ప్రపంచ రంగస్థ ల ����తస్వ సం�ేశం 2017
-- ఇ�ాబ�ల్ హపర్్ట, �ా్రన్స్
ఈ �ధం�ా,

మనం ఇం�� �ా�� ఇక్కడ ఉ��న్ం. ప్రపంచ రంగస్థ ల ����తస్వం జర�ప���వట����

మన ���

సమ���శం అ�న 55 ఏళ్ల తర��ాత , మ�్ళ వసంత ఋత�వ�ల� క��ామ�. ��వలం ఒక్క ���, 24 గంటల�,

ప్రపంచం అం�� రంగస్థ ల సంబ�ాల� జర�ప���వట���� అం��తం �ే�ామ�. అం�ే�ాక, ఇక్కడ అంత�ాజ్�య ��టక
బృం��లను ఆక��ష్సత్ ూ, ��టక కళను ��ర�ంచట����, ప్రపంచం ల� � ��పప్ నగర��న
� �ా��స్ ల� ఉ��న్ం.

�ా��స్ ఒక ప్రపంచ నగరం. భ���ళం �తత్ ం�ా ఉనన్ ��టక సంప్ర��య�లను ఒక్క ��� ��డ�కల��� ఇమడ్చ గల

�ామరధ్ �ం ����� ఉం��; ��హ, బ���్రక� ��టకంను ఆ�ా్వ��సత్ ూ ఇక్కడ �ా్రన్స్ �ాజ��� నుం�� మనంతట మనం

జ�ాన్ �ేర���గలం, ����ంగ్ ఓ���ా, క��క� అంత ��ౖ�ధయ్ం�ా ఉం�ే ఆల�చనల�, ���ాల� ���� చూ�ి�త్ ా�; ఎ��ౖక్లస్

మ��య� ఇబ�స్న్, �� �� కల�స్ మ��య� �ిత్ ��ద్ ��ర్గ్ లల� �న��� ఉండ�ా , ��టకం మన�న్ ���సు మ��య�
�ా్కం����
� య� మధయ్ ఊ��సల��ేటట�
్ల �ేసత్ ుం��;

�ారక�� మ��య� �ి్రన�ెల్ల � ల� మనం అర�సుత్ండ�ా �్రటన్

నుం� ఇట��� సు��య�సం�ా �ేరగలం. ఈ ఇర��ౖ ��ల�గ� గంటల�్ల మనం �ా్రన్స్ నుం�� ర�ాయ్, �ా�ి�� ��ఎ��

నుం�� �ే���� క� �ేర���ం; �ా��� ��న్య� ల�� ఆవరణల� ఉనన్ య�వ ���య్��్థ�� ��టకంల� ��తత్ ఆ�ష్కరణల�
చూ�ి, ఖ�య్� సం�ా��ం�ే ��శ�ా �ా���� స�యప�ేందుక� మనం అట�్లంట�క్ క��� ��టగలం.

�ాసత్ �ా���, ��టకంక� ఎంత ఎ���� శ��త్ ఉందంట�, అ�� స్థ లం-�ాలంను ప్ర�న్సుత్ం��.��� సమ�ా�న కళల� మ�ందు

శ��బ�ద్ల �క్క �జయ�ల నుం� ��ర�్చక�ంట�� ఇం�ా, ��ల ప��ాతన ప్రదరస్నల� క��� ప్రద��్శం�న ప్ర�

�ా�� ఆదు�కం�ా బలం�ా అ��ి�త్ ా�. ��టకం ఎప�ప్డ� మ�లలనుం�ే ప�నరజ్ �్మసుత్ం�� �ాత అల�ాట్ల ను
వ��ల�సత్ ూ, ��తత్ ర��ాలను సంత��ంచు��ంట�ం��. ఆ �ధం�ా అ�� స�వం�ా ఉంట�ం��.

