
Бібліотека ДЗП(ПТ)”КПЛ сфери послуг і торгівлі” 



13 травня виповнюється 170 років  
від дня народження  

Панаса Мирного  
(Панаса Яковича Рудченка) –  

видатного українського прозаїка, драматурга 

Народився 13 травня 1849 року в родині бухгалтера 
повітового казначейства в місті Миргороді на Полтавщині.  

 
Після кількох років навчання в Миргородському 

парафіяльному, а потім у Гадяцькому повітовому училищі 
чотирнадцятилітній хлопець йде на роботу.  

 
Чиновницька служба почалася в 1863 році в Гадяцькому 

повітовому суді. Наступного року він переходить у повітове 
казначейство помічником бухгалтера, а згодом, після 

короткочасного перебування в Прилуках, займає цю ж посаду 
в Миргородському казначействі.  

 
З 1871 року Панас Рудченко живе і працює в Полтаві, займаючи 

різні посади в місцевій казенній палаті.  



Перші його твори (вірш «Україні» та оповідання «Лихий 
попутав»), підписані прибраним ім’ям Панас Мирний, з’явилися 

за кордоном, у львівському журналі «Правда» в 1872 році. 
 

Ще 1875 року в співавторстві з братом Іваном Біликом було 
закінчено роботу над романом «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?», в зв’язку з так званим Емським указом твір не був 
опублікований і вперше з’являється в Женеві у 1880 році.  

 
Ще за молодих років він був зв’язаний з революційним 

визвольним рухом, з 1875 року брав участь у нелегальній роботі 
революційного гуртка «Унія».  

 
Коли 1914 року було заборонено вшанування пам’яті Шевченка, 

письменник у відозві, написаній з цього приводу, висловлює 
глибокий протест і обурення діями російської влади. Після 

встановлення Радянської влади в Україні Мирний, незважаючи на 
свій похилий вік, іде працювати в Полтавський губфінвідділ.  

 
Помер Панас Мирний 28 січня 1920 року 



Невідомий Панас Мирний 
Цікаві факти, які розкриють  

українського письменника з іншої сторони. 

1. Став чиновником через примус батька, який вважав що “Держслужба - це вірний шматок 
хліба” 

2. Багато творів Рудченка так і залишилися недописаними, оскільки весь час забирала 
робота чиновника, і на літературу його майже не лишалося. 

3. За життя не дав жодного інтерв'ю. Панас Мирний не любив слави. До того ж, писав 
забороненою українською мовою, та ще й про долю українського народу. 

4. Рукописи зберігав у скрині для сала. Жандарми неодноразово обшукували всіх відомих 
людей Полтави у пошуках рукописів таємничого Мирного. Навіть у Рудченка нічого не 
знайшли. Свої майбутні "Хіба ревуть воли ..." він ховав у скрині, де зазвичай сало 
зберігають або інші продукти. 

5. У юності Панас Мирний кохав кількох дівчат-наймичок. Головна героїня роману «Повія» – 
збірний образ дівчат, яких кохав автор роману. 

6. Своє справжнє взаємне кохання – Олександру Шейдеман - Панас Мирний зустрів у 40 
років у Полтаві. Познайомилося майбутнє подружжя Рудченків на суботніх літературних 
вечорах у полтавського етнографа Віктора Василенка. 26-річна Олександра Шейдеман 
була капітанською донькою та генеральською сестрою. 

7. Втратив двох синів і внука на війнах. 

 



Панас Мирний  
             Зібрання творів у 7 томах. – К.: Наукова 
думка, 1968-71 років 

Панас Мирный   
             Лиходеи. - М.: Художественная литература 
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Тематична  
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Панас Мирный  
             Пропащая сила: роман из народной жизни/ Панас 
Яковлевич Мирный. - Киев: Рад. письменник, 1951. - 375 
с. 

Панас Мирний 
        Повія: Роман з народного життя -К.: Дніпро, 
1980. - 421с. 



Епічні художні полотна Панаса Мирного, 
його соціально-психологічні романи з 
народного життя… ознаменували собою 
цілу епоху в розвитку української 
художньої прози.  
 

Олесь Гончар 


