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નાટ્યાચાર્ય  સ્તનનસ્લાવસ્કીની  અભિનર્દ્ધનત 

 
  અભબનમકરા ભાનલ જીલન જેટરી જ યુાતન છે. ભાનલ વભાજના ઇતતશાવ વાથે જ અભબનમકરાન ઈતતશાવ 
વકંામેર છે. નાટય અને અભબનમકરાન તલમ ૨૫૦૦ કયતામં લધ ુલોથી  તલકવત યહ્ય છે, તેની ચચાાઓ વભમ ે
વભમે થતી યશી છે. નાટયના ઈતતશાવની તલાયીખ  બાયતભા ંબયતથી અન ેગ્રીવભા ંથેસ્ીવથી થામ છે.  તલશ્વના લૂા અને 
તિભની નાટય પ્રવતૃતઓન રયચમ અનકુ્રભે બયત અને એરયસ્ટટરના ંરખાણ યથી ભે છે. તે છી ત આ  ક્ષતેે્ર 
ખાસ્વા લોન શનૂ્માલકાળ વર્જામ છે. યયુભા ંઅંધકાય યગુ છી  ળેક્વતમયના ંઆગભનથી નાટય ક્ષેત્રે પ્રકાળ થયામ 
છે.  અભબનમકરા તલળે ગ્રથંસ્થ વારશત્મ ત ખફૂ જ અલ્ ભે છે. ખાવ કયીને એભરઝાફેથયગુ છી જ આવુ ંવારશત્મ 
ઉરબ્ધ થામ છે. તેથી વભગ્ર નાટયકરાન એક વાથ ેતાગ ભેલલ મશુ્કેર છે.  છતા ંઆ ક્ષેતે્ર  છેલ્રા કેટરાક લોભા ં
તથમેટય, નટ, અને અભબનમકરાની તારીભ , અભ્માવ અને વળંધનના સવુ્મલસ્સ્થત પ્રમત્ન થમા છે. 

ભશાન નટએ વ્મલશાય અને પ્રમગ દ્વાયા  અભબનમક્ષેત્રે અલનલી ળૈરીઓ તલકવાલી છે.  અભબનમકરાના ક્રતભક 
તલકાવની ચકાવણી તેના આધાયે કયી ળકામ છે. દુતનમાબયભા ં તલતલધ અભબનમ ળૈરીઓ અસ્સ્તત્લભા ંઆલી તેને આધાયે 
નાટયન ઐતતશાતવક ક્રતભક તલકાવ દળાાલી ળકામ છે. નાટયતલદ આ પ્રભાણ ેઅભબનમ ળૈરીઓ ફતાલે છે: 

1.  ગ્રીક અને યભન નાટકની અભબનમ ળરૈી  
2. ળેક્વતમય – ગ્રેરયક અને ઈયતલિંગની અભબનમ ળૈરી  
3. ભભરમેયની ળરૈી 
4. કકેભરનની અભબનમ દ્ધતત 

