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Українська громада південно-західної Флориди з Осеред-
ком в Норт Порті активно відзначає важливі дати в жит-
ті свого народу. Крім державних свят та музичних вечо-

рів особливо успішно проходять літературні вечори. Між від-
значеними письменниками були Іван Багряний та Іван Франко
яких організація ЮНЕСКО визнала в 2006 році людьми світо-
вого масштабу. 

Вечір творчости Івана Багряного (1906-1963) відбувся в 2003
році в 40-у річницю його відходу у вічність. Інж. Олексій Коновал,
який особисто знав Багряного, розповів про творчість і тяжкий
життєвий шлях письменника. Літературну діяльність Багряний
почав в 1925 році. Він був членом літературного об’єднання
МАРС до якого належали Підмогильний, Антоненко-Давидович,
Плужник, Косинка і Осьмачка. В 1933 р. його було арештовано
і засуджено на 5 років заслання в Сибір. Про свій арешт, торту-
ри, втечу із заслання і повернення на Батьківщину Багряний опи-
сав у своїх творах «Тигролови» (1947), «Морітурі» ( 1947) і «Сад
Гетсиманський» (1950). В 1945 р. він дістався до Німеччини та
плідно і невпинно працював там аж до смерті в 1963 р. Перед його
смертю були старання за надання йому Нобелівської премії.

В 2008 році українська громада вшанувала 70-і роковини Ва-
силя Стуса (1938-1985) – визначного українського поета, кри-
тика, публіциста, автора самвидаву, члена Гельсінської Групи та
члена ПЕН-клубу. Голова Товариства Української Мови (ТУМ)
Віра Боднарук розповіла про життєвий шлях поета, який ніко-
ли не відступав від ідеалів любови до свого народу, до своєї бать-
ківщини-України. За свої переконання він був ув’язнений і за-
гинув на засланні, проживши всього 47 років. Присутні почули
записаний на диску голос Василя Стуса, який читав свій вірш «Ос-
ліпле листя відчувало яр». Сценарій базований на творчості Ва-
силя Стуса виконали Олена Рузайкина, Тарас Роман, Галина Ко-
роль, Оленка Кривенюк, Ірина Жизномірська, Богдан Лехман та
Руслана Борисенко. Фотографії про життя та ув’язнення Васи-
ля Стуса приготовила для перегляду гостей вечора Неля Лехман.
Також була на продаж книжка «Василь Стус у Відзеркаленнях»,
видана в Полтаві в 2007 році.

Щоб візначити 160-річчя великого сина України – Івана
Франка, українська громада влаштувала літературно-музичний
вечір його творчости в листопаді, 2016 році. Сценарій Наталі Мар-
чак був виконаний з великим почуттям ведучими Лідією Біло-
ус і о. Олегом Сацюком та декляматорами Лесею Попель, Юлі-
єю Лопанчук, Лярисою Шпон, Наталею Невмержицькою, Лю-
бою Петрів, Галиною Королишин, о. Василем Петровим, Бог-
даном Гураном і Богданом Боднаруком. Розповідь про багатог-
ранну творчу працю Франка захоплювала слухачів. Він був ав-
тором прекрасних поезій, оповідань і драм. Він – редактор жур-
налів і критик, який писав не тільки українською мовою, але й

польською, німецькою та російською. Він перекладав українською
мовою шедеври світової літератури, збирав і друкував збірки на-
родних пісень і переказів.

У сценарій було залучено деякі пісні на слова Франка, які ста-
ли улюбленими піснями Українських Січових Стрільців. Жіно-
чий ансамбль під керівництвом Христини Шелдон в складі Бог-
дани Більовщук, Оксани Лев, Анни Мапіяні, Марії Никитин та
Уляни Стадник виконав пісні «Час рікою пливе» та «Повіяв ві-
тер степовий», а пісні «Ой у лузі червона калина» та «Чуєш бра-
те мій» співали всі присутні.

Коротке відео про Українських Січових Стрільців заверши-
ло програму присвячену 160-річчю Великого Каменяра. Присутні
мали нагоду оглянути книжки Івана Франка з бібліотеки Осередку
та книжки видані «Просвітою» в Україні при фінансовій допо-
мозі Товариства Української Мови в США.

Вечір творчості Ліни Костенко – талановитої письменниці,
громадської діячки та сильної української патріотки відбувся в лис-
топаді, 2019 році в залі Осередку ім. св. Андрія. Портрети Ліни
Костенко з різних періодів її життя було показано у короткому філь-
мі «Я вибрала долю собі сама». Сценарій Ліди Білоус, побудований
на біографічних данях і творчрсті Ліни Костенко, виконували ве-
дучі вечора Ляриса Шпон, Оля Бабчук та Ліда Білоус. Їхня роз-
повідь була ілюстрована відеофільмами «Мій перший вірш на-
писаний в окопі» та «Крила» у виконанні Богдана Ступки.

Декляматори віршів Ліни Костенко були Юля Лопанчук
(«Кобзарю»), Ігор Раковський («Біль єдиної зброї»), Оля Гронь
(«Доля») і Леся Попель («Моя любов»). З великим, щирим по-
чуттям вони передавли сутність поетичних рядків.

Жіночий гурт під супровід на акордеоні Володимира Шпіч-
ки виконав три козацькі пісні які, можливо, були написані ле-
гендарною Марусею Чурай у часи визвольних боїв Богдана
Хмельницького: «Їхав козак на війноньку», «Ой на горі та жен-
ці жнуть» і «Засвистали козаченьки». Публіка вітала виконавців
гучними оплесками.

Присутні мали нагоду по закінченні програми оглянути вис-
тавку книжок Ліни Костенко та поділитися враженнями при каві.

У 2021 році відзначатимемо 150-річний ювілей Лесі Українки
(1871-1913). Через епідемію коронавірусу складно плянувати ве-
личаве відзначення цієї важливої дати. Але будемо робити все
можливе, щоб творчість і пам’ять Лесі Українки було вшанова-
но на найвищому рівні.

Великий успіх літературних вечорів завдячується членам уп-
рави Громадського Комітету та управі Осередку ім.св. Андрія в
Норт Порті на Флориді.
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