રાં અનરે સરિાઇબનાં સસતાં રંગબરેરંગી પીંછાંઓ્ી 
ર્તનરે શણગારીનરે ગમરે તરેમ ટકી રહરેિા સંરષ્મ કરતી, પરંતુ અસલમાં મરણપ-
્ારીએ પડરેલી માંદલી નકામી રંગભૂવમ હતી. આ ઉપરાંત તરેનાં પર સસતાં અનરે  
સ્ૂળ ફાવસ્મકલ નાટકો, લાગણીપોચાં, ઉપરછલાં પ્રહસનો અનરે કૃવત્રમ, 
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અ-િાસતવિક રંગદશથી નાટકો ભજિાતાં હતાં. એ રંગભૂવમ પર સાચું ધબકતું 
જીિન નહીં પણ ન્યાાં કદિાસિ્પનો હતાં. ઉતિરેજક વિચારો નહીં, કરેિળ ઢીલીપોચી 
લાગણીઓનું પ્રદશ્મન હતું. કોઈ અનુભિ નહીં, ફ્ત પરંપરાએ સજ વેલા વનષપ્રાણ 
વિકલપો હતા. માત્ર બરે જ વ્યવ્તઓએ – કરચાડ્મ િાગ્નર અનરે હરેનકરક ઇબસનરે 
– આ પકરવસ્વત સામરે પડકાર ઝીલ્યો.’’

આ બંનરે મરેધાિી સજ ્મકોના પ્ર્યાસો એટલા સફળ નીિડ્ા કરે બના્મડ્મ શૉનરે 
સાફ શબદોમાં કહરેિું પડ્ું કરે ‘‘હિરે પછી સંગીત િગરનાં નાટકોનું કોઈ ભવિષ્ય 
ન્ી, વસિા્ય કરે ‘‘the drama of thought.’’ 1890ના દા્યકામાં શૉએ પોત-
પોતાની કલાના બંનરે મહાન સજ ્મકો – શૉના શબદોમાં - ‘‘the two greatest 
living masters of their respective arts’’ – િાગ્નર અનરે ઇબસ – પર 
પુસતકો લખ્યાં. એ િખતરે શૉનું ધ્યાન તરેના પોતાના કા્ય્મ પર પણ હતું; પરંતુ શૉ 
પોતરે પણ શું એટલો જ મહાન સજ ્મક નહોતો? કદાચ શૉ એ િાત નહીં સિીકારરે , 
કારણ કરે તરેણરે પોતાની કારકકદથી આ બંનરેની પ્રચંડ અસર તળરે એક તાલીમા્થી 
તરીકરે શરૂ કરરેલી. એક ગ્હણશીલ સજ ્મક તરીકરે તરે કદાચ િાગ્નર્ી િધારરે  પ્રભા-
વિત ્ ઈ ગ્યરેલા. પરંતુ ધરાતલ  પર પગ ખોડીનરે કલમ ચલાિિા ઇચછતા શૉએ 
ઇબસનના પગલરે જ ચાલિાનું પસંદ ક્યુાં અ્િા જ રેનરે તરે ‘Quintessence of 
Ibsenism’ (ઇબસનિાદનું પ્રાણભૂત સત્િ) કહરે છરે તરેનરે અનુસરિાનો માગ્મ લીધો. 

શૉએરે તરેની લરેખક તરીકરેની કારકકદથી એક વિિરેચક તરીકરે શરૂ કરરેલી. 
પહરેલાં તરે સંગીતના કા્ય્મરિમોની સમીક્ષા કરતા. પછી્ી એ છોડીનરે તરે નાટકોનાં 
વિિરેચન તરફ િળા. તરેમના સમકાલીન નાટ્યકારોના કામ્ી તરે ચોક્સ વનરાશ 
્્યા હોિા જોઈએ. તરે સમ્યના આગળ પડતા નાટ્યલરેખકોમાં સર એ. ડબલ્યુ. 
વપનરેરો અનરે એચ. એ. જૉનસ હતા. બંનરેના પ્ર્યતનો આધુવનક િાસતિિાદી નાટકો 
સજ ્મિા તરફના હતા. પરંતુ તરે જમાનાની રંગભૂવમ પર જ રે હદરે બનાિટી ્પલૉટસ 
અનરે બીબાંઢાળ પાત્રાલરેખનો પ્રરેક્ષકોમાં લોકવપ્ર્ય ્ઈ પડરેલાં તરેનરે સાંગોપાંગ 
બદલિાનું ગજુ ંઆ બરેમાં્ી કોઈ લરેખકનું નહોતું. ઇંવગલશ સટરેજની આ કંગાવલ-
્યત ત્યારરે  ઊડીનરે આંખરે િળગી ર્યારરે  ઇબસનનાં એક પછી એક નાટકો ઇંગલ-ૅ
નડમાં ભજિા્યાં અનરે પરંપરાગત આછકલાં અનરે મોજમઝા કરાિતાં ચાલુ 
નાટકો જોિા ટરેિા્યરેલા અંગ્રેજી પ્રરેક્ષકોનરે સૌપહરેલી િાર નાટક-નાટક િચચરેનો ગ-ુ
ણાતમક ભરેદ નજરરે  ચડ્ો! 1890માં પહરેલી િાર લંડન સટરેજ પર ઇબસનનું 
‘Doll’s House’ રજૂ ્્યું. તરેના બીર્ જ િષવે 1891માં ‘Ghosts’ની ભજિણી 
્ઈ. પહરેલી િાર અંગ્રેજી રંગમંચ પર કોઈ નિી કલપનાશીલતા અનરે તાજગીસ-
ભર મુવ્તની આબોહિા પ્રસરી ગઈ. લાંબા સમ્ય બાદ અંગ્રેજી રંગભૂવમ પર 
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કોઈ ગંભીર ક્ાિસતુની અસાધારણ રજૂઆતો જોિા મળી.

1890 પછીના ગાળામાં તરેમણરે પોતરે નાટકો લખિાની શરૂઆત કરી. બના્મ-
ડ્મ શૉએ બહુ કહંમત અનરે વિશ્વાસ્ી રંગભૂવમનરે નૈવતક, રાજકી્ય અનરે આવ્્મક 
મુદ્ાઓ રજૂ કરિા માટરેના સૌ્ી ્યોગ્ય અનરે અસરકારક સમૂહ માધ્યમ તરીકરે 
વિકસાિી. આ બાબતરે શૉ પોતાનરે હરેનકરક ઇબસનનો ઋણી ગણાિરે છરે, જ રેણરે 
19મી સદીના પાછલા ગાળામાં આધુવનક િાસતિિાદી નાટકનો પા્યો નાખ્યો. 
ઇબસનરે વસદ્ધ કરી આ્પ્યું કરે ખૂબ અગત્ય ધરાિતા સામાવજક મુદ્ાઓનરે નાટકનાં 
કરેનદ્રમાં લાિિા જોઈએ. શૉનું િાસતિિાદી શૈલીનાં ઉદાહરણરૂપ નાટક 
‘Widowers’ House’ હકીકતરે તરેના સા્ીવમત્ર વિવલ્યમ આચ્મરના સહ્યોગમાં 
લખા્યરેલું. સૌપહરેલી િાર વિવલ્યમ આચ્મરરે  જ ઇબસનનાં નાટકો અંગ્રેજીમાં 
ઉતારરેલાં અનરે ત્યાર્ી શૉ ઇબસનનો ચાહક બની ગ્યરેલો.

ઑસકર િાઇલડની જ રેમ બના્મડ્મ શૉએ પણ તરેમનાં પ્રહસનોમાં પારંપકરક 
ફારસમાં આિતી બરેિકૂફીભરી સ્ૂળ રમૂજોનરે સ્ાનરે બુવદ્ધચાતુ્ય્મ અનરે ધારદાર 
વ્યંગનાં તતિો દાખલ ક્યાાં. બના્મડ્મ શૉનો વિનોદ િધારરે  સૂક્મ અનરે અ્્મસભર 
હતો જ રે વિ્ટૉકર્યન ્યુગના નાટ્યકારોમાં જૂજ જોિા મળતી લાક્ષવણકતા હતી. 
પરંતુ બના્મડ્મ શૉના આ વિનોદની િૈવશ્વક પ્રશવસત પાછળ વબ્કટશ નાટકમાં આમ-ૂ
લાગ્ પકરિત્મન લાિિાની તરેમની રિાંવતકારી ભૂવમકા ઢકંાઈ જિી જોઈએ નહીં. 
સમાજના વિવિધ િગયોનરે વશવક્ષત કરિા તરેમજ તરેઓમાં સમ્યોવચત પકરિત્મન 
લાિિાના હરેતુ્ી શૉએ તરેનાં નાટકોમાં તરેઓની ગજબની ઠરેકડી ઉડાિીનરે તરેમનરે 
સભાન બનાવ્યા. આ બંનરે નાટ્યકારોનરે દુવન્યાભરમાં તરેમનાં ઉચચ સતરનાં પ્રહ-
સનો માટરે બહુ પ્રરેમ્ી ્યાદ કરિામાં આિરે છરે.

આ સંદભવે શૉ પર એિા આક્ષરેપો ્્યરેલા છરે કરે તરેમનાં નાટકોમાં ‘action 
element’ હોતું ન્ી. પરંતુ આ િાત સાચી ન્ી. ‘Arms and the Man’્ી 
માંડીનરે ‘Millionaires’ સુધીનાં નાટકોમાં તરેની કક્ષાના અન્ય નાટ્યકારો જ રેિું જ 
ઍ્શન-તતિ જોિા મળરે છરે. અલબતિ, સામાન્યત: આપણરે જ રેનરે ‘ઍકશન’ 
ગણીએ છીએ તરેમાં અનરે શૉની તરે અંગરેની સમજણમાં મોટો ફરક છરે! ચીલાચાલુ 
નાટકોમાં આપણરે હીરોનરે સાચી કરે ખોટી પકરવસ્વતમાં ભ્યજનક હદરે રરેરા્યરેલો 
જોિો પડરે છરે. જલ અનરે અવગ્નની આકરી કસોટીમાં્ી તરેણરે પાર નીકળિું પડરે 
છરે. આ પ્રકારની માિજતનરે બના્મડ્મ શૉ ‘ઍ્શન’ના નામરે કરિામાં આિતા મૂર-
ખિરેડા ગણરે છરે. એક િખત નૈવતક પ્રશ્નરે વ્યવ્તની અગિડ-સગિડ કરેનદ્રમાં 
રાખીનરે કરાતા કા્યદાપાલન સા્રે જોડિાનરે બદલરે વ્યવ્તની પ્રામાવણકતા અનરે 
તરેના અંત:કરણ સા્રે જોડીએ, પછી નાટકમાં દશા્મિાતાં રટનાપ્રચુર દૃશ્યો 
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આપણનરે ઉપરછલાં અનરે બીભતસ લાગશરે. આ માટરે જ બના્મડ્મ શૉ નાટકોમાં 
અપરાધ, મારામારી, મસમોટી િવસ્યતો, આગ લાગિી, િીજળીના કડાકા ્િા, 
િહાણ ડબૂી જિું, ્યુદ્ધો ફાટી નીકળિાં િગરેરરે  રટનાઓ નકારી કાઢરે છરે. અપિા-
દરૂપ લરેખકની આિી તરકીબો પ્રરેક્ષકોનરે ઉતિરેવજત કરિામાં સફળ ્ઈ ર્્ય 
તોપણ શૉ તરેનરે અનૈવતક અનરે અસિીકા્ય્મ ગણરે છરે.

રણાનરે પ્રશ્ ઊઠરે છરે : ‘Shawian Comedy’ એટલરે કરે શૉનાં પ્રહસનની 
ખાવસ્યત કઈ? મરે્સ વબ્યરબોહમ જ રેિો પ્રવસદ્ધ કાટૂ્મવનસટ અનરે સમીક્ષક આ 
માટરેનું બધું શ્રે્ય શૉના સંિાદલરેખનનરે આપરે છરે. પરંતુ સા્રે સા્રે તરે એ પણ કહરે 
છરે કરે ભલરે શૉનરે ભાષા પ્રત્યરે અપાર પ્રીવત હો્ય પણ છતાં તરેનું કૌશલ્ય માત્ર 
સંિાદલરેખનમાં જ ન્ી પરંતુ નાટકની સમગ્ બાંધણીમાં છરે. જોકરે આ જ વબ્ય-
રબોહમરે શૉની એમ કહીનરે અગાઉ ટીકા કરરેલી કરે ‘‘Shaw is only a writer 
of conversations, and not plays.’’ પાછળ્ી તરેણરે પોતાનું આ વિધાન પાછુ ં
ખેંચતાં કહરેલું કરે ‘‘this view collapses when you actually see shaw in 
the theatre.’’ રણી િાર િાંચતી િખતરે િાચાળ લાગતાં નાટકો ર્યારરે  સટરેજ 
પર ભજિા્ય ત્યારરે  ગવતશીલ અનુભિા્ય છરે!

શૉનાં નાટકોમાં પહરેલાં અગાઉ સ્ાવપત ્ઈ ગ્યરેલાં સામાવજક મનોિલ-
ણનરે દશા્મિિામાં આિરે છરે અનરે પછી એ િલણોનરે તરેણરે સૂચિરેલ ઉપા્યો દ્ારા 
ધિસત કરિામાં આિરે છરે. ‘Arms and the Man’(1894)માં પ્રરેમ, ્યુદ્ધ અનરે 
સનમાનની િાત કરિામાં આિી છરે. ‘Mrs. Warren’s Profession’(1894)માં 
િરેશ્યાગમનનો મુદ્ો ચચ્મિામાં આવ્યો છરે. ‘Major Barbara’(1905)માં શસ્ત્રઉ-
તપાદન કરતી ફૅ્ટરીનો માવલક દુવન્યાનરે (રોજગારી, સુરક્ષા િગરેરરે ) રણંબધું 
આપરે છરે, ર્યારરે  (સંકટગ્સત ગરીબોની સરેિા-સહા્યતા કરતું) ‘સાલિરેશન આમથી’ 
િાસતિમાં ગરીબોની ગરીબાઈનરે લાંબો સમ્ય જ રેમની તરેમ ટકાિી રાખિાનું જ 
કા્ય્મ કરરે  છરે!

શૉનાં નાટકો સમાજનરે સપશ્મતા મુદ્ાઓ, વિચારો અનરે પ્રશ્ો પર પોતાનું 
ધ્યાન ઠરેરિરે છરે અનરે અંતમાં પ્રરેક્ષકોનરે ગંભીરતા્ી વિચારતા કરી મૂકરે એટલા 
અગત્યના પુરિાર ્ા્ય છરે. તરેનાં ્યાદગાર પાત્રાલરેખનો રંગમંચ પર પૂરી તાકાત 
સા્રે જીિંત ્તાં જોિા મળરે છરે. તરેનું ભાષા પરનું ઉતકૃષ્ પ્રભુતિ, સામાવજક 
ર્ગૃવતનો પરોક્ષ સંદરેશ અનરે સૂક્મ ચોટદાર વ્યંગ સા્રેનો વિનોદ પ્રરેક્ષકોનરે સીધો 
જ અસર કરરે  છરે. શૉ પોતાનાં નાટકનરે બરે િગ્મમાં િહેંચરે છરે: ‘‘pleasant plays 
and unpleasant plays!’’ પ્ર્મ ‘pleasant’ િગ્મમાં આિતાં નાટકો છરે – પ્રરેમ 
અનરે ્યુદ્ધ પરતિરે કટાક્ષપૂણ્મ રોમૅવનટક દૃવષ્કોણ ધરાિતું નાટક ‘Arms and the 
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Man’(1894), ર્તી્ય સંબંધો પ્રત્યરે સમાજનું િલણ સપષ્ કરતું કટાક્ષનાટક 
‘Candida’ (1893); ‘કૉમરેડી ઑફ એરસ્મ’ની માફક પાત્રોની ઓળખનો 
ગૂંચિાડો સજ ્મતું હળિું પ્રહસન ‘You Never Can Tell’ (1895). અનરે બીર્ 
‘unpleasant’ િગ્મમાં મુકા્યરેલાં નાટકોમાં  ગરીબોનાં શોષણ પર ધનાઢ બનતા 
િગ્મ પર કટાક્ષ કરતું નાટક ‘Widower’s House’ (1892), સ્ત્રીસિાતંત્ર્ય, 
છૂટાછરેડા, લગ્ન અનરે મૈત્રી અંગરેના તરે કાળના મૉડન્મ વિચારોની ઠરેકડી ઉડાડતું 
નાટક ‘The Philanderer’ (1893), અનરે િરેશ્યાગમન પ્રત્યરે વિ્ટોકર્યન ્યુગના 
લોકોનાં િલણ પર લખા્યરેલું નાટક ‘Mrs. Warren’s Profession’ (1893). આ 
ઉપરાંત શૉનાં કરેટલાંક નાટકોની વિસતૃત નોંધ આ પ્રમાણરે છરે :

‘Widower’s House’ : ‘વિડૉિસ્મ હાઉસ’ એક ઍવનટ-રોમૅવનટક નાટક 
છરે. ર્યારરે  એક ધનાઢ િરેપારી વપતા રરમાં પ્રિરેશતાં જ તરેની પુત્રીનરે કોઈ 
અર્ણ્યા પુરુષના બાહુપાશમાં જકડા્યરેલી જુએ છરે ત્યારરે  તરે તતકાલ રોડાના 
ચાબુક્ી તરેનરે ફટકારિાનરે બદલરે એ બંનરેનાં સંભવિત લગ્ન અંગરેની મંત્રણામાં 
ગૂં્ાઈ ર્્ય છરે. અનરે હકીકતમાં આ મંત્રણા સામાવજક માનમરતબો મરેળિિા 
નાણાકી્ય સોદાબાજીમાં ઊતરિા જ રેિા કડિા નગ્ન તથ્યનરે ઉરાડુ ં કરરે  છરે. 
નાટકની ક્ા એિી છરે કરે એક ્યુિાન પ્રામાવણક અંગ્રેજ એક સાધનસંપન્ વ્ય-
વ્તની પુત્રીના પ્રરેમમાં પડરે છરે. ત્યારબાદ તરેનરે ખબર પડરે છરે કરે તરેની તરેમજ તરેના 
્નાર સસરાની આિકનો મૂળ સ્ોત ગરીબોના શોષણ પર આધાકરત છરે. 
દરેખીતી રીતરે જ આ એક કરુણ પકરવસ્વત છરે. પરંતુ શૉ હંમરેશની જ રેમ કોઈ નરે 
કોઈ રીતરે ટ્રજૅ રેડી ટાળિાનરે મક્મ હતા. અહીં્યાં પ્રરેક્ષકોની સહાનુભૂવત સામાન્ય 
નાટકોમાં જોિા મળરે તરેમ, પરસપર ઉષમાની ઓછપ અનુભિતા બરે પ્રરેમીઓ તરફ 
ખેંચાતી ન્ી. નાટકની રચના જ એિી છરે કરે જ રેમાં પ્રરેક્ષકોનું સમગ્ ધ્યાન બરે 
્યુિાન હૃદ્યોના રોમાનસ તરફ નહીં પણ પરેલા રરેરા દુભા્મગ્યપૂણ્મ સામાવજક 
અવનષ્ ઉપર કરેવનદ્રત ્ા્ય છરે. અનરે અંતમાં પ્રરેક્ષકોનરે એક મનોરંજક િરિોવ્તપૂ-
ણ્મ, વ્યંગ્યાતમક પ્રહસન સાંપડરે છરે. 

‘Pygmalion’: ‘Phonetics’(ધિવન-ઉચચારનું શાસ્ત્ર)ના અભ્યાસ હરેઠળ 
મધ્યમિગથી્ય નૈવતકતા અનરે બરે િગ્મ િચચરેના ભરેદભાિનરે ખુલા પાડતું 
‘Pygmalion’ (1912) બના્મડ્મ શૉનું સૌ્ી વિખ્યાત અનરે લોકવપ્ર્ય પ્રહસન છરે. 
હૉવલિૂડની વિખ્યાત સંગીતમઢી કફલમ ‘My Fair Lady’ આ જ નાટકનું 
રૂપાંતર હતું જ રેણરે ‘Pygmalion’નરે વિશ્વપ્રવસવદ્ધ અપાિી. (આપણરે ત્યાં ગુજરાતી 
રંગમંચ પર પણ તરે મધુ રા્ય-રૂપાંતકરત ‘સંતુ રંગીલી’ના નામરે રજૂ ્્યરેલું). આ 
નાટકમાં બરે અલગ અલગ દુવન્યા િચચરેની રમૂજી-ટકરામણનું રસપ્રદ વનરૂપણ 
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કરિામાં આવ્યું છરે. ઉચચ ભદ્રિગથી્ય તરેમજ આડબંરી પ્રોફરેસર હરેનરી કહગીનસ 
ઝૂંપડપટ્ીમાં રહરેતી ઍલાઇઝા ડવુલટલ નામની એક તુંડવમર્જ અણરડ ્યુિતીનરે 
લંડનની શહરેરી છાંટિાળું અંગ્રેજી શીખિિાના પ્ર્યોગના ભાગ રૂપરે ઉઠાિી લાિરે 
છરે. તાલીમના અંતરે એ ફૂલ િરેચનારી સાધારણ છોકરીનું કરેળિા્યરેલી ભદ્રિગથી્ય 
સન્ારીમાં રૂપાંતર ્ઈ ર્્ય છરે. આ દરવમ્યાનમાં શૉ, કહરેિાતા ઉચચ ભદ્રસ-
માજની દંભી પોકળતાનરે ઉરાડી પાડરે છરે. ઍલાઇઝામાં જ રેિી પરેલા પકરિત્મનની 
શરૂઆત ્ા્ય છરે કરે હરેનરી અંગત રીતરે અનુભિ કરરે  છરે કરે એ તરેના ‘મનગમતા 
પ્રોજ ર્ે ટ’ તરફ કોઈ અનરેરા આકષ્મણ્ી ખેંચાઈ રહો છરે. શૉની એિી ્યોજના 
ન્ી કરે નાટકના અંતરે પ્રો. કહગીનસ અનરે ઍલાઇઝા ડવુલટલ એક દંપતીનાં રૂપમાં 
ગોઠિાઈ ર્્ય! તરેમ છતાં ભજિણી િખતરે મોટા ભાગના કદગદશ્મકોનું સૂચન હતું 
કરે ‘વપગમરેવલ્યન’ના અંતમાં એિું કંઈક બનિું જોઈએ કરે જ ર્ે ી કજોડાં જ રેિાં આ 
બરે પાત્રો એકબીર્નરે ઝનૂનપૂિ્મક ચાહિા લાગરે અ્િા એકબીર્ િગર રહી જ 
ન શકરે !

‘Major Barbara’ : શૉની ધારણા એિી હતી કરે કોઈ પણ નાટકનું મૂળ 
તત્િ સંિાદ (dialogue or discussion) હોિું જોઈએ. આ પર્ી સમર્શરે કરે 
તરેનાં નાટકોમાં શા માટરે આટલાં બધાં બોલકાં કરે િાતોકડ્યાં પાત્રો હો્ય છરે! 
‘મરેજર બાબ્મરા’માં પણ રણં કરીનરે બરે વિપરીત વિચારો ધરાિનારાઓ િચચરેની 
ચચા્મ છરે. – શૉના શબદોમાં ‘‘િાસતવિક જીિન અનરે સિ્પનદશથી કલપના િચચરેનો 
સંરષ્મ!’’ મરેજર બાબ્મરા સાલિરેશન આમથીની એક સમવપ્મત સદસ્ય છરે. તરે 
ગરીબીની સમસ્યાનરે હળિી કરિા મ્રે છરે. અનરે આ માટરે પોતાના ધનાઢ વપતા 
જ રેિા કરેટલા્ય શસ્ત્રોના ઉતપાદકો જોડરે તરે સંરષ્મમાં ઊતરરે  છરે. ્ોડા સમ્ય બાદ 
એક રટના્ી તરેની શ્દ્ધા હચમચી ઊઠરે છરે અનરે સામરે મોટો પડકાર આિી પડરે 
છરે. ર્યારરે  તરેનરે ર્ણ ્ા્ય છરે કરે તરેના વપતાએ ગરેરમાગવે એકઠી કરરેલી સંપવતિમાં્ી 
તરેની ધાવમ્મક સંસ્ા દાન તરીકરે મોટી રકમ મરેળિરે છરે. રણા વિિરેચકોએ આની 
સમીક્ષા કરતાં મુદ્ો ઉઠાવ્યો છરે કરે નાટકના મુખ્ય પાત્રની આખરી પસંદગી 
ઉમદા છરે કરે હકીકતરે દંભી છરે!

‘Saint Joan’ : શૉના પોતાના અવભપ્રા્ય મુજબ સૌ્ી અવધક શવ્તશાળી 
ઐવતહાવસક નાટક તરીકરે ‘સરેનટ જૉન’ તરેમના શ્રેષ્ઠતમ સજ ્મનનું પ્રવતવનવધતિ કરરે  
છરે. નાટકમાં સુવિખ્યાત ‘જૉન ઑફ આક્મ’ની ક્ા િણાઈ છરે. તરેનું સમગ્ 
આલરેખન અહીં્યાં એક બહાદુર, ર્ગરૂક, અંતજ્ા્મની અનરે જ રેની જીભ પર 
સાક્ષાત પ્રભુની િાણી ઊતરી આિી હો્ય એિી એક ્યુિાન વનભ્મ્ય સ્ત્રી તરીકરે 
્્યું છરે. બના્મડ્મ શૉએ તરેમની સમસત સાકહવત્યક કારકકદથીમાં અનરેક શવ્તશાળી 
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નારીચકરત્રો સર્યાાં છરે. પરંતુ કોઈ પણ સમ્્મ અવભનરેત્રી માટરે ‘જૉન ઑફ 
આક્મ’નું આ પાત્ર તખતા પર જીિી બતાિિું એક મહાન પડકારરૂપ છરે. 

‘Man and Superman’ : અવતશ્ય લાંબું પરંતુ અવતશ્ય વિનોદી એિું 
આ વિચારપ્રરેરક નાટક ‘મૅન ઍનડ સુપરમૅન’ રણાના અવભપ્રા્ય મુજબ શૉનું 
શ્રેષ્ઠ નાટક છરે. આમ તરેજસિી પરંતુ બીજી રીતરે અનરેક નબળાઈઓ ધરાિતાં 
પાત્રો આપસમાં કરેટલાક જકટલ મુદ્ાઓ ચચથી રહાં છરે. નાટકનો ્પલૉટ ખૂબ 
સીધો - સરળ છરે : જકૅ ટરેનર પરણ્યા િગર એકલો જીિિા  માંગરે છરે. સામરે ઍન 
વહાઇટકફલડ નામની સ્ત્રી તરેનરે લગ્નનાં બંધનમાં ફસાિિા ઉતસુક છરે. સ્ત્રી અનરે 
પુરુષ બંનરે િચચરે ખરેલાઈ રહરેલી લડતના આ પ્રહસનની ઉપલી સપાટી હરેઠળ એક 
જોરદાર કફલૉલૉફી કામ કરી રહી છરે જ રેમાં જીિનનો કોઈ અ ્્મ ખોળિાની 
મ્ામણ છરે! અલબતિ, બના્મડ્મ શૉના સમાજ અનરે પ્રકૃવત વિશરેના અવભપ્રા્યો 
સા્રે બધાં જ પાત્રો સંમત ન્ી ્તાં. ત્રીર્ અંકમાં ડૉન જુઆન અનરે ડરેવિલ 
િચચરે જબરદસત ચચા્મ છરેડા્ય છરે. કહરે છરે કરે રંગભૂવમના ઇવતહાસમાં બૌવદ્ધક 
સતરરે  આટલી હદરે છછંરેડી મૂકતો િાદવિિાદ અગાઉ ્્યારરે્ય રજૂ ન્ી ્્યો. 

‘Arms and the Man’ : બના્મડ્મ શૉનું સૌ્ી િધારરે  ર્ણીતું પ્રહસન. 
માનિપ્રકૃવતના દંભનરે વ્યંગ અનરે રમૂજ સા્રે ઉરાડા પાડતું આ નાટક િાસતિમાં 
્યુદ્ધની વનર્્મકતા પર ભાર મૂકરે છરે. આ નાટકનરે બના્મડ્મ શૉની પહરેલી વ્યાિસા-
વ્યક સફળતા ગણિામાં આિરે છરે. આ સંબંધમાં ર્યૉજ ્મ ઑરિરેલરે કહરેલું કરે બના્મ-
ડ્મ શૉ ર્યારરે  તરેમની લરેખનકારકકદથીની ટોચ પર હતા ત્યારરે  તરેમણરે આ નાટક 
લખરેલું. તરેનાં તમામ નાટકોમાં આ સૌ્ી િધારરે  વિનોદી કરે રમૂજી નાટક છરે. ટકૅ-
વનકલી તરેમાં એક પણ ઊણપ જોિા ન્ી મળતી. ઑરિરેલ કહરે છરે કરે ‘‘આ 
નાટકમાં શૉ માણસની મૂળભૂત નૈવતકતા સામરે સિાલ ઉઠાિરે છરે.’’ તરે અત્યંત 
ભારપૂિ્મક જણાિરે છરે કરે ‘‘સમગ્ નિી પરેઢીએ સપષ્પણરે સમજી લરેિાની જરૂર છરે 
કરે ્યુદ્ધ સહરેજ માત્ર પણ અદભુત રટના કરે રોમાંચક સાહસ ન્ી. કોઈ પણ 
ભોગરે ્યુદ્ધનો વિરોધ સૌ કોઈએ કરિો જ રહો.’’

આ નાટકની પ્ર્મ પ્રસતુવત 1894માં ઍિરેન્ૂય વ્્યરેટર ખાતરે ્્યરેલી અનરે 
નાટકનું પ્રકાશન 1898માં કરિામાં આિરેલું. નાટક પૂરંુ ્્યા બાદ પ્રરેક્ષકો એટલા 
બધા ખુશ ્ઈ ગ્યરેલા કરે તાળીઓના ગડગડાટ િચચરે શૉનરે અવભિાદન ઝીલિા 
ખાસ રંગમંચ પર માનભરેર બોલાિિામાં આિરેલા. શૉ ર્યારરે  મંચ પર્ી પ્રરેક્ષકો-
નો આનંદભ્યયો પ્રવતભાિ ઝીલી રહા હતા ત્યારરે  નાટ્યગૃહમાં્ી કોઈક અળિી-
તરાએ મોટર્ે ી નાટકનરે ઉતારી પાડતો અિાજ કરી શૉનરે અપમાવનત કરિાનો 
પ્ર્યાસ ક્યયો. શૉએ તરત તરેમની લાક્ષવણક હાજરજિાબી અદામાં એ પ્રરેક્ષક સામરે 
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જોઈનરે કહું, ‘‘My dear fellow, I quite agree with you, but what are 
we two against so many?’’ નાટ્યગૃહમાં ઉપવસ્ત બધા પ્રરેક્ષકો હસી 
પડ્ા અનરે શૉનરે શાબાશી આપતા હો્ય તરે રીતરે ફરી એક િાર તાળીઓ્ી 
િધાિી લીધા. પરેલો ટીકાખોર પ્રરેક્ષક નીચી મુંડીએ ચૂપચાપ નાટ્યગૃહ છોડી 
ગ્યો!

શૉનાં આ ઉપરાંતનાં કરેટલાંક અગત્યનાં નાટકોમાં ‘Caesar and 
Cleopatra’ (1901), ‘The Doctor’s Dilemma’ (1906), ‘The Apple 
Cart’ (1928), ‘Candida’ િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. બના્મડ્મ શૉ એક જ માત્ર 
એિા નાટ્યકાર છરે જ રેનરે 1925માં સાકહત્યનો નોબરેલ પુરસકાર અનરે 1938માં 
કફલમ ‘વપગમરેવલ્યન’ની પટક્ા માટરે ઑસકર એિૉડ્મ મળરેલો. બના્મડ્મ શૉનું મૃત્યુ 
94 િષ્મની ઉંમરરે  1950માં ્ ્યરેલું. વિખ્યાત વબ્કટશ સમીક્ષક વસકરલ જૉડરે સદગત 
બના્મડ્મ શૉનરે અંજવલ આપતાં લખ્યું છરે : ‘‘Shaw bacame for me a kind of 
God. I considered that he was not only the greatest English writer 
of his time but the greatest English writer of all time. Performanc-
es of his plays put me almost beside myself with intellectual ex-
citement.’’

ઑસકિ વાઇલડ (1854–1900) : 

 Oscar Wilde : ઑસકર િાઇલડ એક 
પ્રવસદ્ધ આઇકરશ લરેખક, કવિ અનરે ના-
ટ્યકાર હતો. 1880ના ગાળામાં સાકહ-
ત્યનાં તમામ સિરૂપો પર સફળતાપૂિ્મક 
હા્ અજમાવ્યા બાદ ઑસકર િાઇલડ 
1890 પહરેલાંના લંડનનો સૌ્ી િધારરે  
લોકવપ્ર્ય અનરે પ્રવતવષ્ઠત નાટ્યકાર બની 
ગ્યરેલો. િાઇલડનરે આજ રે તરેની વ્યંગ અનરે 
વિનોદ્ી ભરપૂર એકોવ્ત કરે કહરેિતો 
માટરે, તરેની એકમાત્ર નિલક્ા ‘‘The 
Picture of Dorian Gray’’ માટરે અનરે 
તરેનાં નાટકો માટરે દુવન્યાભરમાં ્યાદ 

કરિામાં આિરે છરે. ઑસકર િાઇલડરે શરૂઆતમાં પોતાનાં પહરેરિરેશ, જીિનશૈલી, 
ર્હરેર મંતવ્યો, ર્હરેર લખાણો િગરેરરે  દ્ારા વિ્ટૉકર્યન સમાજના ડહોળ અનરે 
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દંભ ઉરાડા પાડી તરેની ખૂબ ઉશકરેરણી કરી. ઑસકર િાઇલડનાં વિખ્યાત સફળ 
નાટકોમાં – ‘‘Lady Windermere’s Fan’’ (1892), ‘‘A Woman of No 
Importance’’(1893), ‘‘An Ideal Husband’’ (1898), અનરે ‘‘The Impor-
tance of Being Earnest’’ (1898)ની ગણના ્ા્ય છરે. 

િૉલટર પરેટર-વલવખત પુસતક ‘‘Studies in the History of the 
Renaissance’’ િાંચીનરે ઑસકર િાઇલડ ખૂબ પ્રભાવિત ્્યરેલો. પરેટરના કહરેિા 
પ્રમાણરે ‘‘સુંદરતા પ્રત્યરેની માણસની સમજ અનરે સંિરેદનશીલતા બીજી કોઈ પણ 
બાબત કરતાં િધુ સંસકારા્યરેલી હોિી જોઈએ. સા્ોસા્ જીિનની પ્રત્યરેક ક્ષણ 
એ સુંદરતાના અનુભિ્ી પકરપૂણ્મ બનિી જોઈએ.’’ તરેના્ી પ્રરેરાઈનરે તરેણરે 
સમાજમાં નીચલા સતરરે  રહરેલા િગ્મનરે ખૂબ આરાતો આ્પ્યા અનરે પોતાની બરા-
બરીના િગ્મનરે ભરપૂર રમૂજ પૂરી પાડી. કહરેિા્ય છરે કરે િૉલટર પરેટરના લખાણરે 
િાઇલડમાં કલા પ્રત્યરે છીછરો કરે ઉપરછલો કહી શકા્ય તરેિો ‘સમપ્મણભાિ’ 
જનમાિરેલો. િધુમાં રહૉન રવસકનનો પણ તરેના પર પ્રભાિ હતો જ રેણરે િાઇલડનરે 
તરેના જીિનમાં કોઈ વનવચિત હરેતુ કરે અ્્મ ખોળિા તરફ વિચારિાનરે પ્રરેકરત ક્યયો. 
રવસકનરે કહરેલું કરે ‘‘કલાની અગત્ય સમાજના ઉતકષ્મ માટરેના તરેના કુદરતી સામ-
થ્ય્મમાં રહરેલી છરે.’’ રવસકન પણ સુંદરતાનો પ્રશંસક હતો. પરંતુ સા્રે તરે એિું પણ 
માનતો હતો કરે ‘‘સુંદરતા સારાં નૈવતક કામો જોડરે સંકળા્યરેલી તરેમજ એ કદશામાં 
કામ કરિા્યોગ્ય હોિી જોઈએ’’.

તરેનાં શરૂઆતનાં બરે નાટકો ‘Vera of The Nihilists’ અનરે મરેલૉડ્રામા 
‘The Duchess of Padua’નરે જોઈતી સફળતા નહોતી મળી. પણ તરેમ છતાં 
રંગભૂવમમાં રસ લરેિાનું તરેણરે ચાલુ રાખરેલું. તરેમાં્ય ર્યારરે  તરેનરે પોતાના એ સામ-
થ્ય્મની ર્ણ ્ઈ કરે પદ્ની માફક તરે ગદ્ પર એટલું જ અસરકારક લખી શકરે 
છરે ત્યારરે  નાટકનાં સાકહત્યસિરૂપરે તરેના મગજનો બરાબરનો કબજો લઈ લીધો 
અનરે બાઇબલના પ્રસંગોમાં્ી – ‘સલૉમ’નરે લગતી િાતો અનરે કલપનાઓ્ી તરેનું 
મન ભરાઈ ગ્યું. ટૂકંા ગાળામાં તરેણરે ફ્રેનચ ભાષામાં ‘Salome’ નામનું એકાંકી 
લખી નાખ્યું. આ નાટક ટરેટ્રાક્મ હરેરૉડ એનટીપસની સાિકી પુત્રી સલૉમની અવત-
કરુણ ક્ાનરે ચોટદાર રીતરે આલરેખરે છરે. નાટકનાં કરહસ્મલસ ચાલુ ્્યાં જ રેમાં 
સલૉમનું મુખ્ય પાત્ર તરે સમ્યની મહાન અવભનરેત્રી સારા બન્મહાટ્મ ભજિતી 
હતી. પૂિ્મતૈ્યારી દરવમ્યાન જ નાટકની હિા એિી બંધાઈ કરે પૅકરસનાં અગ્ગ-
ણ્ય અખબારોએ તરેનરે ‘le great event’ કહીનરે ખૂબ ખ્યાવત અપાિી. પરંતુ 
કમનસીબરે તરેમાં બાઇબલના પ્રસંગો આલરેખા્યા હોિાના વિિાદનરે પગલરે લૉડ્મ 
ચરેમબરલીનરે નાટક ભજિિાની મંજૂરી જ ન આપી. સમીક્ષક વપટર રૅબીએ િા-
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ઇલડનાં નાટકો વિશરે લખતાં જણાિરેલું : ‘‘Wilde, with one eye on the 
dramatic genius of Ibsen, and the other on the commercial  com-
petition in London’s West End, targeted his audience with adroit 
precision.’’

1892માં પોતાની શરતો ઉપર તતકાલીન સમાજની કડક આલોચના કરતું 
નાટક ‘Lady Windermere’s Fan’ લખ્યું, જ રેની પહરેલી ભજિણી 1892માં 
લંડનના સરેનટ જ રેમસ વ્્યરેટરમાં સમાજના ઉચચ િગ્મના ચૂંટરેલા પ્રરેક્ષકોની વચક્ાર 
હાજરી િચચરે ્ઈ. નાટકમાં ઉપલી સપાટીએ રમવત્યાળ વિનોદ છરે પરંતુ 
ભીતરમાં બરબાદી કરે ઊ્લપા્લના ગવભ્મત સંકરેતો છરે. અહીં્યાં ઑસકર 
િાઇલડ એક પવતત સ્ત્રીનરે ઊંડી સહાનુભૂવત્ી જુએ છરે અનરે સામરે વિ્ટૉકર્યન 
સમાજની ભદ્ર સન્ારીઓની ‘‘તમારા સૌ કરતાં અમરે િધુ પવિત્ર’’ (holier 
than thou) જ રેિી દંભી માન્યતાનરે ર્હરેરમાં િખોડી કાઢરે છરે. અહીં્યાં િાઇલડ 
એિી પકરવસ્વતનું વનમા્મણ કરરે  છરે જ રેના્ી વિ્ટૉકર્યન સૌજન્યનાં નામરે ઉચચ-
િગથી્ય મકહલાઓનું ન્યુાં વચબાિલાપણં વ્ય્ત ્ા્ય છરે. િાઇલડનો ધારદાર વ્યંગ 
જુઓ : ‘‘Wicked women bother one. Good women bore one. That 
is the only difference between them.’’

1895માં િાઇલડનું છરેલું નાટક ‘The Importance of Being Earnest’ 
ફરી એક િાર ઓળખની અદલબદલ પર આધાકરત હતું. નાટકનાં બરે મુખ્ય 
પાત્રો શહરેરમાં અનરે ગામડામાં જતી-આિતી િખતરે પોતાની અસલી ઓળખનરે 
િારાફરતી બદલી નાખરે છરે. આ પાછળની લાલચ એક જ છરે : વિ્ટૉકર્યન 
્યુગના રૂકઢચુસત નૈવતક ધારાધોરણો્ી છુટકારો! િાઇલડનાં અગાઉનાં પ્રહસનો-
નરે મુકાબલરે આ નાટક પ્રમાણમાં હળિું છરે. ‘Earnest’નરે િાઇલડનું ‘માસટરપીસ’ 
સજ ્મન ગણિામાં આિરે છરે. 1894 પછીની િાઇલડની કલાતમક પકરપ્િતાનું એ 
ફળ છરે. સૌપહરેલાં આ નાટક 1895માં લંડનના સરેનટ જ રેમસ વ્્યરેટરમાં ભજિા-
્યરેલું. વ્્યરેટરના ઍ્ટર-મૅનરેજર ર્યૉજ ્મ ઍલરે્ઝાંડરની સંગા્માં રહીનરે િાઇલડરે 
નાટકનરે િધુ અસરકારક બનાિિા તરેના પ્રત્યરેક સંિાદ, પ્રત્યરેક દૃશ્યનરે ફરી ફરીનરે 
લખી આપરેલાં. વિ્ટૉકર્યન કાળ િીતી ગ્યાના ્ોડા િખત પછીના સમાજનું 
તરેણરે ચોકસાઈપૂિ્મક વનરૂપણ કરરેલું જ રેમાં તરેની વ્યંગ્યસભર ઠરેકડી પણ સામરેલ 
હતી. નાટક ‘Earnest’ નરે પ્રરેક્ષકો તરેમજ વિિરેચકો તરફ્ી અભૂતપૂિ્મ આિકાર 
મળો. િાઇલડનાં અત્યાર સુધીનાં સજ ્મનોમાં્ી સિ્મશ્રેષ્ઠ એિા આ નાટકની 
તતકાળ સફળતાએ એક નાટ્યકાર તરીકરેની તરેની પ્રવતષ્ઠાનરે ટોચ પર મૂકી આપી. 
તરેનું આ નાટક તરેના સિા્મવધક લોકવપ્ર્ય નાટક તરીકરે વિશ્વભરમાં ખ્યાવત પામ્યું.
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‘Importance of being earnest’ લખતી િખતરે િાઇલડ બરાબર ર્ણતો 
હતો કરે તરેની કાબરેવલ્યત તરેનરે દગો નહીં દરે. પ્ર્મ પ્ર્યોગ પૂિવે કોઈકરે િાઇલડનરે 
પૂ્છું કરે તમરે ધારો છો કરે તમારંુ નાટક સફળ જશરે? તરેના જિાબમાં િાઇલડરે 
કહરેલું : ‘‘My dear fellow, the play is a success. The only question is 
whether the audience will be success!’’ અનરે પ્રરેક્ષકોએ નાટકનરે ખરરેખર 
વબરદાવ્યું. 1939માં રહૉન વગલગુડ દ્ારા લંડનમાં અનરે પછી્ી 1947માં 
ન્યૂ્યૉક્મમાં ભજિા્યું. આ નાટકની સમીક્ષા કરતાં સમીક્ષક ઍટકકનસનરે કહરેલું : 
‘‘hard, lucid, metallic, artifice – very modern in materials despite 
the age of tradition.’’ િાઇલડ ર્યારરે  આ નાટકના લંડન સટરેજ પરના લગાતાર 
સફળ પ્ર્યોગોનરે કારણરે કીવત્મ અનરે સમૃવદ્ધનાં વશખરરે  હતો ત્યારરે  તરેણરે મારકવિસ 
્િીનસબૅરી ઉપર માનહાવનનો મુકદ્મો ઠોકી દીધો. આ ્િીનસબૅરી િાઇલડના 
સર્તી્ય પ્રરેમી લૉડ્મ આલફ્રેડ ડગલાસનો વપતા હતો. મુકદ્મા દરવમ્યાન એિા 
એિા પુરાિા બહાર આવ્યા કરે જ રેનરે પગલરે માનહાવનનો આરોપ પડતો મૂકી 
િાઇલડનરે ખુદનરે સર્તી્ય સંબંધો રાખિા બદલ ધરપકડનો સામનો કરિાનો 
આવ્યો. િાઇલડ ગુનરેગાર પુરિાર ્્યો અનરે તરેનરે બરે િષ્મની જ રેલની સર્ ્ઈ. 

1897માં િાઇલડરે તરેના જ રેલના અનુભિો પર્ી એક નાટક લખ્ંુય ‘De 
Profundis’, જ રે 1905માં પ્રકાવશત ્્યું. ‘De Profundis’માં ઑસકર િાઇલડ 
તરેની ધિસત ્ઈ ગ્યરેલી કારકકદથી પર પાછળ નજર નાખતાં કહરે છરે : ‘‘મનરે 
સંતોષ છરે કરે કલાસાકહત્યનાં ક્ષરેત્રરે સૌ્ી િધારરે  હરેતુલક્ષી તરીકરે ર્ણીતાં એિા 
નાટ્યસિરૂપનરે મેં મારા લરેખનમાં પસંદ ક્યુાં અનરે કવિતા કરે સૉનરેટની માફક તરેનરે 
પણ મારી વ્યવ્તગત અવભવ્યવ્તનું પ્રમુખ માધ્યમ બનાવ્યું; સા્ોસા્ તરેનો 
ક્ષરેત્રવિસતાર પણ ક્યયો અનરે તરેના પાત્રાલરેખનનરે સમૃદ્ધ બનાવ્યું.’’ કરેદીની બંધના-
િસ્ામાં તરેના સા્ીવમત્રોનરે ઉદ્ રેશીનરે લખા્યરેલા તરેના કરેટલાક પત્રોમાં તરેની 
અગાઉની ઉપલકક્યા આનંદની કફલૉસોફી્ી વિપરીત એિા ગંભીર આધ્યા-
વતમક અનુભિની ઝાંખી અનુભિા્ય છરે. 

1898માં લખા્યરેલ ‘An Ideal Husband’ એક રાજકી્ય નાટક છરે. 
િાઇલડ ર્યારરે  દીિાનખંડ છોડીનરે બીર્ પકરિરેશમાં નાટક સજ ્મિાનો પ્ર્યાસ કરરે  
છરે ત્યારરે  બહુધા સફળ ્તો ન્ી. ઇંગલૅનડની પારંપકરક રંગભૂવમ પર િાઇલડના 
વિષ્યો તરેના સમ્ય્ી રણા આગળ હતા. કારણ કરે તરે ખુદ વિ્ટૉકર્યન સમાજનાં 
ચોખવલ્યાં મૂલ્યો અનરે લક્ષણો્ી સાિ મુ્ત હતો. તરેના વિચારોમાં બહુ ઊંડાણ 
નહોતું પરંતુ આ વિચાર પ્રત્યરેનું તરેનું ખેંચાણ નાટકમાં આિતા િાતા્મલાપનરે મદદ 
મળી રહરે તરે હરેતુ્ી નહીં પણ ફ્ત એક આકષ્મક બળ તરીકરે જ મહત્િ ધરાિતું 
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હતું. ‘An Ideal Husband’ના એક પાત્ર પાસરે  િાઇલડરે બોલાિરાવ્યું છરે : ‘‘All 
thought is immoral. Its very essence is destruction. If you think of 
anything, you will kill it. Nothing survives being thought of.’’

તરેમ છતાં િાઇલડનાં નાટકો બાબતરે એક ટીકા િારંિાર ્ઈ છરે કરે મહત્િા-
કાંક્ષી પ્રહસનોમાં પણ િાઇલડની ્પલૉટ-રચના અંતરા્યરૂપ બનરે છરે. સમસ્યાપ્ર-
ધાન નાટકોમાં તરેના ્પલૉટ ્યંત્રિત્, ઉપરછલા અ્િા મારીમચડીનરે બનાિરેલા 
જણા્ય છરે. અનરે એટલા જ માટરે તરે ‘The Importance of Being Earnest’ 
જ રેિા ચોખખા પ્રહસનમાં બીર્નરે મુકાબલરે િધારરે  સફળ નીિડરે છરે. આ નાટક 
માટરે નાટ્યસમીક્ષક બનસ્મ મરેનટલ કહરે છરે કરે એક નાટ્યસિરૂપ તરીકરે ‘ફારસ’ 
(Farce) એકદમ વનરાળી ખાવસ્યતો ધરાિરે છરે. ફારસમાં બધું જ માનિા કરે 
સિીકારિા્યોગ્ય હો્ય એ જરૂરી ન્ી. ફારસ પ્રકારનાં નાટકોમાં ગણતરીપૂિ્મક-
નો લાગતો ્પલૉટ િખોડિાલા્યક નહીં, પણ આિકારદા્યક ગણિો જોઈએ.... 
Wilde has succeeded in turning flippancy into a fine art.’’

િાઇલડરે વબ્કટશ સમાજનું જ રે આલોચનાતમક વચત્ર આલરેખ્યું એ તરેની પહરેલાં 
ફ્ત બના્મડ્મ શૉએ આલરેખરેલું. સાકહત્યના ઇવતહાસકારોએ કહરેલું કરે િાઇલડનાં 
સમસ્યાપ્રધાન નાટકો (problem plays) અગાઉના ડ્ૂમા અનરે ઑવગ્યરની 
્યાદ અપાિરે છરે. માત્ર દીિાનખંડમાં આકાર લરેતાં પ્રહસનો પરની તરેની અસાધા-
રણ હ્ોટીના મુદ્ા પર જ ઑસકર િાઇલડ પરેલા બરે નાટ્યકારો્ી જુદો તરી 
આિરે છરે. કરેટલાક સમીક્ષકોના અવભપ્રા્ય પ્રમાણરે તરેનાં નાટકોમાં હળિાશ અનરે 
તાજગીભ્યયો વિનોદ અચૂક જોિા મળરે છરે પણ કમભાગ્યરે તરેનરે મજબૂત પાત્રાલરે-
ખનો અનરે ચુસત નાટ્યગૂં્ણીનો જોઈતો ટરેકો મળતો ન્ી.

બરે િષ્મની કરેદમાં્ી છૂટ્યા બાદ તરત જ િાઇલડ ફ્ાનસ જતો રહો અનરે 
ફરી ્્યારરે્ય આ્યલૅ્મનડ કરે વબ્ટન પાછો ન ફ્યયો. ત્યાં આગળ તરેણરે 1898માં 
જ રેલમાં વિતાિરેલી વજદંગીના કપરા કાળનરે આલરેખતું છરેલું દીર્મકાવ્ય ‘The 
Ballad of Reading Gaol’ રચ્યું. છરેલરે છરેલરે િાઇલડરે તરેનાં નાટકો ‘An Ideal 
Husband’ અનરે ‘The Importance of Being Earnest’ની સુધારાિધારા 
સા્રેની નિી આિૃવતિઓ પ્રકાવશત કરિામાં રસ લીધો પરંતુ ત્યાર બાદ આગળ 
કશું જ નિું લખિાની સાફ અવનચછા દશા્મિતાં તરેણરે કહું કરે ‘‘I can write, but 
have lost the joy of writing.’’ તરેની પાસરે જ રે કંઈ રહીસહી રકમ હતી એ 
તરેણરે દારૂ પીિા પાછળ ખચથી નાખી અનરે નશા અનરે વનરાશાની દશામાં આમતરેમ 
ભટકતો રહો. ફ્ત 46 િષ્મની ્યુિા િ્યરે ઑસકર િાઇલડ વનધ્મન-કંગાલ-હતાશ 
દશામાં મૃત્યુ પામ્યો.
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તરેના મૃત્યુ બાદ એક સમ્્મ નાટ્યકાર તરીકરે વિવિધ વનષણાતો તરફ્ી તરેનરે 
અપા્યરેલ અંજવલઓ તરેની માનભરેર પ્રવતષ્ઠાની સૂચક છરે. વબ્કટશ રંગભૂવમના આદ-
રપાત્ર સમીક્ષક વિવલ્યમ આચ્મરના કહરેિા પ્રમાણરે ‘‘Wilde became the most 
exquisite stylist that had written for the stage since Congreve.’’ આ જ 
િાત બીર્ એક વિિરેચકરે પોતાની શૈલીમાં કહી, ‘‘His light, elegant comedies 
were unsurpassed in wit and epigrammatic brilliance since Sheridan.’’

George Bernand Shaw’s ‘Pygmalion’

George Bernard Shaw’s ‘Arms and the Man’
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Oscar Wilde’s ‘The Importance of Being Earnest’

J. M. Synge’s ‘The Playboy of the Western World’
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Sean Ocasey’s ‘Juno and the Paycock’

W. B. Yeat’s ‘The Death of Cuchulain’
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ર્ણ આઇરિશ નાટ્યકાિો :

આઇકરશ નાટ્યલરેખનનો એકાએક ્્યરેલો ઉદ્ય એ 19મી સદીની 
આધુવનક રંગભૂવમના વિકાસનું સૌ્ી િધારરે  ધ્યાન ખેંચતું પાસું છરે. 19મી સદીના 
છરેલા દસકા સુધી વિશ્વરંગભૂવમ પર આ્યલૅ્મનડનું કોઈ જ પ્રદાન નહોતું. રાષ્ ્ર-
િાદના પ્રવતભાિ રૂપરે ર્ગરેલી સંિરેદનાઓએ દુવન્યાનરે ન કરેિળ કુદરતી અવભન્ય 
અનરે સુરીલા સંિાદો સા્રેની ‘Abbey Theatre’ નામરે પ્રા્યોવગક અનરે કલપના-
શીલ રરેપટ્મરી નાટક કંપની આપી પરંતુ એક એક્ી ચકડ્યાતાં ‘માસટરપીસ’ 
નાટકો આ્પ્યાં. આ્યલૅ્મનડનું ્યોગદાન જ રેટલું આકવસમક અનરે તિકરત હતું એટલું 
જ સમ્યસરનું હતું. ્યુરોપમાં િાસતિિાદનું સ્ાન ટોચ પર હતું. પરંતુ તરેની 
ચોક્સ પ્રકારની નાટ્યગૂં્ણી અનરે સમ્ય સા્રે નિી પ્રરેરણા અનરે ઉતસાહ જગ-
િિામાં વનષફળ નીિડરેલા તરેના આત્યંવતક અવભગમરે 1890 બાદ મરેટરવલંક અનરે 
રૉસટાનડ જ રેિા લરેખકોનરે રંગદશથી બળિો કરિા ઉશકરેરી મૂ્્યા. પકરણામરે નિી 
સદીના પ્ર્મ દસકા્ી જ િાસતિિાદી શૈલી તરેની પકડ ગુમાિિા લાગી. આિા 
સમ્યરે આ્યલૅ્મનડના નાટ્યલરેખકોએ િાસતિિાદ અનરે રંગદશથીિાદનાં શ્રેષ્ઠ લક્ષ-
ણોનરે સં્યોજીનરે નિરેસર્ી નાટકો લખિાના પ્ર્યાસો ક્યા્મ. આ નિા લરેખકોમાં 
શ્રેષ્ઠ રીતરે બહાર આવ્યો જ રે. એમ. વસનજ અનરે સા્રે બીર્ - રહૉન ઑ’કરેસી 
અનરે વિવલ્યમ બટલર ્યીટસ.

જરે. એમ. શ્સનજ (1871–1909) : 

 John Millington Synge : સૈદ્ધાંવતક રીતરે 
વસનજ રંગદશથીિાદનો પક્ષકાર હતો. તરેની 
છરેલી કરુણાવનતકા ‘Deirdre of the 
Sorrows’ આઇકરશ રંગદશથી (રોમૅવનટક) 
નાટકોમાં એક મહાન નાટક ગણા્ય છરે. પરંતુ 
જોતજોતામાં તરેની સજ ્મક-સંિરેદના સામાન્ય 
સતરનાં લોકોનાં જીિન સા્રે તાદાતમ્ય 
સાધિામાં સફળ ્ઈ અનરે ફલસિરૂપરે તરેણરે 
િાસતવિકતા અનરે કલપનાનાં વમશ્ણ સમાં 
અદભુત નાટકો લખ્યાં.

વસનજ છએક જ રેટલી ્યુરોવપ્યન ભાષાઓ ર્ણતો હતો. રરે વસન તરેના 
ગમતા લરેખકોમાંનો એક હતો. 1899માં મહાન કવિ વિવલ્યમ બટલર ્યીટસરે 
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તરેની શવ્ત પારખી અનરે વસનજનરે પૅકરસ્ી આ્યલૅ્મનડ પરત આિિાનું સૂચન 
ક્યુાં. આખરરે  તરે આ્યલૅ્મનડના પવચિમ કાંઠરે આિરેલ ઍરન ટાપુઓ પર રહરેિા 
આવ્યો અનરે ત્યાંના સ્ાવનક આકદિાસીઓની અત્યંત પ્રા્વમક જીિનશૈલી અનરે 
લોકબોલી્ી સારો એિો પ્રભાવિત ્્યો. એ પ્રર્નું જમીન અનરે સમુદ્ર સા્રે 
સંકળા્યરેલ શ્મ અનરે સંરષ્મભ્યુાં સાદું િાસતવિક જીિન વસનજ રે પ્રત્યક્ષ વનહાળું. 
તરેઓની જીિનશૈલી અનરે આસપાસનાં િાતાિરણમાં વસનજનરે રોમૅવનટક દૃવષ્-
કોણ જોિા મળો તરેમજ તરેમની લોકબોલીમાં તરેનરે કાવ્યતિ નજરરે  ચડ્ું. વસનજના 
આ પ્રત્યક્ષ અનુભિરે આઇકરશ સાકહત્યનરે મોટો ફા્યદો કરાવ્યો. જ રે. એમ. 
વસનજ સિ્મપ્ર્મ અગ્ગણ્ય આઇકરશ નાટ્યકાર તરીકરે બહાર આવ્યો.

વસનજ રે તરેના મહાન પ્રહસન ‘The Playboy of the Western World’ની 
પ્રસતાિનામાં તરેના ઊજળા ભવિષ્ય વિશરે લખ્યું છરે. બધી જ કલાઓમાં પરસપર 
સંકલન, સમાનતા અનરે સહ્યોગ રહરેલાં છરે. અનરે આમાં સૌ્ી િધારરે  સહ્યોગ 
તરેનરે તરેના સાદા ભોળા પડોશી આકદિાસીઓ પાસરે્ી સાંપડ્ો. વસનજનરે મન 
શહરેરોમાં રચાતું આધુવનક સાકહત્ય સંતોષકારક નહોતું. એક બાજુ આ શહરેરી 
સાકહત્યકારોએ સામાન્ય િાચકો માટરે પારકંુ, પરા્યું, અર્ણ્યું લાગરે એિું 
સાકહત્ય સર્યુાં અનરે બીજી બાજુ ઝોલા અનરે ઇબસનનું કફક્ા અનરે વનસતરેજ 
શબદોમાં રચા્યરેલ આનંદ-ઉતસાહ િગરનું િાસતિિાદી નાટ્યસાકહત્ય પ્રવસદ્ધ 
્્યું. વસનજ રે જણાવ્યું કરે ‘‘રંગમંચ પર િાસતવિકતા દશા્મિિી એકદમ જરૂરી છરે 
પરંતુ સા્રે સા્રે આનંદ પણ એટલો જ જરૂરી છરે.’’

િાસતવિક આલરેખનનું પ્રાકૃવતક અનરે ઉચચતમ પાસું એ હતું કરે એક સજ ્મક 
તરીકરે તરેમાં કલાતમક તૃવતિનો અનુભિ ્તો હતો. કોઈ પણ સારા નાટકની 
ભાષા એિી હોિી જોઈએ જ રેમાં અખરોટ કરે સફરજન જ રેિી કુદરતી સુગંધ 
ભળરેલી હો્ય! વસનજનરે લાગ્યું કરે ‘‘આ્યલૅ્મનડમાં હજુ સામાન્ય પ્રરેક્ષકોમાં ભરપૂર 
કલપનાશવ્ત ટકી રહી છરે. જ રે કોઈ લખિામાં રુવચ ધરાિરે છરે તરેમનરે માટરે સહજ 
પ્રાકૃવતક જનજીિન ઉમળકાભ્યુાં આમંત્રણ પાઠિરે છરે. કમનસીબરે દૂર દકર્યાકાંઠરે 
િસતા આકદિાસીઓનું સાદું પ્રા્વમક જીિન નગરિાસીઓનરે મન ભુલાઈ ગ્યું 
છરે. િાિણી નરે લણણી કરેિળ સમૃવતશરેષ રહી ગ્યાં છરે. રાસની જગ્યાએ ઈંટો 
આિી ગઈ છરે અનરે ખરેતરોની જગ્યાએ મહોલાઓ વિકસી ગ્યા છરે.’’

્યીટસરે તરેના આ લરેખકવમત્ર માટરે લખરેલું, ‘‘He favoured all that has 
edge, all that is salt in the mouth, all that is rough to the hand, all 
that heightens the emotions by contest, all that stings into life the 
sense of tragedy.’’ ત્યાર પછી એક ઋવષની અદા્ી ઉમરેરતાં ્યીટસ લખરે છરે, 
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‘‘The food of the spiritual-minded is sweet, Indian scripture says, 
but passionate minds love bitter food.’’ વસનજના હરીફો તરેનરે જ રે રીતરે 
િખોડરે છરે એ પ્રકારનો તરે િાંકદરેખો નહોતો. તરેના લખાણમાં વબનલાગણીશીલ 
કરુણા જોિા મળરે છરે. પરંતુ સા્રે સા્રે કટતુા અનરે વનભ્ા્મનત મનોદશા પણ તરેના 
સાકહત્યમાં સતત ડોકા્યા કરરે  છરે. અલબતિ ઇબસન વિરુદ્ધમાં પોતાનો પ્રવતભાિ 
આપતા વસનજ કહરે છરે, ‘‘આજકાલ ઢગંધડા િગરની કરેટલી્ય સમસ્યાઓના 
ઉકરેલ નાટ્યગૃહોમાં ઉપલબધ છરે! ’’

વસનજ માટરે જીિન સિ્યં એક સમસ્યા હતી. તરેણરે તરેના્ી નાસી છૂટિાના 
પ્ર્યાસો ક્યા્મ. પ્રકૃવતની રંગદશથી ચરેતના તરફ પાછા ફરિાના પ્ર્યાસો, જ રે િાસત-
િમાં 19મી સદીની રટના હતી. પરંતુ તરે પોતાની ઉદાસ પ્રકૃવત્ી મુ્ત ્ઈ 
શ્્યો નહીં જ રેના િડરે તરેણરે જીિનનરે વનહાળું. તરેના પહરેલા એકપાત્રી્ય નાટક ‘In 
the Shadow of the Glen’માં વસનજ રે એક ્યુિાન ખરેડતૂ સ્ત્રીના અશાંત 
લગ્નજીિનનું બહુ ગંભીર અનરે સં્યવમત વચત્ર આલરેખ્યું છરે જ રે સ્ત્રીનરે તરેના 
અકડ્યલ પવતએ રર બહાર હાંકી કાઢી છરે. ‘Riders to the Sea’ અનરે ‘Deirdre 
of the Sorrows’ એ બંનરે પૂણ્મસિરૂપ ધરાિતી મહાન કરુણાવનતકાઓ છરે. ‘The 
Well of Saints’ આતમિંચના દ્ારા સિબચાિ કરતા રહરેિાની માણસર્તની 
જરૂકર્યાત પર વ્યંગ કરરે  છરે. ‘The Playboy of the Western World’માં 
ચરેતનિંતું હાસ્ય હોિા છતાં તરેમાં ભ્મવનરસન ્્યાની છાંટ િતા્મ્ય છરે. પ્રકૃવત 
તરફ રુસો જ રેિો લગાિ હોિા છતાં વસનજ આકદિાસીઓની માફક પ્રકૃવતનો 
ભલોભોળો ઉપાસક નહોતો. ‘Riders to the Sea’માં તરેણરે વનષ્ઠરુ કુદરત સા્રે 
બા્ ભીડતા સામાન્ય માનિીના સંરષ્મની નોંધ લીધી. તરેના વિચારશીલ પ્રિાસ-
ની નોંધપો્ીમાં પણ તરેણરે ગરીબોની ્યાતનાઓ અનરે કઠણાઈઓ વિશરે લખ્યું. 
‘The Tinker’s Wedding’માં તરેણરે આિડત િગરના તરેમજ દારૂકડ્યા આઇકરશ 
ચકરત્રોનરે આલરેખ્યાં.

વસનજ િાસતિિાદી નજર ધરાિનાર કવિ હતો. અ્િા બીર્ શબદોમાં, 
સામાન્ય ધાતુનરે સોનામાં પલટાિી શકનાર કવિતિશવ્ત ધરાિતો િાસતિિાદી 
સજ ્મક હતો. આઝાદી માટરેનો સંરષ્મ કરતા આઇકરશ  દરેશભ્તો વસનજનાં 
કરેટલાંક લખાણો્ી એટલા બધા ઉશકરેરાઈ ગ્યા કરે તરેના ધારદાર વ્યંગનરે પામી 
શકિામાં વનષફળ નીિડ્ા અનરે તરેમનાં રાષ્ ્રી્ય ધ્યરે્યનરે હાવન પહોંચાડિાનો 
તરેમજ તરેમની લડતનરે અપજશ અપાવ્યાનો ગંભીર આરોપ વસનજ પર ઝીંકી 
દીધો. ‘In the Shadow of the Glen’ નાટકમાં આઇકરશ સ્ત્રીતિનું અપમાન 
કરિામાં આવ્યું છરે કહીનરે તરેનો પણ વિરોધ ક્યયો. ‘The Playboy of the 
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Western World’ નાટક પણ દરેશની માનહાવન કરરે  છરે એિો આક્ષરેપ કરીનરે તરેના 
શરૂઆતના પ્ર્યોગોમાં તોફાનો કરાવ્યાં. આ પ્રકારની ટીકાઓ અનરે આરોપોએ 
વસનજ જ રેિા વજવન્યસની સજ ્મનશવ્તનરે બહુ મોટુ ંનુકસાન પહોંચાડ્ું. 1903્ી 
1909 સુધીના અત્યંત ટૂકંા ગાળા પૂરતો તરે સજ ્મનશીલ રહો અનરે 38મા િષવે 
તો તરેનું અિસાન ્ઈ ગ્યું.

વસનજનાં છ્યરે નાટકો ્યાદગાર છરે. છતાં્ય તરેમાં્ી ‘Riders to the Sea’નરે 
સિાાંગસંપૂણ્મ નાટ્યકૃવત ગણિામાં આિરે છરે. નાટ્યસાકહત્યમાં એકાંકી સિરૂપનું 
પણ તરે એક સિ્મશ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છરે. આ નાટકની તીવ્ર અસર તરેમાં દશા્મિરેલ 
અત્યંત સાદગી ત્ા તરેની રનીભૂત બાંધણીનરે કારણરે છરે. પ્રારબધ દ્ારા ઉતપ્રરેકરત 
તરેનું સમગ્ િાતાિરણ નાટકનાં મુખ્ય વિચારિસતુનરે આબરેહૂબ વ્ય્ત કરરે  છરે. આ 
નાટકનો પ્રભાિ એટલો જબરદસત છરે કરે આ્યલૅ્મનડના નાટ્યસાકહત્યમાં તરેની 
સહરેજ પણ અિગણના ્ઈ શકરે તરેમ ન્ી. બરેવલજ્યમના પ્રતીકિાદી નાટ્યકાર 
મરેટરવલંકનરે પણ વસનજના આ નાટકરે સખત રીતરે પ્રભાવિત કરરેલો. િાસતિમાં તો 
આ નાનકડાં હૃદ્યસપશથી નાટક દ્ારા મરેટરવલંકના ‘static drama’ના રિાંવતકારી 
વિચારનરે માન્યતા મળરે છરે. નાટકમાં રજૂ ્્યરેલી વિપદા પ્રત્યક્ષ રંગમંચ પર 
દશા્મિિામાં ન્ી આિી; પરંતુ પાશ્વ્મભૂમાં બની ગ્યાનો માત્ર ઉલરેખ કરિામાં 
આિરે છરે અનરે તરે અ્્મમાં આ નાટક ‘statis’ (વસ્રતા)નું પ્રવતવનવધતિ કરરે  છરે તરેમ 
કહી શકા્ય. વિપદા આિી રહી હોિાની અગમચરેતી, કાગના ડોળરે આરાતજનક 
સમાચારની પ્રતીક્ષા, અનરે અંતમાં એ હૃદ્યવિદારક સમાચાર ઝીલનારી રરડી 
ઓરત મૌ્યા્મ િગરેરરે  રટકો નાટકનરે ચરમવબંદુએ પહોંચાડિામાં જિાબદાર બનરે 
છરે. કરેટલાક સમીક્ષકોએ તો એમ પણ કહું છરે કરે ‘‘..here we have drama 
without plot.’’

