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ઘણા ંિર્ષો પહલેા કોમદે્દીઆ િેલ્લાતનેા ંઅભિનેતાઓ થિરુધ્ધ પોતાની અસદહષ્ટ્ણતુા સતંોર્ષિા માટે સત્તાએ તમેન ેિેશિટો આપ્યો હતો. 
 

આજના ંસમયમા ંઆિા ંજ સકંટન ેકારણ ેઅભિનતેાઓ તેમજ નાટયમડંળીઓ માટે સાિચજથનક મચંો, પ્રકે્ષાગહૃો અન ેિશચકો સધુી પહોંચવુ ંઅઘરંુ બની 
ગયુ ંછે. 
શાસકોન ેહિ ેએિા ંલોકોિી કોઈ સમ્યા નિી જે િક્રોક્તત, કટાક્ષ કે વ્યગં િકી પોતાની અભિવ્યક્તત કરે છે કારણ કે ન તો અભિનતેાઓ માટે કોઈ 
મચં છે અન ેન તો સબંોધિા માટે િશચક. 
આનાિી ઉલટંુ, નિજાગથૃતના ંસમય િરથમયાન ઈટાલીના સત્તાધારી િગે આ કોમિેીઆન્તી (કટાક્ષ કે વ્યગં કરનારા)ં કલાકારોન ે દૂર રાખિા માટે 
થિશરે્ષ પ્રયત્નો કરિા પડતા કારણ કે આિા ંપ્રિશચનો અથતશય લોકથપ્રય હતા.ં 
 

એ તો સિચથિદિત છે જ કે કોમદે્દીઆ િેલ્લાત ેકલાકારોનુ ંમોટી સખં્યામા ંબદહગચમન સધુારાઓની ગથતન ેથિપરીત દિશામા ંલઈ જનારી સિીમા ંિયુ ં
જ્યારે બધા ં જ રંગકમચ-્િળોન ે ધ્િ્ત કરિાનો આિેશ આપિામા ં આવ્યો - ખાસ  કરીન ે રોમમા ં જ્યા ં આ કલાકારો ઉપર આ પથિત્ર શહરેન ે
અપમાથનત કરિાનો આરોપ લગાિિામા ંઆવ્યો. ૧૬૯૭મા ં રૂદિચુ્ ત બરુુ્ ચઆ પક્ષ અન ેપાિરીઓના ંપ્રથતથનથધઓના ંસમહૂ દ્વારા કરિામા ંઆિતી 
સતત માગંણીના ંિબાણ હઠેળ આિીને પોપ ઈનોસટં ૧૨માએ તોિીનો થિયટેરન ેપાડી િાગંિાનો આિેશ આપ્યો, જ્યા ંનથૈતકિાિીઓના ંમત ેસૌિી 
િધ ુઅશ્લીલ પ્રિશચનોનુ ંમચંન િયુ ંહત ુ.ં 
 

પ્રથતસધુારા આંિોલનના ંસમય ેઉત્તર ઈટાલીમા ંકાયચરત કાડીનલ કાલો બોરોમીઓએ થમલાનના ંબાળકોના ંધાથમિક ઉદ્ધાર માટે કલા, જે આધ્યાત્ત્મક 
થશક્ષાનુ ં સિોચ્ચ ્િરૂપ છે, અન ે થિયટેર, જે ધમચથિરોધી, આડંબર અન ે અહકંારનુ ં પ્રિશચન કરનાર છે, એમ ્પષ્ટ્ટ તફાિત રરૂ્ કયો. પોતાના ં
સહયોગીઓન ેલખલેા એક પત્રના ંમાધ્યમિી, જેનો હુ ંઅનાયાસ ેજ ઉલ્લખે કરંુ છં, એણ ેપોતાના ંથિચારો કંઈક આ રીતે રરૂ્ કયાાં: “દુષ્ટ્ટ અન ેખરાબ 
િ્તઓુન ે નાબિૂ કરિાના ં ઈરાિા સાિે કુખ્યાત િાર્ષણિાળા તમામ લખેોન ે બાળી નાખંિા આપણ ે આપણાિંી િત ુ ં બધુ ં જ કયુાં છે, જેિી આ 
માનિજાથતના ં્મથૃતપટ પરિી ભ ૂસંાઈ જાય તિા આિા ંલખાણોન ેપ્રકાથશત કરીન ેલોકો સધુી પહોંચાડનારાઓંની સામ ેકાયિેસરની કાયચિાહી િાય. 
આમ છતા,ં િેખીતી રીત,ે આપણ ેજ્યારે આરામમા ંહતા ંત્યારે શતેાન પોતાના ંનિીનત્તમ ર્ષડયતં્રો અન ેચાલાકીઓ સાિ ેપનુઃ સદક્રય િયો છે. આંખો જે 
રુ્એ છે ત ેઆિા ંપુ્ તકોન ેિાચંિાની તલુનાએ ઘણી િધ ુઅસરકારક રીત ેઆત્માન ેપ્રિાથિત કરે છે. દકશોરો અન ેયિુતીઓના ંમન પર પુ્ તકોમા ં
રહલેા ં મતૃ શબ્િો કરતા િાિ-િભંગમાઓ સાિ ે બોલાયલેા ં શબ્િો કેટલા ં િધ ુ થિધ્િસંકારી છે. એટલા માટે જ આપણા ં શહેરોમાિંી નાટક 
કરિાિાળાઓન ેિગાડિા જોઈએ જે રીત ેઆપણા ંખરાબ અથનચ્ચ્છત આત્માઓિી છૂટકારો મળેિીએ છીએ.” 

 

આમ સકંટનુ ં થનિારણ એક જ આશા પર ટકી રહ્ુ ંછે કે આપણી અન ેખાસ કરીન ેયિુાનો, જે નાટયકળા શીખિા માટે ઉત્સકુ છે, એમની હકાલપટ્ટી 
િાયઃ કોમિેીઆન્તીઓનો, નાટયકમીઓનો એક નિો સમહૂ ઊિો િાય જે આિા િારણમાિંી અકલ્પનીય લાિ શોધે, અન ેઆ જોર-જબરિ્તીની સામે 
એક નિા ંપથતથનથધત્િના ંરૂપમા ંઆિ.ે 
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