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• Пана́с Ми́рний

(справжнє ім’я Пана́с Я́кович Ру́дченко);
1 (13)травня 1849, Миргород —

—
український прозаїк, журналіст,
громадський діяч та драматург.
28 січня 1920, Полтава)

• На походження його відомого
прізвища, можливо, вплинула
назва міста, де народився
письменник - Миргород.
•

У його метриці було написано
відразу два прізвища: Мирний і
в дужках Рудченко, але
практично усе життя, окрім його
близьких, ніхто не знав про те,
що Рудченко і Мирний –
це одна людина.

• Панас Якович Рудченко народився
3 травня 1849 року в місті Миргород на Полтавщині у
родині бухгалтера повітового казначейства.
Мати й батько письменника жили в злагоді та взаємній
пошані, вели натуральне господарство.
Батько, Яків Григорович, служив на посаді канцеляриста,
а потім став бухгалтером повітового казначейства, любив
свою роботу і добре її знав.
З дітьми (а їх у родині було п'ятеро: четверо синів та одна
дочка) тримався на відстані. Найбільшою погрозою для них
було „розкажу батькові“.
У зрілому віці всі сини поважали батька за його любов до
роботи й однакове ставлення до всіх.

•

•
Батьки П. Мирного,
Тетяна Іванівна та
Яків Григорович
Рудченки.

•

Збільшене фото матері,
Тетяни Іванівни Рудченко.

Мати, Тетяна Яківна, була близькою до дітей, вела
домашнє господарство, захоплювалася кулінарією й
народною медициною (за допомогою до неї зверталися
люди навіть із навколишніх міст і сіл).
З дітьми вона спілкувалася тільки українською мовою,
уміла розповідати бувальщини та історичні оповідки,
артистично виконуючи ролі дійових осіб,

• Чарівний світ казок і легенд, народних пісень
полонив Панаса змалку. У світ народної творчості хлопчика
ввела добра й мудра нянька Оришка, яка стала прообразом
Чіпчиної бабусі в романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“.
•

До речі, цей твір Панас Рудченко написав за участю старшого
брата Івана, до якого найбільше тягнувся в дитинстві. Вони не
були схожими один на одного:
Іван — світло-русий, із сірими очима, а Панас — темно-русий,
кароокий. Обидва були високими, тільки Іван — кремезним, а
Панас — худорлявим. Відрізнялися й характерами: старший брат
настирливий, рішучий,
голосний, а молодший — тихий та мрійливий.
• Ще з юних років Панас дивував домашніх своїм не
дитячим спокоєм і замкненістю. Його сестра Олександра писала:
"Пам'ятається мені його 6 років. Він завжди любив усамітнення,
вічно сам грав ... Один раз був у нас страшний переполох: чи не
стало нашого Афанасика. Скрізь шукали ... Як пішли в сад - і
чують: співає десь у бур'янах. Виявилося, що він якось впав у
канаву і там розгулює і співає.
Афанасій був дуже мирний, сварок не зносив,
відразу тікав".

• З Миргорода родина переїхала до Гадяча, де батько дістав
посаду скарбничого. Батьківський заробіток, на який жила сім'я Рудченків,
був невеликим. Як згадує Панас, якби не шматок власної землі, "доводилося
б родині й голодувати. Кожного, а в сім'ї було троє синів і дочка, потрібно
було взути й одягнути та хоч про невелику освіту поклопотатися".
•

У місцевому повітовому училищі брати й здобули середню освіту. Панасові
дуже подобалася наука, за успіхи в навчанні він щороку одержував
похвальні листи, мріяв про гімназію, університет. Однак далі вчитися брати
Рудченки не змогли через скромні сімейні статки. І все ж завдяки винятковій
працьовитості й старанності досягли згодом високих посад і чинів.
Місто Гадяч наприкінці 19 століття і у наш час.

Пам’ятний знак на місці будинку,
де народився та жив Панас Мирний.