5. જભાન અભબનમ દ્ધતત 

6. ઈટારીની ઓેયા દ્ધતત 

7. સ્તતનસ્રાલસ્કીની દ્ધતત 

8. ભેમયશલ્દની દ્ધતત 

9. ફટૉલ્ટ બ્રેખ્ટની એતક તથમટેયની દ્ધતત 

10. લખ્તાનગલની દ્ધતત 

11. ગ્રેટલસ્કીની દ્ધતત 

12. આધતુનક અભેરયકન વળંધન  
13. ઓગસ્ટ ફૉઆરનુ ં તથમેટય  
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  નાટય વારશત્મના ઈતતશાવભા ંનોંધાત્ર સ્થાન ધયાલતત આ ળૈરીઓ અને તને ક્રતભક  તલકાવ અભબનમ કરા ળીખલા 
ભાગતા નટ ભાટે ર્જણલ આલશ્મક છે. નટે અભબનમની તારીભ દયતભમાન  કોળલ્મ અને અભબવ્મસ્ક્તની તનણુતા શાવંર 
કયલા ખફૂ જ ભશનેત કયલી જરૂયી છે. સ્તાતનસ્રાલસ્કી, બ્રેખ્ત, ભેમયશલ્દ, ગ્રાટૉવ્સ્કી જેલા આધતુનક નાટયાચામો નટની 
આંતરયક અને ફાહ્ય તારીભ તલળે, અભબનમ તત્લ તલળે તરસ્ળી તલચાયણા કયી છે. તેભજ ર્જત અનબુલ અને પ્રમગ ણ 
કમાા છે. યતળમાના ભશાન નટ અન ે રદગ્દળાક કન્સ્ટનરટન  સ્તતનસ્તાલસ્કીએ (1863-1938) તલકવાલરેી અભબનમ દ્ધતતન 
રયચમ ભેલીએ. 

   સ્તતનસ્રાલસ્કીના આગભન શરેા યયુીમન તથમેટયભા ંજડ, કરાયરશત અભબનમનુ ંસ્લરૂ શત ુ.ં તેનાથી કંટાીને 
સ્તતનસ્રાલસ્કીએ અભબનમની નલી દ્ધતત ળધી-તલકવાલી. તેભણે દુતનમાના ભશાન નટન અભબનમ જમ ને તેને આધાયે 
અભબનમકરાના મૂભા ંશુ ંકઈ ળકે તે ળધલાન પ્રમાવ કમો છે. ‘creating A Role‟ અને „An Actor‟s Handbook‟ જેલા 
સુ્તકભા ંતેભણ ેનટ, નટનુ ંળયીય, ભચત્ત અને જીલન તલળે  સકૂ્ષ્ભ  તલચાયણા યજુ કયી  છે. તભેણે તલકવાલરેી અભબનમ 
દ્ધતતન ેવાભાન્મ યીતે ‘વર્જનાત્ભક અભબનમદ્ધતત’ તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. તેઓ કશ ેછે: “ ભાયી દ્ધતતના ંામાના ં
સતુ્ર કમા ંછે? પ્રથભ: નટ કેભ થવુ.ં અથલા આ ાત્ર કે તે ાત્ર કેભ બજલવુ ંતેનુ ંકઈ ગભણત હુ ંર્જણત નથી. યંગભચં 
ય નટની વર્જનાત્ભક અલસ્થા તયપ ગરા ં ડ ે તેને હુ ં ભાયી દ્ધતત કહુ ં છ.ં” (અભબનમકરા .ૃ194)  આભ, 
સ્તતનસ્રાલસ્કીની અભબનમ દ્ધતતભા ંફે પ્રકાયની તારીભ મખુ્મ છે:  

(1) નટ અથલા કરાકાયની તારીભ: આ તારીભભા ંનટ તાના કરાકાય  વ્મસ્ક્તત્લને કેલે છે, રયક્લ ફનાલી 
કરાકાય તયીકે તનણુતા ભેલે છે.  

(2) ાત્રની તારીભ: કેલામેર નટે ાત્ર બજલલાની તૈમાયી કયલાની છે. ાત્રને આત્ભવાત કયી તેની અભબવ્મકતત 
તવદ્ધ કયલાની શમ છે.  

આલી દ્વદ્વભાગી દ્ધતતભા ં નટે તાના ળયીય અને અંત:કયણનુ ં વતત અલરકન કયી તાની દયેક રક્રમા અને 
પ્રતતરક્રમાને તાવલાની શમ છે.  ળયીય અને ભનની રૂઢ અલસ્થાના  ફધંનભાથંી મસુ્ક્ત ભેલલાની શમ છે. વતત 
અભ્માવ, ભચિંતન અન વ્મામાભ દ્વાયા તે તવદ્ધ કયી ળકામ. ત્માયફાદ તેભા ં કુળતા ભેલી, સ્લસ્થતા ાપ્ત કયી 
અંત:કયણની તભાભ ળસ્ક્તઓ કાભે રગાડી ાત્ર બજલણી કયલાની શમ છે.  