అ���, ప్రపంచ రంగస్థ ల ����తస్వం అంట� ఖ�్చతం�ా ,అంద��� ఒక ��ట సమ�హం�ా �ే��్చ �ా��రణ��న
� ���

�ాదు. ఇ�� ప్రపంచ ప్రమ�ణ�ల �క్క ఘనత ��్వ�ా స్థ లం-సమయ �ర్ణ యమ�నక� అవ�ాసం ఇసుత్ం��. ���

���ా�న్ ��ను �వ��ం��లంట�, ఎం�� సమయసూ్ఫ��త్, �చకష్ణ�� ��్రంచ్ ��టక రచ�త, �న్ తర�ద్� మ�టలను
�ెపప్�వ్వం��: స్థ లం

గ���ం� మ�ట�్లడ�త� , తర�ద్� �ె�త్ ార�, “ఒక�� నుం� ఇం��క���� �ేరట���� సు��ర్ఘ�న
�

మ�రగ్ మ� ఏ��?”... అ� అడగటమ� సమ��తమ� అ� అంట�ర�. సమయమ� గ���ం� �ెపత్ �, “ ఒక ��కండ్ ల�

పడవ వంత�ల�, “�ాశ్వతం” అ�� మ�టను �ెపప్ట���� అ��య్ సమయమ�ను” ��లవటం.... స్థ లం-సమయం

గ���ం� మ�త్రం అయన �ె�ాప్ర� “�ర� �ాడ����� మ�ందు, � మనసు� ��ండ� �షయ�ల �ద ��ం��్రక��ం�,

ఇం�ా, కలల� ఒక ��� నుం�� ఇం��క ����� �ేరట���� అ��య్ సమయమ�ను ల�క్క��య��”. ‘కల�’ అ�� పదం
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ననున్ ఎప�ప్డ� ఆల��ంప�ేసత్ ుం��. ఒక��ళ, బ�బ్

�లస్న్ మ��య� ట�ర�ద్�

క�స��� అ��ిసత్ ుం��. ��న్

�ాత్రను, తన�ెన
ౖ ����ల� ర��� ం��ం�న �ామ�య్ల్ బ��త్
� ్ట ప్రపంచ రంగస్థ ల �ాల�నుగ�ణ ప్ర�య్ే కతను �ెపత్ �, “ఆ�

ఎంత అదుభ్త���న ��� అ�య్ ఉం���.” ఈ సం�ేశం గ���ం� �ెపత్ �ండ�ా, ననున్ �ాయమనన్ందుక� ��ను

��రవం�ా ���ం��ను, ఈ �తత్ ం స�న్���ాల ఊహలను గ�ర�త్�ేసుక���న్ను. అందువలన, ��ను ఈ య����� ్క

ఆవరణల���� ఒంట���ా �ాల�దు; ��ను ఆ��న అ�న్ �ాత్రల�ల� ���� ఇక్కడ ఉ��న్�, యవ�క ��ంచ�ా��

�ష���ం��� అనుక�నన్ �ాత్రల�, ��ల� �గ�ధం�ా ఉనన్ ప్ర�భను ���్చ ���ద్ ��. ఇప�ప్డ� �ానునున్ �ాత్రలక�

��ను సహక���త్ ా�� ల�క పతనం �ే�త్ ా�� ��� చూసుత్��న్ను; ..... ��ను � మ�ందు �ల�్చనన్ ఈ ��� ,��డ్ర,

అర�ంట�,ఓ�ా్లం�ో ,��దద్�ాబ���ర్, ����య, ��ర్ట��ల్,బ�్ల��్చ డ�బ� �స్ ల�ంట� �ాత్రల�న్, ఒక ��కష్
్ర క��ా��ా ��ను
��్ర�ం��ను,

ప్రసం�ిం��ను.

ఇం�ా

అ��

అల���

ఉం��,

�ాబట�్ట ,

��ను

��ను���క్,ఆ�ి్ర�ా,�ి��య�,����
� య�,ర�ాయ్,బ�్ర�ల్,ప��ష్య�,��మ్,జ�ాన్,నూయ్య�ర్్క,

ప్రపం�����

�ెందు��ను.

మ���ష్ల,��ౖ��ి��,అ��జ్ం�న,����్వ,����య�,జర్మ�,ఆ�ి్ట�య�,ఇం��్లష్-స్వయం�ా ��ల� ఉనన్ స��ి్ట లకష్ణ�ల ఉనన్

�ారణం�ా ��ను పపం����� �జ��న
� ��ర�ర��. ఇక్క��వరక�, రంగస్థ లం �ద మనమ� �జ��న
� ప్రపం�కరణను
గమ��ాత్మ�.