ર્યાં સુધી સંરષ્મનો સિાલ છરે ત્યાં સુધી – માણસના સાગર સા્રેના સંરષ્મ 
વસિા્ય – માત્ર તરેના્ી પડતી અસરનરે જ દશા્મિિામાં આિી છરે અનરે આમ 
લરેખકરે નાટ્યાતમક સત્િ તરીકરે સફળતાપૂિ્મક ‘ટરેનશન’નરે પ્ર્યોર્યું છરે. જોકરે 
આના્ી એ પુરિાર ન્ી ્તું કરે વસનજની આ તરકીબ અન્ય નાટકોમાં પણ 
વનવચિતપણરે ઉપકારક નીિડરે. વિવલ્યમ બટલર ્યીટસ લખરે છરે કરે ‘‘Riders to 
the Sea’ represents the triumph of a very personal sensibility and 
of a disciplined talent given to few who have served the theatre in 
any style or period. Although an artist of limited scope, Synge was 
touched with greatness; ‘Riders to the Sea’ is pervaded with that 
greatness.’’
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સીન ઑ’કરેસી (1884–1964) : 

 Sean O’Casey : સીન ઑ’કરેસી ભ્યંકર 
ગરીબાઈમાં ઊછરરેલો. તરેર િષ્મની નાની 
િ્ય્ી તરેનરે ભણિાનું છોડી મજૂરી 
કરિાની ફરજ પડરેલી. જીિનવનિા્મહ માટરે 
તરેનરે ર્ત ર્તનાં શ્મકા્યયો કરિાં પડરેલાં. 
પરંતુ અનરેક પ્રકારના કડિા અનુભિો 
છતાં તરેના ઉતસાહ અનરે લગનમાં સહરેજ 
પણ ઊણપ નહોતી આિી. વ્યવ્તગત તરે 
પારાિાર વનરાશ હતો; પરંતુ ભીતરમાં 
વનરંતર ચાલતા વિચારમં્નનરે કારણરે 
તરેની વનરાશા વ્યવ્તગત ન રહરેતાં 

સામાવજક, સિ્મવ્યાપી બની ગ્યરેલી. અગાઉના અનરેક દાશ્મવનકોની માફક 
ઑ’કરેસી પણ સંગકઠત ધમ્મનો કટ્ર વિરોધી હતો. ખાસ કરીનરે રૉમન કૅ્વલક 
ચચ્મ પર તરેણરે બહુ આકરા પ્રહારો કરરેલા. 1913માં તરેણરે ડવબલનની િાહનવ્યિ-
હારની રાષ્ ્રવ્યાપી હડતાળમાં ભાગ લીધરેલો. માક્મસના િગ્મસંરષ્મની વ્્યરીની 
દૃવષ્એ જ નહીં પણ નજર સમક્ષ ચોખખરે ચોખખી દરેખાતી િાસતવિકતા – દારુણ 
ગરીબી અનરે અસમાનતા – ઑ’કરેસીનરે હચમચાિી ગઈ. એટલી હદ સુધી કરે 
આઇકરશ સિતંત્રતા કરે રાષ્ ્રિાદની ચળિળ કરતાં પણ િધારરે  તરેનરે માટરે સાધારણ 
માણસના જીિનવનિા્મહ માટરેનો કાવતલ સંરષ્મ તાકીદનો મુદ્ો બની રહો. િગ્મ-
સંરષ્મ્ી સભાન એિા શ્મજીિી ઑ’કરેસીનું કોણ ર્ણરે ્્યારરે , કઈ ક્ષણરે એક 
કલાકારમાં, એક સજ ્મકમાં રૂપાંતર ્ઈ ગ્યું.

કહરેિા્ય છરે કરે એ જમાનામાં પ્રત્યરેક ્યુિાન આઇકરશ નાટ્યકારનું એિું 
સિ્પન રહરેલું કરે ‘‘Heaven would some day drop the mantle of Synge 
on his shoulders!’’ શરૂ શરૂમાં કરેટલાંક અિરેતન પ્રકારનાં નાટકો લખિાના 
અનુભિ બાદ ઑ’કરેસીનરે લાગ્યું કરે દુવન્યામાં આજ કદન લગી તરેણરે જ રે કંઈ જો્યું, 
સાંભળું, અનુભવ્યું અનરે વિચા્યુાં તરેનરે ધારદાર રીતરે વ્ય્ત કરિા માટરે તરેની પાસરે 
રંગભૂવમ જ એકમાત્ર સિ્મશ્રેષ્ઠ માધ્યમ છરે. લંડનના ‘Abby Theatre’માં ર્યારરે  
સૌપ્ર્મ િાર સીન ઑ‘કરેસીનરે નાટક લખિા આમંત્રણ અપા્યું ત્યારરે  રણાબધા-
નું એિું માનિું હતું કરે તરેના સંચાલકોનરે તરેનામાં વસનજનાં કોઈક લક્ષણો જોિા 
મળાં હશરે! કારણ કરે જ રે. એમ. વસનજ એ કાળરે સફળ નાટ્યકારનો સિયોચચ અનરે 
સિ્મમાન્ય માપદંડ બની ચૂકરેલો. અલબતિ અગાઉના લાંબા સંરષ્મનરે પગલરે 
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ઑ’કરેસીની પ્રગવત અત્યંત ધીમી અનરે અકળાિી દરેનારી હતી. એબી વ્્યરેટરરે  
ર્યારરે  1923માં તરેનું  પહરેલું નાટક ‘The Shadow of a Gunman’ ભજિિાનું 
હા્ પર લીધું ત્યારરે  જ ઑ’કરેસી ચાલીસ િષ્મનો  ્ઈ ગ્યરેલો. રાષ્ ્રિાદના 
હિાઈ આદશ્મ પર આધાકરત આ એક કરુણ નાટક હતું જ રેમાં કહરેિાતા બળિા-
ખોરોના ઉપરછલા વિચારોનરે કહંમતપૂિ્મક ઉરાડા પાડિામાં આિરેલા.

ઑ’કરેસીએ તરેનાં શ્રેષ્ઠ નાટકો ‘Juno and the Paycock’ અનરે ‘The 
Plough and the Stars’ લખ્યાં ત્યારરે  તરે પોતાના પકરિારનરે જીિતું રાખિા ગમરે 
તરેટલી હાડમારીઓ િચચરે પણ સંરષ્મ કરતી તરેની માનરે, ભાઈની ગંભીર માંદગીનરે 
કરે બહરેનના અકાળ મૃત્યુનરે ભૂલ્યો નહોતો. એટલરે જ ઑ’કરેસીનું દૃઢપણરે માનિું 
હતું કરે ‘‘કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ અસરકારક નાટક લખિાનો મૂળભૂત સ્ોત માનિજીિ-
નના વનકટતમ અનુભિનો છરે.’’ આ સંદભવે ્યુિાલરેખકોનરે સલાહ આપતાં તરેણરે 
કહરેલું કરે ‘‘કલાકારનું જીિન ત્યાં જ છરે ર્યાં અસલમાં જીિન છરે, સકરિ્ય અનરે 
સતત સંરષ્મરત જીિન, આઇિરી ટાિર કરે વસમરેનટ-કૉંરિીટનાં મહાલ્યોમાં જોિા 
મળતું જીિન નહીં. બરે વિરોધી તાકતિર પકરબળો િચચરે ખેંચાતું-રહેંસાતું જીિન. 
કલાકાર હંમરેશાં તરેની આસપાસનાં જગતનરે જોિા અનરે વિચારિા તતપર રહરેિો 
જોઈએ.’’

રણા સમીક્ષકોના મતરે તરેનું નાટક ‘Juno’ િાસતિિાદ અનરે કવિતાનું શ્રેષ્ઠ 
સં્યોજન છરે. ઉપરાંત તરેમાં પ્રહસન અનરે કરુણાવનતકાના અંશો પણ સહજ રીતરે 
િણા્યરેલા છરે. લરેખનમાં જોિા મળતાં આ આંતરવિરોધી તતિો ઑ’કરેસીના વ્ય-
વ્તગત અનુભિોની સચચાઈ અનરે તરેનાં એકંદર દશ્મનનરે પ્રગટ કરરે  છરે. ‘‘The 
Plough and the Stars’’ અગાઉ વનસગ્મિાદીઓએ સજ વેલા ‘Mass Dra-
ma’નું ઉતિમ ઉદાહરણ છરે. આ નાટકના પ્ર્મ સફળ પ્ર્યોગ િખતરે ઑ’કરેસીનરે 
હૃદ્યપૂિ્મક વબરદાિતાં ્યીટસરે કહરેલું, ‘‘You have once more rocked the 
cradle of a reputation. The fame of O’cascy is born tonight. This is 
apotheosis.’’

‘The Shadow of a Gunman’ નાટકમાં ફાલતુ લોકોની રિાંવતકારી 
નારાબાજી પ્રત્યરે ઑ’કરેસીનરે શા માટરે બરેહદ વતરસકાર હતો તરે પાછળનાં કારણો 
તરત સમર્ઈ ર્્ય છરે. ઑ’કરેસીનાં નાટકોમાં પ્ર્યોર્્યરેલ એકંદર સિરૂપ (form) 
વિશરે સમીક્ષકોએ બહુ ટીકાકટ્પપણ ક્યાાં. ખાસ કરીનરે ‘Within the Gates’, 
‘Cock-a-Doodle Dandy’ and ‘Purple Dust’ િગરેરરે  નાટકોમાં આિતાં 
પ્રતીકોનરે લઈનરે ખૂબ ચચા્મ ઊઠી. પરંતુ સામરે તરેની ધારદાર સંિાદકલા, કલપના-
શીલતા અનરે િૈચાકરક વચનગારીએ તમામ વિિાદોનરે વબનઅસરકારક બનાિી 
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તરેના ભાિકોનરે પ્રભાવિત ક્યા્મ.  એક વિિરેચકરે  ઑ’કરેસીની શૈલીનરે ‘‘a great 
and lovely tide of rhetoric’’ કહીનરે ખૂબ વબરદાિી.

ઑ’કરેસીએ ર્યારરે  િાસતિિાદી શૈલી છોડી ત્યારરે  તરેના વચતિમાં જડ કરી 
ગ્યરેલા પા્યાગત સત્યનરે તરે ભૂલ્યો નહોતો. અનરે એટલરે જ 1927માં તરેણરે અરધું 
િાસતિિાદી અનરે અરધું અવભવ્યવ્તિાદી એિું શાંવતનો ઉદ્ રેશ ધરાિતું ્યુદ્ધવિ-
રોધી નાટક ‘The Silver Tassie’ લખ્યું. 1933માં પ્રતીકિાદી નાટક ‘Within 
the Gates’ લખ્યું અનરે ત્યાર બાદ અરધું કાવ્યાતમક રિાંવતકારી નાટક ‘The 
Star Turns Red’ લખ્યું જ રેમાં તરેણરે આ્યલૅ્મનડનરે સામ્યિાદી અનરે ફાવસસટ એિી 
બરે છાિણીઓમાં િહેંચાઈ ગ્યરેલા દરેશ તરીકરે આલરેખ્યો. આ ઉપરાંત ‘Red 
Roses For Me’ લખ્યું જ રેમાં હડતાળની પકરવસ્વતનરે કાવ્યાતમક રીતરે જ્ાનના 
સાક્ષાતકારમાં પલટાઈ જતી દશા્મિી. અહીં્યાં ઑ’કરેસી કામદારિગ્મ તરેમજ 
સમાજિાદ તરફનો પોતાનો ઝોક સપષ્ કરિા િાસતિિાદનું એક અલા્યદું 
મૌવલક સિરૂપ સજ વે છરે જ રેમાં ભારોભાર વ્યંગ સા્રે અનુકંપા પણ રહરેલી છરે. 
સૌ્ી િધુ પ્રભાવિત કરી દરેનારી બાબત એ છરે કરે પકરવસ્વતનો એ ખુદ કરુણ 
ભોગ બન્યો હોિા છતાં તરેનાં નાટકોમાં અિારનિાર વ્યંગ્યાતમક વિનોદ પણ 
એટલી જ માત્રામાં જોિા મળરે છરે.

1930ના ગાળામાં િાસતિિાદની તરફરેણમાં ચાલી રહરેલા પ્રિાહની વિરુદ્ધ-
માં અવભપ્રા્ય આપતા ઑ’કરેસીએ કહરેલું કરે નાટકનું સૌંદ્ય્મ, નાટકનું કાવ્ય અનરે 
નાટકમાં્ી ઊઠિી જોઈતી િૈચાકરક વચનગારી કોઈ નરે કોઈ ભોગરે સાચા-ખોટા 
િાસતિિાદ લાિિાના દુરાગ્હમાં ખતમ ્ઈ ર્્ય છરે. આપણરે આંખ્ી જ રે 
જોઈએ છીએ અનરે કાન્ી જ રે સાંભળીએ છીએ તરેના કરતાં માનિજીિન અનરે-
કગણં િધારરે  ગહન અનરે સંકુલ છરે. અનરે આપણા માટરે આ જ જીિન િધારરે  
અગત્યનું અનરે લાંબો સમ્ય ધ્યાન આપિા ્યોગ્ય છરે. િાસતિિાદનો વિરોધ 
કરતાં આગળ ઉપર તરેણરે લખરેલું : ‘‘Let real birds fly through the air; 
real animals roam through the jungle, real fish swim in the sea, but 
let us have art in the theatre.’’ આટલું કહા બાદ ઑ’કરેસી કઠોર શબદોમાં 
િાસતિિાદનરે ભાંડતાં કહરે છરે: ‘‘So to hell with so-called realism, for it 
leads nowhere.’’

ઑ’કરેસી હંમરેશાં કહરેતો કરે ‘‘Shakespeare was my education.’’ શરે-
્સવપ્યરનાં નાટકોના આખરેઆખા ફકરાના ફકરા તરેનરે કંઠસ્ હતા. આ્યલૅ્મનડ-
ના પ્રાચીન રાષ્ ્રી્ય સાકહત્યનો ઊંડો અભ્યાસ કરી તરેણરે આઇકરશ િાણી અનરે 
આઇકરશ સંગીતના અનરેરા ર્દુનરે આતમસાત્ કરરેલો જ રે તરેનાં નાટકોમાં ઠરેકઠરેકા-
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ણરે નજરરે  ચડરે છરે. એિું નહોતું કરે આ્યલૅ્મનડની સિતંત્રતા ઑ’કરેસીના હૈ્યરે નહોતી. 
એિું પણ નહોતું કરે બીર્ઓ્ી તરે સહરેજ પણ ઓછો દરેશપ્રરેમી કરે રાષ્ ્રિાદી હતો. 
પરંતુ તરેનું હૃદ્ય જગતની તમામરેતમામ કંગાલ, કચડા્યરેલ, પીકડત માનિર્ત 
માટરે એકસરખી સંિરેદના્ી દ્રિતું હતું. તરેની આ સાચુકલી સંિરેદના ર્વત અનરે 
રાષ્ ્રના સીમાડા પાર કરી જગતમાં ચોમરેર વ્યાતિ હતી. એક સાચા કલાકાર 
તરીકરે પોતાના દરેશનરે ખૂબ ચાહતો હોિા છતાં બહોળા અ્્મમાં તરે એક વિશ્વના-
ગકરક હતો.

શ્વશ્રષ્યમ બટરિ ષ્યીટસ (1865–1939) : 

 William Butler Yeats : ્યીટસ મૂળભૂત રીતરે 
વિખ્યાત આઇકરશ કવિ હતો. તરેનરે શરૂ્ી જ 
સમૃદ્ધ પુરાતન આઇકરશ સાકહત્ય-િારસાના પુ-
નરોત્ાનમાં ખૂબ રસ હતો, પકરણામરે એ 
કદશામાં કામ કરતી અનરેક સંસ્ાઓ સા્રે તરે 
સકરિ્ય રહરેલો. તરેનો પહરેલો કાવ્યસંગ્હ 1887માં 
પ્રવસદ્ધ ્્યરેલો. પરંતુ શરૂઆતના ગાળામાં તરેનું 
નાટ્યસજ ્મન તરેના કાવ્યસજ ્મનનરે િળોટી ગ્યરેલું. 
લરેડી ગ્રેગરીના સંગા્માં તરેણરે 1899માં ડવબલન 
ખાતરે આઇકરશ વ્્યરેટરની સ્ાપના કરરેલી ર્યાં 

્યીટસનું સૌપહરેલું નાટક ‘Cathleen ni Houlihan’ રજૂ ્્યરેલંુ. આ જ વ્્યરેટર 
1904 પછી ઍબી (Abby) વ્્યરેટર તરીકરે ઓળખા્યું.

અગાઉ વસનજ રે લખરેલું નાટક ‘Deirdre of the Sorrows’ તરેના અકાળ 
મૃત્યુનરે કારણરે અધૂરંુ રહી જિા પામરેલું જ રે પાછળ્ી ્યીટસરે પૂરંુ કરી ‘Deirdre’ 
નામરે ભજિરેલું. અલબતિ, એ જો્યા બાદ રણા સમીક્ષકોનરે લાગરેલું કરે ્યીટસની 
તુલનામાં વસનજનાં નાટકોમાં િધારરે  કાવ્યાતમકતા અનરે ઊવમ્મશીલ ભાષાકૌિત 
હતાં. આ ઉપરાંત નારીશવ્ત બંનરે નાટ્યકારોની કૃવતઓમાં એટલી જ મજબૂત 
રીતરે ઊપસી આિરેલી. ્યીટસના સમ્યરે સંગઠન બનાિિામાં, ગણિરેશ ધારણ 
કરિામાં અનરે મતાવધકારની માંગ ઉઠાિિામાં આઇકરશ સ્ત્રીઓ મોખરરે  હતી. 
રણા માનરે છરે કરે ઇબસનના ‘ડૉલસહાઉસ’ની માફક આઇકરશ સ્ત્રીશવ્તનરે જગ-
િિામાં કરે પ્રરેકરત કરિામાં ્યીટસના નાટક ‘Cathleen ni Houlihan’નો મોટો 
ફાળો હતો. 1904માં ત્યાં ્યીટસનું રજૂ ્ ્યરેલંુ નાટક હતું ‘On Baile’s Strand’. 
તરે ગાળામાં ્યીટસના એક પછી એક મુખ્યતિરે ‘The Countess Cathleen’, 
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‘The Land of Heart’s Desire’, અનરે ‘The King’s Threshold’ િગરેરરે  
નાટકો ભજિા્યાં. ્યીટસની આ રંગમંચ-ચળિળ સા્રે ર્યાં સુધી જ રે. એમ. 
વસનજ ન જોડા્યો ત્યાં સુધી ઍબી વ્્યરેટરના પ્રમુખ નાટ્યકાર તરીકરે ્યીટસ જ 
કરેનદ્રમાં રહો.

તરેનાં નાટકો મુખ્યતિરે આઇકરશ દંતક્ાઓનરે આધાર બનાિીનરે લખા્યાં 
છરે. ્યીટસનરે સદા્ય રહસ્યિાદ અનરે આધ્યાવતમક વિચારનું આકષ્મણ રહરેલું. 
(એટલરે જ કદાચ અંગ્રેજી સાકહત્યજગતમાં ટાગોરનાં કાવ્યોમાં સિ્મપ્ર્મ રસ 
લરેનારો ્યીટસ હતો. ‘ગીતાંજવલ’ની પ્ર્મ અંગ્રેજી આિૃવતિમાં પ્રસતાિના પણ 
તરેણરે જ લખી આપરેલી. ઉપરાંત ટાગોરનરે સાકહત્યનો નોબરેલ પુરસકાર મળરે તરે 
માટરેનું િાતાિરણ સજી્મ આપિામાં પણ ્યીટસ જ આગળ રહરેલો. તરેનાં અગત્ય-
નાં નાટકોમાં : ‘The Countess Cathleen’ (1892), ‘The Land of Heart’s 
Desire’ (1894), ‘Cathleen ni Houlihan’ (1902), ‘The King’s Thresh-
old’ (1904) અનરે ‘Deirdre’(1907)નો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. તરેનાં નાટકોમાં 
વિષ્યિસતુ તરીકરે તરેણરે જીિન અનરે મૃત્યુ, પ્રરેમ અનરે વધક્ાર, માણસની વસ્વત, 
ઇવતહાસના અ્યો િગરેરરેનરે લક્્યમાં લીધાં. ્યીટસરે Post-Romantic Heir તરીકરે 
શરૂઆત કરી અનરે પાછળ્ી મોખરાનો વબ્કટશ પ્રતીકિાદી કવિ-નાટ્યકાર 
બની ગ્યો.

1910 પછી ્યીટસના નાટ્યસજ ્મનરે જબરો િળાંક લીધો અનરે તરે કાવ્યાતમક, 
વસ્ર અ્િા ગવતરકહત તરેમજ રહસ્યિાદી લરેખનશૈલી તરફ િળી ગ્યો. આ 
પછીનાં તરેનાં નાટકો નાનકડા મ્યા્મકદત પ્રરેક્ષકિગ્મ માટરેનાં હતાં. ્યીટસનું ધ્યાન 
ર્પાનના પ્રવશષ્ અનરે શૈલીબદ્ધ(Classical & Stylised) એિાં ‘નોહ’(Noh) 
નાટકો પ્રવત આકષ્મિાનું કા્ય્મ વમત્ર એઝરા પાઉનડરે કરરેલું. ‘નોહ’ શૈલી્ી ્યીટસ 
એટલો બધો પ્રભાવિત ્્યો કરે આગળ ઉપર એ શૈલીનાં કરેટલાંક માળખાંગત 
લક્ષણો તરેણરે તરેનાં પોતાનાં નાટકોમાં સહજ રીતરે આતમસાત્ કરી લીધાં. ‘નોહ’ના 
પ્રભાિ હરેઠળ લખા્યરેલાં ્યીટસનાં શ્રેષ્ઠ નાટકોમાં ‘At the Hawk’s Well’ (જ રે 
1917માં ઍબી વ્્યરેટરમાં રજૂ ્્યું) અનરે ‘The Death of Cuchlain’(જ રે 
1945માં ભજિા્યું)નો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. આ નાટકોમાં મહોરાં, નૃત્ય અનરે 
સંગીતનો ્ય્ોવચત ઉપ્યોગ કરિામાં આિરેલો. ‘નોહ’માં પ્રચવલત ચીતરરેલા 
પડદાનરે સ્ાનરે ્યીટસરે રંગમંચ સાિ ખાલી રાખિાનું સૂચન કરરેલું. તરેનરે શ્દ્ધા હતી 
કરે કલાકારોની જ રેમ જ પ્રરેક્ષકો પણ કલપનાશીલ હો્ય છરે. નાટકની રજૂઆતમાં 
જ એિી સંભાિના છોડિી જોઈએ કરે જ ર્ે ી પ્રરેક્ષકો આપણરે ઇચછીએ તરેિું સ્ળ 
(location) કલપી શકરે.
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્યીટસરે  આધુવનક ભૌવતકતાિાદ(Modern Materialism)નરે સપષ્ નકારી 
કાઢરેલો.  તરેના મતરે ભૌવતકિાદમાં ધમ્મ, કવિતા, કલા, સૌંદ્ય્મ અનરે વનસગા્મતીત 
પકરબળો પ્રત્યરે ભારોભાર અનાદર અનરે વતરસકારનો ભાિ હતો જ રે ્યીટસનરે 
માટરે ્્યારરે્ય સિીકા્ય્મ નહોતું. ઇંગલૅનડ અનરે ઍબી વ્્યરેટરના તતકાલીન વનસગ્મ-
િાદી રંગમંચ પર મનુષ્યોના પારસપકરક સંબંધોમાં જ રે ‘familiar distance’(ર્-
ણીતાં અંતર)નો ભાિ હતો તરે ્યીટસનાં નાટકોમાં વિલક્ષણ રૂપરે  ‘strange 
intimacy’(અર્ણી વનકટતા)ના ભાિમાં પકરિવત્મત ્ઈ ગ્યો.

્યીટસ પોતરે ખરો દરેશપ્રરેમી હોિા છતાં રાષ્ ્રિાદી ચળિળનરે નામરે ફરેલાઈ 
રહરેલી કટ્રતાિાદી માનવસકતાનો પ્રચંડ વિરોધી હતો અનરે પકરણામરે તરે પછીનાં 
તરેનાં કાવ્યોમાં આ રોષની અવભવ્યવ્ત છતી ્્યા િગર રહરેતી ન્ી. જોકરે 
્યીટસનું િધારરે  ચકડ્યાતું સાકહત્યસજ ્મન 1923માં તરેનરે નોબરેલ પુરસકાર મળી 
ગ્યા પછીનું ગણિામાં આિરે છરે; પરંતુ નોબરેલ તરેનરે મુખ્યતિરે તરેના નાટ્યસજ ્મન 
માટરે જ આપિામાં આિરેલો. અનરે છતાં્ય એ ર્ણિું રસપ્રદ બનશરે કરે આજ રે તરેની 
પ્રવતષ્ઠા મુખ્યતિરે તરેના કાવ્યસજ ્મન પર ટકરેલી છરે! અંગ્રેજી કાવ્યજગતમાં 20મી 
સદીના સૌ્ી િધારરે  અગત્યના અનરે પ્રભાિકારી કવિઓમાં ્યીટસની ગણતરી 
્ા્ય છરે. 

l
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સામાશ્જક િાજકીષ્ય પરિબળોની િંગભૂશ્મ

જ રેિી રીતરે છા્યાિાદ (Impressionism) તરેની લાક્ષવણકતાઓના સંદભવે 
ફ્રેનચ છરે તરેિી રીતરે અવભવ્યવ્તિાદ (Expressionism) જમ્મન છરે. ‘છા્યાિાદ’ 
શબદ માણસની મન:વસ્વત (mood) િણ્મિિામાં ઉપ્યોગી ્ા્ય છરે અ્િા 
સમજો કરે તરે માત્ર એક કલાતમક અવભવ્યવ્તનો પ્રકાર છરે જ રેમાં વસ્ર નાટક 
(static drama) અનરે મૌનના નાટકનો (drama of silences) સિીકાર છરે. 
છા્યાિાદ નામની કોઈ વિવશષ્ નાટ્યશૈલી કરે ટકૅવનક ન્ી. ર્યારરે  બીજી તરફ 
અવભવ્યવ્તિાદ નાટકની વિષ્યિસતુ સંબંધી સામગ્ી પ્રત્યરે તરેમજ તરેનો અસર-
કારક ઉપ્યોગ કરિાની પદ્ધવત બાબતરે એક વનવચિત દૃવષ્કોણ ધરાિરે છરે.

છા્યાિાદ અનરે અવભવ્યવ્તિાદ – આ બરે ચળિળ િચચરેનો તફાિત 
આપણા ધ્યાનમાં એક મુદ્ો લાિરે છરે કરે પાત્રોની અંતમુ્મખી મન:વસ્વતનરે વ્ય્ત 
કરતી, એકબીર્નરે વિરોધી એિી જુદી જુદી છા્યાિાદી રંગમંચી્ય વિચારધારા-
ઓની તુલનામાં અવભવ્યવ્તિાદની સમજૂતી આપિી િધુ સરળ છરે. અવભવ્ય-
વ્તિાદ બવલ્મનમાં 1910્ી 1920 દરવમ્યાન વિકસ્યો. જુદી જુદી કલા સા્રે 
સંકળા્યરેલ િૈવિધ્યમ્ય પ્રવતભાઓ આ વિચારધારા પ્રવત આકષા્મઈ; પરંતુ દરરેકના 
મનમાં તરેનાં મૂળ અનરે તરેની અવભવ્યવ્ત બાબતરે જુદા જુદા મતો વિકસ્યા.

કલાકારોમાં આ મતિૈવિધ્ય બરે કારણોસર હતું: એક તો અવભવ્યવ્તિા-
દનાં સાધનો (means) અનરે તરેના હરેતુઓ (aims)  બાબતરે તરેના સમ્્મકોમાં 
્ોડોક ગૂંચિાડો હતો. બીજુ,ં આ કલાકારો એ જોિા-સમજિામાં વનષફળ ગ્યરેલા 
કરે અવભવ્યવ્તિાદ તરેના હરેતુ પ્રમાણરે મૂળભૂત રીતરે જ િાસતિિાદ-વિરોધી હતો 
અનરે તરેમ છતાં કરેટલા્ય અવભવ્યવ્તિાદના સમ્્મકોએ િાસતિિાદની ટકૅવનકનરે 
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સિ્મ્ા ત્યજી નહોતી. દા.ત., સૌનરે અપરેક્ષા હતી કરે સટ્રીનડબગ્મ અનરે વિડરેકકનડરે 
તરેમનાં લખાણોમાં અજમાિરેલી કરેટલીક પદ્ધવતઓ, અવભવ્યવ્તિાદીઓએ વિક-
સાિરેલી આગિી પદ્ધવતઓનરે જ અનુરૂપ હશરે; પરંતુ એિું નહોતું. જો કોઈ એિો 
દાિો કરરે  કરે આ બંનરે નાટ્યકારોનાં સાધનોની જ રેમ તરેમના હરેતુઓ પણ અવભવ્ય-
વ્તિાદી હતા તો તરેમનો દાિો સાિ ખોટો અનરે સંકદગધ પુરિાર ્ા્ય. આમ 
અવભવ્યવ્તિાદનરે પ્ર્યોજિાની પદ્ધવતઓ અનરે અવભવ્યવ્તિાદના હરેતુઓ બંનરે 
િચચરે સારંુ એિું અંતર અનરે વિરોધાભાસ રહરેતાં આિરેલાં. 

સામાન્યત: અવભવ્યવ્તિાદી નાટ્યકારોએ એકબીર્્ી જુદી નાટકી્ય 
તરકીબો અજમાિીનરે અલગ અલગ પ્ર્યોગો હા્ ધ્યા્મ, જ રેમાં હૉ્પટમૅન, વિડરેકક-
નડ અનરે સટ્રીનડબગ્મનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. જ રેમ કરે લાંબા અંકોનરે સ્ાનરે ટૂકંાં દૃશ્યો 
આવ્યાં. પાત્રો દ્ારા સંિાદો અણધા્યા્મ, અધિચચરે્ી અનરે ત્રૂટક રીતરે બોલાતા. 
િાસતિિાદી પાત્રોનરે સ્ાનરે પ્રતીકિાદી સિરૂપો દાખલ ક્યાાં. િાસતિિાદી સવન્-
િરેશ પણ પડતો મૂકિામાં આવ્યો અનરે તરેનરે બદલરે પ્રકાશવન્યોજન પર અવધક 
ધ્યાન આપિામાં આવ્યું. એક વ્યવ્તનરે બદલરે સમૂહની અસર ઉપસાિિામાં 
આિી અ્િા વ્યવ્તગત પાત્રોનરે ઉપર ઉઠાિી તરેઓનરે વિશાળ પકરબળોનાં પ્ર-
વતવનવધ રૂપરે રજૂ કરિામાં આવ્યાં.

1920ના દા્યકામાં અનરેક નાટ્યકારોએ આ તરકીબોનરે અમલમાં મૂકી, 
પરંતુ ર્યાં સુધી અવભવ્યવ્તિાદીઓના હરેતુઓનો સિાલ હતો ત્યાં સુધી આ 
નાટ્યકારોના હરેતુઓ તરેમના્ી રણરેબધરે અંશરે જુદા હતા. ખાસ કરીનરે આ પદ્ધ-
વત્ી એિા લરેખકો આકષા્મ્યા જ રેઓનરે મનોવિશ્રેષણનરે લગતાં નિાં સંશોધનોમાં 
તરેમજ સિલક્ષી નાટકો (subjective theatre) સજ ્મિામાં રસ હતો. અહીં એક 
િાત સપષ્ ્ઈ જિી જોઈએ કરે જો તમારો હરેતુ સિલક્ષી કરે વ્યવ્તલક્ષી 
(subjective) હો્ય તો તરેનો અવભવ્યવ્તિાદ સા્રે મરેળ ્્યારરે્ય ન ખાઈ શકરે, 
કારણ કરે અવભવ્યવ્તિાદ અંતમુ્મખી માનસનરે વનરૂપતા છા્યાિાદી રંગમંચ્ી 
તદ્ન વિરુદ્ધનો ખ્યાલ હતો. વ્યવ્તની ભીતર રહરેલ આતમાની સમૃવદ્ધ ખોળિાનરે 
બદલરે તરેઓએ ટોળામાં રહરેતા માણસની પ્રવતવનવધરૂપ રજૂઆતોનરે રંગમંચ પર 
લાિિી િધારરે  ઉવચત સમજી. મનોવિશ્રેષણ્ી પ્રભાવિત આ લરેખકો રંગમંચ 
પર ટોળાંઓની લાગણીઓનરે વ્ય્ત કરિાની ઇચછા ધરાિતા હતા. એમ કહી 
શકા્ય કરે જો છા્યાિાદીઓ રંગદશથી કવિઓના છરેલા િંશજો હતા તો અવભવ્ય-
વ્તિાદીઓનો નાતો આધુવનક પ્રવશષ્િાદ (classicism) જોડરે હતો.

1920ના અવભવ્યવ્તિાદી (Expressionist) નાટ્યકારો અનરે 1940ના 
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અવસતતિિાદી (Existantialist) નાટ્યકારોના ઉદ્ય સા્રે જૂના જમાનાનો ગળ-
ચટ્ો લાગતો આદશ્મિાદ ્્યાંક ખોિાઈ ગ્યો. લોકો પરંપરાગત ધમ્મ તરેમજ 
રાજકી્ય વ્યિસ્ાતંત્ર વિશરે સિતંત્ર રીતરે વિચારતા ્્યા તરેમજ તરેનરે લાગતાિળ-
ગતા પ્રશ્ો ઉઠાિતા ્્યા. ગળરે ન ઊતરરે  તરેિી છરેતરામણી બાબતો પ્રત્યરે વનભ્મ-
્યતા્ી પોતાનો મત પ્રગટ કરતા ્્યા. તરેઓ એિી વ્યાકુળ ઉદ્ રેગપૂણ્મ દશામાં 
ફેંકાઈ ગ્યા ર્યાં તરેમનરે ઠડંી ભાિશૂન્યતાનો અનુભિ ્્યો. તરે કાળરે ઊઠરેલી 
સમસ્યાઓએ જ રે રીતરે લોકોના વચતિમાં ભારરે  ઉલકાપાત મચાવ્યો તરેના્ી પણ 
તીવ્રતર અનુભિ તરેણરે આ અવભવ્યવ્તિાદી લરેખકોનરે કરાવ્યો. ઉદાહરણ રૂપરે 
બ્રેખત માક્મવસસટ બન્યો, ગૅનરેટ ગુનરેગાર બની ગ્યો, આ્યૉનરેસકોએ તરેનાં નાટકોમાં 
મનુષ્યનો ખૂબ કરુણ રીતરે ઠઠ્ો ઉડાવ્યો. સાત્ર્મએ માનિજીિનનરે સારહીન, બરેહૂદું 
ર્હરેર ક્યુાં. ઓ’નીલરે દરરેક મનુષ્યની સામરે એિા પ્રકારની શાંવતનો વિકલપ 
આગળ ધ્યયો કરે જ રે મનુષ્યનરે જડમૂળ્ી ઉચછરેદી નાખ્યા પછીની મૃત: પ્રા્ય ની-
રિતાનરે સમાન હો્ય.

આ નાટકોના મોટા ભાગના વિષ્યોમાં માણસનરે સતત અનુભિિી પડતી 
રૃણા, ત્રાસ, તુચછકાર, ઉબાઈ ગ્યાની તીવ્ર પ્રતીવત, ભીતરની અકળામણ અનરે 
આરિોશ, ર્તરે બંધાઈ કરે ગૂંગળાઈ રહાનો ભ્ય, મૃત્યુનો ઇંતર્ર, પોકળતા કરે 
ખાલીપણાનો ઊંડો અહરેસાસ, કોઈ પણ પ્રકારના િૈચાકરક સરેતુ(Communication 
Link)નો અભાિ િગરેરરે  આધુવનક અવભવ્યવ્તિાદી નાટકની પ્રમુખ 
વિષ્યિસતુઓ (themes) છરે. આ નાટકનાં પાત્રો એિા માણસો છરે જ રે પરંપરા્ી 
સ્ાવપત ્્યરેલાં બધાં જ જીિનમૂલ્યો્ી દૂર ફેંકાઈ ગ્યા છરે. તરેમ છતાં આ બધાં 
નાટકોમાં લોકોનરે ન સમર્તી કરે શબદોમાં વ્ય્ત ન કરી શકાતી મૂંઝિણો અનરે 
પીડાઓ પાછળનાં કારણોનરે કલાતમક તરેમજ ચોટદાર શૈલીમાં મૂકિાનો પ્ર્યાસ 
છરે. આ નાટકોની બાંધણીમાં તાજગી છરે, નિીનતા છરે. જકડી રાખી શકિાનો 
કસબ છરે. તરેમની ભાષામાં ધ્યાનાકષ્મક કાવ્યતિ નજરરે  ચડરે છરે. પ્રત્યરેક નાટકમાં 
સજ ્મકની ઊંડી દૃવષ્ અનરે સમજણ હોિાની પ્રતીવત ્્યા િગર રહરેતી ન્ી.

એ કહરેિાની ભાગ્યરે જ જરૂર હો્ય કરે 20મી સદીનાં નાટ્યલરેખનરે નાટ્યકલા 
અંગરેની નૂતન અનરે વ્યાપક સંભાિનાઓ ખોલી આપી છરે. અવભવ્યવ્તિાદ ગઈ 
સદીની સૌ્ી િધુ પ્રભાિશાળી શૈલી હતી. તરેના વિકાસ અનરે આિકાર િગર 
નાટક એક મૃતપ્રા્ય કલા બની ચૂકી હોત. 20મી સદીના ઉતિરાધ્મમાં પણ એ 
માન્યતા પ્રચવલત રહી કરે અવભવ્યવ્તિાદી (Expressionist) હોિું એટલરે આધ-ુ
વનકતાિાદી (Modernist) હોિું.
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ખરરેખર તો બધા્ય અવભવ્યવ્તિાદી નાટ્યકારોએ તરેમની શરૂઆત િા-
સતિિાદી લરેખક તરીકરે જ કરરેલી. સટ્રીનડબગવે પણ પ્રતીકિાદી અનરે અવભવ્ય-
વ્તિાદી નાટકો લખિાનો આરંભ ક્યયો તરે પૂિવે િાસતિિાદી નાટકો જ લખરેલાં. 
ઓ’નીલરે પણ િાસતિિાદ્ી જ શરૂઆત કરી હતી. આ સદીનાં કરેટલાંક શ્રેષ્ઠ 
અવભવ્યવ્તિાદી નાટકો તરેણરે લખ્યાં અનરે ફરી્ી િાસતિિાદ તરફ જ પાછો 
ફ્યયો. એલમર રાઇસ, આ્્મર વમલર, ટરેવનસી વિવલ્યમસ, ્ોન્મટન્મ િાઇલડર અનરે 
બીર્ રણા નાટ્યકારોએ એિું જ ક્યુાં. અમરેકરકન લરેખકોમાં ફ્ત ઓ’નીલ, 
વમલર અનરે વિવલ્યમસ જ તરેમની અવભવ્યવ્તિાદી શૈલીની સા્રે સા્રે િાસતિ-
િાદનરે પણ પોતાનાં નાટકોમાં અસરકારકતા્ી િણી શ્્યા.

અવભવ્યવ્તિાદ એકદમ નિો વિચાર કરે નિી શૈલી ન્ી. વજજ્ાસુઓ તરેનાં 
મૂળ સદીઓ પહરેલાંનાં ગ્ીક નાટકો અનરે શરે્સવપ્યરનાં નાટકોમાં  પણ જોઈ 
શકશરે. ઇવસકલસના નાટક ‘Promitheous Bound’માં ઇઓ નામની ભટકતી 
સ્ત્રીનું પાત્ર, શરે્સવપ્યરના વિખ્યાત નાટક ‘Macbeth’માં આિતી ડાકણો, 15મી 
સદીમાં કોઈ અજ્ાત લરેખકના હા્રે લખા્યરેલ નાટક ‘Everyman’માં પણ 
Fellowship, Knowledge, Beauty િગરેરરે  નામનાં રૂપકાતમક  metaphorical 
પાત્રોની કલપના કરિામાં આિી છરે. 20મી સદીના અવભવ્યવ્તિાદની વિભાિના 
સદીઓ અગાઉ ર્યારરે  કોઈએ વિચારી સુધધાં નહોતી ત્યારરે  આ બધી નાટ્યકૃ-
વતઓ તરેનાં અગ્રેસર રૂપરે સર્્મ્યરેલી.

અવભવ્યવ્તિાદી રંગભૂવમની ભૂવમકા છરે મનોિૈજ્ાવનક િાસતિિાદ 
(Psychological Realism). ફવન્મચર કરે કપડાંમાં દરેખાતો સ્ૂળ િાસતિિાદ 
નહીં પણ વ્યવ્તની વચંતા, પીડા, માનવસક સંરષ્મ, અ્ા્મત્ માણસનાં મનની 
ભીતર રહરેલો િાસતિિાદ. અવભવ્યવ્તિાદી નાટ્યકારના મતરે િાસતિિાદ એ 
ચીજ છરે જ રેમાં માણસ અમુક િસતુ માની લઈનરે સતત છરેતરાતો રહરે છરે. તરેમની 
માન્યતા મુજબ િાસતિિાદ એક ભ્મણા છરે. એિી ભ્મણા જ રે માત્ર િાસતિિા-
દનો બાહ દરેખાિ જ પકડી રાખરે છરે, તરેની આંતરછબી પ્રગટ કરતો ન્ી. અનરે 
એટલા જ માટરે અવભવ્યવ્તિાદી નાટ્યકારો તરેમનું સમગ્ ધ્યાન નાટકનાં બાહ 
કલરેિર્ી ખસરેડી આંતરતત્િ પર કરેવનદ્રત કરરે  છરે. અનરે આ આંતકરક વિશ્વનરે 
પ્રગટ કરિા માટરે જ તરેઓ તરેમનાં નાટકોમાં વિવિધ પ્રતીકો  અનરે રૂપકોનો 
સહારો લરે છરે. 

એલમર રાઇસના શબદોમાં અવભવ્યવ્તિાદ વનરૂપણ કરે આલરેખ-
ન(Depiction)નરે ઓળંગીનરે અ ્્મરટન અ્િા પ્રગટીકરણ(Interpretation or 
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Revelation) તરફ ર્્ય છરે. અહીં લરેખકનો પ્ર્યતન ફ્ત રટનાનું ્ય્ાત્ 
િફાદારીપૂિ્મકનું વનરૂપણ કરિાનો ન્ી પરંતુ પ્રરેક્ષકનરે એ રટનાની ભીતરમાં 
રહરેલ અ્્મ, સત્િનરે, તરેના અંતરધિવનનરે સપષ્ કરિાનો છરે. આ લક્્ય હાંસલ 
કરિા રણી િાર લરેખક િસતુગત િાસતવિકતા(Objective Reality)્ી દૂર 
હટીનરે પ્રતીકો, સંકરેતો, મુદ્ાસરના સંિાદો, રનીભૂત દૃશ્યો િગરેરરે  ર્તની તરકીબો 
અજમાિરે છરે જ રે પરંપરાગત નાટ્યલરેખકોનરે કદાચ સાિ બરેહૂદી કરે અ્્મ િગરની 
લાગરે!

અવભવ્યવ્તિાદી લરેખક િાસતિિાદીની માફક જીિન જ રેિું છરે,  એિું નરે 
એિું દશા્મિિાનો  દંભ કરે આગ્હ ન્ી રાખતો. જીિનનાં આબરેહૂબ આલરેખનનો 
તરેમના તરફ્ી કોઈ વમથ્યા કરે બાવલશ પ્ર્યતન કરિામાં ન્ી આિતો. અવભવ્ય-
વ્તિાદી લરેખક નાટકના ના્યક(Hero)ના પ્રશ્ો કરે પીડાની આસપાસના વનસગ્મ-
િાદી વિશ્રલરેષણની ઝંઝટમાં પડ્ા િગર સીધું જ એ પાત્રના વચતિની ભીતર જ રે 
ચાલી રહંુ છરે તરેના પર જ ધ્યાન કરેવનદ્રત કરરે  છરે. આ માટરેનો સવન્િરેશ પણ તરે 
ઇરાદાપૂિ્મક અપકરવચત રટકો િડરે રચરે છરે. ્્યારરેક તો તરે એટલો બધો અપકર-
વચત હો્ય,  છરે કરે જોનારનરે તરે એકદમ નાટકી્ય (theatrical) કરે અિાસતવિક જ 
લાગરે. રંગમંચ પર અજબ-ગજબની કાલપવનક દુવન્યાનો પ્રરેક્ષકોનરે આભાસ 
કરાિરે !

અવભવ્યવ્તિાદી લરેખકોએ રણી જૂની પ્રણાવલકાઓનો જુદી જુદી રીતરે 
ઉપ્યોગ ક્યયો છરે. જૂનાં નાટકોમાં સમૂહગાન  ‘કોરસ’ અ્િા ક્ાગા્યક એક 
પ્રકારરે  સૂત્રધારની ભૂવમકા કરતા. ના્યક તરેના મનની અંદર રૂમરાતા વિચારો 
તરેમની સામરે પ્રગટ કરતો અનરે પ્રત્યુતિર રૂપરે તરેમની ટીકાકટ્પપણ બહાર કઢાિતો. 
્્યારરેક ના્યકના સિગત બોલાતા સંિાદો તરેના અંતરતમનરે, તરેની એષણા કરે 
લક્્યનરે પ્રગટ કરતા. ગ્ીક અનરે રોમન નાટકોમાં પાત્રના મનમાં ચાલી રહરેલ 
વદ્ધા કરે જકટલ વિચારોનરે વ્ય્ત કરિા વિવિધ મહોરાંઓ(Masks)નો ઉપ્યોગ 
પણ કરિામાં આિતો. અવભવ્યવ્તિાદી નાટકોમાં વિચારિસતુ, નાટકમાંની 
પકરવસ્વત અનરે નાટ્યકારની કલપનાનરે આધારરે  આ બધી જુદી જુદી સજ ્મનાતમક 
તરકીબોનો ઉપ્યોગ પણ કરિામાં  આિતો. 

ઓ’નીલ જ રેિા નાટ્યકારરે  પણ સદીઓ બાદ મહોરાં પહરેરિાની એ પ્રાચીન 
તરકીબનો કલપનાશીલ ઢબરે ઉપ્યોગ ક્યયો. તરેણરે ‘The Emperor Jones’માં 
તરેનાં પાત્રોનરે મહોરાં પહરેરાવ્યાં. તરેિી જ રીતરે નાટ્યકાર આ્્મર વમલરરે  ‘The 
Death of a Salesman’માં કફલમોમાં જોિા મળતી ‘ફલૅશબૅક‘ તરકીબ પ્ર્યોજી. 
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વિલી લોમનના વચતિમાં ઊપસતી તરેના ભાઈ સા્રેની સમૃવતરૂપ રટના મંચ પર 
નક્રપણરે ભજિા્ય છરે. ્ૉન્મટન િાઇલડરના નાટક ‘The Skin of Our 
Teeth’માં મનુષ્ય પૂિવેનો પ્રાગૈવતહાવસક સમ્યગાળો દશા્મિિા મંચ પર 
ડા્યનોસૉર અનરે મહાકા્ય હા્ી બતાિિામાં આિરે છરે. ફના્મનડો અરાબૅલના 
‘The Automobile Graveyard’ નામના નાટકમાં મંચ ઉપર લોકો દ્ારા ત્યજી 
દરેિા્યરેલી જૂની ભંગાર મોટરોમાં્ી બનાિરેલ એક રરેસટોરનટનો સરેટ લાગરેલો છરે. 
સરેમ્યુઅલ બૅકરેટના ‘Waiting for Godot’માં દશા્મિરેલ સવન્િરેશમાં છરે માત્ર 
એક સૂકંુ િાંકંુ ઝાડ અનરે તરેની પાસરે બરે વિદૂષક જ રેિાં દરેખાતાં માગ્મમાં ભટકી 
ગ્યરેલાં બરે પાત્રો જોિા મળરે છરે. આ્્મર એડરેમૉિના ‘Professor Taranne’માં 
પ્રોફરેસર નાટકના અંતભાગમાં એક નકશા સામરે તાકી રહરે છરે – લરેખક આ 
આખા્ય નાટકનરે એક સિ્પનની જ રેમ વનહાળરે છરે. ઓ’નીલના ‘Emperor 
Jones’માં બ્ૂટસ જૉનસ સાિ નજીિા, અકળ અનરે આકારહીન એિા ભ્ય્ી 
વિચવલત બની ર્્ય છરે. તરેની નજરરે  એક બાળકની જ રેમ ભાખોકડ્યાભરેર ચાલતો 
ગંદો વિવચત્ર કીડો દરેખા્ય છરે. સટીનડબગ્મના‘A Dream Play’માં એક કવિનરે 
સિ્પન આિરે છરે. ર્ણરે સિગ્મમાં્ી દરેિાવધદરેિ ઇનદ્રની પુત્રી નીચરે ઊતરી આિી 
માનિર્ત સા્રે બધાં દુ:ખો સહન કરરે  છરે. તરેના જ એક બીર્ નાટક ‘The 
Ghost Sonnata’માં રાસા્યવણક દ્રવ્ય ભરરેલા મૃતદરેહો અનરે ભૂતવપશાચો 
કબાટોમાં રહરે છરે. તરેઓ અિારનિાર દરેખા દરે છરે, મરી ગ્યરેલા માણસો બહાર 
આિી વિચરણ કરરે  છરે અનરે પછી તરત અલોપ ્ઈ ર્્ય છરે.

જોકરે 1940ની આસપાસ કરેટલાક ઉદ્ામિાદીઓના હા્રે અવભવ્યવ્તિા-
દના ખતમ ્િાનાં વચહ્નો નજરરે  ચડ્ાં. તરેઓ અવભવ્યવ્તિાદના હાદ્મમાં રહરેલ 
િાસતિિાદ્ી દૂર ફંટા્યા અનરે પ્ર્યોગશીલતાના અવતઉતસાહમાં તરેનરે છરેલામાં 
છરેલા વબંદુ સુધી રસડી ગ્યા. તરેમણરે એક હકીકત નજરઅંદાજ કરી કરે નાટ્ય-
કલાની એ જ નિી શૈલી કરે તરકીબ ટકી શકરે જ રેનો પા્યો કોઈ નરે કોઈ રીતરે 
નક્ર િાસતવિકતા સા્રે જોડા્યરેલો હો્ય. િાસતિિાદના બંધારણી્ય રટક 
િગરનું નાટક એકદમ અધધર, હિામાં કરે શૂન્યમાં કઈ રીતરે સંભિરે અ્િા કઈ 
રીતરે લાંબો સમ્ય ટકી શકરે ? ઇવતહાસમાં જ રે જ રે નાટ્યકારો મહાન હતા તરેઓ 
એક િાત્ી પૂરરેપૂરા સર્ગ હતા કરે અમુક કકસસાઓમાં િાસતિિાદી શૈલી 
ઢીલી, સુસત, કંટાળાજનક બની જિાનો ભ્ય રહરેલો. અનરે તરેમ છતાં તરેઓએ 
કોઈ પણ નિતર પ્ર્યોગ કરતી િખતરે મજબૂત નાટક માટરેની ‘િાસતવિક’ 
ભૂવમકાનરે ઉિરેખી નહોતી.
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(1) ઇિશ્વન શ્પસકાટિ (1893-1966) : 

 Irwin Piscater : ઇરવિન  વપસકાટર જમ્મન 
રંગમંચ-કદગદશ્મક, વનમા્મતા અનરે બટયોલટ બ્રેખતની 
સંગા્માં ‘એવપક’ (Epic) નામની રંગમંચ-
-શૈલીનો વિખ્યાત સ્ાપક અનરે સમ્્મક હતો. 
એવપક એટલરે હોમરનાં ‘ઇવલ્યડ’, ‘ઓકડસી’ની 
માફક વિશાળ ફલક પરનું, વિવિધ દૃશ્યોમાં 
િહેંચા્યરેલું, ખુલા પ્રકારનું સાકહત્ય-સિરૂપ આ 
એવપક શૈલીમાં રજૂ ્તાં તરેનાં નાટકોમાં લાગ-
ણીઓના બનાિટી ઊભરાઓનરે સ્ાનરે લોકોનરે 
તતકાળ સપશવે અનરે બુવદ્ધ્ી વિચારિા પ્રરેરરે  તરેિા 

સામાવજક-રાજકી્ય મુદ્ાઓનરે જ પ્રા્વમકતા આપિામાં આિતી અનરે તરેના 
આખરી સંદરેશમાં પણ એ જ બાબતો કરેનદ્રસ્ાનરે રહરેતી.

ઈ.  સ. 1920ની આસપાસ ઇરવિન વપસકાટરરે  બવલ્મનમાં એક લરેખકવમત્ર-
ની ભાગીદારીમાં ‘લોકોનો રંગમંચ’ (People‘s Stage) નામરે એક નાટ્યમંડળી 
સ્ાપી. 1921–1922 દરવમ્યાન તરેણરે મરેવ્સમ ગૉકથી, રોમાં રોલાં અનરે વલ્યો 
ટૉલસટૉ્યનાં લખરેલાં નાટકો તરેના નરેર્ હરેઠળ ભજવ્યાં. તરેણરે પોતાની વિચારધારા-
નરે અનુકૂળ પડરે તરેિા સામાવજક અનરે રાજકી્ય વિષ્યો ધરાિતાં નાટકો પર 
પસંદગી ઉતારી. રંગભૂવમ પર તરેનો હરેતુ ઉપ્યોવગતા (Utilitarian) સંબંધી 
હતો. જ રેમ કરે  તરે નાટકના માધ્યમ્ી તરેના વિચારોનરે મતદાતાઓ સુધી પહોંચા-
ડિા તરેમજ ડાબરેરી નીવતઓ્ી માકહતગાર કરિા ઇચછતો હતો.

રાજકી્ય વિષ્યોની પ્રધાનતા ધરાિતાં આ નાટકોમાં વપસકાટરરે  તરે સમ્યની 
ચીલાચાલુ પરંપરા્ી હટીનરે પ્રભાિશાળી ભાષણો, પ્રરેક્ષકો સા્રે સીધાં સંબોધનો, 
સૂત્રો, જકડી રાખતી ્યાંવત્રક તરકીબો, વિષ્યનરે ઐવતહાવસક પકરપ્રરેક્્યમાં મૂકિા 
આકા્મઇિ–ફોટોસલાઇડઝ, દસતાિરેજી કફલમો, ઉપરાંત ્યંત્રની મદદ્ી ચાલતા-
-બદલાતા સરેટસનો કલપનાશીલ ઉપ્યોગ ક્યયો. 1926માં તરેણરે બવલ્મન ખાતરે 
વશલરનું લખરેલું નાટક ‘The Robbers’ ભજવ્યું. ભજિણી પહરેલાં વપસકાટરરે  
તરેમાં રણી કાપકૂપ કરી હોિા છતાં નાટકની રજૂઆતરે પ્રરેક્ષકોમાં ભારરે  ઉતિરેજના 
ફરેલાિી. એટલી હદ સુધી કરે નાટકનરે કારણરે કામદારિગ્મ દ્ારા બળિો ફાટી 
નીકળરે એિી જોરદાર હિા ફરેલાઈ ગઈ !
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1927માં વપસકાટરરે  ફરી એક નિી મંડળી ઊભી કરી અનરે 1928માં એક 
ઝરેક-નિલક્ા ‘The Good Soldier Schveik’નું નાટ્યરૂપાંતર ભજવ્યું, જ રેનાં 
લરેખનમાં બટયોલટ બ્રેખતરે પણ ફાળો આ્પ્યો. 1929માં વપસકાટરરે  રંગમંચ પર તરેની 
રાજકી્ય વ્્યરીનરે સપષ્ કરતું ‘The Political Theatre’ નામનું પુસતક પ્રકા-
વશત ક્ુયાં. 1955માં  વપસકાટરરે  ભજિરેલ વલ્યો ટૉલસટૉ્યની ઐવતહાવસક મહાન-
િલ ‘War and Peace’નું નાટ્યરૂપાંતર લગભગ 16 દરેશોમાં ભજિા્યું.

જમ્મનીમાં કહટલરના આગમન પહરેલાંનાં િષયોમાં વપસકાટરની રવશ્યન 
રિાંવત તરફની પ્રવતબદ્ધતા તરેનાં વિવિધ નાટકોમાં પ્રગટ ્તી  રહરેતી હતી. 
1933માં કહટલરના સતિા પર આવ્યા બાદ વપસકાટરનરે સામ્યિાદના પક્ષકાર 
હોિાનરે કારણરે પોતાનો દરેશ છોડી રવશ્યામાં  રોકાઈ રહરેિું પડ્ું. 1936માં 
કોઈકના આમંત્રણ્ી તરેણરે અમરેકરકામાં બ્ોડિરે પર લી સટ્રરેસબગ્મના કદગદશ્મનમાં 
વ્્યોડૉર ડ્રરેઇઝરની નિલક્ા ‘An American Tragedy’નું નાટ્યરૂપાંતર 
ભજવ્યું. 1939માં એવલિન રહૉનસન(‘The New School’ના સ્ાપક- કદગદ-
શ્મક)ના આમંત્રણ્ી વપસકાટરરે  રંગમંચ પરની એક નાટ્ય-કા્ય્મવશવબરનું પણ 
આ્યોજન ક્યુાં, જ રેમાં પાછળ્ી હૉવલિૂડમાં ખ્યાતનામ બનરેલા કફલમસટાસ્મ 
માલયોન બ્ાનડો, ટોની કકટ્મસ, િૉલટર મૅથ્યૂ, રોડ સટીગર, ઇલી િાલૅસ અનરે ના-
ટ્યકાર ટરેવનસી વિવલ્યમસરે ભાગ લીધો.

ઇવતહાસકાર ગુન્ર રુલ દ્ારા ઇરવિન વપસકાટરનું રંગભૂવમ પર ્યોગદાન 
‘The boldest advance made by German stage during the 20th cen-
tury’ શબદોમાં વબરદાિા્યું. ગઈ સદીના િીસના દા્યકામાં વપસકાટરરે  પ્ર્યોજ રેલ 
વસ્ર ફોટો-સલાઇડઝ અનરે વસનરેમૅકટક પ્રોજ ર્ે શનસ તરેમજ વિવિધ સ્ળો દશા્મ-
િિા સરેટસના ભાગ રૂપરે ઊભા કરિા ઊંચા-નીચા માંચડા (scaffolds) ્યુરોપ 
અનરે અમરેકરકાની રંગભૂવમએ એક અત્યંત પ્રભાિકારી મંચસરર્ના ભાગ રૂપરે 
અપનાિી લીધા. વિરોધી વિચારોનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે સજ વેલી વપસકાટરની નાટ્ય-
ગૂં્ણી તીવ્ર રાજકી્ય વ્યંગ ઉપસાિિામાં સહા્યભૂત નીિડી અનરે પકરણામરે 
એવપક વ્્યરેટરમાં બરે દૃશ્ય િચચરે કરાતી સીધી ટીકાકટ્પપણ સહજપણરે ઉપ્યોગી 
સાવબત ્ઈ. 

એવપક વ્્યરેટર બાબતરે અનરેક કદગદશ્મકોના મનમાં મૂંઝિણ હતી. વપસકા-
ટરરે  સૂચિરેલાં સાધનો અનરે તરકીબો િડરે નાટકોમાં શું વ્ય્ત ્િું જોઈએ ? 
એવપક ટકૅવન્સનું ઉપ્યોવગતાલક્ષી લક્ષણ ક્યું ? વપસકાટરરે  કહરેલું કરે િાસતિમાં 
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નાટકનું વિષ્યિસતુ અનરે તરેની ભજિણીની શૈલી અ્િા તરેનરે સપષ્ કરિા ઉપ-
્યોગમાં લરેિાતાં સાધનો  બંનરે આપસમાં અવિભાર્ય છરે. િાસતિમાં ખાસ પ્રકા-
રના વિષ્યિસતુની રજૂઆત ખાસ પ્રકારનાં ટકૅવનક અનરે સાધનોની અપરેક્ષા 
રાખરે છરે  તરેના્ી ઊલટુ ં્્યારરે્ય નહીં. મતલબ કરે નાટકનો વિચાર ક્યા્મ બાદ 
ટકૅવનક પસંદ કરા્ય; નહીં કરે ટકૅવનક પર્ી નાટકની પસંદગી ! 1966માં તરેના 
મૃત્યુ સુધી વપસકાટર ‘Contemporary and Documentary Theatre’(સમ-
કાલીન અનરે દસતાિરેજી રંગમંચ)ના કદગદશ્મક તરીકરે નામના પામ્યો.

(2) અનસટ્જ ટૉરિ (1893–1939) : 

 Ernst Toller : અનસટ્મ ટૉલર ડાબરેરી 
વિચારસરણી ધરાિનાર જમ્મન નાટ્યકાર 
હતો. વિશ્વનાટ્યક્ષરેત્રરે તરેની પ્રવસવદ્ધ તરેનાં 
અવભવ્યવ્તિાદી નાટકોનરે કારણરે બની. તરે 
એક સાધારણ સૈવનકની હરેવસ્યત્ી પ્ર્મ 
વિશ્વ્યુદ્ધ લડરેલો. 1919માં તરેણરે પોતાના 
અનુભિો પર આધાકરત પહરેલું નાટક 
‘Transformation’ લખરેલું જ રેના બવલ્મન 
ખાતરે 100 પ્ર્યોગો ્્યરેલા. િષ્મ 1919માં 
રાજકી્ય ચળિળમાં ભાગ લરેિા માટરે તરેનરે 
છ િષ્મની જ રેલ ્ઈ. આ જ ગાળામાં તરેણરે 
કરેટલાંક અસાધારણ નાટકો ‘Man and 

Masses’, ‘The Machine Wreckers’, ‘Hinkemann’ અનરે કરેટલાંક કાવ્યોની 
રચના કરી જ રેણરે  દુવન્યા આખીમાં તરેનરે ખ્યાવત અપાિી. ટૉલરનાં નાટકો લંડન, 
ન્યૂ્યૉક્મ અનરે બવલ્મનમાં ભજિા્યાં. (અહીં એક ખાસ નોંધ કરે આપણા કવિ 
સુંદરમરે અનસટ્મ ટૉલરનાં એક્ી િધુ નાટકોના ગુજરાતી અનુિાદો પુસતકાકારરે  
પ્રગટ કરરેલા છરે.)

લાંબો સમ્ય જ રેલમાં રહરેિાનરે કારણરે ટૉલર તરેના એકરે્ય નાટકનરે ભજિાતું 
જોઈ શ્્યો નહોતો. 1925માં તરેણરે તરેનું સૌ્ી િધારરે  વિખ્યાત અનરે ઇરવિન 
વપસકાટર દ્ારા કદગદવશ્મત નાટક ‘Hoppla, We’re Alive!’ પહરેલી િાર 
બવલ્મન-સટરેજ પર ભજિાતું જો્યું. નાટકની ક્ા એિી હતી કરે આઠ િષ્મના ગાળા 
બાદ એક રિાંવતકારીનરે માનવસક રોગીઓની હૉવસપટલમાં્ી રર્ આપિામાં 
આિરે છરે. બહાર આવ્યા બાદ તરેનરે ર્ણ ્ા્ય છરે કરે તરેની આ દશા કરિા પાછળ 
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તરેનો જ એક બળિાખોર સા્ી જિાબદાર હતો જ રેણરે સિ્યં પણ શરૂઆતમાં આ 
જ શાસનની ઉગ્ આલોચના કરી હોિા છતાં પોતાનો પ્રાણ બચાિિા પાછળ્ી 
સમાધાન કરી લીધરેલું. આ ખબર ર્ણીનરે ભ્યંકર આરાત પામરેલો એ રિાંવતકારી 
અંતમાં આપરાત કરી લરે છરે. 

1933માં નાઝી સતિા પર આવ્યા તરે સા્રે જ ટૉલર જમ્મની છોડી ગ્યો. 
કારણ કરે આધુવનક કલાનો અંશમાત્ર પણ નાઝીઓનરે પસંદ નહોતો. શરૂમાં તરે 
લંડન ગ્યો અનરે ત્યાં માંચરેસટર પ્રોડ્શનના નરેર્ હરેઠળ 1935માં ભજિા્યરેલાં 
તરેના જ એક નાટક ‘Rake Out the Fires’માં સહકદગદશ્મન ક્યુાં. 1936-37માં 
તરેણરે અમરેકરકા ત્ા કૅનરેડાનાં જુદાં જુદાં શહરેરોમાં વ્યાખ્યાનો આપિા પ્રિાસ 
ખરેડ્ો. કૅવલફૉવન્મ્યામાં સ્ા્યી ્્યા બાદના ્ોડાક સમ્ય પછી જમ્મની છોડીનરે 
આિરેલા તરેના બીર્ લરેખક અનરે કલાકાર સા્ીઓ જોડરે તરે ન્યૂ્યૉક્મ રહરેિા જતો 
રહો. આ ગાળામાં ટૉલરનાં અગાઉ લખા્યરેલાં બરે નાટકો ન્યૂ્યૉક્મમાં ભજિા્યાં. 
પહરેલું નાટક ‘The Machine Wreckers’ 1937માં રજૂ ્્યું જ રેમાં પ્ર્મ વિશ્વ-
્યુદ્ધ અનરે તરેની વિરાતક અસરોની િાત આલરેખા્યરેલી. બીજુ ંનાટક ‘No More 
Peace!’ જ રેમાં નાઝીશાસન આવ્યા પહરેલાંની રાજકી્ય પકરવસ્વતનો વચતાર 
હતો. નાટકનાં વિષ્યિસતુ અનરે શૈલી અમરેકરકન પ્રરેક્ષકોનરે પચ્યાં નહીં અનરે 
ટૉલરની બરેહદ હતાશા િચચરે નાટકના િધુ પ્ર્યોગો સમરેટી લરેિા્યા.

આગળ ઉપર ટૉલરનરે આરાતજનક સમાચાર મળા કરે તરેનાં ભાઈ અનરે 
બહરેનનરે જમ્મનીમાં નાઝીઓએ નજરબંદી છાિણી(concentration camp)માં 
ધકરેલી દીધાં છરે. આ અરસામાં તરેની નાણાકી્ય હાલત પણ ખૂબ નબળી હતી, 
કારણ કરે પોતાની રહીસહી બચત તરેણરે સપૅવનશ નાગકરક ્યુદ્ધના વનરાવશ્ત-
-ફાળામાં દાન કરી દીધરેલી. છરેિટરે માનવસક અનરે આવ્્મક બદહાલી અસહ 
બનિા્ી 1939માં ટૉલરરે  આપરાત કરી મોતનરે િહાલું ક્યુાં. 

ટૉલરનરે સારી રીતરે ર્ણનાર અંગ્રેજી લરેખક રૉબટ્મ પાઈનરે તરેની ડા્યરીમાં 
અનસટ્મ ટૉલરરે  પોતાનાં મૃત્યુ અગાઉ જ રે કંઈ કહરેલું તરેની નોંધ લખરેલી જ રે ખૂબ જ 
સૂચક છરે : ‘જો ્્યારરે્ય તમારા િાંચિામાં એિું આિરે કરે મેં આતમહત્યા કરી  છરે 
તો મારી ખાસ અપીલ છરે કરે એ સમાચારનરે સાચા માનશો નહીં’. આગળ ઉપર 
પાઈનરે લખ્યું છરે, ‘બરે િષ્મ પહરેલાં ન્યૂ્યૉક્મની એક હોટરેલમાં નાઇટગાઉનની રરેશમી 
દોરીની મદદ્ી અનસટ્મ ટૉલરરે  ગળાફાંસો ખાઈ લીધો’. તરે િખતરે છાપાંઓમાં 
આિું કંઈક લખાણ છપા્યરેલું; પરંતુ હંુ  (રૉબટ્મ પાઇન) આજકદન સુધી દૃઢપણરે 
માનતો આવ્યો છુ ંકરે ટૉલરની હત્યા જ કરિામાં આિરેલી.’
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(2) બટટોલટ બ્રેખ્ત (1898–1956) :  

 Bertolt Brecht : બટયોલટ બ્રેખત 
વિશ્વનો સૌ્ી િધારરે  ખ્યાવતપ્રાતિ અનરે 
નાનામોટા તમામ કદગદશ્મકોમાં સિા્મવધક 
લોકવપ્ર્ય એિો એક પ્ર્યોગશીલ તરેમજ 
પ્રબુદ્ધ જમ્મન નાટ્યકાર હતો. તરેની ના-
ટ્યશૈલીનો પ્રભાિ જગતના તમામ 
ઉતકૃષ્ ગણાતા કદગદશ્મકોએ ઝીલ્યો છરે. 
વપસકાટર પાસરે્ી ‘એવપક’ નાટ્યશૈલી-
ની પ્રરેરણા ઝીલીનરે બ્રેખતરે તરેનરે આગિું 
મૌવલક રૂપ આ્પ્યું અનરે તરે શૈલીમાં એક 
એક્ી ચકડ્યાતાં નાટકો લખીનરે તરેણરે 
ર્તરે જ મંચ પર ભજવ્યાં. ‘બવલ્મનરેર 

એનસરેમબલ’ તરેની સુવિખ્યાત નાટકમંડળી હતી. રવશ્યાના સટાવનસલાવસકી પછી 
બ્રેખત એિો બીજો નાટ્યકાર હતો, જ રેણરે નાટ્યલરેખન, અવભન્ય ત્ા સમગ્ 
ભજિણી અંગરેની સાિ અલા્યદી વ્્યરી જગત સમક્ષ મૂકી. બ્રેખતની નાટ્ય-
શૈલી્ી આપણા બરે ભારતી્ય નાટ્યકારો બાદલ સરકાર અનરે હબીબ તનિીર 
સિા્મવધક પ્રભાવિત ્્યરેલા.

1930 બાદની પકરવસ્વત જોતાં બ્રેખતનરે લાગ્યું કરે સમાજનરે પજિતી સમ-
સ્યાઓનો જિાબ રંગભૂવમ ‘અવભવ્યવ્તિાદ’ના અમલીકરણ દ્ારા જ સૌ્ી 
િધુ અસરકારક રીતરે આપી શકરે. િાસતિમાં નાટ્યકલાનાં માધ્યમ્ી તતકાલીન 
સામાવજક-રાજકી્ય પકરવસ્વત સામરે ઉઠાિરેલો આ એક િૈચાકરક તરેમજ સાંસકૃ-
વતક બળિો હતો. લોકોનરે માટરે જીિનનું અવસતતિ એક સિ્પન સમાન હતું. વિ-
વક્ષતિ આતમાઓ દ્ારા નજરબંદ ્ ્યરેલો ર્ણરે કોઈ રાક્ષસ! બ્રેખતરે નાટ્યલરેખનમાં 
છૂટાં છૂટાં ક્ાનકો અનરે પાત્રો દ્ારા નાટક ભજિિાની રીતરસમોનરે રિાંવતકારી 
હદરે બદલી નાખી અનરે વનષપક્ષ રહીનરે નાટક જોઈ શકા્ય તરે પ્રકારરે  તરેનું સિરૂપ 
રડ્ું. રંગભૂવમની કરેટલી્ય ભુલાઈ ગ્યરેલી, નષ્ ્ઈ ગ્યરેલી શૈલી, પરંપરાઓ 
અનરે તરકીબો તરે દુવન્યાભરમાં્ી ખોળી લાવ્યો અનરે તરેનરે આજના ્યુગનરે અનુરૂપ 
નિાં રંગરૂપમાં રજૂ કરી. માક્મસિાદી હોિાનરે નાતરે બ્રેખતનરે ‘અવભવ્યવ્તિાદ’ 
લોકોના જીિનમાં આમૂલાગ્ પકરિત્મન લાિિાની કદશા ચીંધી શકિામાં અસમ-
્્મ જણા્યો. તરેનરે અવભવ્યવ્તિાદની અિનિી પ્ર્યોગશીલતા િચચરે રંગભૂવમનું 
વશક્ષણાતમક મૂલ્ય પડી ભાંગતું દરેખા્યું.



