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আিট িমিসয়া 

আিট িমিসয়ােক িনেয় নারায়ণ সান ােলর িবখ াত বই।   সই বই পড়ার পর 
আিট িমিসয়ােক নতুন কের  দখেলন  পৗষালী  ঘাষ। 
 
 লাকারণ  িবচারশালা।  সেব া   মতার  কে  থাকা চােচ র িব  াচরেণর অিভেযােগ 
অিভযু  এক ব ি ।  সবাই জােন িতিন চােচ র কােছ মাথা নত করেবন না।  িক  এ কী 
হল!  সবাই  নল িতিন বলেছন তাঁর এতিদেনর যা িকছু ব ব , আিব ার সব িমথ া; চােচ র 
কথাই িতিন সব া করেণ  ীকার কেরন।   মতার কােছ মাথা নত কেরন িব বী।   া , 
নু  বৃে র কােছ এিগেয় আেস এক ত ণ।  ব ে র সুের বেল; ‘কী  ভ াগা  সই  দশ, 
 যখােন একজনও বীর  নই’।  বৃ  িব ানী গ ািলিলও-র উ র — না িক  েগােতাি  ‘কী 
 ভ াগা  সই  দশ  যখােন  কবল বীেররই  েয়াজন হয়’। 
 এই  দশ — ইতািল —  িতভা আর  িতবােদর ইতািল — 
ইউেরাপীয় নবজাগরেণর  াণেক ।  ১৪শ  থেক ১৬শ শতা ীর 
মেধ  ইতািলেত ম ূলত মধ    ােরে র তাসকানী  থেকই এই 
পুনজ  াগরেণর সূচনা।   রােমর ২৭৭ িকেলািমটার উ ের মা  
১০২ বগ  িকেলািমটােরর এই শহর ঐিতহািসক   ে , 
সাং ৃিতক ঐিতেহ  মধ যুেগর এেথ ।    াের  িলওনােদ া দ  
িভি -র শহর;   াের  িমেকলাে েলার শহর;   াের  
গ ািলিলও গ ািললাই-এর শহর।  এখােন আেছ বি েচি র 
 ভনাস, আেছ দ  িভি র অনানিসেয়শন (Annunciation), 
আেছ ‘আকােদিময়া িদ আিট  েদল িদেসগেনা’ (Academia di 
Arte del disegno) — ইউেরােপর সব  ধান িশ েক ।  আেছ কাসা বুেয়নারি  (Casa 
Buonarotii) — িমেকলাে েলার ভ াসন  যখােন তাঁর  াতু ু  গেড় তুেলেছন এক 
সং হশালা।   সই সং হশালায় িমেকেলে েলা এবং সমসামিয়ক ইতািলয় িশ ীেদর ছিবর 
মাঝবরাবর কােঠর প ােনেল আেছ একিট  তলিচ ।  এক ন  নারী — নাম ইনি নািজওন 
(Inclinazione)।    া — আিট  িমিসয়া  জি েলসিচ (Artemisia Gentileschi)। 
 এ নাম  য  তমন পিরিচত নয়।  বি েচি , ম ািকয়ািভিল, িলওনােদ া, িমেকলাে েলা, 
িতনেতােরে া, পারমা ােলা, কারাভাি ও  মুখ খ াতনামা িশ ীেদর সে  একে  এ নাম 
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উ ািরত হয়িন িদেনর পর িদন তার কারণ  িতভার ফারাক নয় বরং িল  রাজনীিত।  
আিট  িমিসয়া নারী।  সমকাল তােক  হণ করেত চায়িন, িক   ীকৃিত িদেত বাধ  হেয়েছ।  
  াের  আকােদিমর  থম মিহলা সদস া িতিন।    ােরে র উিফিজ সং হশালায় 
 কবলমা  নারী অি ত একিট িচ ই  ান  পেয়িছল তা আিট  িমিসয়ারই। 
 িসেমান দ   বােভায়ার দ   সেক   স    কািশত হেত তখনও বািক সােড় িতনশ 
বছর, সামি ক পু ষ  াধােন র িব ে  সশ   িতবাদচািরনী  নারার আিবভ  ােবর  দির 