• Після кількох років навчання в

Миргородському парафіяльному, а потім
у повітовому училищі (1858—1862 роки),
чотирнадцятилітній Панас змушений був
піти працювати.
• Чиновницька служба Рудченка почалася у 1863 році в
Гадяцькому повітовому суді. Наступного ж року він перейшов у
повітове казначейство помічником бухгалтера,
а потім служив у Прилуках.
• Але тут щось не складалося, він писав своєму братові Івану:
"Не життя мені в Прилуках, хочеться вирватися і покинути кепське
місто... з його гидким чиновництвом. Якщо не пощастить з переводом то подам у відставку і поїду або в Полтаву, або ж до тебе…”

• Та минуло кілька років після
цього листа, поки Панас зміг
перевестися до Полтави.
• Тут він працював у
губернському казначействі і
незабаром дослужився до чину
дійсного статського радника,
що дорівнювало військовому
чину генерала.
• Займав цю ж посаду в
Миргородському
казначействі.
• Так промайнули перші вісім
років служби в невеликих
містах Полтавщини.
Фото співробітників Казенної палати,
серед яких Панас Мирний. 1897 рік.

• На службі Панас Мирний був дуже
старанним співробітником, дбайливо ставився до
роботи.
• Він спромігся віднайти на службі таке місце, яке
забезпечувало матеріальний добробут, але
надавало можливість залишатися чесною
людиною.
• На цей час припадають його перші спроби
літературної та фольклорної діяльності. Частку
зібраних П. Рудченком фольклорних матеріалів
згодом опублікував його старший брат, Іван
Білик, у збірках
«Народные южнорусские сказки» та
«Чумацкие народные песни»
(1869 - 1874 років).

Панас Якович Рудченко (20 років).
1869 рік.

•

З 1871 року Панас Рудченко жив і працював
у Полтаві, займаючи різні посади в місцевій
казенній палаті.
• Його зовсім не приваблювала чиновницька
кар'єра (хоча сумлінне, ретельне виконання
службових обов'язків і дозволило молодому
хлопцеві досягти високого чину дійсного
статського радника).
•

Панас Мирний
(Панас Якович Рудченко у 31 рік).
1880 рік.

Він все більше цікавився літературною
діяльністю. Прикладом для нього був
старший брат Іван, що вже з початку 1860-х
публікував свої фольклорні матеріали у
«Полтавских губернских ведомостях»,
друкувався в «Основі», а пізніше видав
окремі збірники казок і пісень, перекладав
оповідання Тургенєва, виступав у
львівському журналі «Правда» з
критичними статтями.

• У 1863 році Панас, так само як і брат,
завів собі зошит, куди почав записувати
народні казки, пісні, прислів’я, історичні
примітки до Пушкінової «Полтави», тощо.
• У цьому ж році, коли міністр внутрішніх
справ Російської імперії Петро Валуєв
видав секретний циркуляр, в якому було
сказано, що «никакого особенного
малороссийского языка не было, нет и
быть не может», він уклав словник
української мови.
• Письменник збиратиме уснопоетичні
пам’ятки і у подальшому.

Брати Рудченки –
Панас Мирний та Іван Білик.
1881 рік.

•

Панас Мирний випробував свої сили і у
поезії - він майстерно стилізував свої
твори під народну пісню:
«Ой залетів соколонько / На чужую
сторононьку, / На чужую сторононьку /
На крутую та гіроньку. / Та й заквилив
соколонько / До схід сонця ранісінько...»
•

«Мирний, — слушно зазначав Сергій
Єфремов, коментуючи цю поезію, — як
знавець народної пісні, добре засвоїв її
форму, її технічні засоби та типові
звороти і в своїх наслідуваннях
поводиться все ж вільно, невимушено, з
тією грацією, що й народній пісні…».

Начерк віршу, рукопис Панаса Мирного.

Мирний-поет часто звертався до творівТараса
Шевченка, якого він просто обожнював і знав
майже всього напам’ять. Він наслідував його
• Левову частку своїх поезій Мирний
стиль, манеру. Символічним є те, що свій перший
написав у ранній період творчості —
вірш українською мовою «Мучить, давить моє
упродовж 1860-х та початку 1870-х рр.
серце... » Мирний присвятив третій роковині
смерті Шевченка 26 лютого 1864 року.

Брати Рудченки.