1964 ల� ప్రపంచ రంగస్థ ల ����తస్వం ���, ల���న్స్ ఒ��ఎర్ ఏమ� ప్రకట�ం��రంట�, శ��బద్ ం కంట� ఎక�్కవ

�� �ాటం తర��ాత, ఏ�ై�ే జ��య రంగస్థ లం య���ౖట�డ్ ��ంగ్ డం ల� ర��� ం��ం����, ���� అయన ��ంట�� ఒక
అంత�ాజ్�య ��టకం�ా ర��ాంతరం �ేయ�ల� ��ర�క���న్ర�, క�సం ��� �షయంల���ౖన. ����స్�యర్
ప్రపం����� �ెందుత�ంద� ఆయన�� బ��ా �ెల�సు.

ఈ సం�ేశం �ాయట���� ప����ధన �ేసత్ ుండ�ా, 1962 ��ట� ప్రపంచ రంగస్థ ల ����తస్వ సం�ేశం �ాయమ� �న్

�ాక�త్ �� అపప్�ె�ాప్ర� �ెల�సుక�� ఆనం��ం��ను, అయన �ా�ిన “Around the world again in 80 days”

ప�సత్ క రచన�� ప్రఖ�య్� �ాం�న �ారణం�ా అయన అనుక�ల���న వయ్��త్. ����� ప్రపంచం అంతట� ��ను ����
�ధం�ా ����ాన� �ెల�సుక���న్ను. ��ను ఇ�� 80 ప్రదరస్నల� , 80 �ి�మ� లల� �ే�ాను. ��ను ఇందుల�
�ి�మ�లను �ేర�సుత్��న్ను ఎందుకంట�, ��ను ��టకంల� , �ి�మ�ల� నట�ంచడం మధయ్ వయ్��య్సం చూడను, అ����

��ను �ె�ిప్న ప్ర� �ా�� ననున్ క��� ఆశ్చరయ్పర�సుత్ం�� �ా� ఇ�� య��రధ్ ం.అ�� అల��� ఉం��. ��ను ��ం��ట� మధయ్
వయ్��య్సం చూడను.

ఇక్కడ మ�ట�్లడ�త�నన్ ��ను ��ను �ాదు. ��ను నట�� �ాదు. ��ట�ా�న్ బత�క� �ెర�వ��ా

అను����

ఏం��

మం�� ల� ��ను ��వలం ఒక����. ����� కృతజ్ఞ త �ెలపటం �� బ�ధయ్త-, రంగస్థ ల��న్ మనం బ్ర���ంచటం ల�దు,

ఇం�� �ధం�ా,

రంగస్థ లం వలన మనమ� బ్రత�క�త���న్మ�.రంగస్థ లం ��ల శ��త్ కల��. ఇ�� �� ట�ల�,

అడ్డ ంక�ల�,��ద���ా�న్ అ�న్ంట�� తట�్టక�� �లబ�ేటట�
్ల �ేసత్ ుం��.

“రంగస్థ లం అ���� ఒక అ��్చత �ాలం నుం�� అంద���� క��ిం�ే దృశయ్ం” అ� అంట� స���� త�ం��- �����

�ావల�ిందల్ల ఒక నట� ల�క నట�డ�.�ాళ�్ళ ఏ� �ెయ�య్లనుక�ంట���న్ర�?�ాళ�్ళ ఏ� �ెపప్లనుక�నుత్��న్ర�?
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�ాళ�్ళ మ�ట�్లడ���ా? జనం ���చూ�ాత్ర�, రం�ాస్థ ల���� �ెల�సు, ప్రజల� ల�క�� �ే ��టకం ల�దు అ� – ఇ��
ఎపప్ట��� మ����� వదుద్.ఒక్క వయ్��త్ అ��� ��్రకష్క�ల�.�ా�, మ�� ఎక�్కవ క���్చల� ఖ���ా ఉండక�ం�� ఉం��ల�

ఆ���ద్ం.ల����� ్చ ��ా్మణం ల�� ��ా్మణ�ల� ఎప�ప్డ� �ండ��ా ఉంట��, అయన ��ట�ాల�్ల �వర ఈ క��త్మక

���ా�న్ సప్ష్టం�ా , అందం�ా వయ్కత్ పర��ాత్ర�. ఇం�ా, మ�సల��డ �ెపత్ �ం��,” అవ�ను,అవ�ను, ���త్ �
� � చ��� �ా�.

చ��త్రల� ����� ��ల� చ��� ��మ�. క�సం, మన�� తగగ్ ట్ట � �ేయగల�గ్తమ�.

