
 

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО 

 
34 роки поспіль на батьківщині Степана Руданського у січневі дні проходить 

Всеукраїнське свято сатири та гумору його імені. Вшанувати пам’ять нашого славетного 

земляка цього року з’їхались гості з Києва, Житомира, Вінниці та багатьох країв. 

Свято розпочалось 17 січня в м. Калинівка покладанням квітів до пам’ятника Степану 

Руданському. Скульптор Петро Антип, заслужений архітектор України, зобразив поета 

з замріяним поглядом у майбутнє. На пам’ятнику немає дати смерті, адже поет писав: 

І я знов живий світ оглядую, 

Смерті першої не пригадую… 

І піде життя знов драбиною, 

І я вигляну знов дитиною… 

На постаменті викарбувано пророчі слова віри у щасливе майбуття України:  

…І потече ізнову медом 

І молоком свята земля 

І все мине, що гірко було, 

Настануть дивнії роки… 

           Потім свято перемістилось до села Хомутинці, де за традицією гості поклали квіти до 

могили батьків Степана Руданського та погруддя поета, створеного заслуженим діячем 

мистецтв України Іваном Гончаром. Відвідали його музей, де директор музею Оксана Мудрик 

цікаво розповіла про життєвий і творчий шлях відомого земляка. У фойє переповненого 

Будинку культури виставлені вироби місцевих умільців з лози, глини, а також вишиванки, 

рушники, картини, старожитності. Різноманітна цікава концертна програма була складена 

переважно з творів Степана Руданського, які не втратили своєї актуальності і донині: «До 

України», «Гусак», «Гей, браття козаки», «Гей, бики» та інші. Молоді автори читали свої 

вірші. Присутні гучно аплодували ансамблю «Вінок Руданського». Вінницькі письменники та 

читці гумору – члени Вінницького куреня гумористів ім. С. Руданського – порадували 

присутніх своїми новими творами. 

Правнучатий племінник поета, лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. 

С. Руданського Олексій Боржковський розповів про вшанування пам’яті поета в умовах 

тимчасово окупованого Криму. Він презентував книгу «І я знов живий світ оглядую…», 

видану торік до 180-річчя від дня народження Степана Руданського Національною науковою 

медичною бібліотекою України. 

           Як завжди, на святі була атмосфера доброзичливості, тонкого гумору. Із дев’яти 

претендентів на високу нагороду лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені 

Степана Руданського переможцем став поет-гуморист Гриць Гайовий з Києва за книгу 

політичної сатири «Б’ю на сполох!», а письменник Володимир Субота з Харкова за книгу 

«Ведмідь в басейні» та поет Михайло Пасічник з Житомира за книгу «Бджолині вибори» 

стали дипломантами цієї премії. 

Перлину поетової поезії – пісню «Повій, вітре, на Вкраїну…», що стала народною і була 

перекладена 114-ма мовами світу, натхненно виконувала вся зала. 

Так вдячні нащадки в черговий раз вшанували свого видатного земляка, щирого патріота, 
Великого Українця. 

 

Ольга Юрчишина, 

головний бібліотекар наукової бібліотеки Вінницького  

національного медичного університету ім. Пирогова с. Іванів, Вінниччина 

 