• Пізніше, десь від квітня 1878 року, коли Іван Рудченко став начальником
відділу канцелярії київського генерал-губернатора, і особливо після свого переїзду до СанктПетербурга у 1885 році, він зрікся ідеалів юності, зокрема, і українофільства.
Якось під час його служби у Варшаві до нього звернувся один земляк з рекомендацією від
Олександра Кониського, то Іван Рудченко зверхньо відповів: «Скажите Конисскому и прочим
украинофилам, что мой пост не позволяет мне иметь с ними ничего общего».
•

Він зробив блискучу кар’єру, став членом ради Міністерства фінансів, переконаним монархістом,
друкував статті в суворінській газеті «Новое время», яка була ледь не синонімом безпринципності
та ренегатства і посідала виразну антиукраїнську позицію.
Сам Іван навіть у листах до брата Панаса писатиме, що “малоросійська” література лише для
“домашнього ужитку”, тобто, вона навряд чи дасть хоч одного значущого письменника, тим
більше - світового значення.

• У 21 рік Панас написав у своєму щоденнику:
"Згадалася мені моя служба... Невесело, і як же
невесело! Зробилося на душі, начебто камінь хто
навалив на кволі груди."
• Усі свої думки з 1865 року він довіряв щоденнику:
скаржився йому на тяжке становище, тугу, нудьгу,
лихе начальство. Деякі записи звучать, як
звинувачення жорстких законів "темного царства", які
пригнічують людину, топчуть її честь, совість, життя.
• Панас критикує політику, співчуває народу і хоче
допомогти. Політ його думок згодом втілюється у
романі "Хіба ревуть воли як ясла повні” - це
спроба підштовхнути народ до якихось дій.
• Попри те, що у 1870–1880-х
роках письменник інтенсивно
• Літературна праця стає справжньою втіхою і
працював, але у зв'язку з
відрадою Панаса. Просиджуючи вечори за
цензурними переслідуваннями
письмовим столом, він з натхненням віддається
українського слова в Російській
улюбленим заняттям. Перші його твори
імперії, його твори друкувались
(вірш «Україні» та оповідання «Лихий попутав”,
переважно за кордоном і в
підписані ім'ям Панас Мирний, з'явилися за
Наддніпрянській Україні, тому
кордоном, у львівському журналі
були майже невідомі
«Правда» 1872 року.
широкому загалу.

• Так, у 1874 році в журналі «Правда»
побачили світ нарис «Подоріжжя од
Полтави до Гадячого» та оповідання
«П'яниця», а у 1877 році в Женеві
з'являється повість «Лихі люди».
• Ще у 1875 році у співавторстві з
братом Іваном Біликом було закінчено
роботу над романом
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і
подано до цензури, але у зв'язку з так
званим Емським указом 1876 року в
Росії цей твір не був опублікований і теж
вперше з'являється в Женеві у 1880 році.

•
Першим етапом у створенні роману
«Хіба ревуть воли,як ясла повні?» була повість «Чіпка»,
написана Мирним у чорновому варіанті під кінець 1872
року. Її основою став нарис «Подоріжжя од Полтави до
Гадячого», опублікований в журналі «Правда» у Львові.
•

Повість «Чіпка» ще дуже відрізнялась від остаточного
тексту роману в ідейному і у художньому сенсі. Сюжет
розгортався тільки навколо головного героя Чіпки – і не
мав інших сюжетних ліній та історичних посилань.

•

Панас Мирний розглядав цю повість, як первісний начерк.
Він надіслав рукопис братові Івану, відомому фольклорісту.
Зауваження Івана Білика, написані олівцем на полях і в
кінці рукопису стали докладною рецензією твору. Хоча він
високо оцінив повість, але зауважив, що варто значно
поглибити її соціальну основу.

•

Мирний погодився не з усіма зауваженнями брата, але ця
рецензія стала програмою подальшої роботи над твором.
Спершу він, не роблячи кардинальних змін, виправив та
доповнив деякі місця у тексті, які здебільшого торкалися
образу Чіпки - з’явилися нові епізоди і монолог героя.

•

Монолог був настільки гострим, що з цензурних міркувань
прийшлося його переробити і скоротити.

