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Наталія Жовнір

ЗУСТРІЧ ЗІ ЗНАМЕНИТОСТЯМИ В ЛУБНАХ

Видатні українці з Києва та Німеч
чини, серед яких – троє лауреатів 

премії “Глодоський скарб”, провели для 
мешканців Лубен незабутній урок укра
їнської мови, української літератури й 
української культури.

Делегація від Полтавської 
організації Національної спілки 
письменників України, до скла
ду якої входили також виклада
чі Полтавського національного 
педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка та журналісти 
полтавських ЗМІ, 16 квітня по
бувала в Лубнах. Гості вклонили
ся пам’яті жертв Голодомору на 
Зажургорі, де 1990 року наси
пано Курган скорботи, і пам’яті 
тих ліквідаторів наслідків аварії 
на Чорнобильській атомній елек
тростанції, чий вік укоротила 
страшна катастрофа. Біля Кур
гану скорботи закладений парк, 
у якому щороку з’являються нові 
деревця – їх садять, коли хтось із 
ліквідаторів іде з життя, – на вічну 
пам’ять про людину. Сьогодні в цьому парку 
– 563 берізки. Щороку з’являються нові… 
Близько трьох тисяч мешканців міста Лубен 
поїхали 1986 року до Чорнобиля боротися з 
наслідками аварії. Багато хто з цих людей був 
на місці катастрофи вже в перші дні після ви
буху реактора, коли практично не було шан
сів не отримати чималу дозу радіації.

Після відвідин Зажургори гостей із 
Києва та Полтави запросили до Спасо
Преображенського Мгарського чоловічого 
монастиря. Послушник Роман провів екс
курсію територією і запропонував зайти в 
головний храм. У приміщенні він продовжив 
розповідь про історію монастиря, чудесні 
зцілення в стінах храму, де колись упокоїло
ся тіло відомого Лубенського цілителя й за
лишилося нетлінним. Тут є чудотворна ікона  
святого Афанасія.

Тим часом у міському будинку культури 
зібрались лубенці – дорослі й діти: тут від
булася яскрава й хвилююча зустріч із приїж
джими знаменитостями, які вирішили своїм 
візитом ушанувати  малу батьківщину Василя 
Симоненка і багатьох інших достойників рід
ного слова. 

Напередодні, 15 квітня, у Києві відбулося 
вручення премії “Глодоський скарб”, засно
ваної письменником і видавцем Григорієм Гу
сейновим. Сьогоріч четвертим лауреатом цієї 
премії став поет і прозаїк, музикант і літера
турний критик Кость Москалець. За традиці
єю, одразу після вручення премії її засновник 
і лауреати їдуть у якийсь із регіонів, щоб зу
стрітися там зі школярами, шанувальниками 
літератури й мистецтва.  

Тож із мешканцями й гостями Лубен зу
стрілися письменник і видавець, лауреат Націо
нальної премії України імені Т. Г. Шевченка 
Григорій Гусейнов; письменник, секретар На
ціональної спілки письменників України, ви
давець, лауреат Національної премії України 
імені Т. Г. Шевченка Михайло Слабошпиць
кий; професор КиєвоМогилянської академії, 
мовознавець Лариса Масенко, лауреати премії 

Емму Андієвську вітають на Лубенській землі
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“Глодоський скарб” – поет“бубабіст”, викла
дач Львівського університету, кандидат філо
логічних наук Віктор Неборак, поет, прозаїк, 
журналіст Станіслав Бондаренко та досить ві
дома письменниця та художниця з Німеччини, 
українка за походженням і самосвідомістю 
Емма Андієвська, яка з першого ж слова за
любила в себе всю полтавську громаду. 

Пані Емма народилася в Донецькій об
ласті, в часи німецької окупації потрапила в 
Німеччину. Її творчість – це щось дивовижне 
в українському мистецькому світі. Живопис 

Емми Андієвської надзвичайно популярний у 
Європі, її картини є в багатьох галереях світу 
і в приватних колекціях. Живучи в Мюнхе
ні (Баварія), працюючи поруч із німецькими 
митцями, пані Емма всіляко підкреслює, що 
вона – українка. На вручення чергової премії 
“Глодоський скарб”, а також і до Лубен Емму 
Андієвську запросив Григорій Гусейнов. 

Приїхав у Лубни і перший лауреат “Гло
доського скарбу” – кобзар, музикознавець 
Тарас Компаніченко: у його виконанні про
звучали народні твори, особливо близькі 
лубенцям і всім полтавцям, адже ця земля 
– колиска кобзарства, духовна вольниця си
вочолих співцівпатріотів. Слово і спів пана 
Тараса глибоко запали в серце ще й своєю 
гостротою – не станьмо підніжками в рід
ному краї, будьмо з великої літери Людьми, 
пам’ятаймо минуле й творімо українське май
бутнє! Знамениті гості читали в Лубнах свої 
твори, подарували місцевій бібліотеці чимало 
цінних книжок. Також пройшлися шляхами 
Василя Симоненка – відвідали його музей у 
Тарандинцях, хату в Біївцях.

Можна сказати, що для дітей, які були 
присутні на зустрічі з митцями, та й для всієї 
місцевої інтелігенції цього дня відбувся важ
ливий культурнопатріотичний урок.

Яка  ж історія премії  “Глодоський скарб”? 
Свого часу її фундатор Григорій Гусейнов 
одержав Шевченківську премію за унікальний 
твір краєзнавчого змісту “Господні зерна”. 
Гроші він поклав у банк і на відсотки заснував 
премію, яка одержала назву від села Глодоси 
на Кіровоградщині. Там місцевий школяр під 
каменем знайшов 2,5 кілограми золота і бага
то срібла. Виявилося, що на тому місці було 
поховання сьомого століття… А Григорій Гу
сейнов, воістину подвижник нашої культури, 
тепер шукає мистецькі скарби.

Тарас Копаніченко на Зажур-горі співом
ушановує пам’ять жертв Голодомору й

Чорнобильської катастрофи
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