
ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО: ТЕПЛОТА СЕРДЕЦЬ І НЕЗАБУТНІ 

ВРАЖЕННЯ 

До 185-річчя від дня народження лікаря й поета 

 

У Національній науковій медичній бібліотеці України (м. Київ) 29 січня 

утридцятьп’яте відбувся ювілейний літературно-мистецький вечір, присвячений 185-й 

річниці від дня народження українського поета-класика й лікаря Степана Руданського.  

Серед учасників вечора – науковці, лікарі, працівники культури, ЗМІ, майстри 

художнього слова. Розпочався захід переглядом історико-документального фільму 

«Степан Руданський – духовна єдність поколінь» (2018). Зйомки відбувалися у 

м. Калинівка Вінницької області та селах Павлівка, Мізяків, Хомутинці Калинівського 

району, в селищі Брацлав Немирівського району на Вінниччині. Ініціатором створення 

короткометражної стрічки  виступив Олексій Васильович Боржковський, нащадок 

Степана Руданського, випускник Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова 1959 р., військовий лікар, лауреат премії ім. Степана Руданського. У 

фільмі висвітлено важливу тему духовної єдності, актуальність якої загострилася під час 

нинішніх важких випробувань для України. 

  Вчений секретар Національної наукової медичної бібліотеки України Олена 

Кірішева у своїй доповіді розповіла про проведення традиційних щорічних вечорів у 

Національній науковій медичній бібліотеці України. Про професійне становлення 

Руданського-лікаря дізналися з доповіді-презентації Ірини Пасько, професора кафедри 

організації медичного забезпечення Збройних сил Української Військово-медичної 

академії. Нікого не залишило байдужим неперевершене виконання творів С. Руданського 

Анатолієм Паламаренком – народним артистом України. Федір Тишко, професор, хірург-

оториноларинголог за фахом, академік Національної академії наук Вищої школи України 

читав власні поезії з посвятою Степанові Руданському. Цікавими були також виступи 

поетів-гумористів із Вінниччини: Валентини Козак та Віктора Цимбала. Ольга Юрчишина 

розповіла про невідомі сторінки родоводу поета-патріота й лікаря: Павлівську гілку – 

пращурів С. Руданського. Вшанувати пам’ять великого пращура прийшли нащадки поета 

й лікаря: Олександр Ігорович Боржковський із сином Олександром (м. Київ). 

За традицією захід завершився колективним виконанням всіма учасниками пісні на 

слова Степана Руданського «Повій, вітре, на Вкраїну…».  

Вечір пам’яті великого українця був сповнений теплотою сердець усіх його 

учасників та залишив у душі незабутні враження.  

 

                                                                 Ольга Юрчишина, завідувач сектору краєзнавчих 

видань бібліотеки Вінницького національного  

медичного університету ім. М. І. Пирогова 
 

 

 

 

 

 

 
 