•
Так твір все більше ставав соціальним романом.
Однак і наступні його редакції не задовольняли автора. Його
непокоїли окремі розділи, їх зв’язок між собою, групування
матеріалу і, чи не найбільше, образи Чіпки та інших героїв.
Він вважав що непереконливо описав суспільний устрій і
події, що призвели до змін у душі Чіпки, який врешті став
розбійником. Іван Білик прийшов на допомогу і навіть
виступив не лише критиком, але і співавтором брата.
•

•

Особливу увагу приділив Іван мотивації головних героїв –
він посилив їх образи, додав різниці їх намірам та вчинкам.
Зокрема, пояснив повторний перехід Чіпки від вже спокійного
заможного життя знов до розбійництва. Він розумів, що
сімейних обставин для такого зламу замало, тож зіткнув героя
з соціальною несправедливістю. Так виникли нові розділи про
земство і конфлікт, що розгорівся між Чіпкою і панамиземцями. Герой, який тривалий час активно працював у
земстві, розчаровується у ньому і сам виходить із управи.
У процесі створення цієї редакції остаточно формулюється і
нова назва роману – «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
•

У тісному зв’язку з нею знаходиться посвята, яку було
виявлено на склеєній титульній сторінці:
«На вічну пам’ять першого з зрячих Кобзарів,
Тараса Григоровича Шевченка»

•

Тільки в середині 1880-х років
твори Панаса Мирного починають
друкувати на Наддніпрянщині: на
сторінках альманаху «Рада», який
видавав Михайло Старицький у 1883—
1884 роках, публікуються перші дві
частини роману «Повія» та два
оповідання з циклу
«Як ведеться, так і живеться».
• У1886-го в Києві виходять збірник творів
письменника «Збираниця з рідного
поля» та комедія «Перемудрив».
• Одночасно Мирний продовжує виступати
і в західноукраїнських збірниках та
журналах, де друкуються його твори:
«Лови», «Казка про Правду та
Кривду», «Лимерівна», переспів
«Дума про військо Ігореве».
Панас Мирний. 1900 рік.

Роман Панаса Мирного
«Пові́я» з плином часу не
втратив своєї сили, глибини та
актуальності.
Ця драматична історія часто
ставилася у вигляді вистав на
театральних сценах і врешті
була екранізована - у 1961 році
на екрани вийшов одноіменний
український радянський
художній фільм-драма.
Режисером був Іван Кавалерідзе.
А головну роль зіграла юна
Людмила Гурченко – це була її
друга після фільму
«Карнавальна ніч» значна роль в
кіно.

“Лимерівна” – ще одна сильна
і трагічна історія дівчини, створена Панасом
Мирним для театру у формі п’єси.
У 1955 році на екрани вийшов одноіменний
український радянський художній фільм-драма.
Режисером був Василь Лапокниш.
Головну героїню зіграла Тетяна Алєксєєва, роль
дублювала Ніна Зорська, головного героя зіграв
Борис Ставицький, його дублював Костянтин
Тиртов.

•

•

•

Літературні інтереси Панаса Мирного тісно
пов’язані з його громадською діяльністю.
У юності він цікавився революційним визвольним рухом, з
1875 року брав участь у нелегальній роботі революційного
гуртка «Унія» у Полтаві; під час обшуку в нього знайшли
заборонені видання.
Він підтримував тісні зв'язки з багатьма діячами української
культури - Лисенком, Старицьким, Карпенком-Карим,
Кропивницьким, Коцюбинським, Лесею Українкою,
Марією Заньковецькою.
•

Як член комісії міської думи він брав активну участь у
спорудженні пам'ятника Іванові Котляревському в Полтаві.

На фото група українських письменників, що зібрались
у Полтаві на відкриття пам'ятника Івану Котляревському, 1903 рік.
Зліва направо: Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник,
Олена Пчілка, Леся Українка, Михайло Старицький,
Гнат Хоткевич, Володимир Самійленко.

•

Панас Якович довго жив на тихій вулиці Миргорода,
де знайшов в охайному будиночку дві кімнати.
Вулиця збігала у глибоку долину, де понад кручами
стояли біленькі хатинки, але письменник сприймав
тутешнє життя без романтизму, у вельми сірих тонах:
• "... Невеликі повіти рідної мені Полтавщини...
Навколо жили люди зі своїми щоденними проблемами,
втішаючи себе то гульнею, то веселощами, то
добуванням собі добра, то пошуками значної посади...
Ні перед ким своєї душі сповідати, немає в кого було
просити відвертої поради, як треба і собі на світі
жити?"- писав Мирний Івану Нечую-Левицькому.
• Особистість Панаса Рудченка довго не
пов’язували з письменником Панасом Мирним.
Він вважав зайвим популяризувати своє ім’я.
Коли його твори стали широко відомі за кордоном
і в Україні, він скромно казав, що Рудченко не
гідний слави Мирного. До того ж це було розумно і
з міркувань особистої безпеки.
На фото місто Миргород у минулому і в наш час.