અવભવ્યવ્તિાદ (Expressionism) 381

બ્રેખત ઇચછતો હતો કરે કલા માગ્મદશ્મક અનરે વશક્ષણાતમક હોિી જોઈએ, 
નહીં કરે ભ્મણા અનરે સિ્પનોનરે દરેખાડ્ાં કરતી ! માણસનરે કલા દ્ારા જગતનું 
વ્યિહારુ તક્મસંગત વચત્ર મળિું જોઈએ. બ્રેખતનરે તરેના સમકાલીનોમાં મોટો દોષ 
એ જણા્યો કરે તરેઓ તરેમનાં નાટકોમાં લોકોની સમજણ િધારિાનરે બદલરે ફ્ત 
ભ્મણાઓ િધરે એ જ પ્રકારની તરકીબો અજમાિતા હતા!  બ્રેખત અવભવ્ય-
વ્તિાદમાં પોતાના તરફ્ી કરેટલાંક નિાં તતિો ઉમરેરિા માંગતો હતો. એના 
સૌપ્ર્મ પગલા તરીકરે બ્રેખતરે ઍકરસટૉટલની કાલાનુરિમરે એકધારી રીતરે (linear 
way) કહરેિાતી િાતા્મશૈલીનરે નકારી કાઢી. એટલરે કરે અસરકારક નાટક સજ ્મિા 
માટરે સ્ળ-સમ્ય અનરે કા્ય્મની એકતા (Unity of time, place and action) 
તરેણરે વબનજરૂરી ગણી. અહીં કા્ય્મ સીધી ગવત કરીનરે પરાકાષ્ઠા સુધી પહોંચિા-
નરે બદલરે કરેનદ્રી્ય પકરવસ્વતની આસપાસ ફરતા સિ્યંપ્યા્મતિ (self-sufficient) 
એકમો િડરે િતુ્મળાકારરે  વિકાસ પામતું રહરે છરે. આ નાના નાના ખંડો કરે પ્રકરણો-
(Episodes)નરે કારણરે નાટકમાં િસતુગત દૃવષ્કોણ લાિી શકા્ય છરે. (‘ઇવલ્યડ’, 
‘મહાભારત’ જ રેિાં મહાકાવ્યો(epics)ની રચના આ જ રીતરે ્્યરેલી છરે). બ્રેખતરે 
નોંધ્યું કરે મહાકાવ્યોનો િાતા્મફલક ખૂબ વિશાળ હો્ય છરે. તરેમાં પરસપર સંકળા-
્યરેલાં અનરેક પાત્રો અનરે રટનાઓ હો્ય છરે. તરેની સમગ્ બાંધણી ખુલી અનરે 
લચીલી હો્ય છરે. તરેમાં ગીતો, કાવ્યો અનરે દૃશ્યાતમક રટકોની ભરમાર હો્ય છરે. 
તરેનરે કાળ કરે સ્ળમાં કોઈ બંધન નડતાં ન્ી. આ બધાં પર્ી જ બ્રેખતરે તરેના 
વિશ્વપ્રવસદ્ધ ્્યરેલા ‘એવપક વ્્યરેટર’ની સંકલપનાનરે વિકસાિરેલી.

બ્રેખતની નજરરે  નાટકનાં કરેનદ્રમાં વ્યવ્ત નહીં, સમાજ હોિો જોઈએ. તરેનું 
માનિું હતું કરે સામાવજક-રાજકી્ય-આવ્્મક પકરબળો જ વ્યવ્તની ભાવિ દશાનરે, 
તરેના પ્રારબધનરે સુવનવચિત કરરે  છરે. આ દશા્મિિા તરેણરે રંગમંચ પર નાનાં મ્યા્મકદત 
આકારનાં શ્યો સજ ્મિાનરે બદલરે વિશાળ ફલક પરનો શહરેરી-સામાવજક પકરિરેશ 
રજૂ ક્યયો. જ રેમ કરે, બહુપ્રચવલત દીિાનખંડની જગ્યાએ કોઈ મહાનગરની 
અર્ણી ઉપરેવક્ષત ગલીકંૂચીઓનાં અણગમતાં બરેડોળ દૃશ્યો ઊભાં ક્યાાં. ગરીબી, 
ભૂખમરો, શોષણ, િરેશ્યાિૃવતિ, લુચચાલફંગાઓની ગુનાકહત પ્રિૃવતિઓ, રાજકી્ય 
ઊઠકપટક, સમાજના ઉચચિગયોમાં પ્રિત્મતો સિા્્મ, દંભ િગરેરરે  તરેની ક્ાના કરે-
નદ્રમાં આવ્યાં.

બ્રેખતરે િાસતિિાદ સા્રે જોડાઈ ગ્યરેલા પ્રતીકિાદનરે નકારી કાઢો. પ્રતી-
કિાદ નાટક સજ ્મિાનરે બદલરે ફ્ત સુંદર કલાતમક િાતાિરણ સજી્મ આપરે છરે. 
િાસતિિાદ પણ માત્ર છરેતરામણી કૃવત્રમ િાસતવિકતા અનરે ફ્ત જ રે કંઈ 
પકરવચત અનરે અપરેવક્ષત છરે એટલું જ દશા્મિરે છરે. તરે્ી બ્રેખત તરેના એવપક િાસત-
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િિાદનરે ટોચની પ્રા્વમકતા આપિા માટરે િાસતિિાદ અનરે પ્રતીકિાદ  બંનરેનરે 
નકારી કાઢરે છરે. તરે ઇચછતો હતો કરે મંચ પર પ્રરેક્ષકો્ી કશું જ ઢાંકિું કરે છુપાિિું 
જોઈએ નહીં. નાટકની ભજિણીના કોઈ જ અંશ વિશરે પ્રરેક્ષકોનરે ભ્મમાં રાખિા 
જોઈએ નહીં. સવન્િરેશ પણ પ્રરેક્ષકોની દરેખતા જ પૂરા પ્રકાશમાં બદલિો કરે 
ગોઠિિો જોઈએ. બ્રેખતરે નાટકના વિચારોનરે િધુ વિશ્વસની્ય અનરે અસરકારક 
માગવે પ્રગટ કરિા પોસટર કરે ્પલરેકાડઝ્મ, બરેનસ્મ, સમાચાર - ચલવચત્ર(News 
Reels)ના ઉપ્યોગી અંશો, ફોટો-સલાઇડઝ િગરેરરે  ્યાંવત્રક ઉપકરણોનરે પ્રોતસાહન 
આ્પ્યું.

બ્રેખતની વ્્યરી સટાવનસલાવસકીની વ્્યરી્ી સાિ ઊલટી હતી. તરેણરે 
સૂચવ્યું કરે કલાકારોએ નાટકમાં અવભન્ય કરતી િખતરે એિો ડોળ કરિાની 
સહરેજ રે્ય જરૂર ન્ી કરે તરેઓ સાચોસાચ એ જ પાત્ર છરે  જ રે તરેઓ પાત્ર ભજિી 
રહા છરે. પાત્ર સા્રે એટલી બધી અવિભાર્યતા, તાદાતમ્યતા દરેખાડિાની 
વબલકુલ જરૂર ન્ી. િાસતિમાં તો તરેઓએ સપષ્ કરી દરેિું જોઈએ કરે તરેઓ માત્ર 
અમુક પાઠ માત્ર ભજિી રહા છરે. સામરે પ્રરેક્ષકો પણ એ બાબતરે સતત સભાન 
રહરેિા જોઈએ કરે મંચ ઉપર તરેઓ કોઈ સાચરેસાચું જીિન નહીં પણ ફ્ત નાટક 
જ જોઈ રહા છરે. 

રંગમંચ પર કોઈ કાલપવનક પાત્ર કરે રટનાનરે એક હકીકત તરીકરે માની 
લરેિાની િાતનો બ્રેખત કટ્ર વિરોધી હતો. અનરે તરે્ી જ રંગમંચ પર કોઈ જ 
પ્રકારની ભ્મણા કરે બનાિટી મા્યાર્ળ સજ ્મિાનો તરેણરે સપષ્ ઇનકાર ક્યયો. બ્રેખતરે 
કહું કરે મંચ પરની રટનાઓનરે પ્રરેક્ષકો પોતાનો અંગત અનુભિ ગણીનરે તરેની સા્રે 
ઓતપ્રોત ્ઈ ર્્ય એ ચરેષ્ા જ િખોડી કાઢિા લા્યક છરે. પ્રરેક્ષક પાત્ર સા્રે 
જ રેટલું તાદાતમ્ય કરે એકરૂપતા સાધરે છરે એટલંુ ઓછુ ંતરે અંગત રીતરે શીખિા પામરે 
છરે. તરેના વિચારિા મુજબ િાસતિમાં તો પ્રરેક્ષક નાટકમાંની રટના સામરે એક 
વજજ્ાસુની માફક પ્રશ્ો કરરે , આલોચના કરરે  અનરે બધું ચચ્મિા, વિચારિા તરેનું  
વચતિ સિસ્ રહરે તરે ખાસ જરૂરી છરે. પરંતુ બ્રેખતના આ તમામ પ્ર્યતનોનું પકરણામ 
મ્યા્મકદત આવ્યું. કારણ કરે ઝનૂનપ્રરે્યા્મ પ્ર્યાસોનરે પગલરે બ્રેખતનું ‘એવપક કર્યાવલ-
ઝમ‘ અવભન્યક્ષરેત્રરે ખુલા િાસતિિાદનું એક આત્યંવતક સિરૂપ બની ગ્યું.

બ્રેખત પર અનરેક દરેશોની પારંપકરક રંગમંચશૈલીઓનો પ્રભાિ પડરેલો જ રેમાં 
ચાઇનીઝ, ર્પાનીઝ અનરે ભારતી્ય રંગમંચનો સૌ્ી િધારરે  પ્રભાિ જોિા મળરે 
છરે. બ્રેખત એવલઝાબરે્ન કાળના લરેખકો – ખાસ કરીનરે શરે્સવપ્યર્ી પણ પ્ર-
ભાવિત હતો. તરે ઉપરાંત તરેણરે ગ્ીક કરુણાવનતકાઓ, જમ્મન નાટ્યકાર ર્યૉજ ્મ 
બુખનર, ફ્ૅનક વિડરેકકનડ, બિૅકર્યન લોકનાટ્યો િગરેરરેની અસરો પણ ઝીલરેલી. 
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આ બધા મહાન લરેખકોની સરખામણીએ ઓછા મહાન એિા બ્રેખત પર તરે સૌની 
અસાધારણ અસરો મોટા ભાગરે હાિી જ બની ર્્ય. પરંતુ બ્રેખતમાં એિા અજોડ 
સ્ોતોમાં્ી પોતાનરે લા્યક કામની વિગતો ચૂંટી લરેિાની, તરે બધાનો ઉવચત 
માત્રામાં સમનિ્ય કરી શકિાની અનરે અંતરે તરેનરે પોતીકંુ મૌવલક સિરૂપ આપી 
શકિાની કોઈ ગજબની આિડત હતી. 

તરેણરે એ પણ જો્યું કરે આખું્ય મહાભારત અપ્રત્યક્ષ રીતરે કહરેિા્યું છરે 
(indirectly narrated). અંધ ધૃતરાષ્ ્રનરે સંજ્ય દૂર અંતરરે  આકાર લઈ રહરેલી 
રટનાઓનરે તરેની કદવ્યદૃવષ્્ી તબક્ાિાર, પ્રકરણિાર કહી સંભળાિરે છરે. આનરે 
પકરણામરે િાચક કરે પ્રરેક્ષકનરે દ્રષ્ાભાિ (objective attitude) કરેળિિામાં આસાની 
રહરે છરે. આપણં ભાગિત પણ એ જ શૈલી્ી લખા્યરેલું છરે જ રેમાં શુકદરેિજી રાર્ 
પરીવક્ષતનરે ક્ા સંભળાિરે છરે. આપણાં આખ્યાનો પણ આ જ શૈલી્ી લખા્યરેલાં 
છરે. ભગિદગીતાનું સિરૂપ પણ એિું જ છરે. આખી્ય ગીતા કૃષણ-અજુ ્મન  િચચરેના 
સંિાદ રૂપરે કહરેિાઈ છરે. િાચક, શ્ોતા કરે પ્રરેક્ષક સામરે ક્ાકાર કરે સૂત્રધારનરે લાવ્યા 
િગર સીધરેસીધી પ્રત્યક્ષ રજૂઆત કરિામાં ન્ી આિી. આપણાં આિાં તમામ 
કાવ્યો કરે શાસ્ત્રો ક્નાતમક (narrative) ્યા સામસામા સંિાદ રૂપરે રચા્યાં છરે. 
આનરે પકરણામરે શ્ોતા કરે પ્રરેક્ષક તરબોળ ્ા્ય છરે પણ છતાં પૂરરેપૂરો સભાન રહરે 
છરે કરે પોતરે માત્ર ક્ા સાંભળી રહો છરે, િાસતવિક જીિન ન્ી જોઈ રહો, 
પકરણામરે તરે દ્રષ્ાભાિ કરેળિી શકરે છરે.

બ્રેખત તરેના પ્રરેક્ષક પાસરે્ી જ રે પ્રકારની િસતુલવક્ષતા, તાટસથ્યભાિ કરે વિ-
શ્રેષક દૃવષ્ ઝંખરે છરે તરે સરળું આપણી કૃવતઓમાં અંતગ્મત િણા્યરેલું છરે. ગીતામાં 
દ્રષ્ાભાિની જ રે િાત આિરે છરે તરે પણ એક પ્રકારરે  પોતાની ર્ત્ી િરેગળા 
(alienate) ્ઈનરે જ પ્રશ્નરે જોિા-ચકાસિાની છરે. અંતરે તો પાઠક કરે દશ્મકની 
મન:વસ્વત સિસ્ અનરે સર્ગ રાખિાની છરે જ ર્ે ી ગમરે તરેટલી લાગણીશીલ 
રટનાના સાક્ષી બનતી િખતરે તરેના વિિરેક કરે વિચારની સિતંત્રતા અનરે સમતુલા 
જોખમા્ય નહીં. ભારતનું સમગ્ અધ્યાતમશાસ્ત્ર એ દ્રષ્ાભાિ (ર્ત્ી નોખા 
્ઈનરે પોતાના મનોવ્યાપારનરે વનલવેપ - વન:સપૃહ ભાિરે જોિા-સમજિાની િાત) 
પર જ ભાર મૂકરે છરે.

વરેગળાપણં(Alienation) :

આ પ્રકારનું નાટ્યવનમા્મણ કરિા બ્રેખતરે એક નિી િૈજ્ાવનક તરકીબ 
વિકસાિી જ રે જમ્મન ભાષામાં ‘Verfremdung’ એટલરે કરે ‘Alienation’ના નામરે 
ર્ણીતી બની. િાસતિમાં એ કાલ્મ માક્મસની દરેણ હતી જ રે બ્રેખતરે નાટકની ભજ-
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િણીમાં લાગુ પાડી. ‘Alienation’નો અ્્મ ્ ા્ય કશાક્ી િરેગળાપણાની લાગણી. 
એક પ્રકારની દૂરી, અંતર કરે જુદાપણં જ રે માણસનરે આસપાસના સમાજ કરે 
પકરવસ્વત્ી અળગા કરે છૂટા પડી ગ્યરેલાનો હતાશાજનક અનુભિ કરાિરે છરે. 
બીજુ ં િરેગળાપણં અભ્યાસીઓ કરે િૈજ્ાવનકો, એક વ્યાિસાવ્યક વશસત તરીકરે 
સહરેતુક કરેળિરે છરે જ રે તરેઓના તમામ અભ્યાસ-સંશોધન કરે પ્ર્યોગો દરવમ્યાન 
જળિાઈ રહરે છરે. (આનરે કદાચ આપણરે િરેગળાપણં ન કહરેતાં તટસ્તા કરે િસતુ-
લક્ષીતા (objectivity) કહરેિાનું િધુ પસંદ કરીએ. પરંતુ તટસ્ કરે િસતુલક્ષી 
બનિા માટરે પણ સૌપહરેલાં પોતાની ર્તનરે અભ્યાસ હરેઠળની વિષ્યિસતુ્ી દૂર 
કરે અળગી તો રાખિી જ પડરે.) આ પ્રકારનું અંતર દરરેક અભ્યાસીની બુવદ્ધ અનરે 
વિશ્રેષક દૃવષ્એ વનષપક્ષ-વસ્ર-સમતોલ રાખરે છરે અનરે અભ્યાસ હરેઠળની િસતુ 
સા્રે પોતાની અંગત લાગણી, પૂિ્મગ્હ કરે માન્યતાની સરેળભરેળ ્તી અટકાિરે છરે. 
આ જ વિચારનરે માક્મસરે તરેની સમાજિાદી વ્્યરીમાં સામાવજક-આવ્્મક સંદભ્મ-
માં લાગુ પાડરેલો.

મૂડીિાદી ઉતપાદનવ્યિસ્ા હરેઠળ કામ કરતો એક મજૂર એ વ્યિસ્ાનાં 
એક અવિભાર્ય અંગ તરીકરેનું ગૌરિ લઈ શકતો ન્ી. સમ્ય િીતતાં પોતાના 
જીિન કરે ભાવિ ્યોજના અંગરે વનણ્મ્ય લઈ શકિાની વ્યવ્તગત ક્ષમતા તરે ખોઈ 
બરેસરે છરે. કારણ કરે  પોતરે વનમા્મણ કરરેલી િસતુ અંગરે, પોતાનાં આવ્્મક િળતર 
અંગરે, ઉતપાદનની આખી્ય પ્રકરિ્યા અંગરે કરે પછી પોતાનાં જ શ્મ્ી બનરેલી 
િસતુનું મૂલ્ય વનધા્મકરત કરિા અંગરે બાકીનાઓ સા્રે ભળીનરે સકરિ્ય ભાગ ભજ-
િિાના મળિા્યોગ્ય અવધકાર્ી તરે િંવચત રહી ર્્ય છરે. આ કારણરે સમ્ય 
િીતતાં પ્રત્યરેક શ્વમકના મનમાં ઉપલા સતરરે  રહરેલા સમાજ કરે વ્યિસ્ાતંત્ર્ી 
પોતરે િરેગળા (isolated) હોિાનો ભાિ જનમરે છરે. વ્યવ્ત ર્યારરે  જુએ છરે કરે 
સમાજનરે તરે બધી જ સરેિાઓ આપતી હોિા છતાં સમાજ તરેનરે પૂરરેપૂરી રીતરે 
અપનાિતો ન્ી. તરેની ઇચછા કરે અવભપ્રા્યો કરે અવસતતિનરે ધ્યાનમાં લરેતો ન્ી 
ત્યારરે  એ વ્યવ્ત સમાજ્ી િરેગળી કરે અિગણા્યરેલી હોિાનો તીવ્ર ભાિ અનુભિરે 
છરે. સમાજમાં હોિા છતાં્ય તરે ર્ણરે એ સમાજનો કહસસો ન્ી એિો વતરોકહત 
ભાિ તરેના મનમાં આકાર લરે છરે. 

આ જ ‘alienation’ના વિચારનરે બ્રેખતરે પોતાની ‘એવપક વ્્યરેટર’ની વિ-
ભાિનાનરે સફળ કરિામાં સાિ જુદી જ રીતરે ખપમાં લીધો. મૂડીિાદી વ્યિસ્ા-
માં જ રે િરેગળાપણં એક મજૂર માટરે દુ:ખદા્યી કરે નકારાતમક અ ્્મમાં છરે તરે જ 
િરેગળાપણં બ્રેખતના એવપક વ્્યરેટરની વિભાિનામાં રચનાતમક અ ્્મમાં પ્ર્યોર્-
્યું છરે. બ્રેખતરે માન્યું કરે મંચ પર ભજિાઈ રહરેલ નાટક સા્રે પ્રરેક્ષકોનું લાગણી્ી 
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એકરૂપ ્ ઈ જિું ખતરનાક છરે. માટરે જરૂરી છરે કરે પ્રરેક્ષક આ એકરૂપતા સાધિા્ી 
સતત દૂર, િરેગળો રહરે. નાટકમાં બનતી રટનાઓ અનરે પાત્રાલરેખનો્ી પ્રરેક્ષકોનરે 
‘alienate’ કરે િરેગળા રાખિા પાછળ બ્રેખતનો તક્મ એ હતો કરે નાટ્યગૃહમાં બરેઠરેલ 
પ્રરેક્ષકની સિતંત્ર બુવદ્ધ તરેમજ વિશ્રેષણશવ્ત સુરવક્ષત રહરેિાં જોઈએ. નાટક 
વનહાળતી િખતરે તરેણરે સામાવજક અન્યા્ય અનરે શોષણની એટલી ગંભીર નોંધ 
લરેિી જોઈએ કરે જ ર્ે ી કરીનરે નાટ્યગૃહની બહાર નીકળા બાદ સમાજ્ી િરેગળા 
્ઈ ગ્યરેલા િગ્મ સા્રે તરે ન્યા્યી અનરે સમાન વ્યિહાર કરી શકિા સમ્્મ બનરે. 
એિી જ રીતરે સમાજની પકરવસ્વતમાં પા્યાગત પકરિત્મન લાિિામાં સકરિ્ય 
ફાળો આપી શકરે. બ્રેખતના કહરેિા મુજબ સમાજની િસતુલક્ષી આલોચના 
(critical analysis) એ જ સાચી રિાંવત છરે, કારણ કરે આલોચના કરે વિશ્રેષણ 
કરિા્ી જ કોઈક ઉપ્યોગી તારણ મરેળિી શકા્ય છરે. આ માટરે બ્રેખતરે તરેનાં 
નાટકોમાં એિી ટકૅવન્સ ઉપ્યોગમાં લીધી કરે જ ર્ે ી પ્રરેક્ષકોનરે સતત ્યાદ રહરે કરે 
નાટક એ િાસતવિકતા(presentation of reality) ન્ી પરંતુ િાસતવિકતાની 
ફ્ત પ્રવતવનવધરૂપ રજૂઆત (representation of reality) છરે.

એટલરે જ બ્રેખતરે કહું કરે નાટકમાં એિી કોઈ પણ િસતુ જ રે પ્રરેક્ષકોનરે આંજી 
દરે, સંમોકહત કરી દરે, મંત્રમુગધ કરી દરે, લાગણીઓના અવતરરેક િડરે ભાિવિભોર 
કરી દરે તરેના્ી નાટ્યગૃહમાં બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકો અનરે રંગમંચ પરના કલાકારો  બંનરેનરે 
છોડાિિા તરેમજ પકરશુદ્ધ કરિા જોઈએ. મંચ પર રજૂ ્તાં અત્યંત લાગણી-
શીલ કરે ઉગ્ આિરેશમ્ય દૃશ્યો જોઈનરે પ્રરેક્ષક તરેનાં હૃદ્ય અનરે બુવદ્ધ્ી હદ 
બહારનો વિચવલત નહીં બનિો જોઈએ. પ્રરેક્ષકના મનમાં એ ભ્મ પરેદા ન ્િો 
જોઈએ કરે તરેની સામરે (કરહસ્મલ ક્યા્મ િગરની) કોઈક સાચરેસાચી રટના રટી રહી 
છરે!  આ ‘િરેગળાપણં’ જ રેટલું પ્રરેક્ષક માટરે જરૂરી છરે એટલંુ જ કોઈ પાત્ર ભજિતા 
નટ માટરે પણ જરૂરી છરે. નટરે પણ ્યાદ રાખિું રટરે કરે તરે ખરરેખરમાં ફાઉસટ, 
હૅમલરેટ કરે વલ્યર ન્ી. તરે માત્ર કોઈકનો પાઠ ભજિી રહો છરે. પોતરે જ રે પાત્ર 
ભજિરે છરે તરેની સા્રે એકતા કરે તાદાતમ્ય સાધી લરેિાની લાંબા ગાળાની આદત-
માં્ી દરરેક નટરે છૂટિું જ રહું. અવભન્ય ઉપરાંત રંગભૂવમનાં તમામ રટકોમાં 
પણ તરેનરે અનુરૂપ ફરેરફારો લાિિા જોઈએ જ ર્ે ી કરીનરે નટ અનરે પ્રરેક્ષક બંનરેનાં 
દૃવષ્કોણમાં પા્યાનું પકરિત્મન આિરે. અહીં બ્રેખત ઍકરસટૉટલના ્લાવસકલ 
ગ્ીક વ્્યરેટર અંગરેના વિચાર્ી સાિ જુદો પડરે છરે. બ્રેખત સપષ્પણરે કહરે છરે કરે 
રંગભૂવમ એ કંઈ Catharsis (આંતકરક આિરેગો અનરે તનાિોનું શુદ્ધીકરણ) કરે 
Empathy (સમસંિરેદના) મરેળિિાનું સ્ળ ન્ી.
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પાત્રનાં નસીબમાં નહીં આિિી જોઈતી ્યાતનાઓ સા્રે પોતાપણં 
(identification) સાધીનરે પ્રરેક્ષકની નૈવતક કહંમત તૂટી ન પડરે તરે માટરે આ 
‘અળગાપણા’(alienation)ની અસર પ્રરેક્ષકનરે સુરક્ષાકિચ આપરે છરે. બ્રેખત 
ઇચછતો હતો કરે નટ અનરે પાત્ર િચચરે એક અંતર રહરે તરેિી જ રીતરે પાત્ર અનરે 
પ્રરેક્ષક િચચરે પણ અંતર રહરે. આ અંતર િગર પ્રરેક્ષક બીમાર માંદલી લાગણીઓ-
ના કળણમાં ખૂંપી જશરે. ‘અળગાપણા’ની અસર મરેળિિા માટરે બ્રેખતરે નટનરે કર-
હસ્મલ દરવમ્યાન મદદરૂપ ્ા્ય તરેિા ત્રણ ઉપા્યો સૂચવ્યા : 1. નટરે ત્રીજી વ્ય-
વ્તમાં સ્ાનાંતકરત ્િું (એટલરે કરે અવભન્ય કરતી િખતરે પોતરે સિ્યં પણ ન્ી, 
પાત્ર પણ ન્ી, પણ ત્રીજો જ (may be some ‘idea’) કોઈક રટક છરે જ રેનરે નટરે 
અવભવ્ય્ત કરિાનો છરે). 2. રંગમંચ-વનદવેશો મોટર્ે ી બોલિા (જ ર્ે ી નટ પ્રરેક્ષકનરે 
સતત ્યાદ રહરે કરે આ ફ્ત નાટક છરે). 3. ભૂતકાળમાં સ્ાનાંતકરત ્િું (જ ર્ે ી 
નટ-પ્રરેક્ષક ્યાદ રાખરે કરે નાટકની િાતા્મ િષયો પહરેલાંની છરે પરંતુ તરેનો સંદભ્મ કદાચ 
આજનો હોઈ શકરે છરે ! ).

જૂનાં પરંપરાગત નાટકોમાં દુ:ખી કરુણ પાત્રોનરે જોઈનરે પ્રરેક્ષકો રડતા અનરે 
ટીખળી, રમવત્યાળ પાત્રોનરે જોઈનરે પ્રરેક્ષકો ખડખડાટ હસતા. બ્રેખત આના્ી 
સાિ ઊલટુ ંઇચછતો હતો. તરેનું કહરેિું હતું કરે તરેનાં નાટકોમાં ‘પાત્રો રડરે ત્યારરે  
પ્રરેક્ષકો હસરે અનરે પાત્રો હસરે ત્યારરે  પ્રરેક્ષકો રડરે’. બ્રેખતનો કહરેિાનો ભાિા્્મ એટલો 
જ હતો કરે ર્યારરે  પાત્ર રડરે ત્યારરે  ભાિાિરેશમાં આિી જઈનરે પ્રરેક્ષકરે પણ વિહિળ 
બની જઈ રડિા બરેસિાનરે બદલરે હૃદ્ય ભલરે લાગણીભીનું બનરે, પણ પાત્રની 
અિદશાનાં કારણોમાં જિા જ રેટલું પોતાનું વચતિ તો વસ્ર અનરે સિસ્ રાખિું 
જોઈએ જ ર્ે ી એ પાત્રની અિદશાનરે તરેના ્યોગ્ય પકરપ્રરેક્્યમાં સમજી શકરે. એિી 
જ રીતરે નાટકમાં ગમમતની ક્ષણોએ આપણરે જરૂર હસીએ પરંતુ સા્રે સા્રે એ 
હાસ્ય પાછળના ઊંડા વ્યંગ્યા્્મનરે પણ ન ચૂકી જઈએ જ ર્ે ી પ્રિત્મમાન પકરવસ્-
વત પર કરા્યરેલી તીખી ટકોરનરે સમજી શકિા જ રેટલા આપણરે સિસ્-સભાન ન 
રહીએ.

બ્રેખતરે વનરૂપરેલ ઐવતહાવસકીકરણ, ‘અળગાપણં’ અનરે બીર્ એવપક 
રટકોનો હરેતુ પ્રરેક્ષકનરે વનવષરિ્ય, સુષુતિ અનરે લાગણીપોચો બનાિિાનરે બદલરે 
સિસ્ – સકરિ્ય – રચનાતમક વનરીક્ષક બનાિિાનો હતો. નાટક જોિા દરવમ-
્યાન પ્રરેક્ષકોમાં ઊઠતા પ્રવતભાિ્ી પ્રરેક્ષકનરે કંઈક ખપજોગું સાંપડિું જોઈએ. 
સંમોહનની વસ્વતમાં મૂવછ્મત પડ્ા રહરેિાનરે બદલરે અ્િા પોતાની ર્તનરે ખોઈ 
કરે ભુલાિી દરેિાનરે બદલરે તરે એમ કહી શકિાનરે સક્ષમ હોિો જોઈએ કરે ‘જો હંુ 
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જીવ્યો હોત  તો મેં કંઈક કરી બતાવ્યું હોત’. બ્રેખત દ્ારા સમસંિરેદના(Empathy)
ના અનાદરનો અ્્મ લાગણીનો અનાદર ન્ી ્ તો. તરે માત્ર લાગણીઓની કઢગંી 
અનરે હાસ્યાસપદ અવતશ્યોવ્તની વિરુદ્ધમાં હતો. તરે નહોતો ઇચછતો કરે અવભ-
વ્યવ્તની શૈલી રંગભૂવમની બૌવદ્ધક ભૂવમકાનરે જ ખતમ કરી નાખરે. અનરે એટલા 
માટરે જ તરે 20મી સદીની કલાસાકહત્યની પ્રણાલી્ી જુદી એિી પકરિત્મનકારી 
શૈલીનો વિરોધી હતો જ રે લાગણીના ઊભરા પર આધાકરત હતી. 

બ્રેખ્તનું ‘એશ્પક શ્રષ્યરેટિ’ :

અગાઉ આપણરે જોઈ ગ્યા કરે વપસકાટરની રંગભૂવમ અનરે તરેના નાટ્યરચના 
સંબંધી વિચારોએ બ્રેખતનરે જરૂરી પૂિ્મભૂવમકા પૂરી પાડી. બ્રેખતના વ્્યરેટર-વિકા-
સનું આ આરંભવબંદુ હતું. બ્રેખતરે માન્યું કરે ‘કોઈ જ માણસનો સંબંધ તરેની ર્ત 
સા્રે ન્ી, ભગિાન સા્રે પણ ન્ી, ફ્ત સમાજ સા્રેનો માણસનો સંબંધ 
અહીં મુખ્ય મુદ્ો છરે. કોઈ પણ માણસનું પ્રારબધ હિરે વ્યવ્તગત કરે ફ્ત તરેના 
એકલાનું ન્ી પણ સમસત ્યુગનું છરે. જગતનાં માનિસમૂહોનું પ્રારબધ એ હિરે 
નિી નાટ્યવશલપકલાનું પ્રતાપી રટક છરે. નાટ્યલરેખકોએ તરેના વિષ્ય સંબંધી 
તમામ હકીકતોનરે ચકાસ્યા બાદ તરેનરે નાટ્યરૂપ આપતાં શીખિું જોઈએ.’ બ્રેખત-
નું દૃઢપણરે માનિું હતું કરે ‘આજ રે આપણનરે ભૂતકાળમાં ્્યારરેક ર્ણી કરે શીખી ન 
હો્ય તરેિી, તદ્ન નિાં ધારાધોરણો સા્રેની, સીધી-સપષ્-અસંકદગધ અનરે વબન-
મનોિૈજ્ાવનક અસરો ધરાિતી િૈકવલપક રંગભૂવમની આિશ્યકતા છરે’.

‘એવપક વ્્યરેટર’ માટરે જરૂરી નાટ્યલરેખન અંગરે સમજૂતી આપતાં બ્રેખત 
કહરે છરે કરે સાકહત્ય ત્રણ પ્રકારનું હો્ય છરે : એવપક, એટલરે કરે વિશાળ, ભવ્ય અનરે 
પ્રભાિક સતરનું; બીજુ,ં લોકરંજન માટરેનું ચીલાચાલુ, પરંપરાગત; અનરે ત્રીજુ ં
કાવ્યાતમક એિું પદ્-સાકહત્ય. તરેના પુરોગામી િકરષ્ઠ સજ ્મકો્ી ઊલટુ ંબ્રેખતરે 
આ ત્રણરે્ય પ્રકારોનો એકમાં સમનિ્ય ક્યયો. તરેણરે લખરેલ એવપક વ્્યરેટરનાં 
નાટકોનો વ્યાપ મોટો છરે, પાત્રો અનરે દૃશ્યો અનરેક છરે. નાટકની િાત ભૂતકાળમાં 
્્યાં્ય ્્યારરેક બની ગ્યરેલી છરે, નાટકનો વિકાસ સીધી લીટીનરે બદલરે આગળ-
-પાછળ છરે, તરેમાં સ્ળ, કાળ, કા્ય્મની એકતા ન્ી, તરેમાં ભરપૂર નાટ્યાતમકતા 
છરે, ભાગદોડ અનરે ગરેલગમમત છરે, તરેમાં કોરસ છરે, ગીત-સંગીત છરે, સૂત્રધાર કરે 
ક્ાગા્યક છરે, તરેમાં િણ્મન છરે, સાંકરેવતક સવન્િરેશની સંભાિના છરે, વબનપરંપ-
રાગત લાગતી િરેશભૂષા છરે, મહોરાં-સલાઇડઝ, કફલમસ, બૅનસ્મ અનરે ્પલરે-કાડઝ્મ 
જ રેિી ્યાંવત્રક તરેમજ કલાતમક સાધનસામગ્ીનો ઉપ્યોગ છરે.
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Brecht’s ‘The Caucasian Chalk Circle’

‘The Threepenny Opera’
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‘Mother Courage and Her Children’

  

Brecht’s ‘The Good Woman of Setzuan’
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‘The Life of Galileo’

 

 

‘The Exception and the Rule’
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બ્રેખત સમર્િરે છરે કરે નાટ્યલરેખન-માળખાના પરંપરાગત બરે પ્રકારો છરે : 1. 
ખુલું, પ્રા્યરેલંુ, ક્નાતમક, અનરેકવિધ દૃશ્યો ધરાિતું માળખું. 2. બીજુ ંબંધ, 
ચુસત, સુગકઠત, મ્યા્મકદત પાત્રો અનરે દૃશ્યો ધરાિતું માળખું.  આ બીર્ પ્રકાર-
નું માળખું પરંપરાગત સિીકારા્યરેલ માળખું છરે – સરિાઇબ, ડ્ૂમા, ઇબસન, 
િગરેરરેએ તરે માળખું અપનાિરેલું. ર્યારરે  ગ્ીક અનરે ફ્રેનચ નાટ્યકારોએ ખુલું, 
ક્નાતમક (open - narrative structure) માળખું પસંદ કરરેલું. શરે્સવપ્યરરે  
પ્ર્યોજ રેલ ખુલાં માળખાંનરે ગરેટર્ે ી લઈનરે હુગો સુધીનાઓ અનુસરરેલા. બ્રેખતનું 
નાટ્યલરેખન આ ખુલા લરેખન-પ્રકારનરે અનુસરરે  છરે.

બ્રેખત તરેના નાટકમાં એવપકની સા્રે સા્રે ઑપરેરાના રટકોનો પણ છૂટ્ી 
ઉપ્યોગ કરરે  છરે. તરે્ી જ તરેનાં તમામ નાટકોમાં સંગીત બહુ પ્રધાન પાસું છરે. 
સંિાદ કરતાં પણ તરેનાં ગીતો િધારરે  અસર પાડરે છરે. આ સંદભવે બ્રેખતનું નાટક 
‘Three Penny Opera’ સંગીતમ્ય નાટકનું સિરૂપ ધારણ કરરે  છરે. આ બાબતરે 
બ્રેખતનો િાગ્નર સા્રેનો તુલનાતમક અભ્યાસ રસપ્રદ બની શકરે. િાગ્નર-ઑપરે-
રાનું સંગીત આનંદ-ઉલાસ આપરે છરે ર્યારરે  બ્રેખતસવજ ્મત એવપક-ઑપરેરાનું 
સંગીત સમાજોપ્યોગી વિચારોનું સંપ્રરેષણ કરરે  છરે. િાગ્નર-સંગીત કૃવતના પાઠનરે 
િધુ તીવ્રતા્ી ઉપસાિી આપરે છરે ર્યારરે  એવપકનું સંગીત કૃવતના પાઠનરે સમર્-
િીનરે સપષ્ કરી આપરે છરે. િાગ્નરનું સંગીત કૃવતના પાઠ, (text) પર ભાર મૂકરે 
છરે, ર્યારરે  એવપકનું સંગીત કૃવતના પાઠનરે સિીકારીનરે જ આગળ િધરે છરે. િાગ્ન-
રનું સંગીત ફ્ત વનદશ્મન(demonstrate) કરરે  છરે ર્યારરે  એવપકનું સંગીત એક 
વનવચિત મત ધારણ કરરે  છરે  that holds opinion. િાગ્નરનું સંગીત પાત્રોની 
આંતકરક મન:વસ્વતનરે પ્રરેક્ષકો સમક્ષ મૂત્મ કરી આપરે છરે ર્યારરે  એવપકનું સંગીત 
પાત્રોનાં ફ્ત િત્મન-વ્યિહારનરે સૂવચત કરરે  છરે.

1890નો વનસગ્મિાદ િારસો અનરે િાતાિરણ પર ભાર મૂકતો હતો. 
નાટકની રજૂઆતમાં શ્્ય એટલી િધારરે  િાસતવિકતાની રજૂઆત. સવન્િરેશમાં 
સાચરેસાચી લાગતી દીિાલો, બંધ-ખોલ ્ા્ય તરેિાં બારીબારણાં, ઉપ્યોગમાં લઈ 
શકા્ય તરેિું મજબૂત ફવન્મચર, સાચાં તાર્ં ફૂલો, ઊકળતી ચા, ઠડંો વબ્યર, 
વપંજરામાં સાચું પક્ષી િગરેરરે . ટૂકંમાં વનસગ્મિાદીઓનો મંત્ર હતો, ‘A play is a 
slice of life’. ઉપરાંત નાટકના સંિાદોમાં સિગતોવ્ત(soliloquies)નરે સ્ાન 
નહીં, પ્રરેક્ષકોનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે મનોમન બોલતા સંિાદો (‘asides’) પણ નહીં, 
ગીતો નહીં – િગરેરરે  વનસગ્મિાદની વિશરેષતાઓ હતી. આ માપદંડો પ્રમાણરે બ્રેખત 
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જરા પણ વનસગ્મિાદી નહોતો. ઊલટુ ં બ્રેખતરે તો વનસગ્મિાદીઓએ પ્રબોધરેલી 
િાસતવિકતાની તમામ ભ્મણાઓનરે તોડીફોડી નાખી.

આ સંદભવે ‘એવપક વ્્યરેટર’ કૃવત્રમ – ‘artificial’ વ્્યરેટર છરે. સાચરેસાચા 
ઓરડા, બારીબારણાં, ફવન્મચર િગરેરરેનરે બદલરે બ્રેખત ફ્ત સાદી-સરળ સાંકરેવતક 
મંચસરર્, ફોટો-સલાઇડઝ, ચાટસ્મ, બૅનસ્મ, ્પલરે-કાડ્મઝ, કફલમ પ્રોજ ર્ે શન, એકી-
સમ્યરે દશા્મિાતાં સમાંતર શ્યો િગરેરરે  તરકીબોનો ઉપ્યોગ કરરે  છરે. વપરાનદરેવલ્યન 
અવભન્યની માફક બ્રેખતનાં નાટકોનો અવભન્ય પણ ભ્મણા-વિરોધી છરે. નટરે 
પોતરે કોઈક પાત્ર છરે તરેિી ભ્મણામાં રાચિાની જરૂર જ ન્ી. તરેણરે પાત્રની 
બહાર રહીનરે અવભન્ય કરિાનો છરે  શૈલીબદ્ધ (stylized) કરે વબનવ્યવ્તગતપ-
ણરે નહીં પણ એકદમ સાફ-સુરડ રીતરે. લરેખકરે ક્ાના સળંગ પ્રિાહનરે ગીતો કરે 
ક્ાક્નની મદદ િડરે અિારનિાર તોડિો જરૂરી છરે, એટલા માટરે કરે પ્રરેક્ષક 
ક્ાના લાગણીશીલ િાતાિરણમાં ઓતપ્રોત બની જઈ પોતાની સિતંત્ર વિચા-
રશવ્ત ગુમાિી ન બરેસરે !

િળી એક અ્્મમાં બ્રેખત વનસગ્મિાદી છરે, તરે પણ િસતુલક્ષી તથ્યોનરે િળગી 
રહરેિામાં દૃઢપણરે માનરે છરે. અનરે છતાં ‘ચો્ી દીિાલ’, fourth wall’ની વ્્યરીનો 
અસિીકાર કરરે  છરે. ઝોલાની ભ્ામક િાસતવિકતાનરે પણ તરે નકારી કાઢરે છરે. એવપક 
વ્્યરેટર િાસતવિક જીિન અંગરેની િધારરે  ઉમદા સમજણ રજૂ કરરે  છરે. િાસતવિક 
જગત અવસતતિ ધરાિરે છરે અનરે એ જ આપણો મુખ્ય વિષ્ય છરે એમ બ્રેખત કહરે 
છરે. જો અગાઉનો વનસગ્મિાદ ડાવિ્મનના વિચારો સંદભવે જીિનના ખરા અ્્મની 
શોધ સા્રે આિરેલો તો તરેના પછીનો એવપક ડ્રામા માક્મસના વિજ્ાન સંદભવે રજૂ 
કરા્યરેલ જીિનના ખરા અ્્મની શોધ સા્રે આવ્યો છરે. મનુષ્યનરે સામાવજક 
સંબંધોની સમગ્તામાં સમજિા-ચકાસિાની જરૂર છરે. એવપક ડ્રામા જગતની 
તટસ્ અભ્યાસલક્ષી સિાાંગી છબીનરે ઉર્ગર કરરે  છરે.

બ્રેખ્તનાં નાટકો :

બ્રેખત જ રે કાળમાં જીવ્યો તરેની વિગતોમાં ઊતરીએ ત્યારરે  આપણનરે સમર્્ય 
કરે ્યુદ્ધ, રાજકી્ય ઊ્લપા્લ અનરે આવ્્મક અરાજકતાનરે કારણરે એ કાળની 
તીવ્રતા કરેટલી બધી િધી ર્્ય છરે. 20મી સદીના પૂિા્મધ્મમાં ્્યરેલંુ પ્ર્મ વિશ્વ્ય-ુ
દ્ધ જમ્મની માટરે આવ્્મક અનરે સામાવજક પીછરેહઠનો આરંભ હતું. આ ્યુદ્ધ 
અગાઉનાં ્યુદ્ધો જ રેિું નહોતું. આ ્યુદ્ધ રે િરેરરેલ ભ્યાનક માનિસંહારનો વ્યાપ 
કલપનાતીત હતો. િધુમાં તરે કાળરે નિી શોધા્યરેલી ટકૅનૉલૉજીએ તરે મહાવિનાશ-
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નરે અનરેકગણો િધારી દરેિામાં અભૂતપૂિ્મ ફાળો આપરેલો. રણમરેદાન તરેમજ 
રરઆંગણરે ્્યરેલ જીિન તરેમજ સાધન-સંપવતિનો આત્યંવતક વિનાશ સમસત 
્યુરોપની પ્રર્નરે રરેરા આરાત્ી હચમચાિી મૂકનારો હતો.

્યુદ્ધની સમાવતિ પછી પણ જમ્મનીમાં શાંવત ન સ્પાઈ. જબરદસત રાજકી્ય 
બળિાઓએ રાર્નરે ઉ્લાિી દીધો અનરે 1918માં જમ્મનીમાં પ્રર્સતિાકની 
સ્ાપના ્ઈ. િસવેઇલની સંવધએ આ વિનાશક ્યુદ્ધ માટરે જમ્મનીનરે જિાબદાર 
ઠરેરવ્યું. જ રે જ રે ્યુરોવપ્યન રાષ્ ્રોનરે ્યુદ્ધનરે કારણરે જગંી નુકસાન િરેઠિાનું આવ્યું એ 
ખોટ ભરપાઈ કરી આપિા જમ્મની પર આકરો ્યુદ્ધદંડ લાદિામાં આવ્યો. આમ 
છતાં પ્રર્સતિાકનું નરેતૃતિ કરનારા સમાજિાદીઓએ અનરેક ર્તના સુધારાઓ-
નરે પ્રા્વમકતા આપી વસ્વતનરે વન્યંત્રણ હરેઠળ લાિિાના ઉપા્યો હા્ ધ્યા્મ. 
સ્ત્રીઓનરે મતાવધકાર, ધંધાઉદ્ોગોનરે બરેઠા કરિામાં મદદ, સામાવજક કલ્યાણ-
-્યોજનાઓનું અમલીકરણ િગરેરરે  કરિા છતાં લગભગ આખા્ય દા્યકા 
દરવમ્યાન જમ્મનીની આવ્્મક હાલત અત્યંત કંગાળ રહરેિા પામી. તરેમાં્ય ર્યારરે  
કલપનાતીત હદરે ફુગાિો ત્રાટ્્યો ત્યારરે  તો ભાગ્યરે જ કોઈ તરેના્ી બચી શ્્યું. 
િીસીના દા્યકામાં જમ્મનીએ અમરેકરકન બૅનકોમાં જગંી રોકાણ ક્યુાં અનરે આવ્્મક 
રીતરે ્ોડીક વસ્રતા પ્રાતિ કરી. આ જ સમ્યગાળામાં જમ્મનીમાં મધ્યમિગ્મનો 
પણ મોટા પા્યરે ફરેલાિો ્્યો.

આ ઐવતહાવસક સંદભવે બ્રેખતનાં નાટકો સમજિાનાં છરે.

‘The Three Penny Opera’(1928) : બ્રેખત તરેના  આ જગવિખ્યાત 
નાટકમાં આ જ ઉપર જણાિરેલ મધ્યમિગ્મનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે ટકોર કરરે  છરે. 
આ િગ્મ સમાજનાં મૂલ્યો, નીવતમતિા અનરે સભ્યતાનો ન્યયો દંભ કરરે  છરે અનરે 
અસલમાં પાછળ્ી મોટા પા્યરે અનૈવતક િરેપારધંધા ચલાિરે છરે. જો તમરે ધ્યાન-
પૂિ્મક જોશો તો આ સંજોગો અનરે પકરવસ્વત તમનરે સમસામવ્યક શોષણખોર 
મૂડીિાદી વ્યિસ્ાના જ પ્રવતવબંબરૂપ લાગશરે. િૈવશ્વક સતરની આવ્્મક કટોકટી, 
ગરીબાઈમાં જીિતા લોકોની િધતી જતી સંખ્યા, ર્હરેર ક્ષરેત્રરે ભ્ષ્ાચાર, કા્ય-
દરેસરની િરેશ્યાિૃવતિ, મોહક (glamourised and glorified) સિરૂપરે રજૂ કરાતું 
ગુનાકહત જગત િગરેરરે  બાબતો એ સમાજની કડિી સચચાઈ છરે. નાટકમાં રજૂ 
્તી આ તમામ બાબતો પ્રરેક્ષકોનરે વિચારિા મજબૂર કરરે  છરે કરે ્્યાં ્્યાં તરેમના 
જીિનમાં આિી અન્યા્યી પકરવસ્વતઓ સર્્મ્ય છરે અનરે કઈ રીતરે તરેનો ઉકરેલ 
લાિી શકા્ય છરે ?
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ડ્રામૅરટક શ્રષ્યરેટિ અનરે એશ્પક શ્રષ્યરેટિ વચચરેના ભરેદ આ પ્માણરે છરે :

ડ્રામૅરટક શ્રષ્યરેટિ એશ્પક શ્રષ્યરેટિ

1. નાટકનો તખતો નાટકની સમગ્ 
રટનાશ્રેણીનરે દૃશ્યરૂપ (embo-
-diment) આપરે છરે.

1.  નાટકનો તખતો રટનાશ્રેણીનરે 
ફ્ત િણ્મિરે (narrate) છરે.

2. નાટકના ઍ્શન સા્રે પ્રરેક્ષક 
ઓતપ્રોત ્ઈ ર્્ય છરે.

2. નાટકના ઍ્શન સા્રે પ્રરેક્ષક 
ફ્ત વનરીક્ષક (observer) 
બની રહરે છરે.

3. ઍ્શન્ી પરેદા ્ ્યરેલી ઉતિરેજના 
પ્રરેક્ષકની ઊર્્મનરે ખતમ કરરે  છરે.

3. પ્રરેક્ષકની ઊર્્મ ર્ગ્ત ્ા્ય છરે.

4. પ્રરેક્ષક ફ્ત લાગણીઓના 
ઊભરામાં િહી ર્્ય છરે.

4. લાગણીનું સતર તરેના વિિરેક-
-વિચારનરે સુરવક્ષત રાખરે છરે 
અનરે પકરણામરે કોઈ સિતંત્ર 
વનણ્મ્ય લઈ શકિાની તરેની 
ક્ષમતા જળિાઈ રહરે છરે.

5. અનુભિો સંરિવમત ્ા્ય છરે. 5. જ્ાન સંરિવમત ્ા્ય છરે.

6. પ્રરેક્ષક નાટકના ‘ઍ્શન’ સા્રે 
જોડાઈ જઈ તરેમાં ભળી ર્્ય છરે.

6. પ્રરેક્ષક ઍ્શન્ી િરેગળો, 
મોઢામોઢ ઊભરેલો અનુભિરે છરે.

7. નાટકના અંતરે કોઈ ચોક્સ 
‘સૂચન’ રજૂ ્ા્ય છરે.

7. અંતમાં વિકલપ રૂપરે વિવિધ 
‘દલીલો’ રજૂ કરા્ય છરે. 

8. પ્રરેક્ષક માટરે લાગણીઓ કરે સંિરેદ-
નાઓ ઇરાદાપૂિ્મક ર્ળિિામાં 
આિરે છરે.

8. લાગણીઓનરે ત્યાં સુધી જ ર્ળ-
િિામાં આિરે છરે ર્યાં સુધી તરે પ્રરે-
ક્ષકની આંતરદૃવષ્ ન બની ર્્ય.

9. માણસની અમુક ક્ષમતા 
અગાઉ્ી જ ધારી લરેિામાં 
આિી છરે.

9. માણસ હજુ અભ્યાસ-સંશોધ-
નની જ એક િસતુ છરે. 
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10. એિી પૂિ્મધારણા છરે કરે માણસ 
બદલી શકાતો ન્ી.

10. એિો વિશ્વાસ છરે કરે માણસ 
બદલી શકા્ય છરે અનરે બદલાઈ 
રહો છરે.

11. નાટકના છરેિાડાના પકરણામ 
બાબતરે તીવ્ર ઉતસુકતા રહરે છરે.

11. માત્ર અંત બાબતરે જ નહીં પણ 
સળંગ જ રે કંઈ બની રહું છરે તરે 
બાબતરે ઉતસુકતા જળિાઈ રહરે 
છરે.

12. એક દૃશ્યનરે કારણરે બીજુ ં દૃશ્ય 
છરે.

12. પ્રત્યરેક દૃશ્યનું સિતંત્ર – આગિું 
અવસતતિ છરે.

13. નાટકની રટનાઓ સમ્યની 
સીધી સળંગ રરેખા(linear)નરે 
અનુસરરે  છરે.

13. રટનાઓનો વિકાસ આડોઅિ-
ળો (non-linear) છરે.

14. એ ધારીનરે ચાલિામાં આિરે છરે કરે 
જગત જ રે કંઈ છરે તરે છરે.

14. એિો વિચાર છરે કરે જગત એ છરે 
જ રે પળરેપળ બની રહું છરે. 

15. એ સૂચિિામાં આિરે છરે કરે 
માણસ શું કરી શકરે.

15. એ સૂચિિામાં આિરે છરે કરે 
માણસરે શું કરિું જોઈએ.

16. પ્રરેક્ષકોની લાગણીઓનરે સપશવે 
છરે.

16. પ્રરેક્ષકોની બુવદ્ધનરે સંચાકરત કરરે  
છરે.

17. માણસના વિચારો તરેની િાસત-
વિકતાઓનરે વનધા્મકરત કરરે  છરે.

17. સામાવજક િાસતવિકતાઓ 
વિચારોનરે વનધા્મકરત કરરે  છરે.

1928માં લખા્યરેલું બ્રેખતનું નાટક ‘The Three Penny Opera’ આવ્્મક 
દૃવષ્એ સૌ્ી સફળ ગ્યરેલું નાટક ગણા્ય છરે. આ નાટક 18મી સદીના લરેખક 
જૉન ગરેના સામાવજક વ્યંગ નાટક ‘The Beggar’s Opera’ (1728) પર 
આધાકરત હતું. આ મૂળ કૃવતનું જમ્મન ભાષાંતર બ્રેખતની સરેરિરેટરી એવલઝાબરે્ 
હૉ્પટમૅનરે કરરેલું જ રે િાંચ્યા બાદ બ્રેખતનરે તરેમાં રસ પડરેલો. આ નાટક એવપક વ્-
્યરેટરનું સિ્મશ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છરે જ રેમાં િરેગળાપણાના વસદ્ધાંત (alienation) દ્ારા 
બ્રેખત પ્રરેક્ષકોનરે તરેમની સામાવજક જિાબદારી પ્રત્યરે સભાન બનાિરે છરે. એવપક 
વ્્યરેટરની તમામ વિશરેષતાઓ – ક્ાક્ન, ગીતો, ્પલરે-કાડઝ્મ, સલાઇડ-પ્રોજ રે-
્શન, િાસતવિકતાની ભ્મણા ન સર્્મ્ય અનરે કદાચ સર્્મ્ય તો પણ ્ોડી જ 
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િારમાં તરેનો ભંગ ્ઈ ર્્ય તરે પ્રકારનાં સંગીત અનરે પ્રકાશ, અનરે ખાસ તો પ્રરે-
ક્ષકોની પારંપકરક મનોરંજક અપરેક્ષા્ી વિપરીત – છૂટાં છૂટાં દૃશ્યો દ્ારા ક્ાના 
સળંગ પ્રિાહનરે તોડતા જિાની ટકૅવનક િગરેરરે  આ નાટકમાં સપષ્ જોિા મળરે છરે. 
બ્રેખત ઇચછતો હતો કરે પ્રરેક્ષકો નાટકમાં્ી મનોરંજન ઉપરાંત પણ કોઈક સંદરેશ 
મરેળિરે અનરે કઠોર િાસતવિકતાઓ જોડરે બા્ ભીડિાની દૃવષ્ પ્રાતિ કરરે .

‘The Three Penny Opera’ નાટકનું સ્ળ જૂના જમાનાનું વિ્ટૉકર્યન 
લંડન છરે અનરે તરેનું કરેનદ્રી્ય પાત્ર – મૅકી્ –  નાટકનો ના્યક ન્ી પણ પ્રવતના-
્યક છરે, અપરાધી છરે, જ રેનરે નૈવતકતા સા્રે બાર ગાઉનું છરેટુ ંછરે. મૅકી્ પૉલી 
નામની સ્ત્રીનરે પરણરે છરે. તરે ર્ણીનરે પૉલીનો બાપ સખત રીતરે નારાજ ્ા્ય છરે. 
કારણ કરે લંડનમાં રખડતા વભખારીઓનરે વન્યંત્રણમાં રાખિાની જિાબદારી 
તરેની છરે. તરે ઉપરાંત પૉલીનો બાપ પીચમ મૅકી્નરે ફાંસીએ ચડાિી દરેિાની તજ-
િીજમાં પડરેલો છરે. તરેના તમામ કાિાદાિા વનષફળ ર્્ય છરે, કારણ કરે લંડનનો 
પોલીસ િડો ટાઇગર બ્ાઉન મૅકી્નો એક સમ્યનો દોસત છરે ર્યારરે  તરે અનરે 
મૅકી્ લશકરમાં સા્રે હતા. આ છતાં્ય પીચમ હારી ન્ી જતો પણ મૅકી્નરે 
પકડાિી દરેિા સતિાિાળાઓ પર દબાણ ચાલુ રાખરે છરે. અંતરે મૅકી્ની ધરપકડ 
્ા્ય છરે અનરે તરેનરે ફાંસીની સર્ ર્હરેર ્ા્ય છરે. સર્નો અમલ ્ા્ય તરે પહરેલાં 
મૅકી્ નાસી છૂટિામાં સફળ ્ા્ય છરે. સુખદ અંતની પરેરૉડી ત્યારરે  ્ા્ય છરે 
ર્યારરે  છરેલી રડીએ રાણીનો સંદરેશાિાહક આિીનરે મૅકી્નો મૃત્યુદંડ માફ 
ક્યા્મની ર્ણ કરરે  છરે. એટલું જ નહીં પણ તરેનરે ‘બરેરૉન’ની ઉપાવધ્ી નિાજિામાં 
આિરે છરે !

‘The Three Penny Opera’ એવપક વ્્યરેટરનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છરે. આ 
નાટક સમાજના સાધનસંપન્ ભદ્ર િગ્મનો દંભ ઉરાડો પાડરે છરે અનરે ભૂગભ્મમાં 
વિકસતા અપરાધી જગતનરે મૂડીિાદી આવ્્મક-સામાવજક વ્યિસ્ાનું દુષપકર-
ણામ ગણાિરે છરે. આ નાટક ખાસ કરીનરે કુટુબં, વિજ્ાન, દાન અનરે ધમ્મની કટ ુ
આલોચના દ્ારા મુખ્યતિરે બ્રેખતની માકસ્મિાદી વિચારધારાનરે વ્ય્ત કરરે  છરે. જ રેમ 
કરે નાટકમાં બ્રેખત બહુ મહતિનો સિાલ ઉઠાિરે છરે   મોટો અપરાધી કોણ છરે; 
બૅનક લૂંટરે છરે તરે કરે બૅનક સ્ાપરે  છરે તરે?

બ્રેખતનું મહાન નાટક ‘Caucatian Chalk Circle’ એવપક વ્્યરેટરનું બીજુ ં
શ્રેષ્ઠ દૃષ્ાંત છરે. નાટકની રટના મધ્ય્યુગી કૉકરેવશ્યામાં બનરે છરે. નાટકનો અંત 
સામાન્ય રીતરે ચાલી આિતા પ્રણાવલકાગત તક્મનરે ઊંધોચતિો કરી સામાવજક 
અનરે નૈવતક પ્રશ્ો ખડા કરરે  છરે. અઝદક નામનો ગાંડો ધૂની માણસ અકસમાતરે 
ન્યા્યાધીશના આસનરે બરેસરે છરે અનરે એક બાળકની માવલકક્યતનરે માટરે ઝરડો 
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કરતી બરે માતાઓમાં્ી એ બાળક કુદરતી માતાનરે નહીં સોંપતાં પાલક માતાનરે 
સોંપિાનો વિવચત્ર વનણ્મ્ય લરે છરે. ધનિાન ગિન્મરની પતની જ રે એ બાળકનરે જનમ 
આપનાર સાચી માતા છરે તરેના કરતાં પણ – પાલક માતા તરીકરે નાટકની 
નાવ્યકા ગૃશાનો ત્યાગ અનરે વન:સિા્્મ પ્રરેમ નાટકના અંતમાં િધારરે  ચકડ્યાતો 
પુરિાર ્ા્ય છરે. ક્ાગા્યક ગીત ગા્ય છરે કરે ‘જમીનની ખરી માવલકી એની જ 
હો્ય જ રે જમીન ખરેડતો હો્ય, બાળકની ખરી મા પણ એ જ હો્ય જ રે બાળકનું 
પ્રરેમ્ી લાલન-પાલન કરતી હો્ય’.

કોઈ પરા્યા વનરાધાર બાળકનરે અસાધારણ પ્રરેમ અનરે સલામતી આપનારી 
સામાન્ય નોકરાણી ગૃશા વસિા્ય આ નાટકમાં બીજુ ંકોઈ પાત્ર આદશ્મ ન્ી. 
કોઈ જ પકરવસ્વતમાં ઢીલીપોચી લાગણીઓનું પ્રદશ્મન કરિાની તક બ્રેખતરે 
નાટકમાં ્્યાં્ય રહરેિા ન્ી દીધી. ર્યાં સુધી લોકો પોતાના પર શાસન કરનારી 
ઉચચ સતિાની નજરમાં પોતરે ‘વગવનપીગ’ કરે પ્ર્યોગ માટરેની કોઈ િસતુ છરે એિું 
માનરે છરે ત્યાં સુધી જીિનમાં કોઈ જ સુધારો કરે પકરિત્મન શ્્ય ન્ી.

બ્રેખતનું આિું જ એક બીજુ ંઅદભુત નાટક છરે, ‘Mother Courage and 
Her Children’. નાટકનાં કરેનદ્રમાં એક િ્યસક વિધિા સ્ત્રી છરે જ રેનરે બરે ્યુિાન 
દીકરા છરે. તરે ર્યાં રહરે છરે તરેની વનકટમાં સિીકડશ અનરે શાહીિાદી લશકર િચચરે 
ભીષણ ્યુદ્ધ ચાલી રહું છરે. પોતાના ગુજરાન અનરે સૈવનકોની સુવિધા માટરે આ 
વનરાધાર સ્ત્રી (મધર) એક મોટા ‘હૅનડ-િૅગન‘(હા્લારી)માં ખોરાક, કપડાં, 
ફળો, બ્ાનડી, વસગારરેટ િગરેરરે  ભરી તરેનરે િરેચિા લશકરી છાિણીઓમાં ફરતી 
રહરે છરે. તરેના બરે જુિાન દીકરાઓ ચોતરફ્ી ફેંકાતા તોપગોળાઓ િચચરે એ 
િૅગનનરે હા્ િડરે ખેંચરે છરે. અનરે આમ આ િરેચાણમાં્ી એ સ્ત્રી તરેના પકરિારનું 
પરેટ ભરરે  છરે. 

નાટકની કરેનદ્રી્ય પકરવસ્વતમાં જ નાટ્યાતમક કરુણતા અનરે વિરોધાભાસ 
જોિા મળરે છરે. કહંસક ્યુદ્ધમરેદાનમાં ગુજરાન માટરે તરેનાં દીકરાઓ સા્રે ભટકતી 
એક રરડી વિધિા સ્ત્રી ! ચોતરફના લોકો એ બાઈનરે સમર્િરે છરે કરે અહીં રહરેિું 
જરા્ય સલામત ન્ી; પરંતુ એમ એ સ્ત્રી ડરી ર્્ય તરેમાંની ન્ી. તરેના માટરે એક 
તરફ મૃત્યુનો સતત ભ્ય છરે તો બીજી તરફ પકરશ્મ કરી જીિતા રહરેિા માટરેનો 
સંરષ્મ છરે. આ ગરીબ અનરે રરડી અનરે છતાં્ય બહાદુર સ્ત્રી બીર્ વિકલપની 
પસંદગી કરરે  છરે. બહાર્ી એ સ્ત્રી ્યુદ્ધની રોર વનંદા કરરે  છરે, પણ અસલમાં ્યુદ્ધ 
જ તરેનરે આજીવિકા આપતું હોિા્ી એ સતત ચાલતું રહરે એિું પણ ભીતર્ી 
ઝંખરે છરે. આમ પરોક્ષ રીતરે આ ગરીબ અભણ સ્ત્રી પરેલા ્યુદ્ધખોરો સામરે માનિતા 
સંબંધી ગંભીર સિાલો ખડા કરરે  છરે.
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આપણરે ર્ણીએ છીએ કરે બ્રેખત પોતાનાં નાટકોમાં લાગણીનરે મુકાબલરે 
બુવદ્ધ પર વિશરેષ ધ્યાન કરેવનદ્રત કરરે  છરે. તરેણરે આ નાટક સંદભવે પહરેલરે્ી જ એિું 
માનરેલું કરે નાવ્યકા(મધર)ની િરેદના પ્રત્યરે સહાનુભૂવત જનમાિિાના નટ-કદગદશ્મ-
કના ઉતસાહમાં ્યુદ્ધની આ કરુણ–કઠોર િાસતવિકતા પ્રરેક્ષકોની નજર બહાર 
જિી જોઈએ નહીં. પરંતુ તરેમ છતાં વિડબંના એ બનરેલી કરે ‘Mother Courage 
and Her Children’ની રજૂઆત િખતરે મધરનું મુખ્ય પાત્ર ભજિતી બ્રેખતની 
પતની તરેમજ પ્રવસદ્ધ અવભનરેત્રી હરેવલના િા્યગલ એટલો ચોટદાર અવભન્ય 
કરતી કરે બ્રેખતની હર્ર કોવશશો છતાં આ નાટક જોનાર પ્રરેક્ષકો અંદર્ી 
અત્યંત વિહિળ ્્યા િગર રહી નહોતા શકતા! મૂળમાં ‘મધર’નું પાત્ર અનરે 
તરેની આસપાસની નાટ્યાતમક પકરવસ્વત જ એિી રચા્યરેલી કરે જ રેમાં મધરનું 
પાત્ર પ્રરેક્ષકોની મહતિમ સહાનુભૂવત ખેંચી જતું હતું. એ વિચારણી્ય  મુદ્ો  હતો 
કરે ત્યાં લરેખનની ખામી હતી કરે અવભન્યની ? ટૂકંમાં બ્રેખતનરે પોતાની એ ભજ-
િણીમાં ‘એવપક વ્્યરેટર’ તરેમજ િરેગળાપણાના તરેના બહુચવચ્મત વસદ્ધાંતની રોર 
વનષફળતા જ નજરરે  ચડરેલી. આમ એક રીતરે જોતાં આ નાટક ભજિણીની 
દૃવષ્એ જબરદસત સફળ પરંતુ તરેના વસદ્ધાંતોની કસોટીની રીતરે વનષફળતાનરે 
િરરેલું. પ્રરેક્ષકો તરફ્ી બ્રેખતરે ધારરેલ િસતુલક્ષી તરેમજ લાગણીરકહત પ્રવતભાિ ન 
મળિા્ી તરેનરે તરેના વસદ્ધાંતો પર પુન:વિચારણા કરિાની ફરજ પડરેલી.

તરેના બીર્ એક નાટક ‘The Life of Galilio’માં બ્રેખત એક એિા િૈજ્ા-
વનકનું પાત્ર સજ વે છરે જ રે તરેની શોધખોળ અંગરે એકદમ વનષ્ઠાિાન અનરે તલપાપડ 
છરે; પરંતુ પકરવસ્વતએ તરેનરે અકથ્ય એિી ્યાતનાપૂણ્મ દશામાં લાિી મૂ્્યો છરે. 
ગૅવલવલ્યોએ શોધી કાઢું છરે કરે પૃથિી એ બ્હ્ાંડનું કરેનદ્ર ન્ી. પૃથિી અનરે બીર્ 
ગ્હો સૂ્ય્મની આસપાસ પકરભ્મણ કરરે  છરે. ગૅવલવલ્યોનું આ વિધાન ધાવમ્મક 
અગ્ણીઓ(પાદરીઓ)નરે ધમ્મની રોર અિમાનના જ રેિું લાગરે છરે. તરેની કડક પૂછ-
પરછ(Inquisition)ના અંતરે ગૅવલવલ્યોનરે તરેની આ િૈજ્ાવનક શોધ ર્હરેરમાં પ્ર-
કાવશત ન ્ ા્ય તરેિો આદરેશ આપિામાં આિરે છરે. આઠ િષ્મ સુધી ગૅવલવલ્યો મૌન 
ર્ળિી રાખરે છરે. અંતમાં ર્યારરે  ગૅવલવલ્યો પર શારીકરક ત્રાસ અનરે ્યંત્રણા ગુ-
ર્રિાની ઉપર્ી ધમકી મળરે છરે ત્યારરે  ગૅવલવલ્યો તરેણરે કરરેલ શોધ ‘સાચી ન્ી’ 
એિી કબૂલાત કરરે  છરે અનરે પોતરે કરરેલ રોષણા પાછી ખેંચરે છરે. ગૅવલવલ્યોનું આ 
કા્યર કૃત્ય જોઈનરે તરેના વશષ્યો આરાત પામરે છરે.

પોતાનાં જ રરમાં બંધનાિસ્ામાં પડરેલ િૃદ્ધ અનરે અશ્ત ગૅવલવલ્યોનરે 
મળિા તરેનો એક વશષ્ય આિરે છરે. ગૅવલવલ્યો તરેના હા્માં પોતાની શોધખોળનું 
સાકહત્ય ગુપચુપ ઇટાલીની બહાર લઈ જઈ ર્હરેરમાં પ્રકાવશત કરિાની સૂચના 
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સા્રે સુપરત કરરે  છરે. આ ક્ષણરે વશષ્યનરે ખાતરી ્ા્ય છરે કરે ગૅવલવલ્યોનો વનણ્મ્ય 
કા્યર નહીં પણ િીરતાભ્યયો હતો. તરેણરે માત્ર ધાવમ્મક સતિાનરે મૂખ્મ બનાિિા જ 
પોતાની શોધ પાછી ખેંચ્યાનું નાટક કરરેલું. ગૅવલવલ્યો કહરે છરે કરે તરેનાં કૃત્યમાં કોઈ 
િીરતા નહોતી, ફ્ત વ્યવ્તગત રસ હતો  નિા િૈજ્ાવનક સત્યનરે જગત સમક્ષ 
મૂકિાનો. આ નાટકમાં ધમ્મના નામરે જડ વિચારો અનરે તરેની સામરે િૈજ્ાવનક 
પુરાિાઓ િચચરેનો સંરષ્મ દશા્મિિામાં આવ્યો છરે. તરેમાં ધારદાર વ્યંગ એ છરે કરે 
કહરેિાતા ધમ્મ પ્રત્યરેની આસ્ા કરે િફાદારી પુરિાર કરિા પાદરીઓ દ્ારા 
ગૅવલવલ્યો જ રેિી જ્ાની વ્યવ્ત પર કરિામાં આિતા શારીકરક અત્યાચારનરે પણ 
માન્ય ગણિામાં આિરે છરે. 

