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Na oslavu 70. výročí založení Mezinárodního divadelního institutu (International 

Theatre Institute) a jako zdůraznění mezikulturního a mezinárodního aspektu divadla 

vybral ITI pro tento rok dokonce pět osobností z pěti regionů UNESCO, aby napsaly poselství 

ke Světovému dni divadla. 

  

Za Afriku je napsala umělkyně Were Were Liking, za Ameriku mexická spisovatelka 

a novinářka Sabina Berman, za arabské krajiny reprezentuje libanonská režisérka, 

spisovatelka a performerka Maya Zbib,  za Asii indický režisér a herec Ram Gopal 

Bajaj. Autorem poselství pro Evropu je britský herec, spisovatel, režisér a spoluzakladatel 

Théâtre de Complicité Simon McBurney (Velká Británie). 

 

 

 

Půl míle od pobřeží Kyrenaiky v severní Africe je velký kamenný přístřešek. 

Osmdesát metrů široký a dvacet metrů vysoký. V místním nářečí ho nazývají Haua Fteah. 

V roce 1951 se zde radiouhlíkovou metodou datování prokázalo nepřerušené lidské 

obydlení, které trvá minimálně sto tisíc let. Mezi objevenými artefakty byla kostěná flétna 

stará 40 až 70 tisíc let. Když jsem o tom jako malý kluk slyšel, zeptal jsem se svého otce: 

„Znali hudbu?“ 

Usmál se. 

„Jako všechna lidská společenství.“ 

Byl prvním americkým archeologem, který kopal v Haua Fteah v Kyrenaice. 

 

Jsem velmi poctěný a šťastný, že mohu v tomto roce zastupovat Evropu při 

Světovém dni divadla. 

Když v roce 1963 nad světem visela děsivá hrozba jaderné války, jeden z mých 

předchůdců v tomto poselství, Arthur Miller, prohlásil: „V době, kdy diplomacie a politika 
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disponují zoufale nedostatečnými a slabými nástroji, musí umění – se svým někdy 

decentním, ale jindy i obrovským dosahem – nést břemeno sjednocování lidského 

společenství.“ 

Význam slova „drama“ pochází z řeckého „dran“, což znamená „konat“… a slovo 

divadlo / theatre / pochází z řeckého „theatron“, doslova „prostor vidění“. Místo, kde se 

nejen koukáme, ale kde zároveň vidíme, přijímáme, chápeme. Před dvěma tisíci čtyřmi 

sty roky navrhl Polykleitos mladší velké divadlo v Epidauru. Akustika tohoto divadla pro 

14 000 lidí je ohromující. Když uprostřed jeviště škrtnete zápalkou, je to slyšet na všech 

14 000 místech. Když jste se v řeckých divadlech dívali na herce, viděli jste obvykle také 

krajinu za nimi. Propojovalo se tak hned několik prostorů, společnost, divadlo a příroda, 

ale také všechny časy. Když hra rozehrávala dávné mýty v přítomném čase, mohli jste 

prostřednictvím jeviště nahlédnout do své neodvratné budoucnosti. I na přírodu. 

Jedna z nejpozoruhodnějších vlastností Shakespearova divadla Globe také souvisí 

s tím, co vidíme. Souvisí se světlem. Jeviště a hlediště jsou osvětlené stejným způsobem. 

Tvůrci i diváci se vidí navzájem. Vždy. Ať se podíváte kamkoli, vidíte lidi. To nás vede 

k tomu, že velké monology, například ten Hamletův či Macbethův, nebyly soukromým 

rozjímáním, ale veřejnou debatou. 

Žijeme v době, když je těžké vidět věci jasně. Víc než kdykoli jindy v dějinách jsme 

obklopeni fikcí. Každý „fakt“ může být zpochybněný, každý žert si nárokuje stejnou 

pozornost jako „pravda“. Jedna fikce nás ovšem obklopuje neustále. Ta, která se nás snaží 

rozdělovat. Od pravdy. A mezi sebou navzájem. Ta, že jsme oddělení. Lidé od lidí. Ženy od 

mužů. Lidé od přírody. 

Podobně jako žijeme v době rozdělování a fragmentace, žijeme zároveň v čase 

nesmírného pohybu. Lidé jsou v pohybu více než kdykoli jindy v minulosti; často utíkáme, 

někam chodíme, když je třeba, i plaveme, migrujeme; po celém světě. A to je pouze 

začátek. Odpovědí na to je – jak dobře víme – zavírání hranic. Stavění zdí. Uzavření. 

Izolace. Žijeme v tyranském světě, kde se lhostejnost stala tvrdou měnou a naděje 

pašovaným zbožím. A součástí této tyranie je kontrola prostoru, ale i času. Čas, ve kterém 

žijeme, se vyhýbá přítomnosti. Soustředí se na nedávnou minulost a blízkou budoucnost. 

Tohle nemám. Tohle si koupím. Teď, když jsem si to koupil, potřebuji další… věc. Dávná 

minulost je vymazaná. Budoucnost bez důsledků. 

Říká se, že divadlo to nezmění, protože se nedokáže změnit samo. Ale divadlo 

nezmizí. Divadlo je místem, které se stalo – abych tak řekl – útočištěm. Místem, kde se 

lidé scházejí a okamžitě vytvářejí společenství. Tak, jako se to dělo vždy. Všechna divadla 

mají velikost prvních lidských společenstev, od 50 po 14 000 tisíc duší. Od nomádského 

karavanu po třetinu starověkých Athén. 
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A divadlo, protože existuje pouze tady a teď, ono zhoubné vnímání času popírá. 

Tématem divadla je vždy přítomný okamžik. Jeho významy vznikají ve společném konání 

mezi tvůrcem a veřejností. Nejen tady, ale také teď. Bez toho, aby umělec konal, by 

publikum nemohlo uvěřit. Bez víry by představení nebylo úplné. Všichni se smějeme ve 

stejné chvíli. Jsme zasažení. Lapáme po dechu anebo jsme mlčky šokováni. A v této chvíli 

prostřednictvím dramatu objevujeme nejhlubší pravdu: že nejintimnější hranice mezi 

námi, hranice naše individuálního vědomí, vlastně neexistují. Vědomí je něco, co sdílíme. 

A nikdo nás nezastaví. Každý večer se znovu zjevujeme. Každý večer se herci a diváci 

znovu sejdou. A odehraje se vždy to stejné drama. Protože, řečeno se spisovatelem 

Johnem Bergerem: „Hluboko v povaze divadla je vědomí rituálního návratu,“ díky 

kterému bylo divadlo vždy uměním chudých. A těmi jsme kvůli rozkladu tohoto světa 

všichni. Kdekoli se spolu scházejí divadelníci a diváci – ať už v operních domech, či 

divadlech velkých měst, či v utečeneckých táborech v severní Libyi i jinde po celém 

světě –, znovu a znovu ožívají příběhy, které se nedají povyprávět jinde. A při této jejich 

rekonstrukci se zas a znovu rodí komunita. 

Kdybychom byli v Epidauru, mohli bychom pozvednout zrak a viděli bychom, jak 

jsme spojení se širou krajinou. Viděli bychom, že jsme součástí přírody, které nemůžeme 

uniknout, stejně jako nemůže utéct z této planety. Kdybychom byli v Glóbu, viděli 

bychom, jak nám kdosi klade zdánlivě soukromé otázky. A kdybychom v rukou drželi 

flétnu z Kyrenaiky starou 40 000 let, pochopili bychom, že minulost a přítomnost se 

nedají oddělit a že ani tyrani, ani demagogové nikdy nezpřetrhají řetězec lidského 

společenství. 