• Особливо громадська діяльність
Панаса Мирного посилилася напередодні і у
період першої російської революції: він захищав
громадянські права незаможних, закликав до
боротьби за свободу і рівноправність жінок.
• У цей період він співпрацював з
журналом «Рідний край», який у 1905 році почав
видаватися у Полтаві. В ряді своїх творів –
«До сучасної музи», «Сон», «До братів засланців») він відгукнувся на революційні події.
•

Коли у 1914 році було заборонено вшанування
пам'яті Шевченка, письменник у відозві, написаній
з цього приводу, висловив глибокий протест і
обурення діями російської влади.
•

Не дивно, що у 1915 році поліція активно
розшукувала «політично підозрілу особу»
Панаса Мирного”, не здогадуючись, що
під цим псевдонімом ховався сумлінний
державний службовець Рудченко.

Панас Мирний та його колеги -службовці.

•

Через те, що письменник, не бажаючи
ускладнювати свої службові стосунки, весь
час конспірувався, його особа для
широких кіл читачів і для офіційної влади
дійсно довгий час була таємницею.

• Панас Мирний, як людина виняткової
скромності, вважав, що треба дбати не про
власну популярність, а про дієвий
результат праці на користь народові.
•

Вже після зайняття Полтави радянськими
військами Панас Мирний, незважаючи на
свій похилий вік, був змушений працювати
у Полтавському губфінвідділі.
•

Серед причин, які змусили письменника
працевлаштуватися у похилому віці тогочасна фінансова й економічна
нестабільність та потреба
утримувати родину.

•
•

Панночки на прогулянці.
Ілюстрація з модного журналу
кінця XIX століття

Про особисте життя письменника залишилося доволі
багато спогадів - воно було також сповнене драматизму.

Перше кохання до Рудченка прийшло у 1865 році - йому було
лише 16 років. Юнак тоді мешкав у Гадячі і вже працював.
Там він закохався у панночку Олену Олексіївну.
• Хлопцю важко було стримувати свої почуття, але зізнатися
дівчині у коханні він не наважувався.
•
21 травня 1865 року він записав у щоденник:
“Моє серце якось аж зраділо і неначе всміхнулося, як почуло,
що Олена Олексіївна приїде. Ні, я таки її любив тільки цього
ніхто не знає і не відає, та й лучче –
ніхто й не насміється…”.
• Він вже робив перші проби пера і дуже бажав показати
поему «Безталанна» Олені, та мабуть юнак так і не домігся
взаємності від дівчини - у 1870 році він сумно занотував:
“У моїй душі плач, і досада, і туга… Надворі так хороше,
весело, сонечко світить, – а мені не одрадно… Так якось
тяжко та важко, з рук усе валиться, ніщо не миле, не любе.
Хоч би закохатися в кого? У кого ж? де тут є така, щоб
покохала моє серце? Нема її! Та, мабуть, і в цілім
світі немає. Моє серце – мій ворог!...”

•

Та знайшлася дівчина-наймичка, яка його
покохала. У записах він називав її лише “В.”.

•

Молоді зійшлися, та їх щастя було недовгим:
дівчина вирізнялася надмірною простотою, не
розуміла душевних прагнень письменника, не бачила
сенсу у духовному розвитку. Молодий письменник
через це тяжко переживав, не знав, що можна вдіяти.
•

•

У своєму щоденнику в квітні – липні 1871 року він
писав: ”Бути чи не бути? А мої клятви? Мої обіцянки?
Мені здається, що мій розум запаморочиться, не
винесе такої моральної відповідальності перед
самим собою… Не бути! Єдиний вихід!”.
Не принесли щастя і стосунки з іншою дівчиною, теж
наймичкою. Вони почали зустрічатися, Панас Мирний
хотів навіть одружитися із дівчиною, дати їй освіту,
ввести у своє коло спілкування. Проте мила
проміняла його на солдата-москаля.

Дівчина у традиційному
українському одязі.