‘The Good Woman of Setzuan’  સૌપ્ર્મ િાર 1943માં ઝુકરક, 
વસિટઝરલૅનડમાં રજૂ ્્યરેલું. બ્રેખતનું આ નાટક ‘નૉન-ઍકરસટૉટરેવલ્યન ડ્રામા’નું 
શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છરે. નાટકનું સિરૂપ બોધિાતા્મ – ‘parable’નું છરે. શરેન-ટરે નામની 
એક ્યુિાન ગવણકા છરે. નાટકનું આ મુખ્ય પાત્ર પોતાનું ગુજરાન ચલાિિા 
સામાવજક દૃવષ્એ અનૈવતક એિા વ્યિસા્યમાં જીિિાનરે મજબૂર છરે. તરે એક 
અત્યંત ભલી સ્ત્રી છરે. તરેની આસપાસના લોકો બોલિા ખાતર ધમ્મ અનરે માનિ-
તાની િાતો કરરે  છરે, જીિનનાં ઉચચ મૂલ્યો પણ ્યાદ અપાિતાં રહરે છરે પણ શરેન-
-ટરેનરે કોઈ ખરરેખર મદદ કરે સલામતી આપિા તૈ્યાર ન્ી. ઊલટુ,ં આ બધા લોકો 
તો ફ્ત તરેની સારાઈ અનરે ભોળપણનો ગરેરલાભ જ ઉઠાિરે છરે. અંતમાં સિગ્મ-
માં્ી પૃથિીભ્મણ કરિા નીકળરેલા દરેિતાઓનરે રાતિાસો કરિા ર્યારરે  એ 
ગામમાં કોઈ આશરો ન્ી આપતું ત્યારરે  આ ગવણકા તરેમનું સિાગત કરી તરેમની 
પ્રરેમ્ી મહરેમાનગવત કરરે  છરે. આ બાઈની ઉદારતા અનરે મૈત્રીભાિ જોઈનરે 
દરેિતાઓ ગદગદ ્ ઈ ર્્ય છરે અનરે બવક્ષસ રૂપરે તરેનરે નાણાંની મદદ કરરે  છરે. જ ર્ે ી 
તરે સ્ત્રી ગવણકાનું કામ છોડી કોઈ બીજો સારો ધંધો કરી શકરે. પરંતુ આગળ ઉપર 
એક લુચચો લોભી પકરિાર કોઈક જૂનું સગપણ શોધી કાઢીનરે શરેન-ટરે સા્રે 
બનાિટ કરરે  છરે અનરે તરેનાં રરમાં જબરદસતી્ી રૂસી આિીનરે રહી પડરે છરે. 
િધુમાં તરેની સા્રે દગોફટકો કરી તરેનરે કા્યદાની ચુંગાલમાં ફસાિી દરે છરે.

છરેલરે અદાલતમાં ગવણકા પર ખટલો ચાલરે છરે જ રેમાં ન્યા્યાધીશ તરીકરે 
પરેલા ત્રણ દરેિતાઓ જ બરેઠરેલા છરે. સમગ્ હકીકત ર્ણી લીધા બાદ તરેઓનરે 
ખાતરી ્ા્ય છરે કરે તરેમણરે દુવન્યામાં સંજોગો જ એિા સર્યા્મ છરે જ રેમાં કોઈ ભલો 
માણસ સુખરે્ી જીિી શકરે તરેમ જ ન્ી. અનરે તરેમ છતાં એ સારાઈનરે કારણરે 
ઊભા ્તા જોખમ્ી તરેના ભ્તનરે પ્રત્યક્ષપણરે આિીનરે બચાિી લરેિા દરેિતાઓ 
તૈ્યાર ન્ી ! અંતમાં સૂત્રધાર પ્રરેક્ષકોનરે પૂછરે છરે કરે નઠારા સમાજમાં એક ભલો 
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માણસ કઈ રીતરે સુખ-સલામતી્ી જીિી શકરે ?

સામાવજક અનરે આવ્્મક સંદભ્મમાં નૈવતકતા અનરે પરોપકારની સમસામ-
વ્યક વ્યાખ્યા વનવચિત કરી આપિામાં અહીં્યાં ઐવતહાવસક ભૌવતકિાદ તરફનું 
બ્રેખતનું નમતું િલણ પુરિાર ્ા્ય છરે. ગવણકાની પરોપકારી િૃવતિ શોષણના 
પા્યા પર રચા્યરેલા મૂડીિાદ સા્રે સીધી સંરષ્મમાં આિરે છરે. નાટકનો સાર એ છરે 
કરે ‘આવ્્મક વ્યિસ્ાતંત્ર સમાજની નૈવતકતાનરે વનધા્મકરત કરરે  છરે’. બ્રેખતના માનિા 
મુજબ નાટકના અંતરે પ્રરેક્ષકોનરે ભાન ્િું જોઈએ કરે આમ ્િા માટરે સમાજની 
વ્યિસ્ામાં પકરિત્મન લાિિું અવનિા્ય્મ છરે. શરેન-ટરે જ રેિાં સાચાં-ભલાં ચકરત્રની 
બાબતમાં બ્રેખતરે કહરેલું, ‘No one can be good for long if goodness is 
not in demand! ’ 

દુવન્યાના તમામ દરેશોના આધુવનક રંગમંચ પર ભાગ્યરે જ એિું હશરે જ રેના 
પર બ્રેખતના વિચારો, વસદ્ધાંતો કરે આગ્હોનો પ્રભાિ વઝલા્યો ન હો્ય. કરેિા કરેિા 
મહાન લરેખકો, કદગદશ્મકો, રંગકમથીઓ અનરે દૃશ્યકલાના વનષણાતોએ બ્રેખતની 
અસરો સિીકારી છરે જ રેમાં દકર્યા ફૉ, ઑગસટો બૉલ, જૉન વલટલિુડ, પીટર બ્ુક, 
પીટર િૅઇઝ, હૅઇનર મુલર, પાઇના બૉખ, ટૉની કુશનર, રૉબટ્મ બૉલટ અનરે 
વસરીલ ચવચ્મલ, ઉપરાંત ભારતમાં હબીબ તનિીર, બાદલ સરકાર િગરેરરેનો 
સમાિરેશ ્ા્ય છરે. બ્રેવખત્યન વસદ્ધાંતો (વ્્યરીઝ) અનરે ટકૅવન્સની અસરો કફ-
લમ-વ્્યરી પર પણ એટલી જ વઝલાઈ છરે અનરે રણી કફલમોમાં તરે ખપમાં લરેિામાં 
આિી છરે. બ્રેખતની અસરો તમરે ગૉદાદ્મ, વલનડસરે ઍનડરસન, ફાસબાઇનડર, 
જૉસરેફ લોઝી, લાસ્મ િોન ટ્રા્યર, ર્ન બુકૉઇ, હાલ હાટ્મલી, નાગીશા ઓશીમા, 
કરવતિક રટક, કરેતન મહરેતા િગરેરરેની કફલમોમાં જોઈ શકશો. રણાનરે એ ર્ણીનરે 
નિાઈ લાગશરે કરે મૃત્યુ પહરેલાંના કદિસોમાં બ્રેખત સરેમ્યુઅલ બૅકરેટના નાટક 
‘Waiting for Godot’ના પ્રવતભાિ રૂપરે એક નાટક લખિા માંગતો હતો !

l
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20મી સદીમાં અમરેકરકન નાટકનરે દુવન્યાભરમાં ખ્યાવત અપાિનાર સૌ્ી 
િધુ અગત્ય ધરાિતા નાટ્યકારો છરે ્યુવજન ઑ’નીલ, ટરેવનસી વિવલ્યમસ અનરે 
આ્્મર વમલર. આ ઉપરાંત ્ોન્મટન િાઇલડર, રહૉન સટાઇનબૅક, મરે્સિરેલ 
એનડરસન, વ્લફૉડ્મ ઓડરેટસ િગરેરરેએ પણ અમરેકરકન નાટકનરે આજના મુકામ 
સુધી પહોંચાડિામાં બહુ અગત્યનો ફાળો આ્પ્યો છરે. શરૂમાં ગણાિરેલ ઑ’નીલ, 
વિવલ્યમસ અનરે વમલર મૂળમાં િાસતિિાદી નાટ્યકારો હોિા છતાં તરેમનાં કરેટલાંક 
નાટકોમાં તરેમજ નાટકોનાં કરેટલાંક દૃશ્યોમાં અવભવ્યવ્તિાદી પ્રભાિ પણ જોિા 
મળરે છરે. એટલરે રણા તરજ્ો આ લરેખક-વત્રપુટીનરે અવભવ્યવ્તિાદી િગ્મમાં મૂકરે 
છરે. િળી ઑ’નીલ અનરે વિવલ્યમસ જ રેિાનાં નાટકોમાં તો ્્યારરેક પ્રતીકિાદ પણ 
ઝળકરે છરે. આ નાટ્યકારોએ તરેમનાં સજ ્મનોમાં ્યુરોપની અસરો ઝીલી હોિા છતાં 
તરેમનો એકંદર વમર્જ અનરે અવભવ્યવ્ત મૌવલકપણરે અમરેકરકન જોિા મળરે છરે. 
એક સમીક્ષકરે સાચું જ કહું છરે કરે: ‘Each country and each writer across 
the Europe and American dared to adapt ‘realism’ is its own way. 
And in this context I should point out that America became well-
known for its unique style of robust realism‘.

20મી સદીના આરંભની પહરેલાંનાં 100 િષ્મ દરવમ્યાન અમરેકરકન 
રંગભૂવમ માટરે અનરેક દરેશી-વિદરેશી નાટકો લખા્યાં અનરે ભજિા્યાં છતાં્ય બાકી 
દુવન્યા માટરે અમરેકરકન નાટ્યકારોની કોઈ વિશરેષ અગત્ય નહોતી. કારણ કરે 
અમરેકરકા કોઈ પ્રાચીન ઇવતહાસ અનરે સંસકૃવત ધરાિતો દરેશ નહોતો. અમરેકરકા 
િસાહતીઓનો દરેશ હતો. તરેઓની સૌની પોતપોતાની ભાષા અનરે કલા-સંસકૃવત 
હતી. નિી સદીના પહરેલા દશકમાં પણ અમરેકરકન નાટકોનરે પ્રોતસાકહત કરનાર 
વ્યાિસાવ્યક વનમા્મતાઓ ખૂબ ઓછી સંખ્યામાં હતા. કલાનરે પોષક એિાં નાટ્ય-
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ગૃહોની સંખ્યા  પણ ગણીગાંઠી હતી. બીજી બાજુ બહુ લાંબા સમ્ય્ી અમરેકર-
કનો તરેમની િધી રહરેલી ભૌવતક સંપવતિ, ફૂલીફાલી રહરેલા િરેપારિાવણર્ય અનરે 
પાર િગરની વિવિધ સુખસગિડો્ી ધરાઈ જિા આિરેલા. નિાં સમૃદ્ધ જીિન-
ધોરણ્ી આનંદવિભોર કરે પ્રભાવિત ્િાના કદિસો પૂરા ્ઈ રહા હતા. હિરે 
જરૂર હતી ્ોડુકં ભીતર ઝાંકિાની, મનનરે ્ોડુકં વિશાળ, સંિરેદનશીલ અનરે 
ઉદાર બનાિિાની અનરે ખાસ તો દરેહ પ્રત્યરેની ફરજ પૂરી ્ ઈ, હિરે  તાકીદ  હતી 
કલા, સાકહત્ય કરે સંસકૃવતના નિપ્રિાહો સજી્મનરે તરેમના આતમાનરે પકરતૃતિ 
કરિાની. ટૂકંમાં, જૂનાં ચીલાચાલુ શૈલી-સિરૂપો અનરે પરંપરાઓનરે છોડી તરેનરે 
સ્ાનરે નિું સજ ્મિાનું હતું. 

અત્યાર સુધીમાં સાકહત્ય અનરે કવિતાનાં ક્ષરેત્રરે ્યોગદાન આપી ચૂકરેલા 
અમરેકરકન સજ ્મકો બરેનર્વમન ફ્રેનકવલન, અ્પટનૅ વસંકલૅર, જ રેમસ કૂપર, ઇમસ્મન, 
્ૉરો, માગા્મરરે ટ ફુલર, હમ્મન મૅલવિલરે, માક્મ ટ્રેઇન, િૉલટ વહીટમૅન, રૉબટ્મ ફ્ૉસટ 
િગરેરરેએ અમરેકરકન જીિન અનરે નિી પાંગરી રહરેલી સંસકૃવતનાં ગીતો ગા્યાં, 
રસભરી ગા્ાઓ રચી અનરે અમરેકરકાના સ્ાપકોએ રડી આપરેલા લોકશાહી, 
સિતંત્રતા અનરે સમાનતાના મૂળ આદશયોનરે વિવિધ શૈલી-સિરૂપરે રજૂ કરી પ્રર્નાં 
ચાકરત્ર્યરડતરમાં અનન્ય ફાળો આ્પ્યો. 

1911્ી સ્ાવનક તરેમજ વિદરેશી મૂળનાં સાકહવત્યક નાટકોનો વિકાસ 
કરિાના હરેતુ્ી ‘Drama League of America‘ની સ્ાપના ્્યરેલી. 1914–
15ના અરસામાં આ ચળિળ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી, ર્યારરે  ન્ૂય્યૉક્મનું ‘ગ્ીનવિચ 
વિલરેજ’ અમરેકરકાના નાટ્યકલાકારો માટરે મક્ા બની ગ્યું. 1914માં અનરેક નામી 
ઉતસાહી કલાકારો રૉબટ્મ એડમનડ જૉનસ, લી વસમૉનસન, કફવલપ મૉલર, હરેલન 
િરેસટલી િગરેરરેએ ‘િૉવશંગટન સ્િૅર’ ખાતરે એક નાટ્યગૃહ ઊભું ક્યુાં અનરે ત્યાં 
શરૂમાં મૌવલક એકાંકીઓ ભજિિાં શરૂ ક્યાાં. પ્ર્મ વિશ્વ્યુદ્ધ દરવમ્યાન, 
તરેઓએ ‘Theatre Guild’ બનાવ્યું જ રે અમરેકરકામાં સૌ્ી લાંબો સમ્ય ટકી 
રહરેનાર ‘આટ્મ વ્્યરેટર’ તરીકરે પ્રવતષ્ઠા પામ્યું. તરેણરે અનરેક પ્રગવતશીલ ્યુરોવપ્યન 
નાટ્યકારોનાં નાટકોનરે સૌપ્ર્મ િાર અમરેકરકા લાિિાનો ઉતસાહ દરેખાડ્ો. તરેમાં 
સામરેલ હતા ઇબસન, ટૉલસટૉ્ય, સટ્રીનડબગ્મ, બના્મડ્મ શૉ, વલ્યૉવનદ આનદ્રરે્યરેિ, 
અનસટ્મ ટૉલર, હૉ્પટમૅન, હરેન્ી બૅક, વિડરેકકનડ િગરેરરે . 

1915માં ગ્ીનવિચ વિલરેજના બીર્ એક જૂ્રે ‘Provincetown Players’ની 
સ્ાપના કરી અનરે આિનાર િષયોમાં તરેનરે પૅકરસના આનદ્રરે એનતૉઇનના ‘Theatre 
Libre’ જ રેિી પ્રવતષ્ઠા કમાિાના ઊંચા મનસૂબા સા્રે નાટ્યપ્રિૃવતિ શરૂ કરી. 
અહીં્યાં જ પ્ર્મ િાર અમરેકરકન નાટ્યકારોનાં મૌવલક નાટકોની ર્હરેર પ્રસતુ-
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વતઓનો આરંભ ્્યો. તરેમાં સૌ્ી અગ્સ્ાનરે હતો ્યુિાન પ્રવતભાશાળી લરેખક 
્યુવજન ઑ’નીલ. તરેનાં રણાં મૌવલક એકાંકીઓ અહીં ભજિા્યાં. આ તમામ 
ભજિણીઓ બાદ ઑ’નીલની અસાધારણ પ્રગવત ્ઈ અનરે ન કરેિળ અમરેકરકા-
માં પણ સમસત ્યુરોપમાં તરે 20મી સદીના એક મહાન કલપનાશીલ નાટ્યકાર 
તરીકરે પ્રવસવદ્ધ પામ્યો.

1918્ી 1929 સુધીમાં અમરેકરકા વિશ્વભરમાં એક સમૃદ્ધ દરેશ તરીકરે 
સિીકૃવત પામ્યો. તરેના નાગકરકોએ બધા મોરચરે અસાધારણ વિકાસ અનરે પ્રગ-
વતનાં ફળ ચાખ્યાં. એ્ી વિશરેષ, દરેશની ઉદારિાદી લોકશાહી વ્યિસ્ાએ 
વિવિધ નાગકરકોમાં સિતંત્રતા અનરે સમાનતાની લાગણી મજબૂત બનાિી. એક 
રાષ્ ્ર તરીકરે અમરેકરકાનું ‘હાઇવબ્ડ કરેરૅકટર’  ઇંવગલશ, જમ્મન,  ઇટાવલ્યન, 
આઇકરશ, સકૅવનડનૅવિ્યન, અ્િા ધમ્મ સંબંધરે કૅ્વલક, બૅવ્પટસટ, ગ્ીક ઑ્યોડૉ-
્સ, ્યહૂદી (ર્ુય) િગરેરરેનાં િૈવિધ્ય છતાં કોઈ એકબીર્નાં રષ્મણમાં ન આવ્યું. 
પ્રત્યરેકનરે તરેમના વ્યવ્તગત જીિનમાં તરેમની મૂળભૂત ધાવમ્મક-સાંસકૃવતક લાક્ષવણ-
કતાઓ ર્ળિી રાખિાના અવધકાર મળા અનરે ર્હરેર જીિનમાં સૌ કોઈએ 
અમરેકરકન બંધારણની સિયોચચ સતિાનરે માનભરેર સિીકારી. આનરે કારણરે દુવન્યા-
ભરના દરેશોમાં્ી એકઠી ્ ્યરેલી પ્રર્ની જુદી જુદી ભાષા, ધમ્મ, િંશ િગરેરરે  હોિા 
છતાં કાળરિમરે તરેઓની એક સં્યુ્ત અમરેકરકન ઓળખ(American Entity) 
આકાર પામી, જ રેનરે જોઈનરે આખી દુવન્યા દંગ રહી ગઈ ! પ્રત્યરેક અમરેકરકન 
નાગકરક માટરે કરે પછી પોતાનું નસીબ અજમાિિા અિસરોની ભૂવમ(land of 
opportunities) પર આિી પહોંચરેલા વિશ્વભરના િસાહતીઓ માટરે અમરેકરકા 
નિાં ભવિષ્યો, નિાં સાહસોનો, નિા વિચારોનો, નિા પ્ર્યોગો તરેમજ અભ્યાસ-
-સંશોધનોનો લોભામણો દરેશ બની રહો.

બીજી બાજુ વિચારશીલ મૌવલક નાટ્યકારોએ આ ભૌવતક પ્રગવતની કા-
ળજીપૂિ્મક નોંધ લીધી કરે નહીં તરેની ર્ણ ન્ી. પરંતુ એક િાત સપષ્ હતી કરે 
આખા દરેશમાં ર્ગી ઊઠરેલી રાષ્ ્રી્ય ચરેતના અનરે અભૂતપૂિ્મ માનિઊર્્મની 
અસરો્ી તરેઓ ઝાઝો િખત અવલતિ રહી શ્્યા નહીં. દરેશની ભૌવતક આગરે-
કૂચનાં સારાંનરસાં પાસાં તરેમજ તરેનરે પગલરે આિરેલાં સામાવજક-સાંસકૃવતક પકર-
િત્મનો તરેમના નાટ્યસાકહત્યમાં સશ્ત રૂપરે અવભવ્યવ્ત પામ્યાં. ્યુવજન ઑ’નીલ 
અનરે તરેના અનુગામી નાટ્યકારોએ ર્યારરે  અમરેકરકાની આંતરખોજ કરીનરે વનષક-
ષ્મ તારવ્યો કરે રંગભૂવમ તરે ઉદ્ોગ ન્ી પરંતુ કલા છરે  ત્યારરે  અમરેકરકન કલાકારો, 
લરેખકો અનરે પ્રરેક્ષકોમાં એ પ્રતીવત દૃઢ બની કરે તમામ નૈસવગ્મક સ્ોતોમાં નાટક એ 
સૌ્ી મોટો અનરે શ્રેષ્ઠ પ્રરેરણાસ્ોત છરે. 
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અમરેકરકાએ જગતનરે અનરેક ગણનાપાત્ર નાટ્યકારો આ્પ્યા. જ રેમાં ઍલમર 
રાઇસ, ર્યૉજ ્મ કૉફમૅન, રૉબટ્મ શરેરિૂડ, પૉલ ગ્ીન, એસ. એન. બૅહરમન, એડના 
ફબ્મર, મૉસ હાટ્મ, માક્મ કૉનરેલી, મરે્સિરેલ એનડરસન, રહૉન સટાઇનબૅક, ્ોન્મ-
ટન િાઇલડર, રૉબટ્મ એનડરસન, વ્લફૉડ્મ ઓડરેટસ િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. 
આ તમામ નાટ્યકારો વિશરે અહીં વિગતરે લખિાનું પ્ર્યોજન ન્ી; પરંતુ 20મી 
સદીની વિશ્વરંગભૂવમ પર િાસતિિાદ ્યા અવભવ્યવ્તિાદ સંદભવે પ્રગાઢ અસર 
પાડનારા ફ્ત ત્રણ અમરેકરકન નાટ્યકારો વિશરે આપણરે અહીં વિગતિાર 
ર્ણીએ તરે પૂરતું ્શરે. આ નાટ્યકારો છરે ્યુવજન ઑ’નીલ, ટરેવનસી વિવલ્યમસ 
અનરે આ્્મર વમલર.

(1) ષ્યુશ્જન ઑ’નીર (1888–1953) : 

 Eugene Gladstone O’Neill તરે 
આઇકરશ અમરેકરકન નાટ્યકાર હતો. તરેના 
પ્ર્યાસોનરે કારણરે 1920ના અરસામાં અમરે-
કરકન રંગભૂવમનો આગિો વિકાસ સધા્યો. 
અમરેકરકાની શ્રેષ્ઠ િાતા્મઓ, વચત્રો અનરે 
સંગીતની માફક અમરેકરકન રંગભૂવમ પણ 
ઑ’નીલના પ્ર્યાસોનરે કારણરે એક કલાતમક 
માધ્યમ રૂપરે સિીકાર પામી. રંગભૂવમ સા્રે 
સંકળા્યરેલા રણા લોકો – નટો, લરેખકો, કદ-
ગદશ્મકો, વિિરેચકો, પ્રરેક્ષકો – એ સૌ માટરે 
ઑ’નીલ અમરેકરકન શરે્સવપ્યર હતો. 
અમરેકરકન નાટકોનો વપતા. 20મી સદીના 

આરંભરે તરે ‘એકરે હર્રા’ જ રેિો હતો. તરે એક જ એિો પ્રભાિશાળી હતો જ રેણરે 
ચીલાચાલુ લોકરંજક નાટકનરે ગંભીર કલાસિરૂપમાં પલટી નાખ્યું. 

ઑ’નીલનાં રણાંખરાં નાટકો આતમક્નાતમક છરે. એ તરેના પાકરિાકરક 
સદસ્યોના આપસી સંબંધોની કરુણ, ઉદાસ અનરે ભ્યાિહ જણાતી અસરોમાં્ી 
સીધાં જ સર્્મ્યાં છરે. તરેની મા અનરે વપતાએ પ્રરેમ પણ ક્યયો અનરે એકબીર્નરે 
બરેહદ પીડાઓ પણ આપી. તરેના મોટા ભાઈએ પણ પ્રરેમ ક્યયો, બરબાદ ્્યો 
અનરે છરેિટરે દારૂના િધુ પડતા સરેિન્ી અકાળરે મૃત્યુ પામ્યો. ઑ’નીલ સિ્યં પણ 
આ ત્રણરે્ય પ્રત્યરેના પ્રરેમ અનરે આરિોશ િચચરે હરદમ ભીંસાતોરહેંસાતો રહી સા-
કહત્યમાં પોતાની િરેદનાનરે શ્્ય એટલી િસતુવનષ્ઠા ર્ળિીનરે વ્ય્ત કરતો રહો. 
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ઑ’નીલરે ભીતરમાં નજર વસ્ર કરીનરે સજ વેલાં નાટકોમાં તરેનાં અંગત પાપ કરે 
વ્યસનો, રરરેલુ વિપદાઓ કરે બરેહૂદાં િળગણો િગરેરરે  ઉપર ઢાંકવપછોડો કરિાના 
પ્ર્યતનો ્્યારરે્ય ક્યા્મ નહીં. આખી દુવન્યા જુએ તરેમ તરેણરે પોતાની નબળાઈઓ 
અનરે વિફળતાઓનરે પોતાનાં નાટકોમાં ઉરાડી કરી. ઑ’નીલની ભીતર રહરેલા 
‘રાક્ષસો’એ ભલરે તરેનરે અનહદ હાવન પહોંચાડી પરંતુ તરેની કલામાં તરે એ તમામ 
રાક્ષસો સામરે વિજ્યી નીિડ્ો. ‘Long Day’s Journey into Night’, Ah, 
Wilderness’ અનરે ‘Moon for the Misbegotten’ જ રેિાં નાટકો દ્ારા ઑ’નીલ 
પકરિારની ‘neurotic history’ અમરેકરકન રંગભૂવમના ‘great masterpieces’માં 
સ્ાન પામી. 

1920માં તરેનું નાટક ‘Beyond the Horizon’  ર્યાં સુધી બ્ોડ-િરે પર 
રજૂ નહોતું ્્યું ત્યાં સુધી અમરેકરકન રંગભૂવમ ચીલાચાલુ ફારસ, મરેલોડ્રામા, 
સંગીતમ્ય નાટ્યપ્રસતુવતઓ (musicals) અનરે ્્યારરેક ્યુરોપ્ી આિતી નાટ્ય-
મંડળીઓની લોકરંજક ભજિણીઓમાં વલતિ હતી. આ સંજોગોમાં ઑ’નીલરે 
વિચા્યુાં કરે રંગભૂવમ ગંભીર વિચારોનરે કલાતમક રીતરે મૂકિાનું એક સશ્ત 
માધ્યમ બની શકરે એમ છરે. જીિનની કરુણતાના અનુભિો્ી છલકાતા ઑ’નીલરે 
એિા સમકાલીન રંગમંચના વનમા્મણનું સિ્પન જો્યું જ રેનાં મૂવળ્યાં શવ્તશાળી 
ગ્ીક નાટ્યસાકહત્યની મહાન કરુણાવનતકાઓમાં રહરેલાં. એિાં નાટકો જ રે શરે્સ-
વપ્યરની ભાિનાતમક ઊંચાઈનરે આંબી શકરે. ઑ’નીલ એિો સિ્મપ્ર્મ અમરેકરકન 
નાટ્યકાર હતો જ રેણરે રંગમંચની ગણના સાકહત્યના માધ્યમ રૂપરે કરી. તરેણરે જો-
તજોતાંમાં અમરેકરકન નાટ્યલરેખનની કા્યાપલટ કરી બહોળા અ્્મમાં તરેનરે ગ્ીક 
કરુણાવનતકાઓના વિષ્યિસતુ સા્રે જોડી આપી. ઑ’નીલનરે કુલ ચાર ‘પુવલતઝર 
પ્રાઇઝ’ મળાં અનરે તરે્ી્ય વિશરેષ, 1936માં સાકહત્યનો સિયોચચ પ્રવતવષ્ઠત 
નોબરેલ પુરસકાર મરેળિનાર તરે પહરેલો અમરેકરકન નાટ્યકાર બન્યો.

તરેનાં નાટકોની વિવશષ્તા એ છરે કરે તરેમાં િાસતિિાદની સા્ોસા્ સુંદર 
કાવ્યાતમક ભાિો અનરે પ્રતીકો પણ અસરકારકપણરે વ્ય્ત ્્યાં છરે. ઑ’નીલ 
અગાઉ આ પ્રકારની કાવ્યાતમકતા રવશ્યાના ચરેખૉિરે, નૉિવેના ઇબસનરે અનરે સિી-
ડનના સટ્રીનડબગવે તરેમનાં નાટકોમાં પ્ર્યોજ રેલી. આ ઉપરાંત ઑ’નીલની બીજી 
વિશરેષતા એ છરે કરે તરેના સંિાદોમાં પહરેલી િાર અમરેકરકાની પ્રાદરેવશક અંગ્રેજીનો 
ઉપ્યોગ ્્યો છરે. તરેનાં અવધકતર પાત્રો સમાજની છરેિાડરેના ઉપરેવક્ષત લોકો છરે 
જ રેઓ પોતાની આશાઓ કરે એષણાઓની પૂવત્મ માટરે કદિસરાત સંરષ્મ કરરે  છરે 
અનરે છરેિટરે હતાશા, વનરાશામાં સરી પડી વિવિધ ભ્મણાઓનો ભોગ બનરે છરે.

ઑ’નીલનો જનમ ઈ. સ. 1888માં ન્ૂય્યૉક્મમાં ટાઇમસ સ્િૅર પાસરે આિરેલી 
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બ્ોડિરે હોટરેલમાં ્્યો હતો. આજ રે પણ  એ સ્ળરે તકતી મારરેલી જોિા મળરે છરે : 
‘‘Eugene O’Neill, October 16, 1888  November 27, 1953 Ameri-
ca’s greatest playwright was born on this site then called Barrett 
Hotel.’’ તરે આઇકરશ િસાહતી ઍ્ટર જ રેમસ ઑ’નીલ અનરે મરેરી ઍલન 
્િીનલૅનનો પુત્ર હતો. ્યુિાન ઉંમર્ી જ તરે વિવિધ કારણોસર અસહ ગૂંગળા-
મણ, એકલતા, હતાશાનો ભોગ બન્યો. દારૂના વ્યસનરે ચડી ગ્યો અનરે એક િાર 
આપરાત કરિાનો પણ પ્ર્યતન કરી જો્યો. તરેની ગભ્મિતી પતનીનરે પણ ત્યજી 
દીધી. તરે કીમતી સોનું અનરે રૂપાળી િરેશ્યાઓની લાલચમાં હૉનડરુાસ અનરે આજ વે-
નટીનામાં ભટ્્યો. છરેિટરે કનરેવ્ટકટના દકર્યાકાંઠ રે આવ્યા બાદ તરેનરે પરમશાંવતનો 
અનુભિ ્્યો.

ઑ’નીલની પહરેલી વ્યાિસાવ્યક સફળતા ‘The Emperor Jones’નરે 
આભારી હતી જ રે બ્ોડિરે પર 1920માં રજૂ ્્યું અનરે સારંુ ચાલ્યું. આ નાટકનરે 
આજ રે સામાવજક વિશ્રલરેષકો એક ‘પ્રત્યારાતી’ નાટક તરીકરે મૂલિરે છરે; પરંતુ તરે 
કાળરે આ નાટકરે આખી અમરેકરકન રંગભૂવમનરે હચમચાિી નાખરેલી. કારણ કરે તરેમાં 
એક આકફ્કન-અમરેકરકન(નીગ્ો) બ્ૂટસ જૉનસની ક્ા છરે જ રે એક માણસની 
હત્યા કરિા બદલ જ રેલમાં ર્્ય છરે. ત્યાર બાદ જ રેલ તોડીનરે નાસરે છરે અનરે કૅરરે -
વબ્યન ટાપુ પર પોતાની જ ર્વતના લોકોનું દમન કરી તરેમનો શહરેનશા-
હ(Emperor) બની બરેસરે છરે. ઑ’નીલ તરેની કવિપ્રકૃવતની રીતરે એક મુ્ત સજ ્મક 
હતો. તરે કોઈ ‘િાદ’(ideologyના જડ બંધનમાં બંધાઈ રહરે તરેિો નાટ્યકાર 
નહોતો. ‘Emperor Jones’ ફલૅશબૅક સિરૂપરે રજૂ ્ા્ય છરે અનરે તરેમાં િાસતિ-
િાદ અનરે અવભવ્યવ્તિાદનું સંવમશ્ણ ્્યરેલું જોિા મળરે છરે.

 આ જ િષ્મમાં ઑ’નીલનું બીજુ ંએક પ્રવસદ્ધ નાટક ‘Anna Christie’ પણ 
રજૂઆત પામ્યું. નાટકમાં એક ગરીબ સિીકડશ-અમરેકરકન છોકરીના આંતકરક 
સંરષ્મની િાત છરે જ રેનરે તરેનાં પૂિ્મજીિનમાં જબરજસતી્ી દરેહસોદાના ધંધામાં 
રસડાિું પડરેલું. પણ આજ રે સદભાગ્યરે તરેનરે એક પ્રરેમાળ પણ ખાસ ઊંડુ ંન વિચારી 
શકતા જુિાન નાવિક સા્રેની મૈત્રીમાં કોઈક ગજબનું સુખ પ્રાતિ ્ા્ય છરે. 
તરેના સૌ્ી ઓછા જકટલ એિા આ કરુણાનત નાટકની માિજત ઑ’નીલરે ખૂબ 
ગંભીર રીતરે કરરેલી. કહરેિા્ય છરે કરે ઑ’નીલનરે આ નાટક તરેણરે પૂરંુ ક્યુાં ત્યાર્ી 
ખાસ ગમ્યું નહોતું. કારણ કરે, તરેના જ શબદોમાં ‘‘it had been too easy!!’’

1924માં ઑ’નીલનું બહુચવચ્મત અનરે ખૂબ વબરદાિા્યરેલંુ નાટક ‘Desire 
Under the Elms’ પ્રકાવશત ્્ંુય. આજ રે આ નાટકનરે અમરેકરકન ્લાવસક 
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ગણિામાં આિરે છરે. ઑ’નીલના બીર્ એક નાટક ‘Morning Becomes 
Electra’ની માફક અહીં્યાં પણ ઑ’નીલના પ્ર્યતનો ્લાવસકલ ગ્ીક નાટકની 
ક્ારચના (plot) અનરે વિચારિસતુ(theme)-નાં મૂળભૂત તત્િોનરે અમરેકરકાના 
ન્યૂ ઇંગલૅનડના ગ્ામીણ િાતાિરણમાં ગોઠિી આ્પ્યાં છરે. આ સંદભવે કહી શકા્ય 
કરે ઑ’નીલનાં પાત્રો ફરેદ્રા, કહ્પપોવલટસ અનરે વ્વસ્યસનરે આદરસહ અંજવલ 
સમાન છરે. વનસગ્મિાદી સજ ્મનકાળમાં લખા્યરેલાં તરેનાં તમામ શ્રેષ્ઠ અનરે સૌ્ી 
િધારરે  સાતત્યપૂણ્મ નાટકોમાં ‘Desire Under the Elms’ વશરમોર સમું છરે. 
આ એક સાચરેસાચ હચમચાિી મૂકનાર કરુણાવનતકા છરે : મનુષ્યના અવન્યંવત્રત 
આિરેગોની તાકાત, પાત્રોની અસરકારકતા અનરે વપતા-પુત્ર િચચરે અનંતકાળ-
્ી ચાલી આિતા અદાિતી સંરષવે આ કરુણાવનતકાનરે અનરેકગણી કરુણ-િરેધક 
બનાિી છરે. આ નાટક્ી ઑ’નીલરે સાચા અ્્મમાં અમરેકરકન વનસગ્મિાદી નાટકનરે 
જનમ આ્પ્યો. આ નાટકમાં ગ્ીક નાટકની ઉરાડી િરિી સચચાઈ અનરે તરેની 
ધારદાર અવભવ્યવ્તની અવનિા્ય્મતા વસદ્ધ ્ઈ છરે. ગ્ીક વિષ્યિસતુ તરીકરે 
ર્ણીતા એિા મુદ્ાઓ – પકરિારની ભીતરના પારસપકરક ર્તી્ય સંબંધો, બા-
ળહત્યા, પ્રારબધ દ્ારા લરેિાતો બદલો િગરેરરેનરે ઑ’નીલરે પોતાના કૌટુવંબક સંર-
ષયોમાં્ી જ પસંદ કરરેલા, તરે કાળરે અમરેકરકન રંગભૂવમ પર પ્રિત્મમાન સામાવજક 
ધારાધોરણોના સંદભવે, આ નાટકની ક્ા અનરે વિષ્ય ભ્યંકર રીતરે ચોંકાિના-
રાં તરેમજ આરાત ઉપર્િનારાં હતાં. પરંતુ તરેમ છતાં ઑ’નીલની સાદગીભ-
રી સં્યવમત લરેખનશૈલી, મરેલોડ્રામૅકટક અંશો પ્રત્યરે અરુવચ, અનરે લાગણીઓની 
અવભવ્યવ્તમાં ડોકાતી નખવશખ પ્રામાવણકતાનરે કારણરે આ નાટક એક પ્રભા-
િશાળી કરુણાવનતકા તરીકરે ભવ્ય સફળતાનરે પામ્યું. (આ નાટક િાંચ્યા બાદ 
આપણનરે ટૉલસટૉ્યનું ‘Power of Darkness’ પણ અચૂક ્યાદ આિી ર્્ય.)

‘Strange Interlude’  ઑ’નીલનું એક પ્રા્યોવગક નાટક છરે. આ નાટક 
તરેણરે લખ્યું 1923માં અનરે મંચ પર ભજિા્યું 1928માં. આ નાટકરે ઑ’નીલનરે 
ત્રીજુ ંપુવલતઝર પ્રાઇઝ અપાિરેલું. 1920ના દા્યકાના સંદભવે આ નાટકનો વિષ્ય 
પણ રણો ચચા્મસપદ હતો. પકરણામરે ન્ૂય્યૉક્મ બહાર ભજિતી િખતરે નાટકમાં 
કાપકૂપી કરિામાં આિરેલી અ્િા સિ્મ્ા પ્રવતબંધ મૂકિામાં આિરેલો. ‘Strange 
Interlude’ લખતી િખતરે ઑ’નીલ સમકાલીન મનોવિજ્ાનના પ્રિાહો્ી, જ રેમસ 
જોઇસની નિલક્ાઓ્ી અનરે એવલઝાબરે્ન વ્્યરેટરમાં પ્રચવલત સિગતોવ્ત-
ની ટકૅવનક્ી પ્રભાવિત ્્યરેલો. ‘Strange Interlude’માં સારા એિા પ્રમાણમાં 
સિગતોવ્તની ટકૅવનકનો ઉપ્યોગ કરિામાં આવ્યો છરે જ રેમાં પાત્રો પોતાના 
આંતકરક વિચારોનરે પ્રરેક્ષકો સમક્ષ પ્રગટ કરરે  છરે. કરેટલાક પ્ર્યોગોમાં પાત્રો દ્ારા 
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બોલાતા સંિાદો અનરે સિગતોવ્તઓનરે જુદી પાડિા મહોરાંઓ(masks)નો પણ 
ઉપ્યોગ કરિામાં આિરેલો. મોટા ભાગના પ્ર્યોગોમાં તો પાત્રોની અવભન્યશૈલી-
માં જ ્ોડોરણો ફરેરફાર લાિી આ ભરેદ દશા્મિિામાં આિરેલો. આ સિગતો-
વ્તઓ શરે્સવપ્યરનાં પાત્રોનાં સુદીર્મ સંભાષણોનરે બદલરે ચાલુ સંિાદરે ટૂકંમાં 
બોલાતી ‘side comments’ તરીકરે જ પ્ર્યોર્્યરેલી.

‘Morning becomes Electra’ – 1931માં બ્ોડિરેના વગલડ વ્્યરેટરમાં 
રજૂ ્્યરેલું ર્યાં તરેના સળંગ 150 પ્ર્યોગો ્્યરેલા. આ નાટક ગ્ીક નાટ્યકાર 
ઇવસકલસના ‘ઑરરે વસટ્યા’નું નિું આધુવનક રૂપ છરે. તરેનાં તમામ પાત્રો ગ્ીક 
નાટકનરે મળતાં આિરે છરે. આ નાટકમાં ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી આધુવનક બનતાંની સા્રે જ 
તરેની જોડરે હત્યા, પરપુરુષ કરે પરસ્ત્રી-સમાગમ, પાકરિાકરક સદસ્યો િચચરેના 
ર્તી્ય સંબંધો, િરેરિૃવતિ િગરેરરેનું પ્રગટીકરણ શ્્ય બનરે છરે. નાટકમાં દશા્મિરેલ 
આસપાસના નગરજનોનું જૂ્ અહીં્યાં ગ્ીક કૉરસની ગરજ સારરે  છરે. અલબતિ 
ગ્ીક નાટકોમાં હંમરેશાં પાત્રોનાં કા્ય્મની કદશા વનવચિત કરનાર પ્રારબધ હો્ય છરે 
ર્યારરે  ઑ’નીલનાં પાત્રોનાં કા્યયોની ચાલકિૃવતિ 1930ના દા્યકામાં પ્રિત્મમાન 
મનોિૈજ્ાવનક વસદ્ધાંતોમાં રહરેલી છરે. નાટકની વિગતોનરે ‘ઇકડપસ કૉમ્પલરે્સ’ કરે 
‘ઇલરે્ટ્રા કૉમ્પલરે્સ’ જ રેિા ફ્ૉઇડના દૃવષ્કોણ્ી પણ મૂલિી શકા્ય.

‘Long Day’s Journey into Night’ – ઑ’નીલનાં સિ્મશ્રેષ્ઠ નાટકમાં 
આજ રે તરેની ગણના ્ા્ય છરે. આખું્ય નાટક 1912, ઑગસટ મકહનાના એક કમ-
નસીબ, પીડાકારી, હૃદ્યનરે હચમચાિી નાખનારા કદિસરે સિારરે  સાડા આઠ િાગરે 
શરૂ ્ા્ય છરે અનરે મધરાત સુધી ચાલરે છરે. આ સમગ્ રટનાનું સ્ળ કનરેવ્ટકટ-
માં દકર્યાકાંઠ રે આિરેલું ટા્યરૉન પકરિારનું રર છરે. નાટકનું કરેનદ્રી્ય વિષ્યિસતુ 
જીિલરેણ વ્યસન અ્િા કોઈ િસતુનું ઝનૂની િળગણ છરે. અનરે તરેના પકરણામ-
સિરૂપ આખરેઆખો પકરિાર ધીમરે ધીમરે નકામો, િાકહ્યાત, રરે કઢ્યાળ બની ર્્ય 
છરે. તરેનાં ત્રણરે્ય પુરુષપાત્રો દારૂકડ્યાં છરે અનરે મા મૉકફ્મનની વ્યસની છરે. નાટક 
દરવમ્યાન આ તમામ પાત્રો િારંિાર એકબીર્્ી હકીકતો છુપાિરે છરે. એકબીર્ 
પર દોષારોપણ કરરે  છરે, વિરોધ કરરે  છરે, કદલગીરી અનુભિરે છરે, આક્ષરેપો કરરે  છરે 
અનરે છતાં્ય આ આપસી સંરષ્મના અવસતતિમાત્રનરે નકારી કાઢરે છરે. કારણ કરે 
િચચરે િચચરે બહાર્ી દરેખાડો કરિા આતમી્યતા, પ્રોતસાહન અનરે સાંતિના પાઠ-
િિાની ભાંગીતૂટી કોવશશ પણ કરતા રહરે છરે.

િાસતિમાં ઑ’નીલ, તરેના મોટા ભાઈ અનરે માતાવપતાનરે સાંકળતી આ 
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આખી્ય ક્ા લરેખકનું લગભગ પોતાનું જ આતમક્નાતમક નાટકરૂપ છરે. 
નાટકમાં બનતી તમામ રટનાઓ ઑ’નીલરે લરેખક તરીકરેની કારકકદથી રડિાનો 
વનણ્મ્ય ક્યયો તરેની એકદમ પહરેલાંની છરે. નાટકનાં તમામ પાત્રો અનરે પ્રસંગો 
સમાંતરપણરે ઑ’નીલના અસલી જીિનનરે મળતાં આિરે છરે. નાટકમાં દશા્મિરેલું 
સ્ળ પણ અસલમાં કનરેવ્ટકટમાં આિરેલ ઑ’નીલનું પોતાનું જ પાકરિાકરક રર 
‘મોનટરેરિીસટો કૉટરેજ’ છરે. 1912માં ઑ’નીલરે દકર્યાકાંઠ રે આ જ રરમાં રણાં િષયો 
શરાબના નશામાં અનરે રરેરી હતાશાના આતમરાતી િાતાિરણમાં વિતાિરેલાં. 
નાટકનો પકરિાર પણ ઑ’નીલના પકરિારનરે મળતો આિરે છરે. તરેના પણ તમામ 
સદસ્યો આઇકરશ-અમરેકરકન છરે, માત્ર નામો જુદાં છરે. અહીં્યાં ઑ’નીલનરે બદલરે 
ટા્યરૉન પકરિાર છરે. ઑ’નીલના વપતા જ રેમસ ઑ’નીલ પણ નાટકમાં આલરેખા-
્યરેલાં પાત્રની માફક રંગમંચના નટ હતા. તરેણરે વિખ્યાત નટ એકડિન બૂ્ જોડરે 
અવભન્ય કરરેલો જ રેનો ઉલરેખ નાટકમાં પણ ્ા્ય છરે. ઑ’નીલની મા મરેરી પણ 
વમડિરેસટ ઇવનડ્યાનામાં આિરેલી કૅ્વલક સકૂલમાં ભણરેલી. ઑ’નીલનો મોટો 
ભાઈ શરાબનો  એટલો વ્યસની બની ગ્યરેલો કરે છરેિટરે તરેણરે આતમહત્યા કરરેલી. 

ઑ’નીલ અમરેકરકામાં ચાલરેલી રંગમંચની નિી આધુવનક ચળિળનો એક 
મોખરાનો નાટ્યકાર હતો. બીર્ કોઈ પણ મહત્િપૂણ્મ લરેખકની જ રેમ ઑ’નીલ 
ફ્ત રંગમંચી્ય વિકાસ કરે તરે માટરેના કોઈ આંતકરક આિરેગોની પરેદાશ નહોતો. 
બધાં્ય્ી ઉપર તરેનું એક અનોખું વ્યવ્તતિ હતું. કોઈ પણ સાચો નાટ્યકાર 
પ્ર્મ સાચી વ્યવ્ત હો્ય છરે. ઑ’નીલ એકી િખતરે વિવિધ વિચારો, વિવભન્ 
દૃવષ્વબંદુઓ અનરે નિા ્યુગની અિનિી એંધાણી સૂચિનાર એક આધારભૂત 
‘વસસમોગ્ાફ’ રૂપરે હતો. અમરેકરકાના સજ ્મનાતમક ્યુિાનોમાં ચોમરેર િધી રહરેલી 
સાધન-સંપવતિની પ્રચુરતા િચચરે પણ િધી રહરેલાં અસંતોષ, વનરાશા અનરે 
માનવસક તણાિનરે ઑ’નીલરે તરેનાં નાટકોમાં કરેનદ્રસ્ાનરે લાિી, ્યુરોવપ્યન વિચાર 
અનરે સુરરેખ નાટ્યકલા જોડરે તરેનરે એકરસ બનાિી તરેનાં સજ ્મનોનરે ચોટદાર અવભ-
વ્યવ્ત આપી. ભૂગભ્મમાં િલોિાઈ રહરેલા આ રાષ્ ્રવ્યાપી વિચારમં્ન દરવમ-
્યાન તરેણરે અલબતિ ્ોડીક ઉદ્ધતાઈ કરે સખતાઈ્ી પરંતુ એકદમ જરૂરી અનરે 
અસરકારક પ્રવતકરિ્યા આપી. ઑ’નીલની અસરકારકતા તરેના વિવશષ્ વિચારોમાં 
નહોતી પરંતુ એ વિચારોનરે ઊંડા મં્ન બાદ અંગત વિિરેક અનુસાર આતમસાત્ 
કરિામાં અનરે તરે્ી્ય િધારરે , તરેની કા્ય્મધગશમાં હતી, જ રેનરે તરેણરે રંગમંચ પર 
અસરકારક ઢબરે પ્ર્યોજી.
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રહૉન ગાસનરરે  એક જગ્યાએ લખ્યું છરે, ‘‘O’Neill is one of the most 
imperfect of the theatre’s great man’’. પરંતુ તરેની અપૂણ્મતાનરે જ લક્્યમાં 
લઈનરે તરેની મહાનતાનરે અિગણી કાઢિી તરે એક મોટી ગંભીર ભૂલ ગણાશરે. 
ઑ’નીલરે આપરેલ ફાળાના જમા અનરે ઉધાર – બંનરે પાસાં િાસતિમાં એકબીર્ 
સા્રે સંકળા્યરેલાં છરે. આ અરાજકતાભ્યા્મ જગતમાં દુ:ખ અનરે પીડા્ી રહેંસાતા 
એક ઉચચ કોકટના આતમાના સંરષ્મ દરવમ્યાન વ્યવ્તની અપૂણ્મતા તરેમજ 
મહાનતા – બંનરેનું સા્રે હોિું તદ્ન કુદરતી, સિાભાવિક છરે. જો તરેના સજ ્મનમાં 
અધૂરપ કરે અરાજકતા હો્ય તો તરે પણ 20મી સદીના આરંભમાં વ્યાપરેલી િધારરે  
મોટી અરાજકતામાં્ી જ લરેિામાં આિરેલી જ રેનરે પૂણ્મત: ઉકરેલી શકિાનો ડોળ 
કોઈક તતિિરેતિા કરે સમાજશાસ્ત્રી જ કરી શકરે !

તરેનાં શ્રેષ્ઠ નાટકોમાં રહરેલ એકંદર ઉતિરેજના(excitement) અનરે ‘sheer 
theatre’ના ગુણો પર ઑ’નીલની મહાન નાટ્યકાર તરીકરેની પ્રવતષ્ઠા ઊભી છરે. 
તરેનાં નાટકો સા્રે સંકળા્યરેલ આતમવનરીક્ષણ, પાત્રસં્યોજન અનરે આધ્યાવતમક 
કાવ્યાતમકતામાં પ્રરેક્ષકોનરે પકડી રાખરે તરે પ્રકારની કોઈ સ્ૂળ ગવતશીલતા જોિા 
ન્ી મળતી. એટલરે આ સ્વગત કરે વનરસ અસરોનરે ઓગાળિા ઑ’નીલરે સજ વેલી 
‘ઉતિરેજકતા’ ખપમાં આિરે છરે. સમગ્ નાટક પર છિાઈ રહરેતી ‘ઉતિરેજકતા’ અનરે 
પ્રરેક્ષકનાં વચતિમાં સર્્મતો તનાિગ્સત ‘ડ્રામા’ સ્ૂળ ગવતમ્યતાનો ભ્મ પરેદા કરી 
પ્રરેક્ષકોનરે  હચમચાિી નાખરે છરે.

ઑ’નીલનો રસ ફ્ત સપાટી પરની ‘ફોટોગ્ાકફક િાસતવિકતા’ પકડિામાં 
નહોતો. એટલરે ્ોડાં જ િષયોમાં તરેનો ભ્મ ભાંગી ગ્યો અનરે સાધારણ પ્રરેક્ષકોમાં 
લોકભોગ્ય એિી રંગભૂવમનરે તરે કા્યમ માટરે છોડી ગ્યો. ઑ’નીલનરે બના્મડ્મ શૉની 
માફક સમાજનરે મૂંઝિતાં વિવિધ આંતરવિરોધી પકરબળોનરે સમજિામાં શરૂઆ-
ત્ી જ કોઈ રસ નહોતો. તરે કદાચ પોતાની ર્તનરે સંતોષિા િધુ ઊંચું ધ્યરે્ય 
રાખી ફ્ત આંતકરક સંરષયોનરે જ વ્ય્ત કરિા પર પોતાનું ધ્યાન કરેવનદ્રત કરિા 
માંગતો હતો. તરે ઉપરાંત બનિાજોગ છરે કરે ઑ’નીલનરે તરેની અપકરપ્િતા કરે 
(તરેના માનિા મુજબની) પૂરતી મૌવલકતાના અભાિરે કદાચ પોતાની જ 
કફલૉસોફી્ી વનરાશા હા્ લાગી હો્ય. અનરે તરેનરે કારણરે બીર્ લોકોનરે તરેના 
સંિાદો કરે આખરી ખુલાસા ગૂંચિાડાભ્યા્મ લાગ્યા હો્ય. પરંતુ એક િાર તરેનરે 
તરેના વિચારો રંગમંચ પર પ્રભાિશાળી ઢબરે રજૂ કરિા િાસતવિક પાત્રો અનરે 
પકરવસ્વતઓનું મૂલ્ય સમર્ઈ ગ્યું, પછી તરે દીર્મકાલીન અસરો પાડરે એિાં 
આિરેગમ્ય નાટકોનું સજ ્મન કરી શ્્યો.
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Arthur Miller’s ‘Death of a Salesman’

Williams-Kazan-Miller
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Tennessee Williams’s ‘The Glass Menagerie’

 

Eugene O’neill’s ‘Strange Interlude’
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Tennessee William’s ‘A Street Car Named Desire’

 

 

Thornton Wilder’s ‘Our Town’
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John Steinbeck’s ‘Of Mice and Men’

મરે્સિરેલ એનડરસન, ટરેવનસી વિવલ્યમસ, આ્્મર વમલર, એડિડ્મ આલબી 
િગરેરરે  જ રેિા સમ્્મ નાટ્યકારોમાં્ી કોઈ જ ્યુવજન ઑ’નીલની ઊંડાણભરી 
કાવ્યાતમક તરેમજ કલાતમક રંગમંચી્ય ઉપલવબધઓની વનકટ પહોંચી શ્્યું 
નહીં અ્િા અમરેકરકન રંગભૂવમ પર આ લરેખકોમાં્ી કોઈનો પણ પ્રભાિ 
ઑ’નીલની તોલરે આિરે તરેિો નહોતો. ઑ’નીલ અમરેકરકા અનરે ્યુરોપમાં ખૂબ 
વિખ્યાત ્્યો. તરેનરે સૌ્ી િધુ માન-સનમાન અનરે પ્રરેમ સિીડન તરફ્ી મળાં. 
તરેના ખાસ કારણમાં ઑ’નીલરે તરેના નાટ્યલરેખન પર સટ્રીનડબગ્મના પ્રભાિની 
અનરેક િાર ર્હરેરમાં કબૂલાત કરરેલી. તરેનાં નાટકો્ી પ્રભાવિત ્્યરેલી સિીકડશ 
અકાદમીએ ઑ’નીલનરે 1936માં સાકહત્યનો નોબરેલ પુરસકાર આપરેલો.

1936માં ઑ’નીલનરે નોબરેલ પ્રાઇઝ મળું તરે જ અરસામાં વિિરેચકોની નિી 
પરેઢી રંગભૂવમમાં આિી જ રેણરે ઑ’નીલનાં નાટકોનું િધારરે  કડકાઈ્ી વિશ્રેષણ 
કરિાનું શરૂ ક્ુયાં. તરેનાં નાટકોનરે કઠોર શબદોમાં િખોડી કાઢતી વિિરેચનાઓએ 
ઑ’નીલની કારકકદથીનરે રણં નુકસાન પહોંચાડ્ું જ રેમાં્ી તરે ્્યારરે્ય બહાર 
આિી શ્્યો નહીં. તરેના વ્યવ્તગત જીિનમાં ઑ’નીલરે ત્રણ િાર લગ્ન કરરેલાં 
જ રેના્ી તરેનરે કુલ ત્રણ સંતાનો ્્યરેલાં  એક પુત્રી અનરે બરે પુત્રો. 1943માં 
ઑ’નીલનરે સૌ્ી મોટો આરાત ત્યારરે  સહન કરિાનો આવ્યો ર્યારરે  તરેની 18 
િષ્મની દીકરી ઊનાએ 54 િષ્મના વિશ્વવિખ્યાત હાસ્યઅવભનરેતા-કદગદશ્મક ચાલથી 
ચરેવ્પલન જોડરે લગ્ન કરી લીધું. આ આરાતનરે પગલરે ઑ’નીલરે ઊનાનરે હંમરેશ માટરે 
ત્યજી દીધી અનરે ભવિષ્યમાં ્્યારરે્ય તરેનરે મળો નહીં. આ િરેદના પણ ઑ’નીલ-
નરે િષયો સુધી સાલતી રહી. 
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ઑ’નીલનાં છરેલાં િષયો ખૂબ હતાશામાં િીત્યાં. તરે લખી શકિાનરે કરે કોઈ 
પણ કામ કરી શકિાનરે અશ્ત બની ગ્યો. આરોગ્યની અનરેક ફકર્યાદો – 
ખાસ કરીનરે રરેરી વનરાશા અનરે પકરણામરે શરાબસરેિન સા્રે ઝઝૂમતા રહરેિાનરે 
કારણરે છરેલરે છરેલરે તરે પાકક્મનસનનો ભોગ બન્યો. આ રોગનરે કારણરે છરેલાં દસ 
િષ્મમાં તરે કશું જ લખી શ્્યો નહીં. પછીના કદિસોમાં પ્રવતક્ષણ તરે મોતનરે 
ઝંખતો રહો અનરે બૉસટન હોટરેલના વબછાના પર પડ્ા પડ્ા તરેના જીિન પર 
આખરી પડદો પડિાની િાટ જોતો રહો. અંવતમ રડીઓમાં તરેની પ્ારી પાસરે 
ફ્ત ત્રણ વ્યવ્તઓ હાજર હતી  ડૉ્ટર, નસ્મ અનરે તરેની ત્રીજી પતની ચારલૉટા 
મૉનટરેરી.

અંતરે 1953માં પાંસઠ િષ્મની ઉંમરરે , એક કરુણ ભગ્ન વ્યવ્ત તરીકરે, બૉ-
સટનમાં બૅ સટરેટ રોડ પર આિરેલી શરેરરેટૉન હોટરેલના રૂમ નં. 401માં ્યુવજન 
ઑ’નીલ એિી જ રીતરે મૃત્યુ પામ્યો – જ રેિાં પાત્રો તરેણરે તરેનાં નાટકોમાં સજ વેલાં. 
મૃત્યુની અંવતમ રડીઓમાં અત્યંત ધીમા અિાજ રે તરેણરે છરેલા શબદો કહરેલા : ‘‘I 
knew it. I knew it. Born in a hotel room and died in a hotel 
room!’’

‘The Times’ના વિિરેચક બ્ૂ્સ ઍટકકનસનરે ઑ’નીલના મૃત્યુ બાદ 
આપરેલી અંજવલમાં કહરેલું, ‘‘O’Neill was a giant. He shook up drama 
as well as audiences and helped to transform the theater into an 
art seriously related to life!’’.

(2) ટરેશ્નસી શ્વશ્રષ્યમસ (1911–1983) : 

 Tennessee Williams : ટરેવનસી વિવલ્યમસ 
ગઈ સદીનો એક મહાન અમરેકરકન નાટ્ય-
કાર હતો. અલબતિ, તરેણરે નાટક ઉપરાંત ટૂકંી 
િાતા્મઓ, નિલક્ાઓ, કાવ્યો, વનબંધો, 
સંસમરણો અનરે કફલમોની પટક્ાઓ પણ 
લખરેલાં; પરંતુ દુવન્યા તરેનરે મુખ્યતિરે એક રસ-
પ્રદ નાટ્યકાર તરીકરે જ ઓળખરે છરે. તરેની 
લરેખક તરીકરેની કારકકદથી 1930્ી શરૂ 
કરીનરે 1983, તરેના મૃત્યુ સુધી અવિરત ચાલુ 
રહી. તરેનાં રણાં નાટકોની આજ રે અમરેકરકન 

નાટ્યસાકહત્ય અનરે રંગભૂવમ પર ‘all time classics’માં ગણના ્ા્ય છરે. 
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વિવલ્યમસ નાનપણ્ી જ તવબ્યતમાં નબળો હતો. પકરણામરે તરેનરે રરની 
અંદર જ ગોંધાઈ રહરેિું પડતું. તરેના વપતા ભારરે  ઉગ્ સિભાિના હતા. ્્યારરેક 
મારપીટ પણ કરી બરેસતા. શરીરરે  નબળા અનરે સિભાિરે એકલિા્યા વિવલ્યમસ 
પ્રત્યરે તરેનરે રણી િાર વતરસકારની લાગણી ્તી. માતાવપતા િચચરે પણ કોઈ 
સુમરેળ નહોતો. બંનરેનું જીિન સતત ્લરેશમ્ય રહરેતું, જ રેની ઊંડી નકારાતમક 
અસરો નાનકડા વિવલ્યમસ પર પડરેલી. રણા અભ્યાસીઓનું માનિું છરે કરે વિવલ-
્યમસનરે તરેના લરેખન માટરેની મૂળભૂત પ્રરેરણા તરેના પોતાના જ પાકરિાકરક સદસ્યો 
િચચરેના વિસંિાદી અનરે વછન્વભન્ સંબંધોમાં્ી મળરેલી. વિવલ્યમસના સમગ્ 
લરેખન પર નજર કરો તો તરેમાં તમનરે તરેના પોતાના જ પીડાદા્યી અનુભિો અનરે 
વિચારોનું પ્રવતવબંબ જોિા મળશરે.

1938માં વિવલ્યમસ ન્યૂ્યૉક્મ વસટીની ન્ૂય સકૂલની ડ્રામૅકટક િક્મશોપમાં 
દાખલ ્્યો અનરે નાટ્યસંબંધી વશક્ષણ મરેળવ્યું. નાટ્યપ્રિૃવતિમાં ભાગ લરેિા્ી 
અનરે તરેમાં ખૂબ રસ પડિા્ી તરેના એકધારા જીિનમાં ર્ણરે નિી આશા અનરે 
ઉમંગનો સંચાર ્્યો. તરેના જ શબદોમાં ‘‘The laughter ... enchanted me. 
Then and there the theatre and I found each other for better and 
for worse. I know it’s the only thing that saved my life.’’ 1939માં 
તરેણરે પોતાના વ્યાિસાવ્યક લરેખનમાં ‘ટરેવનસી વિવલ્યમસ’ નામ ધારણ ક્યુાં. 

વિવલ્યમસનરે રંગભૂવમ પ્રત્યરે રસ ત્યારરે  જ ર્ગ્ત ્્યો, ર્યારરે  તરેણરે ઇબસ-
નનું નાટક ‘Ghosts’ જો્યું અનરે તરેના મનમાં તતક્ષણ ઝબકારો ્્યો કરે ‘‘મારરે  
રંગભૂવમ માટરે લખિું જોઈએ’’. ત્યારરે  હજુ તરે ્યુવનિવસ્મટી ઑફ વમસસોરીમાં 
સનાતકનો અભ્યાસ કરતો હતો. 1944-45માં તરેનું ‘સમૃવત નાટક’ ‘The Glass 
Menagerie’ વશકાગોમાં અસાધારણ સફળતા સા્રે ભજિા્યું અનરે ચોમરેર તરેની 
ભરચક પ્રશંસા કરતી સમીક્ષાઓ પ્રકાવશત ્ઈ. ત્યાર બાદ ્ોડા જ અરસામાં 
એ નાટક ન્યૂ્યૉક્મમાં ભજિા્યું અનરે બ્ોડિરે પર તતકાલ ભવ્ય સફળતાનરે પામ્યું.

‘The Glass Menagerie’ વિવલ્યમસના પોતાના જ જીિન પરનું 
આતમક્નાતમક નાટક છરે. આ એક ‘memory play’ છરે. ‘Glass Menagerie’ 
કંઈક અંશરે કાવ્યાતમક (lyrical) નાટક છરે. આિા નાજુક નાટ્યસજ ્મનમાં પણ 
વિવલ્યમસ જીિનની કરુણ વનષફળતાઓ દશા્મિતી િખતરે પોતાનો િસતુલક્ષી દૃ-
વષ્કોણ બરાબર ર્ળિી રાખી શકરે છરે. તરેની િાતા્મનો સંદભ્મ વિશાળ છરે જ રેમાં 
બીર્ વિશ્વ્યુદ્ધનરે પકરણામરે તૂટીફૂટીનરે નબળા, બીમાર ્ઈ ગ્યરેલા સમાજ પ્રત્યરે 
ઉદાર, ર્ગ્ત અવભગમ રાખિાનો સૂર ઊઠરે છરે. આ ભ્યંકર પકરવસ્વત િચચરે 
કશુંક નક્ર કરી બતાિિા માટરે આપણી બુવદ્ધ અનરે કા્ય્મક્ષમતા સામરે મોટા 
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પડકારો સર્્મ્યા છરે! નાટકમાં ટૉમ નામનો એક ્યુિાન માણસ, તરેની અપંગ 
બહરેન લૉરા અનરે તરેઓનરે િશમાં રાખનારી તરેમની મા આમંડાની ક્ા વિવશષ્ 
શૈલીમાં આલરેખાઈ છરે. નાટકમાં મા, પુત્રી અનરે પુત્રની િાત કહરેિા માટરે જ રે રીતરે 
સૂત્રધારની તરકીબ અજમાિાઈ છરે તરે સમગ્ રજૂઆતનરે એક િધારાનું પકરમાણ 
આપરે છરે અનરે સા્ોસા્ િસતુલક્ષી િાસતવિકતાનો માપદંડ પણ પૂરો પાડરે છરે. 

ટરેવનસી વિવલ્યમસ અંગ્રેજી લરેખક ડી. એચ. લૉરરે નસનો જબરો ચાહક હતો. 
તરેનાં નાટકોમાં લૉરરે નસરે િણ્મવ્યું છરે એિું ‘િળગણ’ - જ રેિું કરે ‘‘supressed 
sexuality and his search for liberation through uninhibited animal-
ity’’ (‘‘દબાિી રાખરેલી કામિાસના અનરે ગ્ંવ્રકહત પાશવિક લાગણીઓ 
મારફતરે પરમ મુવ્તની તરેની ખોજ’’) સતત ડોકા્યા કરરે  છરે. કરેટલાક એિું પણ 
માનરે છરે કરે તરેનાં પાત્રોની અત્યંત િૈજ્ાવનક, પ્રમાણવસદ્ધ ઢબરે કરા્યરેલી રજૂઆતો-
માં જ રે મરડાઈ-તરડાઈ ગ્યરેલા આતમાઓ અનરે િાકહ્યાત અસંિરેદનશીલ વ્યિ-
હારો જોિા મળરે છરે તરેમાં ચોખખો ફૉકનરનો પ્રભાિ રહરેલો છરે. એટલરે જ કહરેિા્ય 
છરે કરે ‘‘વિવલ્યમસનું એકમાત્ર નાટક ‘Glass Menagerie’ છરે જ રેમાં અંધકારની 
તુલનાએ અવધક માત્રામાં પ્રકાશ જોિા મળરે છરે’’.

 કદગદશ્મક ઇવલ્યા કઝાન (‘On the Waterfront’ fame) અનરે ટરેવનસી 
વિવલ્યમસ િચચરે સારી એિી દોસતી અનરે મનમરેળ હતાં. વિવલ્યમસનાં રણાંખરાં 
નાટકો કઝાનરે ભારરે  સફળતાપૂિ્મક ભજિરેલાં. તરેણરે વિવલ્યમસ વિશરે કહરેલું : ‘‘તરેના 
જીિનની તમામ િાતો તરેનાં નાટકોમાં પ્રવતવબંવબત ્ા્ય છરે.’’ અનરે તરેમ કરિામાં 
ટરેવનસી વિવલ્યમસનું એક અજોડ કૌશલ્ય છતું ્ા્ય છરે. અત્યંત સિલક્ષી 
(subjective) બાબતનરે તરે કલામાં િસતુલક્ષી (objective) બનાિીનરે રજૂ કરી 
શકરે છરે. તરેની સૌ્ી મોટી સાવબતી તરેનાં નાટકો છરે જ રે મોટા ભાગરે તરેના પોતાના 
જીિન પર જ આધાકરત હોિા છતાં ્્યાં્ય તરેણરે તરેની સિલવક્ષતા ડોકાિા દીધી 
ન્ી, પકરણામરે એ નાટકો માનિપ્રકૃવત અનરે માનિસંબંધોના િસતુલક્ષી દસતા-
િરેજ બની શ્્યાં છરે.

વિવલ્યમસ તરેના પોતાના પાકરિાકરક સંબંધોનરે જ મુખ્ય પ્રરેરણા રૂપરે લરે છરે. 
જ રેમ કરે ‘The Glass Menagerie’માં વિવલ્યમસ ખુદ ટૉમ રૂપરે છરે, તરેની મા 
એકડિના આમંડા રૂપરે અનરે તરેની માનવસક રીતરે અવસ્ર-ઉતિરેવજત રહરેતી બહરેન 
રૉઝ લૉરા રૂપરે છરે. આખું્ય નાટક ટૉમના દૃવષ્કોણ્ી રજૂ ્ા્ય છરે. ટૉમ જ રે 
નાટકનો પ્રસતુતકતા્મ, સૂત્રધાર અનરે મુખ્ય ના્યક છરે તરેના દ્ારા પ્રરેક્ષકો સમક્ષ 
નાટક રજૂ ્ા્ય છરે. વિવલ્યમસ ર્તરે અત્યંત વ્યવ્તિાદી અનરે બરેફામ ઊભરાતી 
અટપટી લાગણીઓ ધરાિતો એક અકળ શવખસ્યત હતો. તરેના લરેખનમાં ના-
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ટ્યાતમક અસરો જનમાિિા તરેમજ તરેના મુખ્ય વિચારનરે આખરી વનષકષ્મ સુધી 
પહોંચાડિાના હરેતુ્ી તરે પોતાની આ વિસફોટક લાગણીઓનરે વન્યંવત્રત કરતાં 
શીખ્યો. બાકી તરેના માટરે આ સહરેજ પણ સરળ નહોતું કરે પોતાની રરેરી અંધારી 
એકલતાભરી સિલવક્ષતામાં્ી બહાર આિી જીિનનું િસતુલક્ષી, એક સપષ્ 
દશ્મન કરાિી શકરે. 

વિવલ્યમસનું બીજુ ંનાટક ‘A Street Car Named Desire’ એક ‘intense 
drama’ છરે. આ નાટકનો 20મી સદીની રંગભૂવમ પર જબબર પ્રભાિ પડ્ો. 
19મી સદી પૂરી ્ તાં સુધીમાં રંગભૂવમ પર્ી મરેલોડ્રામા પ્રત્યરે લરેખકો અનરે કલા-
કારોનું િલણ બદલાિા લાગરેલું અનરે અવભન્યશૈલીમાં પણ ‘નાટ્યાતમક વનસગ્મ-
િાદ’ (dramatic naturalism) કરેનદ્રમાં આિી ગ્યરેલો. ‘A Streetcar Named 
Desire’ વનસગ્મિાદી ભજિણીનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છરે. બ્ોડિરે પર કદગદશ્મક 
ઇવલ્યા કઝાનરે રજૂ કરરેલા તરેના શરૂઆતના પ્ર્યોગોમાં માલયોન બ્ાનડો અનરે 
જ રેવસકા ટરેનડી મુખ્ય ભૂવમકામાં હતાં. પછીના પ્ર્યોગોમાં બ્ાનડોનું સ્ાન એન્ની 
કિીનરે લીધરેલું. 1949માં લૉરરે નસ ઑવલિરના કદગદશ્મનમાં અનરે વિવિ્યન લીની 
મુખ્ય ભૂવમકા સા્રે આ નાટક લંડનમાં પણ રજૂ ્ ્યું અનરે બરેહદ આિકાર પામ્યું. 
આ નાટકનરે એટલી ભવ્ય સફળતા મળી કરે ટરેવનસી વિવલ્યમસ આખા્ય અમરેકરકા 
અનરે ્યુરોપમાં રાતોરાત એક મહાન નાટ્યકાર તરીકરે ખ્યાતનામ ્ઈ ગ્યો.