સ્તતનસ્રાલસ્કી નટની આંતરયક તારીભભા ં ‘given circumstances – emotion memory – physical actions‟ આ ત્રણ 
ફાફતન ે તલળે પ્રાધાન્મ આે છે. અશીં બયતમતુનના ‘ તલબાલ- સ્થામીબાલ- અનબુાલનુ ંઅનવુધંાન ભેલી ળકામ એભ 
છે. આચામા બયત અને સ્તતનસ્રાલસ્કી લચેચે ફે શર્જય કયતા ં લધનુુ ં અંતય શલા છતા ં ફન્નેની અભબનમ અંગેની  
તલચાયણાભા ંઘણુ ંવામ્મ જલા ભે છે.  સ્તતનસ્રાલસ્કીના ભતે અભબનમ કયતી લખતે નટને અત:સ્ૂયણ થામ ત્માયે  જ 
ઉત્તભ અભબનમ પ્રગટ થામ છે.  આ ભાટે  ‘નાટકીમ ભન:સ્સ્થતત’ (theatrical state of mind) કયતા ંજુદી એલી „વર્જનાત્ભક 
ભન:સ્સ્થતત’ ( creative state of mind)   આલશ્મક છે, ફીજી યીતે કશીએ ત  વર્જનાત્ભક અભબનમની આ પ્રથભ ળયત છે. 
નટે વર્જનાત્ભક ભન:સ્સ્થતત પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ાત્રભા ં તન્ભમ થઈ જવુ ં  અતનલામા ફને છે. આ વભગ્ર પ્રરક્રમા મગન ે
ભતી આલતી રક્રમા છે. તને એકયાય કયતા ં સ્તતનસ્રાલસ્કી નોંધ ેછે: “ The yogis India  who can work miracles in the 

realm of subconscious and Superconscious   have much practical advice to offer. They also proceed toward the 

unconscious through  conscious  preparatory mans, from physical to the  spiritual”  ( બયત નાટયળાસ્ત્ર: આધતુનક વદંબા  
.ૃ 107)  તેભના આ કથન મજુફ નટે આલી વર્જનાત્ભક ભન:સ્સ્થતત પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ાત્ર વાથે ‘બાલઐક્ય’ અનબુલવુ ં
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જરૂયી ફન ેછે. તેઓ એટરા સધુી કશ ેછે કે ‘નટના દેશભા ંાત્રન આત્ભા પ્રલેળલ જઈએ’ આ કથન તેભના જ  ળબ્દભા ં
જઈએ: “ characterization when accompanied by real transposition a sort of RE-INCARNATION is a great thing … A 

capacity to transform himself body and soul, is the prime requirement for an actor” ( બયત નાટયળાસ્ત્ર: આધતુનક વદંબા  
.ૃ 107)  આ ‘યાકામા પ્રલેળ’ કયલા ભનની વર્જનાત્ભક સ્સ્થતત કેલલી ડ.ે તે ભાટે નટે  „given circumstances‟ ન 
અભ્માવ કયલ જરૂયી છે. એટરે કે નટે નાટકની કથા, ઘટનાઓ, ઐતતશાતવક વભમગા, રક્રમા-વભમ, રક્રમા-સ્થ, 
શક્કીકત, જીલન અલસ્થા, તેભજ ાત્રનુ ંવર્જન કયલા ઉમગી તભાભ રયફન અભ્માવ કયલ અતનલામા છે. ાત્રના 
બાલના પ્રાકટય ભાટે ણ „given circumstances‟ ન અભ્માવ કયલ એટર જ આલશ્મક છે. સ્તતનસ્રાલસ્કીના ભતે  નટ 
‘ર્જદુઈ જ’ (magic if) દ્વાયા  ‘ગશૃીત- રયસ્સ્થતત’ને ાભી ળકે છે.  આ વદંબે તેઓ કશ ેછે: “ યંગભચં ય નટ તયીકે કામા 
કયલા  તભાયી ર્જતને રેખકે લણાલેરા વજંગ- લાતાલયણ – તલબાલભા ંમકૂતા ંળીખ અને તભાયી તાની ર્જતને લી 
છૂ કે હુ ંઆ જે ાત્ર બજલી યહ્ય છ ંતે ાત્ર જ હુ ંશઉં ત શુ ંકરંુ ? આ ‘જ’ને હુ ંભર્જક ખાતય એક ર્જદુઈ તત્લ કહુ ંછ,ં 
કાયણ કે નાટકને રક્રમાભાન થલા ભાટે તે ઘણી વશામ આે છે.” (અભબનમકરા .ૃ195) તેભણે પ્રત્મેક બાલના મૂભા ં જઈ 
‘કઈ રક્રમા’ કમા બાલને પ્રગટ કયે છે તે ળધી કાઢયુ.ં તઓે રક્રમાને નાટકના પ્રાણરૂ ગણાલે છે. તભેના ભતે ત 
અભબનમના ામાભા ં„Simple concrete action‟ વાદી, નકકય રક્રમા છે. દાખરા તયીકે  ક્રધ, બમ, ળયભ લગેયે અમતૂા બાલ 
છે તેને યંગભતૂભ ય યજૂ કયલા  અઘયા છે. યતુ ંતેનુ ંકાયણ ર્જણી આ બાલ અનબુલત ભાણવ  શુ ંકયે તે ળધી કાઢી તે  
રક્રમાનુ ંયંગભચં ય અનકુયણ કયલાભા ંઆલે ત તે બાલ આવાનીથી યજૂ કયી ળકામ.  