•
Лише у сорок років Панас знову наважився покохати –
цього разу молоду вчительку музики Полтавського інституту
шляхетних дівиць Олександру Михайлівну Шейдеман.
Познайомилися вони на літературних суботах у Віктора
Василенка. Мирного вразило те, що дівчина сама заробляла
на життя – серед панночок таке бувало не часто.
•
Мовчазний та замкнений з дитинства, Панас Рудченко
вирішив добитися взаємності від неї, хоч і знав про її хронічне
захворювання - істерію, і про те, що у неї є наречений молодий і багатий лікар з Петербурга, її кузен.
•

•

•
Панас Мирний із нареченою О. М. Шейдеман
напередодні весілля. 1889 рік.

Мирний писав їй у листі: “Дорога моя Шурочко! Цілую тебе,
крихітку мою, ненаглядну мою! Цілую тебе, моя добра,
витончена, свята! Голубонько! Будь для мене святою!”
І дівчина не встояла перед палкими почуттями – вона
відмовила нареченому, щоб вийти заміж за Мирного.
"Правильно виражається Юрій Семенович про тебе, що ти
святий чоловік, саме святий, і невже мені, грішниці, випало
таке щастя і честь бути твоєю дружиною... Відмовитися від
тебе я вже не в силах... “ - писала Олександра Михайлівна
коханому 28 грудня 1888 року.
16 квітня 1889 року вони побралися. Весілля святкували
скромно у хаті батьків молодої, у Карлівці. Батьки Панаса
Яковича та інші його родичі навіть не приїхали на весілля обмежилися привітаннями в листах і телеграмах.

На фото подружжя Мирних з дітьми –
синами Віктором, Михайлом і Леонідом.

• Подружнє життя, однак, стало
новим випробуванням. Влітку Мирний
взяв двотижневу відпустку і поїхав з
молодою дружиною до своїх батьків.
Та через сварки Олександри з його
матір’ю вже за тиждень подружжя мало
виїхати. Неприязнь матері до невістки
тоді не стала проблемою – сім’ї жили
на відстані, а поява онуків взагалі
примирила жінок.

•

•

Однак у спільному житті дуже відчувалася і 14-річна різниця у віці між подружжям.
Олександра була доброю матір'ю для їх синів Віктора, Михайла та Леоніда, і
порядною дружиною. Та справжнім другом і помічницею чоловіку так і не стала.
До народження дітей вона працювала, але істерики її почастішали. Їх називали тоді
сором’язливо просто “нападами”. У 1890 році сестра Панаса писала у листі:
"Чого ж це такі напади з Олександрою Михайлівною? І чого б їй справді
не кинути інститут, ніби ви не можете прожити на твою платню…".

На фото Олександра Михайлівна з синами.

Після народження першого сина Віктора
у 1892 році, Олександра дійсно пішла з роботи.
Через рік народився другий син – Михайло. Після
цього психічне здоров’я дружини похитнулося - з
середини наступного року її хвороба загострилася,
серія страшних нападів обрушилася на неї.
•
•
•

"Мені здається, що вже гірше не буде, ніж половина минулого року," –
жалівся Панас Якович другові у листі.

Напади істерії стали постійними, чоловік боявся, що вони можуть перейти у божевілля. Він
повіз дружину на лікування до Харкова - там вона провела півроку.
Про свої переживання митець залишив запис у щоденнику: “Господи! Зглянься хоч на те,
що ось уже трохи не два місяці, як я без неї горюю; зглянься на діточок, що не бачать
матері своєї, не знають її теплої ласки. Допоможи їй, нещасній, подужати свою хворобу
якнайскоріше, верни її під нашу оселю,
принеси разом з нею мир і спокій в наше безталанне життя.

• У Полтавському літературномеморіальному музеї Панаса Мирного
на стіні і дотепер висить рушниця
його дружини, яка любила
полювання.

•

•

Щире кохання, постійна турбота та вірність чоловіка допомогли Олександрі
перемогти хворобу. Після одужання вона народила чоловікові ще одного сина –
Леоніда. Чи траплялися з неї істеричні напали після цього – невідомо.

Теплі почуття до дружини уже сивочолий письменник зберіг до останніх днів
життя. Рано - вранці дарував їй троянди з крапельками роси.
Жило подружжя в різних кімнатах. Кімната дружини мала досить багатий вигляд:
дорогі меблі, багато світлин родичів на стінах.
Олександра Михайлівна захоплювалась театром і навіть полюванням.
Панас Мирний не розділяв це захоплення дружини.

