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Message
Театр наада дуо?
Тыһыынчанан театртан кэлэйбит профессионаллар уонна
мөлүйүөнүнэн салҕыбыт дьоннор ыйыталлар.
Театр тоҕо биһиэхэ нааданый?
Билиҥҥи кэмҥэ, дьиҥнээх олох эрэйэ-муҥа оонньонор куораттар
болуоссаттарыгар уонна судаарыстыбалар сирдэрин иэнигэр тэҥнээтэххэ,
театр сыаната олус.
Театр биһиэхэ тугуй?
Көмүс солотуулаах балконнар, бархат бүрүөһүннээх кириэһилэлэр,
кирдээх кулисалар, бүтэн хаалбыт куоластар, эбэтэр төттөрүтүн-ииригирбит
сыгынньах дьонноох, кир уонна хаан буккааһыннаах истиэнэлээх хап-хара
боксалар.
Театр тугу этиэн сөбүй?
Барытын!
Театр барытын этиэн сөп.
Таҥаралар хайдах халлааҥҥа олороллорун, хаайыылаахтар хайа
хаспаҕар сытан хайдах эрэйи көрөллөрүн, имэҥ үөһэ көтүтэрин, таптал
суорума суоллуурун, үтүө киһи наадата суоҕун, албын-көлдьүн баһылыырын,
квартираҕа дьоннор хайдах олороллорун, оҕолор-көс дьон лааҕырыгар
сыталларын, кумах куйаарга төннө турарбытын, тапталлаахтар
арахсалларын, театр барытын этиэн сөп.
Театр баар уонна өрүү баар буолуо.
Билигин, биэс уон-алта уон кэлэр сылларга театр хаһааҥҥытааҕар
даҕаны олус наада. Дьон көрөр бары искусстволарыттан театр эрэ-тылтан
тылга, харахтан харахха, илииттэн-илиигэ, эттэн-эккэ тиийэр аналлаах.
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Киниэхэ киһиттэн киһиэхэ тиэрдэргэ атын эйгэ наадата суох-сырдык саамай
ыраас өттө, соҕуруу буолбатах, хоту буолбатах, илин буолбатах, арҕаа
буолбатах-көннөрү түөрт өттүттэн сырдатар бэйэтэ сырдык эбээт, өстөөх
даҕаны, доҕор даҕаны ону бэркэ диэн билэр.
Араас театр баар буолуохтаах.
Атын-атын искусство элбэх көрүҥнэриттэн театр син биир өрүү олус
наадалаах буолуо. Үгэс, сиэр-туом театра, атын сайдыылаах норуоттар
театрдарыгар утары туруоруллуо суохтаах. Светскай культура уларыйыта,
араас «Культура туһунан билиилэр» кини көнннөрү, борустуой ис туругун
атын өйдөбүлүнэн солбуйуохтарын сөп.
Tеатр аһаҕас. Киирии көҥүл.
Гаджеттары, компьютердары туора ууруҥ-театрга барыҥ, партерга
уонна балкоҥҥа миэстэ булан олоруҥ, тылы истиҥ уонна тыыннаах
уобарастары көрүҥ-эһиги иннигитигэр театр, бу ыксаллаах-тиэтэллээх
олоххо театры аанньа ахтыбат буолумаҥ, кинини көтүтүмэҥ-аһарымаҥ.

Ханнык баҕарар театр наада.
Биир эрэ театр наадата суох-политиканан оонньуур театр, политиканан
сохсолуур театр, политиктар театрдара, политика театра. Күннээҕи террор
театра-биирдиилээн эбэтэр бөлөҕүнэн, болуоссаттарга уонна уулуссаларга,
киин куораттарга уонна тыа сирдэригэр өлүктэр театрдара уонна хаан-сиин
театра, религиялар уонна омуктар икки- ардыларыгар өйдөспөт буолуу
театра.

If you need a Word file instead of a PDF file of the message, please write to info@itiworldwide.org.
Copyright © 2016 by Anatoli Vassiliev and ITI, France

World Theatre Day, 27 March 2016
Journée Mondiale du Théâtre, 27 mars
2016
Message: Anatoli Vassiliev, Russia

Translation into Yakut by: Alexey Pavlov

If you need a Word file instead of a PDF file of the message, please write to info@itiworldwide.org.
Copyright © 2016 by Anatoli Vassiliev and ITI, France

