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Нещодавно в Національній науковій медичній бібліотеці України відбувся літературно-

мистецький вечір пам’яті поета-класика високої національної свідомості,  талановитого лікаря, 

перекладача, громадського діяча Степана Руданського. Золота зала бібліотеки зібрала понад сотню 

прихильників творчості великого українця, поціновувачів українського поетичного слова. 

Працівники книгозбірні підготували книжково-ілюстративну виставку «Степан Руданський – 

український поет, лікар», з якою до початку заходу знайомилися представники інтелігенції Києва, 

гості з різних куточків України: науковці, митці, поети, письменники, лікарі, бібліотечні 

працівники та читачі бібліотеки.  

Відкрила і вела вечір генеральний директор ННМБУ, заслужений працівник культури 

України, дипломант літературно-мистецької премії ім. С. Руданського Раїса Іванівна Павленко. 

У своєму виступі вона зазначила, що впродовж 33-х років у стінах Національної наукової 

медичної бібліотеки України проходять вечори пам’яті з нагоди дня народження Степана 

Руданського. Цікаво розповів про життєвий, творчий шлях та громадську діяльність лікаря й поета 

лікар-фтизіатр, кандидат медичних наук, літератор та історик медицини Юрій Григорович 

Віленський. Він підкреслив, що далеко не всі нащадки великих людей цікавляться своїми 

предками. А ось правнучатий племінник поета, лікар Олексій Васильович Боржковський, який, 

незважаючи на вік, приїхав на вечір з м. Житомира, цікавиться, досліджує, популяризує здобутки 

свого великого пращура, є ініціатором численних заходів з ушанування його пам’яті. Олексій 

Боржковський, підполковник медичної служби, лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної 

категорії, лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. С. Руданського, патріот та 

правдоборець, розповів про те, як бережуть пам’ять С. Руданського на його малій батьківщині та в 

тимчасово окупованому Криму. Час від часу він одержує з Криму SMS-повідомлення від патріотів 

України, зокрема, тих, хто доглядає за могилою Степана Руданського; хто, незважаючи на 

політичну ситуацію, вшановує його пам’ять на окупованому півострові. Також він презентував 

збірку антиокупаційної сатири «Московська ікра» (назва книжки походить від однойменної 

співомовки С. Руданського), яка побачила світ у 2016 р. у вінницькому видавництві «Нілан-ЛТД». 

Книжка була видана головно з метою розповсюдження її серед бійців АТО для підтримки їхнього 

патріотичного й бойового духу, впевненості у неминучій перемозі, а також для читання її 

підростаючим поколінням, молоддю. Одне шкода – тираж невеликий (1000 примірників). 

            На початку 2017 р. Олексій Васильович був нагороджений Подякою Вінницької обласної 

державної адміністрації за ідею і активну участь у створенні телеверсії фільму «Бережемо Україну 

словом». Цей фільм він привіз та подарував Національній науковій медичній бібліотеці України. 

На захід О. Боржковський завітав не один, а з онуком Олександром та правнуками Сашком і 

Михайликом. Теплим, щирим словом згадали Степана Руданського член Спілки журналістів 

України Анатолій Зубар, поет-гуморист Валентин Шульга та інші учасники вечора. Завершальним 

акордом заходу став спів заслуженого артиста естрадного мистецтва України Михайла Селезньова 

із супроводом фортеп’яно (Орина Щепекіна). Звучали українські народні й авторські пісні 

«Марічка», «Чорнобривці», «Києве мій», «Взяв би я бандуру», «Очі волошкові», «Карі очі, чорні 

брови», «Білі лілеї». Вечір пам’яті великого українця у головній  медичній книгозбірні України в 

черговий раз засвідчив про невгасимий інтерес до постаті великого українця, всенародну шану до 

рідного слова. Степан Руданський залишається для нас незабутнім, вікопомним, актуальним. 
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