 পৗেন িতনশ বছর।  তুিল হােত  িতবাদী আিট  িমিসয়া।   বােভায়া বেলিছেলন ‘নারী হেয় 
 কউ জ ায় না,  কউ  কউ নারী হেয় ওেঠ।’  নারী হেয় উঠেত বাধ  হয়  কউ  কউ।  
 কমন কের নারী হেয় ওঠা?  পু ষতে র অত াচাের, অপমােন, উদাসীনতায়।  নারী মােন 
নারী শরীর  যন, আর তাই নারীেক অিধকার করেত  গেল নারীেক অবদিমত করেত হেল 
উপায় তার শরীের আঘাত হানা।  ব িত ম খুঁেজ খুঁেজ হয়রান ইিতহাস।  নারীেক ধষ ণ 
কেরা, তারপর বেল দাও ন  চির া,  বশ া।   কােনা নারীর মেধ   কােনা  িতবাদী   প 
 দখেত  পেলই বেল দাও ব  পু েষর অ শািয়নী এই রমনী, িনে াম ািনয়াক।  এমন কী 
 তমন িবপদ বুঝেল ডাইিন বেল পুিড়েয় মারাই িবেধয় —  জায়ান অফ আেক র মেতা। 
 আিট  িমিসয়া ‘ বচাির’-র কপােল জুেটিছল  ায় 
সবক’িট অিভেযাগ।  িববােহর  িত িত িদেয় বারংবার 
ধষ ণ কের িপতৃব ু।  বয়স তখন ১৮।  অন ােয়র  িতকার 
হেব  ভেব আদালেতর  ার  হেল জনসমে   মািণত 
হেয় যায় অেথ র িবিনমেয় ব  পু েষর স কারী এই 
 মেয়।  শহের সাধারণ জীবনযাপন করেত পারেব না  স।  
হয় শহর  ছেড় যাক, না হেল নাম  লখাক িগেয় 
 বশ াপ ীেত।  লা না  কবল মেন নয় — শরীেরও।  সত  
 ীকােরাি  আদােয়র জন  আেছ িসিবেলর ব বহার।  
ধাতবয ।  হােত পিরেয় িদেয় চাপ িদেল র া -
 তিব ত হয় আঙুল।  িসসিটন চ ােপেলর  দওয়ােল 
আঁকা আেছ ি ক  দবী  ডলিফন িসিবল আর িলিবয়ান িসিবেলর ছিব।  তাঁরা ‘ ীেলাক’- ক 
সত  কথা বলেত বাধ  কেরন।  পু ষেদর জন   কােনা িসিবল  নই। 
 িসিবেলর রে  রাঙােনা হােত তুিল তুেল  নয়  মেয়।  িনেজর রে  তা ডুিবেয়  নয় 
িশ ী আিট  িমিসয়া।  বাবা ওরািজও  জি েলসিচ িছেলন িচ কর।  খািনক জ গত আর 
খািনক  দেখ  শখার অিভ তায়    করল  মেয় নতুন কের।  বাইেবেলর আখ ান েলার 
মেধ  খুঁেজ  বড়ােলা  িতবাদ।  আেগই আঁকা হেয়িছল সুসা া আর  মাড়েলরা  নােমর 
ছিবিট।  পূব বত ীরা  যখােন  ানরত সুসা ার ন   সৗ য   ফুিটেয় তুলেত ব    সখােন 
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আিট  িমিসয়ার তুিলেত এল  মাড়লেদর কামাতুর চাহিন আর সুসা ার  ত াখ ান।  তবু এই 
 ত াখ ােন  যন  তমন তী তা  নই।  র া   দয় র া   িতবােদ মুখর হেত চায় র া  
হাত ক ানভােস ঝরােত চায় র । 
 জুডা নগরীেক আসীিরয়  সনাপিত হেলাফােন েসর অত াচােরর হাত  থেক র া 
করেত জুিডথ  গেলন হেলাফােন েসর িশিবের।  জুিডথ জুডার নগরপােলর কন া ত নী 
কুমারী অথবা বালিবধবা হেলাফােন সেক  ভ ূত মদ পােন অেচতন কের সহকািরনীর সাহােয  
