Творчість С. Руданського –
коштовне надбання української
літератури
( до 180-річчя з дня народження українського поета)

Руданський Степан Васильович
•
•
•
Могила С. Руданського (сучасний вигляд)

•
•
•
•
•
•
•

Псевдонім: «Н-й Г-ь Волинський»
Дата народження: 25 грудня 1833 (6 січня 1834)
Місце народження: Хомутинці, Вінницький повіт,Подільська
губернія
Освіта: Шаргородська бурса (1842-1849), Подільська духовна
семінарія у Кам’янець-Подільському (1849-1855)
Дата смерті: 21 квітня (3 травня) 1873(39 років)
Місце смерті: Ялта
Громадянство: Російська імперія
Рід діяльності: лікар, поет, перекладач
Роки активності: 1859-1872
Жанр: романтичні балади

Музей-кімнату С.В. Руданського в Хомутинцях Калинівського району 1959 року
було створено 1959 року. 1965 року розпочалося будівництво музею і вже 1967
його було відкрито на місці хати батьків поета, де і народився великий
сміхотворець. Музей складається з двох невеличких кімнат, що розповідають
про життя і творчість С. Руданського. Поряд із музеєм могили батьків –
Василя Івановича та Федори Порфирівни.

Бюст С. Руданського на території Луганського
онкодиспансера, споруджений за ініціативи Юрія Єненка

Творчість С. Руданського
Вірші Руданський почав писати ще в семінарії в жанрі
романтичної балади (“Розбійник”, “Вечорниці”, “Упир”,
“Розмай” та ін.), в них помітний вплив фольклору й
Т.Г. Шевченка. Згодом Руданський перейшов до
громадянської поезії, засудженню кріпацтва (“Над
колискою”, “Не кидай мене”), заклик до праці на ниві
рідної культури (“Гей, бики!”, “До дуба”), звертання до
славного минулого свого народу (“Віщий Олег”,
“Мазепа”, “Іван Скоропада”, “Павло Полуботок”,
“Велямін”, “Апостол” та ін.) Усі свої твори, включаючи й
вірщовані, Руданський називав “співомовками”.
“Співомовки” – це збірки гумористичних віршів, жартів,
приказок і сміховинок про панів, попів, циган, чортів,
поляків і т.д., зачерпнутих здебільшого з уст народу (“Пан
та Іван в дорозі”, “Циган з хроном”, “Мошко-асесор” й ін.)
Основні автографи творів Руданського складають три
томи, переписані й оформлені самим поетом. І-й том
“Співомовки козака Вінка Руданського. Кн. 1” (1851-1857)
вміщує пісні, балади, ІІ-й том - “Співомовки козака Вінка
Руданського. Кн. 2” (1857-1859) вміщує гуморески,
названі “приказками” й вірш “Студент”, ІІІ-й том
“Співомовки козака Вінка Руданського” (1859-1860)
вміщує пісні, приказки, легенди, історичні поеми.
Перше видання “Співомовок” окремою книгою
здійснила Олена Пчілка у 1880 році.

Зусиллями М. Комарова й Василя Лукича у
1895-1903 рр. вийшло найповніше перше
видання творів Руданського у семи томах, а у
1910 році вийшло друге видання
семитомника. Найбільш прокоментованим є
тритомник С. Руданського (1972-1973 рр.) Крім
веселих співомовок Руданський писав ліричну
поезію. Деякі з цих творів стали народними
піснями: “Повій, вітре, на Вкраїну…”, “Чорний
колір”, “Ой, чому ти не літаєш…” та ін.

Колесник П.Й. С. Руданський:
літературний портрет. – К. : Дніпро, 1971.
– 111 с.
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•

Вже понад сто років переповідаються в народі
дотепні поетичні гуморески Степана
Руданського. І, мабуть, немає в нас такої
людини, яка б не чула створеної ним чудової
пісні “Повій, вітре, на Вкраїну…”
Що ж дало силу творам Руданського жити в
пам’яті прийдешніх поколінь? Як же він
продовжив у своїй творчості традиції Т.Г.
Шевченка. Шукаючи відповіді на ці запитання,
масовий читач виявить особливий інтерес до
книги П.Й. Колесника “С. Руданський:
літературний портрет”.

Руданський Степан. Вибране. – К. :
Дніпро, 1969. – 225 с.
До книги ввійшли кращі твори видатного
українського поета-демократа Степана
Руданського, що рекомендуються для
вивчення в навчальних закладах та для
позакласного читання. Серед них – балади,
громадянська лірика, інтимні поезії, кращі з
яких стали народними піснями: “Повій, вітре,
на Вкраїну…”, “Ти не моя”, “Мене забудь”.
Основну частину збірки становлять
співомовки – високохудожні віршовані
гуморески. То засобами дошкульної іронії, то
з добродушним гумором висміюються в них
пани, судовики, ханжі-церковники та окремі
вади людського характеру – лінивство,
скнарість, чванькуватість, боягузтво тощо.

Для всебічного ознайомлення з
творчістю видатного українського
поета до збірки “Джерела пружно
б’ють” включено різнопланові твори з
літературного спадку С. Руданського,
а саме: “Гей-гей, воли! Чого ж ви
стали…” – пісня, “Мазепа, гетьман
український” – поема, а також
декілька дотепних співомовок: “Указ”,
“Не мої ноги”, “Ахмет ІІІ і запорожці”,
“Вареники,вареники!”, “Рак”, “Вовки”,
“Холодно”.

Степан Руданський // Джерела пружно
б’ють : хрестоматія з укр. літ. / уклав
Борис Степанишин. – К. : Освіта, Шкільна
освіта, 2003. – С. 446-453.

Степан Руданський (1834-1873)
// Новий довідник: Українська
мова. Українська література. – 5те вид. – К. : Казка, 2009. –
С. 584-587.
•

У розділі довідника, присвяченому Степану
Руданському подано аналіз творчого
доробку українського поета в цілому, а
також детально проаналізовано деякі з
його творів: “Павло Полуботок”, “Мазепа,
гетьман український”, “Гей, бики!”, “Повій,
вітре, на Вкраїну…”, “Понизив”, “Піп на
пущі”, “Баба в церкві”. Також розглянуто
“Лірникові співи” – віршована обробка
записаних С. Руданським народних
апокрифів.

Стисло викладено
біографію поета, а також
дано загальну
характеристику
творчості С. Руданського.
Окремо подано статтю,
присвячену
співомовкам. Для
ознайомлення з
творчістю Степана
Васильовича
Руданського викладено
деякі його твори:
“Добре торгувалось”,
“Понизив”, “Наука”,
“Пісня”.

Степан Руданський (1834-1873) // Бандура О.,
Волошина Н. Українська література : підруч. – 4-те
вид. – К. : Освіта, 1998. – С. 79-89.

У запропонованому виданні
викладено біографічний
нарис та літературнохудожній огляд творчості
С. Руданського.
Подається також перелік
основних творів за
навчальними програмами.
Для бажаючих поглиблено
вивчати творчість
С. Руданського подається
список літератури для
додаткового користування.

Степан Руданський (1834-1873) // Усі видатні
письменники / упоряд. Ю.І. Хізова,
В.В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. –
С. 329-334.
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