વિવલ્યમસનાં આ બંનરે નાટકોમાં પાત્રોની ભીતરની શાંત આકુળવ્યાકુળ 
મનોદશામાં પરાજ્યની માત્રા િતા્મ્ય છરે. કારણ કરે તરેઓ ગમરે તરેિી દશામાં 
સબડતા હો્ય, તરેમનરે કોઈ પણ પ્રકારની રાહત કરે આશ્્ય આપિાનું આ જગતનરે 
કદી્ય સૂઝ્યું ન્ી. એક ભ્યંકર િંટોળ ઊઠો છરે જ રેનરે કોઈ ખાળી શકરે તરેમ 
ન્ી. પછી તરે ઢળતી ઉંમરરે  પવત્ી તરછોડા્યરેલી દવક્ષણની બૅલરે ડાનસર હો્ય 
(નાટક : ‘Street Car ’) કરે આ વનષ્ઠરુ જગતમાં મનોમન પીડાગ્સત દશામાં 
જીિતી કોઈ શરમાળ છોકરી હો્ય (‘Glass Menagerie’), અલબતિ, પાત્રોનાં 
દુ:ખદ સંસમરણોનો નાજુકાઈભ્યયો ‘મૂડ’ નાટકો પર છિા્યરેલો રહરેતો હોિા છતાં 
વિવલ્યમસ તરેમાં માનિમનની દૃઢતા અનરે િસતુલવક્ષતા (objectivity) બરાબર 
ર્ળિી રાખીનરે તરેનરે પ્રસતુત કરરે  છરે. 

1948-1959 િચચરે વિવલ્યમસનાં આટલાં નાટકો બ્ોડિરે પર રજૂઆત 
પામ્યાં : ‘Summer and Smoke’ (1948), ‘The Rose Tattoo’ (1951), 
‘Camino Real’ (1953), ‘Cat on a Hot Tin Roof’ (1955), ‘Orpheus 
Descending’ (1957), ‘Garden District’ (1958), અનરે ‘Sweet Bird of 
Youth’ (1959).  1959 સુધીમાં તરેનરે બરે પુવલતઝર પાકરતોવષક મળાં, ત્રણ 
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ન્યૂ્યૉક્મ ડ્રામા કરિકટક સક્મલ ઍિૉડઝ્મ મળા, ત્રણ ડૉનાલડસન ઍિૉડઝ્મ અનરે 
એક ટોની ઍિૉડ્મ મળો. ઉપરો્ત નાટકોમાં્ી રણાંબધાં નાટકો પર્ી કફલમો 
પણ બની.

1940્ી 1970 સુધી અનરેક સફળતાઓ મળા બાદ વિવલ્યમસના 
જીિનમાં વ્યવ્તગત અશાંવત અનરે નાટકોની વનષફળતાનો દોર શરૂ ્ ્યો. અંગત 
મોરચરે ખૂબ ધન અનરે કીવત્મ કમાઈ લરેિા છતાં વિવલ્યમસ સતત અસલામતી 
અનુભિતો રહો કરે આિી નરે આિી સફળતાઓ ભવિષ્યમાં પણ તરેનરે મળતી 
રહરેશરે કરે નહીં! જોકરે તરેણરે નાટ્યલરેખન છોડ્ું નહીં પરંતુ િધારરે  પડતો શરાબ 
અનરે ડ્રગઝના વન્યવમત સરેિન્ી તરેમજ ખોટા સંગ અનરે વ્યાિસાવ્યક જોડાણોનરે 
પગલરે તરેના લરેખનની ગુણિતિા પર સિાભાવિક રીતરે પ્રવતકૂળ અસરો પડી. તરેનાં 
શ્રેણીબદ્ધ નાટકો કટકકટબારી પર વનષફળતાનરે િ્યાાં. સા્રે સા્રે તરેનાં નાટકોની 
પ્રરેસમાં છપાતી નકારાતમક સમીક્ષાઓએરે પણ તરેનરે વ્યવ્ત કરી મૂ્્યો. તરેનું 
છરેલું નાટક ‘A House Not Meant to Stand’ 1982માં વશકાગોમાં રજૂ ્્યું 
અનરે સદનસીબરે તરેનરે રણી સફળતા મળી. નાટકની સમીક્ષાઓ પણ રણી સારી 
પ્રવસદ્ધ ્ઈ. પરંતુ તરેમ છતાં નાટક 40 પ્ર્યોગોમાં બંધ ્ઈ ગ્યું.

1960ના દા્યકામાં ટરેવનસી વિવલ્યમસરે તતકાલીન અમરેકરકન રંગભૂવમ માટરે 
વિકસાિરેલી નિી શૈલી અનરે નિા દૃવષ્કોણનરે ્યોગ્ય રીતરે સમજીનરે વબરદાિી 
શકિામાં પ્રરેક્ષકો તરેમજ વિિરેચકો બંનરે વનષફળ ગ્યા. આ સંદભવે પોતાનો પ્રવત-
ભાિ આપતાં વિવલ્યમસરે કહરેલું કરે, ‘હંુ 1969્ી નાટ્યલરેખનમાં નિી કલાતમક 
શૈલી વિકસાિિા મ્ી રહો છુ.ં  હંુ ઇચછુ ંછુ ંકરે હંુ નિાં માળખાં અનરે વિચાર 
સા્રે પુનરાગમન કરંુ; પરંતુ કોણ ર્ણરે કરેમ વિિરેચકો ર્ણરે મારી હકાલપટ્ી 
કરિા ઇચછતા હો્ય એિા રોષ અનરે ઝનૂન્ી મારાં નાટકોનરે િખોડિા અધીરા 
જણા્ય છરે. તરેઓ િારંિાર મારાં નાટકોનરે વબનજરૂરી રીતરે મારાં અગાઉનાં 
લખાણો સા્રે સરખાવ્યાં કરરે  છરે. મારા વિિરેચકો (અનરે કદાચ મનરે ચાહનાર પ્રરે-
ક્ષકો પણ) સમ્યના એક ચોકઠામાં બંધાઈનરે વસ્ર ્ઈ ગ્યા છરે. હંુ તરેઓરેનરે કઈ 
રીતરે સમર્િું કરે હંુ ત્યાં નરે ત્યાં અટકી ગ્યો ન્ી. હંુ હિરે સાિ જુદી જ શૈલીમાં 
લખું છુ.ં સતત કંઈક નિું સજ ્મિા મ્ામણ કરતો રહંુ છુ.ં’

લરેિકરક નામનો સમીક્ષક વિવલ્યમસની આ ફકર્યાદનો ખુલાસો કરતાં કહરે 
છરે કરે, ‘‘વિવલ્યમસનરે છરેલરે સુધી મનુષ્યની લાગણીઓ અનરે તરેના પ્રરેરણાસ્ોતોના 
ઊંડાણનરે, તરેના મૂળનરે સમજિાની ભારરે  ઝંખના હતી. મુશકરેલી ત્યારરે  ઊભી ્ઈ 
કરે ર્યારરે  તરે માનિમનની અજ્ાત જકટલતાઓનાં અવતઊંડાણમાં ગ્યો જ રેનરે 
કારણરે તરેની ભીતરનો કવિ અવધક માત્રામાં બહાર આવ્યો અનરે તરેમ કરિા જતાં 
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કમભાગ્યરે પ્રરેક્ષકોનરે સીધી રીતરે આકષથીનરે જકડી રાખરે તરેિો સમ્્મ નાટ્યકાર 
્્યાંક પાછળ છૂટી ગ્યો’’.

25 ફરેબ્ુઆરી, 1983ના રોજ ટરેવનસી વિવલ્યમસ ન્યૂ્યૉક્મની એવલસી 
હોટરેલના તરેના પ્રાઇિરેટ સ્યૂટમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો. એ િખતરે તરેની િ્ય 
71ની હતી. મરેકડકલ તપાસમાં ર્ણિા મળું કરે તરેણરે પોતાની ર્તનરે કોઈક રીતરે 
ગૂંગળાિીનરે આતમહત્યા કરરેલી. કરેટલાકનો મત એિો હતો કરે તરેનું મૃત્યુ દારૂ અનરે 
ડ્રગઝના અવધકતર સરેિન્ી ્ ્યરેલંુ. આમ તરેના મૃત્યુનાં કારણો અંગરે ર્ત ર્તના 
તક્મવિતક્મ ્તા રહા. તરેના મૃત્યુ પૂિવે વિવલ્યમસ તરેનું છરેલું નાટક ‘In Masks 
Outrageous and Austere’ પર કામ કરી રહો હતો જ રેમાં ઇવલ્યા કઝાનના 
કહરેિા મુજબ ફરી પાછુ ંતરેના જ જીિનનરે અસર કરનાર વિવિધ પકરબળો અનરે 
તથ્યોનું તરેમાં પ્રવતવબંબ હતું. િષ્મ 2012માં આ નાટક ડરેવિડ સિરેઇઝરના કદગદ-
શ્મનમાં ન્યૂ્યૉક્મમાં રજૂ ્્યરેલું.

1959માં પ્રકાવશત ્્યરેલાં તરેનાં ત્રણ નાટકોના એક સંગ્હની પ્રસતાિનામાં 
ટરેવનસી વિવલ્યમસરે તરેના આંતકરક વિચારો મૂત્મ-અમૂત્મ શૈલીમાં િણ્મિિા પ્ર્યાસ 
ક્યયો છરે  જ રે વિવલ્યમસના નાટ્યલરેખનમાં મૂળભૂત સત્િનરે ઊંડાણ્ી સમજિામાં 
સારા એિા મદદરૂપ નીિડી શકરે છરે. વિવલ્યમસ લખરે છરે :

‘‘મનુષ્ય સભ્ય (civilised) પ્રાણી છરે એમ કોઈ કહરે તો તરેનો અ્્મ એટલો 
જ ્ા્ય કરે ભીતર્ી આપણરે હજુ એટલા જ જગંલી છીએ, સખત અનરે ખરબ-
ચડા. માત્ર બહાર્ી સંસકારી િત્મન કરતાં શીખી ગ્યા છીએ. મારા પૂરતી િાત 
કરંુ તો મનરે તો ્્યારરે્ય સામરેનાઓના િત્મનમાં સંસકાર જ રેિું ખાસ કંઈ જોિા 
મળતું ન્ી... ના, આમાં કશું્ય વિવચત્ર ન્ી. હંુ એ જ કહરેિા માંગું છુ ંકરે હર્રો 
િષ્મ્ી સંસકારી બનિાની ઉતરિાંવતની લાંબી પ્રકરિ્યા છતાં ભીતર્ી આપણં 
સખતાઈપણં, ખરબચડાપણં ઢાંકરેલું રહી શ્્યું ન્ી.

‘‘એક િાર  એક માનિંતા મહરેમાનનરે મેં મારા રરરે  રાવત્રભોજન માટરે 
વનમંત્રરેલા. જમી લીધા બાદ ર્યારરે  અમરે િાતો કરિા બરેઠા ત્યારરે  તરે મનરે કહરે, 
‘‘ટરેવનસી, તનરે ન્ી લાગતું કરે એક લરેખક તરીકરે તું એક ચોકઠા (writer’s 
block)માં પુરાઈ ગ્યો છરે ?’’ મેં સહરેજ પણ વિચા્યા્મ િગર તતક્ષણ જિાબ 
આ્પ્યો, ‘‘હા, એકદમ સાચી િાત. એક લરેખક તરીકરે હંુ હંમરેશાં ‘ચોકઠા’માં 
પુરા્યરેલો રહો છુ.ં પરંતુ મારી લખિાની તાલાિરેલી એટલી બધી છરે કરે જ રે દર 
િખતરે એ ‘ચોકઠુ’ં તોડીનરે બહાર આિરે છરે અનરે મારી પાસરે ધા્યુાં લખાિરાિરે છરે.’’ 
મારા માનિા મુજબ મેં સાચી િાત કહી દીધરેલી. કરેમ કરે આટલી ઝડપ્ી જૂઠુ ં
્્યારરે્ય ન બોલી શકા્ય. જૂઠ અનરે દંભ હંમરેશાં પૂિ્મઆ્યોવજત િાણીમાં સંભિરે. 
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તતક્ષણ સિ્યંસફુરત બોલી નાખો ત્યારરે  મોંમાં્ી સચચાઈ જ નીકળરે.

‘‘મનરે ્યાદ છરે, લખિાનું શરૂ ક્યુાં ત્યારરે  એકાદ-બરે અઠિાકડ્યાંમાં જ 
‘લરેખકનાં અિરોધક ચોકઠાં’(writer’s blocks)માં અટિાઈ ગ્યો હતો. આખી 
વજદંગી એક ‘િળગણ’ મારો પીછો કરતું રહું છરે અનરે તરે એ કરે કોઈ પણ િસતુ કરે 
પ્રરેમનરે પ્રાતિ કરિાની ઝંખના તમનરે હંમરેશાં સહન કરતા રહરેિાની વનબ્મળ પરાધીન 
વસ્વતમાં મૂકી દરે છરે. અનરે બનરે છરે એિું કરે જ રેની રાતકદિસ તમરે કામના કરો છો 
તરેનરે જ તમારરે  ગુમાિિાનો િખત આિરે છરે. લરેખન દરવમ્યાન આ અિરોધરૂપી 
‘િળગણ’ (block or obsession) હંમરેશાં મારી િચચરે આિીનરે ઊભું રહી ર્્ય 
છરે. અનરે મારી કંઈ પણ મરેળિિાની, પામિાની, બનિાની ઇચછા આ ‘િળગણ’  
કરે ચોકઠાંરૂપી અિરોધનરે કારણરે શરેષ બનીનરે રહી ર્્ય છરે. મારંુ ધારિું છરે કરે 
મનનાં ઊંડાણમાં પડરેલા આ ભ્યજનક અિરોધરે મારાં લરેખનમાં કહંસા અનરે 
કહસટીકર્યા (જ્ાનતંતુનો રોગ) સજ ્મિા તરફનું િલણ પરેદા ક્યુાં હોિું જોઈએ.

‘‘મેં 14 િષ્મની િ્યરે લખિાની શરૂઆત કરરેલી. અનરે જો તમરે મારાં 
લખાણો્ી પકરવચત હો તો મારરે  તમનરે કહરેિાની જરૂર ન્ી કરે તરે પછીનાં િષયોમાં 
મેં જ રે કંઈ લખ્યું તરેમાં આ જ પ્રધાન સૂર હતો  કહંસા, સંરષ્મ, આરિમકતા, કહ-
સટીકર્યા અનરે મનની અશાંવત. મારાં પહરેલાં ચાર નાટકોમાં્ી બરે નાટકો સારાં 
એિાં કહંસક હતાં. વ્યાિસાવ્યક રીતરે બ્ોડિરેમાં ભજિા્યરેલું મારંુ પહરેલું નાટક 
‘Battle of Angels’ તમરે કલપી ન શકો તરે હદનું કહંસક હતું. તરે પછીનાં 19 િષ્મ 
સુધીમાં મેં પાંચ જ નાટક એિાં ભજવ્યાં છરે જ રેનરે કહંસક ન ગણી શકા્ય. તરે 
નાટકો છરે : ‘Glass menagerie’, ‘You Touched Me’, ‘Summer and 
Smoke’, ‘The Rose Tattoo’ અનરે હમણાં જ ફલૉકરડામાં ભજિા્યરેલ એક 
ગંભીર પ્રહસન ‘Period of Adjustment’. ખરરેખરમાં તો મનરે ઊંડરે ઊંડરે ભ્ય 
હતો કરે અમરેકરકન જીિનમાં દશા્મિરેલી આટલી બધી કહંસા જોઈનરે સૌ કોઈ મારા 
પર રોષરે ભરાશરે અનરે એક નાટ્યકાર તરીકરે અમરેકરકન વ્્યરેટરમાં મારંુ કોઈ 
ભવિષ્ય જ રહરેિા નહીં પામરે. તરેનરે બદલરે મનરે મોટુ ંઆચિ્ય્મ ્ ્યું કરે મારાં નાટકોમાં 
આલરેખા્યરેલી એકધારી આરિમક કહંસા છતાં પ્રરેક્ષકો તરેમજ સમીક્ષકો – બંનરે 
તરફ્ી મારાં નાટકોનરે અસાધારણ આિકાર મળો.

‘‘અમૂત્મ(abstract) ભાષામાં મેં રણીબધી િાતો કરી નાખી. રંગભૂવમ માટરે 
ર્યાં સુધી લખિાનો સિાલ છરે ત્યાં સુધી ઍકરસટૉટલનો વસદ્ધાંત જો સાચો હો્ય 
કરે ‘‘રંગમંચ પર દશા્મિાતી કહંસા તરેની કાવ્યાતમક રજૂઆતનરે કારણરે આપણા 
મનનું શુદ્ધીકરણ (કૅ્ાવસ્મઝ) કરરે  છરે અનરે તરેના ફલ સિરૂપરે આપણનરે અવધક 
પ્રસન્તા, તાજગી અનરે સિસ્તા પ્રાતિ ્ા્ય છરે’’, તો હંુ મારાં કહંસક ગણાતાં 
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નાટકોનરે નૈવતક રીતરે માન્ય ગણં છુ.ં કરુણતા સજ ્મિાના આશ્ય સા્રે કરા્યરેલા 
પ્ર્યતનોનરે અંતરે ર્યારરે  ખરરેખર એ આશ્ય વસદ્ધ ્ા્ય – ્ોડોરણો પણ – ત્યારરે  
મનરે હંમરેશાં અ્્મહીનતામાં્ી અનરે મૃત્યુની ગૂંગળાિનારી લાગણીમાં્ી રાહત-
ભરી મુવ્ત મળાનો પ્રગાઢ અનુભિ ્ા્ય છરે. હંુ તો ત્યાં સુધી કહીશ કરે 
આપણાં જીિિા અનરે મરિામાં જ રેની આપણનરે ર્ણ ન્ી એિું કશુંક આ 
જગતમાં છરે જ રે મૂળભૂત રીતરે જીિન અનરે મૃત્યુ કરતાં પણ િધારરે  મહાન અનરે 
ચકડ્યાતું છરે. કમનસીબરે આજની આપણી રંગભૂવમ પર ટકી રહરેલાં બરેશરમ, 
િાકહ્યાત રોમૅવનટવસઝમનરે કારણરે તરે અજ્ાત તતિ સપષ્ ્િાનરે બદલરે િધારરે  
ધૂંધળું બનરે છરે, િધારરે  ગૂંચિા્ય છરે. આપણી નિી રંગભૂવમ અવભવ્યવ્તનાં એિાં 
માળખાંની તલાશમાં છરે જ રે એ ચકડ્યાતાં તતિનરે ખોળિામાં સહા્યરૂપ બનરે’’.

(3) આર્જિ શ્મરિ (1915–2005) :  
Arthur Miller : આ્્મર વમલરનો જનમ 1915માં, હાલવેમ, ન્યૂ્યૉક્મમાં 

્્યરેલો. માતાવપતા બંનરે પોલૅનડમાં્ી િસાહતી તરીકરે આિરેલ ્યહૂદી હતાં. પકર-
િારની આવ્્મક વસ્વત એકદમ સધધર હતી. 1929–30ની મહામંદી દરવમ્યાન 
વમલરના વપતાનરે જબબર નાણાકી્ય ખોટ ભોગિિાની આિી. 1932માં અબ્ાહમ 
વલંકન હાઈસકૂલમાં વશક્ષણ પૂરંુ ક્યા્મ બાદ વમલરનરે પૈસા કમાિા અનરેક નાનાંમોટાં 
પરચૂરણ કામો કરિાં પડ્ાં. અંતરે વમવશગન ્યુવનિવસ્મટીમાં પ્રિરેશ મરેળવ્યા બાદ 
તરેણરે મુખ્ય વિષ્ય તરીકરે ‘પત્રકાકરતિ’નરે પસંદગી આપી અનરે અભ્યાસ દરવમ-
્યાન ખબરપત્રી તરેમજ રાવત્રસંપાદક તરીકરે કામ ક્યુાં. કૉલરેજકાળ દરવમ્યાન 
વમલરરે  ‘No Villain’ નામનું પહરેલું નાટક લખ્યું અનરે તરે માટરે તરેણરે ‘Avery 
Hopwood Award’ પણ મરેળવ્યો. ત્યારબાદ વમલરરે  ્યુવનિવસ્મટીમાં્ી અંગ્રેજી 
વિષ્ય સા્રે પણ સનાતક કડગ્ી મરેળિી.

આ દરવમ્યાન કૉલરેજના અધ્યાપક-નાટ્યકાર કરેવન્્ રૉિ પાસરે્ી આ્્મર 
વમલરરે  નાટ્યલરેખન-કસબ અંગરેની ખાસ તાલીમ મરેળિી. પ્રરેક્ષકો પર અસર પાડી 
શકરે તરે પ્રકારરે  નાટકની બાંધણી કઈ રીતરે કરિી તરે વમલરનરે આ અધ્યાપક પાસરે્ી 
શીખિા મળું. 1938માં અંગ્રેજી સા્રે સનાતક ્્યા બાદ વમલર ‘ફરેડરલ વ્્યરેટર 
પ્રોજ ર્ે ટ’ સા્રે જોડા્યા. તરે દરવમ્યાન હૉવલિુડની કફલમવનમા્મણ કંપની 20th 
Century Fox તરફ્ી વમલરનરે પટક્ાકાર તરીકરે કામની ઑફર આિી પણ 
કફલમોમાં તરે િખતરે તરેમણરે રસ ન દરેખાડ્ો. તરેના બદલરે તરેણરે બ્ુકવલન નરેિી ્યાડ્મમાં 
્ોડો સમ્ય નોકરી કરી અનરે એ દરવમ્યાન બરે રરે કડ્યો-નાટકો લખ્યાં જ રે CBS 
પર પ્રસાકરત ્્યાં. 1940માં આ્્મર વમલરરે  તરેની કૉલરેજકાળની વમત્ર મરેરી ગ્રેસ 
સલરેટ્રી સા્રે લગ્ન ક્યુાં.
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વમલરની કારકકદથીની શરૂઆત બહુ ક્ષોભજનક હતી. 1940માં તરેણરે લખરેલું 
નાટક ‘The Man Who Had All the Luck’ ન્ૂય જસથીમાં ભજિા્યું અનરે તરેનરે 
‘Theatre Guild’s National Award’ પણ મળો પરંતુ નાટક ચાર જ 
પ્ર્યોગોમાં બંધ ્ઈ ગ્યું અનરે નાટકનરે િખોડતી સમીક્ષાઓ ચોમરેર પ્રવસદ્ધ ્ઈ. 
તરેના છ િષ્મ બાદ ‘All My Sons’ બ્ોડિરે પર ભજિા્યું અનરે તરેનરે અસાધારણ 
સફળતા હા્ લાગી. આ નાટકનો ના્યક ક્ાના અંતમાં ગુનાકહત જિાબદારી 
ર્તરે ન સિીકારતાં ચાલાકીપૂિ્મક એક નાના માણસ પર સરેરિી દરે છરે. વમલર કહરે 
છરે કરે ‘‘કોઈ પણ વ્યવ્તએ આચરરેલ અપરાધનાં દુષપકરણામો પોતાના કરે પોતાના 
કુટુબં પૂરતાં જ મ્યા્મકદત ન રહરેતાં આખા્ય સમાજ રે ભોગિિાનાં આિરે છરે’’. 
નાટકનાં વિષ્યિસતુ વિશરે એક લરેખમાં વમલર જણાિરે છરે : ‘‘the responsibility 
of man to society’’ or ‘‘the responsibility of a man for his actions, 
a recognition of his ethical responsibility  to the world outside his 
home as well as in his own home’’.

‘All My Sons’ બ્ોડિરે પર રજૂ ્ ્યું ત્યારરે  સમીક્ષકોએ  તરેનરે Ibsenesque 
(ઇબસનનરે મળતું આિતું) હોિાનો અવભપ્રા્ય આપરેલો. કારણ કરે આ નાટકમાં 
વ્યવ્તગત નીવતમતિાનો, અંતરાતમાના અિાજનો, કરે સમાજ પ્રત્યરેની પ્રામાવણક 
ફરજ અંગરેનો મુદ્ો મજબૂત રીતરે ઉઠાિિામાં આિરેલો. આ વસિા્ય પણ એક 
માણસ હોિાનરે નાતરે બીર્ માણસની વજદંગીની દરકાર કરિાની મૂળભૂત 
વનસબત હોિા પર મુખ્યતિરે ભાર મુકા્યરેલો. ‘All My Sons’નરે મોટા ભાગરે 
‘Moral Play’ ગણિામાં આવ્યું છરે. મોટા ભાગના સમીક્ષકો માનરે છરે કરે અહીં 
પ્રશ્ વ્યવ્તની નીવતમતિાનો છરે. પરંતુ લરેખકના માનિા પ્રમાણરે નાટકનું સમગ્ 
માળખું જ એિી રીતરે બનાિા્યું છરે કરે જ રેમાં પોતરે આચરરેલ અપકૃત્યનાં આન-ુ
ષંવગક પકરણામોનો વ્યવ્તએ મોઢામોઢ સામનો કરિાનો આિરે છરે.

વમલરરે  એક પ્રરેસ-મુલાકાતમાં જણાિરેલું કરે ‘‘મારાં તમામ નાટકો અનરે પુસત-
કોમાં હંુ જીિનમાં્ી નાટ્યાતમક પકરવસ્વતઓ અનરે તરેની આસપાસના પકરિરેશ-
નરે પસંદ કરંુ છુ ંજ રેની સા્રે મુખ્યતિરે સત્-અસત્(right and wrong)ના પ્રશ્ો 
ગાઢ રીતરે સંકળા્યરેલા હો્ય. ત્યારબાદ હંુ સખતાઈપૂિ્મક સૌ્ી િધારરે  િાસતવિક 
લાગતી પકરવસ્વતઓ િચચરે અટિા્યરેલા માનિીની નૈવતક વદ્ધા પર ધ્યાન કરે-
વનદ્રત કરી તરેનો અત્યંત િાસતવિક પરંતુ દુગ્મમ લાગતો માગ્મ દરેખાડિાના પ્ર્યાસ 
કરંુ છુ.ં’’

1948માં આ્્મર વમલરરે  કનરેવ્ટકટમાં બાંધરેલા સટકુડ્યોમાં બરેસી ‘Death of 
Salesman’નો પ્ર્મ અંક એક કદિસ કરતાં પણ ઓછા સમ્યમાં બરેસીનરે લખી 
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નાખ્યો અનરે પછીનું આખું્ય નાટક માત્ર છ અઠિાકડ્યાંમાં પૂરંુ ક્ુયાં જ રે દુવન્યાનાં 
શ્રેષ્ઠ ્લાવસ્સમાં સ્ાન પામ્યું. ‘Death of Salesman’ની પ્ર્મ રજૂઆત 
1949માં મૉરોસકો વ્્યરેટરમાં ્ઈ. તરેના કદગદશ્મક હતા ઇવલ્યા કઝાન અનરે 
વિલી લૉમનની મુખ્ય ભૂવમકામાં હતા મહાન નટ લી. જ રે. કૉબ. નાટકનરે વ્યાિ-
સાવ્યક રીતરે ગંર્િર સફળતા મળી. ઉપવસ્ત પ્રરેક્ષકગણમાં્ી પ્રત્યરેકરે નાટકનરે 
ભરપરેટ િખાણ્યું. સા્રે સા્રે રંગભૂવમના વિદ્ાન સમીક્ષકો તરફ્ી પણ નાટકની 
ચોતરફ પ્રશંસા કરિામાં આિી. આ પહરેલું નાટક એિું હતું જ રેનરે એકીસા્રે 
ત્રણરે્ય મહતિનાં પાકરતોવષકો પ્રાતિ ્્યાં : પુવલતઝર પ્રાઇઝ, ન્ૂય્યૉક્મ ડ્રામા કરિ-
કટ્સ સક્મલ ઍિૉડ્મ અનરે ટોની ઍિૉડ્મ. નાટકના કુલ 742 પ્ર્યોગો ્્યરેલા. 
તરેમાં્ી 71 પ્ર્યોગોમાં વિખ્યાત નટ ર્યૉજ ્મ સી. સકૉટરે વિલી લૉમનની ભૂવમકા 
કરરેલી અનરે 97 પ્ર્યોગોમાં ડવસટન હૉફમૅનરે એ ભૂવમકા ભજિરેલી. મહાન નટ 
પૉલ મુનીએ પણ કરેટલાક પ્ર્યોગોમાં આ ભૂવમકા ભજિરેલી.

‘Death of a Salesman’ પહરેલી િાર રજૂ ્ ્યું ત્યારરે  જમણરેરી વિચારધારા 
ધરાિતા એક સમીક્ષકરે લખરેલું ‘‘time bomb expertly placed under the 
edifice of Americanism’’. મતલબ કરે એક મૂડીિાદી અ્્મવ્યિસ્ામાં 
કંપનીનો નફો મુખ્ય લક્્ય છરે. આ લક્્ય હાંસલ કરિા માટરે વિવિધ માણસોનરે 
કામરે લગાડા્ય છરે. જ રેમ એક મશીનરી જૂની ્ા્ય અનરે તરેનરે બદલી નાખિામાં 
આિરે અ્િા ગમરે તરેમ કરીનરે તરેનો વનકાલ કરી દરેિામાં આિરે તરેિી જ રીતરે 
રોજગારી પર રખા્યરેલા માણસો સા્રે પણ એિો જ વ્યિહાર કરિામાં આિરે છરે. 
આખું્ય નાટક તરેના મુખ્ય પાત્ર(protagonist)ના દૃવષ્કોણ્ી રજૂ ્ા્ય છરે – 
રંગમંચ પર વિલી લૉમન અનરે તરેનું પૂિ્મજીિન  િત્મમાનમાં એક પછી એક દૃશ્ય 
રૂપરે ભજિાતું આિરે છરે. નાટકમાં એિાં પાત્રો પણ આિરે છરે જ રે કરેિળ વિલીનરે જ 
દરેખા્ય છરે અનરે સંભળા્ય છરે. િળી આ પાત્રો સા્રેની મુલાકાતનાં સ્ળ અનરે 
સમ્ય પણ જુદાં જુદાં છરે. નાટકમાં સમ્યનું પકરિત્મન દશા્મિિા વમલરરે  અનરેક 
રંગમંચી્ય તરકીબોનો ઉપ્યોગ ક્યયો છરે. 

આ્્મર વમલર તરે કાળની વ્યવ્તના અિચરેતનમાં રહરેલા ‘અમરેકરકન ડ્રીમ’ની 
આલોચના કરતો જણા્ય છરે. તરેનો ગંભીર આરોપ એ છરે કરે કૉપયોરરેટ અમરેકરકા 
માણસના જીિનમાં્ી ઉતસાહભરેર જીિન જીિિાની ચરેતના શોષી લરે છરે અનરે 
ઉંમરના કોઈક પડાિરે ર્યારરે  તરેઓ રરડા ્ઈ ર્્ય ત્યારરે  તરેમનરે જૂનીપુરાણી 
ચીજિસતુઓની જ રેમ ફેંકી દરે છરે. આ નાટકમાં વિલી લૉમનની સામરે નિરેસર્ી 
એક બહરેતર વજદંગી શરૂ કરિાની તક આિીનરે ઊભી ્ા્ય છરે; પરંતુ િષયો્ી 
મનમાં સરેિી રાખરેલાં દુષકર સપનાંઓ અનરે ર્ત વિશરેની અિાસતવિક ભ્મણા-
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ઓનરે વિલી એટલી આસાની્ી છોડી દરેિા તૈ્યાર ્ઈ શકતો ન્ી. નાટકના 
હીરો વિલી લૉમનના જીિનની આ જ સૌ્ી મોટી કરુણતા કરે ‘ટ્રજૅ રેડી’ છરે.

વિલી ખૂબ સપષ્ રીતરે ‘અમરેકરકન ડ્રીમ’નરે સમજ રે છરે અનરે ર્તરે પણ તરેનરે 
પામિા ઝંખરે છરે. આ ડ્રીમ એટલરે ઝડપી સફળતા અનરે અઢળક સંપવતિ. પરંતુ 
તરેનું પોતાનું જ વ્યવ્તતિ તરેની સમસ્યાઓનું કારણ બનરે છરે. ર્યારરે  તરે પોતાનું 
સિ્પન સાકાર કરિામાં વિફળ નીિડરે છરે ત્યારરે  તરે આતમસંતોષ ખાતર, કરેિળ મન 
મનાિિા, પોતાના પુત્રનરે સફળ અનરે વિજ્યી ્તો જોિામાં લાગી ર્્ય છરે. પરંતુ 
તરેણરે પોતાના પુત્રોનરે વજદંગીના જ રે કંઈ પાઠ ભણાવ્યા છરે તરે જ તરેઓની સફળતા 
આડરે અિરોધ બનીનરે ઊભા રહી ર્્ય છરે! અંતમાં વિલી લૉમન એક સારા 
પગારની નોકરી સિીકારિાનરે બદલરે આતમહત્યા પસંદ કરરે  છરે. નાટકના અંતમાં 
તરેની પ્રરેમાળ, િફાદાર પતની તરેની કબર પાસરે આિીનરે બરેસરે છરે. તરેનરે સમર્તું ન્ી 
કરે તરેના પવતએ શા માટરે ર્તરે જ પોતાનો પ્રાણ લીધો ? આ્્મર વમલરનું કડિું 
તારણ એ છરે કરે વિલીનરે કમોતરે મારનાર પકરબળ અમરેકરકન સમાજનાં નકામાં–
વનર્્મક બની ગ્યરેલાં જીિનમૂલ્યો છરે.

રણા પૂછરે છરે કરે ‘The Death of a Salesman’નંુ કરેનદ્રી્ય પાત્ર વિલી 
લૉમન શું ‘ટ્રવૅજક હીરો’ છરે ? આપણા પ્રવશષ્ (્લાવસકલ) નાટ્યસાકહત્યમાં 
‘ટ્રવૅજક હીરોઝ’ કોણ છરે? આપણનરે તરત રાર્ ઇકડપસ કરે હૅમલરેટ ્યાદ આિરે. 
આ ના્યકો િીર, ઉદાતિ અનરે સામાન્ય જીિન્ી અનરેકગણા વિરાટ  larger 
than life હતા. કરુણતા (ટ્રજૅ રેડી) કદાચ તરેમનાં ચકરત્રની એક ‘ઊણપ‘ હતી. 
કરેટલાક સમીક્ષકો આ ‘ઊણપ’નરે પોતાની ર્ત માટરે કંઈક િધારરે  પડતા આતમ-
ગૌરિ (‘Hurbies’) તરીકરે પણ ઓળખાિરે છરે. આ મહાન ઉદાતિ પાત્રોના વિરો-
ધાભાસમાં ઊભરેલો ‘The Death of Salesman’નો હીરો વિલી લૉમન નાટકનો 
‘ટ્રવૅજક હીરો’ હોિા છતાં એક અત્યંત સામાન્ય માનિીનું પ્રવતવનવધતિ કરરે  છરે. 
આ્્મર વમલરનરે લાગ્યું કરે સાધારણ માણસોની વજદંગીમાં પણ એટલી જ દુ:ખદ 
અનરે કરુણ પકરવસ્વતઓ પરેદા ્ ઈ શકરે છરે. જીિનમાં ટ્રજૅ રેડી તરેની ચરમ સીમાએ 
ત્યારરે  જ પહોંચરે ર્યારરે  માણસ સામરે પસંદગીના વિકલપો ખૂટી ર્્ય. આ પકર-
વસ્વત શતરંજના ખરેલાડી જ રેિી છરે, જ રેનરે રમતાં રમતાં અચાનક જ ખબર પડરે 
કરે તરે ચારરે  બાજુએ્ી રરેરાઈ ગ્યો છરે અનરે હિરે તરેની એક પણ ચાલ રહીસહી 
બાજીનરે ઉગારી શકરે તરેમ ન્ી. 

‘Death of a Salesman’ નાટકનું સમગ્ માળખું, ચરેતનાના પ્રિાહ  
‘stream of consciousness’ સા્રે સરખાિી શકા્ય. ર્યારરે  નાટક િત્મમાનમાં 
ભજિા્ય છરે ત્યારરે  પાત્રો સરેટના વન્યમોનરે અનુસરરે  છરે  એટલરે કરે ડાબી તરફનાં 
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બારણાંમાં્ી જ સૌ પ્રિરેશ કરરે  છરે; પરંતુ જ રેિા આપણરે વિલી લૉમનના ભૂતકા-
ળમાં જઈએ છીએ ત્યારરે  આ વન્યમો અમલમાં રહરેતા ન્ી. ભૂતકાળનાં પાત્રો 
દીિાલ ભરેદીનરે આરપાર પ્રિરેશ કરરે  છરે. ભૂતકાળનાં દૃશ્યોનરે તાર્ં કરિાની ટકૅ-
વનકનરે વસનરેમામાં ફલૅશબૅક’ કહરે છરે. ફલૅશબૅકમાં દશા્મિાતાં દૃશ્યો હંમરેશાં િસતુ-
લક્ષી (objective) રજૂઆત પામરે છરે ર્યારરે  િત્મમાનમાં એક પછી એક લગાતાર 
ભજિાતાં દૃશ્યો સિલક્ષી (subjective) સમૃવતઓનરે દશા્મિરે છરે. વિલીની મનોદશા 
ર્યારરે  બરેહદ ક્ળી ર્્ય છરે ત્યારરે  િત્મમાન અનરે ભૂતકાળના આ ભરેદો નાશ 
પામરે છરે અનરે બંનરે જોડાજોડ અવસતતિ ધરાિિા લાગરે છરે.

ઈ. સ. 1692માં અમરેકરકાના સાલરેમ ખાતરે ચલાિા્યરેલા એક વિવશષ્ ઐવત-
હાવસક ખટલાના આધારરે  આ્્મર વમલરરે  1952માં ‘The Crucible’ નામનું એક 
ચચા્મસપદ નાટક લખ્યું, જ રેમાં અમરેકરકન શાસકોનરે અકળાિનારી િાત હતી. 
િાસતિમાં 200-250 િષ્મ પહરેલાં ચલાિા્યરેલા એ ખટલાનો હરેતુ એક ખાસ 
િગ્મના કમભાગી લોકોનરે ભૂતવપશાચ સાવબત કરી મૃત્યુદંડ આપિાનો હતો. આ 
નાટકનરે શરૂઆતમાં બહુ સારો પ્રવતભાિ ન મળો પણ પછી્ી તરેની કીવત્મ દુ-
વન્યાભરમાં ફરેલાઈ અનરે અનરેક સ્ળોએ આ નાટક ભજિા્યું. અમરેકરકન 
શાસકોનરે શરૂમાં આ નાટકમાં તતકાલીન ‘મૅકાવ્્મઝમ’ પર ધારદાર વ્યંગ કરરેલો 
જણા્યરેલો. નાટક પર પ્રવતબંધ લગાિિા સવમવતની રચના કરિામાં આિી. 
વમલરરે  સવમવતના દબાિમાં આિિાનો એમ કહીનરે સાફ ઇનકાર કરરેલો કરે ‘‘લો-
કશાહીમાં કોઈ પણ વ્યવ્તના સિતંત્ર રાજકી્ય વિચારો બદલ તમરે તરેનરે દંડી 
શકો નહીં. પ્રત્યરેક અમરેકરકન નાગકરકનરે િાણી અનરે વિચારોનરે મુ્ત રીતરે વ્ય્ત 
કરિાનું સિાતંત્ર્ય મળરેલું છરે. તરેમના િંશી્ય મૂળ(્યહૂદી િસાહતી)નરે કારણ 
બનાિીનરે તરેના ન્યા્યપૂણ્મ માનિી્ય અવધકારોનરે કચડી શકા્ય નહીં’’. આ જ 
વિિાદ દરવમ્યાન પોતાના પક્ષરે સાક્ષી નહીં આપિાનરે કારણરે પોતાના જૂના 
સા્ીદાર ઇવલ્યા કઝાન સા્રેની વમલરની મૈત્રી જોખમાઈ ગઈ.

1956માં આ્્મર વમલરનાં બરે એકાંકીઓ બ્ોડિરે પર રજૂ ્્યાં : પદ્શૈલી-
માં લખા્યરેલું ‘A View from the Bridge’ અનરે બીજુ ંઓછુ ંર્ણીતું પણ ખૂબ 
અસરકારક નાટક ‘A Memory of Two Mondays’. પછીના િષવે વમલરરે  
ફરી્ી ‘A View from the Bridge’ બરે અંકોમાં તરેમજ ગદ્માં લખ્યું અનરે 
લંડનમાં વપટર બ્ુકના કદગદશ્મનમાં રજૂઆત પામ્યું. 1961માં આ્્મર વમલરરે  
તૈ્યાર કરરેલી પટક્ા પર આધાકરત કફલમ ‘The Misfits’માં મરેકરલીન મનરોએ 
મુખ્ય ભૂવમકા ભજિી અનરે લગભગ એ જ િષવે વમલર અનરે મનરો છૂટાં પડ્ાં. 
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વમલરનું છરેલું નાટક ‘The Price’ 1968માં લખા્યરેલું જ રેમાં પાકરિાકરક સંરષ્મની 
િાત િણા્યરેલી. 

1964માં લખા્યરેલું નાટક ‘After the Fall’ વમલરના મરેકરલીન મનરો 
સા્રેના લગ્નસંબંધ દરવમ્યાન ્્યરેલા અંગત અનુભિો પર આધાકરત હતું. આ 
નાટક્ી વમલરનું તરેના જૂના વમત્રકદગદશ્મક ઇવલ્યા કઝાન જોડરે પુન: જોડાણ 
્્યું. 1964માં ર્યારરે  આ નાટક પ્ર્મ િાર િૉવશંગટનમાં રજૂ ્્યું ત્યારરે  તરેની 
ક્ા મરેકરલીન મનરો પર આધાકરત હોિા્ી અગાઉ્ી જ પુષકળ ર્હરેરાતો 
અનરે પ્રચાર ્્યરેલાં, પકરણામરે પ્રરેક્ષકોમાં સિાભાવિક જ ભારરે  ઉતિરેજના અનરે 
અપરેક્ષાઓ હતાં. એ જ િષવે વમલરરે  બીજુ ંએક નાટક ‘Incident at Vichy’ રજૂ 
ક્યુાં. ‘Death of a Salesman’ની ભવ્ય સફળતા પછી િષયો બાદ આ નાટક 
સૌ્ી િધારરે  સફળ નાટક નીિડ્ું.

2005માં કરેટલાક વનકટના વમત્રો્ી રરેરા્યરેલા આ્્મર વમલરરે  89 િષ્મની િ્યરે 
હૃદ્યરોગના હુમલા્ી દરેહ છોડી દીધો. તરેના મૃત્યુ સમ્યરે આ્્મર વમલર 20મી 
સદીના મહાન નાટ્યકારોમાંનો એક હતો. અમરેકરકન રંગભૂવમના તરેમજ કફલમોના 
અનરેક નામી-અનામી કલાકારોએ વમલરનરે અંજવલ આપતાં કહરેલું કરે ‘‘અમરેકરકન 
રંગભૂવમનરે વિશ્વભરમાં ખ્યાવત અપાિિામાં વમલરનો ફાળો બહુ મહત્િનો છરે’’. 
વમલરના અિસાનના કદિસરે તરેના પ્રત્યરેના આદર રૂપરે બ્ોડિરેનાં તમામ વ્્યરેટરો-
નરે અંધકારમાં ડબુાડી દરેિામાં આિરેલાં.

રહૉન ગાસનરરે  એક જગ્યાએ વમલર વિશરે લખતાં કહું છરે : ‘‘In several 
respects, the dramatic contribution of Arthur Miller represents a 
culmination of American playwrights’ efforts to create a significant 
American drama, to find more expressive dramatic forms than the 
realistic technique permits, and to develop a poetic drama rooted 
in American speech and manners.’’

l
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પાચિાત્ય નાટ્યપ્રિાહોનો આટલો વિશદ અભ્યાસ ક્યા્મ પછી એક ભારતી્ય 
નાગકરક તરીકરે આપણા મનમાં એક પ્રશ્ સિાભાવિક રીતરે જ ર્ગરે કરે આપણા 
દરેશમાં શા માટરે આટલા િૈવિધ્ય સા્રેની રંગભૂવમનો વિકાસ જોિા ન્ી મળતો 
? આ પ્રશ્ના કરેટલાક ખુલાસાઓ અલબતિ આપણનરે આ ગ્ં્નાં શરૂઆતનાં 
પ્રકરણોમાં્ી મળી રહરે છરે; પરંતુ ત્યાર બાદ આલરેખા્યરેલી અઢળક વિગતો 
ર્ણ્યા પછી પણ એ પ્રશ્ તો આપણો પીછો ન્ી જ છોડતો કરે શા માટરે સંસકૃત-
-રંગમંચના સુિણ્મ ઇવતહાસનરે બાદ કરતાં આપણી પ્રર્ સદીઓ સુધી માત્ર નરે 
માત્ર લોકનાટ્યોમાં જ રચીપચી રહી. અનરે પછી્ી, છરેલરે અંગ્રેજી અ્િા 
પવચિમી પ્રભાિ તળરે આિી જઈનરે ‘પ્રોવસવન્યમ’ (બંધ નાટ્યગૃહ) વ્્યરેટરમાં 
વિદરેશી ઢાંચાનરે અનુકૂળ આિરે તરેિાં િાસતવિક શૈલીનાં નાટકો જ ભજિતાં 
રહરેિામાં સંતોષ માની લીધો? અંગ્રેજો તો છરેલાં બસો-ત્રણસો િષ્મ્ી ભારતમાં 
આવ્યા; પરંતુ તરે પહરેલાં કરે તરે પછી પણ કોણરે આપણી રંગભૂવમના વિકાસનરે 
રો્્યો ? ્યુરોપી્ય રંગભૂવમની માફક આપણા ભારતી્ય રંગમંચ પર શા માટરે 
નિા નિા િાદો, વિચારો, વસદ્ધાંતો કરે શૈલીઓ જોિા મળતાં ન્ી ? ઇબસન, 
સટ્રીનડબગ્મ, ચરેખૉિ કરે બના્મડ્મ શૉ જ રેિા પ્રખર બુવદ્ધશાળી નાટ્યકારો, સટાવનસલા-
વસકી કરે બ્રેખત જ રેિા નિી નાટ્યશૈલીના પુરસકતા્મઓ, એવપ્યા કરે ગૉડ્મન રિરેગ જ રેિા 
સટરેજલાઇટસના કીવમ્યાગરો કરે પછી  િાસતિિાદ, અવભવ્યવ્તિાદ, અવસતતિ-
િાદ, ઍબસડ્મ, કનસટ્રવ્ટવિઝમ, ્ ્યૂવબઝમ, ‘કફવઝકલ વ્્યરેટર’ કરે ‘વ્્યરેટર ઑફ 
રિઅૂલટી’ જ રેિા નોખા નોખા િાદો, વિચારો, સજ ્મકો અનરે શૈલીઓનું અપાર 
િૈવિધ્ય શા માટરે આપણરે ત્યાં જોિા ન્ી મળતું?

દરરેક રાષ્ ્રના ઇવતહાસમાં આફતો અનરે વિઘનો તો આવ્યાં જ હો્ય એટલરે 
દરરેક બાબતમાં આપણી દીર્મકાલીન ગુલામી દશાનરે જ બહાના તરીકરે આગળ 
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ધરીનરે બચાિ કરિાનો ન હો્ય! ટૂકંમાં રંગભૂવમક્ષરેત્રરે આપણરે અિનિાં ખરેડાણો 
ન્ી કરી શ્્યાં તરે એક કડિી અનરે છતાં સિીકારિી પડરે તરેિી ઠોસ હકીકત છરે. 
છરેલાં બરે હર્ર િષ્મની આપણી ભારતી્ય રંગભૂવમ પર નજર દોડાિો તો 
આપણો સમગ્ ઇવતહાસ ્લાવસકલ સંસકૃત વ્્યરેટર, કરેરળનું કુકડ્યાટ્મ, દરેશ-
ભરમાં જુદા જુદા ગ્ામીણ પ્રદરેશોમાં પ્રા્યરેલાં લોકનાટ્યો (ભિાઈ, તમાશા 
િગરેરરે ), અંગ્રેજોના પ્રભાિનરે લઈનરે અવસતતિમાં આિરેલ પારસી કરે ઉદૂ્મ રંગમંચ, 
સ્ાવનક લાક્ષવણકતાઓ ધરાિતાં (દા.ત. મરાઠી સંગીત-નાટકો) પ્રાદરેવશક શહરેરી 
નાટકો અનરે સમ્યની સા્રે સા્રે વિદરેશી મૉડલ પર દરેશભરમાં વિકસરેલાં દરેશી-
-વિદરેશી નાટકોની ખીચડી જ રેિા વ્યાિસાવ્યક શહરેરી રંગમંચો અનરે આઝાદી 
પચિાત્ અસલ ‘ભારતી્ય નાટક’ સજ ્મિાના ગંભીર પ્ર્યાસો – બસ આટલામાં 
(આપણો રંગભૂવમનો ઇવતહાસ) સમાઈ ર્્ય છરે. 

અલબતિ, આનાં વનવચિત કારણો કરે વિગતોના ઊંડાણમાં જિાનો અહીં 
ઉપરિમ ન્ી છતાં ઉપર ઉપર્ી દરેખાતાં કરેટલાંક કારણો તરેનો ખુલાસો આપિામાં 
રણાખરા અંશરે પ્યા્મતિ જણા્ય છરે. આપણો દરેશ બહુ મોટો, વિશાળ િસતી, ર્ત 
ર્તની ભાષા, અનરેક પ્રકારના ધમયો, લાખો ગામડાંઓમાં િસતી સામાન્ય પ્રર્, 
ભાતભાતની કલા-સંસકૃવતની પરંપરા, અંદાજ રે એક હર્ર િષ્મની ગુલામી, 
પારાિાર શોષણ અનરે ગરીબી, સાક્ષરતાનો વનમનતર દર, સમાજના દરરેક સતરરે  
પ્રિત્મતી આવ્્મક-સામાવજક અસમાનતાઓ, દરેશનું શાસન અસંખ્ય છૂટાંછિા્યાં 
રાર્-રજિાડાંઓમાં િહેંચા્યરેલું હોિાનરે કારણરે રાજકી્ય ક્ષરેત્રરે રાષ્ ્રી્ય સતરનાં 
બળિા કરે જનઆંદોલનોનો સદંતર અભાિ, આ ઉપરાંત વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉ-
જીનો અભાિ, નિા આધુવનક વિચારો અનરે માકહતી-સમાચારનો અત્યંત ધીમો 
ફરેલાિો િગરેરરેનરે કારણરે આ દરેશનો સામાન્ય નાગકરક સૌપહરેલાં તો તરેની પા્યાગત 
ભૌવતક જરૂકર્યાતો્ી જ ઉપર ઊઠી શ્્યો નહીં. મોટા ભાગની પ્રર્નો મુખ્ય 
સંરષ્મ કરેિળ જીિનની મૂળભૂત જરૂકર્યાતો મરેળિિાની કડાકૂટમાં જ રોકા્યરેલો 
રહો. પકરણામરે તરેની વિચાર કરે કલપનાશવ્તનો વિકાસ રૂંધા્યરેલો રહો. ર્યાં 
ર્યાં જ રે કોઈ સતરરે  ્ોડુરંણં અસાધારણ કામ ્્યું તરેનો પ્રભાિ ન તો વિશાળ 
ફલક પર પડ્ો કરે ન તો તરેની કોઈ લાંબી પરંપરા ઊભી ્ઈ.

આની સરખામણીએ પવચિમમાં મોટા ભાગની પ્રર્ ખાધરેપીધરે સુખી. 
વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીની હરણફાળનરે પકરણામરે ્્યરેલી અનરેક આધુવનક 
શોધખોળો, પ્રર્માં એકંદરરે  સારો એિો શૈક્ષવણક, બૌવદ્ધક વિકાસ, જનસાધાર-
ણમાં એકંદરરે , સંસકાકરતા અનરે ર્ગૃવત; રાર્શાહી ત્ા ધમ્મની સતિા સામરેના 
વિરોધ રૂપરે અિારનિાર ઊઠરેલો જનારિોશ, ‘નિર્ગરણ’ અનરે ‘જ્ાન્યુગ’ જ રેિી 
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ચળિળો, માનિઅવધકાર અનરે લોકશાહીની સ્ાપના માટરે ્્યરેલી લોકચળિળો, 
સમગ્ વિશ્વનરે પ્રભાવિત કરી દરેનારી ફ્રેનચ રિાંવત, અમરેકરકન રિાંવત, અનરે રવશ્યન 
રિાંવત જ રેિી રટનાઓ અનરે કાળરિમરે તરેની શાસનકતા્મઓ તરેમજ જનમાનસ પર 
પડરેલી પ્રગાઢ અસરો, એ ઉપરાંત કાલ્મ માક્મસ, ડાવિ્મન, ફ્ૉઇડ, રહૉન સટઅુટ્મ 
વમલ, કરેઇનસ, બટ્રા્મનડ રસરેલ, હરેરૉલડ લાસકી, આઇનસટાઇન િગરેરરેએ ફરેલાિરેલ 
રાજકી્ય-િૈજ્ાવનક-મનોિૈજ્ાવનક વિચારોનો સમાજના દરરેક ક્ષરેત્ર પર પ્રભાિ.

20મી સદીના આરંભ્ી આપણા દરેશમાં િષયો સુધી બરે પ્રકારની રંગભૂવમ 
સમાંતર ધોરણરે ચાલતી રહી. શહરેરોમાં વિદરેશી નમૂના પર આધાકરત ‘પ્રોવસવન-
્યમ’(બંધ નાટ્યગૃહ)માં ભજિાતાં દરેશીવિદરેશી નાટકો અનરે હર્રો લાખો ગામ-
ડાંઓમાં ખુલા ચોકમાં, મંકદરનાં પ્રાંગણમાં કરે ગામની ભાગોળરે ભજિાતાં લો-
કનાટ્યો. ધીમરે ધીમરે સમ્ય બદલાતાં, શહરેરી રંગભૂવમ પર િત્મમાન સમસ્યાઓ 
પર સામાવજક નાટકો લખાિાં અનરે ભજિાિાં લાગ્યાં. શહરેરી પ્રરેક્ષકોનરે સીધું 
તાદાતમ્ય સધા્ય તરેિા સાપ્રંત વિષ્યો પરની ક્ાઓ િાસતવિક સિરૂપરે, આધુવનક 
રંગઢગં અપનાિી નાટકોમાં રજૂ ્િા લાગી. ભજિણીમાં શ્્ય એટલી િાસત-
િિાદી માિજત અનરે સરેટ-લાઇટસ િગરેરરેમાં આધુવનકીકરણ દાખલ ્્યાં. બીજી 
બાજુ ગીતસંગીત અનરે નૃત્યના રટકો ધરાિતો પ્રાદરેવશક લોકનાટ્ય-રંગમંચ 
‘total theatre’ તરીકરે ભારતના લાખો ગ્ામિાસીઓનું મનોરંજન કરતો રહો.

કહંદી નાટ્યસાકહત્યના પ્રવશષ્ નાટ્યકારો તરીકરે ભારતરેનદુ હકરચિંદ્ર 
(1850–1885) અનરે જ્યશંકર ‘પ્રસાદ’ (1889–1937) કહંદીભાષી રંગમંચ પર 
ખૂબ મોટુ ંનામ અનરે પ્રવતષ્ઠા ધરાિરે છરે. ભારતરેનદુનાં નાટકોમાં ‘અંધરેરનગરી’, 
‘ભારતદુદ્મશા’, ‘સત્યિાદી હકરચંિદ્ર’, ‘નીલદરેિી’ િગરેરરે  અગત્યનાં છરે. તરેમાં્ય 
‘અંધરેરનગરી’ આજ રે પણ એટલું જ પ્રાસંવગક નાટક ગણા્ય છરે. ર્યારરે  પ્રસાદનાં 
નાટકોમાં મુખ્યતિરે ‘સકંદગુતિ’, ‘ચંદ્રગુતિ’, ‘ધુ્રિસિાવમની’ અનરે ‘કામના’ ર્ણીતાં 
છરે. આ ઉપરાંત આગા હશ્ કશમીરી, કૃષણ ચંદર, ભીષમ સહાની, હબીબ 
તનિીર, શાંતા ગાંધી, અસગર િર્હત િગરેરરે  લરેખકોએ ભારતી્ય િાસતિનરે 
અિનિી શૈલી્ી ઉર્ગર કરિાના પ્ર્યતનો ક્યા્મ છરે.

ઉદૂ્મ લરેખક આગા હશ્ કશમીરી (1879–1935) કવિ અનરે નાટ્યકાર હતા. 
તરેમણરે શરે્સવપ્યરનાં રણાં નાટકો ઉદૂ્મમાં ભાષાંતર ક્યાાં હોિાનરે કારણરે ઉદૂ્મના 
શરે્સવપ્યર તરીકરે તરેઓ ર્ણીતા ્્યરેલા ! તરેમનાં ર્ણીતાં નાટકોમાં ‘આંખ 
કા નશા’, ‘વબલિમંગલ’, ‘રૂસતમ-ઓ-સોહરાબ’, ‘સીતા િનિાસ’ િગરેરરે  કહંદી 
રંગમંચ પર ખૂબ ભજિા્યરેલાં છરે. શરે્સવપ્યરનાં સૌ્ી િધુ ર્ણીતાં રૂપાંતરો 
‘સફરેદ ખૂન‘(કકંગ વલ્યર) અનરે ‘ખિાબ-એ-હસતી’ (મૅકબરે્) છરે. 1940 –50ના 
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દસકામાં કહનદી લરેખક કૃષણ ચંદરરે (1914–1977) ઉદૂ્મ–કહંદી ભાષામાં િાતા્મઓ, 
રરે કડ્યો-નાટકો અનરે ‘ધરતી કરે લાલ’ જ રેિી કર્યાવલવસટક કફલમની પટક્ા લખરેલી. 
ભીષમ સહાની(1915–2003)એ ‘હાનુશ’, ‘કબીરા ખડા બાઝાર મેં’, ‘માધિી’ 
અનરે ‘મુઆિઝરે’ નામનાં નાટકો લખરેલાં. વિખ્યાત ટીિી શ્રેણી ‘તમસ’ની પટક્ા 
પણ તરેમણરે જ લખરેલી. હબીબ તનિીરરે  (1923–2009) પંદર જ રેટલાં નાટકો 
લખરેલાં અનરે એટલી જ સંખ્યામાં કફલમોની પટક્ા લખરેલી. તરેનાં નાટકોમાં 
‘આગ્ા બઝાર’, ‘પોંગા પંકડત’, ‘ચરનદાસ ચોર’, ‘લાલા શૌહરતરા્ય’ િગરેરરે  
મશહૂર છરે. આ તમામ નાટકો હબીબ તનિીરરે  ર્તરે જ તરેના ‘ન્યા વ્્યરેટર’ના 
નરેર્ હરેઠળ ભજવ્યાં છરે. શાંતા ગાંધી (1917–2002) સંસકૃત નાટક, લોકનાટ્ય 
અનરે આધુવનક નાટક ત્રણરે્ય સા્રે જોડા્યરેલાં. તરેમનાં નાટકોમાં ‘રવઝ્યા સુલતાન’ 
અનરે ભિાઈ પર આધાકરત ‘જસમા ઓડન’ સૌ્ી િધારરે  ર્ણીતાં છરે. 1946માં 
જનમરેલા અસગર િર્હત િત્મમાનના એક પ્રવસદ્ધ કહંદી િાતા્મકાર, વિિરેચક 
અનરે નાટ્યકાર છરે. તરેમનાં અગત્યનાં નાટકોમાં ‘વજસ લાહોર નહીં દરેખ્યા’ (જ રે 
હબીબ તનિીરરે  ભજિરેલું), ‘પાક-નાપાક’, ‘િીરગવત’, ‘કફરંગી લૌટ આ્યરે’ િગરેરરે  
ર્ણીતાં છરે.

1950–60ના ગાળામાં રંગભૂવમ સકહત તમામ કલાઓમાં (પોતપોતાના 
પ્રદરેશોના સાંસકૃવતક) ‘‘મૂવળ્યાં તરફ પાછા ફરો’’ - ‘‘return to the roots’’ 
નામની સાંસકૃવતક ચળિળનો આરંભ ્્યો. આ નિા મંત્રરે તમામ કુશળ લરેખક–
કદગદશ્મકોનરે અસલ ભારતી્ય કહી શકા્ય તરેિું કંઈક સાિ નિું, કલપનાશીલ 
નાટ્યકમ્મ કરિા ઉતિરેર્યા. આ પ્રકારના નાટ્યકારની કસોટી એ હતી કરે એ તરેની 
સમગ્ પ્રરેરણા પોતાની સાંસકૃવતક માટીમાં્ી લરેતો હોિા છતાં ક્ાની માિજત, 
તરેનું અ્્મરટન અનરે તરેની રજૂઆતશૈલીમાં તરે આજના પ્રતીવતજનક તરેમજ પ્રગ-
વતશીલ સાકહત્યના સંદભવે ્્યાં્ય regressive and revivalist ન બન્યો.

આમ આપણરે ત્યાં મુખ્યતિરે બધું મળીનરે કુલ ચાર પ્રકારની રંગભૂવમ વિકસી 
: 1. જુદા જુદા પ્રદરેશોના ગ્ામીણ વિસતારોમાં પારંપકરક ભજિાતાં લોકનાટ્યો 
(તમાશા, નૌટકંી િગરેરરે ). 2.  શહરેરોમાં ચાલતી િાસતવિક શૈલીની ધંધાદારી 
રંગભૂવમ (જ રેમ કરે મુંબઈ અમદાિાદમાં ચાલતાં લોકવપ્ર્ય નાટકો), જ રેમાં લક્્ય 
એક જ હો્ય કરે જ રે કંઈ ભજિા્ય તરેના્ી પ્રરેક્ષકોનરે િધુમાં િધુ મનોરંજન અનરે 
વનમા્મતાઓનરે િધુમાં િધુ નફો મળી રહરેિો જોઈએ. બાકી રહરેતા બરે પ્રકારોમાં 3. 
કલા અનરે સાકહત્યની ઉચચ ગુણિતિા ધરાિતાં િાસતિિાદી નાટકો અનરે 4. 
વબનિાસતિિાદી પ્ર્યોગશીલ નાટકો, જ રેના વિશરે વિગતરે ર્ણિું ખૂબ જરૂરી છરે. 

આમ તો આ બંનરે પ્રકારના નાટ્યલરેખનમાં ફાળો આપનારા દરેશભરમાં 
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ફરેલા્યરેલા વિવિધભાષી લરેખકો અનરેક છરે પરંતુ હાલ તો પ્રવતવનવધરૂપ બરે જ 
લરેખકોનરે ્યાદ કરીનરે આજનો રંગમંચ સમજિાનો પ્ર્યાસ કરીએ, જ રેમાંના એક 
છરે આઝાદી પછીના ભારતી્ય િાસતિનરે ઉર્ગર કરનાર કહંદી-સજ ્મક શ્ી મોહન 
રાકરેશ અનરે બીર્ મરાઠીમાં શ્ી વિજ્ય તરેનડલુકર. એિી જ રીતરે િાસતિિાદ્ી 
હટીનરે લખા્યરેલાં પ્ર્યોગશીલ નાટકોમાં બીર્ં બરે નામો અગ્ગણ્ય છરે. એક 
બંગાળના શ્ી બાદલ સરકાર અનરે બીર્ કણા્મટકના શ્ી વગરીશ કના્મડ જ રેમનાં 
પ્રાદરેવશક ભાષામાં લખા્યરેલાં નાિીન્યપૂણ્મ મૌવલક નાટકોએ આપણી રંગભૂવમનરે 
રાષ્ ્રી્ય સતરરે  સમૃદ્ધ કરિામાં મોટો ફાળો આ્પ્યો અનરે સા્ોસા્ આપણી રંગ-
ભૂવમનરે અસલ ‘ભારતી્યતા’ની સિતંત્ર ઓળખ પણ આપી. આ તમામ નાટકોનરે 
્યશસિી રીતરે રંગમંચ પર રજૂ કરનારા કાબરેલ કદગદશ્મકોમાં હતા પં. સત્યદરેિ 
દુબરે, જબબાર પટરેલ, વિજ્યા મહરેતા, શ્યામાનંદ ર્લાન, બી. િી. કારન્, 
અલકાઝી, ઓમ વશિપુરી િગરેરરે . આપણરે અગાઉ નોંધ્યું છરે કરે દૃવષ્િાન અનરે 
કલપનાશીલ કદગદશ્મક િગર કોઈ પણ શૈલીનું નાટ્યલરેખન અધૂરંુ છરે.

આ ચાર લરેખકોની સા્રે ત્રણ એિા કદગદશ્મકો વિશરે પણ ર્ણિું જોઈએ કરે 
જ રેમણરે વલવખત નાટકો કરતાં વિશરેષ તરેમની આગિી કલપનાશીલતા્ી રંગમંચ 
ઉપર ગીત-સંગીત-કાવ્ય-અવભન્ય-મુદ્રા-અંગકસબ-પ્રકાશવન્યોજન-િસ્ત્રસરર્ 
િગરેરરેનું શ્રેષ્ઠ સંકલન કરી નાટકનું એક સાિ વનરાળું સિરૂપ વિકસાિિામાં 
અવગ્મ ફાળો આ્પ્યો. આ કદગદશ્મકો છરે હબીબ તનિીર, રતન વ્્યમ અનરે કરે. 
એન. પવનકર.

પરંતુ રખરે કોઈ એિું માની લરે કરે ભારતી્ય નાટ્યલરેખકોનું િાસતિિાદી અનરે 
અ-િાસતિિાદી જ રેિું આ િગથીકરણ ચુસત કરે જડબરેસલાક છરે. ‘સખારામ બાઇ-
નડર’ અનરે ‘ગીધાડરે’ જ રેિી કઠોર ‘િાસતિિાદી’ કૃવતના રચવ્યતા તરેનડલુકરરે  
‘રાસીરામ કોતિાલ’ જ રેિી ‘વબનિાસતિિાદી’ - ગીતસંગીત્ી સભર પ્ર્યોગશીલ 
કૃવત પણ આપી જ છરે અનરે તરેની સામરે પાછળના સમ્યમાં ખુલા આંગનમંચના 
(કરે ‘Third Theatre’ના) સમ્્મક બની ગ્યરેલા બાદલ સરકારરે  પણ ‘પ્રોવસવન્યમ’ 
માટરેની તરેમની શ્દ્ધા તૂટી એ પહરેલાં ‘એિમ્ ઇનદ્રવજત’, ‘પગલા રોડા’ અનરે 
‘બાકી ઇવતહાસ’ જ રેિાં નાટકો લખીનરે ભારતી્ય ‘િાસતિિાદ’નરે પોતાની વિલક્ષણ 
શૈલીમાં આલરેખ્યો છરે. તરેિી જ રીતરે ‘હ્યિદન’ અનરે ‘નાગમંડલા’ જ રેિી ‘વબન-
િાસતિિાદી’  લોકનાટ્ય આધાકરત કલાતમક નાટ્યકૃવતઓ રચનાર વગરીશ 
કના્મડરે ‘્ય્યાવત’ અનરે ‘તુરલક’ જ રેિાં પૌરાવણક અનરે ઐવતહાવસક ક્ાનકો પર 
રચા્યરેલાં આધુવનક અ્્મરટન સા્રેનાં નાટકો પણ આ્પ્યાં છરે. અહીં્યાં િધુ એક 
કવિ-નાટ્યકાર ધમ્મિીર ભારતીની ્યશસિી કહંદી પદ્નાટ્યકૃવત ‘અંધા્યુગ’નરે 
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પણ ્યાદ કરિી પડરે જ રે મહાભારતના એક ક્ાનક પર રચાઈ છરે, જ રેની ભાષા 
કાવ્યાતમક છરે પણ તરેમાં્ી ઊઠતો પ્રધાનસૂર તતકાલીન ભારતી્ય ઇવતહાસના 
એક કરુણ પ્રકરણ(દરેશના કોમી ભાગલા)નરે પરોક્ષપણરે ઉર્ગર કરરે  છરે. 

આઝાદી બાદ આધુવનક ભારતી્ય રંગભૂવમની કા્યાપલટ કરનાર આ 
મુખ્ય ચારપાંચ નાટ્યકારોએ ભારતી્ય રંગમંચ રડિામાં બહુ મોટો ફાળો 
આ્પ્યો. આ લરેખકો અનરે કદગદશ્મકોએ સજ વેલાં – િાસતિિાદી તરેમજ વબનિાસત-
િિાદી   નાટકો નિા આધુવનક ભારતી્ય રંગમંચનો પા્યો બન્યાં. પવચિમી ના-
ટ્યસાકહત્ય અનરે ત્યાંની નિી પ્રા્યોવગક રંગભૂવમની ચળિળો્ી પ્રભાવિત આ 
નાટ્યકારોએ દરેશની આઝાદી બાદ શરૂનાં િષયોમાં આિરેલાં સામાવજક-આવ્્મક 
પકરિત્મનોનરે કારણરે બદલા્યરેલા માનિસમાજનરે મૂંઝિતા અત્યંત જકટલ એિા 
સાઇકોલૉવજકલ તરેમજ કફલૉસૉકફકલ પ્રશ્ોનરે િાચા આપી. એક સાધારણ મનુ-
ષ્યની અવસતતિ માટરેની લડાઈ, માનિજીિનનો અ્્મ, સંબંધોની સા્્મકતા, પરંપ-
રાગત ભાષાની ઓગળતી જતી અસરકારકતા, નૈવતકતાનાં બદલાતાં મૂલ્યો 
અનરે અ્્મરટનો, વ્યવ્ત-સિાતંત્ર્યની હિા્ી તૂટી રહરેલા લગ્નસંબંધો તરેમજ 
પકરિારો, ભૌવતક ભાગદોડ િચચરે ઉપરેવક્ષત ્તાં બાળકો અનરે િૃદ્ધો  િગરેરરે  
મુદ્ાઓ આઝાદી પછીના ભારતી્ય નાગકરક સમાજનરે વ્ય્ત કરિા માટરે એકદમ 
પ્રાસંવગક જણા્યા. અહીં આપણરે િાસતિિાદી તરેમજ િાસતિિાદ-વિરોધી ના-
ટ્યશૈલીનરે પ્રગટ કરનારા કરેટલાક પ્રવતવનવધરૂપ નાટ્યકારોનાં પ્રદાન વિશરે સંક્ષરે-
પમાં ર્ણીએ.

મોહન િાકરેશ (1925–1972) :

 આઝાદી પછીના ભારતના સૌપ્ર્મ 
આધુવનક િાસતિિાદી નાટ્યકાર તરીકરે 
કહંદી લરેખક મોહન રાકરેશની ગણના 
્ા્ય છરે. તરેમનું સૌ્ી િધારરે  િખણા્યરેલું 
નરે વ્યાપકપણરે ભજિા્યરેલું નાટક છરે 
‘આધરેઅધૂરરે ’, જ રેમાં આઝાદી પછી 
ભારતની જબરદસત પલટાઈ રહરેલી 
નગરોની સામાવજક, આવ્્મક પકરવસ્-
વતમાં ભીંસાતો મધ્યમ િગ્મ, પકરિારનો 
પ્રત્યરેક સભ્ય જ રે રીતરે પોતાની સિતંત્ર 
ઓળખ કરે િજૂદ ર્ળિી રાખિા તીવ્ર 
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સંરષ્મ નરે મનોમં્ન અનુભિરે છરે તરેનું ચોટદાર આલરેખન કરિામાં આિરેલું. રાકરેશરે 
આ નાટક ્કી રંગમંચ માટરે ઉપ્યુ્ત એિી નિી ભાષા આપી, સિ્યં પાત્ર જ 
સૂત્રધાર બની પ્રરેક્ષક સા્રે સંિાદ કરરે  તરેિી નિી ટકૅવનક આપી, અનરે એક જ નટ 
ચાર પાત્રો (ચાર મહોરાં સા્રે) ભજિી શકરે એિી નાટ્યાતમક સંભાિના તરેના 
્પલૉટમાં જ મૂકી.