হত া করেলন।  কাটা মু ু িনেয় রণভিূমেত নৃত  করেলন।  জুিডেথর রণনৃেত র মেতাই 
ভয়াবহ র া  ছিব আঁকেলন আিট  িমিসয়া।  ভারিমিলয়ান  রড-এ ক ানভাস র া  হল।  
আেলা-আধঁািরেত জুডা সু রীর  প নয়,    হল িহং   িতবাদ।  হত াকালীন মুহূত িটেক 
ক ানভােস তুেল আনার পর আিট  িমিসয়ােক তৎকালীন সমাজ ভয়  পল,  যমন জুিডথেক 
 পেয়িছল।  আ া, যু   শেষ জুিডথ িক িনেজর ঘের িফের এেসিছল?  তােক নগরবাসী 
 কমন কের  হণ কেরিছল?  বীেরর স ান িদেয়িছল না িক    কেরিছল মু পােতর আেগ 
হেলাফােন স জুিডেথর শরীর সে াগ কেরিছল িক না?  জুিডেথর  কােনা   িমক িক 
পরবত ীকােল জুিডথেক  হণ কেরিছল   েম-  েহ-আদের?  বাইেবল নীরব।   যমন নীরব 
ইিতহাস আিট  িমিসয়ার   ে , ম লকাব  নীরব 
 ব লার   ে ।   স কথা পের! 
 আিট  িমিসয়ার সমেয় ইতািলয় িচ িশে   য 
 ব িবক পিরবত ন  দখা যায় — আট   িহি র 
ভাষায় তা বােরাক (Baroque)  াইল।  গিতময় 
এ িচে  িবলাসময় জাঁকজমক উে জনা তথা 
নাটকীয়তা  তির করা হত।  ম ূলত আেলা 
আধঁািরর  খলায় এই নতুন ধারার সৃজন; যা 
িচ াবলীেক করত এতটাই বা বস ত  য মেন 
হত  বাধহয় চির  িল ক ানভাস  ছেড় এ ুিন 
 বিরেয় আসেব।   যমন, িমেকলাে েলার িপেয়তা 
 দখেল মেন হয় এ ুিন মােয়র  কােল নেড় 
উঠেবন িয ।  নাটকীয়তায় ভরা জীবন আিট  িমিসয়ার — এই নাটকীয় িচ া ণ প িত বলা 
বা ল  তার পছ  হেব।  এতিদেন  স িশেখ িনেয়েছ পারে ি েভর অ  — ি মাি ক 
িবষয়ব েক ি মাি ক ক ানভােস তুেল আনার প িত।  িবিভ  িবষয়ব েক সিঠক  কৗিণেক, 
দশ  ক  থেক দ ূর  অনুযায়ী সিঠক অনুপােত ধারণ করেত িচ ানুপােতর ভ ূিমকা সহেজই 
উপল । 
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 নারীর এই র া  আেবগ তথা িশ দ তা  াভািবকভােবই তৎকােলর পু ষ সমাজ 
মানেত পােরিন।  নারীর  িতভােক দমন করেত তার িব ে  উদাসীন  থেকেছ।  িক  
কতিদন!  সাংসািরক তথা স ােনর ব ন  ীকার কেরও আিট  িমিসয়া এেকর পর এক 
‘কিমশনড’ কাজ কেরেছন।  নারী অি ত  থম নূ ড  ািড তাঁরই।  আঁকেলন 
ইনি নািজওন (Inclinazione)।   মঘদেল বেস থাকা এক সু রী — অপূব  মুখাবয়ব — 
তািকেয় আেছন  কান সুদ ূের — মত  ভ ূেম — মাথার কােছ একিটমা  তারা —  ার অফ 
 বেথলেহম না িক  ভনাস?   ই হােত লীলািয়ত ভি েত ধরা আেছ একিট পা  — িকি ৎ 
কাত করা — তারই মেধ  িক আেছ িশ ীর   রণা!  ন া িক  আলেতা কের জিড়েয় থাকা 
ব খ িটেত  কােনা  যৗন আেবদন  কিটত নয় বরং  সৗ য   এবং সারেল র  মলব েন এ 
এক আ য   সৃি ।  এই  তা  সই সু রী — যার িদেক তািকেয় বাের বাের িশ ীেদর    — 
‘আর কতদ ূের, িনেয় যােব  মাের,  হ সু ির!’ 
