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Т.А5 ОР.С1ИЙ.. А:М.АТс.:Р 1.JЬКИЙ .дРАl'ТУРТОК~ 
- - - . 

наврЯд, чи зна:йд~тьсл ще нарід:; з .r.г· ї'""' . О таку велику релю віДоr:ра:зав tИ. 
би теа~р,_ яд _D _українського нар_од:>г. су -·· .. ~и театру заложені в самій істо
Тіун:раї:нської натури ... Т{оли прог.на..лізузаl'И українськІ обрядові nісні, та 

нки звичаї, убрання й таке іпnе, то :ми 11обачимо, 140 вон?! мають в собі 
DCi елементи_, до склад·а.Еіть істоту суч:асног о театру~ в ниі ми знаходимо 
пок8.зність, театральну акцію й різні персонажі; трагичні; комічні, по-
D аж ні' IJ:pOCT і Й: іНШ о· . -~ ' 

хоч би 51 наприклад, зуnинитисrз: на ук:раїнсько:r-.w весіллю.; '.Ад;ж.е Ж це бу
ла об становн-а опера, з уси:ми r ~роями сs-ча(_~них i~uep , · з відn-ов ідІmмz піс 
Ня:ми, Wfd ИКОЮ=' Танками, ОСоСА-МИ Й О:ПО})ОБ~--,Л_галі:.~ТНЧПОІО акціеюа . 

погля:ньмо на нar:ri весR.юrки, купа.rьсь:;.сі r:irнi й звичаї, на НаІ!Іі Різд
вяні й ІЗаликодні свята й ви та\1 знаt-дете nr~.r:::pacнy театральнісТь ~ СЕМІЗО 
л ічність й постійн_е пуканн.я краси ~?.. вияв.rrс пн..ч її в певні.~ акції, в ~ею 
:рацінх, В ОУ;ежіо 'QТ.Же; ПіСНЯ:; :JВИЧа~,нарОДНЯ: ~тзика; Вк.лtr>ЧНО ДО кобзар~ 
ьких. ft: жебrацьких спів іВ та музики,· - ·вr;е це складається у велику теат-
р аль ну ·цту-ку r і' . 

3г·а.дуєМО npv це :КОрОТІ<О, ЩОб RKas.~TE ~На Те, ЩО В дуr.Іі украЇНСЬКОГО ..... 
на.t-.сду жи.ву-ть Ті осн05И·· на я:к?-Х :ро::Jвн~.~.еть~.r: й просте ~україІіСЬ·Ке театр. 
рмьне ]{ист~цтво<") ТО14У fr не дивно, що :с: ;нево.лена, без~ерRавна Україна m 
видала багато видатних мистц:І_з слава, пера 1 пісні, Іf.J~І~ки, ':'пеmля: й ·рі:і 
ци~с .український т~е.тр (на Україні n гаw::::ич::ині) розвюг.вся: гсі..чозноj ,.rcr 

• ... J ' 

лоз но в :місте.х:) як осередках культурного життя._ }'г.з о ..1 · з побутови~.m; іс:е. 
торични:t-;ш f. европейсько~о стилю мистецькйм:и виставани-, укра:fнськF...Й Т"сг.'JР 
став кул·ьтурним п:рвідником українського національного р'-уху, відоrраючи 
нац..:..онг..Jrьно - куль турну ро.J:Юо 

Зі сце~ n:рЩ;есійноrо театру~ роля українського театру в українсько
му ВР~в(?.ч~ному рухові . :разnовсЩд$ува.л.асЯ: на :рї3ні місцеві.п~то:рські теа 
триу ц.о . nоча..,"ІИ (ще па:ред перrrою ··С~ітовою війною) пОDир'J6ватис-я на УКраїні 
та rал:ичкні, не зважаючи на ~аб ор о цу влади.. - : 

вар ід горнувел до т~~т:рів ,. бо в них з находив своє рідне мистецтво, у 
:них він з НСЗ!Х.Одив ті ідеї, як,и~ він жив, в театрі знаходив правдивмtl 
вjДблиск своrо народнього житт~·й прагнення: до свого .найвищого ідеалу.• 

СамОдіЯЛЬНі амаТОрСЬКі Драмгу:ртки, ПО селах ГаличиНи; ПОМИ}ІZО суворОЇ 
nолеької цензури, розвивалис.в: буйтr~ цвітом й були вони носіями й вогни 
щами культурно-національного й nолітичного В1ttован:нл r:їироких. селя:нських 
мас-о 

З n о:аире нням ч..итален:ь 1'nросв іта", організувалися nри них аматорські 
драмгуртки, хори, а в де-яких - нав іть оркестри .. таким чяно:м, у галичи

Ні не буЛо такоr о села, де Щ не існував драмгур токаЧимаЛо з тих а:матор13 
nереходили nотім до -прЩJесійн:их театрів й бул·и прШ<расоm української с 
~~~ -

чи ж треба дивуватися, що тепер на еміграції, no т-абора:к організува 
лис.й:, поруч з прсіf·есі~ним театром, теж і a:rvraтu:pcькi дра1fwrуртки, що спо 
вня:ють велике завдання -культурно-освітню й виховну рмю. 

в нe.~OWJ таборі Фрайман - орrаніз овуе драмгурток сотоз Української мо 
лод і (CYJІ:!r), n:;o вже зааванжува.вс-гя: вv.ставою "холодний ·w", а теnер, як нас 

· ін.f.ормують, пристуnае""до б:ілЬJ:І активної праці і підготовліrе до вистави 
к:Lлька театральн:их п'єс. ·-

Булоб дуже побажаним; щоб провід драмгуртка СУМу включив до -свого 
складу Ю< ·най-більв .ба.жа'Н)Q!.ИХ. до участи в сnівпраціс ·треба лиmе кицути 
клИЧ:, а адепти театрального мистецтва напевно з найдуть ся]~ · .... __ _.._ .............. ..- .-. ..... _..._"",.. _ _..._._.... ............. .- ...... ._ _____ ..,.....,.. __ -. .... ---
п :t.сля: закінчення ·редаrува ІШя: цього Ч. "вісника" редакціР.'ТІ) oДep..'kmte 
дл.н: оголоrrе:юr с.uідуюче nовідомлення: адміністрації На табору: 3 о'Гллду на 
сrі:})отив таб ораРого населення в ллймі проти регj_страції ІРО- не дИЗJІЯЧИ(l) 
на всі вия:спе ння та угоJ::Sори 9 обларниИ старrrина опіки ІРО видав розnоряд-
же ШіН про стри .. ·анн.а виїзду до 'інших країн з табору Л<:іЙМо це стосує тьсн 
й ти.х:"цо мали безпосередньо кудись виїзд.жати .• 
..... .... ...... -- .... -- - ....... ·- - - - - - - -- -- - - ~ ......... 
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