• Панас Мирний не міг покинути службу, щоб повністю
присвятити себе творчості – він мав годувати велику родину.
Одного разу він склав заповіт: сини повинні продовжити
його справу - служити народу: "Прошу дружину мою всіляко
подбати про те, щоб сини наші неодмінно здобули вищу
освіту, так необхідну їм не тільки для влаштування своєї
долі, але ще більше - для принесення своєю майбутньою
діяльністю можливо більшої користі для того краю, де вони
народилися ... для чесного служіння і кращого виконання
обов'язку перед батьківщиною необхідно ґрунтовне знання,
яке може бути видобуто тільки вищим чином ".
•

Старший син письменника
Панаса Мирного – Віктор.

Після того заповіту Панас Мирний прожив ще більше десятка
років. Старший син Віктор закінчив юридичний факультет
Московського університету, але майже відразу був
мобілізований в армію. Панас покладав великі сподівання
на свого талановитого хлопчика - юнак писав вірші,
дуже любив мистецтво.
• Але судилося так, що почалася Перша імперська війна,
яка принесла горе багатьом родинам.
17 вересня 1915 року в бою під Рівним Віктор загинув.

•

Втрата старшого сина потрясла родину, сильно
підірвала здоров’я Панаса Мирного.
• Середній син Михайло тоді навчався у
Варшавському політеху. Військові події змусили
клопотати про його переведення в
Катеринославський політехнічний інститут.
Михайло вже встиг одружитися, і батькові просто
необхідно було йому допомогти.

•

У гарячому 1917 році молодший син Мирного
Леонід саме закінчив гімназію.

• У листі Михайлу в березні 1919 року Панас писав: "Здоров'я моє, як і раніше не
дуже: кашель, лихоманка. Але я продовжую ходити на службу, правда,
ледве доповзаю туди і назад. Все ж на ногах".

• Під час круговороті військових дій не
вдалося вберегти наймолодшого сина, Леоніда – він
єдиний з братів мріяв про військову кар’єру. Після
проголошення Української народної республіки він
вступив у військо Симона Петлюри і загинув на полях
громадянської війни вже у квітні 1919 року.
• Принаймні, братам хоча б не
судилося зустрітися на полі
бою по різні боки фронту цієї
жахливої братовбивчої війни.
Під час цих подій перервався зв'язок і з середнім
сином, Михайлом, однак він, на щастя, знайшовся
і пережив військові часи. Від втрат двох синів, моральних
переживань і сильного погіршення матеріального стану
Панаса Мирного починають долати хвороби,.

•

•
•

У 1920 році 19 січня він востаннє
відміряв свій шлях на службу і додому,
провів вечір у сім'ї.
Під ранок Олександра почула гуркіт,
кинулася до чоловіка і побачила його на
підлозі без свідомості. Земський лікар
засвідчив інсульт.
У 5 годин 30 хвилин 28 січня 1920 року
Панас Якович Мирний покинув цей
стражденний світ.
В особовій справі колишнього статського
радника, класика української літератури.
за 57 років служби з'явився перший
документ українською мовою про
виключення його з числа службовців
у зв'язку зі смертю.

Похорон Панаса
Мирного. Зібралося
багато шанувальників
його творчості.

Могила письменника
Панаса Мирного у
м. Полтаві.
серпень 1946 року.

•

•

Дружина Панаса Мирного Олександра Михайлівна пережила
чоловіка на 22 роки. Продовжити відомий рід Рудченків не
вдалося. Син Михайла, Юрій, був справжньою відрадою для
дідуся, Панаса Яковича. Однак і його доля склалась трагічно.
Будучи на практиці на Харківському тракторному заводі, студент
інституту Юрій Рудченко бачив створення легендарного танка
Т-34. Він полюбив «крицеву машину» і вирішив стати танкістом. З
початком Другої світової війни покинув інститут і вступив
у військове училище. Звідти потрапив на фронт. Останнє фото з
фронту Юрій прислав батькові у 1942 році.