સ્તતનસ્રાલસ્કીએ  ભનની વર્જનાત્ભક સ્સ્થતત પ્રાપ્ત  કયલા ભાટે ‘Emotion memory‟ કાભે રગાડલાનુ ંસચૂન કયુું છે.  
જે ર્જતની રાગણી પ્રગટ કયલાની શમ તેના જેલી  રાગણીને માદ કયલાથી જે જરૂયી છે તે રાગણી પ્રગટ થામ છે. નટ 
તાની કલ્નાળસ્ક્ત દ્વાયા નુ: ર્જગતૃ રાગણીઓનુ ંસ્લરૂ  ફદરી નાખંી  વર્જનાત્ભક ફનાલે છે.  

   સ્તતનસ્રાલસ્કીએ નટની આંતરયક તારીભ વાથે તેની ફાહ્ય તારીભને ણ એટલુ ંજ ભશત્ત્લ આપ્યુ ં છે. નટની 
ફાહ્ય તારીભ દ્વાયા ળયીયની અભબવ્મસ્ક્ત ક્ષભતા, અલાજ, શધુ્ધ ઉચેચાયણ, આયશ અલયશ, ળબ્દ અને ળબ્દવમશૂની 
વભજ, ાઠ્ય, ચશયેા યના શાલબાલ, શરનચરનની ચતા, ગતતરક્રમા લગેયે કેલલા ંઆલશ્મક છે. વગંીત ળીખનાય 
જે યીતે યજ રયમાઝ કયે તે યીતે નટે ણ તનમતભત વ્મામાભ કયલાન શમ છે.  

સ્તતનસ્રાલસ્કી એ નટની તારીભ દ્ધતત અને ાત્રને તૈમાય કયલાની તારીભ દ્ધતત ફાદ નાટકને વર્જ િંનળીર યીતે 
યંગભચં ય બજલલાની દ્ધતત તલળે ણ વળંધન યજૂ કયુું છે. એક નાટકન પ્રમગ લાયંલાય બજલામ છતા ંતાજગીબયુું, 
લાસ્તતલક અને જીલતં ત્માયે જ રાગે  જ્માયે તેનુ ંનુયાલતાન માતંત્રક ના શમ ણ વર્જનાત્ભક શમ.    

સ્તતનસ્રાલસ્કીની અભબનમદ્ધતત લાસ્તલલાદની યંગભતૂભ ભાટે  પ્રાણળસ્ક્તરૂ ફને છે. જકે, આ દ્ધતતઓથી 

અવતંષુ્ટ કેટરાક નટ, નાટયરેખક, રદગ્દળાકન એક લગા યતળમા,અભેરયકા અને યયુભા ં યંગભતૂભને નલી દૃષ્ષ્ટની 

ફનાલલા અલનલા અખતયા કયી યહ્ય છે. 
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