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СЛОВО дО ЧиТаЧа

Літературне краєзнавство – важливий компонент ви-
вчення історії літератури. Останнім часом інтерес до 

письменства рідного краю помітно зростає, що є закономір-
ним фактом. У контексті епохи, що на виклики історії висуну-
ла гасло «Єдина Україна», література регіонів сприймається 
як одне з найважливіших українознавчих джерел.

Нині літературне краєзнавство посідає належне місце в 
програмах загальноосвітніх шкіл. Зайве наголошувати на 
актуальності його вивчення у вищих навчальних закладах, 
зокрема гуманітарного спрямування. Кожен художній твір, 
пов’язаний із тим чи тим краєм, – живий документ епохи 
й людської свідомості. Із художньої літератури постає пре-
красний і романтичний образ місцевості, із якою нас єдна-
ють корені роду, дитячі враження. Промовистим естетико-
виховним матеріалом можуть слугувати для всіх українців 
життєписи письменників, доля яких пов’язана з Кримом – 
територією анексованою, але невід’ємною від України, як із 
юридичного, так і з історичного поглядів, та врешті-решт – із 
Божого промислу. Не варто забувати, що ще зовсім недав-
но частиною України був унікальний куточок землі – Півден-
ний берег Криму, який став Меккою, значення якої виходить 
далеко за межі національного життя. 

Його літературні традиції мають глибокі витоки. Специфі-
ка цього приморського краю полягає в тому, що славетні 
поети присвячували йому натхненні рядки, які стали час-
тиною тексту, що асоціюється з вічною красою, радістю й 
піднесенням.  Південний берег Криму передусім оспівували 
різними сло в’янськими мовами: А. Міцкевич – польською, 
О. Пушкін – російською, М. Богданович – білоруською. Але 
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насамперед варто звернути пильну увагу на яскравий вінок, 
сплетений нашими митцями. Водночас, змушені визнати, 
що серед українських видань нині бракує антологій найві-
доміших творів, а системне вивчення кримських мотивів у 
творчості вітчизняних письменників тільки починає розви-
ватися. 

Запропонований посібник з українського літературного 
кримознавства має на меті частково задовольнити інте рес 
і потребу викладачів у методичній літературі, водночас, він 
розрахований на учнів і студентів вищих навчальних закла-
дів, які вивчають вітчизняну літературу в контексті регіональ-
ної культурології, геопоетику, теорію надтекстів. Він охоплює 
доробок письменників ХІХ і першої третини ХХ сторіч, життя 
і творчість яких тісно пов’язані з Південним берегом Криму. 
У посібнику висвітлено кримські сторінки С. Руданського, 
Я. Щоголева, О. Кониського, І. Карпенка-Карого, Лесі Укра-
їнки, О. Олеся, М. Коцюбинського, П. Тичини, М. Рильського, 
З. Тулуб та інших, подано маловідомі факти й проаналізова-
но окремі художні тексти. Слід відзначити, що деякі з опублі-
кованих матеріалів почерпнуто з архівів і музейних фондів 
Криму. Посібник не претендує на вичерпність окреслених 
тем, оскільки зосереджений на найсуттєвіших тенденціях у 
кримській творчості українців і найактуальніших проблемах, 
що заслуговують сучасної інтерпретації, а подекуди й пере-
осмислення. 

Запропоновані питання й завдання, подані наприкінці 
кожного розділу, можуть стати стимулом до краєзнавчої 
пошукової роботи студентів і школярів. Дібраний матеріал  
сприятиме усвідомленню глибоких зв’язків між українською 
культурою й письменством і кримською землею. 

Крим у ЖиТТі Й ТВОрЧОСТі 
уКраЇнСЬКиХ ПиСЬмЕнниКіВ  

ХіХ СТОЛіТТЯ

ЯЛТинСЬКиЙ ПОЕТОЛіКар
Степан Васильович руданський

(1834 – 1861)

Ім’я поета С. Руданського посіло 
визначне місце в українській лі-

тературі і фольклористиці. Довгою і 
складною була його дорога до шану-
вальників українського художнього 
слова. Він народився 1834 року в ніч 
перед Різдвом у сім’ї священика по-
дільського села Хомутинці. Із дитин-

ства батько намітив синові дорогу до когорти духовенства. 
Однак після закінчення Шаргородської бурси й Кам’янець-
Подільської духовної семінарії юнак їде в Петербург, де, на-
перекір батьківській волі, вступає до Петербурзької медико-
хірургічної академії. Усі шість років навчання в Петербурзі 
С. Руданського не полишала ностальгія. На жаль, рідний 
батько заборонив сину писати листи українською мовою, і 
він знаходив відраду в тому, що мережив чисті аркуші папе-
ру рядками українських поезій. Особливою честю для студен-
та було побачити свої вірші, опубліковані поряд із творами 
великого Т. Шевченка на сторінках першого українського 
журналу «Основа», виданого 1861 року. Цього ж таки року 
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