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Видатний український поет Степан Васильович Руданський народився у  

с. Хомутинцях (тепер с. Руданське Жмеринського р-ну Вінницької обл.) 7 січня 1834 

року в сім’ї священика. Закінчив Петербурзьку Медико-хірургічну академію(1861). 

У Петербурзі захворів на туберкульоз і за його проханням був призначений лікарем 

у Ялту. Під час перебування в Ялті Степан Руданський лікував М.Щепкіна, згодом 

товаришував з ним. У 1872 році у Криму спалахнула епідемія холери, на яку він 

захворів.  Це  призвело до загострення туберкульозу. За кілька місяців у 1873 році 

поета не стало. У 1873 році. Похований Степан Руданський на міському кладовищі у 

Ялті. 

Друкуватися С.Руданський почав з 1859 року в журналах  «Русский мир» і 

«Основа». Перші літературні спроби поета були в жанрі балади «Розбійник», 

«Вечорниці», «Упир» та ін. Його перу належать ліричні поезії  «Над колискою» 

(1857), «Гей, бики!» (1859), «Нехай гнеться лоза» (1859), «Не кидай мене»(1860), 

«Наука» (1860). Руданський автор пісні  «Повій , вітер, на Вкраїну», яка стала 

народною. Він також написав «Цар - Соловей», «Засідатель», «Дошак», «Добре 

торгуватись», «Що кому годиться», «Три царі». Прославився поет своїми 

«Співомовками». 

С.Руданський відомий як перекладач. Він переклав українською мовою 

«Слово о полку Ігоревім», «Іліаду» Гомера, «Енеїду» Вергілія, «Сни» Г.Гейне та ін. 

 В Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 

зберігається ряд документів, пов'язаних з життям та творчістю  С. Руданського.  

Статті про митця та його творчість відклались у фондах письменника  

Д. Бандрівського(ф.16) «Український перекладач Міцкевича /С.Руданський/», 

літературознавця П.Колесника(ф.847) «Степан Руданський», «Нове видання творів 

Степана Руданського», «Степан Руданський в українському літературному процесі 

другої половини XIX ст.» 

Виписки, нотатки, списки віршів до теми: «Поети пошевченківської 

пори/С.Руданський/» зберігаються у фонді українського перекладача і 

літературознавця М.Зерова(ф.28). 

У фонді українського педагога О.ШульминськоЇ відклався кіносценарій «Рід 

слов’ян» за казкою С.Руданського «Цар - Соловей». 

Монографії, дослідження, статті, підбірка матеріалів про життя та творчість 

С.Руданського, рецензії і відзиви на переклади підбірок творів С.Руданського 

російською мовою, світлини зберігаються у фонді літературознавця 

В.Герасименка(ф.1134). 

У фонді художника Ю.Северіна відклалися ілюстрації до збірки творів 

«Співомовки» (ф.1056).  

Значна кількість документів про життя і творчість С.Руданського            

перебуває у фондах поета  П.Тичини(ф.464), Національної спілки письменників 

України(ф.590), композитора М.Вериківського(ф. 1250). 

Ознайомитися з архівними документами С.Руданського можна в читальному 

залі ЦДАМЛМ України, який працює з 10 до 17 год., крім суботи та неділі. 