‘આધરેઅધૂરરે ’ની ભાષાના સંદભ્મમાં નાટ્યવિદ નૈવમચંદ્ર જનૈરે કહરેલું કરે 
‘‘નાટકની ભાષા સાદી, સાચુકલી અનરે સતત તણાિગ્સત છરે. સંિાદોમાં એક 
બાજુ સામાન્ય બોલચાલની લ્ય અનરે બાંધણી છરે તો બીજી બાજુ તરેમાં એક 
પ્રકારની પ્રિાકહતા અનરે સિ્યંસફુરણા છરે. અનુભૂવતની સૂક્મતાનરે પ્રગટ કરી 
શકનાર ધિવન અનરે મૌનના અ્્મ્ુય્ત સમનિ્યની ઊંડી સમજણ ધરાિતો કોઈ 
ઉતિમ સજ ્મક જ આ ઉપલવબધનરે પામી શકરે જ રે અહીં મોહન રાકરેશરે વસદ્ધ કરી 
બતાવ્યું છરે. રણા કુશળ કદગદશ્મકો માનરે છરે કરે નાટકમાં તીખા-તમતમતા સંિાદોનરે 
સ્ાનરે બોલકંુ મૌન પ્રરેક્ષકોનરે િધારરે  પ્રભાવિત કરી ર્્ય છરે. નાટકમાં આિતા 
વિરામોમાં અવધકતર નાટ્યતતિ પ્રગટ ્ા્ય છરે. ‘નાટકી્ય શબદ’ અ્િા નાટક 
માટરેની ઉવચત ભાષા ખોળિા માટરેની રાકરેશની સતતની મ્ામણ સૌ્ી િધારરે  
ગણનાપાત્ર છરે.  અવસતતિના જકટલ, ગહન અનરે સૂક્મ સતરોની અવભવ્યવ્તનરે 
ઉપ્યુ્ત ભાષા જ રેના ્કી આપણા સમ્યકાળનાં ખંકડત વ્યવ્તતિો તરેમની 
સાચુકલી, પ્રામાવણક કરેકફ્યત રજૂ કરી શકરે’’. (અહીં ‘static drama’ની 
ભલામણ કરતો મરેટરવલંક, અવસતતિિાદી અિધારણાઓનરે તરેનાં પાત્રાલરેખનોમાં 
ઉતારતો સાત્ર્મ અનરે વિલી લૉમન જ રેિું ચકરત્ર આલરેખનાર અવભવ્યવ્તિાદી 
આ્્મર વમલર ્યાદ આિી ર્્ય છરે.)

કદગદશ્મક અલકાઝીનું કહરેિું હતું કરે, ‘‘ ‘આધરેઅધૂરરે ’ મધ્યમિગથી્ય જીિનની 
વિનાશકારી કર્તતાનો શુષક, તરેમજ એકાકીપણાનો એક કરુણ પરંતુ તીવ્ર ચોટ 
આપતો દસતાિરેજ છરે. અનરે આ બધાં પાછળનાં કારણો છરે સમાજનાં વિકૃત 
મૂલ્યો, અનરેકવિધ ભ્મણાઓ અનરે સંબંધોમાં રહરેલી પોકળ નૈવતકતા’’. આ 
પહરેલાંના કહંદી નાટ્યસાકહત્યમાં આ િસતુઓ દુલ્મભ હતી. આ નાટકોની રૂકઢ-
મુ્ત (unstylised) બાંધણી અનરે બહુપકરમાણી ક્ાિસતુ કદગદશ્મકોનરે અિનિી 
શૈલીઓમાં આ નાટકો પ્રસતુત કરિાની શ્્યતા પ્રદાન કરરે  છરે.

તરેનાં બીર્ં સફળ નાટકોમાં ‘આષાઢ કા એક કદન’ અનરે ‘લહરોં કરે 
રાજહંસ’ ગણિામાં આિરે છરે. આ બંનરે નાટકોમાં િત્મમાનનું વિશ્રેષણ કરિા 
માટરે પ્રવશષ્ (્લાવસક) સાકહત્યમાં્ી ક્ાનકો પસંદ કરિામાં આવ્યાં છરે. 
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‘આષાઢ કા એક કદન’ એક િત્મમાન લરેખકની અંગત જીિનની સંરષ્મમ્ય વદ્ધા 
સૂચિતું એક ઐવતહાવસક પકરિરેશનું નાટક છરે. રાકરેશના ત્રીર્ નાટક ‘લહરોં કરે 
રાજહંસ’ની પ્રસતાિનામાં તરેમણરે લખ્યું છરે કરે ‘મરેરદૂત’ િાંચતી િખતરે મનરે સતત 
એિું લાગ્યા કરતું હતું કરે આ ક્ા વનિા્મવસત ્યક્ષની એટલી ન્ી જ રેટલી સિ્યં 
પોતાના આતમા્ી વનિા્મવસત એિા એક કવિની છરે જ રેણરે પોતાની જ આપરાવધક 
અનુભૂવતનરે અજ્ાતપણરે આ પકરકલપનામાં ઢાળી દીધી છરે. બસ, આ અનુભૂવતએ 
જ મનરે નાટક ‘આષાઢ કા એક કદન’ લખિા માટરેની પ્રરેરણા પૂરી પાડરેલી.’’

િાસતવિક નાટ્યલરેખનશૈલીમાં મોહન રાકરેશરે નિા ્યુગની નિી સંિરેદનશી-
લતા ઉમરેરી. તરેમનાં નાટકોનું સરરેરાશ કરેનદ્રવબંદુ ચકાસો તો ર્ણિા મળશરે કરે 
દરરેકમાં તરેમની પ્રા્વમક વનસબત માનિસંબંધો સા્રે રહી છરે. નાટક ‘આષાઢ 
કા એક કદન’માં એક સજ ્મનાતમક કલાકારની ભીતર ચાલી રહરેલ મનોમં્નના 
સંદભવે મનુષ્યની ર્તી્યતા (sexuality) પર તરેઓ ધ્યાન કરેવનદ્રત કરરે  છરે. ‘લહરોં 
કરે રાજહંસ’માં ભૌવતકતા અનરે આધ્યાવતમકતા િચચરેનો સંરષ્મ આલરેખા્યરેલો છરે. 
‘આધરેઅધૂરરે ’માં શહરેરના મધ્યમિગયોમાં ઝડપ્ી બદલાઈ રહરેલાં વ્યવ્તગત 
મૂલ્યો િચચરેનો સંરષ્મ વનરૂપા્યો છરે. એકંદરરે  આ તમામ કૃવતઓમાં બધો ભાર 
તરેમની અવિરત ચાલતી ખોજ ઉપર છરે જ રે િાસતિમાં તરેમના સિાનુભિની કલા-
તમક અવભવ્યવ્ત છરે. તરેઓ હંમરેશાં ચીલાચાલુ સામાવજક ધારાધોરણોની બહાર 
વિકસરેલા અ્્મપૂણ્મ માનિસંબંધોની અગત્ય પર ભાર મૂકરે છરે. તરેમની કલાતમક 
અવભવ્યવ્તમાં ્્યાં્ય કોઈ સમાધાન કરે બાંધછોડ ન્ી. તરેના્ી પણ વિશરેષ, 
ખાસ તો તરેમાં ્્યાં્ય તરેમના પોતાપણાના ભોગરે સાકહત્યમાં પોકળ વચરસ્ા્યી-
તિનરે પામિાની કોઈ મનોલાલસા ન્ી. 

મોહન રાકરેશનાં નાટકો ભારતમાં નિા રંગમંચની લાંબી ખોજની ઉતકૃષ્ 
નીપજ છરે. આ નાટકોમાં વિષ્યિસતુની પ્રામાવણકતા છરે તરેમજ િાસતવિકતામાં 
અંતવન્મકહત સત્યનરે વનમ્મમતાપૂિ્મક ઉર્ગર કરી શકિાની એક સજ ્મક  તરીકરેની 
નીડરતા છરે. તરેમની કૃવતઓમાં શૈલી-સિરૂપ-ભાષાના સંદભવે નટો નરે કદગદશ્મકો 
માટરે પ્ર્યોગશીલતાની અપાર સંભાિનાઓ રહરેલી છરે. મોહન રાકરેશ પાસરે્ી હજુ 
િધારરે  ઉમદા નાટકો મળી શ્્યાં હોત પરંતુ ભારતી્ય કહંદી નાટ્યસાકહત્યની 
અપાર કમનસીબી જ ગણિી પડરે કરે આિી શ્રેષ્ઠ કાબરેવલ્યત ધરાિનાર નાટ્ય-
કાર બહુ લાંબું જીવ્યા નહીં અનરે 1972ના રોજ ફ્ત 47 િષ્મની િ્યરે તરેમનું 
હૃદ્યરોગના હુમલા્ી અિસાન ્ઈ ગ્યું.
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શ્વજષ્ય ્તરેનડુરકિ  (1928–2008) :

 1970–80ના દા્યકામાં પ્રિત્મમાન સામાવજક 
અનરે રાજકી્ય જીિનમાં ્તી ઊ્લપા્લનાં 
મૂળમાં રહરેલાં કારણોનરે વનભથીક અનરે સપષ્ 
અિાજ રે નાટ્ય સિરૂપરે રંગમંચ પર ઉર્ગર 
કરનારા મરાઠી નાટ્યસજ ્મકોમાં શ્ી વિજ્ય તરે-
નડલુકર ભારતી્ય નાટ્યસાકહત્યના વશખરરે  
વબરાજ રે છરે. તરેમનું નાટ્યલરેખન અત્યંત િાસત-
િિાદી, જમીન પરની િાસતવિકતાની કઠોર 
વનમ્મમ ભૂવમકા પર રચા્યરેલું. તરેનડલુકરનરે શરૂ-
આતનો આવ્્મક સંરષ્મ અનરે પકરણામરે મુંબઈની 
જૂનીપુરાણી ‘ચાલ’િાળા રરમાં રહરેિાની મજ-

બૂરીનરે કારણરે તરેમનરે જુદા જુદા ગરીબ, વનમન મધ્યમિગથી્ય લોકોનરે નજીક્ી 
જોિા-ર્ણિાની અઢળક તકો મળી. એ સમ્યગાળામાં એક સંિરેદનશીલ સજ ્મક 
તરીકરેનું તરેમનું એ અિલોકન એટલું બધું સૂક્મ અનરે વિગતસભર હતું કરે જ રેનરે 
કારણરે પછીનાં નાટકોમાં તરેઓ ધરતીની એ કઠોર િાસતવિકતાનું સચચાઈપૂણ્મ 
અવધકૃત વનરૂપણ કરી શ્્યા. તરેમનાં કરેટલાંક ર્ણીતાં નાટકોમાં ‘શ્ીમંત’, 
‘રાસીરામ કોતિાલ’, ‘ગીધાડરે’, ‘શાંતતા કોટ્મ ચાલુ આહરે’, ‘સખારામ બાઇનડર’, 
‘કમલા’, ‘અવસ પાખરરે  ્યરેવત’, ‘ર્ત હી પૂછો સાધુ કી’ િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય 
છરે. આમાં્ી તરેમનાં કરેટલાંક નાટકો મરાઠી તખતાનાં ‘્લાવસ્સ’ ગણા્યાં છરે.

તરેનડલુકરનો મુખ્ય આરિોશ જુનિાણી રૂકઢચુસત ઉચચસમાજનાં અન્યા્ય-
કારી સ્ાવપત મૂલ્યોની સામરે હતો. આપણી નજર સામરેના ઠોસ સામાવજક િા-
સતિનરે મજબૂત જડબાતોડ અવભવ્યવ્ત આપિામાં ર્યારરે  દરેશના સમકાલીન 
લરેખકો િધારરે  પડતી સંભાળ, સાિચરેતી, સંકોચ અનરે સુરક્ષાભાિ્ી કલમ 
ચલાિતા હતા ત્યારરે  વિજ્ય તરેનડલુકર ખુલંખુલા પૂરરેપૂરી કહંમત્ી એ દૂષણોનરે 
ખતમ કરિાના પડકાર સા્રે નાટ્યલરેખનમાં કૂદી પડ્ા. તરેમણરે તરેમનાં નાટકોમાં 
સમાજની આખી્ય વ્યિસ્ા ઉપર ધવનકો, રાજકારણીઓ અનરે ઉપલા સામાવજક 
િગયોનો અંકુશ, અનરે સામરે ભારતી્ય સમાજમાં મકહલાઓની પરાધીનતા, નાત-
ર્તનાં દૂષણો, ધમાાંધતા, નીવતવિહીન રાજકારણ િગરેરરે  સામરે કહંમતપૂિ્મક 
અિાજ ઉઠાવ્યો. આિું વનભથીક ચોટદાર નાટ્યલરેખન કરિા્ી એક તરફ તરેનડ-ુ
લકરનરે પ્રરેક્ષકો અનરે સમીક્ષકોનો જગંી આિકાર મળો તો બીજી તરફ સમાજના 
મા્ાભારરે  િગયો અનરે શાસકો દ્ારા અિારનિાર કહંસક ધમકીઓ અનરે વિરોધી 
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દરેખાિોનો પણ સામનો કરિાનો આવ્યો.

તરેમના લરેખનની વિશરેષતા એ હતી કરે તરે સમગ્ત્યા વબનપરંપરાગત હતું. 
તરેમના લરેખનમાં સામાવજક મુદ્ાઓરેનરે સીધરેસીધા ઉઠાિિામાં નહોતા આિતા, 
અ્િા તો બની ગ્યરેલી રટનાનંુ સીધરેસીધું આલરેખન નહોતું કરિામાં આિતું. 
તરેઓ કોઈ સાચો વ્યવ્તગત અનુભિ ્યા સામાવજક સંરષ્મની બની ગ્યરેલી 
એકાદ રટનામાં્ી કરેિળ પ્રરેરણા ઝીલતા. તરેમના લરેખનનો હાદ્મરૂપ ભાગ માન-
િિત્મન અનરે માનિજીિન હતાં. તરેમાં સતિા, રાજકારણ, સરે્સ, કહંસા, ગંદીગ-
લીચ ગાળો બધું જ તરેનડલુકર માટરે તરેમનાં િાસતિિાદી લરેખનનું અવિભાર્ય 
અંગ હતું. ‘ગીધાડરે’ અનરે ‘સખારામ બાઇનડર’ જ રેિાં નાટકોમાં માનિિત્મનમાં 
રહરેલ કહંસા, સરે્સ અનરે બરેશરમી સપષ્ રીતરે જોઈ શકા્ય છરે. તરેિી જ રીતરે 
‘રાસીરામ કોતિાલ’માં પુરુષ હોિાની ર્તી્ય સભાનતા, અસકહષણતા, િંશી્ય 
રમંડ, પૂિ્મગ્હ, રાજકી્ય ખટપટો િગરેરરે  સપષ્ જોિા મળરે છરે.  ‘શાંતતા કોટ્મ ચાલુ 
આહરે’ સ્ત્રીની શોવષત પરાધીન અિદશા અનરે સામરે પુરુષની પોકળ, ખોખલી 
બહાદુરી અનરે ઉપરછલી વશષ્ રીતભાત પર તીક્ણ પ્રહારો છરે. તેંડલુકરનાં 
બધાં સ્ત્રીપાત્રો પુરુષોની જોહુકમીનરે ચૂપચાપ તાબરે ્નારાં ન્ી પણ મોકો આવ્યરે 
ભલભલા મા્ાભારરે  ભદ્રિગથી્ય પુરુષોનરે પણ છડરેચોક ઉરાડા પાડિાની અસા-
ધારણ કહંમત અનરે આરિોશ ધરાિરે છરે. તેંડલુકરની તરેર્બી કલમની આ ધાર 
શ્યામ બરેનરેગલની અત્યંત િાસતિિાદી કફલમોમાં પણ જોિા મળરે છરે.

1972માં તરેનડલુકરરે  લખરેલું નાટક ‘રાસીરામ કોતિાલ’ રાજકી્ય કહંસા 
જોડરે સંકળા્યરેલું હતું. નાટકની રચના 18મી સદીના પુણરે શહરેરમાં, રાજકી્ય 
કટાક્ષ કરતાં સંગીત-નાટક (Musical play) રૂપરે કરિામાં આિરેલી. તરેમાં પરંપ-
રાગત મરાઠી લોકસંગીત અનરે િત્મમાન નાટ્ય તરકીબોનો સુંદર સમનિ્ય 
સાધીનરે મરાઠી રંગભૂવમ પર કોઈ નિતર શૈલીના આવિષકારનો લરેખકનો ગંભીર 
પ્ર્યાસ હતો. ‘રાસીરામ કોતિાલ’ એક લરેખક તરીકરે તરેનડલુકરના ‘સમૂહની 
માનવસકતા’ (Group psychology) પરના ઊંડા અભ્યાસનરે વસદ્ધ કરરે  છરે. 
મરાઠી તરેમજ બીજી ભાષાઓમાં આ નાટકના છ હર્ર્ી અવધક પ્ર્યોગો સા્રે 
‘રાસીરામ કોતિાલ’ ભારતી્ય રંગમંચ પર સૌ્ી િધારરે  લાંબો સમ્ય ચાલતાં 
નાટક તરીકરેનો વિરિમ સજી્મ શ્્યું છરે. 

વિજ્ય તરેનડલુકરનરે આટલા બધા વબરદાિિાનું કારણ એ પણ છરે કરે તરેમણરે 
બંવધ્યારસ્વગત ્ઈ ગ્યરેલા મરાઠી રંગમંચમાં નિી ચરેતના, નિી ઊર્્મ ભરી 
આપી. ધરતીની કઠોર િાસતવિકતા્ી જોજનો દૂર, માત્ર નૈવતકતા અનરે જીિનનાં 
ઉચચ મૂલ્યોની જ પોકળ િાતો કરતી મરાઠી રંગભૂવમ દંભી નરે ખોખલી ્ઈ 
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ચૂકરેલી. તરેનડલુકરરે  આઝાદી પછીની બદલા્યરેલી પરેઢીનો અસલી વમર્જ દશા્મિ-
િા આિી સુષ્ઠ ુસુષ્ઠ ુિાતો કરનારી એ રંગભૂવમ વિરુદ્ધ પોતાની કલમની તાકાત 
િડરે ખુલો બળિો ર્હરેર ક્યયો. તરેમના દરરેક નાટકની િાતા્મમાં પ્રરેક્ષકોનરે સચચાઈ, 
નીડરતા અનરે બંડખોરીની ઝલક જોિા મળી. મરાઠી પ્રરેક્ષકિગ્મ જ રે 1955્ી 
ચાલી આિતાં નૈવતકતાપ્રધાન નાટકો, ફૅવમલી-મરેલોડ્રામા, મનભાિન સંગીતના-
ટકો અનરે બાલ કોલહાટકરનાં હૃદ્યંગમ નાટકો જોિા ટરેિા્યરેલા એ તરેનડલુકરનાં 
એક પછી એક આિરેલાં આકરાં તરેર્બી નાટકો જોઈનરે ખળભળી ઊઠો!

બાદર સિકાિ  (1925–2011) : 

 1963માં પોતાની નોકરીના ભાગ રૂપરે 
ર્યારરે  બાદલ સરકાર નાઇવજકર્યામાં 
હતા ત્યારરે  ત્યાં આગળ જ તરેમણરે તરેમનું 
સીમાવચહનરૂપ નાટક ‘એિમ્ ઇનદ્રવજત’ 
લખ્યું. નાટક ‘એિમ્ ઇનદ્રવજત’ મારફતરે 
આઝાદી પચિાતના શહરેરી ્યુિાિગ્મની 
વિચવલત નરે વિભ્વમત કરી મૂકનારી 
ભ્યાનક એકલતા એટલી તો ધારદાર 
રીતરે રંગમંચ પર પ્રગટ ્ઈ કરે એક 
સમ્્મ નાટ્યકાર તરીકરે બાદલ સરકાર 
તતકાળ દરેશભરમાં વિખ્યાત બની ગ્યા. 

ત્યાર પછી તો તરેમણરે ઉપરાઉપરી એક એક્ી ચકડ્યાતાં નાટકો આ્પ્યાં. જ રેમાં 
‘બાકી ઇવતહાસ’, ‘પ્રલાપ’, ‘વત્રંગશા શતાબદી’, ‘પગલા રોડા’, ‘શરેષ નાઈ’, 
‘સારા આકાશ’ િગરેરરે  મુખ્ય છરે. ‘એિમ્ ઇનદ્રવજત’ નાટકમાં ત્રણ ્યુિકોની િાત 
છરે – અમલ, વિમલ, કમલ અનરે સાિ એકલો નરે અનોખો એિો ઇનદ્રવજત – જ રેનરે 
િત્મમાન બીબાઢાળ – regimented સમાજવ્યિસ્ામાં પોતાની સાિ અલગ 
અનરે સિતંત્ર એિી મૌવલક ઓળખની તલાશ છરે. બીર્ઓ્ી જુદા પડિાની આ 
ઝંખના આગળનાં એકસરખાં ત્રણ નામો પછી આિતા પોતાના સાિ અલગ 
ધિવન સૂચિતાં ઈનદ્રવજત જ રેિાં નામના પ્રતીક દ્ારા પણ વ્ય્ત ્ા્ય છરે. પાંચ 
િષ્મના ગાળામાં બાદલ સરકારરે  અનરેક નાટકો લખ્યાં નરે ભજવ્યાં અનરે તરે સા્રે 
સાંપ્રત ભારતી્ય રંગમંચ પર પોતાની આગિી છાપ છોડી.

શહરેરી રંગમંચની લગાતાર પ્રિૃવતિ દરવમ્યાન જ નટ-પ્રરેક્ષક િચચરેના પ્રત્યા-
્યન અંગરે બાદલદાના વચતિમાં જ રે સતત રમસાણ ચાલતું તરેમાં્ી જ તરેમનરે 
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શહરેર-વસ્ત પ્રોવસવન્યમ વ્્યરેટરની વ્ય્્મતાનું તીવ્રપણરે ભાન ્્ંુય. અનુભિરે 
તરેમનરે લાગ્યું કરે આ શહરેરના ઉજવળ્યાતોનો રંગમંચ સામાન્ય દશ્મકોની 
એષણાઓ નરે સમસ્યાઓ્ી સાિ જ વિપરીત અનરે અજ્ાત છરે. પ્રોવસવન્યમ 
વ્્યરેટરમાં મંચ ઉપર નટો ભજિણી કરરે  અનરે નીચરે પ્રરેક્ષાગારમાં બરેઠરેલા દશ્મકો 
ચૂપચાપ જો્યા કરરે  તરેમાં બાદલદાનરે વ્્યરેટર એકપક્ષી્ય લાગ્યું. તરેમનરે ્્યું કરે 
આિી ભજિણીમાં પ્રરેક્ષકોની અિગણના તો છરે જ, પણ તરેમની બુવદ્ધ અનરે 
સમજણ પ્રત્યરે એક પ્રકારરે  અનાદર પણ છરે. ભારતનાં પારંપકરક લોકનાટ્યોમાં 
રહરેલી પ્રરેક્ષકો સા્રે અનૌપચાકરકપણરે િાતા્મલાપ – વદ્પક્ષી-પ્રત્યા્યન (two-way 
communication) કરી શકિાની મોકળાશ તરેમણરે તરેમના બંગાળના લોકનાટ્ય 
‘ર્ત્રા’માં જોઈ અનરે એ ટકૅવનકરે તરેમનરે બહુ પ્રભાવિત ક્યા્મ.

જીિનના લગભગ બરે દા્યકા સુધી પ્રોવસવન્યમ રંગભૂવમ પર વિવિધ 
પ્ર્યોગો અનરે ઊંડાણભરી િૈચાકરક મ્ામણ બાદ બાદલ સરકારનરે એક જુદી 
પરંતુ વનવચિત કદશા મળી. એનતૉવનન આતુ્મ, ગ્ોટૉવસકી, ઑગસટો બૉલ, પીટર 
બ્ુક અનરે કરચાડ્મ શરેખનર જ રેિા મરેધાિી કદગદશ્મકોના વબનપરંપરાગત પ્રા્યોવગક 
રંગમંચરે બાદલદાના વચતિમાં ચાલી રહરેલી ઊ્લપા્લનરે સપષ્ કરી આપી. 
ત્યાર પછી કહી શકા્ય કરે તરે સમ્યના બંગાળના કદગગજ નાટ્યકારો શંભુ વમત્રા 
અનરે ઉતપલ દતિની નાટ્યશૈલી્ી બાદલ સરકારની નાટ્યપ્રિૃવતિ સાિ ઉફરી 
કદશામાં ચાલી. 1969 પછી બાદલ સરકારરે  ઊંડા વચંતન અનરે અિલોકન બાદ 
પ્રોવસવન્યમ સટરેજ પર પોતાની અત્યંત સફળ રહરેલી કારકકદથીનરે કા્યમ માટરે 
અલવિદા કરી અનરે ‘Third Theatre’નો ખ્યાલ રજૂ કરી તરેમની રંગ્યાત્રામાં 
િધુ સંરષ્મમ્ય કઠોર માગ્મ અપનાવ્યો. તરેમણરે નાટ્યગૃહની અંદર તરેમજ બહાર 
નિરેસર્ી લખરેલાં નાટકો ભજિિાની શરૂઆત કરી. અનરે આ દરવમ્યાન તરેમની 
કલપનાનો આંગનમંચ (courtyard theatre) અવસતતિમાં આવ્યો.

શહરેર અનરે ગામડા િચચરે, ભણરેલા નરે અભણ િચચરે, સુખી અનરે અભાિગ્-
સત િચચરે એક સરેતુ બનિાનો બાદલ સરકારનો આ પ્ર્યાસ હતો. 1976્ી 
તરેમના જૂ્ ‘શતાબદી’નરે કૉલકાતામાં સુરરે નદ્રના્ પાક્મ (તરે સમ્યના કઝ્મન પાક્મ) 
ખાતરે દર શવનરવિ નાટકો ભજિિાની પરંપરા શરૂ કરી. બાદલદાનાં નાટકોમાં 
કટકકટો નહોતી. તરેમાં દશ્મકોનરે મુ્ત પ્રિરેશ હતો. અલબતિ, સિૈવચછક અનુદાન 
– ડૉનરેશન જરૂર સિીકારિામાં આિતું. નાટ્યકલામાં ખરીદિરેચાણ અ્િા િરેપા-
રી-ગ્ાહક જ રેિાં બર્રુ સમીકરણોમાં બાદલદાનરે શ્દ્ધા નહોતી. નાટકનરે તરેઓ 
market commodityની સમક્ષ મૂકિા હરવગજ તૈ્યાર નહોતા. નાટકો 
ભજિનાર કલાકારોની તરેમજ તરેમનરે જોિા આિનાર દશ્મકોની સમજણ અનરે 
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સંિરેદના  બંનરેમાં તરેઓ રિાંવતકારી પકરિત્મન ઇચછતા હતા.

બાદલદાનાં નાટકોમાં ન્સલિાદી ચળિળ પાછળનાં માનિી્ય કારણોની 
શાસનવિરોધી anti-establishment છણાિટ બહુ અગત્ય ધરાિતી હતી. ઉચચ 
વશવક્ષત િગ્મમાં રહરેલી સામંતશાહી માનવસકતા, ગરીબો-દવલતો-આકદિાસીઓ-
ની લાચારી, અવસતતિનો સંરષ્મ, પોલીસ કરે શાસનનાં બીર્ં અંગો દ્ારા 
આચરાતી કહંસા, સ્ત્રીઓનું શોષણ િગરેરરે  મુદ્ા મહતિના હતા. બાદલદાના 
ખુલા, આકાશી રંગમંચરે બંગાળી રંગભૂવમ પર શરેરીનાટકોનો પણ એક નિો 
શવ્તશાળી દોર શરૂ ક્યયો. તરેમનાં નાટકો ‘ભોમા’, ‘વમવછલ’, ‘બાસી ખબર’, 
‘સપાટવ્ે સ’, ‘સગીના મહતો’, ‘િલભપુર કી દંતક્ા’ િગરેરરેનરે પ્રર્એ બહુ 
હોંશ્ી આિકા્યાાં અનરે ભારતભરમાં અનરેક ભાષાઓમાં ભજિા્યાં.

બાદલદાનો વ્્યરેટરનરે લઈનરે મુખ્ય સંરષ્મ એ હતો કરે ‘‘વ્્યરેટર શું કામ 
િાસતિિાદી (realistic) જ હો્ય? વ્્યરેટરરે  ટકી રહરેિા માટરે વસનરેમાની હરીફાઈ 
કરિાની શી જરૂર? એિી હરીફાઈ શ્્ય પણ છરે ખરી ? વ્્યરેટર અનરે વસનરેમામાં 
મુખ્ય ફક્મ ક્યા છરે? વ્્યરેટરની જણસ - asset કઈ ? ખરરેખર તો વ્્યરેટર એટલરે 
એક જીિંત કલા, નટનું શરીર, નટનો અિાજ, તરેની કલપનાશીલતા, ખુલી 
જગ્યાની ભજિણીમાં દરેખાતી મોકળાશ, વસ્વતસ્ાપકતા, નટ-પ્રરેક્ષક િચચરેનો 
સીધો જીિંત સંબંધ. શા માટરે આ પાસાંઓ પર જ ધ્યાન કરેવનદ્રત કરી એક નિા 
પ્રકારના કલપનાશીલ વ્્યરેટરની કલપના ન કરી શકા્ય ? બસ આ જ વિચારોનરે 
લઈનરે બાદલદા સમાજનરે સંલગ્ન એિા કોઈ વ્્યરેટરની િૈકવલપક ભાષા કરે 
શૈલીનરે ખોળિા આજીિન મ્તા રહા.

શ્ગિીશ કના્જડ  (1938 ) : 

 સાઠના દા્યકામાં કણા્મટકના નાટ્યકાર 
વગરીશ કના્મડનો એક કલપનાશીલ મૌવલક 
નાટ્યકાર તરીકરેનો ઉદ્ય, એ કન્ડ 
ભાષામાં આધુવનક ભારતી્ય નાટ્યસાકહત્ય 
રચિાના આરંભનો એક સુિણ્મ અિસર છરે. 
‘્ય્યાવત’, ‘હ્યિદન’, ‘તુરલક’, 
‘નાગમંડલા’, ‘અવગ્ન અનરે િષા્મ’ િગરેરરે  
નાટકોની ગણના આજ રે આધુવનક ભારતી્ય 
રંગમંચની ચોટદાર ઓળખ આપતા ‘મા-
સટરપીસ’માં ્ા્ય છરે. છરેલા ચાર દા્યકા-
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ઓ્ી શ્ી કના્મડ દરેશના સાંપ્રત પ્રશ્ોની અસરકારક અવભવ્યવ્ત માટરે ઇવતહાસ, 
દંતક્ાઓ અનરે પુરાણક્ાઓનો આધાર લઈનરે સાિ નિતર શૈલીનાં નાટકો 
લખતા રહા છરે. ભારતભરના રંગકમથીઓએ તરેમજ નાટ્યરવસક પ્રરેક્ષકોએ આ 
તમામ નાટકોનરે ભારરે  અહોભાિ્ી આિકા્યાાં છરે અનરે ઇબ્ાહીમ અલકાઝી, બી. 
િી. કારન્, એલૅક પદમશી, અરવિંદ ગૌડ, સત્યદરેિ દુબરે, વિજ્યા મહરેતા, શ્યા-
માનંદ ર્લાન અનરે અમાલ અલાના જ રેિા સમ્્મ કદગદશ્મકોએ તરેનરે પોતપોતાની 
આગિી શૈલી મુજબ ભજવ્યાં છરે.

શરૂમાં વગરીશ કના્મડ અંગ્રેજી કવિ બનિાની આકાંક્ષા સરેિતા હતા. કના્મ-
ડના જ શબદોમાં, ‘‘મનરે ખબર ન્ી કરેિી રીતરે, પરંતુ મારા પ્ર્મ નાટક ‘્ય્યા-
વત’નું ક્ાબીજ મેં મહાભારતમાં આિતી એક દંતક્ામાં્ી ખોળરેલું. મનરે આચિ-
્ય્મ એટલા માટરે ્ ્યું કરે તરે રડી સુધી હંુ એિી ગરેરસમજમાં રાચતો હતો કરે પોતાની 
ભાષા અનરે પોતાનાં સામાવજક-સાંસકૃવતક માળખાં્ી અળગા ્ઈનરે જીિિું એ 
જ સાચી આધુવનકતા (Modernity) છરે ! સાકહત્યમાં્ી નાટ્યસિરૂપ (play 
format) પકડિા પાછળનું એક કારણ એ પણ હોઈ શકરે કરે મનરે િત્મમાન 
નાટ્યસાકહત્યમાં કોઈ આકષ્મક, ધ્યાન ખેંચનારાં નાટકો લાગ્યાં નહોતાં. આ 
સા્રે મારરે  એ પણ કબૂલ કરિું જોઈએ કરે શરે્સવપ્યર અનરે ઇબસનનાં વનસગ્મિા-
દી નાટકો તરેમજ બના્મડ્મ શૉનાં નાટકોના પ્રભાિરે પણ મારંુ પૂિ્મવનધા્મકરત િલણ 
બદલિામાં બહુ મોટો ભાગ ભજવ્યો.’’

‘્ય્યાવત’નરે તરત જ અસાધારણ સફળતા મળી અનરે દરેશભરના 
નાટ્યકલાકારોએ પોતપોતાની ભાષામાં તરેનો અનુિાદ કરી તરેની ભજિણી પણ 
કરી. વિચારો અનરે અંતરતમ લાગણીઓની આ ગડભાંજ દરવમ્યાન કના્મડનરે 
પોતાની સશ્ત અવભવ્યવ્ત માટરે ઇવતહાસ અનરે પુરાણોનાં ક્ાબીજોમાં્ી 
નાટકના માળખાસિરૂપ (structure & format) સંદભવે એક સાિ અનોખી પ્ર-
્યુવ્ત હા્ લાગી ગઈ. તરેણરે તરેનાં નાટકોમાં પૌરાવણક કરે દંતક્ારૂપી  પાત્રો 
દ્ારા િત્મમાન સિાલોનરે હલ કરિા તરફ તરેમજ મનોિૈજ્ાવનક અનરે દાશ્મવનક 
સંરષ્મમાં જકડા્યરેલા આજના આધુવનક માનિની અવસતતિસંબંધી કટોકટીનરે 
ઉકરેલિા તરફ પોતાના કલપનાશીલ નાટ્યલરેખનનો ઝોક રાખ્યો.

1964માં તરેમનું સૌ્ી ્યાદગાર એિું બીજુ ંનાટક લખા્યું ‘તુરલક’. ચૌદમી 
સદીમાં કદલહીની ગાદી પર બરેઠરેલો આદશ્મિાદી, સિ્પનસરેિી સુલતાન મુહમમદ-
-વબન-તુરલક. નાટક િાંચો નરે જુઓ તો તરત મનમાં એ કાળનું  વગરીશ કના્મડરે 
કલપરેલું ઐવતહાવસક રૂપક સમજી શકા્ય. પં. જિાહરલાલની આદશ્મિાદી સિ-
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વ્પનલ છબી, જ રેના પ્રભાિ તળરે એક મહતિાકાંક્ષી નરેહરુ્યુગનો ઉતસાહભરેર 
આરંભ ્્યરેલો, જ રેનો અંત પણ કમભાગ્યરે વનભ્ાાંવતમાં પકરણમ્યો. જોકરે કના્મડનરે 
આ અ્્મરટન ગમ્યું હોિા છતાં એ િાતનો તરેઓ સાફ ઇનકાર કરરે  છરે, પરંતુ સા્રે 
સા્રે કના્મડ એ પણ સિીકારરે  છરે કરે ‘‘જ રેટલો લરેખક તરેનાં વચંતન અનરે સંિરેદનશી-
લતા્ી સમકાલીન એટલું જ તરેનું નાટક પણ સમકાલીન બનરે છરે. લરેખકના 
વચતિમાં જો િત્મમાન સમ્યના પ્રશ્ો અંગરેની કોઈ દૃઢ પ્રતીવત (convictions) ન 
હો્ય, પ્રવતબદ્ધતા ન હો્ય, વનસબત ન હો્ય, અનરે ફ્ત એક ર્ણીતા ‘ટ્રરેનડ’નરે 
અનુસરીનરે જ નાટકો લખતો હો્ય તો તરેમાં્ી સાંપ્રતનરે સપશ્મતા કોઈ જ પરેચીદા 
મુદ્ાઓ પ્રભાિકારી ઢબરે નીકળી શકરે નહીં.’’

1970-71માં કના્મડરે બીજુ ંએક સુંદર નાટક લખ્યું ‘હ્યિદન’. 1970ની 
આસપાસ સાકહત્યજગતમાં ચોતરફ લોકનાટ્યની ચચા્મ હતી. કના્મડરે પણ 
પોતાના નાટક ‘હ્યિદન’માં કણા્મટકના લોકનાટ્ય ‘્યક્ષગાન’ની કરેટલીક ્યુવ્ત-
પ્ર્યુવ્તઓનો મૌવલકપણરે ઉપ્યોગ ક્યયો અનરે નાટકનરે દરેશભરમાં જબબર 
આિકાર મળો. કના્મડ કહરે છરે કરે ‘‘નાટક ‘હ્યિદન’ લખતી િખતરે મેં લોકના-
ટ્ય-તતિનરે સભાનપણરે પ્ર્યોર્યું, પણ ્યક્ષગાનની સા્રે સા્રે, મારરે  નોંધિું જોઈએ 
કરે તરે સમ્યરે મારા વચતિની ભીતરરે  બ્રેખત અનરે બાદલ સરકાર – બંનરેની ખૂબીઓ 
પણ પ્રચછન્પણરે કામ કરી રહી હતી.’’ આમ છરેિટરે સૌ કોઈ ભજિિા લલચા્ય 
તરેિી એક સિાાંગસુંદર નાટ્યકૃવત ભારતના રંગકમથીઓનરે હા્ લાગી. તરેની 
સૌપહરેલી મંચપ્રસતુવત બી.િી. કારન્ના જ કદગદશ્મન હરેઠળ કન્ડમાં ્ઈ. 
1988માં કના્મડરે એ. કરે. રામાનુજમની એક સુંદર લોકક્ા ઉપર્ી ‘નાગમંડલા’ 
નામનું નાટક લખ્યું જ રેનરે 1989માં શ્રેષ્ઠ સજ ્મનાતમક નાટ્યકૃવત તરીકરે કણા્મટક 
સાકહત્ય અકાદમીનો પુરસકાર પ્રાતિ ્્યો.

મુંબઈના અંગ્રેજી નાટ્યકાર મહરેશ દતિાની કહરે છરે કરે ‘‘કના્મડ ભલરે ઇવતહા-
સના દ્રષ્ા હો્ય પણ તરેમનો અિાજ સાંપ્રત છરે. આ કારણ્ી જ તરેમનું નાટ્યલરે-
ખન વિશ્વસતરનું છરે. જ રેમ કરે ‘નાગમંડલા’ િૈવશ્વક તરેમજ શાશ્વત કાળનું નાટક 
બન્યું છરે.’’ જ્ાનપીઠ પુરસકૃત કન્ડ સાકહત્યકાર અનંતમૂવત્મ જણાિરે છરે કરે 
‘‘કના્મડ નાટકોના (રંગમંચના) કવિ છરે. સાંપ્રત સમસ્યાઓનરે ધ્યાન પર લાિિા 
તરેઓ પોતાનાં નાટકોમાં ઇવતહાસ અનરે પુરાણક્ાઓનરે સમજપૂિ્મક પ્ર્યોજ રે છરે. 
િત્મમાન પ્રરેક્ષકનરે ટકોર કરિામાં એ પ્રાચીન ક્ાઓ નરે ચકરત્રો લરેખકનરે એક 
સલામત, મનોિૈજ્ાવનક અંતરરે  રાખરે છરે. ‘તુરલક’ની અસર પણ આટલી પ્રબળ 
એટલા માટરે જ પડી કારણ કરે ‘તુરલક’ િાસતવિક નાટક નહોતું.’’
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હબીબ ્તનવીિ  (1923–2009) : 

 આઝાદી મળા બાદનાં િષયોમાં કદલહીના 
અિરેતન કલાકારો મોટરે ભાગરે ્યુિાિગ્મનરે 
ગમતાં નાટકો જ કરતા હતા. ખાસ કરીનરે 
તરેઓ અંગ્રેજીમાં નાટકો ભજિતા હતા 
અ્િા સુખીસંપન્ અનરે ભદ્રિગથી્ય પ્રરેક્ષકો-
નરે આકષવે તરેિા કહંદી અનુિાદો ભજિતા 
હતા. 1959માં રાષ્ ્રી્ય નાટ્ય વિદ્ાલ્યના 
આરંભ પછી મોટા ભાગનું વ્્યરેટર પ્રોવસવન-
્યમ  વિદરેશી ધારાધોરણો પર જ ચાલતું 
હતું. અવભન્ય, કદગદશ્મન, સવન્િરેશ, 
ક્ાનક – દરરેકમાં ્યુરોવપ્યન મૉડલના જ 
અંશો હતા. નાટકની ક્ાિસતુનરે કરે તરેની 

ભજિણીનરે સ્ાવનક પ્રરેક્ષકોના પ્રશ્ો કરે ભારતી્ય સાંસકૃવતક પરંપરા સા્રે કોઈ 
સંબંધ જ નહોતો.

અલબતિ હબીબસાહરેબરે પોતાની નાટ્યપ્રિૃવતિ શરૂ કરી ત્યારરે  તતકાલીન 
શહરેરી રંગમંચ પર કામ કરતા નાનામોટા કલાકારોમાં ‘લોકનાટ્ય’નો કોઈ ખાસ 
મકહમા નહોતો. આઝાદી પૂિવે દરેશમાં વ્યાપરેલી રાષ્ ્રી્ય ચરેતના અનરે લોકકલામાં 
‘લોક’ (ફોક) એટલરે કરે ગ્ામજન વિશરે બંધા્યરેલી તરેમની આમધારણા – બંનરેનરે 
તરેમના સમ્યની ડાબરેરી વિચારસરણી ધરાિતી સાંસકૃવતક ચળિળરે એક વનવચિત 
રાટ આપરેલો. 1954માં તરેઓ નિી કદલહી આવ્યા અનરે તરેમની સંગીત અનરે 
કવિતા તરફની બરેિડી અવભરુવચનરે સશ્ત અવભવ્યવ્ત મળી તરેમના સૌપ્ર્મ 
નાટક ‘આગ્ાબઝાર’ની રજૂઆત્ી. આ નાટક્ી જ હબીબસાહરેબનરે લોક-
-કલાકારો તરેમજ િણકરેળિા્યરેલા કલાકારો સા્રે િધુ કામ કરિાનો સૌપહરેલી 
િાર રસ પરેદા ્્યો જ રે આગળ જતાં છતિીસગઢી શૈલીના લોકકલાકારો સા્રે 
કા્યમી ધોરણરે કામ કરિાના વનણ્મ્યમાં પકરણમ્યો.

1955માં તરેઓ નાટ્યકલાક્ષરેત્રરે િધુ જ્ાન હાંસલ કરિા ઇંગલૅનડ ગ્યા. ત્યાં 
તરેમણરે ‘Royal Academy of Dramatic Arts’(RADA)માં અવભન્યનો અનરે 
1956માં ‘Bristol Old Vic Theatre School’માં્ી કદગદશ્મનનો અભ્યાસ 
ક્યયો. તરેઓએ બરે િષ્મ લગાતાર સમસત ્યુરોપનો પ્રિાસ ક્યયો અનરે ઠરેર ઠરેર 
અિનિા નાટ્યપ્ર્યોગો વનહાળા. તરેમાં સૌ્ી િધુ સમ્ય તરેઓ બવલ્મનમાં બટયોલટ 
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બ્રેખતનાં નાટકો જોિા નરે સમજિા રોકાઈ ગ્યા. બરેત્રણ િષ્મ અગાઉ પોતરે ર્તરે 
પણ આ પ્રકારની નાટ્યપ્રસતુવતઓ કરી ચૂકરેલા, તરેમ છતાં બ્રેખત જ રેિા ઊંચા 
ગર્ના નાટ્યકાર અનરે સામાવજક વચંતકની રંગમંચનરે લઈનરે કરા્યરેલી વિવશષ્ 
અિધારણાઓએ તરેમનરે બરેહદ પ્રભાવિત ક્યા્મ અનરે ‘ટોટલ વ્્યરેટર’ કરિા 
તરફના તરેમના સંકલપનરે બળ આ્પ્યું. િરિતા જુઓ કરે ખુદ બ્રેખતનું ‘એવપક 
વ્્યરેટર’ ભારતી્ય તરેમજ સમગ્ એવશ્યાની લોકકલા્ી અંર્્યરેલું અનરે છતાં 
અહીં હબીબ તનિીર પોતરે બ્રેખતની કલા્ી પ્રભાવિત ્્યા. નાનપણમાં પોતરે 
જો્યરેલ સ્ાવનક લોકનાટકોની ર્દુઈ ભૂરકી િષયો્ી તરેમના વચતિની પછિાડરે 
સંરરા્યરેલી પડરેલી જ. આ નાટકોની ભજિણીના ર્દુએ તરેમનો આતમવિશ્વાસ 
િધા્યયો.

1958માં ભારત પરત આવ્યા બાદ સૌપહરેલું કામ તરેમણરે ઇંગલૅનડમાં 
‘RADA’ ખાતરે શીખરેલું જ્ાન મનમાં્ી ભૂંસી કાઢિાનું ક્યુાં. અનરે ત્યારબાદ 
સંપૂણ્મપણરે પવચિમી રંગમંચના પ્રભાિ હરેઠળ નાટ્યકમ્મ કરતા ભારતી્ય કદગદશ્મ-
કો્ી એકદમ જ વિપરીત એિી નાટ્યશૈલી વનમા્મણ કરી. હબીબ તનિીરના 
મનમાં પોતીકી રંગભૂવમ(Theatre of Roots)નો ખ્યાલ  દૃઢીભૂત બન્યો. તરેમનાં 
ખુદનાં નાટકોમાં લોકક્ાનકો, લોકબોલી, લોક-ગીત-સંગીતની રંજકતા, અવભ-
વ્યવ્તની પોતીકી એિી સાંસકૃવતક છાંટનરે જ ભરપૂર પ્રાધાન્ય આ્પ્યું. આટલાં 
િષયો્ી ભારતી્ય રંગમંચ પર કબજો જમાિીનરે ચડી બરેઠરેલી સંસ્ાનિાદી શહરેરી 
માનવસકતાનરે તરેમણરે એક ઝાટકરે નકારી કાઢી અનરે પોતાના દરેશની માટીમાં્ી 
અંકુકરત ્તી લોકકલામાં્ી રંગમંચની નિી ભાષા, નિાં રૂપકો, પ્રતીકો 
ખોળિાનો વનચિ્ય ક્યયો. 

આ માટરે ્યુરોપ્ી પરત ્્યા બાદ સૌપહરેલાં તરેમણરે છતિીસગઢના લોકનટો 
જોડરે કામ કરિાનું, તરેમજ એ લોકનાટ્યનાં શૈલી-સિરૂપ અનરે ટકૅવન્સનરે સમજ-
િાનું નક્ી ક્યુાં. છતિીસગઢનાં મંકદરોમાં પ્ર્યોર્તી ગીત-સંગીતની લોકશૈલી 
‘પાંડિાણી’ તરેમનરે અનહદ સપશથી ગઈ જ રે પછી્ી તરેમની તમામ રજૂઆતોનું 
અવભન્ અંગ બની ગઈ. એમની જ લોકપરંપરાનાં ક્ાનકો અનરે દૃશ્યો તરેમણરે 
જ રેમનાં તરેમ રાખીનરે ભજિિાનું સિીકા્યુાં. ખાસ તો બરે દૃશ્યો િચચરે આિતાં લો-
કગા્યક િૃંદ (કોરસ) દ્ારા ગિાતું ક્ાક્ન (Narration) તરેમનાં નાટકોની 
પ્રધાન ઓળખ બની ગઈ. છતિીસગઢી લોકકલાકારોનો સફૂવત્મલો અવભન્ય, 
નાચિા-કૂદિાની પૂણ્મ સિતંત્રતા, બરેનમૂન ‘ઇમપ્રોિાઇઝરેશન’, અનૌપચાકરકતા, 
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આંવગક ચપળતા, ગા્યન દરવમ્યાન કંઠની બુલંદી, લોકિાદ્ોની રમઝટ િગરેરરે  
રટકો કદલહી, મુંબઈ જ રેિાં મહાનગરોના દશ્મકોનરે પણ મંત્રમુગધ કરી દરેિા સમ્્મ 
બન્યા. 

બીજુ ંમહતિનું પગલું 1972માં હબીબ તનિીરરે  એ ભ્યુાં કરે તરેમણરે છતિીસ-
ગઢની ‘નાચ’ શૈલી પર રા્યપુરમાં એક સરન કા્ય્મવશવબરનું આ્યોજન ક્યુાં. આ 
વશવબરમાં તરેમનરે એ જ શૈલી પર પરંપરાગત રીતરે િષયો્ી ગામડાંમાં ભજિાતાં 
આિતાં ત્રણ પ્રહસનો જડી આવ્યાં. જ રેમાં્ી તરેમણરે એક સળંગ નાટક તૈ્યાર 
ક્યુાં. આ નાટક તરે ‘‘ગાંિ કા નામ સસુરાલ, મોર નામ દામાદ’’, એક રમૂજી 
લોકક્ા પર આધાકરત નાટક જ રેમાં એક બુઢ્ો માણસ ્યુિાન છોકરીના પ્રરેમમાં 
પડરે છરે નરે અંતમાં એ છોકરી એક જુિાવન્યા જોડરે નાસી ર્્ય છરે ! સંપૂણ્મ રીતરે 
‘ઇમપ્રોિાઇઝરેશન‘ ઉપર બનરેલું આ નાટક હબીબ તનિીરનાં ઉતિમ પ્રહસનોમાંનું 
એક ગણા્યું.

અસલ ભારતી્ય રંગમંચ સંબંધી તરેમના વિચારો અનરે લોકકલાની અસર-
કારકતા સંબંધી તરેમનો દૃઢ વિશ્વાસ તરેની સિયોચચ ટોચરે પહોંચ્યા િષ્મ 1975માં 
ર્યારરે  હબીબ તનિીરરે  તરેમનું સૌ્ી િધુ િખણા્યરેલું – ‘માસટરપીસ’ – નાટ્યસ-
જ ્મન ‘ચરનદાસ ચોર’ રજૂ ક્યુાં. આમાં પણ ‘નાચ’ શૈલીનો સમાિરેશ હતો જ રેમાં 
િચચરે િચચરે લોકનટોનું નાનકડુ ંગા્યકિૃંદ (કોરસ) તરેનાં ઝમકદાર ગીતસંગીત 
િડરે ક્ાક્ન કરતું જતું હતું. તરેમના આ વિરિમસજ ્મક નાટકની ભજિણી્ી 
હબીબસાહરેબરે વિકસાિરેલી વિવશષ્ લોકનાટ્યશૈલી તરેના ચરમોતકષ્મ પર પહોંચી. 
આ નાટકરે ર્ણરે ભારતી્ય રંગમંચની આખી્ય વસકલ જ ફરેરિી નાખી.

માત્ર લોકનાટકો કરે સંસકૃત નાટકો જ નહીં પણ વિદરેશી નાટકો પણ હબી-
બસાહરેબરે લોકશૈલીમાં સિ્મસિીકૃત બનરે, સમજી નરે માણી શકા્ય એ ઢબરે તૈ્યાર 
ક્યાાં. જ રેમ કરે શરે્સવપ્યરના નાટક ‘A Mudsummer Night’s Dream’નું 
છતિીસગઢી રૂપાંતર ‘કામદરેિ કા અપના, બસંત કરતુ કા સપના’, બટયોલટ બ્રેખત-
ના નાટક ‘The Good Woman of Szechwan’નું રૂપાંતર ‘શાર્પુર કી 
શાંવતબાઈ’, મોવલ્યરેરના કૉમરેડી વ્યંગ-નાટક ‘Wood Be Gentleman’નંુ 
રૂપાંતર, ‘લાલા શોહરતરા્ય,’ અસગર િર્હતનું ‘વજસ લાહોર નહીં દરેખ્યા’ 
િગરેરરે  અત્યંત સફળ રજૂઆતો છરે. નટ-કદગદશ્મક-ગા્યક અનરે લરેખક શ્ી હબીબ 
તનિીરનો રંગમંચ એ પરંપરાગત લોકનાટ્ય અનરે આધુવનક સંિરેદનશીલતા 
િચચરેના સમનિ્યનો રંગમંચ છરે.
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િ્તન શ્રષ્યમ  (1948) : 

 સાઠના દા્યકામાં પ્રચવલત બનરેલ ‘‘સાંસકૃ-
વતક મૂવળ્યાં તરફ પાછા ફરિા’’ના નિા 
કલામંત્રનરે મવણપુરી નાટ્યકદગદશ્મક રતન 
વ્્યમરે ખરા હૃદ્ય્ી અપનાવ્યો. રતન 
સિ્યં એક પ્રવતભાિાન લરેખક, કડઝાઇનર, 
નત્મક, સંગીતકાર, વચત્રકાર, અવભનરેતા 
અનરે કદગદશ્મક છરે. સમ્યની સા્રે સા્રે 
તરેણરે તરેનાં નાટકોની એક આગિી, વિવશષ્, 
મૌવલક શૈલી વિકસાિી છરે. તરેમાં ખાસ 
કરીનરે ભારતની ઉતિરપૂિથી્ય કલાસંસકૃવત-
નો ભારોભાર ઉપ્યોગ જોિા મળરે છરે. 
પવચિમની િાસતિિાદી શૈલી્ી સાિ 

વિપરીત  મવણપુરી નૃત્ય-નાટ્ય-સંગીતશૈલી પર આધાકરત પોતાની તદ્ન 
અનોખી એિી કલપનાશીલ રંગભૂવમ તરેણરે ઊભી કરી છરે. તરેનાં નાટકોની ઠરેર ઠરેર 
સફળ પ્રસતુવતઓ કરી એક સમ્્મ કદગદશ્મક તરીકરે તરેણરે વિશ્વભરમાં અસાધારણ 
ખ્યાવત પ્રાતિ કરી છરે. આજ રે ભારતી્ય રંગમંચના વિકાસમાં તરેમજ તરેની ઉચચ 
કક્ષાએ આંતરરાષ્ ્રી્ય ઓળખ સ્ાવપત કરિામાં રતન વ્્યમનું પ્રદાન અત્યંત 
નોંધપાત્ર લરેખા્ય છરે.

વ્્યમનો રંગમંચ ફ્ત અગાઉ્ી છપા્યરેલા, મંચ પર બોલા્યરેલા સંિાદો્ી 
બનરેલો રંગમંચ ન્ી. માત્ર સંિાદોના અ્યોનરે વ્્યમ તરેની કલપનાશીલ દૃશ્ય-શ્ા-
વ્ય પ્રસતુવત િડરે ઓળંગી ર્્ય છરે. નટોનો આંવગક અવભન્ય, શબદરકહત અનરે 
છતાં્ય વિવિધ ધિવનસંકરેતો સૂચિતો અવભન્ય અનરે અિનિા રંગો સા્રે સંગીત 
અનરે પ્રકાશનો ગવતશીલ (dynamic) ઉપ્યોગ રતન વ્્યમનાં નાટકોની કોઈ 
અનરેરી મનમોહક સૃવષ્ સજ વે છરે. વ્્યમનાં નાટકો તરેની દરરેકરેદરરેક બાબતમાં 
સખત રીતરે વશસતબદ્ધ, ચુસતપણરે મંર્્યરેલાં જોિા મળરે છરે. અત્યાર સુધીમાં તરેણરે 
ભજિરેલાં ્યાદગાર નાટકોમાં મહાભારતના ક્ાનક પરનું ‘ચરિવ્યૂહ’; ભાસનું 
‘કણ્મભારમ્’, ‘ઉતિરવપ્ર્યદવશ્મની’; કાવલદાસનું ‘ઋતુસંહારમ્’, ‘ઇમફાલ ઇમફાલ’; 
ધમ્મિીર ભારતીનું ‘અંધા્યુગ’; ઇબસનનું ‘When We Dead Awaken’, ‘Nine 
Hills, One Vally’, ‘Prologue’ િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. વ્્યમ તરેણરે પસંદ 
કરરેલ દરરેક નાટકનરે તરેની પોતાની વિવશષ્ એિી દૃશ્યભાષામાં વિકસાિી શકા્ય 
તરે રીતરે તરેનું ર્તરે જ પુનલવેખન કરરે  છરે. આમ વસનરેમાના પટક્ાલરેખકની જ રેમ જ 
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વ્્યમ પોતાનાં નાટકની વસરિ્પટ પર અલગ્ી કામ કરરે  છરે. તરેણરે ર્તરે પણ િત્મ-
માન તરેમજ સાકહત્યમાં્ી આધાર લઈનરે મૌવલક નાટકો રચ્યાં છરે. 1986માં તરેણરે 
બટયોલટ બ્રેખતરે લખરેલ ગ્ીકક્ા પર આધાકરત ‘એવનટગની’ની રજૂઆત ‘Leng-
shonnei’ નામરે મવણપુરી શૈલીમાં કરરેલી. આ નાટકમાં િણસરેલી રાજકી્ય પકર-
વસ્વતનરે સંભાળિામાં વનષફળ નીિડરેલા રાજકારણીના વ્યવ્તગત ઇરાદા અનરે 
વ્યિહારો કરેટલા પ્રામાવણક હતા તરેના વિશરે ધારદાર ટકોર કરિામાં આિરેલી.

નટના દરેહ િડરે જ નાટકની તમામ િસતુ કરે કરિ્યાનરે કાવ્યાતમક સિરૂપરે 
વ્ય્ત કરિી તરેિી ર્ણકારી આપણનરે નાટ્યશાસ્ત્રમાં્ી મળરે છરે. તરે્ી કહી 
શકા્ય કરે રતનની તમામ ભજિણીઓ નાટ્યશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો્ી પ્રભાવિત રહી 
છરે. આ ઉપરાંત તરે પ્રાચીન ગ્ીક નાટકો તરેમજ ર્પાનની શાસ્ત્રી્ય પરંપરા પર 
આધાકરત ‘નોહ’ નાટ્યશૈલીનાં કરેટલાંક રસપ્રદ તતિોનરે પણ પોતાની આગિી 
મૌવલક ઢબરે પ્ર્યોજ રે છરે. નાટ્યશાસ્ત્ર ઉપરાંત રતનરે મવણપુરના આદરણી્ય કલા-
ગુરુઓએ પ્રચવલત કરરેલી વિધવિધ પરંપરાગત મવણપુરી નાટ્યશૈલીઓનો પણ 
િષયો સુધી ઊંડો અભ્યાસ ક્યયો છરે. વ્્યમ પોતાનાં નાટકોમાં જરૂર પડ્રે મવણ-
પુરની પરંપરાગત માશ્મલ આટ્મ ‘્ાંગટા’નો ઉપ્યોગ પણ પ્રભાિક ઢબરે કરી 
ર્ણરે છરે. દા.ત., તરેણરે ભજિરેલ ભાસવલવખત નાટક ‘ઊરુભંગ’માં તરેમજ ‘ચરિ-
વ્યૂહ’માં આ ્યુદ્ધકલાશૈલીનો બહુ અસરકારક ઢબરે ઉપ્યોગ કરરેલો. 

વ્્યમનો રંગમંચ આપણાં મહાકાવ્યો, ઇવતહાસ અનરે દંતક્ાઓમાં્ી 
પોતાની વિચારસામગ્ી ખોળરે છરે. ્્યારરેક વશષ્ સાકહત્ય અનરે કવિતાનો પણ 
આધાર લરે છરે. તરેની ભજિણીનાં મંત્રમુગધ કરી દરેનારાં પાસાં છરે તરેનું અત્યંત 
ધ્યાનાકષ્મક કણ્મવપ્ર્ય લોકસંગીત, મવણપુરી ભાષામાં બોલાતા સંિાદોમાંનું કાવ્ય-
તતિ, છા્યા-ઉર્સ (light & shade) સા્રેનું કલપનાશીલ પ્રકાશ-આ્યોજન, 
તરેમાં ્્યારરેક અિનિા રંગોનો પ્રતીકાતમક ઉપ્યોગ, રંગબરેરંગી િસ્ત્રો, ધિજપ-
તાકા િગરેરરે . આ તમામ રટકોનો રતન વ્્યમ એટલો તો મૌવલક રીતરે ઉપ્યોગ 
કરી ર્ણરે છરે કરે એ બધાંનું કલાતમક સમા્યોજન મંચ ઉપર એક ભવ્ય મનોહર 
િાતાિરણ સજ ્મિામાં ઉપકારક નીિડરે છરે.

રતન વ્્યમનાં નાટકો િત્મમાન જગતમાં વ્યાતિ રાજકી્ય અરાજકતા 
િચચરે ખોિાઈ ગ્યરેલ સામાવજક કહત અનરે માનિી્ય લાગણીઓનરે કોઈ પણ રીતરે 
બચાિી લરેિાની તીવ્ર મ્ામણોનરે વ્ય્ત કરરે  છરે. તરેનાં નાટકો આપણનરે આજની 
અનરેક વિકટ સમસ્યાઓનું બૌવદ્ધક ધોરણરે બહુપકરમાણી વિશ્રેષણ કરિા તરફ 
પ્રરેકરત કરરે  છરે. એ પોતાના રંગમંચી્ય કલાકસબનો કલપનાશીલ ઉપ્યોગ કરીનરે 
દશ્મકોનરે તરેનાં નાટકોનું સાકહવત્યક સૌંદ્ય્મ અનરે અ્્મપ્રાગટ્ય સુલભ બનાિી આપરે 
છરે. રતન વ્્યમનાં બધાં જ નાટકો તરેનાં વિષ્યિસતુ અનરે શૈલી-સિરૂપના સંદભવે 
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પૂરરેપૂરાં ભારતી્ય હોિા છતાં બહોળા અ્્મમાં િૈવશ્વક પ્રભાિ ધરાિરે છરે.
મૉસકો - રવશ્યા રરેડ સ્િરેર ખાતરે પણ ભજિા્યરેલ રતન વ્્યમનાં નાટકોએ 

હર્રો રવશ્યનિાસીઓનરે મંત્રમુગધ કરી દીધરેલા. તરેમાં્ય િળી એક નાટકમાં 
એક પાત્ર દ્ારા ફંૂકા્યરેલ શંખધિવન્ી દશ્મકોમાં બરેઠરેલાં શ્ીમતી ગોબયોચૉિ એટલાં 
બધાં પ્રભાવિત ્ઈ ગ્યરેલાં કરે શંખધિવનનો અદભુત નાદ સાંભળિા અન્ય દશ્મ-
કોની જોડરે ‘િનસમોર િનસમોર’ના પોકારો કરિા લાગરેલાં! મૉસકો્ી ન્ૂય્યૉક્મ 
જઈ અમરેકરકન પ્રરેક્ષકોનરે પોતાની મવણપુરી નાટ્યકલાનું રરેલું લગાડનાર રતનનરે 
ત્યાંના વનષણાતોએ ‘વજવન્યસ’ કહીનરે ખૂબ પ્રશંસા કરરેલી. તરેિી જ રીતરે 
રરઆંગણરે કૉલકાતામાં ‘ઊરુભંગ’નો પ્ર્યોગ જોઈનરે ત્યાંના એક રંગમંચ-તરજ્રે 
એિો અવભપ્રા્ય આપરેલો કરે ‘‘ભવિષ્યમાં ભારતી્ય નાટકની ગુણિતિાનો સિયોચચ 
માપદંડ રતન વ્્યમરે ભજિરેલ ‘ઊરુભંગ’ની આ પ્રસતુવત બની રહરેશરે એ બાબતરે 
મનરે કોઈ શંકા ન્ી.’’

કવારમ નાિાષ્યણ પશ્નકિ (1928) : 

 આધુવનક ભારતી્ય રંગમંચના સજ ્મનની 
પૂિ્મભૂવમકા રૂપરે પોતપોતાની પ્રાદરેવશક 
રંગભૂવમનો વિકાસ સાધિાની સાંસકૃવતક 
ચળિળમાં કરેરળના રંગકમથી શ્ી કિાલમ 
નારા્યણ પવનકરરે  દરેશભરમાં પોતાનું એક 
અનોખું સ્ાન ઊભું ક્યુાં છરે. શ્ી પવનકરરે  
એક બાજુ વિસરાતાં જતાં પ્રાચીન સંસકૃત 
નાટકનરે શાસ્ત્રો્ત પદ્ધવત્ી ભજિિાની 
‘નાટ્યધમથી શૈલી’નરે પુનજી્મિન બક્્યું છરે, 

તો બીજી બાજુ આજસુધીમાં વિકસરેલાં કલાસિરૂપોનરે પારંપકરક લોકકલા સા્રે 
સાંકળી લઈનરે એ બંનરે િચચરે રહરેલ જનમર્ત આંતકરક એકસૂત્રતા ખોળી બતાિી 
છરે. પવનકર સંસકૃત અનરે લોકનાટકનાં ઉતિમ તતિોનો સુંદર સમનિ્ય કરી સાિ 
નોખું જ ભારતી્ય નાટ્યરૂપ સજ વે છરે. 

1950માં શ્ી પવનકરરે  તરેમની માતૃભાષા મલ્યાળમમાં પહરેલું નાટક લખ્યું 
‘પંચા્યત’ જ રેમાં તરેમણરે અવભન્ય પણ ક્યયો. ત્યારપછી તરેમણરે તરે સમ્યની પરંપરા 
મુજબ કરેટલાંક મૌવલક નાટકો લખિાના પ્ર્યતનો ક્યા્મ. પરંતુ પછી્ી શ્ી પવનકર 
કબૂલરે છરે કરે િાસતિિાદી લોકવપ્ર્ય રંગભૂવમની રૂઢ ્ઈ ગ્યરેલી રરરેડમાં બરેસી 
શકરે તરેિાં મૌવલક નાટકો લખિાના તરેમના પ્ર્યતનો એટલા સફળ ન રહા. 
1964માં તરેમણરે ‘સાક્ષી’ નાટક લખ્યું. 1973માં ‘દૈિતાર’ લખ્યું. 1974માં 
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પવનકર કા્યમ માટરે વતરુિનં્પુરમ સ્ળાંતર કરી ગ્યા. તરે િખતરે તરેમનું પ્ર્મ 
મૌવલક નાટક ‘અિાનિન કટમપા’ વિખ્યાત કફલમસજ ્મક જી. અરવિંદના કદગદ-
શ્મનમાં રજૂ ્્યું. આ નાટકની બાંધણી અનરે પ્રસતુવત નિો પ્ કંડારનાર વસદ્ધ 
્્યાં. પ્રોવસવન્યમ વ્્યરેટરમાં રહરેલી મંચ અનરે પ્રરેક્ષકગૃહ િચચરેની કાલપવનક 
દીિાલ અહીં દૂર કરિામાં આિી. આનરે તમરે બ્રેખતના ‘એવપક વ્્યરેટર’ની ખૂબી 
ગણો કરે આપણાં પોતાનાં લોકનાટ્યોની ખૂબી ગણો, અવભન્ય માટરેની વનધા્મકરત 
જગ્યા આગળ તરફ વિસતારિામાં આિી કરે જ ર્ે ી પ્રરેક્ષકો સા્રે પરસપર અનૌ-
પચાકરક સંબંધ સ્ાવપત ્ઈ શકરે. 

શ્ી નારા્યણ   પવનકરની  કદગદશ્મક તરીકરેની કારકકદથીમાં  વનણા્મ્યક 
ઉછાળ(breakthrough) ત્યારરે  આવ્યો કરે ર્યારરે  ઉજ્જનૈમાં વન્યવમતપણરે ્યોર્તા 
પ્રવતવષ્ઠત ‘કાવલદાસ નાટ્ય સમારોહ’માં તરેમણરે ભાસના નાટક ‘મધ્યમવ્યા્યોગ-
મ્’ની પ્રભાિશાળી ભજિણી કરી. આપણી શાસ્ત્રી્ય નાટ્યપરંપરાના ર્ણકાર 
પ્રરેક્ષકો ભરતનાટ્યશાસ્ત્ર પ્રમાણરેની અવધકૃત નાટ્યધમથી શૈલીની અભૂતપૂિ્મ ક્ષમ-
તાનરે – નટોની વિવિધ હસતમુદ્રાઓ, અંગભંવગઓ અનરે હલનચલન દ્ારા 
પોતાની નજર સમક્ષ સાકાર ્્યરેલી જોઈનરે અહોભાિ્ી દંગ રહી ગ્યા.

આગળ ઉપર શ્ી પવનકરરે  NSDના વિદ્ા્થી-કલાકારો સા્રે મહરેનદ્ર વિરિમ 
િમ્મનવલવખત નાટક ‘મતિવિલાસમ્’ તૈ્યાર કરાિીનરે ભજવ્યું. તરે ઉપરાંત કવિ 
ભાસનાં બરે નાટકો ‘પ્રવતજ્ા્યૌગંધરા્યણમ્’ અનરે ‘સિ્પનિાસિદતિમ્’ પણ વિદ્ા-
્થીઓ સા્રે ભજવ્યાં. શરૂઆતમાં શ્ી પવનકરરે  ભજિરેલાં નાટકોનરે લોકો ફ્ત 
પ્ર્યોગની નજરરે  જોતા. પરંતુ પવનકરની પોતાની નજરમાં તરે નાટકો માત્ર પ્ર્યોગ 
રૂપરે નહીં પણ ભરતનાટ્યશાસ્ત્રમાં સૂચિા્યરેલ આંવગક, િાવચક અનરે આહા્ય્મ 
અવભન્ય, કાવ્ય અનરે સંગીતની વિગતો ત્ા નત્મન અનરે મુદ્રાઓ સંબંધી િણ્મ-
િા્યરેલ વસદ્ધાંતોનરે અનુસરતી અવધકૃત ભજિણી રૂપરે હતાં. પવનકરની એ ભજ-
િણીઓ તરેમની સંસકૃવતમાં આજ રે્ય જોિા મળતી પ્રાચીન નાટ્યપરંપરાના પ્રવત-
વનવધરૂપ એક સંપૂણ્મ કલાતમક અવભવ્યવ્તસમાન હતી. 