 আিট  িমিসয়ার সমকােল নারীরা  য এেকবােরই ছিব 
আঁকেতন না তা  তা নয়।  তাঁরা ম ূলত করেতন 
অলংকরণ তথা ইলুিমেনশেনর কাজ।  ফুল-লতা-পাতা 
িদেয় বাইেবল সি তকরণ িকংবা  পাে  ট আঁকােতই 
তােদর দ তা সীিমত িছল।   সােফািনসবা আ ুইেসালা 
(Soffonisba Augnissola), লািভিনয়া ফ ানা (Lavinia 
Fontana), লুিসয়া আ ুইেসালা (Lucia Auguissola) 
 মুখ িশ ীেদর  িতভা আিট  িমিসয়ার ধােরকােছ 
 পৗঁছায়িন।  িছেলন ক াথিরন অফ  বােলাগনা 
(Catherine of Bologna), িগেয়াভা া জারেজািন 
(Giovanna Garzoni) —  থমজন চােচ র নান, ি তীয়া  টে রা এবং ওয়াটার কালাের 
ি ল লাইফ অ েণ দ তা অজ  ন কেরিছেলন।  অিতশেয়াি  মেন হেলও  মেন  নওয়া 
ভােলা লংিহ-র (Longhi) ম ব  — ‘The only woman in Italy who ever knew about 
painting.’। 
 আিট  িমিসয়ার সবকিট ছিব নাটকীয় অ াকশােন পিরপূণ ।  আ  িতকৃিত িকংবা  মরী 
ম াগদােলেনর মেতা শা  ছিবেতও িতিন আেলা-অ কােরর মাধ েম গিতময়তা আনেত  িট 
কেরনিন।   িতিট ছিবেতই িকছু ঘটেছ।  এই ঘটমানতা তথা চলমানতাই  য জীবন তা 
 বাধহয় চি েশা ীণ া রমণী বুেঝিছেলন মেম   মেম  ।   েব ,  রম া , িকংবা  ভরিময়ােরর 
আেগই আিট  িমিসয়া কারাভাি ও-র আেলা-আধঁাির তথা ছায়াময়তা, ম ানািরজম এবং 
ন াচারািলজম-এর একলব  িশষ  হেয়িছেলন। 
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  িতভা বা  িতবাদ — িবেশষত তা যিদ হয়  কােনা নারীর —  কান সময়ই বা তা 
মান তা  পেয়েছ?  তাই অস ান এবং িব ৃিতর মেধ  িনমি ত আিট  িমিসয়ার  শষ জীবন।  
এমনিক মৃতু র সিঠক সময়ও জানা যায় না।  ঐিতহািসক চাল স  মাফাত (Charles 
Moffat) বেলেছন আিট  িমিসয়া আ হনেনর মাধ েম িবড়ি ত জীবেনর ইিত  টেনেছন।  
সময়টা ১৬৫৬, মতা ের ১৬৫৩।   যমন মরেত হেয়িছল  ব লােক।   ামী, ছয় ভাসুেরর 
 াণ,   েরর স ি  িফিরেয় আনার পর যখন    ওেঠ িকেসর িবিনমেয় এ পুন  াি  তখন 
 ণ বলয় িদেয় িনেজর কপােল আঘাত কের মৃতু বরণ কেরন এই  িতভাময়ী নত কী! 
 গ ািলিলও-র সে  পিরচয় এবং প িবিনময় হেয়িছল আিট  িমিসয়া  জি েলসিচ-র।  
িব ানী িক তাঁেকও বেলিছেলন — ‘কী  ভ  াগা এ  দশ ...’? 
 
ঋণ : নারায়ণ সান াল — আিট িমিসয়া; www.wikipedia.org; www.google.co.in; 
               এবং এ াগিনস এ ােলন — ইউেরােপর িচ কলা। 
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