్ల �ా జర�గ�త�నన్��.ఈ 55 ఏళ్ల ల� సం�ే�ా�న్ అం��ంచట����
ప్రపంచ రం�ాస్థ ల ����తస్వం ఇపప్ట��� 55 ఏళ�

ఆ�్వ�ంచబ��న 8 వ మ��ళను- �ర� ���� ‘సం�ేశం’ అ� �ి���త్ , అ�ే. �� మ�ందు�ార� (అ�య్! ప�ర�ష

వరగ్ ం అ� ��నంతట అ�ే ఎల� �ేర్చబడ�త�ం�ో !) రంగస్థ లం �క్క ఊహ, ��్వఛ్చ,మ��య� �ాసత్ �కత గ���ం�

మ�ట�్ల��, అందం, బహ�ళ సంస్కృ� మన కళ్ళ�� చూ�ిం�, ఖం��ంచల�� ల�� ప్రశన్ల� సం��ం��ర�. 2013 ల�

������� అ��న్ర� “ఈ ��్లష్ట ప���్థ ి��� ఒ�� ఒక్క

ప���ా్కరం మన�� ఉనన్ ప్ర�క�లలతను ఎదు��్క�ాలమ��

నమ్మకం ల� ఉం��, మ�ఖయ్ం�ా య�వ జ���� ఎవ���
� ే ��టక కళను ��ర�్చ��వలనుక�ంట���న్��: అల� ��తత్ నట�ల

వలసల� ఆ�రభ్��ాత్�, �ర� ఈ ప���్థ ి� నుం� ల�ం�ే ఊ��ంచ� ప్ర�జ��ల� తపప్క�ం�� ఒక ��తత్

�ా్ర��ధయ్ం నుం� �ెల�సుక�ంట�ర�. ఊ��ంచ� ప్ర�జ��ల�- ఏ �ాజ��య ప్రసంగంల� ఉప���ంచబ�ే ఒక
మం� సూత్రంల అ��ి�త్ � ం��,

��ను �ా��స్ ల� ఉ��న్ను కనుక, అధయ్కష్ ఎ�న్క�� ����ద్ కలం మ�ందు, ఎవ����ే మన�న్ �ా�ం��ల� ఆ��ాత్��, �ార�

��టకం వలన వ�ే్చ ‘అనూహయ్ ప్ర�జ��ల� ‘గ���ం� �ెల�సు���ాల� ��ను సూ�సుత్��న్ను.�ా�, ‘ప్ర�క�ల

��ధన’ ఉండక�డదు అ� క��� ��ను �ె�ాప్లనుక�ంట���న్ను.
��క� మ�త్రం ��టకం అంట� ఇం���ధం�ా అ��ిసత్ ుం��, అ�ే

సం��షణ, ఇం�ా, �ే్వషం ల�క�ం�� ఉండడం.

‘మనుషయ్ల మధయ్ ��న్హం’- ఇప�ప్డ� ఇ�� అంట� ఏ�ట� ��క� అంత�ా �ె�యదు, �ా� ��ను సమ�జ��న్,

నట�ల�, ��్రకష్క�ల� మధయ్ ఉం�ే ��న్��న్, అంద��� – అను�ాదక�ల�, అ��య్పక�ల�, వసత్ � తయ�����ర�ల�,

రంగస్థ ల నట�ల�,���య్��తత్ల�, వ���త్ �ాధక�ల�, ��్రకష్క�ల� – ఒక ��ట��� �ే�్చ� , �ర�ాలం క��ి ఉం�ేటట�
్ల �ర�ాల
కల�క. ��టకం మన�న్ ర��సత్ ుం��; �డ�సుత్ం��.. మనం ��టకంను ఎంత ���
్ర ��త్ ...మన�న్ అ�� అంత

��్ర�సుత్ం��...

��క� ఒక �ాత రంగస్థ ల దర్శక�దు గ���త్సుత్��న్ర�, ��ను ఆయన�� ప� �ే�ాను, రంగస్థ లం �ద యవ�క �ె���ే

మ�ందు అయన , గం�ర స్వరం�� గట�్ట గ అ���ే�ార�, “ ��ట�ా��� �����వ్వం��”, ఇ�� ఈ ��ట� �� మ���ంప�
మ�టల�.

-��.�ి.�.�ా��క.
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