તરેમનાં નાટકોમાં કલાકારો રંગબરેરંગી િરેશભૂષા તરેમજ મહોરાં ધારણ કરરે  
છરે. ્્યારરેક ચહરેરા પર ક્કલીમાં્ી અમુક અંશરે આ્યાત કરરેલ રીવતબદ્ધ 
રંગભૂષા  stylized makeupનો ઉપ્યોગ કરા્ય છરે. ઉપર્ી તરેમાં આધુવનક 
પ્રકાશવન્યોજનની બુવદ્ધપૂિ્મક ગોઠિરેલી અિનિી તરકીબોનો ઉમરેરો કરા્ય છરે. 
આમ બધું મળીનરે પવનકરનાં નાટકો રંગમંચ ઉપર દશ્મકોનરે આંજી દરેનારી ભવ્ય 
સૃવષ્ ‘total spectacle’ વનમા્મણ કરરે  છરે. આ અ્્મમાં પવનકરનું વ્્યરેટર ‘ટોટલ 
વ્્યરેટર’ છરે. નાટકની અવભવ્યવ્તનરે િધુ પ્રભાિકારી બનાિિા માટરે ઉપર્ી 
પ્ર્યોર્તાં સંગીત અનરે નૃત્યનાં રટકો ભજિણીની સમગ્તાનરે આિરી લઈનરે 
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દશ્મકો માટરે આકષ્મક સં્યોજકની ભૂવમકા અદા કરરે  છરે. 
શ્ી પવનકરનરે રિીનદ્રના્ ટાગોરનાં નાટકો પ્રવત અપાર પ્રરેમ નરે આદર છરે. 

તરે માનરે છરે કરે ટાગોર તરેમના સમ્ય્ી બહુ આગળ હતા. તરેમનાં નાટકો ભારતી્ય 
સંિરેદનશીલતા અનરે અવભન્યકલાની પ્રાચીન સૈદ્ધાંવતક પ્રણાલીનરે અનુસરરે   છરે. 
ટાગોરના સમ્યમાં, તરેમની સિ્યંની ઉપવસ્વતમાં ભજિા્યરેલાં તરેમનાં નાટકોની 
અ્્મસભર રજૂઆતોમાં પૂરતી સચચાઈ નહોતી. કારણ કરે તરેમના સમ્યનો 
રંગમંચ આપણાં પ્રાચીન કલાતમક મૂલ્યોનરે સમજીનરે તરેનરે આકષ્મક ભજિણી રૂપરે 
રજૂ કરી શકિા જ રેટલો સાધનસજ્જ અનરે કા્ય્મક્ષમ નહોતો. પવનકરરે  ટાગોરનાં 
પ્રવસદ્ધ નાટક ‘રાર્’નું મંચન કરરેલું. શ્ી પવનકરના મતરે ટાગોરનાં નાટકો ભારરે  
આકષ્મક, દશ્મકોનરે મુગધ કરનારાં  fascinating છરે.

એક સફળ લરેખક અનરે રૂપાંતરકાર તરીકરે પણ શ્ી નારા્યણ પવનકરરે  
નોંધપાત્ર કામ ક્યુાં. તરેમણરે શરે્સવપ્યરનું નાટક ‘ધ ટરેમપરેસટ’ અનરે ્યુકરવપકડઝના 
ગ્ીક નાટક ‘ટ્રોજન વિમરેન’નાં ભાષાંતરો કરી તરેનરે ભજવ્યાં. આ ઉપરાંત જ રે 
સંસકૃત નાટકોનાં મલ્યાળમમાં રૂપાંતર કરીનરે જ રેની ભજિણીઓ તરેમણરે કરી તરે 
નાટકો હતાં ભાસનું ‘મધ્યમવ્યા્યોગમ’; કાવલદાસનાં ‘વિરિમોિ્મશી્યમ્’, ‘શાકુ-
નતલમ’; ભાસનાં ચાર નાટકો : ‘કણ્મભારમ’્, ‘ઊરુભંગમ્’, ‘સિ્પનિાસિદતમ્’ 
અનરે ‘દૂતિા્્યમ્’ અનરે બોધા્યનનું ‘ભગિદજુ્જકક્યમ્’. શ્ી પવનકરનાં નાટકો 
જોઈનરે કોઈ પણ કહી શકરે કરે તરેની પાછળ એ વનષ્ઠાિાન સજ ્મકની કરેટલી ગંભીર 
દૃવષ્, કરેટલાં સંશોધન-અભ્યાસ, કરેટલા પ્ર્યોગ-અખતરા, કરેટલો પુરુષા્્મ અનરે 
ખાસ કરીનરે સમવપ્મત કલાભાિના રહરેલાં છરે ! એટલરે જ તરેઓ કહી શકરે છરે કરે :

‘‘મારી પછીની નાટ્ય-કારકકદથીમાં હંુ ફ્ત લોકકલામાં સીવમત રહરેલી મારી 
મ્યા્મકદત આિડતનરે કહંમતભરેર પાર કરી જઈનરે િધારરે  વિકવસત રીતરે રીવતબદ્ધ 
(stylized) રંગભૂવમની િધારરે  ચકડ્યાતી વિભાિનાનરે સાકાર સિરૂપરે પામી શ્્યો. 
શાસ્ત્રી્ય અનરે લોકકલાના સંવમશ્ણ ્કી મારી સજ ્મનાતમક કલપનાઓ પળરેપળ 
કા્ય્મરત હતી. મારા માટરે પ્રરેરણાનો મુખ્ય સ્ોત નાટકના આંતરધિવનની સાચી 
ઓળખ હતી જ રેની મ્ામણ સતત મારા મનમાં ચાલ્યા કરતી. દરેશવિદરેશમાં પ્ર-
શસત ્્યરેલ, પ્રાચીન સંસકૃત નાટ્યસાકહત્યની શ્રેષ્ઠ કૃવતઓનરે આજના કલાકારો 
સા્રે પ્રતીવતજનક સિરૂપ આપી શ્્યો. કાવલદાસ, ભાસ અનરે ટાગોરની 
કોકટના મહાન કવિ-નાટ્યકારોએ લખરેલાં આ ્લાવસક નાટકોનું હંુ િત્મમાન 
દશ્મકોની પસંદગી અનરે સંિરેદનશીલતા સંદભવે ઉવચત અ્્મરટન કરી શ્્યો.’’

l
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આ બધું િાંચ્યા પછી કોઈ પણ ગુજરાતી િાચકનરે એ ર્ણિાની વજજ્ાસા 
્ા્ય કરે આખી દુવન્યાની તરેમજ ભારતની િાત તો સમર્યા, પણ આપણા 
પોતાના ગુજરાતી નાટકમાં આપણરે કરેટલરે અંશરે િાસતિિાદ તરેમજ તરેમાં્ી 
વિકસરેલાં બીર્ં અિનિાં સિરૂપોનરે રાટ આપિામાં સફળ રહા છીએ? પવચિમ-
ના દરેશો તરેમજ અવખલ ભારતી્ય નાટ્યક્ષરેત્રરે આિરેલાં પકરિત્મનોનો પ્રભાિ 
ગુજરાતી નાટકમાં કરેટલરે અંશરે વઝલા્યો છરે ?

‘ગુજરાતી નાટકમાં િાસતિિાદ અનરે તરેનાં વિવિધ રૂપો’ એ રંગભૂવમના 
કોઈ પણ અભ્યાસી માટરે વિચારિા-સમજિા માટરેનો એક રસપ્રદ વિષ્ય બની 
શકરે તરેમ છરે. અલબતિ, હાલ એ વિષ્યરે બહુ લંબાણમાં જિાનો આપણો હરેતુ 
ન્ી; પરંતુ ્યુરોપના િાસતિિાદનરે સમજિા માટરે આપણરે જ રેમ આખી્ય ઐવત-
હાવસક પ્રકરિ્યાનરે વિગતિાર ર્ણી તરેિી જ રીતરે ગુજરાતી નાટકના સંદભવે પણ 
િાસતિિાદનરે સમજિા માટરે આપણરે ગુજરાતી રંગભૂવમના કરેટલાક ખાસ તબ-
ક્ાઓ વિશરે સંક્ષરેપમાં ર્ણિાનો પ્ર્યતન કરીશું.

પવચિમની સરખામણીમાં જોિા જઈએ તો ગુજરાતી રંગભૂવમનો ઇવતહાસ 
બહુ ટૂકંો છરે. િષ્મ 2014માં તરેનરે હજુ માંડ 160 િષ્મ પૂરાં ્્યાં. પરંતુ આ ટૂકંા 
ગાળામાં પણ નાટ્યબાંધણી, વિષ્યિસતુ, ભાષા અનરે શૈલીસિરૂપરે રણાં પકરિત્મ-
નો આવ્યાં છરે. એટલરે ગુજરાતી નાટકના વિકાસનરે એકંદરરે  ચાર તબક્ામાં 
સમજી શકા્ય : 1. જૂની રંગભૂવમ(1853–1920), 2. નિી રંગભૂવમ(1920–
1950), 3. આધુવનક રંગભૂવમ (1950–1970) અનરે 4. પ્રા્યોવગક રંગભૂવમ(-
1970્ી િત્મમાન સુધી). આ િગથીકરણ વિશાળ અ્્મમાં લરેિું જોઈએ. કારણ કરે 
આ વિવભન્ તબક્ાઓ જડબરેસલાક (watertight) ન્ી. દરરેક તબક્ રે જુદા 
જુદા સમ્યગાળાનાં નાટકો લરેખકો-કલાકારો દ્ારા સમાંતર ધોરણરે લખાતા-ં
-ભજિાતાં રહાં છરે.
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1. જૂની િંગભૂશ્મ (1853–1920) : 

ભારતની રણી પ્રાદરેવશક ભાષાઓની માફક ગુજરાતી નાટકનો આરંભ 
પણ વબ્કટશ શાસનમાં અંગ્રેજી સાકહત્યના સંપક્મ બાદ કવિતા, નાટક, નિલક્ા 
િગરેરરે  સાકહત્યપ્રકારોના ખરેડાણના પ્રારંભ સા્રે 19મી સદીના ઉતિરાધ્મમાં ્્યો 
છરે. બાકી એ પૂિવે તો ગુજરાતી જનસામાન્યની ભાષાનો લોકવપ્ર્ય નાટ્યપ્રકાર 
હતો ભિાઈ.

્યુરોપમાં વિકસરેલો ઝોલા કરે ઇબસનનો િાસતિિાદ એક સાિ નોખી િસતુ 
છરે. અહીં આપણરે િાસતિિાદનો મુદ્ો એક વિશાળ અ્્મમાં, માત્ર તરેના સારત-
તિનરે પકડી રાખીનરે સમજીએ તો કહી શકા્ય કરે આપણી ભિાઈના સામાવજક 
િરેશોમાં ‘િાસતિિાદી નાટક’નાં ્ોડાંરણાં બીજ અિશ્ય પડરેલાં છરે. પ્રત્યરેક િરેશ 
તરેના અંતમાં પ્રરેક્ષકોનરે કોઈક મુદ્ રે ટપારરે  છરે, ચરેતિરે છરે, વિચારિા મજબૂર કરરે  છરે 
– પછી તરે ‘કજોડાનો િરેશ’ હો્ય, ‘ઠીકરી પારરેખ’નો િરેશ હો્ય, જૂઠણનો િરેશ 
હો્ય કરે ‘ઝંડાઝૂલણ’નો િરેશ હો્ય. અલબતિ, આ લોકનાટ્યમાં િાસતિિાદી 
નાટકો જ રેિો આંતકરક મનોસંરષ્મ ન્ી કરે ઊંડુ ંપાત્રાલરેખન ન્ી કરે પછી બૌવદ્ધક 
વિશ્રેષણ પણ ન્ી. પરંતુ એમ ચોક્સ કહી શકા્ય કરે ભિાઈનો ઉદભતા 
અસાઇત ઠાકોર અમુક અ્્મમાં આપણો આકદ ‘ઇબસન’ છરે. ભારતનાં અન્ય 
લોકનાટ્યોની તુલનાએ ભિાઈમાં તરેણરે ઇવતહાસ, દંતક્ા, પુરાણો અનરે દૈિી 
ચમતકારોનરે બદલરે અવધકતર સમકાલીન સામાવજક પ્રશ્ોનરે અગ્સ્ાન આ્પ્યું 
છરે. અસાઇત અનરે ભિાઈનો ઇવતહાસ જ તરેનું પ્રમાણ છરે કરે ભિાઈના ઉદભિ 
પાછળ અસલમાં તતકાલીન સામાવજક સમસ્યાઓ જ કારણભૂત બનરેલી.

ત્યાર બાદ 19મી સદીના આરંભ્ી વબ્કટશ શાસનરે ફરેલાિરેલી અંગ્રેજી 
કરેળિણી ત્ા પાચિાત્ય વિચારોના પ્રભાિનરે કારણરે ભિાઈ એક રુવચકર માધ્યમ 
તરીકરે બહુ લાંબો સમ્ય ટકી ન શકી. 18મી સદીના િચગાળામાં અંગ્રેજ અવધ-
કારીઓના મનોરંજન માટરે અંગ્રેજી ભાષામાં નાટકો ભજિાિાની પરંપરા શરૂ 
્ઈ. અંગ્રેજોની જોડાજોડ ભારતી્ય પ્રરેક્ષકોએ પણ માતાજીના ખુલા ચોકમાં 
ભજિાતા ‘નાટ્ય’નરે સૌપહરેલી િાર ‘વપકચર ફરેઇમ’ જ રેિા દરેખાતા ‘પ્રોસરેવન્યમ 
વ્્યરેટર’ની ચાર દીિાલો િચચરે બંધાઈ જતાં વનહાળું અનરે કશુંક નિું જો્યાનો 
રોમાંચ અનુભવ્યો. ધીમરે ધીમરે ્યુરોવપ્યન કલાકારોએ ભજિરેલાં નાટકો્ી 
સ્ાવનક પારસીઓ તરેમજ જુિાન ગુજરાતી કલાકારોનરે પણ નાટક ભજિિાનો 
ચસકો લાગ્યો. આરંભમાં નાટકના વિષ્યો ધાવમ્મક, પૌરાવણક કરે ઐવતહાવસક 
રહરેતા. પછી્ી સામાવજક વિષ્યો ઉપર પણ નાટકો લખાિા લાગ્યાં. સમ્ય જતાં 
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એ નાટકોની બાંધણીમાં પણ વનણા્મ્યક બદલાિ આવ્યો. નાટ્યિસતુમાં સંરષ્મનરે 
પ્રાધાન્ય મળું. કા્ય્મિરેગ(action)નરે અિકાશ આપરે એિું પાત્રાલરેખન વિકસ્યું. 
અહીં એક િાત ખાસ નોંધિી જોઈએ કરે નાટકનું વિષ્યિસતુ ભલરે સમાજમાં્ી 
કરે આસપાસના પ્રિાહોમાં્ી વઝલા્યું પણ બાકી એકંદરરે  પરંપરાગત રંગભૂવમનાં 
લક્ષણો જ રેિાં કરે ભરપૂર ગીત-સંગીત, રાસગરબા, હાસ્યસભર કિરસીન, 
બરેતબાજી, િચચરે િચચરે આિતા પદ્સંિાદો, અવતરરેકભ્યાાં પાત્રાલરેખનો, આલંકા-
કરક શબદો સા્રેની િા્છટા િગરેરરે  ્ય્ાિત્  રહરેિા પામ્યું.

િાસતવિક નાટક તરફની ગવતનરે િરેગ આપિામાં જ રે વિદ્ાન નાટ્યકારો 
કારણભૂત બન્યા તરેમાં કવિ દલપતરામ, કવિ નમ્મદ, નિલરામ, રણછોડભાઈ 
ઉદ્યરામ, ડાહાભાઈ ધોળશાજી, મવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી, મૂળશંકર, 
મૂલાણી, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, બૅકરસટર નૃવસંહ વિભાકર, મવણલાલ ‘પાગલ’, કવિ 
ર્મન, નાટ્યકાર ‘િૈરાટી’, પારસી નાટ્યકારોમાં કરેખુશરૂ કાબરાજી િગરેરરેનરે 
ખાસ અગત્યના ગણી શકા્ય. જૂની રંગભૂવમનાં નાટકોમાં િાસતિદશથી ક્ાનકો 
હોિા છતાં તરેમાં બૌવદ્ધકતા કરતાં લાગણીશીલતાનું પલડુ ંિધારરે  ભારરે  હતું. એિી 
જ રીતરે નાટકના અંતરે પ્રરેક્ષકોનરે સિતંત્ર વિચારતા કરિાનરે બદલરે તરેમનરે સીધરેસીધો 
બોધ કરે વશખામણો આપિાનો આગ્હ િધારરે  રહરેતો. પાત્રોનું તતકાળ હૃદ્યપકર-
િત્મન અપ્રતીવતકર લાગિા છતાં પ્રરેક્ષકો તરેનરે આિકારતા. 

નાટ્યકાર રણછોડભાઈના ઉદ્ય સા્રે ગુજરાતી રંગભૂવમનો ઇવતહાસ 
સંકળા્યરેલો છરે. 1878માં તરેમનું સિ્મપ્ર્મ સામાવજક નાટક ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’ 
ભજિા્યું અનરે પ્રરેક્ષકોમાં અત્યંત સફળ રહું. નમ્મદરે ‘કૃષણાકુમારી’ અનરે નિલરા-
મરે ‘ભટ્નું ભોપાળું’ નાટકો લખ્યાં. ગુજરાતી નાટ્યલરેખનના પા્યામાં રણછોડ-
ભાઈ ઉદ્યરામ પછી બીજુ ંમોટુ ંનામ કવિનાટ્યકાર દલપતરામનું છરે. 1850માં 
દલપતરામરે ગ્ીક નાટક ‘્પલુટસ’ પર્ી ‘લક્મી’ (1851) નાટક લખ્યું હતું. 
‘ભૂંગળ વિનાની ભિાઈ’ તરીકરે ઓળખા્યરેલું તરેમનું સૌ્ી વિખ્યાત નાટક 
‘વમથ્યાવભમાન’ (1869) રણીબધી રીતરે ગુજરાતી રંગભૂવમનું સિ્મપ્ર્મ 
સિાાંગસંપૂણ્મ મૌવલક નાટક ગણિામાં આિરે છરે. મવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદીનું 
નાટક ‘કાનતા’ પણ ગુજરાતી નાટકનો નિોનમરેષ દશા્મિરે છરે.

ડાહાભાઈ ધોળશાજી જૂની રંગભૂવમના એક અત્યંત સક્ષમ એિા નાટ્ય-
કાર હતા. તરેમણરે ‘ઉમાદરેિડી’ (1898), ‘િીણાિરેલી’ (1899) અનરે ‘તારાસુંદરી’ 
(1899) જ રેિાં સફળ નાટકો લખરેલાં. તતકાલીન રાજકી્ય-સામાવજક પ્રશ્ોનરે 
ઉર્ગર કરરે  એિાં િાસતિદશથી નાટકો લખિાની પરંપરા તરેમના્ી શરૂ ્્યરેલી. 
પાત્રોવચત ભાષા, પાત્રની મન:વસ્વતનરે અનુરૂપ પ્રબળ િા્છટાિાળા સંિાદો 
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િગરેરરે  તરેમનાં નાટકોનાં લક્ષણો હતાં. તરેમના જ પ્ર્યતનો્ી ગુજરાતી નાટક વનિરે-
દનાતમક(narrative)માં્ી કરિ્યાતમક (action-oriented) બનિા તરફ િળું. 
તરેમણરે વિદૂષકના પાત્રનરે નાટ્યિસતુમાં સહજ રીતરે ગૂં્ી લીધું. તરેમની એકો-
વ્તઓ લાંબી અનરે કંટાળાજનક બનિાનરે બદલરે કરિ્યાસભર, લ્ય અનરે પ્રાસ્ય-ુ
્ત િા્્યરચનાિાળી હોિા્ી પ્રરેક્ષકોનરે જકડી રાખિાનરે સક્ષમ બની. ડાહાભા-
ઈનાં પાત્રો ગુણદોષનાં પ્રતીક સમાં છરે. સામાન્યમાં સામાન્ય માણસનરે નાટકમાં 
પાત્ર તરીકરે સ્ાન આપીનરે ગુજરાતી નાટકનું કલરેિર તરેમણરે પલટી નાખ્યું. આ 
પાત્રો સત્ય, ધમ્મ, સદાચાર, પરોપકાર, પ્રરેમ િગરેરરે  જીિનમૂલ્યોનો આગ્હ રાખરે 
છરે. તરેમનાં ગૌણ પાત્રોમાં િૈવિધ્ય પણ એટલું જ જોિા મળરે છરે. ગવણકા, બાિા, 
ફકીર, ટહરેવલ્યા, માળી, દરજી, મોચી, ઠગ, દારૂકડ્યા િગરેરરે  પાત્રોનો શંભુમરેળો 
તરેમનાં નાટકોમાં જોિા મળરે છરે.

આિું જ બીજુ ંનોંધપાત્ર નામ છરે કવિ-લરેખક મૂળશંકર મૂલાણી. આ લરેખકરે 
1904માં ‘સૌભાગ્યસુંદરી’, ‘જુગલ જુગારી’, ‘ભાગ્યોદ્ય’, ‘એક જ ભૂલ’ 
િગરેરરે  નાટકો લખરેલાં. ગંભીર અનરે વિચારપ્રરેરક સાકહવત્યક સુગંધિાળાં કરુણાનત 
નાટકોની પ્ર્ા એમણરે શરૂ કરી. સુવશવક્ષત એિા નાટ્યકાર બૅકરસટર નૃવસંહ 
વિભાકરરે  ‘રંગભૂવમ’ નામના તરેમના ત્રૈમાવસકમાં વ્યિસા્યીકરણ, વનરક્ષરતા, 
તરેજોદ્ રેષ, સનસનાટી અનરે અણઆિડત્ી સબડતી તતકાલીન ધંધાદારી 
રંગભૂવમ પ્રત્યરે રોર નારાજગી વ્ય્ત કરી અનરે તરેનરે સ્ાનરે નિા ્યુગના પ્રશ્ોનરે 
િાચા આપતાં આધુવનક નાટકો લખિાનો આરંભ ક્યયો. તરેમણરે લખરેલાં ‘સનરેહસ-
કરતા’, ‘સુધાચંદ્ર’, ‘મધુબંસરી’ િગરેરરે  ર્ણીતાં નાટકો ગણા્ય છરે. સિરાજ 
આંદોલનનરે લગતાં અનરેક નાટકો તરેમણરે લખરેલાં. આ્ી પ્રરેરાઈનરે બીર્ પણ 
અનરેક નાટ્યકારોએ આઝાદીના આંદોલનનરે િરેગ મળરે તરે હરેતુ્ી રાષ્ ્રપ્રરેમનાં, 
સિતંત્રતાનાં તરેમજ ત્યાગ અનરે બવલદાનનરે સૂચિતાં નાટકો લખરેલાં. 

શરૂઆતનાં પહરેલાં પચાસ િષ્મ (1853–1902) ગુજરાતી રંગભૂવમએ ખૂબ 
પ્રગવત કરી. પ્રભુલાલ વદ્િરેદી નાટ્યમહવષ્મ તરીકરે ર્ણીતા હતા. ‘દરેિી િતસલા’, 
‘િડીલોના િાંકરે’, ‘માલિપવત મુંજ’ અનરે ‘વિદ્ાિાકરવધ ભારવિ’ જ રેિાં તરેમનાં 
નાટકો સાકહવત્યક સતિ ધરાિરે છરે. લરેખક ર્મનરે 1921માં ‘ભૂલનો ભોગ’ લખરેલું. 
બીજુ ંનાટક ‘સોનરેરી ર્ળ’ િૈષણિ ધમ્મગુરુઓના ઢોંગધવતંગ ઉપર લખા્યરેલું. 
તરેની સામરે િૈષણિોમાં ભારરે  ઊહાપોહ મચરેલો. કવિ ‘ર્મન’ વિદ્રોહી લરેખક તરીકરે 
ખ્યાવત પામરેલા. 1902માં સમ્્મ નાટ્યકાર પરમાનંદ ત્રાપજકરરે  ‘િીરપસલી’ 
લખીનરે ભજિરેલું અનરે ખૂબ સફળ ગ્યરેલું. ‘િૈરાટી’એ 1916માં ‘કનકકરેસરી’ 
લખીનરે ભજિરેલું. મવણલાલ ‘પાગલ’ પણ એક વિખ્યાત લોકવપ્ર્ય નાટ્યકાર 
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હતા. તરેમનાં નાટકોમાં ‘િીરગજ ્મના’, ‘કદલનાં દાન’ અનરે ‘હૈ્યાનાં હરેત’ ખૂબ 
ર્ણીતાં ્્યરેલાં. એ િખતરે એિું પણ કહરેિાતું કરે ‘દુવન્યા કરેિી હોિી જોઈએ’ તરે 
ર્ણિું હો્ય તો પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનું નાટક જુઓ. અનરે ‘દુવન્યા કરેિી છરે’ એ 
ર્ણિું હો્ય તો ‘પાગલ’નું નાટક જુઓ!

ગુજરાતી રંગભૂવમના ચડતીપડતીના ઇવતહાસમાં 1880્ી 1910 સુધીનો 
ગાળો સુિણ્મકાળ લરેખા્ય છરે. આ ગાળામાં જ ગુજરાતી નાટક અનરે ગુજરાતી 
રંગભૂવમનું પોત બંધા્યું અનરે તરેની અવસમતા પ્રગટ ્ઈ. પરંતુ દુભા્મગ્યરે નાટકનો 
ધંધો આવ્્મક લાભનો ધંધો છરે એિી હિા ફરેલાતાં રણા િરેપારી ગણતરી ધરાિતા 
માવલકો નાટ્યક્ષરેત્રરે આિી ગ્યા. સમગ્ નાટકની ગૂં્ણી અનરે માિજતમાં 
માવલકોની દખલગીરી િધતી ચાલી. આમ તો રણછોડભાઈ ઉદ્યરામની વિદા્ય 
સા્રે જ રંગભૂવમ અનરે સાકહત્યનરે છરેટુ ં પડી ગ્યરેલું. લરેખક બૅકરસટર નૃવસંહ 
વિભાકર અનરે રણવજતરામ િાિાભાઈ જ રેિા વિિરેચકરે આ નફાલક્ષી માવલકો 
અનરે તરેમનરે હા્ િરેચાઈ ગ્યરેલા લરેખકો સામરે બંડ પોકા્યુાં પણ તરેમ છતાં રંગભૂ-
વમના નૈવતક પતનનરે તરેઓ ન રોકી શ્્યા.

કહરેિા્ય છરે કરે રણછોડભાઈનાં નાટકો જોઈનરે જ કવિ નહાનાલાલરે ‘જ્યા-
જ્યંત’ અનરે ‘ઇનદુકુમાર’ જ રેિાં પદ્ નાટકો લખરેલાં. 1914માં રમણભાઈ નીલકંઠરે 
‘રાઈનો પિ્મત’ લખ્યું. પણ આ ત્રણરે્યમાં્ી એકરે્ય નાટક ભજિિાની તૈ્યારી 
વ્યિસા્યી રંગભૂવમએ બતાિરેલી નહીં. આ જ ગાળામાં બાપુલાલ ના્યક અનરે 
જ્યશંકર ‘સુંદરી’ની જોડીનરે આ સાકહત્યકારો સા્રે વનકટનો સંબંધ બંધા્યો. 
રામનારા્યણ વિશ્વના્ પાઠક અનરે રવસકલાલ છો. પરીખના સૂચન્ી જ 
બાપુલાલરે ‘રાઈનો પિ્મત’ ભજિરેલું. ત્યાર પછીના દસકામાં બીર્ બરે સમ્્મ 
કવિઓ ‘કાનત’ અનરે બળિંતરા્ય ઠાકોરનાં નાટકો પ્રવસદ્ધ ્ ્યાં. ‘કાનત’ની નજર 
વ્યિસા્યી નાટક તરફ હતી. પરંતુ બળિંતરા્યરે તરેમના ‘ઊગતી જિાની’ નામના 
નાટકમાં િાસતિલવક્ષતા અનરે આધુવનકતા તરફનું પ્રગવતશીલ િલણ દશા્મિરેલું. 
મૂંગી કફલમો બોલતી ્ ઈ ત્યાર બાદ, એટલરે કરે લગભગ 1930–40ની આસપાસ 
આ રંગભૂવમમાં વનણા્મ્યક ઓટ આિિાની શરૂઆત ્ઈ. નાટકમાં કરેિળ નફા-
ખોરીનાં તતિો રૂસી ગ્યાં. લરેખક-કદગદશ્મક કરતાં કંપનીના માવલકોનું જોર િધી 
ગ્યું. પકરણામરે નાટકોનું સતિ હણાિા લાગ્યું. ધીમરે ધીમરે મંડળીઓ બંધ પડિા 
લાગી. કલાકારોમાં્ી કરેટલાક ચલવચત્ર તરફ િળી ગ્યા તો કરેટલાક બરેકાર ્ઈ 
ગ્યા. અનરે આમ આઝાદી આિતાં સુધીમાં ગત સૈકાની ગુજરાતી વ્યાિસાવ્યક 
રંગભૂવમના એક લાંબા ભવ્ય ્યુગ પર પડદો પડી ગ્યો. 
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2. નવી િંગભૂશ્મ (1920રી 1950)

જૂની રંગભૂવમમાં નાટકી્ય સંિાદો અનરે અવભન્યની અવતશ્યતા, રણી 
િાર તદ્ન અસંગત એિું ફુવિડ કૉવમક, અવતલાગણીશીલતા, કાવ્યતતિવિહોણાં 
ગા્યનો, િનસમૉર મરેળિિાની બરેહૂદી તરકીબો િગરેરરે  પ્રવત ધીમરે ધીમરે નિા 
જમાનાના વશવક્ષત સંસકારી િગ્મની રુવચ ઓસરિા માંડી. સમાજમાં હર ક્ષરેત્રરે 
િધી રહરેલ વશક્ષણ, જીિન પ્રત્યરેનો ઉદાર દૃવષ્કોણ, પાકરિાકરક સંબંધોનાં 
બદલાતાં સમીકરણો, લોકોની રહરેણીકરણી પરની પાચિાત્ય અસરો, નારી-
-સનમાન અનરે નારી-સમાનતાનું સર્્મઈ રહરેલું િાતાિરણ અનરે બદલાતાં 
સામાવજક મૂલ્યોએ નિી તરાહનાં નાટ્યલરેખનની માંગ ઊભી કરી. ગઈ સદીમાં 
્યુરોપમાં ઇબસન જ રેિાનરે હા્રે સફળ વસવદ્ધનરે પામરેલાં સમસ્યાપ્રધાન િાસતિદશથી 
ગદ્નાટકોએ ત્ા તરે પછી વિકસરેલા એકાંકી નાટ્યપ્રકારરે  આપણા ્યુિાન 
સાહવસક લરેખકો તરેમજ અિરેતન કલાકારોનરે આકષ્યા્મ. સામરે પ્રરેક્ષકો પણ નાટકનાં 
ક્ાિસતુ અનરે ભજિણી સંદભવે સાંપ્રત િાસતવિકતાનરે આિકારિા તૈ્યાર હતા. 

મુનશી અનરે ચંદ્રિદનનું મુંબઈની અિરેતન રંગભૂવમ પર આગમન ્્યું 
ત્યારરે  સાકહત્યતતિ ધરાિતાં તરેમજ પ્રસ્ાવપત પરંપરા્ી હટીનરે લખા્યરેલાં નિી 
શૈલીનાં નાટકો રંગભૂવમ પર કરિા ઇચછતા ્યુિાકલાકારોનરે સુલભ ્્યાં અનરે 
એ સા્રે જ નિી રંગભૂવમનો આરંભ ્્યો તરેમ કહી શકા્ય. મુનશીએ ડમૂા, 
હુગો, ઇબસન, શૉ િગરેરરેના સજ ્મન્ી પ્રરેરાઈનરે િાસતિદશ્મન અનરે રંગદવશ્મતાનાં 
તતિોનરે ગુજરાતી નાટકમાં ઉતા્યાાં. તરેમનાં નાટકોમાં ધસમસતો કા્ય્મિરેગ, જીિંત 
પાત્રવનરૂપણ, ચોટદાર સંિાદો, આંતરમનનરે આલરેખતાં તીવ્ર મં્નો, સંરષ્મ, 
પરાકાષ્ઠા િગરેરરે  આગિાં લક્ષણો છરે. મુનશીએ સામાવજક, ઐવતહાવસક અનરે 
પૌરાવણક પ્રકારનાં નાટકો લખ્યાં છરે. એમનાં સામાવજક નાટકોનું મુખ્ય પ્ર્યોજન 
મહદ્ અંશરે વ્યંગ-કટાક્ષ  સા્રે સમાજનાં અવનષ્ો પર પ્રકાશ ફેંકિાનું છરે. ‘િા-
િાશરેઠનું સિાતંત્ર્ય’, ‘બરે ખરાબ જણ’, ‘બ્હ્ચ્યા્મશ્મ’ અનરે ‘કાકાની શશી’ 
તરેમનાં નીિડરેલાં પ્રહસનો છરે. મુનશીના દરરેક પ્રહસનમાં મોટાભાગરે વ્યવ્તસિા-
તંત્ર્ય અનરે સામાવજક રૂકઢ િચચરેનો સંરષ્મ છરે. પહરેલાંના લરેખકોની સરખામણીમાં 
મુનશીનાં પાત્રોમાં સમાધાનની નહીં, વિદ્રોહની દૃવષ્ છરે. ‘બરે ખરાબ જણ’ની 
પ્રસતાિના રૂપરે મુનશી લખરે છરે કરે ‘‘સામાવજક નીવતઓના ઠરેકરેદારોનરે આરાત 
આપિા તરેણરે આ વત્રઅંકી નાટક લખ્યું છરે!’’ એમાં કન્યાવિરિ્યના પ્રશ્ સંદભવે 
સ્ત્રીસિાતંત્ર્ય પર ભાર મૂ્્યો છરે. 1927માં લખા્યરેલ ‘આજ્ાંકકત’માં કુટુબં અનરે 
સમાજમાં સ્ત્રી પ્રત્યરે કરેિી તુચછતાભરી દૃવષ્ પ્રિત્મતી હતી તરેનો અણસાર મળરે 
છરે. ‘બ્હ્ચ્યા્મશ્મ’ કરેટલાક દંભી ગાંધીિાદીઓનરે મનમાં રાખીનરે લખા્યરેલું હા-
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સ્ય-વ્યંગપ્રધાન નાટક છરે. શ્ી રા. વિ. પાઠકરે ‘બ્હ્ચા્યા્મશ્મ’નરે ફારસના શ્રેષ્ઠ 
નમૂના તરીકરે વબરદાિરેલું. બ્હ્ચ્ય્મનું વ્રત લરેિાનરે નામરે ્ તી વિડબંના પર મુનશીએ 
આ પ્રહસનમાં જોરદાર પ્રહારો ક્યા્મ. એિી જ રીતરે િીસમી સદીમાં સિતંત્રતા 
અનરે સમાનતાના નામરે સિચછદં બનતી ્યુિાન સ્ત્રીઓની સમસ્યાનરે રજૂ કરિા 
મુનશીએ 1929માં ‘કાકાની શશી’ લખ્યું. તરેમનાં આ પ્રકારનાં નાટકો સામાવજક 
સુધારાના પ્રચારક બની રહરેિાનરે બદલરે સુગ્વ્ત નાટ્યકલાનાં ઉચચ ધોરણોનરે 
વસદ્ધ કરરે  છરે.

એિા જ બીર્ સમ્્મ નાટ્યકાર હતા ચંદ્રિદન મહરેતા. મુનશીની તુલનાએ 
ચંદ્રિદન તો સિ્યં તખતાના અનુભિી નટ અનરે કદગદશ્મક હતા. ચંદ્રિદનનરે માત્ર 
નાટક લખિામાં રસ નહોતો. એ નાટક ર્યાં સુધી તખતા પર ભજિા્ય નહીં ત્યાં 
સુધી એનરે મન તરેની કોઈ કકંમત નહોતી. કાળજીપૂિ્મકની નાટ્યગૂં્ણી; કલપના-
શીલ ક્ાવિસતાર; સપષ્ અનરે ચોટદાર વિષ્યિસતુ અનરે અનોખું ભાષાકમ્મ 
ચંદ્રિદનનાં નાટકોનરે સફળ બનાિિામાં કારણભૂત નીિડરે છરે. ઉદાહરણ રૂપરે 
તરેમનું પહરેલું  નાટક ‘અખો’ પરંપરાગત ચીલો ચાતરિાના ઉદ્ રેશ્ી લખા્યરેલું 
નાટક છરે. સડી ગ્યરેલી અનરે નકામી ્ઈ ગ્યરેલી જૂની રંગભૂવમનો નાશ કરિાનો 
આરિોશ તરેમાં પડરા્ય છરે. ‘આગગાડી’ િળી સાિ નિી જ તરરેહનું નાટક છરે. 
પાત્રો બધાં જ સામાન્ય ગરીબ મજૂર િગ્મનાં અનરે આમ જુઓ તો કોઈ ના્યક 
નહીં. રરેલિરેમાં તરે કાળરે પ્રિત્મતા ર્ત ર્તના ભરેદભાિ નાટકનરે કરુણ અનરે િા-
સતિલક્ષી રૂપ આપરે છરે. ‘નાગાબાિા’ નામના નાટકમાં લરેખક વભખારીિગ્મની 
એક અજ્ાત સૃવષ્નરે આપણી સામરે ખુલી કરરે  છરે. પૈસાદારો વભખારીઓનો કરેિી 
રીતરે દુરુપ્યોગ કરરે  છરે તરેનો િાસતવિક વચતાર આ્પ્યો છરે. ‘ધરાગુજ ્મરી’ ચંદ્રિદ-
નનું એક મહતિાકાંક્ષી સજ ્મન છરે. રંગભૂવમનો આદશ્મ કરેિો હોઈ શકરે તરેની પકર-
કલપનાનરે ચંદ્રિદનરે પ્રવતભા, પુરુષા્્મ અનરે સંશોધન્ી ‘ધરાગુજ ્મરી’માં સાકાર 
કરી છરે. ‘પરમ માહરેશ્વર’માં દશાનન રાિણ પ્રચવલત અ્્મમાં રાક્ષસ નહીં પણ 
િરેદો અનરે સંગીતકલા, વત્રકાળ જ્ાતા દશા્મિા્યો છરે જ રે પોતાનો મોક્ષ પામિા 
શ્ીરામ સામરે ખુલી છાતીએ લડરે છરે. ‘મંૂગી સ્ત્રી’ એક સફળ રૂપાંતર છરે. ્ ્યારરે્ય 
કાલગ્સત ન ્ા્ય તરેિું આ ફારસ છરે. સાત્ર્મના ‘No Exit’નું પણ તરેમણરે ‘કરોવળ-
્યાનું ર્ળું’ નામરે સશ્ત રૂપાંતર ક્યુાં છરે. ટૂકંમાં સાર એટલો જ કરે ચંદ્રિદનનાં 
નાટકો બીબાંઢાળ ન્ી. તરેમનાં બધાં નાટકોના રાટ નોખા. વિષ્યોનું િૈવિધ્ય પણ 
અપરંપાર. તરેઓ જીિનમાં્ી, અનુભિોમાં્ી, ઇવતહાસમાં્ી અનરે વિદરેશી કૃવત-
ઓમાં્ી નાટકની િસતુ લઈ આિરે છરે. તરેમનાં નાટકોનું પ્રધાનલક્ષણ ‘અવભનરે્ય-
તા’ છરે. મુનશીની જ રેમ ચંદ્રિદનનું ગદ્ પણ બરેનમૂન છરે. તરેમની િૈવિધ્યમ્ય 
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પાત્રોની સંકુલ ભાિસૃવષ્ તખતા પર માણી શકા્ય તરેિી છરે.

આ બંનરે વસદ્ધહસત લરેખકોએ પ્રહસન તરેમજ કરુણાનત બંનરે પ્રકારનાં નાટકો 
લખ્યાં. મુનશી અનરે ચંદ્રિદનનાં નાટકોએ નાટ્યાતમક અસર ઉતપન્ કરિા 
િાસતવિક અનરે સિાભાવિક રંગત જમાિરે તરેિું ગદ્ વિકસાવ્યું. સમકાલીન વિષ્યો 
અનરે સં્યવમત અવભવ્યવ્ત આ નિાં નાટકનાં લક્ષણો હતાં. આ બંનરે લરેખકોનરે 
કારણરે રંગભૂવમ પર નિો ્યુગ અિત્યયો હો્ય તરેિું લાગ્યું. સાકહત્ય અનરે રંગભૂવમ 
િચચરેનું અંતર રટાડી આપિામાં આ લરેખકોનો બહુ મોટો ફાળો હતો. (અલબતિ 
અહીં એક િાત નોંધિી રટરે કરે વ્યિસા્યી રંગભૂવમએ આ બંનરે લરેખકોની લગભગ 
એક પણ કૃવત તરે કાળરે ભજિી નહોતી!)

બીજી બાજુ અમદાિાદમાં આ જ પ્રકારનું નરેતૃતિ જ્યંવત દલાલરે સંભાળું. 
તરેમણરે ‘જિવનકા’, ‘પ્રિરેશ બીજો’, ‘પ્રિરેશ ત્રીજો’ અનરે ‘પ્રિરેશ ચો્ો’ નામરે રણા 
એકાંકીસંગ્હો પ્રવસદ્ધ કરી કૉલરેજમાં ભણતા વશવક્ષત કરેળિા્યરેલા ્યુિાકલાકારો-
નરે નાટક ભજિિા ્યોગ્ય સામગ્ી પૂરી પાડી. ‘અિતરણ’ તરેમનું િરિોવ્તસભર 
વત્રઅંકી નાટક છરે. તરેમાં એક ગભ્મસ્ વશશુ દંભ, અનીવત અનરે અત્યાચાર્ી 
ભરપૂર એિા જગતમાં અિતરિાનો ઇનકાર કરરે  એિી કવલપત િસતુ લરેખકરે 
લીધી છરે. 1930 પછી શરૂ ્્યરેલી વ્યિસા્યી રંગભૂવમની અિદશાની પકરવસ્-
વતમાં ધીમરે ધીમરે અિરેતન રંગભૂવમ િધારરે  સકરિ્ય બનિા લાગી. રરે કડ્યો જ રેિા નિા 
ધિવનમાધ્યમ માટરે ચંદ્રિદનરે ‘રંગભંડાર’, જ્યંવત દલાલરે ‘પ્રિરેશ બીજો’ અનરે 
્યશોધર મહરેતાએ ‘રણછોડલાલ અનરે બીર્ં નાટકો’ નામરે નાટ્યસંગ્હો પ્રવસદ્ધ 
કરી આ ક્ષરેત્રરે ખૂબ સફળતા હાંસલ કરી. અદી મઝ્મબાન અનરે ફીરોઝ આંકટ્યાએ 
પણ પોતાની પારસી બોલીમાં મુંબઈ  રરે કડ્યોનરે રણાં નાટકો લખી આ્પ્યાં. આ 
ઉપરાંત નંદકુમાર પાઠક, દામુભાઈ શુ્લ, ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક, ધનંજ્ય ઠાકર, 
પરમસુખ પંડ્ા અનરે ધીરુબહરેન પટરેલરે પણ કરેટલાંક રસપ્રદ નાટકો આ્પ્યાં.

આ પહરેલાં આરંભા્યરેલી એકાંકી નાટ્યલરેખન-પ્રિૃવતિ એ ગુજરાતી નાટ્ય-
લરેખન-કલાનું એક વનણા્મ્યક િળાંકવબંદુ હતું. કારણ કરે લરુનાટકના વિકસરેલા 
આ નિા સાકહત્યપ્રકારરે  તરે સમ્યના રણા કવિઓ અનરે સાકહત્યકારોનરે રસપૂિ્મક 
નાટક લખિા તરફ િાળા. એકાંકી નાટ્યસિરૂપના પુરસકતા્મ તરીકરે બટભુાઈ 
ઉમરિાકડ્યા, પ્રાણજીિન પાઠક અનરે ્યશિંત પંડ્ા ખૂબ ર્ણીતા ્ ્યા. 1920ના 
ગાળામાં આ લરેખકવત્રપુટીએ રચરેલી શરૂ શરૂની સામાવજક િાસતિદશથી નાટ્ય-
કૃવતઓ મોટા ભાગરે એકાંકી સિરૂપરે જ હતી; પરંતુ ગુજરાતી નાટકનરે ધરાતલ 
પર લાિી તરેનરે આધુવનક બનાિિામાં તરેમનો ફાળો ખૂબ મહત્િનો ગણા્ય છરે. 
બનિાજોગ છરે કરે ઇબસન, ઑસકર િાઇલડ, ગાલસિધથી, શૉ િગરેરરેનાં નાટકોના 
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િાચનનરે પકરણામરે આ લરેખકો મુદ્ાસરનાં િાસતવિક નાટકો લખિા પ્રરેરા્યા હો્ય. 
બટભુાઈએ ‘મતસ્યગંધા અનરે ગાંગરે્ય અનરે બીર્ં નાટકો’ ત્ા ‘માલાદરેિી અનરે 
બીર્ં નાટકો’ નામરે નાટ્યસંગ્હો આ્પ્યા. ્યશિંત પંડ્ાએ 1925માં એકાંકીઓ 
ઉપરાંત ‘પડદા પાછળ’ અનરે ‘અ. સૌ. કુમારી’ નામરે બરે મોટાં નાટકો પણ લખ્યાં. 
પ્રાણજીિન પાઠકરે પણ ‘અનંતા’, ‘અનુપમ અનરે ગૌરી’ અનરે ‘કહમકાનત’ નામની 
નાટ્યકૃવતઓ લખી. તરે કાળરે કૉલરેજમાં ભણતા ્યુિાકલાકારોનરે ઍમરેટર નાટ્યપ્ર-
િૃવતિ કરિા માટરે આકષ્મક સામગ્ી હા્ લાગી. પ્રરેક્ષકોનો રસ જળિાઈ રહરે તરેિાં 
લાંબાં નાટકો લખિાનું બધા લરેખકોનું ગજુ નહોતું એટલરે એકાંકી જ રેિાં લરુના-
ટકો લખિા સૌ કોઈ આકષા્મ્યા.

આ પછીના સમ્યગાળામાં ગુજરાતના બીર્ રણા પ્રવતવષ્ઠત કવિઓ અનરે 
લરેખકોએ એકાંકી તરેમજ દીર્મનાટકો લખિા પર હા્ અજમાવ્યો. જ રેનરે પકરણામરે 
ગુજરાતી રંગમંચનરે શવ્તશાળી િૈવિધ્યપૂણ્મ નાટ્યકૃવતઓ હાંસલ ્ઈ. જ રેમ કરે 
પન્ાલાલ પટરેલરે ‘જમાઈરાજ’, ‘ચાંદો શેં શામળો’, ‘ઢોવલ્યા સાગ સીસમના’ 
અનરે ‘અલડ છોકરી’ જ રેિાં નાટકો લખ્યાં. ચુનીલાલ મકડ્યાએ ‘રંગદા’ સકહત 
ત્રણ એકાંકીસંગ્હો ત્ા ‘શૂન્યશરેષ’, ‘ર્તવતલક’ અનરે રાજકી્ય પ્રહસન 
‘રામલો રોવબનહૂડ‘ જ રેિાં વત્રઅંકી નાટકો આ્પ્યાં. ગુલાબદાસ બ્ોકરરે  
ધનસુખલાલ મહરેતા સા્રે લખરેલ નાટક ‘ધૂમ્રસરેર’ અનરે સિતંત્ર રીતરે ‘ઇવતહાસનું 
એક પાનું’ અનરે ‘રિલંત અવગ્ન’ નામનાં નાટકો લખ્યાં. દુગવેશ શુ્લનાં નાટકોમાં 
‘પૃથિીનાં આંસુ’, ‘હૈ્યરે ભાર’, ‘પલિી પરણી ગઈ’, ‘રૂપરેરંગરે રાણી’ િગરેરરેનો 
સમાિરેશ ્ા્ય છરે. રમણલાલ િ. દરેસાઈએ જૂની-નિી રંગભૂવમનાં સાંકળરૂપ 
એકાંકી ‘શંકકત હૃદ્ય’ તરેમજ અન્ય એકાંકીઓ આ્પ્યાં. આ ઉપરાંત ચુનીલાલ 
મકડ્યાનું ‘મરરેલા જીિ’ (‘મળરેલા જીિ‘ નહીં), પન્ાલાલનું ‘િૈતરણીનરે કાંઠ રે’, 
પુષકર ચંદરિાકરનું ‘વપ્યરનો પડોશી’, ઇનદુલાલ ગાંધીનું ‘પગરખાંનો પાવળ્યો’, 
સુંદરમનો સંગ્હ ‘કાદવિ્યાં’ િગરેરરે  એટલાં જ અગત્યનાં છરે.  ધીરુબહરેન પટરેલનું 
નાટક ‘વિનાશના પં્રે’માં ભાંગતાં જતાં ગામડાં  અનરે કુટુબંનું ગંભીર વચત્ર 
આલરેખિામાં સફળ ્્યાં છરે. 

આિા જ બીર્ એક ખમતીધર સજ ્મક કવિ કૃષણલાલ શ્ીધરાણીએ 
સંખ્યામાં ઓછાં પણ બહુ સુંદર નાટકો આ્પ્યાં. જ રેમાં ‘મોરનાં ઈંડાં’, ‘પીળાં 
પલાશ’, ‘પવમિની’ અનરે ‘િડલો’ ત્ા ‘વપ્યો ગોરી’ નામરે એકાંકીસંગ્હ અગત્ય-
ના છરે. શ્ીધરાણીનું ‘વપ્યો ગોરી’ આજ રે પણ એક ઉમદા નાટક વસદ્ધ ્ઈ શકરે 
તરેિું છરે. તરેમાં ‘નાટકની અંદર નાટક’ની, ઉપરાંત કફલમની માફક ‘ફલૅશબૅક’ની 
તરકીબ િાપરરેલી. નાટકનો ના્યક િત્મમાન અહીં અિા્મચીન ઑ્રેલોની જ રેમ િતવે 
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છરે પણ તરેનાં જીિનની કરુણતા ઑ્રેલો કરતાં અદકી છરે. ઇટાવલ્યન નાટ્યકાર 
વપરાનદૅલોની વદ્ધા  ‘િાસતિ ક્ંુય અનરે ભ્મણા કઈ’ – તરે િાત આમાં ચોટદાર 
રીતરે વ્ય્ત ્ઈ છરે. અહીં આપણરે એક િાત ખાસ નોંધિી જોઈએ કરે આ લરેખકો 
પાસરે્ી આપણનરે ભલરે વત્રઅંકી કરતાં મોટી સંખ્યામાં એકાંકી જ મળાં પરંતુ 
િાસતિદશથી નાટ્યલરેખનની ગુણિતિાની દૃવષ્એ ભારતની અન્ય ભાષાઓનરે 
મુકાબલરે આપણરે ત્યાં િધુ મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતી એકાંકી લખા્યાં એ હકીકત 
આપણનરે ગૌરિનો અનુભિ કરાિરે છરે.

1934–35માં નિલક્ાકાર મનુભાઈ પંચોળી ‘દશ્મકરે’ રાષ્ ્રપ્રરેમનરે લગતાં 
બરે નાટકો ‘અઢારસો સતિાિન’ અનરે ‘જવલ્યાંિાલા’ લખ્યાં. કાચી િ્યરે લખા્યરેલાં 
આ નાટકોમાં દશ્મકની વ્યાપક જીિનદૃવષ્ ચોક્સ જોિા મળરે છરે પણ 20-22 
દૃશ્યો સા્રેની આ કૃવતઓ ભજિિાલા્યક નાટક ન્ી બની શકતી. પરંતુ આ 
પ્રકારના નાટ્યલરેખનનરે કારણરે એ કાળમાં (1930–1942) રાષ્ ્રપ્રરેમ, ત્યાગ અનરે 
બવલદાનનો જ રે પ્રર્કી્ય ઊભરો આવ્યો તરેનરે ક્ામાં િણી લઈનરે પ્રર્નરે ર્ગ્ત 
કરનારાં બીર્ં અનરેક નાટકો લખા્યાં. જ રેમાં શ્ીધરાણીનું ‘ઝબકર્યોત’, ગુલા-
બદાસ બ્ોકરનું ‘ઇવતહાસનું એક પાનું’, વશિકુમાર જોશીનું ‘મુવ્ત પ્રસૂન’ િગરેરરે  
ર્ણીતાં છરે.

રવસકલાલ છો. પરીખરે ‘રૂવપ્યાનું ઝાડ’ નામરે નાટક લખરેલું. આ ઉપરાંત 
સંસકૃત નાટકો ‘મૃચછકકટક’ અનરે ‘દકરદ્રચારુદતિ’નો આધાર લઈનરે રાજકી્ય 
ભૂવમકા પરનું એક સાિ નિું મૌવલક નાટક ‘શવિ્મલક’ લખરેલું જ રે રણાં િષયો બાદ 
તખતા પર જશિંત ઠાકરરે  ભજિરેલું. તરેમાં રમાતા રાજકી્ય આટાપાટાનરે િત્મમાન 
પકરવસ્વતના સંદભ્મમાં સારી રીતરે મૂલિી શકા્ય તરેમ છરે. કવિશ્ી ઉમાશંકર 
જોશીએ ‘સાપના ભારા’ અનરે ‘શહીદ’ નામરે બરે સંગ્હો લખ્યા. ર્યાં સુધી િા-
સતિિાદનરે લાગુ પડરે છરે ત્યાં સુધી આ પ્રકાર િધુમાં િધુ પ્રભાિક ઢબરે ઉમાશંક-
રનાં ઉપરાંત બીર્ કરેટલાક લરેખકોનાં એકાંકીઓમાં સાકાર ્તો લાગ્યો. ગામ-
ડાંઓમાં ચાલતું સ્ત્રીઓ તરેમજ નબળી ર્વતઓનું શોષણ અનરે સામાવજક 
અન્યા્યનરે ઉર્ગર કરતાં િાસતિદશથી નાટકોએ સિરાજના આગમન પૂિવે 
પ્રર્માં એક નિી હિા ઊભી કરી. આ નાટકોમાં ગ્ામપકરિરેશનરે અનુકૂળ 
સાધારણ પાત્રો, ગામડાનો અસલ પકરિરેશ અનરે તરેમની પ્રાંત પ્રમાણરેની ગામઠી 
બોલી વિશરેષ ધ્યાન ખેંચરે છરે. આપણાં સૌનાં મનમાં ગામડાંઓની એક આદશ્મ 
છબી રહરેલી છરે. ત્યાંનું સાદું જીિન, ભોળા ગ્ામજનો, સંપ અનરે ભવ્તનું િાતા-
િરણ િગરેરરે  વિશરે આપણરે િષયો્ી સાંભળતા આવ્યા છીએ; પરંતુ આ નાટકો 
આપણાં ગામડાંની િરિી  અણગમતી િાસતવિકતા ઉરાડી કરરે  છરે. ત્યાં દરરેક 
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ખૂણરે ઉકરડા અનરે ગંદકી છરે, નાતર્તના ભરેદો છરે, દવલતો અનરે સ્ત્રીઓનું પાર 
વિનાનું શોષણ છરે, પુરુષિગ્મમાં ઊંડુ ંસામંતશાહી માનસ છરે. આિાં નાટકોમાં 
કવિ ઉમાશંકરના ‘હિરેલી’ તરેમજ ‘સાપના ભારા’ નામના સંગ્હમાં આિતાં 
લગભગ તમામ નાટકો – ‘સાપના ભારા’, ‘કડલાં’, ‘શલ્યા’, ‘ઢરેડના ઢરેડ ભંગી’, 
‘ગાજરની વપપૂડી’ ઉપરાંત ‘પડરા’, ‘બારણરે ટકોરા’ િગરેરરે  ધ્યાન ખેંચરે છરે. 

ઝોલાની જ રેમ સમાજની િરિી િાસતવિકતાનરે કહંમતભરેર ઉરાડી પાડિામાં 
નાટ્યમાધ્યમનો ઉપ્યોગ કરિા બાબતરે શ્ી ઉમાશંકરરે  ‘સાપના ભારા’ સંગ્હની 
પ્રસતાિનામાં જ રે લખરેલું તરે િાસતિિાદી નાટ્યલરેખનના સંદભવે રણં સૂચક છરે. 
તરેમણરે લખરેલું કરે ‘‘આ નાટકની સૃવષ્ જોઈનરે લરેખકનરે કોઈ દોષદરેખો કરે અવનષ્-
વચંતક (cynic) ન ગણરે તરેિી વિનંતી કરંુ છુ.ં વજદંગી સૌનરે જૂજિા રૂપરે જોિા મળરે 
છરે. લરેખકનરે જ રેિી જોિા મળી તરેિી તરેણરે સહાનુભૂવત રાખીનરે રજૂ કરી છરે’’. આિી 
જ રીતરે આ સંગ્હ વિશરે રા. વિ. પાઠકરે પણ લખરેલું કરે ‘‘આ નાટકોમાં વનરૂપણ 
દુ:ખ અનરે વનરાશાનું છરે, પણ લરેખકની દૃવષ્ આશાપ્રદ છરે. રવસક િગ્મ િધતો 
ર્્ય છરે તરેમ તરેમ ખોટા લાગણીિરેડા્ી ન રીઝતાં (કટ ુઅનરે કઠોર પરંતુ) સાચી 
િસતુનું વનરૂપણ માગતો ર્્ય છરે’’. આ નાટકોનો પ્રભાિ ર્ણ્યા બાદ ઉમાશંક-
રની કલમરે આપણનરે પૂરા કદનાં નાટકો નહીં મળાંનો ખરેદ અનુભિા્ય છરે. 
એકાંકી જ રેિા લરુસિરૂપમાં તરેમણરે જ રે ચમતકૃવત દરેખાડી છરે તરે જોતાં ચોક્સ 
મનમાં ્ઈ આિરે કરે તરેમણરે દીર્મનાટકો લખ્યાં હોત તો ગ્ામજીિનની િાસતવિક-
તાનરે ઉર્ગર કરતાં કરેટલાં ચોટદાર નાટકો આપણનરે મળાં હોત !

અહીં એક િાત ખાસ નોંધિી પડરે કરે બધાં નાટકો્ી ગુજરાતી નાટ્યસા-
કહત્ય સમૃદ્ધ ચોક્સ ્્યું, પરંતુ આમાંનાં ભાગ્યરે જ કોઈ નાટકો વ્યાિસાવ્યક 
નાટક તરીકરેનું સ્ાન પામી શ્્યાં. નાટકની સાકહવત્યક ગુણિતિાનરે આપણરે ગમરે 
તરેટલી વબરદાિીએ પરંતુ એક હકીકત આપણરે સિીકારિી પડરે કરે ર્યાં સુધી કોઈ 
નાટક તખતા પર ન ભજિા્ય અનરે ર્યાં સુધી મોટી સંખ્યામાં પ્રરેક્ષકો તરેનરે જુએ 
અનરે માણરે નહીં ત્યાં સુધી એ નાટકો પુસતકનાં બરે પૂઠાં િચચરે કરેદ જ રહી ર્્ય. 
આમ ઉપરો્ત ્યાદીમાંનાં ભાગ્યરે જ કોઈ નાટકનરે વ્યાિસાવ્યક નાટકમંડળીએ 
હા્માં લીધાં. આ દુભા્મગ્ય નાટ્યલરેખકોનું ગણિું કરે ગુજરાતી રંગભૂવમનું, તરે 
નાટક અનરે સાકહત્યના સજ ્મકવમત્રો િચચરે કા્યમ ચાલતી ચચા્મનો મુદ્ો રહો છરે. 

3. આધુશ્નક િંગભૂશ્મ (1950રી 1970)

આધુવનક નાટકનો પ્રારંભ લગભગ આઝાદી પછીનાં િષયોમાં ્્યરેલો 
ગણા્ય. 1945માં શરૂ ્્યરેલી ‘ઇ્પટા’ જ રેિી સાંસકૃવતક ચળિળરે ભારતની બીજી 
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ભાષાઓની જ રેમ ગુજરાતી નાટ્યકલા ઉપર પણ પ્રભાિ પા્્યયો. આ ગાળા 
દરવમ્યાન નિા અનરે જૂના નાટ્યસજ ્મકોની કલમ ્ ોડાંક િષયો સુધી સમાંતર રીતરે 
ચાલી. તરે સમ્યરે પ્રાગજી ડોસા, મૂળરાજ રાજડા અનરે િજુભાઈ ટાંક જ રેિા લરેખકો 
હજુ્ય પરંપરાગત ઢાંચામાં રહીનરે વ્યિસા્યી રંગભૂવમ માટરે લોકરંજક નાટકો 
લખતા હતા અનરે એ જ સમ્યરે પ્રબોધ જોશી જ રેિા લરેખકરે મુંબઈના ્યુિાન કલા-
કારોનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે ‘પતિાંની જોડ’ અનરે ‘કદમ વમલાકરે ચલો’ જ રેિાં અત્યંત 
સફળ વત્રઅંકી નાટકો લખરેલાં. ‘પતિાંની જોડ’ એક સફળ પ્રહસન હતું જ રેના 
સેંકડો પ્ર્યોગો ્્યરેલા. પ્રબોધ જોશીએ તરે કાળરે કૉલરેજમાં ભજિી શકા્ય તરેિાં 
નિા જમાનાનાં એકાંકી-પ્રહસનો લખી આપરેલાં જ રે ગુજરાતના દરરેક શહરેરની 
કૉલરેજોમાં િષયો સુધી હોંશરે હોંશરે ભજિાતાં રહરેલાં. એિી જ રીતરે તારક મહરેતાનું 
વિખ્યાત પ્રહસન ‘દુવન્યાનરે ઊંધાં ચશમાં’ પણ વ્યાિસાવ્યક દૃવષ્એ ખૂબ સફળ 
નીિડરેલું.  દરરેક વ્યવ્ત સામરેની વ્યવ્તના મનના વિચારો પકડી પાડરે તો 
માણસમાં જૂઠ અનરે દંભ રટરે એિી ટકોર સા્રે આ નાટકમાં પ્રરેક્ષકોનરે મઝા પડરે 
એિા અનરેક ગમમતગોટાળા ચાલતા રહરે છરે.

ગુજરાતમાં આધુવનક નાટકના વિકાસની સા્રે સા્રે એ કાળરે ગુજરાતી 
લોકનાટ્ય અનરે લોકકલાનરે ર્ળિી રાખિાનું પણ એક મોટુ ંસાંસકૃવતક આંદોલન 
આરંભા્યરેલું. દરેશમાં ગુજરાતી નાટકનરે એક પોતીકી ઓળખ મળરે એ હરેતુ્ી 
કરેટલાક નાટ્યકારોએ આિાં લોકનાટ્યતત્િોનરે િણી લરેતાં નાટકો સર્યાાં હતાં. 
કવિ-નાટ્યકાર શ્ી રામજી િાવણ્યાએ લોકશૈલી પર આધાકરત ‘ધન્ય સૌરાષ્ ્ર 
ધરણી’, ‘િસુંધરાનાં િહાલાં-દિલાં’ અનરે ‘મોતી િરેરાણાં ચોકમાં’ જ રેિાં તળપદાં 
નાટકો લખ્યાં અનરે ભજવ્યાં. આઈ.એન.ટી.ના મનસુખ જોશીએ ‘જ રેસલ તોરલ’ 
અનરે ‘ઊંચો ગઢ વગરનાર’ ભજવ્યાં. ચંદ્રિદન મહરેતાએ ‘ધરાગુજ ્મરી’, 
‘હોહોવલકા’ અનરે ‘અખો’ જ રેિાં નાટકો સર્યાાં. ગુજરાતના સાક્ષરિ્ય્મ શ્ી 
રવસકલાલ છો. પરીખરે પ્રાચીન લોકગરબાનો આધાર લઈનરે ભિાઈ તરેમજ લો-
કનાટ્યનાં અન્ય તત્િોનરે મૌવલકપણરે પ્ર્યોજીનરે 1955માં ‘મરેનાં ગુજ ્મરી’ રચ્યું 
જ રેની ક્ામાં પરંપરાગત શરણરે જતી સ્ત્રીનરે સ્ાનરે બહાદુરી્ી સિમાન માટરે 
લડતી અનરે સામાવજક અન્યા્યનો કહંમતભરેર સામનો કરતી બળકટ સ્ત્રીનું 
ચકરત્ર વનમા્મણ કરરેલું. આ નાટકમાં જ્યશંકર ‘સુંદરી’ અનરે દીના પાઠકરે મહતિ-
પૂણ્મ ્યોગદાન આપરેલું અનરે તમામ િગ્મના પ્રરેક્ષકોમાં તરે ભવ્ય સફળતાનરે િરરેલું. 
શ્ી જ્યંવત પટરેલરે (રંગલો) ભિાઈનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે ‘રંગીલો રાર્’ અનરે ‘નરેતા-
-અવભનરેતા’ જ રેિાં સફળ નાટકો લખરેલાં.

આ ઉપરાંત નિલક્ાકાર, નટ, કદગદશ્મક અનરે નાટ્યલરેખક વશિકુમાર 
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જોશીએ પણ મોટી સંખ્યામાં એકાંકી અનરે વત્રઅંકી નાટકો લખરેલાં જ રેમાં ‘પાંખ 
વિનાનાં પારરેિાં’ જ રેિો એકાંકીસંગ્હ અનરે ‘સુમંગલા’, ‘સુિણ્મરરેખા’, ‘એકનરે 
ટકોરરે ’, ‘કૃવતિિાસ’, ‘સંવધકાળ’ િગરેરરે  વત્રઅંકી અગત્યનાં ગણી શકા્ય. તરેમનાં 
નાટકોમાં િરેગ અનરે કરિ્યાતતિનો અભાિ લાગિા્ી તરેમણરે મોટી સંખ્યામાં નાટકો 
આ્પ્યાં છતાં વ્યિસા્યી વનમા્મતાઓ તરેના તરફ ખાસ આકષા્મ્યા નહીં. અલબતિ 
અિરેતન સંસ્ાઓ દ્ારા ્્યરેલી તરેની ભજિણીઓનરે તરેમજ નાટ્યલરેખનનરે 
અકાદમી તરફ્ી અિારનિાર પાકરતોવષકો મળતાં રહરેલાં. 1950 પછી કરેટલીક 
પ્રખ્યાત નિલક્ાઓનાં નાટ્યરૂપાંતરો પણ મુંબઈ –ગુજરાતમાં રજૂ ્્યરેલાં 
જ રેમાં ‘જ્ય સોમના્’ (મુનશી), ‘પૂવણ્મમા’ તરેમજ ‘ભારરેલો અવગ્ન’ (ર. િ. 
દરેસાઈ), ‘અલાબરેલી’ (ગુણિંતરા્ય આચા્ય્મ), ‘ઝરેર તો પીધાં ર્ણી ર્ણી’ 
(‘દશ્મક’), ‘શરેતલનરે કાંઠ રે’ અનરે ‘િરેવિશાળ’ (ઝિરેરચંદ મરેરાણી), ‘મળરેલા જીિ’ 
અનરે ‘િળામણાં’ (પન્ાલાલ પટરેલ) િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. 

વસતિરેરના દા્યકા્ી પ્રિીણ જોશી, કાંવત મકડ્યા, અરવિંદ ઠક્ર, ચંદ્રકાનત 
ઠક્ર, શૈલરેશ દિરે, જગદીશ શાહ, લાલુ શાહ, વિજ્ય દતિ િગરેરરે  રિમશ: નાટ્ય-
ક્ષરેત્રરે પ્રિરેશ્યા. એકદમ  મૉડન્મ દૃવષ્કોણ ધરાિતા આ કદગદશ્મકોનરે ગુજરાતી 
મૌવલક નાટકોમાં, લોકનાટ્યોમાં કરે ગુજરાતી નિલક્ાઓમાં કોઈ ખાસ રસ 
હતો નહીં. 1950 બાદ શહરેરનો પ્રરેક્ષક તરેમના મતરે રણો બધો બદલાઈ ગ્યરેલો. 
મનોરંજન માટરેની તરેમની માંગ પણ ધરખમ રીતરે બદલાઈ ચૂકરેલી. રંગભૂવમનું 
આવ્્મક ગવણત પણ બદલાઈ ગ્યરેલું. આમાંના કરેટલાક કદગદશ્મકોએ લંડન અનરે 
બ્ૉડિરેમાં હીટ નીિડરેલાં ફારસ, વમસટરી અનરે રોમૅવનટક નાટકો િાંચરેલાં અનરે 
કરેટલાકરે રૂબરૂમાં જો્યરેલાં. તરેઓ મુંબઈમાં બરેઠાં બરેઠાં સતત વિદરેશમાં ભજિાતાં 
લરેટરેસટ નાટકો અનરે પ્રકાવશત ્તી બરેસટસરેલર િાતા્મઓની ખોજ ચલાવ્યા કરતા. 
મુંબઈમાં વિકસી રહરેલ નિા સુખીસંપન્ પ્રરેક્ષકિગ્મનરે અનુકૂળ આિરે તરેિી ‘એનટ-
રટરેઇનમરેનટ રરે વસપી’ તૈ્યાર કરિી એ તરેમની પ્રા્વમકતા હતી. નાટક મૌવલક 
ગુજરાતી જ જોઈએ એિું કોઈ સુકફ્યાણં િળગણ તરેમનરે નહોતું. ર્યાં્ી મળરે 
ત્યાં્ી મજબૂત વ્યાિસાવ્યક નાટક બનરે એ માટરેની રોચક સામગ્ી તરેઓ ખોળી 
કાઢતા અનરે ભાષાંતરકારો તરેઓ માંગરે તરે રીતરે તરેનરે સ્ાવનક રૂપરંગમાં ઢાળી 
આપતા. વિદરેશની સા્રે સા્રે મુંબઈનો મરાઠી તખતો એક બીજો માતબર સ્ોત 
હતો ર્યાં્ી આ વનમા્મતા-કદગદશ્મકોનરે ફારસ તરેમજ લાગણીપોચાં મરેલોડ્રામા 
મળી રહરેતાં. એ િખતનાં એકલદોકલ મૌવલક ગુજરાતી નાટકો વસિા્ય આ 
બધા કદગદશ્મકો વિદરેશી નાટકો ઉપરાંત મરાઠી, બંગાળી િગરેરરે  ભાષામાં લખાતાં 
લોકવપ્ર્ય નાટકોનાં ભાષાંતર-રૂપાંતર ભજિતા રહા.
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4. પ્ાષ્યોશ્ગક િંગભૂશ્મ (1970રી આજ સુધી)

આ પ્રકારનરે તમરે પ્રા્યોવગક ગણો, કલપનાશીલ ગણો, કલાતમક ગણો કરે 
એકદંરરે  ચીલાચાલુ પ્રિાહ્ી હટીનરે લખાતાં નરે ભજિાતાં નાટકો ગણો. આમ તો, 
60ના દા્યકાના આરંભમાં મુંબઈનાં ધંધાદારી નાટકોના વિષચરિમાં ફસાતાં 
પહરેલાં પ્રિીણ જોશી જ રેિા ્યુિાન કાબરેલ કદગદશ્મકરે ‘માણસ નામરે કારાગાર’ 
(Twelve Angry Men), ‘કોઈનો લાડકિા્યો’(All My Sons), ‘કુમાર 
અસંભિમ્’ (વચરકુમારસભા) અનરે ‘એિમ્ ઇનદ્રવજત’ જ રેિાં વિચારશીલ નાટકો 
ભજિિાની કહંમત કરરેલી. પરંતુ આગલી પૂરી એક સદી્ી વ્યાિસાવ્યક રંગભૂ-
વમની જડો એકદમ મજબૂત બની ગ્યરેલી. એ પરંપરા અનરે અપરેક્ષાનરે તોડિી 
અશ્્ય તો નહીં પણ બહુ કકઠન હતી. એટલરે મુંબઈમાં નાટ્યક્ષરેત્રરે પ્રારંવભક 
પગલાં માંડનાર હર કોઈ કલાકારનરે આિતાંની સા્રે જ સમર્ઈ જતું કરે ‘‘પ્રરે-
ક્ષકોમાં ચાલરે તરે જ સાચું નાટક’’.