Після звільнення Полтави від нацистів Михайло Опанасович Рудченко
надіслав запит в управління персонального обліку втрат діючої армії.
Розшукати Юрія було складно через відсутність номеру польової пошти.
Батько 30 років невпинно сподівався знайти хоча б могилу сина, але не зміг.
Лише у 1977 році співробітникам музею Панаса Мирного вдалося
дізнатися, що командир танка 63-ї танкової бригади лейтенант Юрій
Рудченко загинув 6 листопада в селі Гізель неподалік від Владикавказу.
Місце поховання – братська могила 244 бійців на східній околиці Гізель.
Поблизу дороги стоїть 6-метровий обеліск з написом:
"Вечная слава героям, павшим за свободу и счастье нашего народа".

У 1925 році у Полтаві 3-ю Кобищанську вулицю
було перейменовано на вулицю Панаса Мирного.
Згідно з постановою уряду Української РСР в будинку, де з
1903 року жив письменник, завдяки клопотанню його сина
Михайла, у 1940 році відкрився Літературно-меморіальний
будинок - музей Панаса Мирного.
Син письменника Михайло Опанасович Рудченко
став його першим директором.
Директор музею
Михайло Рудченко,
син письменника

Відкритий сином Михайлом музей у
Полтаві на сьогодні єдиний в Україні музей,
присвячений пам’яті Панаса Мирного.
Тут зберігаються його картини (він чудово
малював), фотографії, речі, малюнки
дочки його брата Івана – Ольги.

• На момент створення музею, будинок
письменника потребував серйозного
ремонту та оновлення.
• Площа садиби, де розташований музей,
сьогодні становить півтора гектара. Тут
росте більше тисячі дерев і чагарників,
навколо невеликого ставка розкинулись
гілки плакучої верби.
• В кінці алеї шумлять листям
Члени спеціальної комісії щодо створення
Літературно- меморіального музею Панаса Мирного
трьохсотлітні дуби. Вони пам'ятають
оглядають будівлю та територію садиби.
скромного і великого літератора.

•

Мітинг у садибі літературно-меморіального музею Панаса Мирного, присвячений відкриттю
пам’ятника письменнику. Виступає директор музею, син Панаса Мирного –
М. П. Рудченко. м. Полтава, 31 травня 1951 рік.

•

У 1951 році в Полтаві
було відкрито пам'ятник
письменнику.
• Бронзовий бюст височить на
гранітному постаменті перед
його будинком-музеєм.
•

У 1999 році на честь
письменника було
викарбувано пам'ятну
монету.

Будинок письменника у минулому.
На фото усе майже так, як було тоді, коли тут
мешкали Рудченки.

У меморіальному будинку сім кімнат,
де представлено більше тисячі
експонатів: документи, фотографії,
книги, особисті речі.

Картина Юрія Баланівського “У колі друзів” – зображає гостей маєтку Панаса Мирного,
серед яких відомі письменники та митці 19 століття.

•

7 квітня 1999 з нагоди 150-ї річниці від дня
народження письменника Панаса Мирного,
Полтавською обласною радою засновано
щорічну обласну премію імені Панаса
Мирного за пропозицією Полтавського
літературно-меморіального музею Панаса
Мирного. Премія присуджується за кращі
здобутки, які утверджують гуманістичні й
національні ідеали, ідеї незалежності
України, духовні цінності українського
народу та є вагомим внеском у національнокультурне відродження Української
держави у таких номінаціях:
• література, літературознавство;
• мистецтво;
• народна творчість, народні ремесла;
• журналістика, публіцистика;
• благодійна та громадська діяльність (без
вручення грошової винагороди).
Премію вручають щорічно 13 травня, у день
народження Панаса Мирного.

Поштова марка "Панас Мирний“ і ювілейний конверт для листів часів СРСР.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Твори:
оповідання «Лихий попутав», автобіографічне
оповідання «Ганнуся», цикл оповідань
«Як ведеться, так і живеться», «Пасічник»,
«Яків Бородай», «Замчище», «Визвол»,
«Морозенко»;
повісті «П'яниця», «Лихі люди», «Лихо давнє й
сьогочасне», «Голодна воля», «За водою»;
романи «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»,
«Повія»;
новела «Лови»;
п'єса «Лимерівна».
Екранізації:
за п'єсою В. Лапокниш поставив
кінокартину «Лимерівна» (1954 рік);
за однойменним романом письменника
І. Кавалерідзе створив фільм «Повія» (1961 рік).

Центральна публічна
районна бібліотека
ім. О.С.ПУШКІНА
Просп. Оболонський, 16
тел. (044)419-84-11
http://ocls.kyivlibs.org.ua
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