આમ પ્રિીણ જોશી, ચંદ્રકાંત ઠક્ર કરે અરવિંદ ઠક્ર જ રેિા સાહવસક 
કદગદશ્મકોનરે ટરેકો આપનાર વનમા્મતાઓ ચીલા્ી હટીનરે ્્યરેલા આ પ્ર્યોગો 
સામરેના પ્રરેક્ષકોના ઠડંા પ્રવતભાિનરે લાંબો સમ્ય જીરિી ન શ્્યા અનરે ્ોડાં જ 
િષયોમાં ધંધાદારી માળખામાં ગોઠિાઈ જઈનરે ભરપૂર લોકરંજન કરાિરે અનરે 
મોટો નફો રળી આપરે તરેિાં ભાષાંતર, રૂપાંતર કરે સંપાકદત કરરેલાં નાટકો તરફ 
િળી ગ્યા. (અલબતિ નાટકોની ચીિટભરી પસંદગી અનરે ઉતકૃષ્ ભજિણી 
બાબતરે આ કદગદશ્મકોએ તરેમની અસાધારણ ગુણિતિા અકબંધ ર્ળિી રાખી.) 
આનરે પકરણામરે ધંધાદારી ગુજરાતી રંગભૂવમ સમૃદ્ધ તો અિશ્ય ્ ઈ પણ મૌવલક 
ગુજરાતી નાટ્યલરેખનનો વિકાસ ્ંભી ગ્યો. અમદાિાદ-િડોદરાની જ રેમ પ્રા્યો-
વગક સતરરે  ્તા ગંભીર પ્ર્યતનો પણ મુંબઈમાં જોિા ન મળા. તારક મહરેતા, 
જ્યંત પારરેખ, પ્રિીણ સોલંકી, અવનલ મહરેતા, મધુ રા્ય, વસતાંશુ ્યશચિંદ્ર, વચનુ 
મોદી, ઉતિમ ગડા, વમકહર ભુતા, વિહંગ મહરેતા િગરેરરે  સમ્્મ લરેખકોની કલમનો 
ઉપ્યોગ વનમા્મતાઓ દ્ારા અિારનિાર રૂપાંતરો કરિા પૂરતો  જ ્ ્યો. ‘કુમારની 
અગાશી’, ‘પીળું ગુલાબ’, ‘લાલની રાણી’ કરે ‘ચાણ્્ય’ જ રેિાં બરેચાર નાટકો 
વસિા્ય મૌવલક લખા્યરેલાં નાટકોનરે ધંધાદારી કદગદશ્મકોએ ્ ્યારરે્ય હા્ લગાડ્ો 
નહીં. મુંબઈની રંગભૂવમ વ્યાિસાવ્યક ધારાધોરણો મુજબ જ ચાલરે છરે. પ્રરેક્ષકોમાં 
નહીં ચાલરે એિો સંકરેત આપતાં નાટકોનરે ગમરે તરે ભોગરે ભજિિાનો આગ્હ 
રાખિાનું સાહસ કોઈ વ્યવ્ત કરે સંસ્ાનરે પરિડી શકરે તરેમ ન્ી એ પણ એક 
ઠોસ હકીકત છરે.

આની સામરે ર્યારરે  ગુજરાતનાં નાનાંમોટાં શહરેરોમાં અિરેતન ધોરણરે ચાલતી 
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નાટકમંડળીઓએ આ કઠણ લાગતું સાહસ ટાંચાં સાધનો િડરે કરી દરેખાડ્ું. 
’60–’70ના દા્યકાઓ્ી જોઈએ તો તરે કાળના વસવન્યર કલાકારો જશિંત 
ઠાકર, કૈલાસ પંડ્ા, માક્મનડ ભટ્, ્યશિંત કરેળકર િગરેરરેએ મુનશી, મરેરાણી, 
ચંદ્રિદન, ર. છો. પરીખ, વશિકુમાર જોશી, રરુિીર ચૌધરી, બકુલ વત્રપાઠી 
ઉપરાંત શરદબાબુ, ટાગોર, કાવલદાસ, બોધા્યન, શૂદ્રક, વિશાખાદતિ િગરેરરેનાં 
નાટકો ભજવ્યાં. આ ઉપરાંત તરેમણરે પવચિમી નાટ્યકારો શરે્સવપ્યર, ઇબસન, 
લૉકા્મ, વપ્રસટલી, મોવલ્યૅર, સટાઇનબૅક, ગોકથી, બ્રેખત િગરેરરેનરે પણ ભજવ્યાં. આ 
િકરષ્ઠ કદગદશ્મકોએ જ રે ભૂવમ તૈ્યાર કરી તરેના જ ઉપર આગળ જતાં ભરત 
દિરે, વનમરેષ દરેસાઈ, વચનુ મોદી, હસમુખ બારાડી ઉપરાંત િડોદરામાં પી. એસ. 
ચારી, મહરેશ ચંપકલાલ; સૂરતમાં કવપલદરેિ શુ્લ, સોનલ િૈદ્; રાજકોટમાં 
ભરત ્યાવજ્ક િગરેરરેએ પ્ર્યોગશીલ અનરે કલાતમક નાટકો ભજિતાં રહીનરે હરેતુ-
લક્ષી રંગભૂવમનું વનમા્મણ ક્યુાં. 1980 બાદ આ નિી ્યુિા પરેઢીએ અગાઉ જણાિરેલ 
લરેખકોનાં તરેમજ િધુમાં મધુ રા્ય, લાભશંકર, શ્ીકાનત શાહ, વચનુ મોદી, સુભાષ 
શાહ, વસતાંશુ ્યશચિંદ્ર, હસમુખ બારાડી, ઇનદુ પુિાર ઉપરાંત ‘દશ્મક’, સુંદરમ્, 
પન્ાલાલ પટરેલ, રરુિીર ચૌધરી તરેમજ નિી ્યુિા પરેઢીના પરરેશ ના્યક, પ્રિીણ 
પંડ્ા, અવભવજત જોશી, સૌમ્ય જોશી િગરેરરેનાં નાટકો પણ ભજવ્યાં તરેમજ 
કરેટલાં્ય વિખ્યાત દરેશી-વિદરેશી ભાષાંતરો પણ ભજવ્યાં.

ગુજરાતમાં રહીનરે ચીલા્ી હટીનરે પ્ર્યોગશીલ રંગભૂવમ કરિા ઇચછતા 
આ કલાકારો માટરે નાટક વ્યિસા્ય નહોતો, તરેમાં્ી પૈસા કમાિાનો હરેતુ નહોતો, 
એટલરે બહાર્ી કોઈની તરેમના પર જબરદસતી નહોતી. તરેમનરે માટરે નાટક એક 
કલાસિરૂપ હતું, એક શોખ હતો. િળી આ જ ગાળામાં અમદાિાદ અનરે િડો-
દરામાં ઔપચાકરક નાટ્યવશક્ષણનરે કારણરે જુિાવન્યાઓમાં ભરપૂર ઉતસાહ અનરે 
ર્ગૃવતનું િાતાિરણ સર્્મ્યરેલું. એ ઉપરાંત આ શહરેરોના અધ્યાપકો, સાકહત્ય-
કારો અનરે વશક્ષણ-સંસ્ાઓએ પણ આિી નાટ્યપ્રિૃવતિનરે િરેગ આપિામાં તરેમજ 
ઉચચતર કક્ષાનાં નાટકો ભજિિાની પ્રરેરણા આપિામાં આગળ રહીનરે ખૂબ 
મદદ કરરેલી.

એ કાળની ્યુિાન લરેખકપરેઢીની સા્રે સા્રે કરેટલાક િ્યસક સાકહત્યસજ ્મ-
કોએ પણ એ જમાનામાં વિચારશીલ નાટકો આપિામાં મહત્િપૂણ્મ ફાળો 
આ્પ્યો. લબધપ્રવતવષ્ઠત સાકહત્યકાર ‘દશ્મકરે’ મહાભારત પર્ી ‘પકરત્રાણ’, 
નાઝી જમ્મનીના ઇવતહાસ પર્ી ‘અંવતમ અધ્યા્ય’, ‘સોદો’ અનરે ‘હરેલન’, 
ઉપરાંત ટૉલસટૉ્યના વિખરાતા લગ્નજીિન પર્ી ‘ગૃહારણ્ય’, સૉરિરેકટસના 
ખટલા પર આધાકરત ‘લોકોતિર’ અનરે મહાભારતના ક્ાનક ઉપર ‘િસ્ત્રાિરણ’ 
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નામનાં નાટકો લખ્યાં. આ નાટકોની લરેખનશૈલીમાં કદાચ ઝાઝી પ્ર્યોગશીલતા 
નહોતી પણ તરેનો વિશાળ િૈવશ્વક ફલક અનરે તરેનું ઉમદા વિચારિસતુ ધ્યાનાકષ્મક 
હતાં. સાંપ્રત સામાવજક-રાજકી્ય િાતાિરણ પર પ્રભાિ પાડતાં આ નાટકોએ 
ગુજરાતી નાટ્યલરેખનનરે એક વ્યાપક ઐવતહાવસક પકરમાણ અનરે માનિતાલક્ષી 
મૂલ્યોનું અવધષ્ઠાન કરતાં નાટકો આ્પ્યાં. દશ્મકનું ‘પકરત્રાણ’ એ મહાભારત પર 
આધાકરત, સિાતંત્ર્યોતિર ભારતી્ય રંગભૂવમની, વિસરાઈ રહરેલાં જીિનમૂલ્યોનરે 
્યાદ અપાિતી એક સશ્ત નાટ્યકૃવત છરે. ગુજરાતમાં જશિંત ઠાકર અનરે 
પછી્ી માક્મનડ ભટ્ રે તરેની પ્રભાિશાળી રજૂઆતો કરીનરે આ નાટકની મંચી્ય 
ક્ષમતા વસદ્ધ કરી આપી છરે. 

મૌવલક નાટ્યલરેખન તરેમજ ભજિણીક્ષરેત્રરે મુંબઈ કરતાં ગુજરાતમાં િધુ 
નક્ર કામ ્્યું છરે તરેમ બરેશક કહી શકા્ય. ગઈ સદીના ’70ના દા્યકામાં અમ-
દાિાદમાં સુભાષ શાહ અનરે લાભશંકર ઠાકરરે  બરેકરેટ જ રેિા લરેખકોના સાકહત્ય-
માં્ી પ્રરેરણા મરેળિીનરે ઍબસડ્મની નાતનું કહી શકા્ય એિું ‘એક ઉંદર અનરે 
જદુના્’ નામનું નાટક લખ્યું. ‘રરે  મઠ’ નામરે ઓળખાતી કવિ-લરેખક-મંડળીમાં 
આકદલ મનસૂરી, લાભશંકર ઠાકર, મધુ રા્ય, વચનુ મોદી, શ્ીકાનત શાહ િગરેરરે  
સામરેલ હતા. ‘રરે  મઠ’ની ‘આકંઠ સાબરમતી’માં કા્યાપલટ ્ઈ ત્યારરે  આ 
કવિઓની અિારનિાર મળતી બરેઠકોમાં નિી નિી સફુરરેલી કવિતાઓનું પઠન 
્તું. પરંતુ એક સમ્યરે ‘લીલાનાટ્યો’ (improvised plays) પર કામ કરિા 
જતાં આ તમામ કવિઓનરે વ્યિવસ્ત નાટકો લખિા માટરેના સજ ્મનાતમક વિચારો 
સફુ્યા્મ. અનરે તરેના ફલસિરૂપ દરરેક કવિ-લરેખકરે પોતાનો એક એક નાટ્યસંગ્હ 
પ્રવસદ્ધ ક્યયો. તરેમાંનાં તમામ નાટકો ઍબસડ્મ કુળનાં હતાં. તરેમાં વ્યંગ, કટાક્ષ, 
વિનોદ, હાસ્ય, િરિતા, કરુણતા, અસંબદ્ધતા, ચમતકૃવત  બધું જ હતું. પણ સૌ્ી 
િધારરે  નોંધની્ય બાબત એ હતી કરે તરેમાં પરંપરાગત િાતા્મ નહોતી, ્પલૉટ નહોતો, 
પકરવચત પાત્રો નહોતાં, કોઈ ઉપ્યોગી સંદરેશ આપિાનો દાિો નહોતો. એક 
પ્રકારરે  કહીએ તો ચીલાચાલુ, રસાઈ-કટાઈ ગ્યરેલ ગુજરાતી નાટક સામરેનો આ 
એક તોફાની બળિો હતો.

આ નિી શૈલીનાં નાટકોમાં મધુ રા્યનાં નાટકો ‘કોઈ પણ એક ફૂલનું નામ 
બોલો તો’, ‘કુમારની અગાશી’, ઉપરાંત ‘ઝુમરીતલૈ્યા’, ‘ઝરેરિું’ અનરે ‘અશ્વત્ા-
મા’ જ રેિાં એકાંકીઓ ઉપરાંત મૌવલક જ રેિી તાકાત ધરાિતાં રૂપાંતરો ‘સંતુ 
રંગીલી’, ‘ખરેલંદો’ અનરે ‘શરત’; લાભશંકર ઠાકરરે  લખરેલાં લાંબાં નાટકો ‘પીળું 
ગુલાબ’, ‘કાહરે કો્યલ શોર મચા્યરે’, ‘મનસુખલાલ મજીકઠ્યા’ અનરે ઉપરાંત ખરા 
અ્્મમાં કલપનાશીલ એકાંકી કહી શકા્ય એિાં ‘િૃક્ષ’, ‘મરી જિાની મઝા’, 
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‘બા્ ટબમાં માછલી’ િગરેરરે ; વચનુ મોદીનાં ‘નિલશા કહરજી’, ‘અશ્વમરેધ’, 
‘નૈષધરા્ય’, ‘ર્લકા’, ‘ઔરંગઝરેબ’ જ રેિા લાંબા અનરે ‘હુકમ માવલક’ અનરે 
‘કૉલબરેલ’ જ રેિા એકાંકીસંગ્હો ઉપરાંત કુશળ રૂપાંતરો ‘બકરી’, ‘ઢોલીડો’, 
‘શુકદાન’ િગરેરરે . આ પછી િડોદરા-વસ્ત કવિશ્ી વસતાંશુ ્યશચિંદ્રરે લખરેલાં 
નાટકોએ ગુજરાતી નાટ્યસાકહત્યમાં અનરેરી ભાત પાડી. તરેમાં ‘આ માણસ 
મદ્રાસી લાગરે છરે’, ‘અશ્વત્ામા હજુ્ય જીિરે છરે’, ‘ખગ્ાસ’ અનરે ‘કરેમ મકનજી 
્્યાં ચાલ્યા’ જ રેિાં મૌવલક અનરે ‘તોખાર’, ‘િૈશાખી કો્યલ’ અનરે ‘લરેડી લાલ-
કંુિર’ નામરે અત્યંત સફળ રૂપાંતરો ખૂબ અગત્ય ધરાિરે છરે. 

વસતાંશુ ્યશચિંદ્ર નખવશખ પ્ર્યોગશીલ નાટ્યકાર છરે. દરેશવિદરેશનાં 
નાટકોના ઊંડા અભ્યાસરે તરેમજ આપણી પોતાની ભિાઈ-આખ્યાન િગરેરરે  લોક-
પરંપરાના વનકટના પકરચ્યરે વસતાંશુની સજ ્મકદૃવષ્ રડિામાં બહુ મોટો ભાગ 
ભજવ્યો છરે. દરરેક નાટકમાં તરે નિો પ્ર્યોગ કરરે  છરે. નાટક ‘આ માણસ’ દૃશ્ય કરે 
અંકનરે બદલરે સળંગ રચના રૂપરે રજૂ ્ા્ય છરે. તરેમાં કંઈક અંશરે બ્રેખતની અળગા 
રહરેિાની પ્ર્યુવ્ત પણ ખપમાં લરેિાઈ છરે. ‘ખગ્ાસ’ આખ્યાનશૈલીમાં રચા્યું છરે. 
આ ઉપરાંત પણ અન્ય પરંપરાગત રીવતઓનો પણ તરેમાં ઉપ્યોગ કરા્યો છરે. 
‘કરેમ મકનજી’માં પાત્રાનુસાર તળપદી ભાષા અનરે ભિાઈ-સિરૂપનો સજ ્મનાતમક 
વિવન્યોગ ક્યયો છરે. ભાષામાં લ્ય અનરે પ્રાસ ર્ળિીનરે નાટકનરે આસિાદક્ષમ 
બનાવ્યું છરે. તરેનાં વિદરેશી કૃવતઓનાં નાટકો રૂપાંતર નહીં લાગતાં અનુસજ ્મન 
લાગરે છરે.

લાભશંકર ઠાકરનાં નાટકોમાં પરંપરાગત રટનાપ્રધાન ક્ાિસતુનરે સ્ાનરે 
તદ્ન સામાન્ય લાગતી રટના પ્રવત તીવ્ર પ્રવતભાિ સા્રે આધુવનક સંિરેદનાઓનરે 
મૂત્મ કરતું િસતુવિધાન, વિવિધ નાટ્યસિરૂપોનો પકરચ્ય અનરે વનજ મૌવલકતા્ી 
વિકસરેલા કૌશલ્ય દ્ારા પ્ર્યોજ રેલી આકષ્મક નાટ્યપ્ર્યુવ્તઓ, પોતાની આગિી 
ઓળખ ગુમાિી બરેઠરેલા અનરે જીિનનો અટિાઈ ગ્યરેલો અ્્મ ખોળિાની મ્ામણ 
કરતાં ચકરત્રો લાભશંકરની વિવશષ્તા છરે. તરેમનાં નાટકોમાં્ી નીપજતી કુતૂહ-
લપૂણ્મ રમૂજ લોકરંજન માટરે ન્ી પણ નાટકનરે ઠાિકંુ અનરે ધીરગંભીર બની 
જતું રોકી, જીિનની કરુણતા અનરે િરિતાનરે હળિાશ્ી રજૂ કરિાની લરેખકની 
એક તરકીબ માત્ર છરે.

ગુજરાતી નાટ્યકારોમાં મધુ રા્ય રંગમંચના માધ્યમ્ી ર્ણરે સૌ્ી િધારરે  
સભાન અનરે સુસજ્જ હોિાની છાપ પાડરે છરે. આ જ કારણરે બીર્ લરેખકોનરે 
મુકાબલરે તરેમનાં નાટકો સાધારણ પ્રરેક્ષકોનરે પણ આકષ્મિામાં સફળ રહાં છરે. 
તરેમનાં નાટકો માત્ર પ્ર્યોગ નહીં બની રહરેતાં આધુવનક ભાિજગતની વન:સારતા, 
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સંબંધોની સંકુલતા અનરે વ્યવ્તગત સંિરેદનાઓની તીવ્રતાનરે કલાતમક પણ બહુ 
રોચક રીતરે આલરેખી શકરે છરે. ‘કુમારની અગાશી’ અનરે ‘કોઈ પણ ફૂલનું’ જ રેિાં 
મૌવલક જ નહીં પણ તરેમનાં રૂપાંતરો પણ પ્રરેક્ષકોની નાડ ર્ણનાર મધુ રા્યની 
નાટ્યોનમરેષ સજ ્મક પ્રવતભાની ગિાહીરૂપ છરે. સાકહત્યના નૂતન પ્રિાહોનું ચ્યન 
અનરે તખતાની આગિી માંગ બંનરે બાબતો મધુ રા્યમાં સહજ હોઈ એક નાટ્ય-
કાર તરીકરે તરેઓ વિશરેષ સફળ રહા છરે. નાટકની જડબરેસલાક બાંધણી, દૃશ્યોની 
ચુસત ગોઠિણી, પાત્રાનુસાર ચોટદાર ભાષા, સહજ રીતરે નીપજતું હાસ્ય અનરે 
ધસમસતા િરેગ અનરે ત્રાટકતાં વિસમ્યો સા્રે ઊરડતું નાટક એ મધુ રા્યની 
વિશરેષતાઓ છરે. 

વચનુ મોદી આધુવનક સમ્યના પ્ર્યોગશીલ પરંતુ તખતા પર સફળતાની 
સંભાિના જગાડનાર નાટ્યકાર છરે. ’60ના દા્યકામાં ‘મૂવળ્યાં તરફ પાછાં 
ફરો’ની કલાલક્ષી રાષ્ ્રી્ય ઝુંબરેશ વચનુ મોદીનરે બરાબર સપશથી છરે. તરેનરે કારણરે 
તરેમનાં નાટકો િત્મમાનનરે સાંકળતાં હોિા ઉપરાંત મહાકાવ્યો, પુરાણો, જૂનું વશષ્ 
નાટ્યસાકહત્ય, લોકક્ા, ઇવતહાસ િગરેરરેમાં્ી નાટ્યિસતુ ચૂંટરે છરે અનરે િત્મમાન 
સંદભવે તરેનું અ્્મરટન કરરે  છરે. પોતરે ગઝલકાર અનરે કવિ હોિાનરે નાતરે નાટકોમાં 
અિારનિાર ગીતો કરે પદ્પંવ્તનો સહારો લરે છરે. નાટકનરે એક સોહામણં રોચક 
સિરૂપ આપિામાં તરે ઉપ્યોગી નીિડરે છરે. વચનુ મોદીનરે દરેશીવિદરેશી જ રેિાં કોઈ 
િળગણો ન્ી. પકરણામરે ‘Fiddler on the Roof’ અ્િા ‘Cyrano de 
Bergerac’ જ રેિી વિદરેશી કૃવતઓ પણ તરેની કલમરે અસલ ગુજરાતી ગીત-
સંગીતમઢાં નાટક રૂપરે અિતરરે  છરે. વિશરેષમાં તરેમણરે કના્મડ(હ્યિદન), સિવેશ્વર 
દ્યાલ(‘બકરી’) કરે મવણ મધુકર(‘રસગાંધિ્મ’) જ રેિા ભારતી્ય નાટ્યકારોનરે પણ 
ગુજરાતીમાં ઉતા્યા્મ છરે અનરે ‘ઔરંગઝરેબ’ જ રેિા પારંપકરક નકારાતમક છબી 
ધરાિતા ઐવતહાવસક પાત્રનરે એક નિા જ અ્્મરટન સા્રે તરેમના મૌવલક 
નાટકમાં આલરેખ્ંુય છરે. સૉરિરેકટસના ખટલા પર તરેમણરે ‘હત્યા એક વિચારની’ 
નામનું એક રરે કડ્યોનાટક પણ લખ્યું છરે.

આ નાટ્યકારો ઉપરાંત શ્ીકાનત શાહરે લખરેલાં વત્રઅંકી ‘વતરાડ’, ‘કારણ 
વિનાના લોકો’, ‘બાલકનીમાં્ી દરેખાતું આકાશ’ ત્ા ‘અનરે હંુ’ અનરે ‘કૅનિાસ 
પરના ચહરેરા’ નામના એકાંકીસંગ્હો; આકદલ મનસૂરીનો નાટ્યસંગ્હ ‘પરેવનસલ-
ની કબર અનરે મીણબતિી’; મુકંુદ પરીખનો ‘ચોરસ ઈંડાં અનરે ગોળ કબર’; 
સુભાષ શાહરે સજ વેલાં નાટકો ‘બહારનાં પોલાણ’, ‘રંગાદાદા’, ‘પ્રપાત’, ‘સુમન-
લાલ ટી. દિરે’ િગરેરરે ; ઇંદુ પુિારનાં ‘હંુ પશલો છુ’ં અનરે ‘ટાઇમબૉમબ’; હસમુખ 
બારાડીએ લખરેલાં નાટકોમાં ‘કંકુમતી જશુમતી’, ‘રાઈનો દપ્મણરા્ય’, ‘શકાર’, 
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‘આખું આ્યખું ફરી્ી’ િગરેરરે  અમદાિાદ–િડોદરાના કલાકારો દ્ારા સફળ 
રીતરે ભજિા્યાં છરે. 

અહીં એક મુદ્ો આપણરે ખાસ નોંધિો જોઈએ કરે ‘આકંઠ સાબરમતી’ 
જૂ્ના કવિનાટ્યકારોએ આરંભરેલ નિી પરંપરા્ી પ્રભાવિત ્ઈનરે મોટા ભાગરે 
જ રે પ્રકારનાં મૌવલક નાટકો સર્્મ્યાં તરેના્ી અમરેકરકાના ‘Off Broad-way’ 
અ્િા ‘Off Off Broad-way’ પ્રકારની રંગભૂવમ શ્્ય બનરે; પરંતુ મોટી 
સંખ્યાના પ્રરેક્ષકોનરે સંતોષ આપરે તરેિી વન્યવમત ચાલતી રંગભૂવમ ફ્ત એિાં 
નાટકો પર ્્યારરે્ય ન ચાલી શકરે. એ માટરે તો િત્મમાન સમ્યના બહુસંખ્યક પ્રરે-
ક્ષકોની રુવચ અનરે કક્ષાનરે ધ્યાનમાં લઈનરે નાટકો સજ ્મિાં પડરે. કમભાગ્યરે આિી 
કૃવતઓ ઓછી લખાઈ અ્િા કરેટલાક લરેખકોના મતરે નિા કદગદશ્મકોએ પોતાની 
સજ ્મકતા િાપરીનરે આમાંના કોઈ નાટકનરે વ્યાિસાવ્યક ઢબરે રજૂ કરિાની કહંમત 
દરેખાડી નહીં. વસતાંશુ, લાભશંકર, વચનુ મોદી, રરુિીર ચૌધરી, હસમુખ બારાડી, 
શ્ીકાનત શાહ િગરેરરેની ભાગ્યરે જ કોઈ નાટ્યકૃવત ધંધાદારી રંગમંચ પર પ્રસતુત 
્િા પામી. 

િત્મમાનમાં અમદાિાદના અવભવજત જોશી જ રે હિરે િધારરે  તો વસનરેમાક્ષરેત્રરે 
સકરિ્ય છરે તરેણરે અગાઉ લખરેલાં નાટકોમાં ‘સનક’, ‘મમ્મભરેદ’ અનરે ‘આઠમા 
તારાનું આકાશ’ આધુવનક નાટ્યલરેખનક્ષરેત્રરે સાિ નિી ભાત પાડરે છરે. તરેમના 
લરુબંધુ કવિનાટ્યકાર સૌમ્ય જોશીએ પણ ‘દોસત એક નગર અહીં િસતું હતું’, 
‘તુતુતુ તુતુ તારા’, ‘મહાતમા બૉમબ’ િગરેરરે  સફળ એકાંકીઓ અનરે ‘મંૂઝારો’, 
‘િરેલકમ વજદંગી’ અનરે ‘102 નોટઆઉટ’ જ રેિાં વત્રઅંકી નાટકો લખીનરે મુંબઈ-
ગુજરાતના પ્રરેક્ષકોનું ધ્યાન આકષ્મિામાં ખૂબ જ સફળ નીિડ્ાં છરે. આ ઉપરાંત 
હાલમાં ભજિા્યરેલ નારા્યણ દરેસાઈવલવખત ‘કસતૂરબા’ અનરે ધ્રુિ ભટ્ની નિલ-
ક્ા પર આધાકરત, તરેમની જ કલમરે લખા્યરેલ નાટકો ‘અવગ્નકન્યા’ અનરે 
‘અકૂપાર’ ગુજરાતી રંગમંચ પર નિી આશા જનમાિરે છરે. આજકાલ ગુજરાતમાં 
એક મોટી ખોટ એ િતા્મ્ય છરે કરે છરેલાં કરેટલાં્ય િષયો્ી આપણા કલાકારો 
પહરેલાંની જ રેમ રાષ્ ્રી્ય કક્ષાનાં પ્રવસદ્ધ નાટકો અ્િા ગુજરાતી સાકહત્યકૃવતઓ 
પર્ી સજી્મ શકા્ય એિાં નાટકો ભજિિાની ઉતકંઠા દશા્મિતા ન્ી. 

અહીં એિો આરોપ ન્ી કરે મૌવલક નાટ્યલરેખનક્ષરેત્રરે મુંબઈમાં વબલકુલ 
કામ ન્ી ્્યું. મુંબઈમાં પણ વ્યાિસાવ્યક નાટકોની ભીડ િચચરે પણ કરેટલાક 
સાહવસક લરેખકો–કદગદશ્મકોએ ઉમદા કામ ક્યુાં છરે અનરે આજ રે પણ કરી રહા 
છરે. પૃથિી વ્્યરેટર અનરે છબીલદાસ સકૂલ જ રેિાં સ્ળોએ ચીલા્ી હટીનરે કહંદી, 
મરાઠી અનરે અંગ્રેજી નાટકો કરનાર કલાકારોએ આપણા ગુજરાતી લરેખક–કદ-
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ગદશ્મકોનું પણ ધ્યાન આકષ્યુાં છરે. લગભગ ’80ના દા્યકા્ી કાંવત મકડ્યા અનરે 
શૈલરેષ દિરે પછીની પરેઢીનો ્યુિાન કદગદશ્મક હતો મહરેનદ્ર જોશી. જ રેણરે નિાસિા 
પરરેશ રાિલનરે લઈનરે ‘તોખાર’ નામનું વિસફોટક નાટક ભજિરેલું. વસતાંશુના 
સશ્ત રૂપાંતર અનરે મહરેનદ્રનાં કૌશલ્યરે પ્ર્યોગશીલ રંગભૂવમ પર જબરદસત 
ચમતકાર કરી દરેખાડરેલો. ત્યાર પછી તો મહરેનદ્રએ ચંદ્રકાનત શાહવલવખત 
‘ખરેલૈ્યા’, ભરત ના્યકવલવખત (ગ્ીક નાટક ‘વમકડ્યા’ પર્ી) ‘મરેરાનદરે’ અનરે 
ભૂપરેન ખખખરવલવખત ‘મોજીલા મવણલાલ’ ભજિીનરે મુંબઈના પ્રા્યોવગક નાટ્ય-
ક્ષરેત્રરે એક નિી તાજગી પરેદા કરરેલી. 

આ પછી મુંબઈના ગુજરાતી રંગમંચ ઉપર પ્ર્યોગશીલ તરેમજ કલાતમક 
અનરે સાકહવત્યક નાટકો સજ ્મિાનો અવિરત પ્રિાહ આરંભા્યો. તરેના અગ્રેસર 
સજ ્મકો હતા નૌવશલ મહરેતા, ચંદ્રકાનત શાહ, મનોજ શાહ, ઉતિમ ગડા, વમકહર 
ભુતા, આવતશ કાપકડ્યા, હરીશ નાગ્રેચા, ભરત ના્યક, ભદ્રકાનત ઝિરેરી, ઉતક-
ષ્મ મજુમદાર, સનત વ્યાસ, ધમવેનદ્ર ગોકહલ, મનોજ જોશી, દશ્મન જરીિાલા 
િગરેરરે . તરેઓએ ‘મરીઝ’, ‘નમ્મદ : મારી હકીકત’, ‘નરસૈં્યાનો ના્’, ‘ર્ગીનરે 
જોઉં તો’, ‘અખો આખાબોલો’, (કવિ કલાપી પર આધાકરત) ‘હૃદ્યવત્રપુટી’, 
‘ચાણ્્ય’, ‘લાલની રાણી’, ‘વશરચછરેદ’, ‘પત્રમૈત્રી’, ‘માસટર ફૂલમવણ’, ‘ગાંધી 
વિ. ગાંધી’ િગરેરરે  નાટકો લખ્યાં અનરે સફળતાપૂિ્મક ભજવ્યાં. આમાં્ી પણ 
બરેત્રણ નાટકોનરે બાદ કરતાં અન્ય નાટકો ધંધાદારી ગુજરાતી રંગભૂવમની 
મૂળભૂત કા્યાપલટ કરી શકિામાં વનષફળ રહાં.

િાસતિિાદ કરે એિાં કોઈ અિનિાં નાટ્યસિરૂપોની િાત તો જિા દો પરંતુ 
શું એક િાતરે આપણં મન ઉદાસ ન ્ઈ આિરે કરે આપણી મુંબઈની ગુજરાતી 
રંગભૂવમ, દરેશ અનરે દુવન્યાના ગુજરાતી પ્રરેક્ષકોમાં અપાર લોકવપ્ર્યતા અનરે લા-
ખો-કરોડો રૂવપ્યાનું ટન્મઓિર કરતી હોિા છતાં્ય તરેની પાસરે પોતાનું કહી 
શકા્ય એિું મૌવલક પોતીકંુ ગુજરાતી નાટક જ ન્ી? જ રે છરે તરે એકદમ નાનકડા 
સંસકારી કરેળિા્યરેલા પ્રરેક્ષકિગ્મ સુધી જ સીવમત છરે. તરેમાં્ય અપિાદરૂપ સફળ 
નીિડરેલાં ગણ્યાંગાંઠાં મૌવલક નાટકો ચોક્સ છરે, પરંતુ માત્ર ભાષાંતર-રૂપાંત-
રના સહારરે  કોઈ ભાષાની રંગભૂવમ કઈ રીતરે લાંબો સમ્ય પોતાની ઓળખ 
ર્ળિી શકરે ? િળી મુંબઈમાં તો કા્યમ મરાઠી, કહંદી અનરે અંગ્રેજી ભાષામાં 
એક એક્ી ચકડ્યાતાં નાટકો ભજિાતાં રહરે છરે. ઉપરાંત બહારના દરેશો્ી પણ 
આમંવત્રત મંડળીઓ આિીનરે અિનિા પ્ર્યોગો કરી ર્્ય છરે. એ બધું જો્યા-
-ર્ણ્યા પછી પણ આપણી ગુજરાતી રંગભૂવમ પોતાનાં નાટકની શકલો–સૂરત 
બદલિાનું નામ લરેતી ન્ી. ગણ્યાગાંઠા લરેખક-કલાકારોના પ્ર્યતનો તરેમનરે 
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આનંદ-સંતોષ જરૂર આપરે છરે પણ, આખી્ય ગુજરાતી રંગભૂવમનું કલરેિર 
બદલાતું ન્ી.

આ બાજુ અમદાિાદ–િડોદરામાં પકરવસ્વત ્ોડી જુદી છરે. અહીં તો 
સ્ા્યી તરેમજ વન્યવમત કહી શકા્ય એિી વ્યાિસાવ્યક રંગભૂવમ જ ન્ી. જ રે છરે 
તરે માત્ર શોખ અનરે લગન્ી ્તી નાટ્યપ્રિૃવતિ છરે કરે જ રેનો કોઈ વન્યવમત પ્રરેક્ષક-
િગ્મ ન્ી. એટલરે તરેઓનરે ભાગરે કરેિળ સંરષ્મ જ રહો છરે. આ બાજુ ગુજરાતના 
શહરેરી પ્રરેક્ષકોનરે બારરે  મકહના મુંબઈ્ી આિતાં નાટકો ભરપરેટ મઝા કરાિી ર્્ય 
છરે એટલરે અહીં સ્ા્યી રંગભૂવમ ન્ી એિો કોઈ અભાિ તરેમનરે સાલતો ન્ી. 
ગુજરાતી તખતા પર ચીલા્ી હટીનરે કોઈ મૌવલક કરે રૂપાંતર ભજિિું એક મોટો 
પડકાર છરે. ન્ી પૂરતા સક્ષમ કલાકારો, ન્ી જરૂરી ફંડની વ્યિસ્ા કરે ન્ી 
મોટા પ્રરેક્ષકિગ્મની ખાતરી. નાટકોની ગુણિતિા સુધારિા અંગરે ર્યારરે  ર્યારરે  
ફકર્યાદો કરે ચચા્મ ઊઠરે ત્યારરે  બંનરે બાજુના ગુજરાતી કલાકારો પ્રરેક્ષકો પર દો-
ષારોપણ કરતાં કહરે છરે કરે ‘‘તરેઓનરે આ જ પ્રકારનું મનોરંજન જોઈએ છરે!’’ 
ખબર ન્ી પડતી કરે આ મ્યા્મદા તરેઓની છરે કરે પ્રરેક્ષકોની? આપણો લરેખક સારંુ 
લખતો ન્ી કરે કદગદશ્મક તરેનરે ભજિિાની કાબરેવલ્યત ધરાિતો ન્ી?

ટૂકંમાં આપણા માટરે રંગભૂવમ હજુ્ય ‘ટાઇમ-પાસ’ અ્િા બરે-અઢી કલાક 
હંસીમઝાકની સા્રે સા્રે સામાવજક વમલન-મરેળાિડા માટરેનું સ્ળ છરે. તરેમાં 
અસલી મૌવલક ગુજરાતી નાટક ભજિા્ય કરે ભાષાંતર ભજિા્ય – જોનારનરે તરે 
સા્રે કોઈ લરેિાદરેિા ન્ી. લરેખક-કદગદશ્મકરે પણ પ્રરેક્ષકો પર દોષારોપણ કરતા 
રહરેિાનરે બદલરે ર્તરે આતમવનરીક્ષણ કરિું પડશરે કરે ખરો દોષ ્્યાં રહરેલો છરે? 
હર પળ બદલાઈ રહરેલી િત્મમાન પકરવસ્વત પણ સાિ નજરઅંદાજ ્ઈ શકરે 
તરેમ ન્ી. આજકાલ ્યુિાિગ્મમાં ચોમરેર ફરેલાઈ રહરેલો અંગ્રેજીનો મકહમા, નાન-
પણ્ી જ પોતીકી ભાષા, ઇવતહાસ કરે પરંપરા્ી િધી રહરેલું અંતર, જીિનના 
દરરેક મોરચરે જોિા મળતો પાચિાત્ય પ્રભાિ, ટીિી-મોબાઇલ-શૉવપંગમૉલ-ઇનટર-
નરેટ િગરેરરેની માણસ પર િધી રહરેલી પકડ, માતૃભાષા પ્રત્યરે િધતું જતું ઓરમા્યું 
િલણ, ટકૅનૉલૉજી સંગા્રે વિકસી રહરેલા ‘િચ્યુ્મઅલ‘ સંબંધો અનરે છરેલરે જીિનમાં 
સુખ-સંતોષ અનરે પ્રગવત માટરેના બદલાઈ રહરેલા માપદંડો – આ બધાં િચચરે 
જીિનમાં કઈ મૌવલકતા બાકી રહી છરે કરે આપણરે નાટકમાં મૌવલકતાનરે લઈનરે 
રડિા બરેસીએ ?

l
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નાટક જો સમાજનું પ્રવતવબંબ કહરેિાતું હો્ય તો જ રે રીતરે ્યુગરે ્યુગરે સમાજની 
ઓળખ બદલાતી રહરે છરે તરે રીતરે નાટક પણ બદલાતું રહરે છરે. જગતમાં કશું જ 
વસ્ર કરે અપકરિત્મનશીલ ન્ી. ગઈ કાલરે નકામી કરે અસિીકા્ય્મ લાગતી િસતુ 
આજ રે કદાચ નિું મૂલ્ય પ્રાતિ કરરે  અનરે આજ રે લોકવપ્ર્ય ગણાતી િસતુ આિતી 
કાલરે નકામી ગણાઈનરે દૂર ફેંકાઈ ર્્ય. ટૂકંમાં કશું જ બદલી ન શકા્ય, રદ કરી 
ન શકા્ય, આજ રે સિીકારરેલું કાલરે નકારી ન શકા્ય, ભૂતકાળની ગત્મમાં ખોિાઈ 
ગ્યરેલાનરે પાછુ ંખોળી લાિીનરે િત્મમાનમાં પુન: મકહમામંકડત ન કરી શકા્ય એિું 
કશું જ ‘sacrosanct’ ન્ી. નાટક િાસતિિાદી હો્ય કરે વબનિાસતિિાદી, ર્યાં 
સુધી એ િત્મમાન સમસ્યાઓના સંદભવે પ્રર્ની આશા અનરે એષણાઓનો ઉવચત 
પડરો પાડી શકિાની કાબરેવલ્યત ધરાિરે છરે ત્યાં સુધી પ્રરેક્ષકો તરેનરે આિકારતા 
રહરેિાના જ છરે. કોઈ પણ શૈલી કરે સિરૂપનો કા્યમ માટરે મૃત્યુરંટ કદી્ય િાગતો 
ન્ી. સમ્યના  ફરેરફારો સા્રે તરેનો નિો નિો રાટ રડાતો આિરે છરે. 

વિશ્વરંગભૂવમ પર તરેમજ એકદંર નાટ્યલરેખનમાં આજ રે જબરાં પકરિત્મનો 
આિી રહાં છરે. નિાં નિાં આિી રહરેલાં ટકૅનૉલૉવજકલ ઉપકરણોએ િત્મમાન 
જગતનરે ઊંધુંચતંુિ કરી નાખ્યું છરે. પ્રરેક્ષકોનરે ચકાચૌંધ કરી દરેતાં અત્યંત ખચા્મળ 
નાટકો આજકાલ વિશ્વરંગમંચ પર ભજિાઈ રહાં છરે. જીિનની િધતી જતી 
ગવતએ પરંપરાગત મનોરંજનની વ્યાખ્યા અનરે સમજ ધરમૂળ્ી બદલી નાખ્યાં 
છરે. લોકોનાં બુવદ્ધ અનરે સંિરેદનતંત્ર પણ સારી એિી માત્રામાં બદલાઈ ચૂ્્યાં છરે. 
આજનો પ્રરેક્ષક પહરેલાંની જ રેમ હિરે લાગણીપોચો કરે શ્દ્ધાળુ રહો ન્ી. તરે પળરેપળ 
િત્મમાનમાં અનરે ઠોસ િાસતવિકતામાં જીિનારો છરે. બરેહદ માનવસક તણાિના 
બોજ હરેઠળ જીિતો પ્રરેક્ષક આજ રે નાટક જોઈનરે હળિો ્િા માંગરે છરે. આવ્્મક 
પ્રિૃવતિના ઝડપી વ્યાપરે દુવન્યા આખીનરે રરેરી લીધી છરે. ધંધાવ્યાપાર કરે આનંદપ્ર-
મોદ માટરે આંતરરાષ્ ્રી્ય પ્રિાસોમાં ભારરે  િૃવદ્ધ ્િા પામી છરે. ખાસ કરીનરે 
અમરેકરકા અનરે ્યુરોપના વિકવસત દરેશોમાં જનાર વિશ્વપ્રિાસીઓની સંખ્યા બહુ 
મોટી છરે. લખલૂટ ખચવે તૈ્યાર ્તાં ગંર્િર નાટકોનાં ધારાધોરણોનરે પ્રભાવિત 
કરિામાં આ પ્રિાસીઓનો બહુ મોટો ફાળો છરે. કારણ કરે ન્ૂય્યૉક્મ, પૅકરસ, લંડન 
કરે ટૉરનટો જ રેિી જગ્યાએ નાટક જોિા જનારાઓમાં મોટી સંખ્યા બહાર્ી 
આિરેલા વિદરેશી પ્રરેક્ષકોની હો્ય છરે. વ્્યરેટર આજ રે કરોડોનું ટન્મઓિર કરતો 
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‘most lucrative business’ બની ગ્યો છરે.

પવચિમનાં મહાનગરોના પ્રરેક્ષકોનરે રસપ્રદ આંચકા અનરે આચિ્યયો્ી મંત્રમુ-
ગધ  કરી દરેનાર ફૅનટસી નાટકોની માંગ આજ રે ટોચ ઉપર છરે. હાલમાં જોિા 
મળતું ‘The Phantom of the Opera’ ફૅનટસી પ્રકારની લોકવપ્ર્ય રંગભૂવમનું 
શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છરે. આ ઉપરાંત magic play તરીકરે લોકવપ્ર્ય બનરેલું ‘The 
Illusionists  Witness the Impossible’ પણ લાંબા સમ્ય્ી બ્ોડિરે પર 
ચાલી રહું છરે. અમરેકરકા તરેમજ ્યુરોપના દરેશોમાં ‘ઑપરેરા’ કરે ‘મ્યુવઝકલસ’(નૃ-
ત્ય-સંગીત-નાટક) તરીકરે ઓળખાતી ભજિણીઓની લોકવપ્ર્યતા ફરી એક િાર 
િધિા તરફ છરે. છરેલા ત્રણ દા્યકામાં સંગીત-નાટકક્ષરેત્રરે અસાધારણ કૌશલ્ય 
ધરાિતા કલાકારોએ તરેમની અવતસફળ રજૂઆતો કરી છરે જ રેમાં ‘Evita’ 
(1978), ‘Cats’ (1981), ‘Jesus Christ the Super Star’ (1982), ‘Le Mis-
erable’(1988), ‘42nd Street’ (1988) િગરેરરે  ર્ણીતાં છરે. હાલમાં બ્ોડિરે પર 
સંગીતનાટકો ધૂમ ચાલરે છરે. જ રેમાં ‘Cabaret’, ‘The King and I’, ‘The Lion 
King’, ‘Chicago’, ‘Jersey Boys’, ‘Mamma Mia!’ િગરેરરે  ખૂબ લોકવપ્ર્ય 
્્યાં છરે. એિી જ રીતરે નાટકોમાં ‘A Delicate Balance’, ‘Of Mice and 
Men’, ‘The Elephant Man’ િગરેરરે  પ્રરેક્ષકોમાં ર્ણીતાં છરે. અલબતિ 
નાટકો(plays)ની તુલનામાં સંગીત-નાટકો(musicals)ની લોકવપ્ર્યતા રણી 
િધારરે  છરે. અમુક ‘musicals’ અ્િા ‘mousetrap’ જ રેિાં રહસ્યનાટકો બરેત્રણ 
દા્યકા સુધી ચાલુ રહીનરે તરેની લોકવપ્ર્યતા ટકાિી શકરે છરે!

આ બાજુ ત્રીર્ વિશ્વના કરેટલાક દરેશોમાં રાજકી્ય-સામાવજક રંગભૂવમ એ 
નાટ્યકલાનાં હરેતુ, સિરૂપ અનરે કા્ય્મનરે પુન: ચકાસિાનો એક ગંભીર પ્ર્યાસ છરે. 
િત્મમાન પ્રિાહો સંદભવે નાટકના માધ્યમ્ી સમાજની આશાઓ તરેમજ મ્યા્મદા-
ઓનું વનષપક્ષ વિશ્રેષણ અનરે નાટકની ભજિણી દરવમ્યાન પ્રરેક્ષકોની સહભા-
વગતા આ પ્રકારની રંગભૂવમનરે એક નિો રાટ આપરે છરે. માનવસક સતરરે  સકરિ્ય 
બનરેલો પ્રરેક્ષક નાટક પૂરંુ ્્યા બાદ પણ એ વિષ્ય પર આગળ વિચાર કરિા 
પ્રરેરા્ય છરે. આ પ્રકારની રંગભૂવમ ‘Epic Theatre’, ‘Theatre of the 
Oppressed’, ‘Poor Theatre’, ‘Third Theatre’, ‘People’s Theatre’ 
િગરેરરે  નામો્ી ઓળખા્ય છરે. ભારતમાં કરેટલી્ય મંડળીઓ દ્ારા ્તાં શરેરીનાટ-
કો, મૂળમાં આ જ પ્રકારની રંગભૂવમ છરે જ રેનો મૂળ હરેતુ પ્રરેક્ષકોનરે ર્ગ્ત કરિાનો 
કરે અમુક કદશામાં વિચાર કરતા કરિાનો છરે. બટયોલટ બ્રેખત, બ્ાવઝલના ઑગસટો 
બૉલ ત્ા આપણા ભારતમાં બાદલ સરકાર ત્ા હાલમાં કદલહીની ‘સહમત’ 
જ રેિી અન્ય સંસ્ાઓ ‘રાજકી્ય રંગભૂવમ’નો વિકાસ સાધિામાં અગ્ગણ્ય છરે. 
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‘Theatre of Cruelty’ (રિરૂતાની રંગભૂવમ) એ ફ્રેનચ કવિ, નાટકકાર, નટ 
અનરે કદગદશ્મક એનતૉઇન આતુ્મએ વિકસાિરેલું એક અવતિાસતિિાદી નાટ્યસિ-
રૂપ (Surrealist Dramatic Form) છરે. આતુ્મનું સપષ્ માનિું છરે કરે ‘‘કોઈ પણ 
રટના ત્યાં સુધી નાટકનું રૂપ લરેતી ન્ી ર્યાં સુધી તરેના મૂળમાં રિરૂતાનો, પીડા 
કરે િરેદનાનો અંશ ન હો્ય’’. અહીં ‘રિરૂતા’ એટલરે બીર્ઓનરે દુ:ખ કરે પીડા 
પહોંચાડિાના અ્્મમાં નહીં, પરંતુ આપણી આસપાસની જુઠ્ી અનરે ભ્ામક િા-
સતવિકતાનરે તોડીફોડી નાખિા માટરે માણસર્તરે અત્યંત કઠોર, આરિમક અનરે 
મક્મ અવભવ્યવ્ત આપિાના અ્્મમાં છરે. એટલરે જ આતુ્મએ આ રંગભૂવમનરે 
‘physical theatre’ તરીકરે ઓળખાિી. ‘Theatre of Cruelty’માં આતુ્મ 
રંગભૂવમ પર રિાંવત લાિિા માંગતો હતો  તરેનરે બાળીનરે રાખ કરી દરેિા તતપર 
હતો કરે જ ર્ે ી તરેના પર પુન:વનમા્મણ ્ઈ શકરે. ગ્ૉટોવસકી, પીટર બ્ુક અનરે કરચાડ્મ 
શરેખનર જ રેિા રણા કદગદશ્મકોએ આતુ્મના વિચારોમાં્ી પ્રરેરણા લઈનરે પોતપોતા-
ની શૈલીઓ વિકસાિરેલી.

***
િત્મમાન જગતના સૌ્ી શ્રેષ્ઠ એિા દશ સાંપ્રત નાટ્યકારોમાં આજ રે હરેનરી 

મૂલર, ્ૉમસ બન્મહાડ્મ, બો્ો સટ્રૉસ, લાસ્મ નૉરરેન, હાિડ્મ બાક્મર, ડરેવિડ મમરેટ, 
બના્મડ્મ મરેરી કૉટસ, માકટ્મન કરિમપ, જોન ફૉસ, સારા કરેઇન િગરેરરેની ગણના ્ા્ય 
છરે. આમાંના મોટા ભાગના લરેખકોએ િાસતિિાદી સિરૂપનરે મૌવલક રાટ આપી, 
સમાજના નબળા, િંવચત, શ્વમક કક્ષાના િગયોનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે તરેમનાં નાટકો 
લખ્યાં છરે.

જમ્મન નાટ્યકાર હાઇનર મૂલર (1929–1995) : તરેનાં નાટકોમાં ભૂત અનરે 
િત્મમાનકાળની રટનાઓ તરેમજ વિચારોની વિવિધ અ્્મચછા્યાઓનરે આિરી લરે 
છરે. આધુવનકતાના ધસમસતા પ્રિાહમાં લોકો કઈ રીતરે પોતાની અસલી ઓળખ 
ગુમાિતા ર્્ય છરે તરેની એ વિચારોતિરેજક રજૂઆત કરરે  છરે. તરેનું એક બહુ ર્ણીતું 
નાટક ‘The Emmigranht’ છરે. એિી જ રીતરે ઑવસટ્ર્યન નાટ્યકાર ્ૉમસ 
બન્મહાડવે (1931–1989) તતકાલીન શાસન પર સખત પ્રહારો કરતાં નાટકો 
લખ્યાં છરે. તરેમનાં વિખ્યાત નાટકોમાં ‘Eve of Retirement’ અનરે ‘Heroes’ 
Square’ની ગણના ્ા્ય છરે. તરેમાં કાવ્ય અનરે કલપનાનું સં્યોજન કરી તરેણરે 
ઑવસટ્ર્યા પ્રવત પ્રરેમ અનરે વતરસકાર સમાંતર રીતરે વ્ય્ત ક્યા્મ છરે. આખા્ય 
્યુરોપમાં સૌ્ી િધુ નાટકો જમ્મન નાટ્યકાર બો્ો સટ્રૉસ(1944–)નાં ભજિા્યાં 
છરે. તરેનું સૌ્ી ર્ણીતું નાટક ‘Trilogy of Goodbye’ છરે. સટ્રૉસનાં નાટકો િા-
સતિિાદનું એક નિું સિરૂપ દશા્મિરે છરે. રંગદશથી સંબંધોમાં ભંગાણ, એકલતા, 
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અળગાપણં અનરે હાકદ્મક પ્રરેમમાં પુન: સંપક્મ સાધી શકિાની માણસની રોર વન-
ષફળતા તરેનાં નાટકોનાં આગિાં લક્ષણો છરે. સિીકડશ નાટ્યકાર લાસ્મ 
નૉરરેન(1944–)નાં રણાંખરાં નાટકોમાં માબાપ-સંતાન િચચરેના સંબંધોમાં એકા-
વધકાર, અત્યાચાર, બળિાખોરી, અવિસમરણી્ય ઊંડા રાિ િગરેરરે  જોિા મળરે છરે. 
તરેનાં હાલનાં નાટકોમાં સમાજના િંવચત, ઉપરેવક્ષત અનરે બકહષકૃત િગયો કરેનદ્રમાં 
છરે. તરેના સંિાદોમાં અવસતતિ માટરેના સંરષ્મ સા્રેની ધગધગતી ઊર્્મ અનરે આરિ-
મકતા જોિા મળરે છરે. લાસ્મ નૉરરેનનરે ઇબસન અનરે સટ્રીનડબગ્મનો જ અનુગામી 
સજ ્મક માનિામાં આિરે છરે. ‘Sang’, ‘Autumn and Winter’ અનરે ‘The Vigil’ 
તરેનાં ર્ણીતાં નાટકો છરે.

વબ્કટશ નાટ્યકાર હાિડ્મ બાક્મર (1946–) : શરૂમાં િાસતિિાદી હતો; 
પરંતુ પાછળ્ી તરેણરે િત્મમાન પકરવસ્વત પર અનોખી શૈલી િડરે ધ્યાન દોરિા 
ઐવતહાવસક પાત્રો અનરે વિષ્યો પસંદ કરીનરે નાટકો લખિાં શરૂ ક્યાાં. હાિડ્મ 
બાક્મર પ્રસ્ાવપત નૈવતક ધારાધોરણોનરે નકારી કાઢરે છરે. નાટ્યલરેખનનરે તરે ખૂબ જ 
ગંભીરતા્ી લરે છરે અનરે એટલરે જ એ તરેનરે કરેિળ ‘મનોરંજન’્ી અવધકતર મૂલિરે 
છરે. તરેનાં વિખ્યાત નાટકોમાં ‘The Possibilities’ (1988), ‘Seven Lears’ 
(1990), ‘Wounds to the Face’ (1994) િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે. 

ડરેવિડ મમરેટ (1947–) : અમરેકરકાના ર્ણીતા નાટ્યકાર ઉપરાંત વનબંધ-
કાર, પટક્ાકાર અનરે કફલમસજ ્મક છરે. શરૂ્ી જ તરેના પર સરેમ્યુઅલ બૅકરેટ અનરે 
હરેરોલડ વપનટરનો પ્રભાિ હતો. તરેનરે બહાર કરતાં મનુષ્યની ભીતરના નાટકમાં 
િધુ રસ હતો. રોજબરોજના જીિનમાં જોિા મળતી, ઝીણી ઝીણી વિગતો 
પાછળ છુપા્યરેલાં જીિનનાં રહસ્યનરે સમજિાનો તરેનો હરેતુ હતો. તરેનાં પાત્રો 
મજૂર, કારીગર, શ્મજીિી કરે સમાજના છરેિાડર્ે ી આિરે છરે. તરેનાં ર્ણીતાં 
નાટકોમાં ‘American Buffalo’ (1976), ‘Writing in Restaurants’ (1986), 
‘Oleanna’ (1994) િગરેરરેનો સમાિરેશ ્ા્ય છરે.

બના્મડ્મ મરેરી કૉટસ(1948-1989) : 20મી સદીના ્યુરોવપ્યન વ્્યરેટરની 
એક અગ્ગણ્ય પ્રવતભા છરે. 1977માં નાટક ‘La Nuit juste avant les forets’ 
ભજિિાની સા્રે જ એક કુશળ ફ્રેનચ નાટ્યકાર તરીકરે તરેનરે વિશ્વભરમાં્ી 
આિકાર મળો. તરેનાં પાત્રો કંગાલ અનરે સમાજમાં્ી મૂળસોતાં ઊખડરેલાં 
અભાગી લોકો છરે. તરેમના પ્રશ્ોનું આલરેખન કરતી િખતરે સચચાઈ સા્રેનો તરેનો 
વબનસમાધાનકારી અવભગમ અનરે ભાષામાં બળબળતું કાવ્યતિ અસરકારક 
રીતરે નીખરી આિરે છરે. 



476 મરેરાણીચકરત

વબ્કટશ નાટ્યકાર માકટ્મન કરિમપ(1956 ) : 1982માં ભજિા્યરેલ તરેના 
પહરેલા નાટક ‘Living Memories’્ી ર્ણીતો ્્યો. ત્યારબાદ તરેનાં નાટકોના 
સંિાદો ધારદાર છરે, તરેની માિજત વબનલાગણીશીલ છરે, માનિસંબંધો પ્રત્યરેનો 
તરેનો દૃવષ્કોણ હતાશાભ્યયો છરે. તરેનાં એકરે્ય પાત્રો જીિનમાં પ્રરેમ કરે આનંદનો 
અનુભિ કરતાં ન્ી. ‘Attempts on Her Life’ (1997) અનરે ‘The Country’ 
(2000) નાટકોએ લરેખકનરે ખ્યાતનામ બનાિિામાં મોટો ફાળો આ્પ્યો છરે.

જોન ફૉસ(1959–) : તરેનો જનમ નૉિવેમાં ્્યરેલો. તરેણરે નિલક્ા, ટૂકંી 
િાતા્મ, કવિતા, બાળસાકહત્ય, વનબંધ અનરે નાટક જ રેિાં વિવિધ સિરૂપોમાં સાકહ-
ત્યસજ ્મન ક્યુાં છરે. તરેણરે લખરેલું સિ્મપ્ર્મ નાટક ‘And Never we’ll be Parted’ 
1994માં ભજિા્યું. ત્યારબાદ બીર્ં નાટકો ‘The Name’ (1995), ‘The 
Child’ (1996) પ્રગટ ્્યાં. તરેનાં પુસતકોના દુવન્યાની ચાલીસરેક ભાષામાં 
અનુિાદ ્્યા છરે. જોન ફૉસરે ત્રીસ્ી િધારરે  સંખ્યામાં નાટકો લખ્યાં છરે જ રેમાં 
‘Shadows’, ‘Sleep’, ‘Afternoon’, ‘Beautiful’ િગરેરરે  અગત્યનાં છરે.

સારા કરેઈન(1971–1999) : અંગ્રેજી નાટ્યલરેવખકા હતી. તરેનાં નાટકોના 
વિષ્યો મોટા ભાગરે મુ્ત પ્રરેમ, ર્તી્ય ઇચછા, શારીકરક તરેમજ માનવસક પીડા, 
્યાતના, ત્રાસ અનરે મૃત્યુ રહા છરે. આની હૃદ્યસપશથી અવભવ્યવ્ત માટરે લરેવખકાનું 
િરેધક કાવ્યતિ, નિું નાટ્યસિરૂપ ખોળિાની મ્ામણ અનરે (શરૂનાં નાટકોમાં) 
આત્યંવતક હદરે જોિા મળતું કહંસક નાટ્યકમ્મ સહા્યરૂપ બનરે છરે. અવભવ્યવ્ત-
િાદ અનરે જ રેકૉવબ્યન ટ્રજૅ રેડીમાં્ી એ તરેની નાટ્યસજ ્મક તરીકરેની પ્રરેરણા મરેળિરે 
છરે. 1995માં તરેનું પ્ર્મ નાટક ‘Blasted’ અનરે 2000માં છરેલું નાટક ‘4.48 
Psychosis’ રજૂ ્્યું.

***
આપણરે ત્યાં કદલહી, કૉલકાતા, મુંબઈ, બૅંગાલુરુ િગરેરરે  શહરેરોમાં વ્યાિસા-

વ્યકની જોડાજોડ કલાતમક, પ્ર્યોગશીલ અનરે હરેતુલક્ષી રંગભૂવમ પણ સકરિ્ય છરે. 
કદલહીમાં એમ. કરે. રૈના, બંસી કૌલ, અમાલ અલાના, ફૈઝલ અલકાઝી, અરવિંદ 
ગૌડ ઉપરાંત રાષ્ ્રી્ય નાટ્ય વિદ્ાલ્યના સનાતકો ચીલાચાલુ્ી હટીનરે રાષ્ ્રી્ય 
રંગમંચ સજ ્મિાના કા્ય્મમાં લાગરેલા છરે. ચંડીગઢ અનરે વસમલામાં પણ આ પ્રકાર-
નાં નાટકો ભજિતી કરેટલીક મંડળીઓ છરે. કૉલકાતામાં તો પ્ર્યોગશીલ નાટકો 
ભજિતી સંખ્યાબંધ મંડળીઓ કા્ય્મરત છરે. આમ છતાં છરેલરે રુદ્રપ્રસાદ સરેનગુ-
તિા જ રેિા પીઢ કદગદશ્મકના મત પ્રમાણરે ટીિી-વસનરેમાની અસરોએ બંગાળી 
રંગભૂવમનરે કંઈક અંશરે પ્રભાવિત કરી છરે. મુંબઈમાં નસીરુદ્ીન શાહ, મકરંદ 
દરેશપાંડરે, મહરેશ દતિાની, ફીરોઝખાન, નૌવશલ મહરેતા, મનોજ શાહ, ચંદ્રકાનત 
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શાહ િગરેરરે ; બૅંગાલુરુમાં વગરીશ કના્મડ, અરંુધતી નાગ, જ્યશ્ી બી. િગરેરરે  અપા-
રંપકરક રંગમંચ સજ ્મિામાં સકરિ્ય જોિા મળરે છરે.

મોટાં શહરેરોમાં ચાલતી ધંધાદારી નાટ્યપ્રિૃવતિઓ પર પ્રિત્મમાન આવ્્મક 
પકરબળોનો જબરો પ્રભાિ છરે. નાટ્યવનમા્મણ આજ રે અવતશ્ય મોંરું ્ઈ ગ્યું છરે. 
નાટકો ભજિિાનું આખું્ય અ્્મતંત્ર અગાઉનરે મુકાબલરે બદલાઈ ગ્યું છરે. નાટકનો 
ખચ્મ કાઢિા વનમા્મતાઓએ કટકકટના દર ઊંચા રાખિા પડરે છરે. એટલા ઊંચા દર 
ચૂકિીનરે આિનારા સુખી પ્રરેક્ષકોની પસંદગી સાિ અલગ હો્ય છરે. તરેમનરે 
આમઆદમીના સિાલોમાં કરે ઉચચ કક્ષાની સાકહત્યકૃવતઓમાં વબલકુલ રસ 
હોતો ન્ી. ઝડપી શહરેરી જીિનની માનવસક તાણ તરેમનરે િાસતવિકતા ભુલાિી 
પલા્યન કરિા પ્રરેરરે  છરે. તરેમનરે તો નાટકો જોિા પાછળ 300–500 રૂવપ્યા ખચથીનરે 
(ર્ણીતા શબદા્્મમાં) ‘હળિા’ ્િું છરે. તરેમનરે માટરે નાટકનો અ્્મ હળિા 
મનોરંજન્ી વિશરેષ ન્ી.

એકંદર ભજિણીમાં પણ કૃવત્રમ આડબંર, ઠાઠમાઠ અનરે ચકાચૌંધ કરી 
દરેનારી તરકીબો કરેિળ રૂવપ્યા કમાિા માટરેની ધંધાદારી તરકીબો જણા્ય છરે, 
નહીં કરે નાટકના મૂળધિવનનરે અસરકારક બહાર લાિિા માટરેની અવનિા્ય્મ કલા-
તમક જરૂકર્યાત. બાહ સપાટી પરની ઝાકમઝોળ વનહાળીનરે પ્રરેક્ષક અચંવબત 
્ઈ ર્્ય, િશીભૂત ્ઈ ર્્ય, સિતંત્ર વિચાર કરે વનણ્મ્યશવ્ત ગુમાિી બરેસરે એ 
જ એકમાત્ર લક્્ય. નાટકોમાં શાનદાર ફવન્મચર, િસ્ત્રો, રંગો, પ્રકાશ, સાજસર્-
િટ િગરેરરેની બોલબાલા છરે. પ્રરેક્ષકોનરે ર્ણરે વનસબત જ ન્ી કરે ક્ા કરે પાત્રોના 
સંદભવે આ ઠાઠમાઠ કરે ઝાકઝમાળ સુસંગત છરે કરે નહીં. નાટકો, ટીિી શ્રેણી કરે 
કફલમોમાં જોિા મળતો રાજિી ઠાઠમાઠ અનરે ક્ામાં તરેની  ન્યા્યોવચત માંગ – 
એ બરે િચચરે તાકક્મક અનુસંધાન જોિાની આપણા પ્રરેક્ષકોનરે કોઈ ટરેિ જ ન્ી પડી. 
આ બધું જોિા-માણિામાં તરેમનરે ‘પૈસા િસૂલ’ની લાગણી ્ા્ય છરે!

આજકાલનાં લોકભોગ્ય નાટકો સુખીસંપન્ પ્રરેક્ષકોની ચીલાચાલુ પકરપા-
ટીનરે પોષરે તરે રીતરે જ તૈ્યાર કરિામાં આિરે છરે. તરેમાં ્્યાં્ય કોઈ પ્રહાર ન્ી, 
ચીલો ચાતરિાની કહંમત ન્ી, માનિજીિનનું ્ ્યાં્ય વ્યાપક દશ્મન ન્ી. નાટકનો 
સરળો પ્રભાિ પ્રરેક્ષકનરે ફ્ત ઉપર ઉપર્ી સ્ૂળ સંિરેદના-સનસનાટી જગાડ-
નારો છરે. એકરે્ય િાત ઉપરી તિચાનરે ભરેદીનરે આરપાર, ઊંડરે  હૃદ્યમાં કરે મવસત-
ષકમાં પહોંચતી ન્ી, પહોંચાડિા્યોગ્ય પણ હોતી ન્ી. તરેમ કરિા જતાં પ્રરેક્ષકો 
નાટ્યગૃહ છોડી ર્્ય તરેિો (િાજબી) ભ્ય રહરેલો હો્ય છરે!

બીજુ,ં સમગ્ લરેખન અનરે ભજિણીમાં બૌવદ્ધક અનરે િૈજ્ાવનક અવભગમ 



478 મરેરાણીચકરત

લાિિાના મુદ્ રે પણ આપણરે ્્યાં છીએ? ગમરે તરેટલું ભણીએ, નિું નિું ર્ણીએ, 
પવચિમની આધુવનક રીતભાતનરે અપનાિીએ, દરેશવિદરેશની સફરો ખરેડીએ, એ 
બધું છતાં નાતર્ત, ભાષા, પ્રાંત, ધમ્મ કરે સંપ્રદા્યોની િાડાબંધીમાં્ી આપણરે 
આજ રે્ય મુ્ત ન્ી. િાતરે િાતરે શુકન-અપશુકન, ર્યોવતષ, ગ્હો, કંુડળી કરે ર્ત 
ર્તના િહરેમોમાં્ી આપણરે સહરેજ રે્ય બહાર ન્ી આવ્યા. એિી જ રીતરે સ્ત્રીસિા-
તંત્ર્ય અનરે સમાનતાની િાતો તો ખૂબ કરીએ છીએ પણ આપણાં કરેટલાં્ય નાટકો 
અનરે ટીિી શ્રેણીઓમાં કા્યમ સ્ત્રીના ભોગરે જ રમૂજ ્તી રહરે છરે અનરે સ્ત્રીપ્રરેક્ષકો 
સકહતના સૌ કોઈ તરેનરે ભરપરેટ માણરે છરે!

સૈદ્ધાંવતક દૃવષ્એ િાસતિિાદી સિરૂપ માટરે હિરે નાટક કરતાં વસનરેમા િધારરે  
અનુકૂળ માધ્યમ ગણા્ય છરે. કફલમોમાં રજૂ કરાતી િાસતવિકતાનો મુકાબલો 
રંગભૂવમ કોઈ સંજોગોમાં કરી શકરે તરેમ ન્ી. િાસતિિાદનરે બીજી એિી જ તીવ્ર 
સપધા્મ ટરેવલવિઝન આપી રહું છરે. 24 કલાક ચાલતાં ટરેવલવિઝનમાં સેંકડો ચૅનલો 
છરે જ રે િાસતિિાદ ઉપરાંત અઢળક એિાં િૈવિધ્યમ્ય ‘‘programme formats’’ 
રજૂ કરતી રહરે છરે. સિાલ એ છરે કરે માત્ર િાસતિિાદી શૈલીનાં નાટકો ભજિતાં 
રહીનરે રંગભૂવમ હિરે લાંબો િખત પોતાની વિવશષ્તા ર્ળિી શકરે તરેમ ન્ી. 
પરંપરાગત ઓળખ ધરાિતી દુવન્યા આખીની રંગભૂવમએ પોતાનાં રૂપરંગ 
મૂળ્ી જ બદલિાં પડરે તરેિા ખાસ સમ્ય-સંજોગો સર્્મ્યા છરે.

િષયો પહરેલાં આપણા નાટ્યકાર શ્ી ચંદ્રિદન મહરેતાએ દુવન્યાભરના 
બદલાતા નાટ્યપ્રિાહોનરે િહરેલાસર પારખી જઈનરે આપણા લરેખકો અનરે કલાકા-
રોનરે ચરેતિરેલા કરે પ્રોવસવન્યમ વ્્યરેટર આપણરે ર્યાં્ી ઉઠાવ્યું એ પવચિમના ના-
ટ્યકારો પણ આજકાલ તરેના્ી અંતર કરિા માંડ્ા છરે અનરે િાસતિિાદનરે છોડી 
ર્ત ર્તની કલપનાશીલ રંગભૂવમના વિકાસની સંભાિનાઓ તલાશી રહા છરે. 
અનરે બીજી બાજુ દુભા્મગ્યરે આપણં ગુજરાતી નાટક હજુ પણ એ જ પ્રોવસવન્યમ 
વ્્યરેટરમાં ભજિાતાં ચીલાચાલુ કર્યાવલવસટક ડ્રૉઇંગરૂમ-ફારસમાં અટિાઈનરે 
પડ્ું છરે. તરેના્ી આગળ જઈનરે કશુંક નિું, કલપનાશીલ સજ ્મિાની શવ્ત જ 
કદાચ આપણરે ગુમાિી બરેઠા છીએ. ભારતી્ય તરેમજ ગુજરાતી નાટક સિરેળા 
આંખ ચોળીનરે બરેઠાં ્ા્ય અનરે આ સંદભવે કોઈક િૈકવલપક વિચારણા હા્ ધરરે  
એિી આશા રાખીનરે વિરમીએ.

l
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